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' Ιστορ ικο ί σ η μ ε ι ω σ ε ι ς περι των Δ υ τ ι κ ώ ν έν Π ε λ ο 

πόννησω έπι Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς (1718—1821), ΰπό 

Σπ. δε Βιάζη · Σ ε λ . 5 2 2 

Έ π ι κ ί ν δ υ ν ο ν όργανον τ ο ϋ άνθρωπου ( Ή σ κ ω λ η 

κ ο ε ι δ ή ς ά π ό φ υ σ ί ς ) , μετ' εικόνων, ΰπό "Ραφαήλ 

Βούρου » 528 

Π ε ρ ι τ η ς προφοράς τ η ς α ρ χ α ί α ς ε λ λ η ν ι κ ή ς γ λ ώ σ 

σης , υπό Γ. Ν . Χατζιδάκι » 543 

Τ ώ ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν α ίωνων έπ ιγραφαι Ζ α κ υ ν θ ι α κ α ί , 

ΰπό D a n i e l Q u i n n » 553 

Λ α ο γ ρ α φ ι κ ά Σ ί φ ν ο υ , ΰπό Αγγέλου Α . Κοσμη . . . » 601 

Π ε ρ ι τών άρχων τ ο ϋ ε λ λ η ν ι κ ο ύ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ . Κατά 

τό γαλλικόν του V . B e r a r d » 605 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της «Αρμονίας» είναι ή διάδοσις της 
αληθείας δια πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδία εις 
την φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ΐστοριαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κην και χριστιανικην άρχαιολογιαν, τα ελληνικά γράμματα έν γενει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστημας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθιστοί προσιτά εις τους "Ελληνας 
δι ' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξένη φωνη συνάδουσι 
προς τον άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας τών ξενων γλωσσών η 
και δι ' άλλους λόγους δεν περιέρχονται ώς έπϊ τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ημών. 

Πρός όσον ενεστι τελειοτεραν έπίτευξιν τούτων ή «Αρμονία» μετ' 
ιδίας προσοχής θά παρακολουθεί την φιλολογικην κίνησιν της τε Έ λ λ ά -
δον καϊ της αλλοδαπής, ού μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αύτης, άλλά και άνα-
πτύσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγου. 
"Οθεν και παρακαλοΰμεν πάντα εκδίδοντα νεον σύγγραμμα, οπως πεμπη 
ήμίν εν άντίτυπον αύτοϋ, η όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμίν τουλάχιστον την έκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θέλει φιλοξενεί έν ταίς στήλαις αύτης πάσαν επι
στημονικών διατριβην εγκρινομένην προηγουμενως ΰπό της πρός τόν 

σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής καϊ μη προσκρούουσαν 

εϊτε άμεσως είτε έμμεσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας καϊ τά διδά

γματα του Ευαγγελίου. 

Ή «Αρμονία» εκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 

τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 8ον μετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-

τηματι η καϊ εντός του κειμένου. 

"Εκαστον τεύχος τ ιμάται δραχμής (έν τώ έξωτερικώ φράγκου χρυ

σού), ή δέ ετησία συνδρομή δραχ. 10 (έν τω έξωτερικώ φρ. χρ. 10). 

0ι συνδρομηταί της «Αρμονίας» παρακαλούνται νά πεμψωσι την 

συνδρομήν των 

οι μεν εν Ελλάδι καϊ τη Άνατολη 

πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, έν 'Αθήναις, Π λ α 

τεία Συντάγματος, κατάστημα Mπεκ καϊ Μπάρτ, 

οί δ' έν τη Δυτική Ευρώπη 

πρός τόν H e r r n F . V O L G K M A R , B u c h h a n d l e r , L e i p z i g , 

Hosp i ta ls t rasse , μετά της έξης σημειώσεως : p o u r compte de 

Μ . Μ . Beck & B a r t h a A t h e n e s . 



Μ Π Ε Κ Κ Α Ι Μ Π Α Ρ Τ Ε Ν ΑΘΗΝΑΙΣ 

Οί ΌλυμπιακοΙ αγώνες 7 7 6 η. Χ.— 1 8 9 6 . Τη έγκρίσει και υπο

στηρίξει του έν Αθήναις Κεντρικού Συμβουλίου των Διεθνών Α γ ώ 

νων του προεδρευομένου ΰπό της Α . Β. Ύψηλότητος του Διαδόχου 

Κωνσταντίνου, εκδοθέν συνεργασία Τιμ. Φιλήμονος, Σπ. Π. Λάμπρου, 

Ν. Γ. Πολίτου, Βαρώνον Κουμπερτέν και Χαρ. Άννίνου. Πολυτε

λέστατος τόμος έκ 214 σελίδων σχήματος μεγάλου 4 ο υ κοσμουμενος 

ΰπό 106 καλλιτεχνικών εικόνων εξ ων πολλαι έγχρωμοι. Κομψώς 

δεδεμενον Δρ. 12. 

Φάουστ. Τραγωδία Γκαίτε, μεταφρασθεϊσα ελληνιστί ΰπό Άρ. Προ-

βελεγίου. Μετά 65 ξυλογραφημάτων και 14 φωτογραφιών κατά 

Α. Κρέλιγγ. "Εκδοσις πολυτελέστατη εις 4 ο ν χρυσόδετος Δρ. 25. 

"Ρωμαϊκή Ίστορία άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως 

της δυτικής Αυτοκρατορίας υπό Φρ. Βερτολίνη, μεταφρασθεϊσα μετά 

προσθηκών και βελτιώσεων υπό Σπ. Π. Λάμπρου. 2 τόμοι σχήμα

τος μεγάλου 8 0 U (σελ. 1226) μετά 221 καλλιτεχνικών εικόνων, ων 

93 ολοσέλιδοι. Πολυτελώς δεδεμένοι Δρ. 35. 

Ίστορία της Ελλάδος μετ ' εικόνων ΰπό Σπ. Π. Λάμπρου. Πέντε τόμοι 

σχήματος 8 ο υ μετά πλείστων εικόνων. Τ ιμάται πολυτελώς δεδε

μενον Δρ. 116. 

Λεξικον 'Εγκυκλοπαιδικόν, εκδεδομένον τη συμπράξει πλείστων λογίων 
και επιστημόνων, βραβευθέν ΰπό της Οίκονομείου Επιτροπής 
1889 — 1898. Έ ξ τόμοι εις μέγα 8 0 ν . Έν όλω σελ. 5760 μετά 
ξυλοφραφημάτων. Τ ιμάται δεδεμενον Δρ. 114. 

Βασίλειον τών ζώων, 90 πίνακες κεχρωματισμένοι κατά φύσιν, εις 

μέρη τρία. Α ' ) Θηλαστικά.— Β') Πτηνά.— Γ") Ερπετά, ίχθυς, 

μαλάκια, εντομα κλ. Κατά την συγγραφην τοϋ G. Α. S c h u b e r t , 

μετ ' έπεξηγητικοΰ κειμένου ΰπό Νικολ. Χρ. 'Αποστολίδου. Κομψώς 

δεδεμενον Δρ. 30. 

Λευκώματα περιέχοντα ώραιοτάτας εικόνας πάντων τών μερών της 
Ελλάδος, διαφόρων τιμών. 

— 
'Εν Αθήναις ΤυπογραφεΙον ' Εστία, Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδουρη — 3424. 



Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α Ι Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

( 1 7 1 8 - 1 8 2 1 ) 

(Συνέχεια) 

Τω 1755 ό επίσκοπος 'Ρεμονδίνης δίδει εις την άρμοδίαν αρχήν 
πολύτιμους πληροφορίας περί της Πελοποννήσου. Τοϋ έγγραφου τούτου 
δημοσιεύομεν έπιτομήν. Ή έν Πελοποννησω δυτική εκκλησία κατ ' ού-
σίαν ήτο ιεραποστολή πελοποννησιακή (missione di Morea) , έφ' ης 
ό επίσκοπος Ζακύνθου κατά τύπον είχε την δικαιοδοσίαν και κατ' έντο-
λήν της 'Ρώμης ' . Δύο είδη ιεραποστολών (missioni) ύπήρχον κατά 
τους χρόνους τοΰ 'Ρεμονδίνη έν Πελοποννησω, ή παλαιά και ή νέα. Η 
παλαιά, ην ονομάζει ό ιεράρχης νεκράν, σκοπόν ειχε μόνον και μόνον νά 
προμηθεύη ιερείς και νά ίδρύη ναίδια (cappelle) εις τάς οικίας των 
προξένων η έμπορων Γάλλων, εις εξ η έπτά παράλια μέρη της Πελο
ποννήσου συχναζόμενα ΰπό καθολικών πλοίων. Οί ιερείς ούτοι, όντες 
όλως ϊδιώται και ανήκοντες εις οικογενείας, δέν ήδύναντο νά διδάξωσι 
τούς "Ελληνας ιδρύοντες σχολάς. «Τό μόνον άγαθόν, λέγει ό ιεράρχης, 
» τό όποιον δυνάμεθα να κάμωμεν εις τον έν Πελοποννησω λαόν είναι 
» νά διασώσωμεν τινας τών πολλών ψυχών, ας τό δίκτυον της άπελπι-
»σίας εσυρεν είς τους Τούρκους». Ή νέα ιεραποστολή ειχεν αρχίσει 
έν Τριπόλει τώ 1746 ένεκα τών Αρμενίων, οΐτινες έν τη πόλει ταύτη 

1 Έπί λεξει λέγει το κείμενον : . . . esser tutti luoghi della missione 
della Morea, nella quale i vescovi del Zante non introdussero le loro 
pastorali cure che puramente per nome e commissione della Sacra 
Congregazione, alia cui immediata disposizione quella interamente 
appartiene. 

34 
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διέμενον και ήσαν τω 1755, oτε ό Ιεράρχης έγραφε, τεσσαράκοντα 
τόν αριθμόν, ήλπίζετο δε αύξησις ένεκα τών γενομένων γάμων και 
της μεταβάσεως νεων οικογενειών έκ Κωνσταντινουπόλεως και Μικρας 
Ασίας. Του έν Τριπόλει καθολικού τούτου κεντρου ήτο ή αληθής ψυχή 
ό πρόξενος Γάλλος A m i r a t , όστις επεδίωκε την διατήρησιν και της 
παλαιάς ιεραποστολής. Προσεπάθει ό πρόξενος νά ίδρυση και ίερά κατα
φύγια, όπερ εις αυτόν ήτο ευκολον, και ούτως, έπιλεγει ό 'Ρεμονδίνης, 
και αί παλαιαΐ ιεραπόστολαι θά είναι ελεύθεραι και θά δύνανται να 
εχωσι σχολεϊα προς μόρφωσιν και εκπαιδευσιν τών Ελλήνων. 

Ένεκα ελλείψεως δυτικών εκκλησιών οί Αρμένιοι οί κατοικοϋντες 
άνά την Πελοπόννησον μετεβαινον εις τάς εκκλησίας τών ορθοδόξων 
Άρμενίων, όπερ ένόμιζεν άτοπον ό επίσκοπος 'Ρεμονδίνης και διά τοΰτο 
ήτο ή ανάγκη, λεγει, καθολικών εκκλησιών έν Πελοποννήσω. Σημειω-
τεον ότι καϊ έν Τριπόλει έλειτούργει ό ιερεύς εϊς οίκημα, οΰ τό ένοίκιον 
έπληρώνετο, τή ενεργεία του καθολικού αρχιεπισκόπου Λαρίσης, διό ό 
επίσκοπος έπεμενεν εις την οίκοδόμησιν εκκλησίας. Ό 'Ρεμονδίνης συμ-
περαίνων λεγει ότι έπρεπεν ή "Ρώμη νά αποστείλει καϊ πρόσωπον πρός 
διοίκησιν τών ιεραποστόλων, καθότι ό επίσκοπος Ζακύνθου δέν ήδύ-
νατο νά διευθύνη διά τρεις λόγους- α') Αν καϊ ό επίσκοπος εμενεν έν 
Ζακύνθω, έν τω πλησιεστέρω δήλα δη τόπω πρός την Πελοπόννησον, 
ούχ ήττον Ομως είναι μακρά ή άπόστασις, καθότι πρός άποστολήν μιας 
επιστολής άπητεϊτο ενός μηνός χρόνος καϊ κατά τόν χειμώνα περισσό-
τερον. β') Ή νεα ιεραποστολή ειχεν ανάγκην άνθρωπου ειδικού γνωρί
ζοντος τά ήθη καϊ έθιμα της χώρας, όπως φανή ωφέλιμος εϊσάγων συνε
τώς ό,τι άπητεϊτο πράς πρόοδον τών ενεργειών τών ιεραποστόλων. Και 
γ') οπερ και σπουδαιότερον, οί ιεραπόστολοι έπρεπε νά εχωσι τήν προ-
στασίαν αυλικού προστάτου έν Κωνσταντινουπόλει. Ό επίσκοπος Ζακύν
θου, ων Ενετός, έδικαιοΰτο νά προστρέξη μόνον καϊ μόνον εις τόν Ένε-
τόν Βάϊλον ώς την πολιτικήν προϊσταμενην έν Κωνσταντινουπόλει αρχήν, 
άπό τού οποίου δέν περιεμενεν ελπίδας" πρός τούτοις οί έν Πελοποννήσω 
πρόξενοι της Ένετίας ήσαν όλοι Ορθόδοξοι και συνεπώς δέν έφρόντιζον 
περί τοϋ καθολικισμού, αφού πρό παντός και ή κυβερνησίς των ώλιγώρει 
περί τό ζήτημα τούτο. 

Τοϋ σοφού 'Ρεμονδίνη ή έκθεσις είναι λογική καϊ τέλος αδύνατον ήτο 
ενετική εκκλησιαστική άρχή νά έχη δικαιοδοσίαν εκκλησιών ΰπό Τούρκους. 

Τω 1770 ήγκυροβόλησεν εις Οίτυλον ή πρώτη ρωσική μοίρα τοϋ 
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εις τήν μεσόγειον καταπλεύσαντος ρωσικοΰ στόλου ΰπό τόν Θεόδωρον 
Όρλώφ. Ά λ λ ' αί έπαγγελίαι τών πολιτικών και εκκλησιαστικών πρου
χόντων δέν έπηλήθευσαν καϊ ούτως ελαβεν ή έπιχείρησις οίκτράν έκβα-
σιν. Και έν Πελοποννήσω νέα δεινά έπί νέων δεινών. Έματαιωθησαν αί 
ελπίδες και ματαίως αντηχούν τά βουνά : 

Ακόμη τούτη άνοιξι, 

"Ραγιάδες, ξαγιάδες, 

Τοΰτο τό καλοκαίρι, 

Καυμένη "Ρούμελη, 

"Οσο ν' άρθη ό Μόσκοβος, 

"Ραγιάδες, ραγιάδες, 

Νά φέρυ τό σιφέρι, 

Μωρία και "Ρούμελη. 

Ό 'Ρεμονδίνης απέθανε τω 1777 καϊ ήλθεν ώς επίσκοπος ό Βερ

νάρδος Βοκκίνης τω 1780. Αφικόμενος εις Ζάκυνθον εύρεν έπιστολήν 

έκ "Ρώμης ΰπό ήμερομηνίαν 7 Απριλίου 1781, δι ' ής έζητοΰντο πλη-

ροφορίαι περί της καταστάσεως της καθολικής εκκλησίας Πελοποννήσου, 

ήτις έξηκολούθει ούσα ΰπό τήν δικαιοδοσίαν του επισκόπου Ζακύνθου. 

Ό Βοκκίνης έζήτησε πληροφορίας παρά τών προξένων του Ναυπλίου 

και τών Πατρών, όπως λάβη αΰτάς επισήμως. Έ κ τών πληροφοριών 

προκύπτει ότι ουδέν μοναστήριον καθολικόν ύφίστατο καθ' ό'λην τήν 

Πελοπόννησον, ότι εις και μόνος ιερεύς ύπήρχεν, ό έκ Σύρου Νικόλαος 

Βρίντιζης, όστις διέμενεν έν Ναυπλίω, ένθα είχε καϊ σχολείον πρός έκπαί-

δευσιν της νεολαίας, και έτρέφετο ΰπό τοϋ Γάλλου προξένου, έχων μισθόν 

μόνον εκατόν πιάστρες τό έτος 1 . Ό Βρίντιζης μετέβαινε χρείας τυχούσης 

άπό τόπου εις τόπον. Έν Ναυπλίω ήσαν τρεις οϊκογενειαι γαλλικαί και 

άλλαι τρεις έν Πάτραις, μία δ' έν Κορώνη, ή του Γάλλου ύποπροξένου. 

Εις Πάτρας ήσαν δύο ίεραποστολαί, άλλά πρό πολλού εϊχον εκλείψει, 

και έφ'οσον μέν διέμενεν ό ύποπρόξενος της Γαλλίας, ούτος είχεν ιερέα 

εις τήν οίκίαντου, άλλ'οτε κατηργήθη τό ύποπροξενεϊον, ό ιερεύς έπρεπε 

1 Κατά τον χρόνον τούτον έν Αθήναις υπήρξε μονή καθολικών μεθ' ενός 
μοναχοί, κατά τά έγγραφα τοΰ αρχείου τής δυτικής επισκοπής Ζακύνθου. 
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νά ζήση δια της ελεημοσύνης τών καθολικών και ούτω δεν ήδύνατο νά 
μ ε ί ν η 1 . Έν Τριπόλει διέμενον τρεις ή τέσσαρες πτωχαί οϊκογένειαι 
Αρμενίων, μία δέ εις "Αμφισσαν. "Ολοι οί δυτικοί ανήρχοντο εις ογδοή-
κοντα και ενα και ήσαν Γάλλοι και Αρμένιοι. 

Αί επίσημοι αύται πληροφορίαι έλύπησαν τήν 'Ρώμην και δικαίως 
τή 30 Νοεμβρίου του έτους 1782 έγραφεν : « . . . οσον άφοροι τήν 
» Πελοπόννησον μετά μεγάλης λύπης βλεπομεν τήν ολοσχερή έγκατά-
» λειψιν ένεκα ελλείψεως ιερέων. Και οτι και αυτοί οί πρόξενοι τών 
» καθολικών δυνάμεων ολίγον φροντίζουσι περί της σωτηρίας των και 
» ευχαριστούνται νά άπέχωσι τών χριστιανικών καθηκόντων των και 
» δέν διατηροΰσιν ένα έφημέριον. . .» 

Ό επίσκοπος Βοκκίνης ΐδών τήν έλεεινήν κατάστασιν τοΰ έν τη 
δικαιοδοσία αύτοϋ καθολικισμού έγραφεν εις Βενετίαν τά έξης: « Ή 
» αναλγησία της κυβερνήσεως έπί της θρησκευτικής καταστάσεως της 
» επαρχίας ημών ήνοιξεν όδόν εις τήν έγκατάλειψιν του λατινικού δόγ-
» ματος. Ήλαττώθησαν αί καθολικαϊ οϊκογένειαι κατά πολύ. Ό λ ί γ ι -
» σται δέ αριθμούνται αί ευσεβέστατα πράττούσαι και ζώσαι. Τοιαύτην 
» άταξίαν ό μέν επίσκοπος θρηνεί, ή δέ πολιτική κυβέρνησις πρέπει νά 
» φοβήται, διότι τό έθνος τών Ελλήνων αποβλέπον εις τήν άνάκτησιν 
» της απολεσθείσης αυτοκρατορίας του και νομίζον οτι ήδη τήν βλέπει 
» άνατέλλουσαν έκ 'Ρωσίας, άφοσιοΰται πρός τήν 'Ρωσίαν. Εσχάτως 
» έθεάθησαν "Ρώσοι πράκτορες, οΐτινες ύπεκίνησαν ταραχάς έν Πελο-
» ποννήσω και Αίγαίω, κατά τόν τελευταϊον πόλεμον μεταξύ Τουρ-
» κίας και 'Ρωσίας. Διό άς προσέξωσιν οι πολιτικοί της Βενετίας, διότι 
» μετά της μειώσεως τοΰ ομοθρήσκου δόγματος έν τη Ανατολή έλατ-
» τοϋται και ή πολιτική έπίδρασις έπί τους Έλληνας υπηκόους». Ό 
Βοκκίνης απέθανε τω 1785 και τόν διεδέχθη τω 1786 ό Φραγκίσκος 
κόμης Μερκάτης Ζακύνθιος, ό αποθανών τω 1804. 

Τό άστατον της πολιτικής τής Επτανήσου δέν επέτρεπε τω Πάπα 
νά στείλη έπίσκοπον καϊ ούτως επεμψεν τόν Ίγνάτιον Παλμιδέσαν 

1 Έκ τών εγγράφων φαίνεται ότι ιερείς παρά τώ γαλλικώ προξενείω ήσαν 
έν Πάτραις οι εξής' τώ 1747 ό Έρίτσος, τω 1751 ό Μάρκος Παλτάσαρ Γαρ-
μολιέσης και ό "Αγγελος Φραγκίσκος Βοργέρης, τω 1756 ό Δομίνικος Αντώ
νιος Βαρτολώτης, τω 1766 ό Πέτρος Μίνας ευρισκομένων δέ τών Πατρών άνευ 
καθολικού ιερέως, ασθενήσαντός ποτε καθολικού μετέβη έκει ό μοναχος Δαμια
νός έκ Πίζης και έπειτα ό μοναχός Πιέρμας έκ Βερώνης. 
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Νεαπολίτην ώς V i c a r i o Apos to l i co di Zante e C e f a l o n i a , i n t e -
r i n o D e l e g a t o d e l l a S a n t a S e d e n e l R e g n o d i M o r e a , τώ 1805. 
Ό ιερεύς ούτος ήτο θεολόγος, ρήτωρ, άμα δέ και άριστος λατινιστής 
και ίταλιστής. "Ινα λάβη ϊδέαν τής δικαιοδοσίας του, μετέβη εις τήν 
Πελοπόννησον. Ό Παλμιδέσας έλυπήθη ίδών τήν κατάστασιν του καθο
λικισμού έν Πελοποννησω, ένθα άπό του μέσου αιώνος υπήρξαν και 
λατινικαί αρχιεπισκοπικάι έδραι, καταργηθεΐσαι δ' όμως ένεκα τών πονη
ρών εκείνων χρόνων τουρκικής κατακτήσεως. Αποχωρήσαντος δέ τοΰ 
Παλμιδέσα ήλθεν εις Ζάκυνθον τώ 1816 ώς επίσκοπος ό φιλέλλην Λου
δοβίκος Σκάκοτς 1 έκ Δαλματίας. 

Είς τήν Πελοπόννησον έστελλεν ό επίσκοπος Ζακύνθου, χρείας τυχού

σης, έπισκοπικον τοποτηρητήν έχοντα τήν άδειαν τοΰ Πάπα νά έκτελή 

τό μυστήριον τοΰ χρίσματος (conl innat io) τών καθολικών παίδων. 

Κατά τά σωζόμενα έγγραφα οί δυτικοί ένεταφιάζοντο εις τάς ορθο

δόξους εκκλησίας έν Πελοποννησω, μή εξαιρουμένων τών Πατρών. Ά λ λ ά 

φαίνεται ότι έν Πάτραις θά είχον και ίδιαίτερον τόπον ταφής, καθότι 

ό κ. Γ. Ν . Παναγόπουλος λέγει ότι οί Γάλλοι είχον ίδιον τόπον νεκρο

ταφείου ακριβώς έκεϊ ένθα ήδη είναι ή μεσημβρινή δημοτική αγορά 2 . 

Είδομεν ότι έν Πελοποννησω είς τά επίσημα έγγραφα αναφέρονται 
ολίγιστοι Αρμένιοι καθολικοί. Και ομως ή Πελοπόννησος ήτο ή εστία 
τής έκλατινικεύσεως τών Αρμενίων, διότι συλλαβών ό Μεχιτάρ τήν 
ίδέαν νά ένωση τους Αρμενίους συμπολίτας του μετά τής καθολικής 
εκκλησίας, μετά πολλάς περιπετείας εύρεν ήσυχίαν έν Πελοποννησω, 
ένθα ή Ένετία παρέσχεν αύτώ άσυλον και παρεχώρησεν οίκόπεδον είς 
Μεθώνην πρός ϊδρυσιν τής μονής αύτοΰ μετά τοΰ ναοΰ, τώ δέ 1708 

1 Π. Χιώτη, Ιστορικά απομνημονεύματα Ζακυνθου, τόμ. ζ". Έν Ζακυνθω 1887, 
σελ. 114 —118. Ό Χιώτης λέγει (ένθ. άνωτ. σελ. 117; ότι ό Παλμιδεσας προε-
νειίσθη επίσκοπος Σύρου καϊ μόλις αφικόμενος είς τήν νήσον απέθανεν από-
πληκτος.Ό κ. Τιμολέων Άμπελϊς (Ιστορία τής νήσου Συρου. Έν Έρμουπόλει 
Σύρου 1874, σελ. 161 δεν αναφέρει τον Παλμιδέσαν, άλλά λέγει «Ιωάννης 
» Βαπτιστής 'Ροσσίνης Τήνιος, διωρίσθη τω 1800' έχειροτονήθη τω 1801 και 
» άπέθανεν είς 'Ρώμην τώ 1829». Τον κατάλογον όμως ό εύπαίδευτος ιστορι
κός τής Σύρου έλαβε παρά τοϋ επισκόπου Νικολάου Μαρινέλη. 

2 Πραγματεια περι καταστάσεως κοιμητηρίων Πατρών. Έν Πάτραις 1879. σ 112. 
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ενώπιον τών άρχων πανηγυρικώς κατετέθη ό θεμέλιος λίθος. Ένώ είρ-
γάζετο, ό πόλεμος έματαίωσεν όλα τά σχέδια τοΰ ηγουμένου Μεχιτάρ, 
καθότι περιελθούσης έκ νέου της Πελοποννήσου εϊς τήν έξουσίαν τών Τούρ
κων, ήναγκάσθη νά μεταβή τω 1715 εις Ένετ ίαν ' . Έπί Τουρκοκρα
τίας οί δυτικοί Αρμένιοι έπιέζοντο και δέν τοις έπιτρέπετο νά έχωσιν 
άρμενικάς καθολικάς εκκλησίας. Τω 1740 έπί τοϋ τοποτηρητοΰ (vica-
rius) Βόνα προσεπάθησαν νά έπιτύχωσι τήν άδειαν τοΰ Σουλτάνου νά 
ίδρύσωσιν άρμενικήν καθολικήν έκκλησίαν έν Κωνσταντινουπόλει, άλλ' 
άπετυχον. Τά αυτό έπανελήφθη τω 1778, άλλά πάλιν ματαίως. Τοις 
δυστυχεσι καθολικοϊς Άρμενίοις δέν έπετρέπετο ελευθέρως νά μεταβαίνω-
σιν ουδέ εις τάς καθολικάς εκκλησίας."Οτε τω 1761 ήτο πατριάρχης τών 
"Αρμενίων ό Ιάκωβος Νάλ, ό Αρμένιος Σέρχης Διβαγής μετ' άλλων 
άνέφερεν εις τόν Σουλτάνον οτι ό πατριάρχης Νάλ παρανόμως έπέτρε-
πεν εις τους Οθωμανούς υπηκόους "Αρμενίους νά μεταβαίνωσιν εις φράγ
κικας εκκλησίας. Και πράγματι, τη 22 Νοεμβρίου 1761, είσήλασαν οί 
Τοΰρκοι εις τήν μονήν τών Δομινικανών μοναχών και συνέλαβον τους 
Αρμενίους. Τοΰτο μαθόντες οί Καπουτσίνοι και οί Ίησουϊται έκλεισαν 
τάς θύρας, μόνον δέ τή έπεμβάσει τοΰ πρέσβεως της Γαλλίας κόμητος 
de V e r g e n n e s ήλευθερώθησαν άπό τών πολιορκούντων αυτούς Τούρ
κων. Οί Αρμένιοι και ύπό τό ζήτημα της θρησκείας ΰπέφερον δεινά. 
Μεταξύ τών Αρμενίων τών ανηκόντων εις τήν έκκλησίαν της "Ρώμης 
και τών άλλων Αρμενίων έγένοντο διαμάχαι, ιδία διότι ή "Ρώμη δέν 
επέτρεπε τοις καθολικοϊς Άρμενίοις νά μεταβαίνωσιν εις τήν έθνικήν των 
έκκλησίαν και εις τάς εκκλησίας τών ορθοδόξων και νά μή έορτάζωσι 
κατά τό άρμενικόν ήμερολόγιον και έορτολόγιον 2 . 

1 S. Cappelletti S t o r i a d e l C r i s t i a n e s i m o . Firenze 1844, τομ. Γ', 
σελ. 965—980. Τοϋ ιδίου S t o r i a d e l l a R e p u b l i c a d e V e n e z i a , τόμ. Ι Α ' . 
Έν Βενετία 1854, σελ. 215—222. 

2 Πρβλ. De Serpos D i s s e r t a z i o n e p o l e m i c o - c r i t i c a s o p r a d u e 
d u b b i d i c o s c i e n z a c o n c e r n e n t i g l i A r m e n i C a t t o l i c i s u d d i t i d e l l ' 
I m p e r o O t t o m a n o p r e s e n t a t i a l l a S a c r a C o n g r e g a z i o n e . Venezia 
1783.—Τοϋ ιδίου V o t o d e l l ' e c c e l l e n t i s s i m o C o l l o g i e d e l l a s a c r a f a -
c o l t a t e o l o g i c a d e l l a r e g i a U n i v e r s i t a d i S i e n a i n r i s p o s t a a d u e 
d u b b i r i g u a r d a n t i l a c o m u n i c a z i o n e i n D i v i n i s d e g l i A r m e n i 
C a t t o l i c i d i C o s t a n t i n o p o l i c o n g l i S c i s m a t i c i . Venezia 1785.— 
Fabbrizio Dotto A n n o t a z i o n i a l V o t o a t t r i b u i t o a l c o l l e g i o t e o l o -
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Ά λ λ ά έν Πελοποννήσω οί Αρμένιοι οί ανήκοντες εις τήν έκκλησίαν 

της "Ρώμης ώς έπί τό πλείστον μετέβαινον ελευθέρως εις τάς ακολου

θίας τών δυτικών ιερέων και ήδύναντο νά έχωσιν ελευθέρως έφημέριον, 

και, έφ' οσον έως τώρα γνωρίζομεν, μίαν μόνην φοράν ήμποδίσθησαν 1, 

* 

Τοιαύτη ύπήρξεν ή ζωή της δυτικής εκκλησίας έν Πελοποννήσω, 

κατά τήν τελευταίαν τουρκικήν κυριαρχίαν. "Αλλοτε ίσως θα έπανέλ-

θωμεν έπί τοΰ ιδίου θέματος, καθότι κατά νουν έχομεν, έάν αϊ περιστά

σεις είναι εύνοϊκαί, νά γράψωμεν γενικήν ίστορίαν της δυτικής εκκλησίας 

έν "Ελλάδι. 

Σ Π . ΔΕ Β ΙΑΖΗΣ 

g i c o d i S i e n a χτ.λ. Venezia 1785 — L e t t e r e t e o l o g i c o - c r i t i c o - m o r a l i 
s o p r a l i d u e d u b b i d i c o s c i e n z a c o n c e r n e n t i g l i A r m e n i C a t t o l i c i 
Sudditi O l l m n a n i p r e s e n t a t i a l i a Sacra Congregazione.Venezia 1786. 

1 Lettere diverse — 'Αρχεΐον δυτικής επισκοπής Ζακύνθου. Το άρχεϊον 
τοΰτο είναι πολύτιμον. Έπϊ τοϋ επισκόπου Νικολόζη έτακτοποιήθη καϊ σκοπόν 
εΐ^ομεν νά οημοσιεύσοιμεν καϊ κατάλογον. Λυστυχώς ό αξιόλογος και εϋπαίδευ-
τος ούτος ίεράρ/ης μετετέθη προς ζημ·'αν τής εκκλησίας Ζακύνθου. Μέ τον σει-
σμόν τοϋ 1893 τό αρχεϊον κατέπεσε καϊ 'έσωσεν αυτό ό Βικάριος δον 'Ριβέλης, 
άνήρ ρέκτης άμα και ικανός. Μετα τόν σεισμόν ή μελέτη τοϋ αρχείου είναι 
δύσκολος και τώρα έν άκρα Βαβυλωνία σώζεται εις έρμάριον. Έλπίζομεν ό νϋν 
ίζ-/ ιεπίσκοπος Κερκύρας, λόγιος ανηρ και τών καλών ζηλωτής, νά διάταξη τήν 
διάσωσ ν καϊ κατάταξα τοϋ πολυτίμου τούτου αρχείου, όπερ περιέχει καϊ έγγραφα 
άφορώντα εις τήν ΙΙελοπόννησον. Θά απωλέσθησαν δ' όμως ίσως τινά, διότι μετά 
τόν σεισμόν ετέθησαν εις κιβώτιον, έπειτα εις έρμάριον, θά ητο δέ θαϋμα άν 
κατόπιν τής επανειλημμένης μετακομίσεως έσώζοντο πάντα. 



Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ο Ν Τ Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ώ Π Ο Υ 
(Ή σκωληκοειδής άπόφυσις). 

Ευθύς έξ άρχής σπεύδω νά προλάβω τήν ένδεχομένην διαπόρησιν και 
έκπληξιν του άναγνώστου οστις ήθελε ρίψη τό βλέμμα αυτού έπί τοΰ 
τίτλου τοΰ προκειμένου άρθρου. 

Δέν πρόκειται περί ζητήματος αναγομένου αποκλειστικώς εις τόν 
λαβυρινθώδη κύκλον τής ιατρικής επιστήμης. "Ισως θά γίνη ανάγκη 
ν' αναγράψω λέξεις και φράσεις συνήθεις είς τούς έννοοΰντας και όμι-
λοΰντας ή γράφοντας τήν ΐατρικήν γλώσσαν, τοΰτο ομως δεν θά σημάνη 
ότι τούς άναγινώσκοντάς με εκλαμβάνω ώς τρίβωνας τής ιπποκράτειου 
επιστήμης, τοσούτω μάλλον όσω ουδαμώς έπιλανθανόμενος τοΰ είδους 
τοΰ επιστημονικού σκοποΰ ον προτίθεται ή Αρμονία, ουδέν θά παρίδω 
τό ασαφές, τά σκοτεινόν, τό απαιτούν είδικάς πως γνώσεις πρός κατα-
νόησιν, άλλά θά προσπαθήσω νά καταστήσω τά πράγματα εύληπτα 
και, όση μοι δύναμις, εΰαρέστως άναγνωστά. Βοηθόν δέ είς τό έργον 
μου έχω αυτό τοΰτο τό ζήτημα, όπερ έν πάση κοινωνία ώς καϊ έν τή 
ημετέρα έδωκε λαβήν πλέον ή άπαξ κατά τούς έσχατους καιρούς πρός 
έρευναν και συζήτησιν έν αύτοϊς τοις κύκλοις έτι τών ξένως εχόντων 
πρός τήν φυσιολογίαν καϊ τήν παθολογίαν τοϋ ανθρώπου, ού μόνον διότι 
ή σκωληκοειδϊτις τυγχάνει ουχί σπάνιον πάθος, άγον πολλούς μέχρι τοΰ 
πορθμείου τοΰ Χάρωνος, άλλά και διότι λίαν εσχάτως ή εστεμμένη 
κεφαλή ή βασιλεύουσα τών πανίσχυρων "Αγγλων έκλινεν ύπό τό κράτος 
τών φρικτών άλγηδόνων τής έν λόγω νόσου και μικροΰ δείν έπαυον οί 
οφθαλμοί του ν' άπολαύωσι τοΰ γλυκέος φωτός τής ζωής καϊ αί χείρες 
του νά ίθύνωσι πρός εΰδαιμονίαν τοσαΰτα εκατομμύρια ανθρώπων. 

Άπό τής ημέρας ιδία καθ' ην ένεκα τής ασθενείας τοΰ βασιλέως 
Εδουάρδου της Αγγλίας άνεβλήθησαν έπί δύο ολόκληρους μήνας αί 
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τόσον πανηγυρικώς άναγγελθεϊσαι και προπαρασκευασθεϊσαι έορταί τής 
στέψεως αύτοΰ, ή λέξις σκωληκοειδΐτις φέρεται εις τά στόματα πολλών, 
τά δέ αίτια τά προκαλοΰντα τήν νόσον ταύτην και τά ενδεχόμενα άκο-
λουθήματα αυτής απέβησαν άντικείμενον ζωηρότατων συζητήσεων τόσον 
εν ταϊς κοιναϊς τών εφημερίδων και έν ταϊς αίθουσιακαΐς όμιλίαις, όσον 
και έν τοϊς έπιστημονικοϊς σωματείοις. Πολλαί ανακριβείς ίδέαι και 
γνώμαι έσφαλμέναι διεδόθησαν μεταξύ τών πολλών έπί τοΰ αντικειμέ
νου τούτου. Τούτων ένεκα ώφέλιμον είναι νά γνωρίζη ό άναγινώσκων 
κόσμος ό,τι ακριβές καθώρισεν ή τών επιστημόνων έταστικότης περί τών 
αίτιων καϊ τής φύσεως καϊ τών αποτελεσμάτων τής έν λόγω νόσου. 

"Ισως πολλοί ύπολαμβάνουσιν ότι πρόκειται περί νέας τινός νόσου, 
οτι ή σκωληκοειδίτις είναι νέα τις μάστιξ καϊ πληγή φαραώνειος προσ
τεθείσα εϊς τάς τόσας σωματικάς ταλαιπωρίας, οσαι περιβάλλουσι και 
πολιορκοΰσι και άπειλοΰσι τόν άνθρωπον έν τή τραχεία τοΰ βίου πάλη. 

Δέν πρόκειται περι καινοΰ τίνος πράγματος, πρόκειται απλώς περί 
νέου ονόματος, δι ' ού έβαπτίσθη παραστατικώτερον και άκριβέστερον 
πάθος παρατηρηθέν έν παντί χρόνω έπί τοΰ άνθρωπου, Οπως ακριβώς 
συνέβη προκειμένου περί τής φθινάδος νόσου ή άλλως φθίσεως, ήν οί 
νεώτεροι επιστήμονες μετωνόμασαν φυματίωσιν. Είς παλαιοτέρους χρό
νους, οσάκις έπί άρρωστων παρετηροΰντο πάντα εκείνα τά συμπτώματα 
και τά σημεία, άπερ άρκοΰσι πρός ασφαλή διάγνωσιν τής σημερινής 
σκωληκοειδίτιδος, οί ιατροί έλεγον άλλοτε μέν ότι πρόκειται περί περι-
τονίτιδος, ή περί αποστήματος τής κοιλίας, ή περί φλέγμονος κατά τόν 
δεξιόν λαγόνιον βόθρον, ή περί τυφλίτιδος ήτοι φλεγμονής τοΰ τυφλεν-
τερου, ή και περί έντερίτιδος. Μόλις δέ πρό δεκαπενταετίας, χάρις είς 
τάς έρευνας και τάς μελετάς τών Αμερικανών ιατρών, επήλθε γενική 
μεταρρύθμισις τών ιδεών περί τοΰ προκειμένου ζητήματος και κατε-
δείχθη ότι πάσα: αί πολυώνυμοι και διάφοροι αύται παθήσεις τυγχά-
νουσι φανταστάι και ότι πρόκειται πάντοτε περί ενιαίας παθήσεως 
κληθείσης σκωληκοειδίτιδος ώς συνισταμένης είς τήν φλεγμονήν ή φλό-
γωσιν τής σκωληκοειδούς άποφύσεως τοΰ τυφλού εντέρου. 

*** 

Ό πεπτικός τοΰ άνθρωπου σωλήν, τό θαυμάσιον τοΰτο και τελειο-

τατον έργαστήριον, Οπερ σοφώτατα έπλάσθη πρός τόν σκοπόν τής προ-
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παρασκευής πασών εκείνων τών ουσιών οσαι είναι άναγκαΐαι πρός δια-
τήρησιν τής ζωής καϊ αΐτινες προκύπτουσιν έκ τής ποικιλωτάτης και 
πολυπλοκωτάτης τροποποιήσεως μηχανικής τε και χημικής τών εισφε
ρομένων διά τοΰ στόματος σιτίων, ό σωλήν ούτος έχων είσοδον καϊ 
έξοδον, έκείνην μέν πρός είσαγωγήν τών τροφίμων ουσιών, ταύτην 
δέ πρός άποβολήν τών άχρηστων υπολειμμάτων τής πεπτικής διερ
γασίας, αποτελείται κατά τό έν τή κοιλία τμήμα αΰτοΰ ΰπό τών 
έντερων, άπερ αρχόμενα άπό τοΰ στομάχου διά τοΰ δωδεκαδάκτυλου 
άπολήγουσιν είς τό ευθύ έντερον και διακρίνονται εις τό τμήμα τό αμέ
σως συνεχόμενον μετά τοΰ στομάχου καϊ καλούμενον λεπτόν έντερον, 
και είς τό τμήμα τό κατώτερον όπερ αποτελεί τό παχύ έντερον. Τό 
μέν λεπτόν έντερον άποτελοΰν τά τέσσαρα πέμπτα τοΰ όλου έντερικοΰ 

σωλήνος σύγκειται έκ τριών 
τμημάτων άνατομικώς και 
φυσιολογικώς διαφόρων, τοΰ 
δωδεκαδάκτυλου, Οπερ δέχε
ται αμέσως τό έκ τοΰ στομά
χου προερχόμενον προϊόν τής 
πέψεως και σαφώς διαστέλλε
ται τών λοιπών δύο τμημά
των, τής νήστιδος και τοΰ 
ειλεού, άπερ κυρίως δύναν
ται νά θεωρηθώσιν ώς ένιαίον 
τμήμα άνευ σημαντικών δια

φορών ανατομίας και φυσιολογίας. Τό δέ παχύ έντερον χρησιμεΰον τό 
πλείστον ώς τόπος άποθεσεως και συσσωρεύσεως τών άχρηστων υπο
λειμμάτων μέχρι τής στιγμής τής αποβολής αυτών έκτος τοΰ οργανι
σμού, σύγκειται έκ τριών μερών, τοΰ τυφλού, ούτινος ή πρός τόν είλεόν 
συγκοινωνία κανονίζεται διά τής εϊλεοτυφλικής βαλβίδος, ης ή λειτουρ
γία επιτρέπει μόνον τήν έκ τοΰ είλεοΰ είς τό τυφλόν προχώρησιν τών 
περιττωμάτων ουχί δέ και τήν άντίστροφον, έκ τοϋ μεσαίου τμήματος 
τοΰ και μείζονος, όπερ καλείται κώλον καϊ είναι ή κυρίως αποθήκη 
τών περιττωμάτων, καϊ τέλος έκ τοΰ άπευθυσμένου η ευθέος εντερου 
εις ό καταντώσι τά περιττώματα και προκαλοϋσι τήν ανάγκην τής 
αποβολής. 

Καθ ' ό σημεϊον ακριβώς άρχεται τό παχύ έντερον και κατά τήν όπι-

Είκών 1. 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 531 

σθίαν έπιφάνειαν τοΰ τυφλοΰ υπάρχει τό στόμιον Οπερ άγει είς στενόν τ ι 
και επίμηκες έντερικόν εξάρτημα, όπερ φαίνεται έπϊ τοϋ άνθρωπου όλως 
ξένον πρός τήν έν γένει έντερικην λειτουργίαν και όπερ ώς έκ τοΰ σχή
ματος αύτοΰ εκλήθη ΰπό τών ανατόμων σκωληκοειδής άπόφυσις Τό 
πάχος αυτής ίσοΰται πρός τό πάχος συνήθους κονδυλοφόρου, τό δέ 
μήκος είναι άλλοτε άλλο παρά τοϊς διαφόροις άνθρώποις, κυμαινόμενον 
μεταξύ 54 καϊ 108 ύποχιλιομέτρων. Ή παρατιθεμένη είκών δεικνύει 
έπί τής εξωτερικής επιφανείας τοΰ κοιλιακού τοιχώματος τήν θέσιν τοΰ 
τυφλοΰ έντερου (α) και τής σκωληκοειδούς άποφύσεως (β), ώς και τήν 
περιοχήν καθ' ήν εδράζονται αί φρικταί άλγηδόνες κατά τήν σκωλη
κοειδίτιδα (γ). 

* 
* * 

Τίς ό σκοπός τής υπάρξεως τοΰ μικροΰ μέν, άλλά λίαν σημαντικοΰ 

έν τή παθολογία τοΰ ανθρώπου και έπικινδυνοτάτου εκείνου εξαρτήμα

τος ; Είς τήν έρώτησιν ταύτην ή άπάντησις δύναται νά είναι ευχερής 

εάν λεχθή ότι οΰδένα σκοπόν, ούδεμίαν χρήσιν δύναται νά έχη παρά 

τω άνθρώπω τό μικρόν εκείνο όργανον και Οτι μάλλον αποτελεί μίαν 

έπί πλέον άφορμήν, εν έπί πλέον τρωτόν μέρος, μίαν κεκρυμμένην πύλην, 

δι' ης ευχερώς καϊ απαρατήρητος δύναται νά εισέλθη ό θάνατος. 'Εάν 

οί άνθρωποι άποθνήσκωσιν άπό νεφρίτιδα, άπό περικαρδίτιδα, άπό ηπα

τίτιδα, άπό πνευμονίαν κτλ. , δέν τολμώσιν ένεκα τούτου βεβαίως νά 

μεμφθώσι τήν ΰπαρξιν ούτε τών νεφρών, ούτε τής καρδίας, ούτε τοΰ 

ήπατος, ούτε τών πνευμόνων, διότι τά σπλάγχνα ταΰτα τυγχάνουσιν 

απαραίτητα είς τήν διατήρησιν τής ζωής, άλλά μόνον καταρώνται τά 

αίτια Οσα είναι ικανά νά γεννήσωσιν έκάστην τών μνημονευθεισών νόσων 

και μόνον κατά τών νοσογόνων αιτίων έκστρατεύουσι καϊ έκζητοΰσιν έκ 

τής επιστήμης πάντα τά ενδεικνυόμενα πρός βεβαίαν άρσιν αυτών και 

προφύλαξιν μέσα. Ουδείς ποτε έσκέφθη ότι, επειδή είναι ένδεχόμενον νά 

προσβληθή ύπό πνευμονίας ή ΰπό ήπατίτιδος, κακώς και άσόφως ένήρ-

γησεν ή πλάσις δωρήσασα είς τόν άνθρωπον πνεύμονας και ήπαρ, διότι 

πάς τις γνωρίζει, πόσον σπουδαίας λειτουργίας έπιτελοΰσι τά όργανα 

ταΰτα πρός ύπαρξιν τής ζωής. Πάντες όμως ανεξαιρέτως οί άνθρωποι 

θά ήγανάκτουν, αν λόγου χάριν παρετηρεϊτο και έπιστοποιεϊτο ύπό τής 

επιστήμης ότι αί όφρϋες και οί μύστακες και τό γένειον ήτο δυνατόν νά 

προσβληθώσιν ύπό νοσήματος ίκανοΰ ν' άπειλήσγι άμεσώτατα τήν ζωήν, 
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διότι άν καϊ τά στοιχεία ταϋτα κατώρθωσεν ό ανθρώπινος εγκέφαλος 
νά σύνδεση τά μεν πρός τήν τελείωσιν τοϋ κάλλους τοΰ προσώπου, τά 
δέ πρός τήν εικόνα τήν έκφράζουσαν τήν άνδρικήν φύσιν, ούχ ήττον 
βέβαιον τυγχάνει ότι ή περί κάλλους καϊ άνδρικότητος ίδεα θά ύφί-
στατο επίσης τελεία άν ένέλειπον τά άσκοπα ταΰτα στοιχεία. Τέλειον 
κάλλος άνευρίσκομεν και είς πολλά ζώα και είς πολλά άνθη, και όμως 
ουδαμώς άπαιτοΰμεν τά αυτά στοιχεία διαμορφώσεως και χρωματισμού 
ίνα καλεσωμεν και τόν άνθρωπον ώραϊον. 

* 

Και ήδη θά ερμηνεύσω τόν λόγον, ουχί όμως και τόν σκοπόν τής 
ύπάρξεως τής σκωληκοειδούς άποφύσεως παρά τώ άνθρώπω. 

Πάντες γνωρίζομεν ότι τά γνωριμώτερα έκ τών τετραπόδων, ο ίππος, 
ό όνος, ό κύων, ή γαλή, δύνανται νά κινώσιν όλόκληρον τά δέρμα τοΰ 
σώματος των ώς και τά ώτα αυτών. Ή κίνησις αύτη οφείλεται εις τήν 
λειτουργίαν τοΰ μυώδους άμφιέσματος ή ύποδερματιου μυός τοΰ θώρα
κος και τής κοιλίας, όστις συνεχόμενος έμπροσθεν μεν κατά τό χείλος 
τοΰ ώμου μετά τοΰ ύποδερματιου μυός τοΰ λαιμού και τούτου μετά τοΰ 
προσωπικού, όπισθεν δέ επεκτεινόμενος έπί τών γλουτών και τής έσω 
επιφανείας τών μηρών, έγκαρσίως δέ έκτεινόμενος έκ τών ακανθών τών 
θωρακοσφυϊκών σπονδύλων μέχρι τής μέσης γραμμής τής κοιλίας, συνά
πτεται αετά τοΰ ύπερκειμενου δέρματος διά στερροΰ και λεπτοφυοΰς 
συνδετικού ίστοΰ, περιενδύει σχεδόν σύμπασαν τήν έπιφάνειαν τοΰ σώμα-
τος καϊ διά τής συστολής αϋτοΰ προκαλεί τήν ρυτίδωσιν και τάς κινή
σεις τοΰ δέρματος αναλόγως προς τήν εκάστοτε ανάγκην. Είναι ανάγκη 
είς τόν ϊππον και τόν όνον νά κινή τό δέρμα αυτού πρός άποδίωξιν τών 
έπικαθημένων πιερωτών εντόμων. Επίσης και τά ώτα τών τετραπόδων 
ανάγκη νά κινώνται διά τόν αυτόν σκοπόν. 

Ίδωμεν νΰν έάν τό μυώδες άμφίεσμα τών τετραπόδων άπαντα και 
παρά τώ άνθρώπω. Προ παντός δέον νά γνωρίζωμεν ότι τά διάφορα 
όργανα τών ζώων διεπλάσθησαν συμφώνως πρός τάς απαιτήσεις τών 
λειτουργιών εκάστης. Έάν άνέλθωμεν είς τούς απλούστερους τών οργα
νισμών και έτι περαιτέρω μέχρι τής ζωικής μονάδος, τοΰτ' εστι τοΰ 
μονοκυττάρου οργανισμού, οργανισμού απλούστατου συγκειμένου έξ ένας 
και μόνου κυττάρου, βλέπομεν ότι αυτά τά μοναδικάν κύτταρον έπι-
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τελεί πάσας τάς λειτουργίας τής ζωής, αϊτινες βεβαίως τυγχάνουσι 
λίαν περιωρισμέναι. "Οσω μάλλον προχωρώμεν είς τήν κλίμακα τής 
διαπλάσεως συναντώμεν οργανισμούς άεί μάλλον συνθέτους και λει 
τουργίας ζωϊκάς καταφανεστέρας και σπουδαιοτέρας, σύναμα δε και 
διανομήν τοΰ φυσιολογικού έργου και διαμόρφωσιν καταλληλότερων καΐ 
είδικωτέρων οργάνων μέχρι συστηματοποιήσεως. Είναι βέβαιον ότι πάν
τες οί ιστοί κατά τά στάδια τής εξελικτικής διαπλάσεως προέκυψαν έκ 
τής συστηματοποιήσεως τών λειτουργιών τών κυττάρων τών οπωσδή
ποτε πολυσυνθέτων οργανισμών, ομάδος μέν τίνος κυττάρων άναλαβόν-
των τήν λειτουργίαν τής αίσθήσεως και καταληξάντων είς τήν διαμόρ
φωσιν τοΰ μυϊκού ίστοΰ, ομάδος δέ τίνος άλλης κυττάρων άναλαβόντων 
τήν λειτουργίαν τής κινήσεως και άποληξάντων είς τήν διαμόρφωσιν 
τών αισθητικών νευρικών κυττάρων, και ούτω καθεξής. Βλέπομεν άρα 
ότι έν ή περιπτώσει καταστή αναγκαία ή έπιτέλεσις λειτουργίας τινός 
Ολως ανεξαρτήτως τών λοιπών λειτουργιών, ό δημιουργός φροντίζει ίνα 
και κατάλληλα όργανα καϊ συσκευαί διαμορφωθώσι πρός έξασφάλισιν 
τής έπιτελέσεως τής λειτουργίας ταύτης κατ' ιδίαν. Έάν δέ τουναντίον 
συμβή, λειτουργία τις τουτεστι αναγκαιότατη είς γένος τ ι όντων άποβή 
περιττή ή άχρηστος εις άλλο τ ι γένος διατελούν ύπό άλλοίας όλως συν-
θήκας, τότε λογικόν είναι ίνα βαθμηδόν και τό τέως έπιτελοΰν τήν έν 
λόγω λειτουργίαν όργανον διατελέση άχρηστον και βαθμηδόν ύποστή 
ύπόλειψιν διαπλάσεως έν τή σειρά τών γενεών μέχρι τελείας εξαλεί
ψεως αυτού. 

Τοιούτο τ ι παρατηρείται και έπί τοΰ άνθρωπου, όστις άνατομικώς 
έξεταζόμενος καταδείκνυται ώς τό τελειότερον διαπεπλασμένον ον τής 
αίσθανομένης φύσεως, οϋχ ήττον ή οπωσδήποτε τελεία διάπλασις τοΰ 
ανθρωπίνου σώματος επετεύχθη δι ' αλλεπαλλήλων μεταβολών και εξε
λίξεων πολλών μέν λειτουργιών, κατ' άκολουθίαν και αντιστοίχων οργά
νων και συσκευών, προστεθεισών και συστηματοποιηθεισών, άλλων δέ 
καταργηθεισών μαρτύρια δέ τής τοιαύτης εργασίας είναι ού μόνον ή 
τελειότης τών λειτουργιών τοΰ ανθρωπίνου σώματος, άλλά και ή παρ* 
αύτώ ύπαρξις τών υποτυπωδών καλουμένων οργάνων, ήγουν οργάνων 
ών αί άλλοτε τελούμεναι λειτουργίαι κατηργήθησαν και τά όποια ούδε-
μίαν λειτουργίαν έπιτελούντα ήδη μοιραίως κατεδικάσθησαν εις βαθμι-
αίαν ύπόλειψιν και όριστικήν έξάλειψιν. Οί σπόνδυλοι τοΰ κόκκυγος τυγ-
χάνουσιν όλως δι' όλου υποτυπώδεις παρά τώ άνθρώπω, ένώ μεγίστην 
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και τελείαν διάπλασιν έχουσι παρά τοις κερκοφόροις χρησιμεύοντες ώς 
σκελετός τής ουράς. Τό μυώδες άμφίεσμα τών μαστοφόρων έν γένει 

ζώων δέν άπαντα παρά τω άνθρώπω ή ώς μυώδες πλάτυσμα του τρα
χήλου χρησιμεΰον είς τάσιν και χάλασιν αναλόγως τη ανάγκη τής 
πρόσθιας και πλαγίας επιφανείας τοϋ τραχήλου. Ύπάρχουσιν Ομως 
άνθρωποι οΐτινες δύνανται νά κινώσι τό τριχωτόν δέρμα τής κεφαλής 
των, διότι υφίστανται έτι παρ' αύτοϊς υπολείμματα τοΰ παρά τοις 
μαστοφόροις ύποδερματίου μυός. Επίσης ευρίσκονται άνθρωποι δυνά
μενοι νά κινώσι κατά βούλησιν τά ώτα αυτών, διότι σώζονται έτι παρ' 
αύτοϊς τά λείψανα τοΰ ύποδερματίου μυός τοΰ κινοΰντος τά ώτα τών 
τετραπόδων. 

Είς τήν αυτήν κατηγορίαν υπάγεται και ή σκωληκοειδής άπόφυσις 

τοΰ τυφλοΰ έντερου, ήτις παρά τοις φυτοφάγοις τών ζώων αποτελεί 

τμήμα τοϋ όλου εντερικού σωλήνος επιτελούν έτι λειτουργίαν έπίσημον, 

παρά τω άνθρώπω όμως είς μάτην απέβησαν πάσαι αί έρευναι και αί 

μελέται τών φυσιολόγων όσοι επεχείρησαν ν' άνεύρωσι και καθορίσωσι 

τόν σκοπόν και τήν λειτουργίαν αυτής. Ουδείς αρνείται Οτι παρά τοις 

τρωκτικοΐς και τοις ποοφάγοις ζώοις ού μόνον μακρότατον τό έντερικόν 

τοΰτο εξάρτημα, άλλά και χρήσιμον αύτοϊς τυγχάνει. Ούδεμίαν Ομως 

ανάγκην αΰτοΰ έχουσι τά αποκλειστικώς σαρκοφάγα ζώα, ώς και οί 

άνθρωποι, παρ' οίς συμφώνως πρός τούς φυσικούς νόμους τούς επι

βάλλοντας τήν έξάλειψιν και έξαφάνισιν τών άχρηστων οργάνων, τό 

έν λόγω έντερικόν εξάρτημα περιέπεσεν είς συρρίκνωσιν και άτροφίαν 

κατά λόγον τής αχρηστίας αύτοΰ. Ό , τ ι δέ σήμερον υφίσταται παρά 

τοις σαρκοφάγοις ζώοις και τώ άνθρώπω ώς άχρηστον λείψανον οργά

νου χρησίμου παρά τοις τρωκτικοϊς και χορτοφάγοις μαρτυρεί αύθεντι-

κώτατα και πειστικώτατα περί τοΰ ότι και ό άνθρωπος είχε τό πάλαι 

ανάγκην τοΰ οργάνου, έφ' Οσον δήλα δή έζη ύπό συνθήκας τροφής όμοιας 

πρός τάς τών σημερινών φυτοπάγων. Ουδόλως δέ άπίθανον ότι ή σκω

ληκοειδής άπόφυσις θέλει έντελώς'έξαφανισθή παρά τοις άπωτάτοις έν τω 

μέλλοντι άπογόνοις τών ανθρώπων και τών λοιπών σαρκοφάγων. Ούχ 

ήττον έπί τοΰ παρόντος υπάρχει ίκανόν υπόλειμμα άποφύσεως τυφλικής, 

χρησιμεΰον μόνον ώς σημεΐον ενδεχομένου έδρασμοΰ λίαν θανατηφόρου 

νοσήματος, τής σκωληκοειδίτιδος. 
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Ή σκωληκοειδής άπόφυσις παρά τοις κυρίως σαρκοφάγοις ζώοις τυγ

χάνει πολλώ ύποτυπωδεστέρα ή παρ' άνθρώπω. Πόσον δέ δικαίως θά 

ήδύναντο νά μέμφονται τήν φοράν τών πραγμάτων, ήτις άπαρεγκλί-

τως ΰπείκουσα είς τούς υλικούς τής εξελίξεως νόμους κατέλιπεν αύτοϊς 

ώς έπικίνδυνον κληρονομίαν άχρηστόν τ ι όργανον, όπερ φλεγμαινόμε-

νον διά λόγους έξηγουμένους κατωτέρω παράγει τήν σκωλικοειδίτιδα 

και άγει αυτά ώς και τόν άνθρωπον είς βέβαιον θάνατον ; Κατά τό 

παρελθόν θέρος ιατρός τις Πορτογάλος έν Λισαβώνι είδε τόν εύνοούμενον 

κύνα του αποθνήσκοντα έν τω μέσω πάντων τών συμπτωμάτων οξείας 

περιτονίτιδος, ήν ύπωπτεύθη ότι ώφείλετο είς άρχικήν πάθησιν τής 

σκωληκοειδούς άποφύσεως. Πρός βεβαίωσιν δέ τής διαγνώσεως ταύτης 

προέβη είς νεκροψίαν τοΰ ζωου και άνευρε τήν άπόφυσιν διατετρημέ-

νην, τοΰθ' όπερ έπήνεγκεν όξεϊαν σκωληκοειδίτιδα μετά θανατηφόρου έκ 

μολυσμοΰ περιτονίτιδος. "Ισως τό ζώον αύτοΰ θά έσιρζετο έκ τοΰ θανά

του, άν εγκαίρως προέβαινεν είς χειρουργικήν έγχείρησιν, ώς έπραξεν 

εσχάτως έν Σικάγω ό Αμερικανός ιατρός χειρουργός W e s t , κληθείς ύπό 

τίνος θηριοδαμαστοΰ, ίνα έπισκεφθή μίαν τών τίγρεων αύτοΰ νοσούσαν. 

Έ κ τών υπαρχόντων συμπτωμάτων και σημείων διέγνωσε σκωληκοειδί

τιδα έπί τής τίγρεως και δέν έδίστασε νά προτείνη και εκτέλεση τήν 

άνάλογον χειρουργίαν μετά τοΰ απαιτουμένου θάρρους. Ή διά χλωριο-

φορμίου αναισθησία τοΰ θηρίου επετεύχθη μετά πολλών κόπων, μετά 

δέ τόν έπελθόντα βαθύτατον τεχνητόν άναισθητικόν ύπνον ή τίγρις 

δεσμευθεϊσα στερρώς υπεβλήθη είς τήν έγχείρησιν κατά τούς κείμενους 

κανόνας. Άφαιρεθείσης τής άποφύσεως επήλθε τελεία ϊασις τοΰ θηρίου 

άνευ τινός επιπλοκής. 

Έπί τοΰ άνθρωπου ή σκωληκοειδής άπόφυσις έχει άλλοτε άλλην 

διεύθυνση και μήκος, τό δε μόνον σταθερόν διαμένον είναι τό σημεΐον τής 

εξαρτήσεως αυτής άπό του τυφλοΰ έντερου. Πολλοί έθεώρησαν τό ενίοτε 

υπερβάλλον μήκος (11 ύφεκ.) τής άποφύσεως ώς αίτιον προδιαθέτον είς 

φλεγμονήν τοΰ οργάνου τούτου, ουδαμώς όμως απεδείχθη τό βάσιμον 

τοϋ τοιούτου ισχυρισμού. Τό ελεύθερον άκρον τοΰ τυφλικοΰ εξαρτήμα

τος δυνατόν νά φέρηται πρός άλλοτε άλλην διεύθυνσιν, ότέ μέν πρός τά 

κάτω και πρός τόν μηρόν, ότέ δέ πρός τά οπίσω ή πρός τά έσω και 

πρός τήν ελάσσονα πύελον ή λεκάνην. Επειδή δέ ώς έπί τό πλείστον 

τό έκ τής φλεγμονής προκύπτον απόστημα έδραν εχει τό ελεύθερον 

πέρας τής άποφύσεως, εύνόητον διατί τά σημεία τής φλεγμονώδους 
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διεργασίας δέν έχουσι σταθερόν έδρασμόν, εμφανιζόμενα εις άλλοτε 
άλλην θέσιν του δεξιού λαγονίου βόθρου. Τό σταθερόν δέ πάντοτε 
σημεϊον, καθ' ό έκφύεται τό έντερικόν εξάρτημα εκ τοϋ τυφλού, δύνα
ται νά όρισθή έπί τής εξωτερικής επιφανείας τής κοιλίας κατά τό μέσον 
νοητής ευθείας αρχομένης άπό τής πρόσθιας ανωτέρας λαγονίου άκάνθης 
και έξικνουμένης μέχρι τοΰ ομφαλού (πρβλ. εϊκ. 1). Κατά τό σημεϊον 
τούτο γίνεται ή πρός άφαίρεσιν τοΰ οργάνου τομή τών κοιλιακών τοι 
χωμάτων. Κατά τό σημεϊον τοΰτο εντοπίζονται ακριβώς αί τής σκω
ληκοειδίτιδος φρικταί και ανάξιοι άνθρωπου άλγηδόνες. Τό χαρακτηρί-
ζον τήν σκωληκοειδίτιδα τοΰτο σημεϊον καλείται σημεΐον τοϋ M a c -
B u r n e y έκ τοΰ ονόματος τοΰ πρώτου ύποδείξαντος και καθορίσαντος 
τοΰτο Αμερικάνου χειρούργου. 

* 
* * 

Ά φ ' ού καλώς έγνωρίσαμεν ήδη, τί έστί σκωληκοειδής άπόφυσις, ποΰ 
ευρίσκεται έπί τοΰ άνθρωπου και τών ζώων, τις ό λόγος τής υπάρξεως 
αυτού ώς άχρηστου οργάνου έπί τών κυρίως σαρκοφάγων και τοΰ άνθρω
που, τις δέ ό λειτουργικός σκοπός τής υπάρξεως αυτής έπί τών τρω
κτικών και τών χορτοφάγων ζώων, ίδωμεν νΰν, τίνα είσί τά ουσιωδέ
στερα αϊτια άπερ προκαλοΰσιν έπϊ τοΰ άνθρωπου ίδία τήν τόσον έπι-
κίνδυνον και θανατηφόρον φλεγμονήν ή φλόγωσιν αυτής, τήν άλλως 
λεγομένην σκωληκοειδίτιδα. 

Τό ζήτημα έγένετο άντικείμενον πολλών και ατερμόνων συζητήσεων, 

αΐτινες κατέληξαν είς τήν διατύπωσιν αλλεπαλλήλων θεωριών έξενεχθει-

σών κατά τήν τελευταίαν δεκαπενταετίαν και διάφορον λαβουσών τύχην. 

Δέν είναι τοΰ προκειμένου νά παρασυρθώ είς παρεκβάσεις έπί τών θεω

ριών τούτων, αΐτινες μόνον τούς θεράποντας τής ιπποκράτειου τέχνης 

ένδιαφέρουσι. Φέρω μόνον τόν λόγον έπί τίνων αιτιολογικών υποθέσεων, 

αϊτινες είς ουδέν άλλο συνετέλεσαν ή εις τό νά έμπνεύσωσιν αδικαιολό

γητους φόβους είς πολλούς τών ανθρώπων. Ή μάλλον διαδεδομένη 

γνώμη παρά τώ κοινώ είναι ότι ή σκωληκοειδϊτις προέρχεται έκ τής 

είσδύσεως και ενσφηνώσεως εντός τοΰ αύλοΰ τής άποφύσεως ξένων 

σωμάτων τυχαίως ευρισκομένων εντός τοΰ περιεχομένου τοΰ τυφλού 

έντερου. Τοιαύτα ξένα σώματα είναι πυρήνες κεράσων, σταφυλών, 

εσπεριδοειδών καρπών (ώς ελέχθη ότι συνέβη είς τόν αποθανόντα προ 

έτους επιστήμονα φαρμακοποιόν Α . Κρίνον), καρφοβελόναι έξ άπροσε-
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ξίας όλισθήσασαι διά τοΰ στόματος και φθάσασαι άνευ βλάβης άλλης 

μέχρι τοϋ τυφλού, οστών τμήματα, άκανθαι ιχθύων, πάντα σώματα 

δυνάμενα νά προκαλέσωσι φλεγμονήν και διάτρησιν τών τοιχωμάτων 

τής σκωληκοειδούς άποφύσεως (πρβ. είκ. 2, ένθα όραται ή διάτρησις). 

Επίσης κατηγορήθησαν ώς αίτιον τής σοβαράς νόσου τεμάχια αποσπώ

μενα διά τής χρήσεως έκ τής εσωτερικής επιφανείας τών μεμιλτωμένων 

σιδηρών μαγειρικών σκευών, συναναμιγνυό-

μενα μετά τών εδεσμάτων, εισαγόμενα δ ε ί ς 

τόν πεπτικόν σωλήνα και παρεισδυόμενα κατά 

την κίνησιν τοΰ περιεχομένου τών εντέρων είς 

τόν αύλόν τοΰ τυφλικοΰ εξαρτήματος. 

Όσον μέν άφορα είς τά άποτρίμματα τών 

ρηθένων μαγειρικών σκευών, είναι άποδεδειγ-

μένον ότι ουδέποτε άνευρέθησαν τοιαύτα 

εντός τών πολυαρίθμων σκωληκοειδών απο

φύσεων, αιτινες έχουσιν άφαιρεθή μέχρι σή

μερον ύπό τών διαφόρων χειρουργών. Πλήν 

τούτου δύναται τις νά εϊπη μετά βεβαιότη-

τος ότι τά τεμάχια ταΰτα τής μιλτώδους 

ουσίας, ούδεμίαν τραυματικήν βλάβην δυνά

μενα νά έπενέγκωσιν, είναι δυνατόν νά παρα-

μείνωσιν εντός τής κοιλότητος τής σκωλη

κοειδούς άποφύσεως όλως απαρατήρητα, έάν 

ληφθή ύπ' όψει η αρκούντως πειστική περί-

πτωσις γέροντος τίνος αποθανόντος έν ηλικία 

88 ετών, όστις κατά τόν βίον του ύπήρξεν 

ένζηλος εραστής τοΰ κυνηγίου, τά δέ γεύ

ματα αυτού τό πλείστον συνίσταντο έκ πτη

νών φονευθέντων έν τή θήρα. Ουδέποτε τό 

άτομον τούτο παρουσίασε κατά τόν μακρόν βίον του έστω και τό ελά

χιστον σύμπτωμα έκ μέρους τοΰ τυφλού έντερου και τής άποφύσεως 

αυτού. Και έν τούτοις κατά την νεκροψίαν τοΰ σώματος αυτού ευρέθη 

έν τώ αύλώ τής σκωληκοειδούς άποφύσεως πληθύς βληματίων μολύβδου 

(σκαγιών), άτινα έμετρήθησαν και ευρέθησαν 122 έν όλω. 

"Οσον δ' άφορα είς τάς άκανθας τών ιχθύων και τάς καρφοβελόνας, 

αΐτινες έξ απροσεξίας κατεπόθησαν και έφθασαν μέχρι τοΰ τυφλοΰ, δέν 

35 

Eικων 2. 



538 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

δυνάμεθα μέν νά εϊπωμεν ότι δέν είναι ίκαναί νά έρεθίσωσιν ή και νά 
διατρήσωσι τά τοιχώματα τής τυφλικής άποφύσεως, αί τοιαΰται όμως 
περιπτώσεις τυγχάνουσιν εκτάκτως σπάνιαι και ουδαμώς δικαιολογοΰσι 
τήν σχετικήν συχνότητα τής σκωληκοειδίτιδος. Ή αυτή αμφιβολία, καϊ 
έτι μείζων, δέον νά έκφρασθή προκειμένου περί πυρήνων διαφόρων καρ
πών ώς δυναμένων νά προκαλέσωσι καθ' εαυτούς τό πάθος. Ή τελευταία 
αύτη ύπόθεσις έστηρίχθη έπϊ τοΰ γεγονότος ότι εντός πολλών φλεγμαι-
νουσών αποφύσεων έκτμηθεισών ύπό χειρουργών άνευρέθησαν σωμάτια 
σκληρά ύποστρόγγυλα ή ωοειδή, άπερ έκ πρώτης όψεως όμοιάζουσι πρός 
πυρήνας μήλων, άπίων, σταφυλών. Ουδέν όμως τό κοινόν μεταξύ τών 
σωματίων τούτων και τών πυρήνων τών καρπών. Πρόκειται κυρίως 
περί συγκριμάτων λίθωδών σχηματισθέντων έν αύτώ τω έντέρω, πρό
κειται περί συγκριμάτων κοπρανώδους ουσίας άποσκληρυνθείσης, πρό
κειται περί αυτόχρημα έντερολίθων κοπρογενών αναλόγων πρός τούς 
ήπατολίθους και νεφρολίθους, πρόκειται άρα περί λίθων τής σκωληκοει
δούς άποφύσεως. Η διά τομών έξέτασις τών έν λόγω συγκριμάτων 
καταδεικνύει τόν σχηματισμόν αυτών έξ επαλλήλων συγκεντρικών στρω
μάτων συνισταμένων έκ φωσφορικών και ανθρακικών αλάτων ασβεστίου 
και μαγνησίου προερχομένων έκ τής εντερικής βλέννης. 

Τοΰτο προφανώς, ό σχηματισμός δήλον ότι λιθαριών έν τή σκωλη-
κοειδεϊ άποφύσει, τυγχάνει τό συνηθέστερον αίτιον τής σκωληκοειδίτι-
δος, πράγμα τό όποιον οιαδήποτε διαιτητική ή θεραπευτική αγωγή δέν 
δύναται νά προλάβη, και τό όποιον απειλεί πάντας τούς έχοντας σκω
ληκοειδή άπόφυσιν. 

* 
* * 

Άλλος σπουδαίος παράγων τής προκειμένης νόσου είναι, κατά τόν 

Metchnikoff τοΰ Παστερείου Ινστιτούτου, οί έντεροσκώληκες. Έπί 

τίνων περιπτώσεων σκωληκοειδίτιδος ευρέθησαν πράγματι έν τή κοιλό-

τητι τοΰ έκτμηθέντος τυφλεντερικοϋ εξαρτήματος είς ή πλείονες κοι

νοί σκώληκες τών εντέρων τοΰ άνθρωπου. Επίσης έσημειώθη ή ύπαρ-

ξις έλμινθοειδών όξυούρων, οϊτινες σύνηθες ενδιαίτημα έχουσι μάλλον 

τό κατώτερον τμήμα τοΰ απευθυσμένου, εντός τοΰ αύλοΰ τής άποφύ

σεως. Ώ ς κυρίως όμως γεννώντα τήν σκωληκοειδίτιδα έλαινθα ό Metch

nikoff θεωρεί τόν t r i c h o c e p h a l u s d i s p a r (τριχοκέφαλον τόν άνι-

σον), σκώληκα μικρόν, νηματοειδή, μόλις άρατόν διά γυμνοΰ οφθαλμού, 
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περί ου δύναται νά σχηματίση ίδέαν ό αναγνώστης έκ τής παρατιθεμέ-

νης εικόνος 3, έν ή τό 1 δεικνύει τό θήλυ τοΰ τριχοκεφάλου, τό 2 τό 

άρρεν, τό 3 τό στόμα τοΰ σκώληκος ύπερμεγεθυνθέν, τό 4 τό οπί-

σθιον άκρον τοΰ σκώληκος φέρον κέντρον, και τό 5 τό ώόν τοΰ θήλεος. 

Κατά τόν Metchnikoff ανευρίσκονται διά μικροσκοπικής εξετάσεως 

ώά τριχοκεφάλων εντός τών περιττωμάτων τών έκ σκωληκοειδίτιδος 

πασχόντων. Ό εξωγενής ούτος παράγων εισάγεται είς τόν πεπτικόν 

σωλήνα τοΰ ανθρώπου διά τής έδωδής ωμών λάχανων και φυλλάδων, 

έφ' ών άνευρέθησαν αυτά τε τά άτομα και τά ώά τών τριχοκεφάλων. 

"Απαξ έξικόμενος μέχρι τοΰ αύλοΰ τής σκωληκοειδούς άποφύσεως, ό 

τριχοκέφαλος, φέρων έπί τοΰ σώματος του και τής κεφαλής πολλά τών 

έν τω έντερικώ σωλήνι και ίδια έν τω παχεί έντέρω έγκατασκηνούντων 

Εικων 3. 

άπειρων μικροβίων, δύναται νά έμπήξη τήν κεφαλήν αύτοΰ είς τό τοί

χωμα τής άποφύσεως και νά ένοφθαλμίση φλεγμονογόνα βακτήρια, άπερ 

εύρίσκουσι συνθήκας εύνους πρός πολλαπλασιασμόν. Διότι όφείλομεν νά 

ομολογήσωμεν ότι, Οπως καν έχωσι τά περί τής αιτιολογίας τής σκωλη

κοειδίτιδος, είτε δήλον ότι έντερόλιθοι σχηματιζόμενοι εντός τής άποφύ

σεως, είτε τριχοκέφαλοι παρεισδυόμενοι γεννώσι τήν πάθησιν, οί δύο ούτοι 

παράγοντες δέν ίσχύουσι καθ'εαυτούς, άλλά προσλαμβάνουσι βοηθούς τά 

βακτήρια ή μάλλον συντελοΰσιν είς τήν παρασκευήν συνθηκών καταλ

λήλων πρός άνάπτυξιν μικροβιακού μολυσμοΰ, και οί μέν έντερόλιθοι 

δι' αποφράξεως τοΰ αύλοΰ τής σκωληκοειδούς άποφύσεως σχηματίζουσι 

κλειστήν κοιλότητα άποτελοΰσαν τοξικομολυσματικήν έστίαν έκ τοΰ πολ

λαπλασιασμού καϊ τής εντάσεως τής τοξικότητος τών μικροβίων και δή 

τοΰ κατά φύσιν κατασκηνοΰντος έν τή άποφύσει κωλοβακίλλου, οί δέ 

τριχοκέφαλοι δι' ερεθισμού τοπικού και διατρήσεως τών τοιχωμάτων τής 

άποφύσεως έμβολιάζουσι τούς αυτούς βακίλλους και προκαλοΰσιν έλκωσιν, 

πύησιν, διάβρωσιν τοΰ τοιχώματος, έκχυσιν τών μεμολυσμένων υγρών είς 

τήν κοιλότητα τοΰ περιτοναίου, καϊ εντεύθεν περιτονίτιδα θανατηφόρον. 
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Τοιούτος λοιπόν τυγχάνει ό μηχανισμός, τοιαΰται αί ουδαμώς μυστη-
ριώδεις συνθήκαι αί γεννώσαι τήν περί ής ό λόγος νόσον. Εύλογος όμως 
γεννάται απορία, διατί ουχί πάντες οί άνθρωποι, καίπερ παρουσιάζοντες 
τάς αΰτάς έντερικάς συνθήκας, προσβάλλονται ΰπό σκωληκοειδίτιδος, 
άλλά μόνον τινές έξ αυτών και δή είς και ό αυτός άνθρωπος πλέον ή 
άπαξ ; Απαιτούνται αϊτια γενικώτερα, αϊτια καλούμενα προδιαθετικά. 
Τοιούτον αίτιον είναι αί φυλαί. Παρατηρείται ότι ή σκωληκοειδίτις προσ
βάλλει τούς "Αγγλους και τούς Αμερικανούς, τάς άγγλοσαξονικάς 
φυλάς, συχνότερον ή τούς λοιπούς λαούς. Ο Αμερικανός χειρουργός 
K e e n φρονεί και διϊσχυρίζεται ότι τό έν τρίτον τοΰ πληθυσμού τής 
Φιλαδέλφειας έχουσι μάλλον ή ήττον πάσχουσαν τήν σκωληκοειδή 
άπόφυσιν. Χωρίς ν' άρνηθώμεν δόσιν υπερβολής είς τήν ρηθεϊσαν γνώ-
μην, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν οπωσδήποτε ότι ή πάθησις τυγχάνει 
ήκιστα σπανία παρά τοϊς κατοίκοις τών "Ηνωμένων Πολιτειών. Ουδα
μώς δ' εκπλήσσει τό φαινόμενον τούτο, έάν λάβωμεν ύπ' όψει τάς συν-
θήκας τοΰ βίου και τής διαίτης ύφ' άς ζώσιν οί πλείστοι τών Αμερικα
νών και "Αγγλων. Οι Αμερικανοί πρό πάντων, άνθρωποι διακρινόμενοι 
διά τήν έκτακτον φιλοπονίαν και τήν τεραστίαν έπιμονήν πρός πλουτι-
σμόν, διατελούσι τό πλείστον τοΰ χρόνου άπερροφημένοι ΰπό τών εργα
σιών, τρώγουσιν εσπευσμένως ή μάλλον μασσώσιν ατελώς τάς τροφάς 
και ένεκα σπουδής και ένεκα κακής καταστάσεως τών οδόντων (γνω
στόν ότι οί οδοντίατροι τών "Ηνωμένων Πολιτειών έκέρδισαν και κερ-
δίζουσι κολοσσιαίας περιουσίας έκ τοΰ επαγγέλματος των), προτιμώσι 
τάς ζωϊκάς σάρκας, άποφεύγουσι τήν έδωδήν χόρτων και λάχανων, 
πίνουσι πολύ παγόλυτον ύδωρ, καταχρώνται τών οινοπνευματωδών 
ποτών, ποιοΰσιν έν γένει πάν ο,τι αρκεί νά έπιφέρη γενικάς διαταραχάς 
και έρεθισμόν άδιάλειπτον τοΰ πεπτικού συστήματος μετά έπιμόνου 
δυσκυιλιότητος και ώς κορωνίδα τούς διαφόρους βαθμούς τής σκωλη
κοειδίτιδος. άπό τής απλής καταρροίκής (σκωληκοειδίτιδος ιδία τών 
Αμερικανών) μέχρι τής ελκώδους και γαγγραινώδους. 

Τ ά αυτά προπαρασκευαστικά αίτια, τά όποια δρώσι μετά τόσης 
εντάσεως μεταξύ τών "Αγγλων και τών Αμερικανών, δέν είναι βεβαίως 
όλως δι ' όλου ανενεργή και παρά τοις άλλοις λαοϊς τής οικουμένης. 
Πολλοί λαοί τής Ευρώπης όχι μόνον κατάχρησιν τών βοείων κρεάτων 
και οινοπνευμάτων δεικνύουσιν, όχι μόνον τρώγουσιν εδέσματα μετά πολ
λών καρυκευμάτων, άλλά και ούδεμίαν ή μικράν μόνον φροντίδα έχουσι 
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περί τής καλής καταστάσεως τών οδόντων αυτών καϊ περί τής τακτ ι 

κής λειτουργίας τοΰ έντερικοΰ σωλήνος. Μήπως και έν "Ελλάδι δέν 

ύπάρχουσι πολλοί πάσχοντες έξ επιμόνου δυσκοιλωτητος, ήτις κρατεί 

τόν έντερικόν σωλήνα είς κατάστασιν εντόνου μολυσματικότητος ; Τ ο ι 

ούτοι είναι οί μετά πολλών ή ολίγων ελπίδων επιτυχίας υποψήφιοι τής 

σκωληκοειδίτιδος. Έπιζήμιον ιδία είναι τό φαινόμενον, ότι ή άλλοτε 

παρά ταϊς οίκογενείαις άπαρέγκλητος συνήθεια τής χρήσεως καθαρ

σίων κατά τήν άλλαγήν έκαστης εποχής τοΰ ένιαυτοΰ μικρόν κατά 

μικρόν παραμελείται και τείνει ν' άποσκορακισθή πρός ουδέν άλλο όφε

λος βεβαίως ή νά καταστή μάλλον ενδεχομένη ή προσβολή έκ σκω

ληκοειδίτιδος. Ό διάσημος μάλιστα τής Γαλλίας ιατρός L u c a s 

C h a m p i o n n i e r e δέν διστάζει νά πιστεύη ότι ή κατά τούς τελευταίους 

τούτους χρόνους συχνότερα έμφάνισις τής σκωληκοειδίτιδος οφείλεται είς 

τήν άδικαιολόγητον κατάργησιν τής κατά καιρούς λήψεως καθαρσίων 

τοΰ εντερικού σωλήνος. 

Προσοχή ίδια και μέριμνα επιμελής επιβάλλεται έκ μέρους τών γο

νέων έπί τοΰ τρόπου καθ' ον συνήθως τρώγουσιν οί παίδες, οΐτινες ατε

λώς μασσώσιν έκ βίας ή λαιμαργίας τάς τροφάς και καταπίνουσιν αύτάς 

άμασσήτους, τοΰθ' όπερ γέννα δυσπεψίας και δυσκοιλιότητας καϊ έν γένει 

κακήν λειτουργίαν τοΰ εντερικού σωλήνος και πάσας τάς εύνους πρός 

τήν άνάπτυξιν τής είρημένης νόσου συνθήκας. Κακή επίσης ή συνήθεια 

πολλών γονέων νά κορεννύωσι καθ' ύπερβολήν τούς παίδας αυτών δι' 

άφθονων βοείων κρεάτων ή οίνων τονωτικών κίνας πρός τόν σκοπόν τής 

τονώσεως τοΰ όργανισμοΰ. Ή ούτω πως επιδιωκόμενη τόνωσις είναι 

τόνωσις κατά παρεξήγησιν, διότι συνεπάγεται μείζονα κακά ή ωφελείας, 

εμβάλλει τον έντερικόν σωλήνα είς διηνεκή έρεθισμόν, φλογίζει αυτόν και 

ουχί βραδέως ό τοιούτος φλογισμός έπινέμεται και τήν σκωληκοειδή 

άπόφυσιν. παράγων έπικίνδυνον νόσον. 

Ουδέν θά είπω περί τών συμπτωμάτων και τής κλινικής εικόνος και 
τών διαφόρων μορφών τής σκωληκοειδίτιδος, γνωρίζων ότι ταύτα μόνον 
τούς ιατρούς ένδιαφέρουσι. Όλίγα τινά μόνον θά είπω έκ τοΰ κεφαλαίου 
τής θεραπείας τού νοσήματος, άπερ θεωρώ ώς γνώσεις ωφελίμους είς 
πάντα άναγνώστην τής "Αρμονίας. 



542 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Πρό ολίγων έτι ετών γενική έπεκράτει γνώμη ότι πας ό προσβαλλό
μενος ΰπό σκωληκοειδίτιδας, άν μη λίαν εγκαίρως έπεκαλεϊτο τήν έπέμ-
βασιν χειρουργού ίατροΰ πρός διάνοιξιν τής κοιλίας καϊ έκτομήν τής 
φλεγμονούσης σκωληκοειδούς άποφύσεως, οΰδεμίαν ελπίδα είχε νά έπι-
ζήση. Ώ ς μόνος ίητήρ τοΰ νοσήματος εθεωρείτο τό χειρουργικόν μαχαί-
ριον. Ευτυχώς ή τοιαύτη ψύχωσις κατηυνάσθη και σήμερον ομολογεί
ται ύπό τής επιστήμης, Οτι έπί εκατόν πασχόντων σκωληκοειδίτιδα οί 
έβδομήκοντα πεντε έως 80 θεραπεύονται άριστα άνευ χειρουργικής επεμ
βάσεως, άλλά μόνον δι' απλών ιατρικών μέσων. Εάν παρίσταται ανάγκη 
καταφυγής είς χειρουργόν, πάντοτε υπάρχει καιρός, και μάλιστα προτι-
μότερον είναι νά έπεμβαινη χειρουργικώς ό ιατρός, άφ' ού παρέλθη τό 
όξύ στάδιον τής φλεγμονής. Έπί 500 πασχόντων έκ σκωληκοειδίτιδος 
καί έγχειριζομένων εν ψυχρώ, δήλα δη μετά τήν πάροδον τών οξέων 
φαινομένων, αποθνήσκει είς καί μόνος, κατά τάς μαρτυρίας τών στατι
στικών. Τουναντίον δέ, οσάκις έγένετο χειρουργική έπέμβασις εν θερμω, 
ήγουν κατά τό όξύ στάδιον ή τήν άκμήν τής παθήσεως, έσημειώθη 
θνησιμότης 28 — 30 έπί τοις εκατόν. Ενίοτε όμως ανάγκη νά έπισπευ-
σθή ή έπέμβασις ώς έκ τοΰ σχηματισμού αποστήματος, ώς τοΰτο συνέβη 
εις τόν νΰν βασιλέα τής Αγγλίας Έδουάρδον Ζ ' . 

Περαίνων ήδη τό παρόν άρθρον θά παραθέσω ευθύς αμέσως τήν 
πλήρη αύθεντικότητος γνώμην ενός τών διαπρεπέστερων χειρουργών τής 
Αγγλίας, τοΰ Φρειδερίκου T r e v e s , Οστις έξετελεσε τήν έπί τοϋ βασι
λέως Εδουάρδου έγχείρησιν κατά τό παρελθόν θέρος, καί όστις είς 
μάθημα του γενόμενον τή 7 παρελθόντος ίουνίου, τρεις δήλον ότι 
ημέρας πρό της έγχειρήσεως τοΰ βασιλέως, έξεφράσθη ώς έξης περί τής 
έν λόγω νόσου : 

«Αί πλείσται τών περιπτώσεων σκωληκοειδίτιδος θεραπεύονται άφ' 
εαυτών, είναι δέ πιθανόν ότι ή γενική θνησιμότης έκ τής νόσου, θεω
ρουμένων συλλήβδην πασών τών μορφών αυτής, δέν είναι ανωτέρα τών 
5 0 / 0 . Ή χειρουργική έπεμβασις κατά τήν όξείαν κρίσιν τοΰ πάθους 
συνεπάγεται θνησιμότητα 20 καί έτι πλέον έπί τοις εκατόν». 

ΡΑΦΑΗΛ ΒΟΥΡΟΣ 
Ιατρός 

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Σ Τ Η Σ ΑΡΧΑΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Η Σ 1 

Τό περί τής γνήσιας προφοράς τών φθόγγων τής αρχαίας ελληνικής 

ζήτημα είναι δυσκολώτατον, πρώτον διότι τό όργανον τής ανθρωπι

νής φωνής είναι έπιδεκτικόν άπειρου λεπτότητος καί ποικιλίας φθόγ

γων (πρβλ. τήν προφοράν τών έκ διαφόρων χωρών τής Ελλάδος καί 

Τουρκίας καταγόμενων Ελλήνων), είς ών τήν ακριβή παράστασιν ουδέν 

ουδέ το τελειότατον έπινοηθέν άλφάβητον δύναται ουδέ κατά προσέγγι

σιν νά έξαρκέση. (Τοΰτο βλέπει τις όμολογούμενον καί έν ταίς γαλλι-

καΐς γραμματικαϊς, όταν εκάστοτε περί πολλών φθόγγων άναγινώσκη 

ότι τήν προφοράν τούτων μανθάνει ό μαθητής διά μόνης τής ζώσης 

φωνής, δι' οΰ ρητώς ομολογείται τό αδύνατον τής παραστάσεως διά 

γραπτών σημείων). Δεύτερον διότι τό έλληνκόν άλφάβητον δέν έξηυ-

ρέθη έξ αρχής έν Ελλάδ ι έπί τω σκοπώ ίνα παραστήση τούς φθόγγους 

τής γλώσσης ταύτης ακριβώς, άλλά παρελήφθη παρ' άλλων ανθρώπων 

άλλην γλώσσαν λαλούντων καί μόνον ώς πρός τά φωνήεντα και ελάχι

στον ώς πρός τά σύμφωνα μετερρυθμίσθη καί προσηρμόσθη κατά μικρόν 

τοις έλληνικοίς φθόγγοις. 

Γνωστόν δ' είναι ότι τό φθογγικόν σύστημα γλώσσης τινός καί τό 

άλφάβητον αυτής, ήτοι οί ακουστοί φθόγγοι καί τά ορατά γράμματα 

τά παριστώντα έν τή γραφή τούς ακουστούς φθόγγους, είναι συχνότατα 

όλως διάφορα πράγματα. Οί φθόγγοι δύνανται νά έλαττώνται, συμπι

πτόντων κατά μικρόν εις τό αυτό τίνων πρότερον διαστελλομένων, πρβλ. 

ι η η υ υι ει οι πάντα = ι, αι ε, ο ω κ τ τ . , ή καί νά αΰξάνωνται 

διασπωμένων ένίων πρότερον απλών, πρβλ. αυγη - αυτός (άβγή άφτός) 

1 Τάς ολίγας ταύτας σελίδας άποσπώμεν έκ τοϋ νεωστί εκδοθέντος έργου τοϋ 
ημετέρου καθηγητοϋ κ. Γ. Ν. Χατζιδάκι τοϋ έπιγραφομένου « Άκαδημεικά 
αναγνώσματα εις την ελληνικην κλ. γραμματικήνη, Οπερ αναμφιβόλως είναι το 
σπουδαιότατον πάντων τών μέχρι τοϋδε δημοσιευθέντων έν "Ελλάδι έργων περί 
ελληνικής γραμματικής. 



544 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΗΣ 

κακός-κακοί (κ1, κ2), γάμος-γέρων (γ-j) χαρά - χαίρω (χ - c h ) κτλ. 

Δύνανται και νά μείνωσι κατά τό ποσόν Ισοι, άλλά κατά τό ποιόν νά 

άλλοιωθώσι, πρβλ. τά πΗ κΗ - φ χ, τό ζ άπό διπλού γενόμενον ήχη-

ρόν s (ζ) κττ . κττ . Ταύτα συνήθως ουχί ή γραφή, άλλ' ή ιστορική 

έξέτασις ευρίσκει και διαλευκαίνει. "Αν τις άρα ένθυμηθή πρώτον ότι ή 

μέν κατ' αρχάς διά τών γραπτών τούτων σημείων ατελώς μόνον παρα-

σταθεϊσα προφορά σύν τώ χρόνω οπωσδήποτε μετεβάλλετο και ήλλοιοΰτο, 

τά δέ γράμματα μικρόν μόνον μετερρυθμίσθησαν και ταϋτα ουχί πάντα, 

και δεύτερον ότι ούτε κατά τόν χρόνον τής πρώτης καταγραφής ήν ή 

τής ελληνικής γλώσσης προφορά άπλή, άλλά και σφόδρα ποικίλη όπως 

και αί διάλεκτοι, ούτε αί μεταβολαί αί μετά ταύτα έτελοϋντο πανταχού 

κατά πάντα όμοιομόρφως, τότε λαμβάνει μικράν τινα έννοιαν τής απείρου 

τών φθόγγων ποικιλίας, ήν κατά τούς διαφόρους αιώνας τά γράμματα 

του ελληνικού αλφαβήτου εδέησε νά παραστήσωσι, και δή και τής δυσκο

λίας τοΰ περί τής γνήσιας προφοράς τής αρχαίας γλώσσης ζητήματος. 

Ά λ λ ά παρά πάσας τάς έπιπροσθούσας δυσκολίας ταύτας ή ζήτησις 

τής γνήσιας προφοράς τής αρχαίας ελληνικής επιβάλλεται, και τοΰτο 

ουχί ύπό περιεργίας τινός, άλλά διότι γνησία προφορά γλώσσης ή δια

λέκτου τινός είναι ουσιώδες τ ι , αυτό τοϋτο ζωοποίησις τής γλώσσης, 

ήτοι σαφής παράστασις τών έν τή ιστορική εξελίξει αυτής επιγενομένων 

φωνητικών μεταβολών, συγκρυπτομένων ύπό τής αμεταβλήτου συνήθως 

μενούσης ορθογραφίας. Προκειμένου δέ περί αρχαίας γλώσσης δέν είναι 

ήμίν δυνατόν νά παρατηρήσωμεν τήν προφοοάν άπ' ευθείας και περι-

γράψωμεν, μόνον δ' εμμέσως έκ τών αποτελεσμάτων δυνάμεθα βραχέα 

τινά νά είκάσωμεν. Έπί τήν εύρεσιν άρα τής γνήσιας τών αρχαίων 

προφοράς έρχόμεθα μόνον εμμέσως, εξετάζοντες πρώτον τήν γραπτήν 

παράδοσιν, έπειτα τήν προφορικήν διά τά έν αυτή σωζόμενα άποτελέ · 

σματα τής αρχαίας προφοράς και διαθέσεως τών φθόγγων. 

Έφ' όσον τό έλληνικόν έθνος πρότερον μέν έν Ελλάδ ι , έπειτα έν 

Αίγύπτω και Ασία και βραδύτερον έν Κωνσταντινουπόλει «πρωταγω

νιστεί έν τώ πολιτισμώ, μόνη ή προφορική παράδοσις έγινώσκετο και 

κατ' αυτήν άνεγινώσκοντο τά ελληνικά βιβλία, αρχαία, μεταγενέστερα 

και μεσαιωνικά. Και οι Άσιαται και οί Αιγύπτιοι και οί 'Ρωμαίοι τό 

πάλαι και οί Αρμένιοι και Ενετοί και λοιποί Ι ταλοί και οί Γερμανοί 

καϊ οί Σλαΰοι κατόπιν έμάνθανον τήν γλώσσαν ημών μετά τής εκά

στοτε έν χρήσει παρ' ήμίν προφοράς. 'Ότε δ' όμως τό έλληνικόν έθνος 
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πανταχόθεν καταδιωχθέν, δουλωθέν και ταπεινωθέν περιήλθεν είς δεινήν 
άμάθειαν και μεγάλην άφάνειαν και ένομίσθη νεκρόν, τότε, επειδή οί 
νεκροί φύσει ούτε λαλοΰσιν ούτε προφοράν διδάσκουσιν, άπεχωρίσθη ή 
παλαιά ελληνική άπό τής γλώσσης τοΰ τεταπεινωμένου, περιφρονουμέ-
νου και τεθνηκότος, ώς έλέγετο και έπιστεύετο, έθνους, και έζητήθη 
κατά πρώτον ύπό τοΰ Όλλανδοΰ Έράσμου τώ 1528 χάριν τής αρχαίας 
γλώσσης προφορά τις άλλη, όρθή και γνησία. 

Ά ν τό έλληνικόν έθνος μή έπιπτε τηλικαύτην πτώσιν, άλλ' έξηκο-
λούθει ήτοι νά πρωταγωνιστή ή τουλάχιστον νά συμβαδίζη τοις έν τή 
Εσπερία λαοίς έν τή τέχνη, τή επιστήμη και έν τώ πολιτισμώ, ουδέ
ποτε θά έτολμάτο τοιοΰτό τ ι και ουδέποτε θά κατεφρονεϊτο ό τρόπος 
καθ' ον τοΰτο άπήγγελλε και μετεχειρίζετο τήν έαυτοΰ γλώσσαν, καθ' 
ον τρόπον ουδείς αλλογενής σήμερον τολμά ν' άναγινώσκη τά τοΰ Σαίξ
πηρ ποιήματα άλλως ή όπως άναγινώσκουσιν αυτά οί σημερινοί "Αγγλοι, 
εί και άπό τών χρόνων τοΰ ποιητού μέχρι σήμερον ή αγγλική γλώσσα 
σφόδρα ήλλοιώθη. Και δέν τολμά τοΰτο, διότι οί "Αγγλοι έκτοτε διά 
πάντων τών αιώνων έξακολουθοΰσιν εργαζόμενοι υπέρ τοΰ πολιτισμοΰ και 
τών γραμμάτων εντεύθεν δέν κρίνεται καλόν νά χωρισθή ή γλώσσα αυτών 
είς δύο διά τής εισαγωγής άλλης προφοράς διά τά αρχαιότερα έργα. 

Ή έπινόησις άρα τής έρασμικής προφοράς προήλθε κυρίως έκ τής 
ταπεινώσεως τοΰ ημετέρου έθνους καϊ έκ τής πεπλανημένης δοξασίας 
περί τοΰ θανάτου αύτοΰ, άλλ' έπινοηθείσα και έφαρμοσθείσα κατά 
μικρόν επεκράτησε και επικρατεί μέχρι σήμερον, πρώτον μέν διότι λα-
βοΰσα ύπ' όψιν τήν γραπτήν παράδοσιν έξήλεγξεν ευκόλως και επιτυχώς 
τήν πλημμέλειαν τής προφορικής. (Ούτω λ. χ. τρία μεγάλα και αλη
θώς ακαταμάχητα επιχειρήματα υπέρ τής θεωρίας αύτοΰ και πρός έλεγ-
χον τής νεωτέρας προφοράς προσήνεγκεν ό 'Έρασμος' α') ότι παραδό
ξως αί εν τή λατινική γλώσση τό πάλαι παραληφθεϊσαι έλληνικαί λέξεις 
έγράφοντο, βεβαίως δέ και έξεφωνούντο, όλως διαφόρως άπό τής συνή
θειας τών νέων Ελλήνων, λ. χ. eccles ia , ethice, a lphabetum 

κτλ." β') ότι τοσαΰτα σημεία η, η, ι, ει, οι, υι, υ (αι, ε, ο, ω) παρι-

στώσι τόν αυτόν φθόγγον έν τή νέα γλώσση, ουδείς δέ νοεί, τίνος ένεκα 

οί τόν άλφάβητον καταρτίσαντες και τελειοποιήσαντες έμελλον νά μετα-

χειρίζωνται πάντα ταύτα, άν είς διά τούτων έσημαίνετο φθόγγος· γ ' ) 

Οτι ή νέα προφορά γέννα πλήθος δυσκολιών περί τήν όρθογραφίαν τής 

αρχαίας γλώσσης, αΐτινες άν τό πάλαι ύπήρχον, έμελλον κατ' ανάγκην 
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έκτοτε είς μεγάλα; ορθογραφικά; συγχύσεις καί έναλλαγάς ν' άγάγωσιν 

άλλά τοΰτο δέν συνέβαινε· δήλον άρα οτι δέν έξέφραζον ένα καί τόν 

αυτόν φθόγγον). "Επειτα δέ όπερ καί τό κυριώτατον, οτι έν τοϊς σχο-

λείοις πολλάς παρέχει ευκολίας τοις μαθηταίς, άτε διαστέλλουσα οσους 

ή προφορική συγχέει φθόγγους. 

Τ ά διαστελλόμενα μέν ύπό τών 'Ερασμικών, συγχεόμενα δέ ύπό τών 

αντιπάλων, άτινα καϊ τήν κυρίαν διαφοράν τών δύο μερίδων άπαρτί-

ζουσιν, είναι τάδε : α ) τό υ καϊ η, έξ ού καί ήτακισται μέν οί 'Ερα-

σμικοί, ίωτακισται δέ οί αντίπαλοι τούτων ώνομάσθησαν άπό τής έκφω-

νήσεως τοΰ η ώς e ή τοΰ η, ει, οι, υ, η, υι ομοίως τω ι' β') αί δίφθογγοι 

αι, ει, οι, υι, αν, ευ, άς διφθογγικώς ώς aί, eϊ, au κλπ. οί 'Ερασμικοί 

έκφωνοΰσιν γ ' ) ή ποσότης τών μακρών καί βραχέων φωνηέντων, ην δια-

στέλλουσιν οί 'Ερασμικοί' δ') τό δασύ πνεΰμα καί τά δασέα φ, χ, θ, έν οίς 

οί 'Ερασμικοί έκφωνοΰσι τά δασύ πνεΰμα προφέροντες πΗ, κΗ, τΗ ε') 

τό διπλοΰν γράμμα ζ, ό ύπό τών Έρασμικών προφέρεται συνήθως ώς dz. 

Ά λ λ ' εί καί ελέγχεται ούτως ή νέα ημών προφορά πλημμελής, άλλ' 

όμως καί ή έρασμική δέν δύναται κατ' αρχήν νά είναι όρθή καί γνήσια, 

πρώτον μέν διότι, άφοΰ διά τής φυσιολογικής εξετάσεως τών φωνητι

κών οργάνων έγνώσθη, οτι άπειροι τήν ποικιλίαν φθόγγοι δύνανται νά 

σχηματισθώσιν, είναι άντικρυς επιστημονικός σολοικισμός ή διισχύρισις 

οτι δύναται τις βοηθούμενος ύπό τής γραφής νά έξεύρη τήν γνησίαν 

προφοράν και ν'άπαγγείλη τούς φθόγγους ξένης γλώσσης καθ'όν ύπό 

τών εγχωρίων προφέρονται ή προεφέροντο τρόπον, άν μή έπί πολύ 

άκούση καί μετ' επιμελείας ζήτηση νά μιμηθή αυτούς, πολλάκις δέ, ώς 

γνωστόν, ουδέ τότε. Ούδ' αυτή ή ακριβέστατη περιγραφή τών κινήσεων 

τών φωνητικών οργάνων έξαρκεϊ πολλάκις, ίνα τις παραγάγη άπαραλ-

λάκτως τούς έκφωνουμένους φθόγγους, ήκιστα δέ πάντων γράμματα 

ολίγα καί ξένα, ά ώς σύμβολα, ουχί δ' ώς πισταί φωνογραφικάι εικόνες 

τών απαγγελλομένων πολλαπλασίων φθόγγων χρησιμεύουσιν. Πρόσθες 

οτι , καθ' ά εΐπομεν, ή προφορά τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης ούτε 

κατά πάντας τούς τόπους ούτε κατά πάντας τούς χρόνους ήν ή αυτή, 

άλλ' ήλλοιουτο αδιαλείπτως καί έποίκιλλε κατά τόπους, και δή ο ομοίως 

άπαγγέλλων τά ομηρικά καί τά πλατωνικά και τά τών μεταγενεστέ

ρων, ή τά λακωνικά, τά βοιωτικά, τά αττικά καί τά ίακά κλπ., πάν

τως σφάλλεται δεινώς. Περί τούτου πείθεται έκαστος ενθυμηθείς οτι 

ούδαμοϋ τής γής έν ούτω σμικρώ χώρω άνεπτύχθησαν τοσαΰται και 
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ούτω διαφέρουσαι αλλήλων διάλεκτοι δσαι έν Ελλάδ ι , και προσέτι 
μαθών ότι, καθ' ά ήδη πρό πολλού παρετηρήθη, αί τών διαλέκτων καί 
ιδιωμάτων διαφοραί άπ' αλλήλων κείνται πρό πάντων έν τοις φθόγγοις 
καί έν τούτοις ανάγκη ν' άναζητώνται. Δήλον άρα οτι τό πάλαι ποικι-
λωτάτη κατά διαφόρους χώρας τής Ελλάδος ήν ή προφορά τής γλώσ
σης, πολύ ποικιλωτέρα ή οσην ημείς σήμερον έν ίσομεγέθει άλλη χώρα 
ή καί έν αύτη τή νεωτέρα Ελλάδι άνευρίσκομεν. Διότι τά μέσα τής 
συγκοινωνίας, ή ενιαία διοίκησις, τό αίσθημα τής εθνικής ένότητος, ή 
κοινή λατρεία, ή κοινή γραπτή παράδοσις, τά κοινά σχολεία κτλ. έπι-
βάλλουσι σήμερον έξομαλισμόν καί ομοιότητα τινα άγνωστον τό πάλαι. 

Τήν έκ τών προτέρων δ' ούτως είκαζομένην μεγίστην ποικιλίαν εύρί-
σκομεν έπιβεβαιουμένην έκ τών υστέρων, έξ αυτών τών πραγμάτων, έκ 
τών μνημείων τών αρχαίων διαλέκτων, οία πρόκεινται ήμίν κυρίως έν 
ταϊς άρχαίαις έπιγραφαϊς. "Επειτα είναι γνωστόν ότι πρώτοι οί Βοιωτοί 
έτρεψαν τάς διφθόγγους είς άπλα φωνήεντα, καί πρώτοι οί Ηλε ίο ι , οί 
έν Ασία Αιολείς, οί "Ιωνες τής Ασίας καί τίνες Κρήτες άπέβαλον τό 
δασύ πνεΰμα, ομοίως πρώτοι οί Ίωνες καί οί Αθηναίοι απώλεσαν τό F 
κττ . Ά λ λ ' είναι προφανές ότι διά πάντων τούτων βαθμηδόν ή γλώσσα 
μετεβάλλετο καί ώς ειπείν καθίστατο άπό αρχαίας νεωτέρα ελληνική. 
Αύτόδηλον άρα ότι, άν τις άξιοι οτι προφέρει τήν άρχαίαν έλληνικήν 
καθ' όν οί αρχαίοι τρόπον, όπερ κατά τά λεχθέντα ολως άνέφικτον, ανάγκη 
νά μή άπαγγέλλη ομοίως τά τών διαφόρων χρόνων καί τόπων έργα, 
άλλά νά διαστέλλη καί φυλοκρινή αυτά κατά τόπους καί χρόνους, καί 
έπί έκαστων νά έφαρμόζη άλλην προφοράν. 

Πόσον δέ λεπτή καί αυτόχρημα ακατάληπτος ήμίν σήμερον ήν ή 
αρχαία προφορά, καί αύτη ή επίσημος, ή εθνική ώς ειπείν, δύναται τις 
νά είκάση, άν μόνον τό περί συνθέσεως ονομάτων Διονυσίου τοΰ Α λ ι -
καρνασέως μελετήση. Τών πολλών παρ' αύτώ αναγράφω ολίγα τινά, 
οίον (σελ. 126) «Μουσική τις ήν καί ή τών πολιτικών λόγων επιστήμη 
τω ποσώ διαλλάττουσα της έν ώδαϊς καί όργάνοις, ουχί τω ποιω. Καί 
γάρ έν ταύτη καί μέλος έχουσιν αί λέξεις καί ρυθμόν καί μεταβολήν καί 
πρέπον ώστε καί έπί ταύτης ή άκοή τέρπεται μέν τοις μέλεσιν, άγεται 
δέ τοις ρυθμοϊς, ασπάζεται δέ τάς μεταβολάς, ποθεί δ ' έπί πάντων τό 
οίκείον ή δέ διαλλαγή κατά τό μάλλον καί ήττον», καί (184) «τά 
γράμματα πολλάς έχει διαφοράς οϋ μόνον παρά τά μήκη καί τάς βρα-
χύτητας άλλά και παρά τούς ήχους», καί (162) «τούτων δή (τών 
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φωνηέντων) κράτιστα μέν έστι καϊ φωνήν ήδίστην αποτελεί τά τε 

μακρά και τών δίχρονων όσα μηκύνεται κατά. τήν έκφοράν, ότι πολύν 

ηχείται χρόνον και τοΰ πνεύματος ού κατακόπτει τόν τόνον χείρω δέ 

τά βραχέα ή τά βραχέως λεγόμενα Οτι μικρόφωνα τέ έστι και σπαδονί-

ζει τόν ήχον. Αυτών δέ τών μακρών εύφωνότατον τό α, όταν έκτείνη-

ται" λέγεται γάρ άνοιγομένου τοΰ στόματος έπϊ πλείστον και τοΰ πνεύ

ματος άνω φερομένου πρός τόν οΰρανόν. Δεύτερον δέ τό η, ότι κάτω 

περί τήν βάσιν τής γλώσσης έρείδει τόν ήχον άκόλουθον, άλλ' ούκ άνω 

καϊ μετρίως άνοιγομένου- τρίτον δέ τό ω, στρογγύλλεταί τε γάρ έν 

αύτώ τό στόμα και περιστέλλει τά χείλη, τήν τε πληγήν τό πνεύμα 

περί τό άκροστόμιον ποιείται - έστι δ' ήττον τούτου τό ν, περί γάρ αυτά 

τά χείλη συστολής γενομένης αξιόλογου πνίγεται και στενός εκπίπτει ό 

ήχος - έσχατον δέ πάντων τό ι, περί τούς οδόντας γάρ ή κρότησις τοΰ 

πνεύματος γίνεται μικρόν άνοιγομένου τοΰ στόματος και ούκ έπιλαμ-

πρυνόντων τών χειλέων τόν ήχον τών δέ βραχέων ούδετερον μέν ευη-

χον, ήττον δέ δυσηχές τό ο- διίστησι γάρ τό στόμα κρείττον θάτέρου, 

τήν δέ πληγήν λαμβάνει περί τήν άρτηρίαν μάλλον», και (172) «τριών 

δέ τών άλλων γραμμάτων, ά δή διπλά καλείται, τό ζ μάλλον ήδύνει 

τήν άκοήν τών ετέρων», και «άχαρι δέ και αηδές τό α, και εί πλεονά-

σειε, σφόδρα λυπεί . . . » κττ . κττ . 

Δέν πιστεύω νά εύρεθή τις σήμερον Οστις θά μοι διαφωνήση άν είπω, 

ότι ούδεϊς ημών δύναται νά διισχυρίζηται ότι σαφώς και αληθώς αισθά

νεται ταΰτα τοΰ 'Αλικαρνασεως, καθώς ουδείς θά μοι άντείπη διατεινο-

μένω ότι ουδείς δύναται νά γινώσκη «τό πάτριον τω ψόφω και τώ τής 

φωνής τόνω» τών αρχαίων, ουδείς τήν έντασιν ή ίσχύν τών τονουμένων 

και άτονων συλλαβών, ουδείς την άδιάφορον θεσιν τής γλώσσης, τήν βάσιν 

πάσης τών φθόγγων άρθρώσεως κττ . κ τ τ . Ά λ λ ' είναι προφανές ότι ταύτα 

όμολογοΰντες συνομολογοΰμεν άμα και ότι ουδείς ημών δύναται κατ' 

αρχήν νά διατείνηται ότι έπανεΰρε τήν άρχαίαν, τήν γνησίαν προφοράν. 

Άφοΰ δ' ούτως, έκ τών προτέρων, απεδείχθη τό κατ' αρχήν αδύνα

τον τής ευρέσεως τής αληθούς αρχαίας προφοράς, δήλον ότι ή έρασμική 

υπολείπεται τής άντερασμικής πρώτον ότι ώς άπλοΰν και καθαρον επι

νόημα καϊ πλάσμα ενός ή πλειόνων δέν δύναται νά παραβληθή πρός τήν 

άντερασμικήν, ήτοι πρός αυτήν τήν έπί τής ιστορικής αναπτύξεως στη-

ριζομένην γλώσσαν του ελληνικού εθνους. Δεύτερον ότι ή μέν αντερα-

σμική είναι μία καϊ ή αυτή πανταχοΰ όπου λαλείται, ή δέ έρασμική 
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ποικίλλεται κατά τόπους, ώστε ούδενός έθνους οί λόγιοι έλληνισταϊ 
δύνανται νά συνεννοηθώσι δι' αυτής πρός τούς έλληνιστάς άλλου έθνους 
ή πρός τούς "Ελληνας, ή αχρηστία δ' αύτη υπέρ πάν άλλο συμβάλλε
ται είς τήν κοινήν δοξα,σίαν, Οτι ή ελληνική γλώσσα είναι νεκρά. 

Ά λ λ ' εί και κατά τά είρημένα ή'νεωτέρα ημών προφορά στηρίζεται 
έπί τής προφορικής παραδόσεως, ήτις αποδεδειγμένως ύπήρΕεν αδιάκοπος, 
ούχ ήττον ρητέον δτι ήλλοιώθη και αύτη, όπως πάσα άλλη προφορική 
παράδοσις και όπως ήλλοιώθησαν και τάλλα γλωσσικά στοιχεία, οίον 
τύποι, λέξεις, συντάξεις, σημασίαι κλπ. Διότι πάντα ταΰτα συνδέονται 
άναποσπάστως μετ' αλλήλων και συμμεταβάλλονται. "Οτι δ' ού μόνον 
έξεφωνεϊτο άλλά και έγράφετο ύπό τών "Ελλήνων ή ελληνική γλώσσα 
κατά πάντας τούς αιώνας, τούτο όμολογούσι πάντες, άλλ' ουδαμώς 
αποδεικνύει τό άναλλοίωτον και δή γνήσιον τής νέας ημών προφοράς. 
Διότι είναι μέν αληθές ότι το όρθογραφικόν σύστημα τής ελληνικής 
γλώσσης, καθώς και πάσης άλλης μεταχειριζομένης τελείαν φθογγογρα-
φίαν (ουχί συλλαβογραφίαν), στηρίζεται έπί τής αρχής τοΰ ύπεμφαίνειν 
διά σειράς σημείων διαδοχικώς τεταγμένων τάς ύπό τών φωνητικών 
οργάνων όφελομένας νά έκτελεσθώσι διαδοχικώς κινήσεις. "Επειδή δη
λονότι άπό θεσειός τίνος είς άλλην μία μόνη υπάρχει συντομωτάτη οδός, 
γίνονται εύκολώτατα διά γραμμάτων δήλαι αί έκτελεστέαι κινήσεις τών 
φωνητικών οργάνων τά γράμματα είναι τρόπον τινά οί όδοδεϊκται, ους 
ϊ,στησιν ό γράφων χάριν τοΰ άναγνώστου, ίνα τούτοις άκολουθώσι τά 
όμματα και άμα τά φωνητικά όργανα αύτοΰ. Ά λ λ ' ή κατ ' αρχήν ορθή 
αρχή αύτη συνηθέστατα καταπατείται, επειδή οί μέν έκφωνούμενοι 
φθόγγοι άλλοτε άλλως σχηματίζονται και δή μεταβάλλονται, ή δέ 
ορθογραφία αυτών πήγνυται και διατηρείται έπί αιώνας πολλούς αμετά
βλητος. Παραμένει δ' αναλλοίωτος ή γραφή κυρίως τούτου ένεκα, ότι 
οί άνθρωποι γράφοντες συνάπτουσιν εκάστοτε μετά τής ορατής εικόνος 
έκαστου γράμματος τήν παράστασιν έκείνην του φθόγγου, ήν ούτος έν 
τώ χρόνω και τώ τόπω αυτών έχει, κα'ι δέν αισθάνονται ποτε ότι 
άλλοτε ήδύνατο νά 'έχη άλλην, καϊ τοΰτο ευλόγως, επειδή είς τήν ύπάρ-
χουσαν αύτοΰ εκάστοτε προφοράν υποκαθίσταται κατά μικρόν άλλη τις 
βραχύ κα'ι τούτο ανεπαισθήτως παρηλλαγμένη, όθεν ό νέος και ούτως 
ήλλοιωρ,ένος φθόγγος παραδίδοται ταϊς εφεξής γενεαίς ώι, φύσει και έξ 
αρχής συνημμένος μετά τοΰ γράμματος τοΰ παριστώντος αυτόν. Διά 
τήν άνεπαίσθητον δ' άλλοίωσιν τούτων ουδείς ουδέποτε δσον καϊ άν 
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ήθελε ζήσει χρόνον, και οσον λόγιος καί άν ήθελεν είναι, θά ήδύνατο νά 
παρατήρηση ότι συνέβη έπ' αύτοΰ μεταβολή τις οιαδήποτε, άλλά πάν
τες πιστεύουσιν ότι ακριβώς κατά τόν αυτόν άείποτε τρόπον έκφωνοΰσι 
τούς φθόγγους τής μητρικής αυτών γλώσσης. 

Ουδείς λ. χ. τών αδιαλείπτως ραψωδούντων τά Όμηρου έπη άπό 
τής γενέσεως αυτών μέχρι Πλάτωνος καί Αριστοτέλους ήσθάνετο Οτι 
έπ' αύτοΰ συνέβαιναν αλλοιώσεις τούτων καί καθόλου Οτι άλλως έξεφω-
νοΰντο ταΰτα ύπό τών παλαιοτέρων ραψωδών καί άλλως ύπ' αύτοΰ, 
ουδείς τούτων ότι έπ' αύτοΰ άπώλλυτο τό F, ή ότι τό άρχαίον u έτρέ-
πετο είς ϋ κτλ. "Ηκιστα δέ πάντων ήδύναντο ούτοι νά κωλύσωσιν ή 
καί έπιβραδύνωσι τό παράπαν τάς φωνητικάς αλλοιώσεις ταύτας, καί 
ούτω διατηρήσωσιν όμοιόμορφον τής γλώσσης προφοράν τών ομηρικών 
έπων έν ταϊς διαφόροις χώραις τής Ελλάδος. "Ομοίως ουδείς τών 
αρχαίων είτε σοφών είτε άσόφων έλαβεν αίσθησιν τοΰ κακού, ότε αί 
δίφθογγοι αι οι καθίσταντο κατά μικρόν απλοί φθόγγοι ε, υ ουδείς οτε 
τά μακρά φωνήεντα άπώλλυσαν τον μακοόν αυτών χρόνον, ουδείς τών 
μεσαιωνικών ημών πατέρων ότε τό υ άπό τής αττικής αύτοΰ προφοράς 
βαθμηδόν έκκλίνον έταυτίσθη κατά μικρόν περί τό χιλιοστόν έτος μ. Χ . 
τω ι κττ . Ταΰτα παρατηρεί μόνος ό ιστορικός ό τάς διαφόρους περιό
δους τής γλώσσης παραβάλλων, ουχί δέ οί λαλοΰντες τήν γλώσσαν είτε 
σοφοί είτε άσοφοι είναι. Ό δέ διατεινόμενος οτ ι , επειδή οί νέοι έν τοις 
σχολείοις έδιδάσκοντο αδιαλείπτως άπό τών δοκίμων χρόνων τό όνομα, 
τό σχήμα καί τήν δυναμιν τών γραμμάτων, διά τοΰτο δέν ήτο δυνατόν 
νά μεταβληθώσιν οί φθόγγοι χωρίς νά παρατήρηση τις τήν άλλοίωσιν 
ταύτην, καί συνάγων έντεΰθεν οτι κατ' ανάγκην ή προφορά τούτων 
έμελλε νά είναι καί έπί Διονυσίου τοΰ θρακός όποια έπί Άριστάρ-
χου καί Αριστοφάνους τοΰ Βυζαντίου καί Καλλιμάχου καί Δημοσθένους 
καί Πλάτωνος, ούτος ουδέν άλλο ή δηλοί σαφώς ότι αγνοεί παντελώς 
τόν φυσιολογικόν τρόπον, καθ' ον μεταβάλλονται οί φθόγγοι πάσης 
γλώσσης. Έπειτα μετά τοΰ αύτοΰ δικαίου θά διισχυρίζετό τις καί ότι 
τής γαλλικής ή γερμανικής ή αγγλικής γλώσσης ή προφορά ουδαμώς 
ήλλοιώθη άπό πολλών αιώνων, επειδή άπό μακρού συνεχώς οί παίδες 
αδιαλείπτως μανθάνουσι τήν προφοράν τών γραμμάτων έν τοις σχολείοις. 

Εί καί όμολογοΰμεν ότι κατ' άλήθειαν ή προφορά ημών δέν είναι ή 
γνήσια, ή αρχαία, πάλιν ανάγκη νά έξαρθή οτι ουδαμώς δυνάμεθα 
ήμεϊς νά μεταβάλωμεν τόν άπ' αιώνων έν χρήσει παρ' ήμίν τρόπον τής 
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αναγνώσεως τών αρχαίων διότι έχοντες συνείδησιν τής ένότητος τής 
ημετέρας ιστορίας καί γλώσσης έπ' οΰδενί λόγω κρίνομεν δίκαιον, ίνα 
διά διαφόρου προφοράς τών αρχαίων συγγραφέων διακόψωμεν καί άπο-
χωρίσωμεν τήν νέαν γλώσσαν ημών άπό τής αρχαίας καί ούτω κατα-
στήσωμεν τούς πολύτιμους πνευματικούς θησαυρούς τών παλαιών δυσ
πρόσιτους καί σχεδόν ειπείν αλλότριους ημών. Οΐ δ' έν τή Εσπερία, άν 
πεισθώσι τοΰτο μέν ότι επιστημονικώς ουδείς δύναται νά έξεύρη τήν 
δρϋήν και γνησίαν προφοράν, καί δή οτι περί ορθότητος τής έρασμικής 
ουδείς δύναται νά γίνηται λόγος, τοΰτο δ' ότι τό έλληνικόν έθνος ζή έτι 
καί οπωσδήποτε εργάζεται υπέρ τού πολιτισμού, καθ' οσον αί ιστορικάι 
τύχαι και περιστάσεις έπιτρέπουσιν αύτώ, άν, λέγω, πεισθώσι ταΰτα, 
δυνατόν ποτε νά μεταβάλωσι τήν συνήθη αύτοίς προφοράν1. Πέπεισμαι 
ότι τό έθνος ημών πολύ μάλλον θά συνεβάλλετο είς έπιτυχίαν τούτου διά 
τής καλλιεργίας καί αναπτύξεως τής καθόλου επιστήμης καί τής γλώσσης 
αύτοΰ, διά τής πολιτικής εύκοσμίας καί τής επιδόσεως αύτοΰ είς τόν 
πολιτισμόν, ή διά μυρίων πλημμελών, ίνα μή άλλην σκληροτέραν λέξιν 
είπω, διατριβών καί βιβλίων περί τής προφοράς τής αρχαίας ελληνικής. 

Είναι αληθές ότι παρ' ήμίν πιστεύεται κοινώς ότι ημείς διεσώσαμεν 
πιστότατα άπό τών δοκίμων χρόνων μέχρι σήμερον τήν άρχαίαν, τήν 
γνησίαν προφοράν. Αλλ' είς τήν δοξασίαν ταύτην άφορμήν έδωκαν ουχί 
αυτά τά πράγματα, άλλά μάλλον αλλότρια τινα, ήτοι τό μέν ή άπό 
τών αρχαίων χρόνων αμετάβλητος παραμένουσα ορθογραφία, τό δέ ή 
μικρά σχετικώς άλλοίωσις τοΰ τυπικοΰ τής γλώσσης καθόλου, τό δέ 
τέλος ή δοξασία οτι ή ταυτότης τής προφοράς αποδεικνύει ταυτότητα 
τής φυλής, τήν γνησίαν καταγωγήν ημών έκ τών αρχαίων, ώσεί οί νΰν 
Γερμανοί, ών ή προφορά καί καθόλου ή γλώσσα ύπερβαλλόντως μετε
βλήθη άπό τών αρχαίων καί μέσων χρόνων, δέν είναι δι ' αυτό γνήσιοι 

1 "Ενα μόνον ευρίσκω ουσιώδη λόγον κατά τής εισαγωγής τής ημετέρας 
προφοράς είς τά έν τή "Εσπερία έκπαιδευτήοια, την δυσκολίαν, ήτις πάντως θά 
πρόκυψη έκ τής νέας προφορας περί τήν όρθογραφίαν τών λέξεων, καί δυσκο
λίαν τηλικαυτην, ώστε άμφίβολον λίαν, άν θά άντισηκωθή ϋπο τούτου ότι θέλει 
διδάσκεσθαι ώς ζώσα γλώσσα. "Οταν δέ τις λάβη προ οφθαλμών οτι αί πρακτι-
και τοϋ βίου άνάγχαι έπιβάλλουσιν όσημέραι πανταχού τής "Εσπερίας τον περιο-
ρισμόν τών δοκίμων μαθημάτων έν τοις γυμνασίοις, νοεί οτι πασα καινοτομία 
συνεπαγόμενη δυσκολίας εις τήν έκμάθησιν τών δοκίμων γλωσσών σφόδρα αμφί-
βολον άν πρέπη κατ' άλήθειαν νά είναι ευκταία. 
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απόγονοι τών αρχαίων Γερμανών. Είς λύσιν τών εθνολογικών ζητημά
των ύπάρχουσι σήμερον πολλώ πλείονα και πολλώ ακριβέστερα σωμα
τικά και ψυχολογικά γνωρίσματα ή ή προφορά τής γλώσσης, πράγμα 
πανταχού τής γης αδιαλείπτως μετάβαλλεμενον κατά τό μάλλον και 
ήττον και δή αδύνατον νά χρησιμεύση πρός τοιαύτην άπόδειξιν. "Οτι 
δέ ή μεταβολή αύτη δέν σημαίνει διαφθοράν άλλ' απλώς εξέλιξα, άπό-
δειξις είναι τό μέν ότι ούκ όλίγαι τούτων έγένοντο έν αυτή τή άρχαίκ 
γλώσση, τό δ' ότι πάν ό',τι έν τή ιστορική εξελίξει τελείται, συνέχεια 
και αποτέλεσμα προγενεστέρων αίτίων όν, δέν δύναται νά καταδικασθή 
ώς διαφθορά ύπό τοΰ ιστορικού, άν κρίνη, ορθώς- ή τίς τολμά σήμερον 
νά κηρύξη τήν γερμανικήν ή γαλλικήν προφοράν διεφθαρμενην, εί καϊ 
διά μεγίστων μεταβολών προήλθεν έκ τής αρχαίας ; Ούτε ορθόν άρα 
ούτε προσήκον είναι ν' άρνώμεθα τό πρόδηλον, ότι πολλαί και ποικίλαι 
μεταβολαί άπό τών παλαιότατων χρόνων άρξάμεναι και μέχρι τοϋ 
παρόντος διαρκοΰσαι μετέβαλον βαθμηδόν τήν γλώσσαν ημών, ούτως 
ώστε άνευ δισταγμού δύναται τις νά είπη ότι έκ τοΰ αρχαίου έγένετό τ ι 
διάφορον, νέον. "Επειτα παρατηρείται ότι τών αλλοιώσεων τούτων μέγα 
και σπουδαίον μέρος συνετελέσθη έν αύτοίς τοις άρχαίοις, ήτοι τοις 
π. Χ . χρόνοις, και δή δέν είναι δίκαιον νά άπονέμωνται τή νεωτέρα και 
νά νομίζωνται διάφοραι αυτής άπό τής αρχαίας, άλλά μάλλον αλλοιώ
σεις τών διαφόρων φάσεων άπό άλλων παλαιοτέρων φάσεων αυτής ταύ
της τής αρχαίας. Ούτω λ. χ. ή γνησία δίφθογγος ον προφερομένη πρό-
τερον ουχί ώς u άλλ' ώς ou έγένετο απλούν φωνήεν u και έν αυτή τή 
Α τ τ ι κ ή κατά τόν Ε ' ή και ς" π. Χ . αιώνα, και ή ει ομοίως κατά τόν 
Ε ' αιώνα έγένετο απλούν φωνήεν κείμενον μεταξύ τοΰ e και i, ήτοι 
κλειστόν e (γράφομεν αυτό συνήθως e ή e,) και λήγοντος τοΰ Δ ' αιώ
νος π. Χ . συνέπεσεν όντως τώ ϊ. Διά τούτων και τών τούτοις όμοιων ή 
φωνητική τής αρχαίας γλώσσης ήλλοιώθη τοσούτον κατά τούς μικρόν 
π. Χ . και τούς αμέσως μετ ' αυτόν αιώνας, ώστε ήδη προ τής κτίσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως έφαίνετο όμοια μάλλον τή νεωτέρα ή τή 
αρχαία ελληνική. Τό ζήτημα άρα τής ελληνικής γλώσσης δέν είναι 
τοσούτον άπλοΰν, ώστε διά μιάς προτάσεως νά άποφασίση τις άν ή 
έρασμική προφορά ή ή ημετέρα είναι όρθή' διότι άμφότεραι κατ ' ανάγ
κην είναι πλημμελείς, ή μέν μάλλον, ή δ' ήττον, καϊ ή μέν έν τούτοις, 
ή δ' έν έκείνοις. 

Γ. Ν. ΧΑΤΖ ΙΔΑΚΙΣ 
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Πρωιμώτατα αναγράφεται έπϊ τών στηλών τής τήν έξέλιξιν τοΰ 

ελληνισμού διασωζούσης ιστορίας τό όνομα τής περικαλλοΰς Ζακύνθου. 

Εύκλείζει τήν νήσον ταύτην ό ποιητής τής Όδυσσείας καταλέγων αυτήν 

έν ταϊς χώραις ων έβασίλευσεν ό "Οδυσσεύς. Μετά τήν εύδοξον ταύτην 

ήν έλαβε παρά τοΰ αρχεγόνου άοιδοΰ έξευγένισιν, έσταδιοδρόμησεν ώς 

αΰτόνομον κράτος μέχρις ότου κατέστη υποτελής τών Μακεδόνων. Τώ 

δέ 191 π. Χ . παρέλαβον αυτήν οϊ "Ρωμαίοι. "Υστερον μετά πολλούς 

αιώνας προσεκολλήθη τή βυζαντιακή αυτοκρατορία. Κατακτηθεϊσα δέ 

κατά τόν δέκατον τρίτον αιώνα ύπό Νορμαννών έξ Ι ταλ ίας ώρμημέ-

νων, απέβη κτήμα ίταλικόν. Κατά δέ τό τέλος τοΰ δεκάτου ογδόου 

αιώνος ήλευθερώθη άπό τών Ενετών, και τότε διεδέξαντο αλλήλους 

κυβερνώντες αυτήν Γάλλοι, "Ρώσοι, Γάλλοι έκ δευτέρου, και "Αγγλοι. 

Ά λ λ ά τέλος τω 1864 ήνώθη μετά τής "Ελλάδος και ούτω έληξε διά 

παντός ή ιδιαιτέρα πολιτική ιστορία τής νήσου. 

"Ενεκα τής έν Ζακύνθω πολυαίωνος υπάρξεως έλληνικοΰ πολιτισμού 
οί μή είδότες έδικαιούμεθα νά προσδοκώμεν τήν εϋρεσιν πολλών και 
ποικίλων παλαιών μνημείων, προβλέποντες ούτω πλουσίαν άμοιβήν διά 
πάσαν ένταΰθα άρχαιολογικήν και ίστορικήν έρευναν. Ά λ λ ά τοιαΰται 
ελπίδες άποβαίνουσι φροΰδαι. Τών μέν αρχαίων ελληνικών τε και ρωμαϊ
κών χρόνων λείψανα αρχιτεκτονικής τέχνης δέν διεσώθησαν άξια μνή
μης, έργα δέ γλυπτικής, κεράμεια αγγεία και έπιγραφαί ευρέθησαν όλί-
γιστα. Σπανίζουσι δέ και αυτά τά αρχαία νομίσματα. "Επίσης και τών 
μεταγενεστέρων αιώνων ολίγα είναι τά έτι υπάρχοντα μνημεία. Ταύτης 
τής σχεδόν όλοσχεροΰς εξαφανίσεως τών ιχνών τοΰ παρελθόντος ή κυριω-
τάτη αιτία είναι οί συχνοί και ισχυροί σεισμοί, οϊτινες ουδέποτε έπαύσαντο 
ταράσσοντες έκ διαλειμμάτων τήν νήσον καϊ έπιφέροντες κατά καιρούς όλικήν σχεδόν καταστροφήν. Μετά δ' έκαστον σεισμόν οί κάτοικοι μετα-χειριζόμενοι τήν ύλην τών κατηρειπωμένων οικοδομημάτων πρός άνέ-36 
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γερσιν άλλων νεων κτιρίων εξαφάνισαν έκ θεμελίων πάν σημεΐον προγε-
νεστερας τέχνης. 

"Ενεκα τής σπάνεως τών παλαιοτερων μνημείων καθίσταται έτι 
πολυτιμότερα ή επιστημονική καί εθνική αξία τών μεταγενεστερων κει
μηλίων καί επιγραφών καί τών έν διαφόροις άρχείοις διασωθέντων 
έγγραφων. Τοιούτων εγγράφων μεγα πλήθος διασώζεται διατηρούμενον 
έν τώ άρχειοφυλακείω Ζακύνθου ίδρυθέντι έπί Ενετών έν έτει 1559 1 . 
Τόν ανυπολογίστου άξιας θησαυρόν τούτον έχουσι μεταχειρισθή ξένοι 
ειδήμονες ώς ό Χόπφ, καί λόγιοι "Ελληνες ώς ό Χιώτης καί ό Κατρα-
μής. Κατά δέ τά τελευταία ταύτα έτη ίστορικάς γνώσεις πολύτιμους 
άρυόμενοι εντεύθεν διαδίδουσιν ό κ. Σπυρίδων Δε-Βιάζης, ό κ. Λεωνίδας 
Ζώης καί άλλοι. 

Ύπάρχουσιν έν Ζακύνθω πολλαί έπιγραφαί γεγραμμέναι κατά τούς 

τρεις τελευταίους αιώνας. Αύται ευρίσκονται ώς έπί τό πλείστον έν τοις 

ναοϊς. Κ α θ ' έαυτάς δ'ήδύναντο έπιπολαίως έξεταζόμεναι νά λογισθώσιν 

ώς έλανίστην ένέχουσαι σημασίαν, διότι πολλαί τούτων είναι συντομώ-

ταται καί στερεότυποι προσευχαί ή ξηραί άφιερωτικαί φράσεις ή εκδη

λώσεις άλλων όμοιων εννοιών ουχί πολύ διδακτικών διά τόν ίστοριογρά-

φον. Ά λ λ ' όμως άποτελοϋσι μέρος τής μακράς εκείνης καί πολυμόρφου 

διηγήσεως τών περιπετειών τοΰ έλληνισμοΰ, καί διά τοΰτο ουδείς έλλη-

νόφρων, καίτοι θά έπεθύμει νά ώσιν αύται ποικιλωτέρου καί πλουσιω-

τέρου περιεχομένου, τολμά νά περιφρονή αύτάς. Δις δέ χάριν αναψυχής 

ένδιατρίψας έπί εβδομάδας τινάς έν τή φιλοξενώ νήσω έδραξάμην τής 

ευκαιρίας καί επωφελούμενος τής προθύμου βοηθείας τοΰ συμπαθούς 

Δε-Βιάζη αντέγραψα πλήθος τ ι επιγραφών, ων ή δημοσίευσις γίνεται 

διά τής παρούσης πραγματείας. Δέν αποκλείονται ουδέ έκεϊναι αϊτινες 

ήδη ύπ' άλλων έξεδόθησαν άλλοθι, τό μέν ίνα διορθωθώσι μικραί τίνες 

άνακρίβειαι τών προηγουμένων αντιγραφών, τό δέ ίνα εύκολώτερον εύρε-

θώσιν ένταΰθα ύπό τών τυχόν επιθυμούντων νά άναγνώσιν αύτάς. 

"Οτι αί πλεΐσται τών επιγραφών τούτων ευρίσκονται έν ναοϊς, δέν 

απαιτεί ένταΰθα εκτενή διασαφητικήν αίτιολογίαν. Μόνον διά τής θρη

σκείας έξωτερικεύοντο τότε καθόλου οί γενναιότεροι πόθοι τών Ε λ λ ή 

νων. Πρός δέ σφόδρα φιλόθρησκοι ήσαν οί Ζακύνθιοι, καί ένησμένιζον 

1 Δε-Βιάζη "Ιστορικά Ανάλεκτα, ιζ'. Σύστασις τοϋ άρχειοφυλακείου, έν τώ 
Νέω Αίώνι Ζακύνθου, Ίαν. 31, 1892 καί Δεκ. 5, 1891. 
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κτίζοντες ναούς καί κοσμοΰντες αυτούς δι' εικόνων καί άλλων αφιερω

μάτων. Κατά τόν Μερκάτην 1 ό αριθμός τών ορθοδόξων εκκλησιών, 

παρεκκλησίων καί μοναστηριών έν τή νήσω κατά τό έτος 1811 ήτο 

422. Πρός τούτοις δ' ήσαν καί πέντε έκκλησίαι τών Καθολικών λ α τ ι 

νικού ρυθμοΰ. 

Έπί μέν ενετοκρατίας πολλοί τών πλουσίων καί ευγενών Ζακυνθίων 

κατωκουν ούχι παρά τήν θάλασσαν ένθα ή νΰν πόλις, άλλά έπί τοΰ έκ 

δυσμών δεσπόζοντος τής κάτω πόλεως ύψηλοΰ καί περιτετειχισμένου 

λόφου, τοΰ καλουμένου «Κάστρου» 2 . Άλλοτε δ' ήσαν έν τή ,άκροπόλει 

ταύτη πέντε ή εξ ναοί. Ά λ λ ά τώ 1841 ή αγγλική κυβέρνησις έσφετε-

ρίσατο πάντα τά κτίρια τοΰ φρουρίου, καί οί ναοί ούτοι ή κατηδαφί-

σθησαν ή αφέθησαν νά καταπέσωσιν. 

Έν τώ όρθοδόξω μητροπολιτικω ναω τοΰ Προδρόμου εκείτο κατά τό 

έτος 1899 ή λατινική επιτύμβιος επιγραφή ήδε έπί πλακός λευκοΰ λίθου" 

1. 

Έπί τώ άνατολικώ τοίχω καί έν τη νοτιοανατολική γωνία τοΰ αυτού 

ναοΰ άναγινώσκονται έγκεχαραγμέναι έπί έντετειχισμένου λίθου αί λέξεις 

2. D E O Ε Τ PATRIAE OMNIA D E B E O 
GEOR. Β Ι Α Ν . Μ D L X I I . 

Έπί ενετοκρατίας υπήρξαν έν Ζακύνθω Καθολικοί μοναχοί τοΰ τάγ

ματος τών Φραγκισκανών. Ούτοι δ' είχον έν τή άκροπόλει ναόν τετιμη-

μένον έπ' ονόματι τοΰ επωνύμου αυτών Άγ ιου . Ένταΰθα έτάφησαν 

πολλοί τών πλουσιωτέρων τότε Καθολικών. Περί δέ τά πεντήκοντα 

βήματα πρός ανατολάς τοΰ τόπου, όπου άλλοτε ίστατο ούτος ό ναός, 

1 Mercati, Saggio etorico - statistico della citta ed isola di Zante, 
compilato nell'anno 1811, σελ. 32. 

2 Χιώτης, II, 247. 
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κείνται δυο θραύσματα επιτύμβιου πλακός έχοντα ταύτα τά γράμματα -

3. D. 

HIC IACE 

F R A N C I S C V S 

NOB. C R E T . Ε. C 

D T H E O L O G . E C C L E S 

C A T H E D R A L I S PRIM 

Ε Τ EMINENT A C R 

D. 

MARCI A N T O N Y Β 

EIVSDEM E C C L E 

ARCHIEPISCO 

VICARIVS GENER 

O B Y T A N N O S A 

M D C L X X X X DIE XIV IVL 

Τείχος ύψηλόν περιβάλλει καϊ έρυμνοϊ τήν άκρόπολιν. Τών μέν 

αρχαίων ελληνικών όχυρωμάτων ουδέν μέρος σωζεται. Τά δέ νΰν υφι

στάμενα τείχη είναι μεγαλοπρεπές δημιούργημα ενετικής καϊ ζακυνθια-

κής δυνάμεως καϊ τέχνης. Ή μέν κυρία είσοδος εις τό φρούρίον τούτο 

κείται κατά τήν βορειοανατολικήν γωνίαν τής περιφερείας. Ά λ λ ά ύπήρ-

ξεν άλλοτε καϊ έτερα είσοδος, ήτις ύστερον γενομένη άχρηστος έκλείσθη, 

όταν ή πρός αυτήν έκ τής κάτω πόλεως άγουσα οδός είχε καταστη 

αδιάβατος ένεκα τών διά σεισμών έπενεχθεισών αλλοιώσεων τοΰ έκεϊ 

εδάφους. Ό πυλών ούτος, ό νΰν κλειστός, έκτίσθη κατά τό ετος 1646, 

ώς μαρτυροΰσιν αΐ έπί τής προσόψεως αύτοΰ έπιγραφαί, έν αϊς μνημο

νεύονται τά ονόματα τών τότε ενετικών τε και ζακυνθιακών άρχων 

4. 

FRANCISCI M O L I N O DVCIS SERENISSIMIS AVSPICIIS 

ΙΟ. Β Α Ρ Τ . GRIMANI P R Ο V . GNALIS. P R A E C E L E T I S O L E R T I A 

A N T . BARBADICI P R O V . V IC ILANTIA I N C O L A R . S V M P T V 

E T O P E R E 
R E V E L L I N V S ' PHIL. B E S S E T T I . D. V E R N E D A . 
B A R B A D I C V S E R E C T V S INGENIO 
a n N O DNI m D C X X X X V I . 
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"Ισως άλλη επιγραφή σωζόμενη έξωθι τοΰ ναοΰ τής Άγιας Παρα

σκευής τοΰ κειμένου πλησίον τής είς τήν κάτω πόλιν έκ τών βορειονα-

τολικών πυλώνων άγούσης όδοΰ, έχει σχέσιν τινά πρός τήν κλεϊσιν τοΰ 

άνωθι μνημονευθέντος πυλώνος. Χρονολογεί τήν έπισκευήν ή κατασκευήν 

τής όδοΰ ταύτης, έργον Οπερ εύαρμόστως δύναται νά θεωρηθή σύγχρονον 

μετά τής καταστροφής τής είς τόν άλλον πυλώνα άγούσης όδοΰ. Η 

δ' επιγραφή αναφέρει τό έτος 1738" 

5. ΑΒ V R B E A D A R C E M VIA H A E C 

PERF. B A R B A D . BALBI 

P R A E F . Α Ε Τ Α . A N . XXVI 

Α . D. MDCCXXXII I . 

Έπί Ενετών οί έν τή κάτω πόλει ναοί οί μέν ήσαν τών Δυτικών, οί 

πλείστοι δέ τών Ανατολικών. Τών μέν Δυτικών ό έπ' ονόματι « Ά γ ι α ς 

Μαρίας τών Χαρίτων», S a n t a M a r i a delle G r a z i e , τιμώμε

νος αναφέρεται παρά τώ Κατραμή 1 ώς ιδρυθείς κατά τό έτος 1488 

έπισκοπεύοντος τοΰ λατινοεπισκόπου Μάρκου Δε-Φραγκέσκου. Σχεδόν 

εντελώς κατηρειπωμένη κείται τά νΰν ή εκκλησία αύτη, παθοΰσα έκ 

σεισμών. Έπί δέ τών παραστάδων τής είσαγούσης είς τήν έκκλησίαν 

κυρίας θύρας άναγινώσκονται, έπϊ τής αριστεράς τώ είσιόντι (6), έπί 

τής δεξιάς (7) και έπϊ τοΰ ύπερθυρίου (8): 

6. 7. 8. 

Καϊ αί μέν πρώται δύο έπιγραφαί φαίνεται Οτι σχηματίζουσι τό όνομα 

H i p o l i t ο V e r o n e s e . Τό δ' έπί τοΰ ύπερθυρίου άνάγραμμα δηλοϊ δτι 

έν τώ ναώ τούτω έτηρεϊτο έν τώ άρτοφορίω ό μυστικός άρτος διά τούς 

άσθενοΰντας. 

1 Ανάλεκτα, σελ. 480. 
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Παλαιός ωσαύτως είναι ό ναός τοΰ Άγιου Λαζάρου, κτισθείς κατά τό 

έτος 1500. Άνωκοδομήθη δέ κατά τόν παρελθόντα αιώνα μεσοΰντα. 

9. ο θειος και ιερός 

οντος ναος του αγιου 

και δίκαιου λαζαρου 

εθεμελιωθη τω 1 5 0 0 ανακαι 

νισθη δε πάλιν εκ θεμε 

λιων τω 1 8 5 3 . 

Κατά τό έτος 1571, ή συντεχνία τών θαλασσοπόρων αίτησαμένη 

έλαβε παρά τής ενετικής κυβερνήσεως άδειαν νά κτίση ναόν έν τόπω 

τινί παρά τήν θάλασσαν καταλλήλω πρός τάς συνεδριάσεις τών συντε-

χνιτών 1 . Έν τώ ναω τούτω έχρημάτισεν εφημέριος ό πολιούχος Άγιος 

τής νήσου Διονύσιος. Πρός άνάμνησιν δέ τοΰ ένδοξου εφημερίου τούτου 

διατηρούνται έν θήκη τινί έν τώ ναώ δύο περιτραχήλια καί άλλα ιερά 

πράγματα ών χρήσιν έποιεϊτο ό Διονύσιος έν ταϊς ίερουργίαις. Έπί δέ 

τής θήκης έν ή σώζονται τά κειμήλια ταΰτα έπισημειοΰνται τάδε, άντι-

γεγραμμένα έκ τοΰ κωδικός τοΰ ναοΰ" 

10. 1 5 8 3 . γεναρίον 5. επιάστι πάρτε νά εφιμε 

ρέβι ο άρχιερευς ό σίγουρος είς τόν ναόν 

τοΰ άγίου νικολαου στό μόλο διά χρόνον έ

ναν με μπαλότες δεσι - 5 2 , δενό - 4 . κτλ. κώ-

δηξ Α. φυλ. 0 3 . γεώργιος Ρ. Κυβετός επίτροπος. 1 8 9 7 . 

Μεταξύ τών ιερών κειμηλίων έν τή θήκη ταύτη είναι καϊ μικρόν 

άργυροσκεπές κιβώτιον, όπερ έχρησίμευε πρός περισυλλογήν χρημάτων. 

Έ χ ε ι δ' έπί τοΰ πώματος αύτοΰ έντυπον εικόνα τής Παναγίας μετά 

τής επιγραφής 

11. ή κυρία ή άναφωνήτρα. 

Τούτο άρα τό κιβώτιον μετηνέχθη ενταύθα έκ τής μονής τής Άναφω-

1 Σπ. Λε-Βιάζη Άγιος Νικόλαος τοϋ Μόλου, έν τή «Κυψέλη» Ζακύνθου, 
Ίαν. 1887, σελ. 3—5, καϊ Ζώη Αι έν Ζακύνθω συντεχνίαι, σελ. 163 έ. ε. 
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νητρίας, όπου ήγουμένευεν ό Διονύσιος, καί «που ύπήρχε πολυλάτρευτος 

είκών ονομαζόμενη ή «Άναφωνήτρα» ή « Άναφωνήτρια» 1. 

Κατά τό έτος 1612 ό ναός ούτος προήχθη είς «σταυροπήγιον», ώς δηλοΰ-

ται διά τοΰ σταυροπηγιακού λίθου ένωκοδομημένου έν τώ τοίχω τής κόγχης" 

τοΰτ' έστι, Ι Σ Χ Σ ΣΤαυΡο Πη Γ ι O N , MDCXII, ήτοι «Ιησούς 

Χριστός. Σταυροπήγιον. 1 6 1 2 » . 

Μεταξύ τών παλαιοτέρων ναών όσοι έτι διατηρούνται έν καλή κατα-

στάσει καταλεκτέος καί ό τοΰ Άγιου Ιωάννου τών Λογοθετών. Έ κ τ ί -

σθη κατά τό έτος 1606, ώς μαρτυρεί επιγραφή γεγραμμένη διά χρω

μάτων έπί τοΰ βορείου εσωτερικού τοίχου. Ή επιγραφή έχει μείζονα 

άξίαν ώς άναφέρουσα τά ονόματα τών ζωγράφων Δημητρίου καί Γεωρ

γίου Μόσχων, περί ών αδίκως περιφρονητικόν ποιείται λόγον ά κ. Μαυ-

ρογιάννης έν τή Βυζαντινή Τέχνη αύτοΰ 2 . Φέρει χρονολογίαν ύπολελο-

γισμένην άπό Α δ ά μ . Έδημοσιεύθη έν τοις Άναλέκτοις τοΰ Κατραμή 3 " 

13. άνηγέρθη έκ βάθρων και άνιστορήθη ο θειος και πάνσεπτος 

ναός ούτος τοϋ τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστοΰ 

Ίωάννου διά συνδρομής μόχθου τε και δαπάνης τίνος; 

τό έργον εν γράμμασιν ου λέγω. θεός γαρ οιδεν ερευνών 

καρδίας, διά χειρός ημών τών έλαχίστων ζωγράφων 

και αυταδέλφων δημητρίου και γεωργίου τό έπίκλην Μόσχων 

έκ πόλεως Ναυπλίου, έπ' έτους ΖΡ ΙΔ 

άπό δέ τής ένσάρκου οικονομίας τοΰ κυρίου 

α χ ς τής νΰν τρεχούσης ίνδικτιώνος τετάρτης Νοεμβρίου κέ. 

1 Notizie storiche delle apparizioni e delle immagini piu celebri 
di Maria Vergine Santissima nella citta e dominio di Venezia. Vene
zia 1761, σελ. 595—596, καϊ Δε-Βιάζη Ή είκών τής 'Αναφωνητρίας έν 
Ζακύνθω, έν τω ήμερολογίω τοΰ Σκόκου 1899, σελ. 236—238. 

2 Σελ. 227.'— 3 Σελ 455. 
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Παλαιά επίσης είναι και ή εκκλησία τοΰ "Αγίου "Αθανασίου ή κει

μένη έν τώ προαστείω τής πόλεως τω ονομαζομένω «Κήποι». Έπί 

Ενετών αύτη ανήκε τή εργατική συντεχνία τών ραπτών, οϊτινες έν 

αυτή έποιοΰντο τάς συναθροίσεις αυτών 1. Ενεπίγραφος μαρμάρινος 

πλάξ έντετειχισμένη έν τή κόγχη τής εκκλησίας, άνωθι τής έκεϊ μικράς 

θυρίδος, δηλοϊ τό έτος τής οικοδομής και έπιβεβαιοϊ άλλας τινάς λεπτο

μέρειας ήδη γνωσθείσας τώ κυρίω Ζώη" 

14. οντος ο θειος ναος - - - -

του αγιου αθανασιου επω 

νυμια τετιμημενος ωκο 

δομηθη μεν αδήλως εκπα 

λαι νυν δε τη των ραπτών 

αδελφοτητι ενεπιστευθη και τη 

αυτων επιστασία επεκρατηθη και ανε 

καινισθη κατα το αχις ετος 

το σριον. αγ.ακ. πκ.γφ. α-γ ////////. 

Τά γράμματα αγ ακ κτλ. έν τή τελευταία γραμμή σημαίνουσι τά ονό
ματα τών επιτρόπων τής εκκλησίας, ώς ασφαλώς είκάζομεν παραβάλ
λοντες αυτά πρός όμοια γραμμάτων συμπλέγματα έν επιγραφή 29α 
τοΰ ναοΰ τής "Οδηγήτριας. 

Έν τω μέσω τής πόλεως κείται ό ναός τών "Αγίων Πάντων παρά 
τό βόρειον κράσπεδον τής ομωνύμου πλατείας. Κατά τόν Μπισκήνην 2 

έκτίσθη τώ 1617 μετά τήν άπαλλαγήν τής νήσου άπό τής «πρώτης» 
πανώλους. "Οτε δ' έπεσκευάσθη ό ναός μετά τάς κατά τόν σεισμόν τοΰ 
έτους 1893 συμβάσας βλάβας, έπεγράφη έπί τή νοτίω θύρα ότι 

15. 1 6 1 8 

ανηγερθη 

1 9 0 0 

ανεκαινισθη. 

Τοΰ ναοΰ τούτου τό κωδωνοστάσιον ϊσταται ώς κεχωρισμένον κτίριον 

πλησίον τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ ναοΰ. Περί αύτοΰ γράφει ό 

1 Ζώη Αι έν Ζακύνθω Συντεχνίαι, σελ. 72. 
" Πατριδογραφία, σελ. 41. 
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Κατραμής 1 ότι κατά τό 1695 ήρξατο ή οίκοδόμησις αύτοΰ, έπερα-
τώθη δέ κατά τό 1738. Τοΰ κωδωνοστασίου τούτου τά άνω ήμισυ 
κατέπεσεν έκ τοϋ τελευταίου σεισμού. Έπί δέ τοΰ κάτω ήμίσεος τής πρός 
νότον προσόψεως αυτού αναγιγνώσκεται τό έτος τής ιδρύσεως αύτοΰ 

16. 1 6 9 5 . 

Όλίγον τ ι 'έξωθι τής πόλεως, έν τόπω ονομαζομένω «'ς τοΰ Μπέ-
μπου», αναγιγνώσκεται έπί λίθου έντεθειμένου έν τοίχω καλύβης, κατ ' 
άντιγραφήν μου τοΰ έτους 1899, ή επιγραφή -

17. ιερωνυμης αγησιλαου του σηκουρου 
συμβιου ανακτισμα. εν ετει αχκ. 

Καθά έμάθομεν παρά τών ενοίκων τής καλύβης ή επιγραφή ανέκαθεν 
άνήκεν έκκλησιδίω τής "Αγίας Αικατερίνης ίδρυμένω έν σπηλαίω έκεϊ 
πλησίον. Τής δ' οροφής τοϋ σπηλαίου κατακρημνισθείσης έγκατελείφθη 
τά έκκλησίδιον, μετηνέχθη δ 'ό λίθος είς τήν πλησίον κειμένην έκκλη-
σίαν τοΰ "Αγίου Ιωάννου. Μετά δέ τόν σεισμόν τοϋ έτους 1893 κατα-
πεσούσης και τής εκκλησίας ταύτης μετεκομίσθη έκ δευτέρου ό λίθος 
και ετέθη εις τόν τοίχον τής καλύβης οπου νΰν ευρίσκεται. Έδημο-
σιεύθη δ' ύπό τοΰ κ. Δε-Βιάζη μετά καταλλήλων σημειώσεων έν τή 
Πινακοθήκη Αθηνών 2 . 

Ή μόνη τών καλώς σωζόμενων εκκλησιών λατινικού ρυθμοΰ έν 
Ζακύνθω είναι ό ναός τοΰ "Αγίου Μάρκου. Ώκοδομήθη κατά τό έτος 
1631, έπί επισκόπου Κωνσταντίνου Δ ε - ' Ρ ώ σ σ η 3 . Αύτη ή χρονολογία 
συμπληροϊ ίσως τήν κεκολοβωμένην έπιγραφήν ήτις αναγιγνώσκεται 
άνωθι τής ανατολικής θύρας τοΰ ναοΰ" 

18. V E N E T I S E N A T V L A R G I T A T E Α . S A l v t i s m d c x x x i . 

Έ ν τή μεταξύ πόλεως και ακροπόλεως περιοχή «Ψήλωμα» καλού

μενη υπήρξαν άλλοτε μονή και ναός οικοδομηθείς έπί Τόκκων, ώς φρονεί 

1 "Ανάλεκτα, σελ. 482. 
2 Νοεμ. 1901, σελ. 212. 
9 Αε-Βιάζη Ίστορικαι σημειώσεις περί σταφίδος, έν τω Παρνασσω, τόμ. 

16, 1894, σελ. 554 ΰποσημ. 
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ό Χιώτης 1.Ό ναός ούτος ήτο προσφιλής τοις τε τοϋ Ανατολικού ρυθμού 
προσκυνηταίς καί τοις τοΰ Δυτικού. Ά λ λ ά καταστραφείσης ύπό σεισμού 
τής μονής ό επίσκοπος Μερκάτης εφρόντισε νά κτισθώσιν εντός τοϋ 
ιερού τεμενους αυτής δύο μικραί έκκλησίαι έκατερα έξ ίσου τώ Ά γ ί ω 
Η λ ί α ιερά, ή μέν προωρισμένη είς χρήσιν τών Ανατολικών, ή δέ 
είς τήν Δυτικήν λατρείαν. Αύται δ' αί δύο έκκλησίαι κατεστράφησαν 
τώ 1893. Κατεδαφισθέντων δέ τών έτι όρθίως ισταμένων τοίχων τής 
δυτικής εκκλησίας ταύτης κατά τό θέρος τοΰ έτους 1902, ευρέθη ύλι-
κόν πολύ ανήκον εις άρχαιοτέραν οίκοδομήν, έν ω καί ενεπίγραφος λίθος 
φέρων τήν χρονολογίαν 

19. 1 6 4 5 . 

Ά λ λ η εκκλησία κτισθεϊσα ώς εύχαριστήριον ανάθημα έπί τή παύσει 
λοιμοΰ είναι ό ναός τών Άγιων Τεσσαράκοντα. Επί λίθινης πλακός 
άνωθι τής δυτικής θύρας τοΰ ναοΰ ένεχαράχθη ή επιγραφή 

20. ο θειος ουτος ναος 

ωκοδομηθη χαριτι θεου δια 

την απολυτρωσιν της νησουν εκ 

της λοιμικης νοσου 

α χ μ ς 

1 6 4 6 

ανεκαινισθη δε εν ετει 

α ω ι θ 

1 8 1 9 . 

Ή Ζάκυνθος υπήρξε πολλάκις καταφύγιον τών έκ τής μεγαλομάρ-
τυρος Κρήτης άποδιωχθέντων χριστιανών. Πολλά δ' έγγραφα καθιστώσι 
γνωστάς τάς είς Ζάκυνθον ελεύσεις τών προσφύγων τούτων. 'Επί δέ 
τοΰ βορείου έξωτερικοΰ τοίχου τής εκκλησίας τοΰ Άγιου Αντωνίου 
«'ς τό Ποτάμι» αναγιγνώσκονται ταΰτα : 

21. θυ βοηθεια οι δουλοι 

του θυ νικολαος σαλι 

βαράς ο χανιοτης και 

η γυνη του αγάπη κρη 

1 II, 248. 
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τικοι οι κτιτορες τον 

της της εκκλησίας 

εκτισαν και τουτα τα σπι 

τια απο τον κοπον τους 

δια την ψυχην τους και 

δια μνημοσυνον τους αι 

ωνιον εις δοξαν θυ και τι 

μην τον αγιου αντωνιου 

αμην. αχπα. ιουνιου 

Περί τοΰ εύσεβοΰς τούτου Σαλιβαρά ιστορείται παρά Κ α τ ρ α μ ή 1 , ότι 

μεταβάς"είς Κρήτην άπέθανεν εκεί, κατά τούς μέν έκ φυσικοΰ θανάτου, 

κατά τούς δέ σφαγείς ύπό Τούρκων. Διαθήκην δ' άφήκεν έν ή εξέφραζε 

τόν πόθον νά ένταφιασθή έν Ζακύνθω έν τή εκκλησία ταύτη ήν έκτισεν. 

Ά λ λ ά ό ιερός πόθος ούτος απέβη ανεκπλήρωτος. 

Έν έτει 1688 ίδρύθη ναός τοΰ Άγιου Γεωργίου, λεγόμενος Άγ ιος 

Γεώργιος ιών Κομούτων. Έκτίσθη καί τοΰτο τό κτίριον ώς έξιλαστή-

ριον απελευθερώσεως έκ τής πανώλους νόσου. Μεγάλης ταραχής αφορμή 

έγένετο ή κατά τό έτος τούτο νέα έμφάνισις τής πανώλους 2. Εκλάπη 

ή αργυρά ένδυσις τής εικόνος τοΰ Άγιου Γεωργίου τής τότε διατηρού

μενης έν τώ ναώ τοΰ Αγίου Δημητρίου τοΰ Κόλα, ώς καί άλλα έπί 

τής εικόνος ανηρτημένα πολύτιμα αναθήματα. Συγχρόνως δέ έμφανι-

σθείσα ή νόσος έλυμαίνετο καί τήν Ζάκυνθον καί πολλούς άλλους τόπους 

τής Ε λ λ ά δ ο ς 3 . Ά λ λ ' οί Ζακύνθιοι ύποπτεύοντες ότι ήλθεν έπ'αυτούς 

ή νόσος ώς τιμωρία τής ιερόσυλου κλοπής, πρός έξιλασμόν τοΰ έξυβρι-

σθέντος Άγιου έπηργύρωσαν έκ νέου τήν εικόνα καί ίδρυσαν ναόν πρός 

τιμήν αύτοΰ, τής εύγενοΰς οικογενείας τών Κομούτων παραχωρησάσης 

τό οίκόπεδον. Όλίγας δέ ημέρας μετά τήν ϊδρυσιν τής εκκλησίας 

«έπαψε ή πανοΰκλα μέ τή χάρι τοΰ άφεντός τοΰ Θεοΰ, καί τής κυρίας 

τής Σκοπιωτίσσας καί τοΰ Αγίου» 4 . Εντός τοΰ ναοΰ άνωθι τής έκ 

1 Σελ. 133. 
2 Δε-Βιάζη Ή πανώλης έν Ζακύνθω, τώ 1688, έν τή "Ιριδι "Αθηνών, 15 

Ιουνίου και 1 Ιουλίου 1901. 
3 Stephanos, La Grace au point de vue . . . medical, σελ. 508. 
4 Xρovικοv τοϋ Μάτεση, έν Σάθα "Ελληνικοϊς 'Αναλάκτοις, Α", σελ. 217. 
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δυσμών θύρας είναι έπιγεγραμμένοι ιαμβικοί στίχοι διηγούμενοι τήν 
άπαλλαγήν τής νήσου. Οϊ δ' αύτοϊ στίχοι έν νεωτέρα αντιγραφή ανα
γιγνώσκονται και άνωθι τής βορείου θύρας, ήτις ανοίγει πρός τό μέγα-
ρον τών Κομούτων 

22. Άπαλλαγεϊσα η πόλις Ζακυνθίων 

λοιμοϋ δεήσει μάρτυρος Γεωργίου 

χάριν αμοιβής ευχαρίστως έκ βάθρων 

ήγειρεν αυτώ τόνδε νοόν εύθυμως. 

κατά το Α Χ Π Θ έτος τό σωτήριον. 

Όπως οί σεισμοί ουτω και ή λοιμική νόσος συχνότατα επανέλαβε 

τάς φοβέρας αυτής ενσκήψεις επί τήν νήσον. Πάλιν έν έτει 1728 έλυ-

μαίνετο ή πανώλης τήν πόλιν 1 . Πράς άναχαίτισιν ταύτης, ώς τετάρ

της 2 γνωσθείσης πανώλους ώκοδομήθη πλησίον τών εκβολών τοϋ «πο

ταμού» έν τώ τόπω ένθα, κατά τόν χρονογράφον Βαρβίαν, ό Γεώρ

γιος Ξένος «εκάρφωσε τήν πανούκλα» 3 , μέγας ναός πρός τιμήν τοΰ 

"Αγίου Χαραλάμπους. "Ανωθι τής εισόδου τούτου είναι τρεις έπιγραφαί 

άναφερόμεναι είς τήν ένσκηψιν ταύτην τής βουβωνικής νόσου και τήν 

κτίσιν τής εκκλησίας. Έδημοσιεύθησαν δ'ύπό Χ ι ώ τ η 4 , Κατραμή 5 και 

Κώστα Καιροφύλα 6 , άλλά πάντοτε κατά τ ι παραμορφωθεΐσαι" 

23. λοιμοϋ λυθεΐσα πόλις Ζακυνθίων 

νυν τώ λυτήρι Χαραλάμπει δέμει 

χάριν αμοιβής τόνδε ναόν έκ βάθρων 

κοινή δαπάνη τών ενοίκων ώς θέμις 

κατά τό έτος τό σριον 

α ψ κ η. 

1 Δε-Βιάζη Ή έν Ζακύνθω πανώλης κατά τό ετος 1728, έν τή Κυψέλη 
Ζακύνθου 1886, σελ. 279—280, 288—292, 317—319. 

2 Μπισκήνη Πατριδογραφία σελ. 54. 
3 Κατραμή "Ανάλεκτα σελ. 58. 
4 Γ' , σελ. 466. 
5 "Ανάλεκτα σελ. 59. 

Έν Έλικώνι Mαρ. 31, 1899, σελ. 58—59. 
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Όλίγον δέ κατωτέρω Ταύτης, πρός άριστεράν τώ θεωμένω" 

24. αψκη μαρτιου κθ ανεδομήθη ο 

θείος ουτος ναος 

του αγίου και ενδόξου ίερομάρτυρος 
Χαραλάμπους. 

Προς δέ δεξιάν τώ θεωμένω" 

25. T e m p l u m 

d i v o m a r t y r i 

C h a r a l a m p i 

c i v i t a s p e s t i l e n t i a e a f l c t a 

v o t u m f e c i t 

g r a z i a m o b t i n u i t 

a n n o . 

Πρός τή νοτίω έσχατη τής πόλεως ίσταται εκκλησία τής Άγ ιας 

Τριάδος «'ς τό Λαγγάδι». Ενταύθα έπί τή ευκαιρία τής κατά μήνα 

Ίούνιον πανηγύρεως τής εκκλησίας ήτο συνειθισμένον νά κτίζωσιν οί 

ένορϊται μέγαν τροχόν πολλά έχοντα καθίσματα αίωρητά έπί τής περι

φερείας αύτοΰ, έν οίς έκαθέζοντο και ήωροΰντο τά περικαλλέστερα τών 

μικρών παιδιών τής ενορίας περιστρεφόμενου τοΰ τροχοΰ. Έπί τής κόγ

χης λοιπόν τοΰ ναοΰ τούτου είναι έπιγεγραμμένον τό έτος τής οικοδομής 

τοΰ νΰν υπάρχοντος κτιρίου, δηλονότι 

26. 1 7 4 2 . 

Ενίοτε και οί κτίσται πειρώνται τήν διαιώνισιν τών ονομάτων αυτών 

άναγράφοντες ταΰτα έπί τών τοίχων. Ούτως έπί τής θύρας τοΰ ναοΰ 

τοΰ Αγίου Γεωργίου τοΰ Πετρούτσου έν τώ νοτιοδικώ μέρει τής πόλεως" 

27. ιω κασσιμάτης 

κτητωρ αψπγ. 

Μία τών εύρυχωροτάτων εκκλησιών τής πόλεως είναι ό τρισυπόστα

τος βασιλικοΰ ρυθμού ναός τής Άγιας Τριάδος. Έπϊ δέ τοΰ τοίχου τοΰ 

Πρoς τη νοτίω εσχατιά της πόλεως ΐσταται εκκλησία της Αγ ίας 

Τριάδος «'ς το Λαγγάδι». Ενταύθα έπί τη ευκαιρία της κατά μηνα 

Ίούνιον πανηγύρεως της εκκλησίας ήτο συνειθισμενον νά κτίζωσιν οί 

ένορΐται μεγαν τροχόν πολλά έχοντα καθίσματα αίωρητά έπί της περι

φερείας αύτοΰ, έν οίς έκαθεζοντο και ήωροϋντο τα περικαλλεστερα των 

μικρών παιδίων της ενορίας περιστρεφόμενου τοΰ τροχοΰ. Έπί της κόγ

χης λοιπόν τοΰ ναοΰ τούτου είναι έπιγεγραμμενον τό ετος της οικοδομής 

του νυν υπάρχοντος κτιρίου, δηλονότι 

26. 1 7 4 2 . 

Ενίοτε και οί κτίσται πειρώνται την διαιώνισιν τών ονομάτων αυτών 

άναγράφοντες ταΰτα έπί τών τοίχων. Ούτως έπί της θύρας τοΰ ναοΰ 

τοΰ Αγίου Γεωργίου τοϋ Πετρούτσου έν τω νοτιοδικω μερει της πόλεως-

27. ιω κασσιμάτης 

κτητωρ αψπγ. 

Μία τών εύρυχωροτάτων εκκλησιών της πόλεως είναι ό τρισυπόστα

τος βασιλικού ρυθμού ναός της "Αγίας Τριάδος. Έπί δέ τοϋ τοίχου τοΰ 
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κωδωνοστασίου είσίν αί έπιγραφαί αΐδε δηλοΰσαι τό πρόσφατον τής 

οίκο δομής' 

28. εθεμελιώθη 

εις τους 

1 7 9 3 

μαρτίου 2 4 . 

κάτωθι δέ ταύτης" 

28α . απερατωθη τη 8 

αυγούστου 1 8 5 1 ε ε 

πάρα τών επιτρόπων 

- - - - - βριτοϋ 

- - - - - - και 

γεωργίου βερι - - -

Περίεργος είναι ή επιγραφή ήτις υπάρχει έπί πλακός έντεθειμένης έν 

τω άνατολικώ τοίχω τοΰ ναοΰ τής "Οδηγήτριας" 

29. ουτος ο ναος 

ελευθερωθεις 

άνεκαινισθη 

υπο των ενορι 

των σπ. χ - -

Σώζεται δ' έν τώ κώδικι τοΰ ναοΰ έγγραφον δι' ού συμπληροΰται ή επι

γραφή καί ερμηνεύεται ή σημασία τής λέξεως «ελευθερωθείς». Συμπλη

ρωθείσα ή επιγραφή έχει ούτως" 

29α. ουτος ο ναος 

ελευθερωθεις 

ανεκαινισθη 

υπο των ενορι 

των σπ. χρ. 

ν. η. λ. α. ν. 

σω. αλ. στεφ. 

Αί συγκοπεϊσαι λέξεις ερμηνεύονται ώς ονόματα τών επιτρόπων τής 
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ενορίας, Σπυρίδωνος Χρυσομάλη, κτλ. Ή δ' «έλευθέρωσις» τοΰ ναοΰ 
συνίστατο έν τούτω, ότι τόν κατά. δέκατον όγδοον αιώνα ό ναός παρε
χωρήθη παρά τών ενετικών άρχων είς ιερέα τινά Ίωάννην Λίτινον, 
πατρωνικώ δικαιώματι. Μετά δέ τόν θάνατον τοΰ Λιτίνου, συμβάντα 
περί τό τέλος τοΰ δεκάτου ογδόου αιώνος, τό αυτό δικαίωμα κατέσχον 
κληρονομικώς οί εγγονοί αύτοΰ, πρός μεγάλην δυσαρέσκειαν τών ενορι
τών. Ούτοι δέ, όταν έν έτει 1799 άφίκοντο είς Ζάκυνθον οί ηνωμένοι 
στόλοι "Ρωσίας καί Τουρκίας καί κατέλαβον τήν νήσον, πέμψαντες πρός 
τόν ναύαρχον τοΰ ρώσικου στόλου ήτήσαντο τήν παράδοσιν τοΰ ναοΰ 
είς τούς ένορίτας. Παρά δέ τοΰ ναυάρχου επιτυχόντες τής ποθούμενης 
παραχωρήσεως, ανέγραψαν είς μνήμην τοΰ κατορθώματος τήν έν λόγω 
έπιγραφήν. 

Έν τή πλατεία τοΰ ποιητοΰ Σολωμοΰ ϊσταται μεταξύ τών ναών 
τοΰ Παντοκράτορος καί τοΰ "Αγίου Μάρκου ύψηλόν ώρολογιοστάσιον, 
όπερ έκτίσθη κατά τό έτος 

30. 1 8 0 7 : αωζ 

εις τήν διοικησιν 

Μαρινον Βεγια Πρυτανεως. 

Ά λ λ ά κατακρημνισθέν ύπό σεισμοΰ 

31. 1 8 9 3 . αωQγ 
ανωκοδομηθη 

επι της δημαρχίας 
αναστ. ερμ. λουντζη. 

"Υπάρχει δέ και άλλη επιγραφή ήτις άλλοτε ητο ένωκοδομημένη έν 
τώ τοίχω πύργου προορισμένου δι ' ώρολογιοστάσιον. Ά λ λ ά κατεδαφι-
σθέντος τοΰ πύργου, Οστις ΐστατο πλησίον τοΰ ναοΰ τής Αναλήψεως, ό 
ενεπίγραφος λίθος έστρώθη εις τό δάπεδον τοΰ ναοΰ τούτου, ένθα καϊ 
νΰν ευρίσκεται, μεγάλοις δέ γράμμασιν άγγέλλει Οτι 

32. A N G L O R V M IMMORTALIVM L A R G I T A T E 

CIVIVM PRAEPOSITORVM S E D V L I T A T E 

H O C AEDIFICIVM I N C H O A T V M E T 

C O N F E C T V M F V I T 

A N N O R E D E M P T I O N S M D C C C X I . 
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Έπί τής προσόψεως τοϋ ναοϋ τοΰ Άγιου Λουκά, έν τή πλατεία 
"Ρώμα, είναι άναγεγραμμένοι άνωθι της θύρας οί στίχοι οΐδε έν έλε-
γειακώ μέτρω" 

33. λαος ζακυνθου ανεκαινισε τονδε τον ναον 
χρημασιν εκ θεμεθλων χριστου λατρις εων 
πασι λατραις χριστου ευαγγελιον λιπον ουτοι 
πάντες τωδε τρόπω την χάριν δωκαν εμοι 
αωκβ. 1 8 2 2 . 

Έχουσιν οί Ζακύνθιοι και διάφορα φιλανθρωπικά καταστήματα πρός 
περίθαλψιν τών πτωχών. Μεταξύ τών ιδρυμάτων τούτων είναι τό νοσο-
κομεϊον και όρφανοτροφεϊον. Τό μέν νοσοκομεϊον ιδρύθη άρχαιότερον τοΰ 
έτους 1550, τό δέ όρφανοτροφεϊον τώ 1677. Έλασμα δέ χαλκοΰν 
καθηλωμένον έπί τοΰ ύπερθυρίου τής εισόδου φέρει έγκεκομμένας τάς 
λέξεις τάσδε -

34. εφ οσον εποιησατε ενι τούτων των ελαχιστων εμοι εποιησατε. 

ορφανοις και ασθενεσι ζακυνθιοι. 

αωιζ. 1 8 1 7 . 

Ά λ λ ο φιλόπτωχον ίδρυμα είναι τό γηροκομείον ή άσυλον άπορων 

γραιών. Τοΰτο ίδρύθη τώ 1655, ύπό τοΰ εύγενοΰς οίκου τών Κομού

των, και έτι διατελεί συντηρούμενον ύπό τούτου 1 . Έπιγέγραπται δ' έπί 

τής εισόδου-

35. Ουδεμία προ τών πεντήκοντα είσίτω. 

Έπί Ενετών, ώσπερ και κατά τούς αρχαιότερους χρόνους, πλείστοι 

κάτοικοι Ζακύνθου έζων έν κώμαις κειμέναις έπί τών κλιτύων τών ορέων 

και λόφων οιτινες περικλείουσι τήν μεγάλην κεντρικήν πεδιάδα. Δεκαο

κτώ περίπου ύπάρχουσι τοιαΰται κώμαι πάσαι μέν γραφικώτατα κείμε-

ν α ι 2 , αί πλεϊσται δ' αρκούντως εύποροι. Πολλαί τών κωμών κείνται 

και σήμερον έφ' ών τόπων και αί μεσαιωνικαί. "Οπως έν τή πόλει ούτω 

1 Δε-Βιάζη Αντώνιος Κομοϋτος, ήγεμών τής "Επτανήσου πολιτείας, έν 
ήμερολογίω Σκόκου 1896, σελ. 48—46 ϋποσημ. 5. 

2 Partsch, Die Insel Zante, έν Petermanns Mitteilungen 1891 IIeft 
7, p. 168. 
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τοΰτ' εστί -

36α . «+ ανεκαινισθη ο πανσεπτος και άγιος ναος 

τις άγιας παρασκευις υπο ιώ καρβονα 

και καλής τ [ης] συμβιου αυτου αμιν». 

Ό νυν υπάρχων ναός τοϋ Άγιου Ιωάννου φαίνεται οτι ΐσταται έπί 

τόπου άρχαιοτερων οικοδομών, κατά δέ την γνώμην τοΰ 'Ρε ϊμανν 1 , 

Οστις έξήτασεν έπιμελεστερόν πως τόν τόπον, τά διάφορα παλαιότερα 

αρχιτεκτονικά θραύσματα τά ένωκοδομημενα έν τω νΰν ναώ προέρχονται 

τά μεν έκ βυζαντιακής εκκλησίας τά δέ εξ αρχαίας τινός ελληνικής οικο

δομής. "Ισως δέ και ή έν λόγω επιγραφή άνηκειτώ άλλοτε ένταΰθα ίστα-

μένω βυζαντιακω ναω. Έάν δε τά τελευταία τεσσαρα γράμματα ήσαν 

αμιη και έδήλουν χρονολογίαν, όπερ φαίνεται ότι έφρόνει ό 'Ρεϊμανν και 

άλλοι, τότε Ιδει νά συμπεράνωμεν οτι ό ναός τής Άγ ιας Παρασκευής 

άνεκαινίσθη έν ετει 1418 ΰπό Ιωάννου Καρβονα και τής συζύγου αύτοΰ 

Καλής. Ά λ λ α τά γράμματα ταΰτα άντί νά έκλαμβάνωνται ώς δηλω

τικά χρονολογίας εϋκολώτερον ερμηνεύονται ώς αποτελούντα την λεξιν 

«άμίν» ήτοι «αμήν», τεθειμένην εις τό τέλος τής όλης επιγραφής. 

Έν τή νοτιοδυτική γωνία τής νήσου ύπάρχει μεμονωμένη κώμη Κερί 

λεγομενη. Έν δέ τή ιστορία τής νήσου ή κώμη Κερί μνημονεύεται ώς 

έκτεθειμενη ταϊς άπό θαλάσσης προσβολαϊς τών πειρατών. Παλαιά κτ ί -

1 L'ile de Zante, σελ. 7—8. 

37 

και έν ταις κώμαις οί σεισμοι και αι συνεχεις ανοικοδομησεις συνετέλε
σαν οπως έξαφανισθώσι σχεδον πάντα τά Ιχνη άρχαιοτέρας ένοικη-
σεως. Πασών δέ τών έν ταίς κώμαις ευρισκομένων επιγραφών αρχαίο
τατη ειναι εκεινη ητις σώζεται έν τώ δαπέδω τοΰ ναοΰ τοϋ Άγιου 
Ιωάννου έν τή κώμη Βουγατω" 

36. 
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ρια δέν έχει ούδ'άλλα παλαιά μνημεία. Έ χ ε ι δυο εκκλησίας τήν τής 

Α γ ί α ς Παρασκευής καί τήν τής Παναγίας «Κεριωτίσσης». Ά ν ω θ ι δέ 

τής έκ νότου εισόδου είς τήν έκκλησίαν τής Κεριωτίσσης έγγέγλυ-

πται τό έτος 

37. 1 7 4 5 . 

Παρά τήν νότιον ταύτην πλευράν τής εκκλησίας υπάρχει μεγάλη αυλή 

περίφρακτος, είς ήν ή είσοδος γίνεται διά θύρας ύπό τω κωδωνοστασίω. 

Ά ν ω θ ι δέ τής θύρας του κωδωνοστασίου είναι ή χρονολογία 

38. 1 7 0 5 . 

"Ενδεκα χιλιόμετρα μακράν τής πόλεως βορειοδυτικώς κείται ή κώμη 
Βελούση. Έπί δέ του κωδωνοστασίου τοΰ ένταΰθα ναοΰ τής Αγ ίας 
Παρασκευής είναι ή επιγραφή 

39. 1 7 0 1 ετε 
λιοθι 

ηουλιου 1 4 
αψ νζ 
1 7 5 7 

Έπί δέ αύτοΰ τοΰ ναοΰ, έπί τής κόγχης αύτοΰ 

40. 1 8 0 2 ο 

κτοβρι 

ου 1 3 . 

Έν τή ορεινή κώμη τοΰ Άγιου Λεοντος, ήτις έν τή έγχωρίω δια-
λεκτω ονομάζεται « Ά ϊ λ ι ό ς » , έπί τοΰ κωδωνοστασίου τοΰ ναοΰ τής 
Αγίας Παρασκευής, αναγιγνώσκεται ή χρονολογία 

41. 1 7 6 3 . 

Έν Μικρώ Γαλάρω, παρ' ω έχει τό προσφιλέστερον τών κτημάτων 

αυτής ή φίλοξενωτάτη δέσποινα Τούλα, τοϋ γένους Βολτέρρα, είναι 

έγγεγλυμμένη έπί πλακός έν τώ κωδωνοστασίω τής εκκλησίας τής κώμης 

επιγραφή κακογράφος έχουσα όμως εύανάγνωστον χρονολογίαν 

42. 1 7 7 4 απριλιου 2, κτλ. 

Ή κώμη Πηγαδάκια καίπερ μικρά ούσα έχει πλείονας εκκλησίας. 
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Έπί δέ τοΰ κωδωνοστασίου τοΰ ναοΰ τής Παναγίας τής Αμόλυντου 

ευρίσκονται αί λέξεις 
43. 1 7 9 6 

μαιον 10 
ετελλιοθη 
δια έξοδο 
του αυτου ναου. 

Έπί δέ τοΰ ναοΰ τής Βλαχεραίνης έν τή αυτή κώμη έπί μιάς τών 

παραστάδων τής θύρας έν τώ βορείω τοίχω είναι έγγλυμμένον τό έτος 

44. 1 8 1 8 . 

Μία τών πλουσιωτέρων κωμών τής ορεινής χώρας είναι ή Έξωχώρα. 

Τρεις μεγάλοι ναοί ΐστανται εντός τής περιφερείας τής κώμης, δύο δέ 

μικροί έν τοις πλησίον άγροϊς. Τοΰ μέν ναοΰ τής Κοιμήσεως εντός τής 

κώμης έχομεν τό έτος τής κτίσεως,καί τό όνομα τοΰ κτιστού" 

45. 1 8 0 1 σεπτεμβρίου 3 0 

χριστός λο 
ξας προτομάστορας. 

Έν τή κώμη Φιολίτη ή εκκλησία τοΰ Άγιου Νικολάου άνεκαινίσθη 
κατά τό έτος 1819, ώς ή άνωθι τής βορείου θύρας, έπί τοΰ έξω τοίχου 
τής εκκλησίας επιγραφή μαρτυρεί" 

46. 1 8 1 9 

ανακενισθη παρα 

τον επιτροπον στιλι 

ανου βλαχιοτι νικο 

λου κανδριτι κοσταν 

τι κλαδιανου διονισιου 

φλεμοτομου. 

Κατά τήν όρθήν γνώμην τοΰ εφημερίου τής εκκλησίας τό όνομα «Καν

δριτι» ετέθη πλημμελώς άντί τοΰ έτι έν τή κώμη συχνάκις άπαντώντος 

ονόματος «Καπανδρίτη». Άνωθι δέ τής έν τή κόγχη θυρίδος άναγινώ-

σκεται ή αύτη χρονολογία" 

47. ανακενιστι εις 

τους 1 8 1 9 μαυου 2 0 . 
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Ικανά μοναστηριακά ιδρύματα κέκτηται ή Ζάκυνθος. Έπϊ τοϋ περι-

καλλοΰς εκείνου δρους οπερ σήμερον λέγεται «Σκοπός» καϊ είναι, ώς 

φαίνεται, ή «'Έλατος» τών αρχαίων συγγραφέων, είσίν ιδρυμένα ευρύ

χωρα μοναστηριακά οικοδομήματα, ιδιοκτησία νϋν τε και άλλοτε, τοϋ 

οϊκου τών Λογοθετών. Σήμερον έχει έγκαταλειφθή έρημος ή μονή. 

"Αλλοτε δ' άπέλαυσε φήμης μεγάλης παρά τοΐς Ζακυνθίοις, έχουσα 

πολυλάτρευτον εικόνα τής Παναγίας, ήτις νΰν φυλάσσεται έν τή πόλει 

έν τώ ναώ τοΰ Αγίου Λουκά. Ό ναός τής Σκοπιωτίσσης είναι σταυ

ροειδής τό σχήμα, θολωτός δέ, όπερ σφόδρα ασύνηθες έν Ζακύνθω. Τοΰτο 

τό μοναστήριον ήτο προσφιλές ού μόνον τοΐς όπαδοΐς τής ανατολικής 

εκκλησίας άλλά και τοις τοΰ δυτικοΰ δόγματος, θύρα δ' άγει έκ τοϋ 

ναοΰ διά τοΰ νοτίου τοίχου εις παρεκκλήσιον, οπου υπάρχει άγιον βήμα 

και πάντα τά χρειώδη δι' ίερουργίαν καϊ λατρείαν συμφώνως πρός τά 

παρά τοις Δυτικοϊς συνειθισμένα. Αύτη ή αδελφική συναφή τών δύο 

ομοθρήσκων δογμάτων άφήκεν ίχνη καϊ άλλαχοΰ τής Ζακύνθου. 

"Αλλοτε οί τοίχοι τοΰ ναοΰ τούτου ήσαν κατάγραφοι έξ άγιογραφη-

μάτων έφ' ύγρώ. Μέρος δέ τών τοιχογραφιών τούτων σώζονται έτι . 

Είναι δ' εικόνες καλής οπωσδήποτε τέχνης βυζαντιακής. Λυπηρόν δ' έστϊν 

ότι ένώ σώζεται επί τοΰ βορείου τοίχου επιγραφή αναφερομένη εις τάς 

τοιχογραφίας ταύτας δέν μνημονεύει αύτη τό όνομα τοΰ ζωγράφου" 

48. 1 0 9 9 

δεισις του δουλου 

του θεου ευθυμιου 

ιερομοναχου 

λογοθετι και ηγουμε 

νου του αγιου μονα 

στηριου τουτου. ιουλιου 8. 

Έπϊ τής εισόδου άνεγινώσκετο άλλοτε περίεργος επιγραφή, ήτις νΰν 

κατέστη αφανής, ίσως διότι είναι εντελώς κεκαλυμμένη ύπ' άσβεστου. 

Αναδημοσιεύεται δ' ένταΰθα έκ τής πραγματείας τοΰ "Ρεϊμανν 1 , καίτοι 

φαίνεται ότι ούτος δέν έγνω αυτήν έξ αυτοψίας" 

49. ό φθόνος αυτός εαυτόν έοϊς βελέεσσι δαμάζει. 

π κ τ o ι ε q w N + aβNτκ. 

1 L'ile de Zante, σελ. 9—10. 
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Τό μέν άναγνώσιμον και έρμηνεύσιμον μέρος τής επιγραφής ευρίσκε

ται ήδη έν τή Ανθολογ ία 1 . Φαίνεται δ' ότι ετέθη έπί τοΰ πυλώνος ώς 

είδος φυλακτηρίου κατά τής επιδράσεως βασκάνων οφθαλμών, ώς επι

τυχώς εικάζει ό Περδριζέ 2 . Προσετέθησαν δέ και ασυνάρτητα τινα 

γράμματα, άπερ διά τής ανοησίας αυτών έπιδρώσιν ώς είδος τ ι άβρα-

καδάβρας έπισκοτίζοντα τόν νουν τοΰ φθονεροϋ και άμβλύνοντα τούς 

οφθαλμούς αύτοΰ. Ή εγχώριος παράδοσις, ήτις σώζεται παρά τώ Βαρ-

βιάνη έν τω χρονογράφω αύτοΰ, αφηγείται ότι δύο κώμαι ομώνυμοι 

κείμεναι έπί τών κλιτύων τοΰ Σκοποΰ έπολέμουν έξ αντιζηλίας πρός 

άλλήλας έως Οτου άμφότεραι έκ θεμελίων κατεστράφησαν αμοιβαίως, 

ή δ'επιγραφή ύπαινίττεται τόν όλεθρον αυτών. 

"Οστις έκ τοΰ μοναστηρίου καταβαίνει βορειανατολικώς πρός τόν 

μικρόν ναόν τοΰ "Αγίου Νικολάου, παρέρχεται πλησίον κρήνης έξ ής 

ρέει ολίγον ύδωρ, έχούσης τήν έπιγραφήν 

50. η βρυσις της 

πανάγιας τον 

σκοπον α χ λ ς 

, . ιερο 

Ά λ λ ο παλαιόν μοναστήριον είναι τό τής Άναφωνητρίας. Τούτου 

ή ιστορία σώζεται έν χειρογράφω βιβλίω επονομαζόμενω « Ή Πρόθεσις 

τής Άγιας Μονής ταύτης», διατηρουμένω έν τώ ναώ τής μονής. Κατά 

τήν ίστορίαν ταύτην οί κτίτορες τής μονής ήσαν ό Λεονάρδός δε-Τόκκης 

καϊ ή αδελφή αύτοΰ Λ ά π π α 3 . Ά ρ α ή ΐδρυσις τής μονής έγένετο κατά 

τό τέλος τοΰ δεκάτου τετάρτου αιώνος ή τάς αρχάς τοΰ δεκάτου 

πέμπτου 4 . 

Ουδεμία υπάρχει εκτενής επιγραφή αναφερομένη είς τήν Άναφωνή-

1 Χ , 111. 
2 Perdrizet Melanges epigraphiques, έν τώ Bulletin de Corre-

spondance Hellenique 1900. σελ. 294 καϊ 296. 
3 Χιώτη Β', 247. 
4 "Ορα και τοΰ Μπισκήνη Οί Ίδρυται τής 'Αναφωνητρίας, έν τή 'Ελπίδι 

Ζακύνθου, 7 Όκτ. 1901. 
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τριαν. Ά λ λ ' έπί μεγάλου λίθου κείμενου έν τή πέριξ της εκκλησίας 

αυλή, oστις άλλοτε ήτο ίσως ύπερθύριον πυλώνος είναι έγγεγλυμμένη 

μεγάλοις ψηφίοις ή χρονολογία 

51. 1 6 6 0 . 

Καί άνω του πρός βορράν πυλώνος τής αυλής, ωσαύτως έπί τοΰ ύπερθυ-

ρίου, υπάρχει ομοίως μεγάλοις ψηφίοις σημειούμενον τό "έτος 

52. 1 6 6 4 . 

Έπί τετραγωνικού λίθου σωζόμενου έν ένί τών κελλίων τοΰ μονα

στηρίου, οΰ τό με'γεθος είναι 335 γαλλικά μετρα τό πλάτος, 21 δέ τό 

ύψος, είναι έγκεχαραγμένη γράμμασι κανονικώς έσχηματισμένοις ήδε ή 

κεχρονολογημένη επιγραφή αναφερομένη είς τήν δόξαν τοΰ μεγάλου 

Ένετοΰ στρατηγού Μοροζίνη -

53. F R A N C . M A V R O C E N V S 
E Q V E S D Μ P R O C . CLASSIS 
V E N . IMP. S V M M V S N O 
STRI AEVI GLORIOSISSIMVR 
E R O S - A N N O M D C L X X . 

Νεώτερον τοΰ μοναστηρίου τής Άναφωνητρίας είναι τό τοΰ Αγίου 

Ιωάννου τοΰ Προδρόμου τής Λαγγάδας. Τοΰτο ίδρύθη τώ 1617, κεί

ται πρός ταϊς ύπωρείαις τών ορέων καί μνημονεύεται πολλάκις έν τοις 

τοπικοΐς λαϊκοΐς διηγήμασιν. Έπί τών κτιρίων oμως έπιγραφαί δέν 

ύπάρχουσιν, εί μή μόνον ή έν τώ ναώ έπί τής έν τώ μέσω τοΰ δαπέδου 

διά δικέφαλου άετοΰ κεκοσμημένης πλακός νεωτέρα χρονολογία 

54. 1 8 1 9 . 

Τών μή διαλελυμένων μοναστηριών πλουσιώτατον ίδρυμα είναι 
τό τοΰ Αγίου Γεωργίου τών Κρημνών. Τοΰτο κείται μακράν πάσης 
συχνής συγχρωτίσεως μετ ' άλλων ανθρώπων. Είχε δ' έπί Ενετών 
μοναχούς τινας διακεκριμένους έπί παιδεία. "Υπήρξε δέ καί πολύβιβλος 
συλλογή χειρογράφων καί τετυπωμένων έργων ένταΰθα, ών πολλά μέχρι 
τοΰδε σώζονται, άλλά άλιτήριός τις συλλέκτης φιλολογικών γνώσεων 
άπέσχισεν άπό πάντων τών πολυτιμότερων τάς πρώτας σελίδας, ίνα 
ούτως έχη τά ονόματα αυτών. 

Έν τή αυλή τοΰ μοναστηρίου ΐσταται υψηλός πύργος προωρισμένος 
εις φρούρησιν τών μοναχών κατά παντός ένοπλου έχθροΰ, μάλιστα δέ 
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κατά τών πειρατών. Τοιούτους πύργους έχουσι καί άλλα μοναστήρια 

Ζακύνθου, ώς τό τής Σκοπιωτίσσης καί τό τοΰ Προδρόμου. Έπί δέ 

τοΰ πύργου τούτου άναγινώσκεται οτι 

55. ωικοδομηθη 1 5 6 2 
ανεκαινισθη 1 8 5 6 . 

Ά ν ω δέ τής είς τά έσωτερικόν τοΰ πύργου είσαγούσης θύρας είναι ή 

χρονολογία τής ενάρξεως τής οίκοδομήσεως 

56. 1 5 6 1 . 

Έν τώ νεκροταφείω τοΰ μοναστηρίου ΐσταται άψίς, έν ή άπόκεινται 

σεσωρευμένα τά κρανία τών αποθανόντων μοναχών. Έπί δέ τής άψϊ-

δος ταύτης ή γνωστή ύπόμνησις 

57. v i a t o r , c h e . g u a r d i . i n . s u . 

i o . s o n . s t a t o . c o m e . s e i . t u . 

t u . s e r a i , c o m e . s o n . i o . 

p e n s a . q u e s t o . e . v a . c o n . d i o . 

η ταφι τον αινον. 

Ά λ λ ο μοναστήριον έν τοις όρεινοϊς τόποις τούτοις, διαλελυμένον 

ομως, είναι τό τής Ύπεραγάθου Παναγίας, Οπερ ούτε παλαιόν είναι, 

ούτε μεγαλοπρεπές ύπήρξέ ποτε. Έμπροσθεν τής εκκλησίας τοΰ μονα

στηρίου είναι στοά ή ανοικτός νάρθηξ, έπί τοΰ τοίχου τοΰ οποίου άνα

γινώσκεται οτι 

58. εριπεια(;) άνηγέρθη τώ ζ 

ηλωτή ιερομονάχω 

γερμανώ θεοδοσίον 

τοϋ ζακυνθίου τώ εκ 

τω ετει του εν σινα 

πανιερωτάτου αρχιεπισ 

κόπου κυρίου κων 

αταντίου. θαϋμα τ 

οΐς παραπορευομ 

ένοις ουδείς μισθ 

ός αυτου εν τή γη αξ 

ιος. αωι 

ουνίου 6. 1 8 1 0 . 
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Ά λ λ ο μικρόν μοναστήριον είναι τό τής Παναγίας Δερματούσης, έν τώ 
βορείω μέρει τής νήσου. Έπί δέ τοΰ έξωτερικοΰ τοίχου τής εκκλησίας τοΰ 
μοναστηρίου τούτου, πλησίον τής εισόδου είναι έγγεγλυμμένη έπί μεγά
λου λίθου δι' ευκρινών νεωτερικοΰ σχήματος γραμμάτων ήδε ή επιγραφή" 

59. τώ πάνυ αίδεαίμω αρχιμανδρίτη Διονυσίω Καναλαe 

τώ πρότερον εξάρχω | τοϋ μακαριωτάτου Αλεξανδρεί

ας τελευτήσαντι μεν τή ε' νοεμβρίου εν έτ- | 

ει αωκθ έτη δέ βεβιωκότι έπτά προς τοις έξή-

κοντα έν τή τής υπεραγίας θεοτό | κου μονή τή 

έν Δαρμάτω, ης ηγούμενος ην ώσπερ και τής 

τοϋ Μιχαήλ Άρχαγγέ | λου τής έν Βολίμαις Ζακύν-

θον, εις μνήμην ών υπηρέτησεν ούκ άγεννώς τώ | 

τών Βρετανών έθνει, άλλωστε τώ έν Αίγύπτω στρα-

τώ 'Αβερκρόμβου στρατηγουντος | έτι δε κακείνω 

ουπερ στρατηγός ήν Μακένζις' υπέρ τούτου γάρ 

ήναγκάσθη καταλι | πεϊν Αϊγυπτον, έλόμενος στε-

ρηθήναι πάντων ών ήλπιζε και πιστός άεί διατελών 

τοΐς | Βρετανοΐς, ήκολουθησε τώ στρατώ τώ τους 

Γάλλους τής νήσου ταύτης έκβαλόντι' τήν στή | λην 

ταύτην άνήγειρεν άνήρ ος αυτόν έγνω έν ταϊς 

έσχάταις ήμέραις αυτου καϊ | θαυμάζων το άπέριτ-

τον τοϋ ανδρός έν αντή τή τοϋ βίου ακμή έτι μάλ

λον τοϋτο | ήγάσθη αυτοϋ οτι ουδέποτε ήκούσθη 

δεινοπαθών αλλ' ευθύμως άει, ώς ούκ αν τις | 

προσεδόκησε, τώ θειω βουλεύματι άνέκειτο. 

Έπεκράτησεν έν Ζακύνθω ή συνήθεια τοΰ εντός τών ναών ενταφια

σμού τών αποθνησκόντων. Έπί δέ τών επιτύμβιων πλακών όσαι έκά-

λυπτον τά οστα επισημότερων ανθρώπων έτίθεντο και έπιγραφαί. 

Τούτων τών έν ναοϊς επιταφίων επιγραφών ή έχουσα τάς άρχαιοτέρας 

χρονολογίας σώζεται έν τώ δαπέδω τοΰ δυτικού ναοΰ τοΰ Άγιου Μάρ

κου. Έδημοσιεύθη ήδη ύπό τοΰ κ. Δε-Βιάζη έν τή Κυψέλη τής Ζακύνθου 1 . 

1 Ίαν. 1884, σελ. 9—12. 
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60. G i o v a n . D a r i o S e r r a q u o d . G i o r g i o 

d e ' P a t r i z i d i G e n o v a S i g r i d i S c i o 

s o t t r a e n d o s i n e l 1 5 1 5 a l l a s c h i a v i t u 

d e ' T u r c h i 

e m i g r o d i p a t r i a e n e l 1 6 1 0 s i s t a b i l i 

c o i s u o i f i g l i M i c h e l e e G i o r g i o 

i n Z a n t e . 

Ά λ λ η πλάξ έντετειχισμένη έν τώ νοτίω τοίχω τοΰ αύτοΰ,ναοΰ ετέθη 

είς μνήμην τοΰ πεπαιδευμένου επισκόπου 'Ρεμονδίνη 1 , όστις μεταξύ 

τών άλλων έργων αύτοΰ συνέγραψε τήν ίστορίαν 2 τής νήσου Ζακύνθου" 

61. D . Ο. Μ. 

q u i e s c i t hic q u i p r o d e o 

g r e g e q . s u o 

n u n q u a m q u i e v i t 

B a l t h a s s a r M a r i a R e m o n d i n i 

B a s s i a n e n s i s 

e p i s c o p u s Z a c y n t h i ac C e p h a l l e n i a e 

v i x i t i n p r a e s u l a t u 

a n n o s x l i 

d e c e s s i t e v i t a 

iii. n o n . o c t o b . 

a n . D . m d c c l x x v i i 

a e t a t i s v e r o s u a e I x x v i i . 

Έν δέ τώ βορείω τοίχω άλλη πλάξ μνημονεύει τόν Βερνάρδον Βοκ-

κίνην, όστις χρηματίσας επίσκοπος απέθανε τώ 1785 3 . 

1 Τήν βιογραιρίαν αύτοΰ ό'ρα έν De' Bassanesi illustri; narrazione di 
Bartolommeo Ganba. Bassano. 1807, σελ. 87—88. 

2 Remondini, De Zacynthi antiquitatibus et fortuna commenta
ting. Venetiis, 1756. 

3 Jaxa, Orazione funebre . . per Monsig. Bernardo Bocchini. 
Venezia, 1785. 
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62. D. Ο. Μ. 

h i e c i n e r e s 

B e r n a r d i B o c c h i n i 

e p i s c o p i 

u b i q u e f a m a 

T h e o d o r u s R o t a 

p o n e r e f e c i t . 

Έν τώ μέσω τοΰ δαπέδου τής εκκλησίας τοΰ Άγιου Ελευθερίου 

είναι ή επιγραφή έπί πλακός φερούσης καί οίκόσημον 

63. κόνις τοϋ ευγενούς οίκου 

κυρίου κάντε Λούντζη 

α ψ Q δ 

p u l v i s n o b i l i f a m i l i a e 

C o . L u n z i 

1 7 9 4 . 

Μία τών μάλλον αξιόλογων επιταφίων επιγραφών είναι εκείνη ήτις 
σώζεται έν τοις έρειπίοις τοΰ ναοΰ τής Άγιας Μαρίας τών Χαρίτων, 
είς μνήμην τοΰ φιλέλληνος συγγραφέως Πέτρου Αυγουστίνου Γυισίου 
(Guis). Έδημοσιεύθη ή επιγραφή αύτη ήδη έν τοις Άναλέκτοις τοΰ 
Κατραμή και άλλαχοΰ' 

64. D. Ο. Μ. 

h i e . q u e s c i t . 

P e t r u s . A u g u s t i n u s . G u y s i u s . 

a c a d e m i c u s . m a s s i l i e n s i s . l y c a e i . 

p a r i s i e n s i s . socius. et. 

c i v i s . a t h e n i e n s i s . 

m u n i f i c a . p o t e n t i s i m i . D a n i a e . r e g i s , 

c l e m e n t i a , 

n o b i l i t a t e . i n s i g n i t u s . 

p e r m u l t i s . e d i t i s . o p e r i b u s . a d m o d . 

c l a r u s . 

v i r t u t i s . s c i e n t i a e . c a n d o r i s . p i e t a t i s . 

e x e m p l a r , p e r s p i c u u m . 

o b i i t . Z a c y n t h i . A . S . 
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m d c c x c i x . p o s t r i d : i d : a y g u s t i . 
aetat. sue. l x x i x . 

Anastas ius . Comes. L u n z i u s . 
d a n e n s i . p r a e p o s i t u s . e m p o r i o . p . f. 

Έ ν τή εξωτερική επιφάνεια τοΰ βορείου τοίχου τοΰ ναοΰ τής Αγ ίας 
ίκατερίνης έν τοις κήποις μετοχίου τοΰ έν Σινά επωνύμου μοναστη-
ου υπάρχει ή δίγλωσσος επιγραφή· 

65. Δαμιανός Ζαγορισκης ηπειρωτης 

πάρεδρος ευρυανασσης Αικατερίνης 
δευτέρας και. ανθύπατος ενζακυνθος 

πιστεως και γένους πρόμαχος ετων οδ. 
κυρίου Αντωνίου Σανδρινη του αυτού εξ απορρήτων 
κάρδια ευχαριστω αωγ. 

D. Ο. Μ . 
D a m i a n u s Z a g o r i s k y i n E p i r o n a t u s 
a s s e s s o r l a t e r e g n a n t i s C a t h e r i n a e ΙΙ. 
c o n s u l Z a c y n t h i i f i d e i e t n a t i o n i s 
a n t e s i g n a n u s a n n o r u m I x x i v 
d o m i n i A n t o n i i S a n d r i n i i p s i u s s e c r e t a r i i 
g r a t i a n i m i 
m d c c c i i i . 

J o s e p h Z a v l a n i d e l i n i a v i t 

Έν τώ ναώ τοΰ Εσταυρωμένου ετάφη ό πατριωτικός ιερεύς "Ανθι
μος Αργυρόπουλος, οΰ ενώπιον έμυήθησαν καί ώρκίσθησαν τόν oρκον 
τών Φιλικών διάφοροι άνδρες διαπρεπείς1. Κατά τά τελευταία έτη τής 
ζωής αύτοΰ έφημέρευεν έν τή εκκλησία ταύτη, ένθα τώ 1835 κατα-
σκευάσας ίδίαις χερσϊν τόν τάφον αύτοΰ έπέθηκεν έπ' αύτοΰ τήν έξης 
έπιγραφήν 

66. Α. Χ. Ρ. Ω. 

Ανθιμος Αργυρόπουλος ιερομόναχος 
την πατριδα ηπειρωθεν 

1 "Ορα Ιστορικόν 'Αρ/εϊον Διονυσίου 'Ρώμα μετ' εισαγωγής τοϋ εκδίδοντος 
Λ. Γρ. Καμπούρογλου, σελ. 12, σημ., καϊ τους έκεϊ αναφερομένους συγγραφείς. 
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εν τωι του Εσταυρωμενου λαχων ιερατευειν ναωι 

το μνημείον εαυτωι ζων κατεσκευασε 

ετ. αωλε της δ ηλικίας αυτου ξζ. 

Ό τ ε δέ ούτος άπεβίωσεν, ό μαθητής αυτού Νικόλαος Κασιμάτης 
ιερεύς προσεχάραξεν έπί τού λίθου τάδε" 

66α. πληρωσας το κοινον χρέος περι 

τας 2 0 ιανουαριου 1 8 4 7 . 

Όπισθεν της εκκλησίας τοϋ Αγίου Χρυσοστόμου υπάρχει νεκροτα-

φεϊον, έν ω ένεταφιάζοντο οί Άγγλοι όσοι έπί Ενετών έτυχον νά άπο-

θάνωσιν έν Ζακύνθω. Τάς δύο κάτωθι δημοσιευομένας έπιγραφάς άντε'-

γραψα έκ τών λίθων προ διετίας. Ένεκα δ' αμφιβολιών τίνων περί τού 

ακριβούς τής αντιγραφής επιθυμούντα νά ΐδω και πάλιν τούς τάφους 

τούτους μέ άπεΐρξεν ή θηριωδία τοΰ έν τή εκκλησία ταύτη εφημερεύον

τος Παπά Σανοΰ. Ιδού αί έπιγραφαί" 

67. 

T h o m a e C o r n e l l A n g l i i l l u s t r e s c i n e r e s h o c t u -
m u l o s p i r i t u s c a e l o s e m p e r g a u d e t n a t a l i u m n o -
b i l i t a t e m m o r u m s u a v i t a t e e x o r n a v i t q u e r n s i d i -
r a m o r s i m m a t u r e f e r u t m a t u r e s u p e r i r a p u e r e n a m 

f l o r e n t e a d h u c a e t a t e s e n i o r u m i n m e r c a t u r a e x -
p e r i e n t i a m n o n s o r t e s e d v i r t u t e p r a e t e r g r e s s u s 
p e r p e t u u m s i n c e r e n e g o t i a t i o n i s d o c u m e n t u m r e l i q u i t 
h i n c c o e l e s t i n o n t e r r e s t r i p a r t i a d i g n u s a n -
n o s s u o s v i t a e x x x v i i c l a u s i t m d c l x x x v i a t 
a m a t i s s i m i f r a t r i s p i e t a t e h i e r e v i x i t m d c l x x x v i i . 

Ή δ' έτερα" 

68. C l e m e n s H a r v e y e q u e s a u r a t u s 

c o n s u l a n g l i c a n u s i n P e l o p o n n e s o 

e l i n s u l a Z a c y n t h o 

a n n o d o m i n i 1 6 8 9 . 

Έ ν τισι τών παλαιοτέρων εκκλησιών άναγινώσκομεν διηκούσας άπ' 

άκρας είς άκραν τών εικονοστασίων μονοστίχους έπιγραφάς μεγάλοις και 

έπιμεμελημένοις γράμμασι λαμπούσας, άλλοτε μέν άναφερομένας ή είς 
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τήν οίκοδομήν τοϋ ναοΰ ή είς τήν κατασκευήν τοΰ εικονοστασίου, άλλοτε 

δέ παρέχουσας ρήτραν τινά ίεράν. 

Έν τή εκκλησία τοΰ Αγίου Νικολάου τών Ξένων, ήτις είναι καϊ ό 

μητροπολιτικός ναός τής νήσου, ύπήρξεν άλλοτε έπί τοΰ εικονοστασίου 

επιγραφή τοΰ είδους τούτου. Ά λ λ ' έπί τής έπισκοπείας Διονυσίου Λ ά τ α , 

άνακαινισθέντος τοΰ εικονοστασίου ή επιγραφή μετεστράφη ώστε νά φαί-

νηται ούχι τοΐς έν τω ναώ έκκλησιάζουσιν άλλά τοΐς εν τώ ίερώ όπι

σθεν τοϋ εικονοστασίου ίσταμένοις, έπειτα δ' έκαλύφθη και σχεδόν 

ήφανίσθη διά νέας έπιχρίσεως χρωμάτων. Κατωρθώθη oμως ή άνάγνω-

σις αυτής" 

69. Μνήσθητι Κυριε του δουλου του Θεοϋ Δημητρίου 

Κουμουτου και τής συμβίου καϊ τών τέκνων αυτου του πεποιηκότος 

Ιδία δαπάνη τά χρυσεια 1 ταυτα. έν έχει αχμζ. 

Έπι τοΰ εικονοστασίου τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Αθανασίου έν τοΐς κήποις"· 

70. Αθανασιω τω εκ μόνον τον πατρός εκπορευεσθαι το 
πνα το αγιον δογματισαντι τα χρυσεια ταντι τοις αδελφοις αφιερω 
ται. α, χ. π. α. μηνι απριλιου. κς. 

Οί ένταΰθα αναφερόμενοι «αδελφοί» είναι οί εταίροι τής συντεχνίας περί 

ης έν επιγραφή δημοσιευθείση ύπ' αριθμώ 12 ήδη έγένετο μνεία. 

Έ ν τώ αύτώ ναώ έπί τοΰ έπιστυλίου τοΰ ύποβαστάζοντος τόν 
γυναικωνίτην 

71. Πρόμαχος Τριάδος αναδειχθείς, θνητός αθανάτου 

Αθανάσιε άμ 2 κομίζη μεγάλας παρά τοϋ 

Θεοϋ άθανάτου, Αθανάσιε όντως Θεου φερώνυμε. 

Επϊ δέ τοΰ εικονοστασίου τής εκκλησίας τοϋ Παντοκράτορος" 

72. Χριστώ χρυσαυγως εν θαβωριω πάλαι λαμψαντι 

θεια ηλιον δοξη δικην λαος θεοφρων σηκον εγχρυσον φέρει λαμπραν 

θεασθαι, δοξαν ενθεον θελων. Α. Χ. Π. Γ. εν μηνι ιουλιου. κε. 

1 Τά χρυσεια είναι αυτό τοϋτο τό κεχρυσωμένον ξύλινον είκονοστάσιον. 
2 Άμοιβάς, ίσως. 
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Έπί δέ τοϋ εικονοστασίου της εκκλησίας τοϋ Ά γ . Δημητρίου τοΰ Κόλα" 

73. Μνησθητι Κύριε του δουλου του Θεου Γεωργίου 
Διαργυροπουλου και αυτόυ, του πεποιηκοτος ειδια δαπά
νη τα χρισια1 ταυτα.' εν ετει αχQς. 

Έπί δέ τοΰ εικονοστασίου της εκκλησίας τής "Αγίας Παρασκευής έν 
τω βορειω νεκροταφείω" 

74. Χαιροις ή κηρύξασα τον χν ενώπιον πάντων βα
σιλέων τών άσεβων, χαίροις ή τήν πλάνην πατήσασα ειδώλων, Πα-
ρασκευή όσια, μαρτύρων καύχημα. Μνήσθητι κε τοϋ δουλου Ζησίμου 
Ρούσσου. αψ. Άπριλίω ια'. 

Έπί δέ τοΰ εικονοστασίου τοϋ ναοΰ τής Κυρίας τών Αγγέλων 

75. αψιθ. φυλαε και σκέπε μηρ θυ, παντας τους προσ-

οικους κτητορας τε και αδελφους τους καλλιεργουντας σωσον . . . τω 

ναω σου και τηρεί αμηαντους ταις ικεσιαις σον. μνησθι κε φι-

λαρετον ιερέως τον κτητορος 

"Ωσαύτως έν ταϊς κώμαις ευρίσκονται εν τισι τών ναών ομοιαι έπι-
γραφαί. Ούτως έν τώ ναώ τοΰ Άγιου Νικολάου έν Έξωχώρα" 

76. τή τρισηλίω μονοσέπτω θεότητι ο πιστός λαός τής 
άδελφότητος οίκον ευαγή και χρυσαυγή δέδμηκε, έν ω συν ά-
αωμάτοις ευσεβώς άδει δόξαν πρς, υιου τε και πνς άγίον. ετει 
αψα' αυγούστου //////////////////. 

Έν δέ τή κώμη Πηγαδακίων' 

77. το στερέωμα των επι σοι πεποιθοτων στερεωσον 

Κυριε την έκκλησίαν ην εκτησω τω τιμιω σου αιματι εν ετι αψς. 

σεπτεμβριο. η. 

Έν δέ Γερακαρίω Μέσω έπί τοΰ εικονοστασίου τής εκκλησίας τοΰ 

Αγίου Γεωργίου, κατ' άντιγραφήν τοΰ κ. Μπισκήνη· 

78. Πρωτοστραταρχη στρατιωτών πρωτοστάτη τε μαρτυρων 

νικηφόρων λαος θεοφρων νηον εγχρυσον φέρει κώμης Ζακύνθου τω 

κλυτω Γεωργιω. 1 7 1 3 . ιουνιος 1 9 . 

1 Τοΰτ' εστίν, ίδίΐ} δαπάνη τά χρναεια. 
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Έν δε τώ ναώ τών Ταξιαρχών έν Κατωσταρίοις" 

79. το στερεωμα τον επη συ πεπηθοτον στερεοσον κυρηε 

την εκλησιαν ην εκτησο τω τημηο σου εματη. δεισις τον δουλο του 

θεου επιτροπου διακόνου κοσμα πηερως. γου. ιω. μπηλιαρδος. 1776, 

οχτοβρηου 2 7 . 

Έν δέ τή εκκλησία τής κώμης Χουρχουλίδης-

80. 1 7 7 8 αυγουστου 1 8 δια συνδρομης και δαπάνης των 

επιτροπον παυλου μαφρεδα και παναγιοτι μαφρεδα. 

"Ωσαύτως καί έπί κινητών πραγμάτων, εικόνων δηλονότι καί άλλων 

αφιερωμάτων, συχνάκις έτίθεντο έπιγραφαί. Αί δ' έπί εικόνων έπιγρα-

γραφαί άξιοΰνται ιδιαιτέρας μελέτης, διότι έν ταύταις σώζονται συχνά

κις ονόματα ζωγράφων, ενίοτε δέ καί ιστορικά ονόματα οικογενειών, ή 

μνημονεύονται ιστορικά γεγονότα 

Έν τώ ναώ τής Χρυσοπηγής άνωθι τής πόλεως καί πλησίον τής 

είς τό φρούριον εισόδου σώζεται παλαιά είκών βυζαντιακής τέχνης. 

Κατάτόν διισχυρισμον τοΰ Χιώτου, ή είκών αύτη φέρει τήν χρο-

νολογίαν 840 καί τό όνομα τοΰ ζωγράφου Πανισάλκου. Ή είκών 

είναι κατασκεπής κατά τόν συνήθη τρόπον διά καλύμματος έκ χρυ-

σοΰ καί αργύρου, ώστε ό διισχυρισμός τοΰ Χιώτου διαμένει αβασάνι

στος. Όμως ή απίθανος αύτη γνώμη επαναλαμβάνεται έν νεωτέρα 

φανερά επιγραφή έπί μικράς αργυράς πλακός προσηλωμένης τή χρυσή, 

ενδύσει τής εικόνος" 

81. καυχάτ' ή πόλις Ζακύνθου σχούσα 

χρυσοπηγής τε τοιάδ' εικόνα 

οκτακοσίω τετράκις δέκα 

ετει γραφεΐσα μετά. Χρίστου γε. 

Ένεκα τής υποτιθεμένης αρχαιότητος τής εικόνος πολλοί λόγιοι ποι

ούνται μνείαν αυτής, ώς ό Μαυρογιάννης 1, ό Μέρρε 2 , ό 'Ρεΐμανν 3 , ό 

1 Βυζαντινή Τέχνη, σελ. 227. 
2 Murray, Handbook for travellers. 7 ed. 1900, σελ. 54. 
3 L'i le de Zante, σελ. 5 - 6 . 
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Δε -Β ιάζης ' . Επίσης μνημονεύεται έν τω άνωθι άναφερομένω βιβλίω 
Notizie etc. , ένθα μανθάνομεν οτι μετηνέχθη είς Ζάκυνθον έκ Κρή
της. Τήν εικόνα βαστάζει ωραίος θρόνος. Η δ' όπισθεν επιφάνεια του 
πλαισίου ή μάλλον τής θήκης ήτις κρατεί τήν «Χρυσοπηγήν» είναι 
κεκοσμημένη δι'άλλης εικόνος, έργου τού καλού ζωγράφου Καντούνη, 
παριστώσης άνδρα γονυκλινή προσευχόμενον, άνωθι δ' αύτοΰ αγγέλους 
δύο ιπταμένους καϊ κρατοΰντας μακράν ταινίαν, έφ' ής τό τροπάριον" 

82. και που λοιπόν αλλην ευρησω αντιληψιν που 

προσφυγω που δε και σωθησομαι τινα θερμην εξω βοηθον θλιψεσι 

τον βιον και ζαλαις οιμοι κλονουμενος εις σε μονην ελπίζω και 

θαρρω και καυχωμαι και προστρέχω τη σκέπη σου σωσον με. 

Κάτωθι δέ τής εικόνος τοΰ Καντούνη είναι καϊ ήδε ή επιγραφή-

83. ο θειος ναος ταυτης της αειπαρθενου καϊ θεοτοκου 
χρυσοπηγης, κείμενης εις το κάστρο της πόλεως Ζακυνθου, κατηδα-
φισθη απο τον ανατροπέα σεισμόν τυχόντα τω ετει 1 7 9 1 . οκτωβρι-
ου 2 3 ο οποίος ανεκαινισθη και εκοσμηθη εσωθεν και εξωθεν απο 
την ευλαβειαν και ενθεον ζηλον του γεωργιου κουτζατη επίτροπου 

με την συνδρομην και γεναιαν βοηθειαν των ευλαβών συμπολιτών 
προς την θειαν εικόνα, η οποία ειη αντιληπτωρ και βοηθεια αυτων 
των ευσεβών συμπολιτών 

Έν τω ναώ τής Φανερωμένης κρέμαται έπί τοΰ δυτικοΰ τοίχου περι

σπούδαστος είκών τής Παναγίας.Ότι δ' αύτη ή είκών άπέλαυσεν άλλοτε 

μεγάλης ύπολήψεως έν Ζακύνθω, μαρτυρεΐται έκ τών πολλών απαντα

χού τής νήσου ευρισκομένων αντιγράφων αυτής. Πρός δέ έχει μεγάλην 

ομοιότητα πρός λατρευτήν τινα θαυματουργόν εικόνα σωζομένην έν 

'Ρώμη έν τή έκκλησία τοΰ Αγίου 'Αλφόνσου, γνωστήν ώς i m a g i -

n e m Sanctae M a r i a e de perpetuo s u c c u r s u . Πρέπει άρα συγ
κριτικώς νά μελετηθώσιν ή έν 'Ρώμη είκών και ή έν Ζακύνθω, ίνα έξευ-
ρεθή ή μεταξύ αυτών υπάρχουσα σχέσις. Τήν έν 'Ρώμη εικόνα δέν είδόν 

1 Δυο άρχαΐαι βυζαντινάι Παναγίαι έν Ζακύνθω, έν τη Πινακοθήκη Αθηνών, 
Α ' , σελ. 178. 
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ποτε εί μη έν μικρφ χρωματιστώ άντιτύπω. Έπί τής έν τή Φανερω

μένη, εικόνος υπάρχει τό τροπάριον 

84. ο τό χαΐρε πριν τη πανάγνω μηνύσας, τά σύμβολα 

νΰν τοϋ πάθους προδεικνύει, Χριστός δε θνητήν σάρκα ενδεδυμένος 

πότμον δεδοικώς δείλια ταντα βλέπων. 

Τό τροπάριον τοΰτο ερμηνεύει καλώς τήν παράστασιν. Έπί δέ τοΰ 

κάτω μέρους τής εικόνος άναγινώσκεται έν μιδί γραμμή ή εξής επιγραφή" 

85. Δέησις τοϋ δούλου τοϋ θϋ Ανδρέου τοϋ Καλλονά 

άμα συμβίας καϊ τέκνων αϋτον. χειρ Εμμανουήλ Ίερέος τοϋ 

Τζάνε. 

Έν δέ τή πρός άριστεράν τώ παρατηροΰντι εσχατιά τής εικόνος άνα

γινώσκεται ευκρινώς, καίτοι τό πρώτον γράμμα είναι κεκαλυμμένον ύπό 

τοΰ ξύλινου πλαισίου τής εικόνος, ή χρονολογία χμά, τοΰτ' έστι 

86. α χ μ ά. 

Ή τέχνη τής εικόνος δεικνύει οτι αύτη ανήκει τή κρητική σχολή. 
Επίσης όνομα ζωγράφου σώζεται έν επιγραφή ευρισκομένη έπϊ τοΰ 

Εσταυρωμένου άνωθι τοΰ εικονοστασίου τής εκκλησίας τής Αγίας 

Παρασκευής έν τώ βορείω νεκροταφείω' 

87. α χ ε ς 
ιουλιον ιγ ετέλισε 
χειρ παισιον Ιερέως 

Κατηφορη. 

Είκών έν τή εκκλησία τής Φανερωμένης παριστώσα τήν άποτομήν 

τής κεφαλής τοΰ τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστοΰ Ιωάννου φέρει τήν 

έπιγραφήν 

88. χειρ Βίκτορος αχξ. 

Τοΰ αύτοΰ δέ ζωγράφου είκών τής Μεταμορφώσεως και άλλη τοΰ 

Βασιλέως τών Βασιλέων και Μεγάλου Άρχιερέως ευρίσκονται έν τω 

εϊκονοστασίω τής εκκλησίας τοΰ Παντοκράτορος. Τούτων δ ' ή πρώτη 

φέρει τήν έπιγραφήν 

89. χειρ Βίκτορος α χ ο. 
38 
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Εν τή γυναικεία μονή πλησίον τοΰ ναοΰ τής Μητροπόλεως υπάρ

χει μεγάλη είκών μετά τής επιγραφής «ιδού ό άνθρωπος» και της 

σημειώσεως 

90. χειρ ήλιου Μόσκου 1 6 8 4 . δέησις τοϋ δουλου 

τοϋ Θεου Δημητρίου Κομουτου και τέκνων αύτοϋ. 

Έν τώ «επάνω» ναώ τοΰ Άγιου Βασιλείου έπί εικόνος τοΰ Αγίου 
Κωνσταντίνου εφίππου, συνοδευόμενου ύπό δύο ακολούθων, ατενίζοντος 
δέ πρός τόν ούρανόν, ένθα φαίνεται άστερόεις σταυρός· 

91. ό άγιος τοϋ Χυ κων 

σταντΐνος πρώτος δέ βασιλεύς τών 

ευσεβών χριστιανών, 

α χ ο η 

χειρ ηλιον μόσκου. 

Ούτος φαίνεται ότι είναι έκ τής οικογενείας τών αδελφών οϊτινες 
έτοιχογράφησαν τήν έκκλησίαν τοΰ Άγιου Ιωάννου τών Λογοθετών 1 . 
Τοΰ αύτοΰ ζωγράφου υπάρχει είκών τής Κοιμήσεως έν τώ είκονοστασίω 
της Φανερωμένης μετά τής επιγραφής 

92. α χ π α 

χειρ ηλιου μόσκου 

Άλλος καλός ζωγράφος ήτο ό Νικόλαος Καλεργης. "Ισως ή αρχαιό

τατη χρονολογία έπί έργου αυτού είναι ή έπί εικόνος τοΰ Χρίστου έν τω 

είκονοστασίω τοΰ ναοΰ τής Παναγίας τοΰ Τσουρούφλη κειμένη 

93. αψκγ χειρ νικολάου καλέργη. 

Έν δέ τώ ναώ τών Ταξιαρχών έπί τής Ωραίας Πύλης τοΰ δρυφά-

κτου είναι όλοσώματος είκών Ίησοΰ Χρίστου ισταμένου όρθιου, μετά 

τής επιγραφής «ιδού ό άνθρωπος» καί τής σημειώσεως 

94. α ψ λ β 

χειρ νικολάου 

καλέργη. 

1 Όροι Δε - Βιάζη "Αγνωστος καλλιτέχνης, έν τω ήμερολογίω τοϋ Σκόκου, 
1900 σελ. 301—303. 
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Επίσης έν τω ναω τοΰ Άγιου Χαραλάμπους υπάρχει είκών έν τω 

είκονοστασίω έχουσα τήν έπιγραφήν 

95. αψμγ. χειρ νικολάου καλέργη. 

δεισης τοϋ δούλου τοϋ θϋ Ιωάννου καμήλου. 

Έν τώ αύτώ δέ είκονοστασίω έπί ετέρας εικόνος παριστώσης τόν 

Βασιλέα Βασιλέων καί Μέγαν Αρχιερέα -

96. δέισης τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ 
αναστασίου καμήλου 

χειρ νικολαου καλέργη. 

Επίσης έν τώ ναώ τής Φανερωμένης έπί εικόνος τοΰ Βασιλέως τών 

Βασιλέων καί Μεγάλου Άρχιερέως έν τώ είκονοστασίω 

97. 1744 χειρ νικολάου καλέργη. 

Έπί εικόνος παριστώσης μεγαλοπρεπή ίερουργίαν, τήν χειροτονίαν 

επισκόπου δηλονότι, διατηρούμενης έν τή οικία τοΰ καθολικού εφημε

ρίου Ζακύνθου 

98. Βαλτασσαρ. ρημοντινος. βασσανειος. ο. ζακυνθου. και 

κεφαλληνιας. επίσκοπος, νεωστι. εψηφισμενος. τον. ιωσηφ. σχειρω 

κατα. την. ελληνικην ταξιν. εν. τω. ναω. του. αγιου. 
ημων. πατρός, αθανασιου. ρώμης, πρώτος, συμπαρων. συνεχειροτονησεν. 

όντως, κελευσαντος. του. άκρου, ρωμαίων, αρχιερεως. κλη-
μεντος. δωδέκατου αρχιεπισκοπου. δυρραχιου. ετει. απο. της. ενανθρω
πή

σεως, του. σωτηρος. ημων. Χ Ι Π Ι Η Η Δ Δ Δ Π Ι . φαργηλιωνος. μηνός 
μεσουντος. πέμπτη. 

Ό 'Ρεμονδϊνος ούτος είναι ό ανωτέρω μνημονευθείς επίσκοπος καί "ιστο

ριογράφος. 

Έν τή εκκλησία τής Άγιας Βαρβάρας έν τοις κήποις έπί εικόνος τοΰ 

Προδρόμου, έν τώ είκονοστασίω 

99. 1 7 5 2 . 

χειρ αποστόλου κριζία. 

Έν τή εκκλησία τής Ακάθιστου, έπί εικόνος παριστώσης τήν άπο-
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τομήν τής τιμίας κεφαλής του αγίου ένδοξου προφήτου προδρόμου και 
βαπτιστοΰ Ιωάννου 

100. μνήσθητι κύριε ίωά 
ννου ιερέως τοϋ σκορδυ 
λλιου, και τών έν διάνοια 
αύτοΰ. 

Όλίγω δέ κατωτερω 

100α. α.ψ.ν.ζ. χεΙρ Ιωάννου άναγνώστου τοϋ σαρατζένου. 

Έν τή εκκλησία τοΰ Αγίου Νικολάου τοΰ Μόλου, έπί εικόνος τής 

βρεφοκομούσης Παναγίας, έν τω είκονοστασίω-

101. μνήσθητι κύριε τής δούλης τοϋ θεοΰ αδαμαντίνης 

και κοιμωμένης. και τών γονέων αυτής. 

Κατωτέρω δέ πρός δεξιάν 

101α. δέησις τοϋ δούλου τοϋ θεοΰ Καντιανού Ρώμα 
και τών τέκνων αύτοΰ. 

μνήσθητι κϋ φραντζέσκου Ρώμα και τών γονέων 

καί ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 

πρός δέ άριστεράν 

101 β. χειρ δημητρίου σταυράκη, 1 7 7 6 . 

Έπί δ' εικόνος τοΰ Χρίστου έν τω αύτώ είκονοστασίω 

102. δέησις τών δούλων τοϋ θεοΰ καντιανού και 
διονιοίου 

μνίσθητι κε τών δούλων τοϋ θεοϋ φραντζέσκου 
συμβίας και τών γονέων αυτών. 

μνίσθητι κε τής δούλης τοϋ θεοϋ αδαμαντί
νης. 

Πρός δεξιάν δέ ταύτης 

103. χειρ δημητρίου σταυράκη. 1 7 7 8 . 
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Έν τώ ναώ τοΰ Εσταυρωμένου έπί μικράς εικόνος τής Αναστάσεως 
τοΰ Χρίστου, κρεμάμενης εντός τοΰ ίεροΰ, 

104. 1809 

χειρ διονυσίου γιωργόπουλου. 

Και έπί μικράς εικόνος τής Βαπτίσεως τοΰ Χρίστου έν τώ αύτώ ίερώ 

105. 1 8 1 1 
χιρ διονυσίου. 

Έν τώ ναώ τής Έπισκοπιανής τής Κρήτης, έπί τής Ωραίας Πύλης 
τοΰ δρυφάκτου είναι ή είκών τοΰ "Αγίου Χρυσοστόμου έχουσα την 
έπιγραφήν 

106. 1 8 1 2 . χειρ κωνσταντίνου χίου 

μνήσθητι κύριε θεοδώρου μακρή. 

Τοΰ αύτοΰ ζωγράφου υπάρχει είκών τής βρεφοκομούσης Παναγίας 

έν τώ είκονοστασίω τής εκκλησίας τής "Αγίας Πελαγίας έν τοις κήποις-

107. δια συνδρομής τών επιτρόπων κυρίων 
τζώρτζη πάγκαλη, νικόλαος γαμπαρολέας, καϊ 
νικόλαος άγιομαυρίτης. χειρ κωνσταντίνου 
χίου. 1 8 1 3 . 

"Ωσαύτως έπί εικόνος τοΰ Χρίστου έν τώ αύτώ είκονοστασίω υπάρχει 
τό όνομα τοΰ ζωγράφου τούτου. 

Πολλαί είναι αί ύπό τοΰ γνωστοΰ Καντούνη έζωγραφημέναι εικόνες 

έν ταϊς έκκλησίαις. Επειδή όμως πολλαί τών εικόνων αύτοΰ είσι μετα-

γενέστεραι τοΰ έτους 1821, αναφέρω μόνον τήν καλώς έζωγραφημένην 

«λιτανείαν», ήτις κοσμεί τό έπιστύλιον τό ύποβαστάζον τόν γυναικωνί-

την τοΰ ναοΰ τών "Αγίων Πάντων, παριστώσα λιτανείαν ώς έγίνετο 

κατά τά έτη τής έν Ζακύνθω γαλλοκρατίας. Έν τή κάτω γωνία τής 

εικόνος πρός άριστεράν τώ ταύτην θεωμενω υπάρχει ή επιγραφή 

108. 1 8 0 8 

μαίου 2 5 

χειρ νικολάου ιερέως καντούνη. 

Παρά τή εύγενεϊ οικογένεια τών Κομούτων υπάρχει μεγάλη έλαιο-
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γραφιά παριστώσα τόν ανωτέρω μνημονευθέντα φιλέλληνα Γυίσιον έπ 
αυτής δέ είναι ή επομένη λατινική επιγραφή συντεθεΐσα ΰπό τοΰ σοφού 
Δημητρίου Χ . Κομούτου 

109. P e t r i A u g : G u y s i u s a e t . s . a n . L X X V I 

H u n c d e c o r a t v i r t u s , d e c o r a t s a p i e n t i a c u n c t a . 

P r o l e s e x h i l i r a t c l a r a q u a t e r n a p a t r e m . 

D e m e t r i u s C o m u t u s 

Z a c y n t h : 

Πολλάκις αί έπί τών εικόνων έπιγραφαί ούδεμίαν φέρουσι χρονολο-
γίαν. Ούτως έν τώ είκονοστασίω τής εκκλησίας τοΰ Αγίου Γεωργίου 
τών Κομούτων, έπί εικόνος τοΰ Βασιλέως τών Βασιλέων καί Μεγάλου 
Άρχιερέως, είναι ή επιγραφή 

110. δέησις τοΰ δουλου του θεου θεοδώρου τιεπόλου. 

χειρ γεωρίου βιδάλη. 

Τοΰ Βιδάλη τούτου υπάρχει καί έν τή κώμη Φαγιά είκών παριστώσα 
τήν Παναγίαν «τήν Πάντων Ελπίδα» μετά τής αυτής επιγραφής 

111. χειρ γεωργίου βιδάλη. 

Έν τώ ναώ τής Παναγίας τοΰ Τσουρούφλη υπάρχει μικρά άλλά 
καλή είκών παριστώσα όμοΰ τόν Άγιον Άνδρέαν, τήν Μητέρα τοΰ Θεοΰ 
καί τόν "Αγιον Σπυρίδωνα, έχουσα δέ τήν έπιγραφήν 

112. ή κυρία θκος 

αρσενιοτησα 

επονομοζο 

μενη τον τζου 

ρουφλη. 

Ή είκών προσέλαβε τό έπίθετον «άρσενιώτισσα» έκ τοΰ οικογενειακού 
ονόματος «'Αρσενιώτης». Έν τή αυτή εκκλησία έπί εικόνος τοΰ 'Αγίου 
Σπυρίδωνος 

113. γέγονεν ή παρουσα έρασμία είκών δια 
δαπάνης τής ευγενούς κυρίας Χρυσταλένηας Μοτζενιγενας. 
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Έν τή κώμη Κούκεση, έπί μικρας εικόνος τοΰ 'Αγίου Τρύφωνος έν 

τή εκκλησία τής Κοιμήσεως, 

114. χηρ ζωσιμά 
ιερομοναχον 

εν ετι 1 7 0 6 . 

Έν τή κώμη Τραγάκι, έν τή εκκλησία τής Παναγίας «Καντουνιω-

τίσσης», έπί εικόνος τής Κοιμήσεως, 

115. χειρ αλεξάντρον γριπάρη 

αψιζ. 

Έν τή αύτη κώμη ύπάρχουσι καί αλλαι εικόνες τοΰ Γριπάρη. Ε π ί 

σης καί έν Βελούση είδον έπί τής θύρας τής Ωραίας Πύλης του ναοΰ 

τής Κοιμήσεως μικράν εικόνα τοΰ Χρίστου ισταμένου εντός λεκάνης 

μεστής αίματος, Οπερ έρρεεν είς αυτήν έκ τών πέντε πληγών αύτοΰ, 

έχουσαν τήν έπιγραφήν 

116. χειρ αλεξάνδρον γριπάρι. 

Έπί εικόνος τοΰ Προδρόμου έν τή εκκλησία τής Αγίας Αικατερίνης, 

άλλοτε μονής, έν Γερακαρίω, άνεγνώσθη ύπό τοΰ κ. Μπισκήνη ή έξής 

επιγραφή 

117. δέησις τοΰ δουλου τοΰ θεου κωναταντίνου 

Ιεροδιακόνου μετά τών τέκνων αυτόυ γριγορίου μουζάκι αψγγ. 

χειρ θεοδώρον υποδιακόνου του παπαντωνι. 

Έ ν τώ ναώ τής Παναγίας «Κρυονεριτίσσης», κειμένω έν τή θέσει 

Κρυονέρι, σώζεται μικρά είκών τής Παναγίας μετά τοΰ Ίησοΰ. Έν 

δέ τω κάτω μέρει τής εικόνος απεικονίζεται γυναικεία κεφαλή προ

κύπτουσα έκ σπηλαίου καί εμφανιζόμενη άνθρώπω τινί ίσταμένω ενώ

πιον αυτής έν έκστάσει. Εμφαίνει δ' ή παράστασις ή τήν εύρεσιν εικό

νος έν σπηλαίω ή έμφάνισίν Tινα τής Παναγίας. Έπί δέ τής εικόνος 

ύπάρχουσιν αί έξης δίγλωσσοι έπιγραφαί 

118. αντώνιος ρινιερ επιστατης 
των κατακρίτων. 
A n t o n i u s R e n i a r i u s d a m n a t o 
r u m r e m i g u m p r a e f e c t u s . 
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και 

118α. θαϋμα τής ζωοδόχου 

πηγής 

f o n t i s v i f i c a n t i s p r o d i g i u m . 

Ή χρονολογία τής εικόνος ταύτης δεικνύεται κατά προσέγγισιν δι ' 
άλλης επιγραφής, ήτις σώζεται έπί κρήνης έκτισμένης παρά τήν όδάν 
τήν άγουσαν έκ τής πόλεως είς Κρυονέρι. Ή επιγραφή αύτη αναφέρει 
τόν αυτόν Άντώνιον, έχει δ' ώς έξης" 

119. A N T O N I O R A Y N . . . Ο 

D A M N A T O R u m rΕmigum 

P R A E F E c t O 

Z A C Y N T h ί 

PROPRAEtORI 

M O R V M F O N T I S Q V E 

R E S T A V R A T O R I 
M D C C X X X V I . 

Έπί άλλης εικόνος τής Παναγίας έν τω ναώ σώζεται τό έπίθετον τής 
Παναγίας ταύτης" 

120. η κηρηα 

η κρηονερη 
τησα. 

Έν Μεγάλω Γαλάρω, έν τώ ναώ τοΰ Άγιου Ιωάννου, έπί εικόνος 
τής Κυρίας τών Αγγέλων, ώς και έπί εικόνος τοΰ Χρίστου φερούσης 
τό επίγραμμα «έγώ εΐμι τό φώς τοΰ Κόσμου», αΐτινες άμφότεραι κείν
ται έν τώ είκονοστασίω, 

121. 1 7 4 7 

χειρ νικολαου καλεργι. 

Φιλοπονώτατος και ουχί αδόκιμος αγιογράφος ήτο ό ιερεύς Πέτρος 
Βόσσος. Εικόνες ζωγραφηθείσαι ύπ' αύτοΰ ευρίσκονται έν πλείσταις 
κώμαις τής Ζακύνθου, χρονολογούμεναι άπό τών μέσων τού δεκάτου 
ογδόου αιώνος μεχρι τών άρχων τοΰ δεκάτου ένατου. Έπιγραφαί δέ 
έπ' αυτών είναι αί έπόμεναι" 
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Έπί εικόνος τής Παναγίας έν τώ νάρθηκι τής εκκλησίας τοΰ Άγιου 

Νικολάου έν Κοιλιωμένω 

122. πέτρου ιερέως βόσσου 

1 7 5 0 , 

Έ ν Βελούση, έπί εικόνος τής Θεοτόκου έν τώ ναώ τής Αγίας Παρα
σκευής, υπάρχει ή έξης επιγραφή άντιγραφείσα ύπό τοΰ κ. Μπισκήνη" 

123. γεγονε αυτη εικων δια συνδρομής των 
αιπιτροπών δημητρίου αυγουστινου αναστασιου ζουπανου και ανα-

στασιου μπουρλεσα χηρ πέτρου ιερεος βοσσου 1 7 7 5 

Έν τή κώμη Άγιου Δημητρίου έν δήμω Μεσογαίων, έν τή εκκλη
σία τής Κοιμήσεως, 

124. γεγόνασιν αύται αί εικόνες δια συνδρομής 

των επιτρόπων παρα τοϋ ευλαβεστάτου ιερέως 

πέτρου βόσσου. 1 8 ιουνίου 1 7 7 6 . 

Έν δέ τή κώμη. Φαγιά έν τώ μεγάλω ναψ αυτής, έπϊ τοΰ οπισθίου 
μέρους εικόνος τής Άγιας Μαρίνας, ήδε η επιγραφή παρατηρηθεϊσα τό 
πρώτον ύπό τής εύγενοΰς κυρίας Τούλας" 

125. ετηπόθη υπο χειρός 

πέτρου ιερέος βόσου. 

1 7 8 4 . 

Έπί δ' εικόνος τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος έν τω ναώ τής Κοιμήσεως έν 

Έξωχώρα 

126. χειρ πέτρου ιερεος βόσσου 

1 7 8 6 φεβρουαρίου 1 0 . 

Και έν τή αυτή εκκλησία έπί εικόνος τοΰ Αγίου Διονυσίου τής Ζακύνθου 

127.. χειρ πέτρου ιερεος του βόσσου 

1 7 8 6 μαρτίου 7 

Έ ν δέ τή εκκλησία τοϋ Άγιου Γεωργίου έν Μεγάλω Γαλάρω, έπί 

εικόνος τής Σταυρώσεως, έν τώ άνω μέρει τοΰ εικονοστασίου, 

128. 1 7 8 8 νοεμβρίου 4 χειρ πείρου ιερεος του βοσου. 
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Έν τή κάτω συνοικία τής κώμης Μαχαιράδου έν τώ ναώ τής Κοι 
μήσεως, έπί εικόνος τής Κοιμήσεως έν τώ είκονοστασίω, 

129. ετελιόθεισαν αι άγιες εικόνες εν μνι μαρ-
τίο 2 3 . 1 7 8 8 και δια σινδρομις τών επιτροπον αλεξανδρον κουρου-

μαλον αναστασιον και θεοδοσιον παπαδάτον. εκ 

χειρός μου ιερεος πέτρου βόσσου. 

Έν Μικρώ Γαλάρω έπί εικόνος τής Μητρός του Θεοΰ 

130. 1 7 9 4 φεβρουαρίου 2 5 , αζθδ 

πέτρος ιερευς βόσσος. 

Έν τώ ναώ τής κώμης Μελινάδου έπί εικόνος του Ά γ . Δημητρίου 

131. αωβ : 1 8 0 2 . 

χειρ πέτρου ιερεος βόσσου. 

Έπί δ' εικόνος τής Άγιας Αικατερίνης έν τώ μοναστηρίω τής 
Ύπεραγάθου 

132. μνισθητι. κυριε. γερμανον. θυτου. 
σιναιτου. αωδ. ενμινι. ιουνιου. α. 

δια χιρος πετρου ιερεος. 

Καί έν τή κώμη Μαριαίς, έπί τής θύρας τής Ωραίας Πύλης είναι 
έζωγραφημένος ο Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος μετ' επιγραφής 

133. 1 8 0 4 
χειρ πέτρον ιερεος βόσσου. 

Έν τή κώμη Κερί, έν τώ είκονοστασίω τοΰ ναοΰ τής Κεριωτίσσης, 

έπί εικόνος τής Κοιμήσεως, 

134. αψξά. χιρ στυλιανου 

ιερεος του σταυρακη. 

Έν δέ τώ αύτώ ναώ έπί εικόνος τοΰ Βασιλεως τών Βασιλεων καί 

Μεγάλου Άρχιερέως 

135. 1 7 6 4 χειρ αποστολι κριζία. 

Τούτου τοΰ Κριζία δύο εικόνες έν τώ ναώ τής Άγιας Παρασκευής έν 
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Βολίμαις, τοϋ Βασιλέως τών Βασιλέων δηλονότι καί τής Παναγίας, 
έχουσιν έκατέρα τήν έπιγραφήν 

136. 1764 χειρ αποστολου κριζία. 

Επίσης έν Βελούση ευρίσκονται εικόνες τοΰ Κριζία. Ένταΰθα έν τώ 
ναώ τής Κοιμήσεως είκών τοΰ Χρίστου έζωγραφημένη έφ' ύγρώ έν μια 
τών μικρών αψίδων του ίεροΰ φέρει τήν έπιγραφήν 

137. μνηστητη κυριε 

του δουλου του 

θυ παυλου 

σημβηας 

και τον 

γονεον 

αυτων 

1 7 0 0 

χειρ αποστολου 

κριζία. 

Καί έπί τής βορείου δέ πλευράς τής βάσεως τής Αγ ίας Τραπέζης υπάρ
χει μικρά είκών μετά τής επιγραφής 

138. 1 7 9 1 χειρ αποστολου κριζία. 

Έν τή κώμη Παγαδάκια, έπί εικόνος τοΰ Χρίστου έν τώ είκονοστα
σίω τής εκκλησίας τοΰ Άγιου Παντελεήμονος, υπάρχει ή χρονολογία 
1784 καί ή επιγραφή 

139. χιρ νικολάου ιερομόναχου 

Έν δέ τώ ναώ τοΰ Παντοκράτορος έν Καλεπάδω έπί εικόνος τοΰ Χρί
στου έν τώ είκονοστασίω υπάρχει ή επιγραφή 

140. 1 7 8 7 χηρ νικολάου ιερομοναχου αρβανιτακη. 

Έ ν Κατωσταρίοις, έν τώ ναώ τών Άγιων Θεοδώρων έπί εικόνος τής 

Παναγίας τής πάντων ελπίδος, κρεμάμενης έν τώ γυναικωνίτη, υπάρχει 

ή επιγραφή 

141. αωιζ' χειρ ιωαvvoυ. π. μ. 

Έ ν τή εκκλησία τής Κοιμήσεως, κειμένη έν τή κάτω συνοικία τής 



596 ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΑΙ 

κώμης Μαχαιράδου, έπί του οπισθίου μέρους εικόνος τής Παναγίας έν 

τώ είκονοστασίω 

142. ιωάνης παλικαράς διμιτρηος κουρουμαλος, αντόνηος 

μαστραντόνις επιτροπή τής υπεραγίας θεοτόκου 

τής ευτοχήδος. 1 8 2 0 . ιουλίου 2 0 . 

Ή Παναγία αύτη είναι κοινώς γνωστή ώς «ή Εύτυχιδιώτισσα», όπερ 
έπίθετον ευρίσκεται έπϊ τοϋ μικροΰ κιβωτίου τής εκκλησίας, έφ' ού είναι 
γεγραμμένον 

143. « ή ευτιχιδιότισα». 

Έν Βουγάτω, έν τώ ναώ τής Κοιμήσεως, και έπί εικόνος τής Κοι 
μήσεως άναγινώσκεται 

144. χειρ σπυρίδωνος Ίερέος. 

Έν τώ ναώ τοΰ μοναστηρίου τοΰ Προδρόμου κρέμαται έπί τοΰ δυτι

κού τοίχου μεγάλη είκών παριστώσα τήν άποτομήν τής κεφαλής τοΰ 

τιμίου προδρόμου και βαπτιστοΰ Ιωάννου, έχουσα τήν έπιγραφήν 

145. χειρ θεοδώρου πουλάκη. 

Και έν Μεγάλω Γαλάρω, έν τή έκκλησί^ τοΰ Άγιου Γεωργίου έπϊ 

εικόνος τοΰ Χρίστου έν τω είκονοστασίω, 

146. χειρ δημητρίου νομικού. 

Τοΰτο δέ τό όνομα υπάρχει και επί εικόνος τής Κοιμήσεως έν τω όμο-
νύμω ναώ τής κώμης Βελούση -

147. χειρ δημητρίου νομικού. 

Κατά τούς χρόνους τούτους ύπήρχον έν Έπτανήσω ώσπερ και έν τή 

άλλη Ελλάδ ι καλοί τεχνϊται, οίτινες είργάζοντο έκ χρυσοΰ και αργύρου 

σκεύη ποικίλων ειδών και κοσμήματα και αφιερώματα έν χρήσει έν τοις 

ναοϊς. Ενίοτε δ' έπί τούτων τών πολυτίμων αντικειμένων έχαράσσοντο 

έπιγραφαί. 

Έν τω ναω τής Άγιας Τριάδος έν τή πόλει κείται έπί θρόνου πολύ

τιμος είκών τής Παναγίας, περί ής γίνεται λόγος έν τοις ανωτέρω άνα-

φερομένοις Notiz ie stor iche etc. 1. Πλην τών προσώπων τής Μητρός 

1 Δε - Βιάζη Δυο άρχαΐαι βυζαντινάι Παναγίαι, έν Πινακοθήκη Αθηνών, 
Όκτ. 1901, σελ. 178. 
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καϊ τοΰ Ίησοΰ είναι κεκαλυμμένη όλη ή είκών δι' αργυράς ενδύσεως.Έπϊ 

δέ τοΰ άργυρώματος τούτου άναγινώσκεται τό όνομα τής Παναγίας -

148. ή κυρία ή λαουρένιενα. 

Τό έπίθετον τοΰτο προήλθεν ϊσως έκ τοΰ ονόματος τοΰ κ. Λαυρεντίου Βερ-

γόνου, όστις, κατά τόν συγγραφέα τών Not iz ie , ήτο ιδρυτής τοΰ ναοΰ. 

Έν τω ναω τοΰ Αγίου Γεωργίου τών Κομούτων έπϊ τοΰ αργυρού 

επικαλύμματος τής εικόνος τοΰ επωνύμου Άγ ιου , ήν ό κ. Δε-Βιάζης 

εκλαμβάνει ώς κατά τούς χρόνους τοΰ λοιμού μνημονευομένης, ύπάρχει 

ή επιγραφή 

149. οχπη- λοιμοϋ λυθεϊσα ή Ζακυνθίων πτόλις 

λΰτρον λυτήρι νϋν Γεωργίω νέμει 

εΐκασμ' άργυροΰν είκονίζουσα μέγα 

θείω πρεσβευτή θαυματος παραδόξου. Α. Σ. Α. 

Έν τω ναώ τής "Οδηγήτριας, έπί ομωνύμου εικόνος άναγινώσκεται 

έπί τοΰ άργυρώματος 

150. 1 7 8 9 

ο μάστορας 
γιοργακης 
ηοανου. αρβα 
νιτοπουλος 
πελοπονήσου. 

Ό Άρβανιτόπουλος ούτος έποίησε δίσκον διατηρούμενον έν τω ναω 

τοΰ Άγιου Γεωργίου τοΰ Πετρούτσου" 

151. ο επη 
στιμον 
γεοργιος 
ηοανου αρβα 
νιτόπουλος. 

1 8 0 1 . 

Έν τω ναω τής Κεριωτίσσης έν Κερίω, έπί αργυρού δίσκου, 

152. διμητρις νήας τοΰ ποτέ, λιβέρη 
διμήτρις κοΰκις αργαληότις ήμαστε γαστάλδη 
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τής παναγίας τις κεριότισας και εδουλευσαμε 
και το εφθιάσαμε εις τονς 1 7 9 5 
φευουαριου 2 8 . 

Ά λ λ η είκών έν τω ναώ του Ά γ . Γεωργίου τοΰ Πετρούτσου έχει τάδε" 

153. πέζο 1 8 0 8 δαπάνη 

ουκιες νικολάου 

1 4 0 μεσαλα 

χιρ γεορ 

γιου ντελι. 

Έν τω ναω τοΰ Άγιου Λουκά έν τή πλατεία 'Ρώμα διατηρείται 

νΰν ή πολύτιμος είκών ήτις άλλοτε ήτο έν τω μοναστηρίω τών Λογο

θετών έπί τοΰ Σκοποΰ 1 . Ή είκών είναι τεθειμένη έπί μεγάλου παναρ-

γύρου θρόνου, έργου ενός τών αδελφών Μπάφα, κατά τήν γνώμην τών 

εντοπίων. Και τό μεν όνομα τοΰ τεχνίτου δεν ευρίσκεται έπί τοΰ έργου, 

σώζεται Ομως ή χρονολογία, ήτις έν τή επομένη άσυναρτήτω επιγραφή 

έγκεχαραγμένη όμοΰ μετ ' άλλων έπί τοΰ θρόνου, συμπίπτει μετά τής 

εποχής καθ' ήν ήκμαζον ούτοι" 

154. αργυροτεκτων τον θεομήτορος ειδυιησι κωνσταντινου 

του μαρτηνεγκου πραπιδεσσι προστατις αιει αλλα κορη τον ω πτο-

λιουχε ειατωσοφια φιλω α αιώνιος ωδα. Ζακυνθος. αωιγ. 

Έπί μεγάλου άργυροΰ δίσκου έν τώ ναώ τούτω 

155. δι' επιμελείας τών επιτρόπων κων. ανα-
στασίου θεριανου και βασιλείου ξυδία. 1 8 1 7 . ιουνίου 1 5 . Ζάκυνθος, 
διά χειρός διαμάντη μπάφα. καλαρρυτιότου. 

Τοΰ Διαμαντή Μπάφα τό όνομα άναγινώσκεται έπί ωραίου καλύμ

ματος Ευαγγελίου έν τή εκκλησία τής Χρυσοπηγής' 

156. δια χειρός 

διαμάντη 

μπάφας 

καλαρντης ιωαν 

νηνων. 

1 Notizie κτλ. σελ. 591—593. 

ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΑΙ 599 

Έπί δέ τοΰ οπισθίου καλύμματος τοΰ αύτοΰ βιβλίου 

156α . το παρόν ιερόν 

ευαγγέλιον ανήκει 

τής κυρίας θεο 

τόκου χρυσοπη 

γής εις το κάστρον 

ζάκυνθον 

απο τους επιτρό

πους και εφημε 

ριον 

Δι. 1 8 1 1 Κ 

Έν τώ ναώ τοΰ Άγιου Διονυσίου τά πλείστα τών αργυρών κοσμη
μάτων είναι έκ τής χειρός ενός τών Μπάφα. Έπί δέ τής αργυράς ενδύ
σεως τής εικόνος τοΰ Άγιου έν τώ είκονοστασίω τής εκκλησίας ταύτης 
είναι ή επιγραφή 

157. δια χειρός γεωργίον 

διαμάντη μπάφα. 

1 8 2 0 . . 

Έν τώ μετοχίω τής Άγιας Αικατερίνης έν τοις κήποις, έπί άργυ

ροΰ δίσκου, 

158. δια χειρός διαμαντή μπάφα καλαρριτιότου 

πέρυξ Ιωαννίνων, αωκα'. μαρτίου 2 5 αρχεΐ τοϋ γένους τών ρωμαίων, 

δια δαπάνης τοΰ πανοσιωτατον ήγουμένον κυριον γερμανού ζακυνθί-

ου Θεοδοσίου τον σιναίτου. 

Έπί τής αργυράς ενδύσεως τής Θεοτόκου έν τή εκκλησία τών Άγιων 

Πάντων, έπί θρόνου, 

159. ή Θεοτόκος 
καλούμενη 
μυρτιδιωτισοα 

αναλωμασι της αικατερινης 

χρυσοπλευρενας και συνέργιας γαβριηλον μάκρη 

δια χειρός γεωργιου μπαφα καλορρυτιοτου 
1 8 1 6 ιουνιου 3 . 
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Έν Βολίμαις, εν τω ναώ του "Αγίου Δημητρίου, έπί εικόνος τής 
Παναγίας, έν τω θρόνω, 

160. διά συνδρομής τών 
επιτρόπων ανάστα 
σης τουφης, δυονήσιος 
χαρτάς, γιακουμής σπυ 
νος. 1 8 2 2 . 

ο επιστήμον δυονήσιος 
βερτζαγιας. 

Και έπί άργυρώματος εικόνος τής Πάντων Ελπίδος έν Μεγάλω Γαλάρω 

161. ο επιστήμον δι 

ονήσιος βερτσα 
γιας. 

1 8 2 0 . 

Εί και έν Ζακύνθω ενίοτε παρατηρούνται έργα γλυπτικής εργασίας 

τεθειμένα άνωθεν τών εισόδων τών εκκλησιών και άλλαχοΰ, ώς και δικέ

φαλοι αετοί έν τοις δαπέδοις τών ναών, τά έργα ταύτα δ' όμως ουδόλως 

είναι σπουδαία ουδέ παρέχουσιν ήμίν έπιγραφάς. "Ωστε ή πρώτη και 

μόνη αξιόλογος επιγραφή αναφερομένη είς γλυπτόν έργον είναι ή έπί τοΰ 

βάθρου τής προτομής τοΰ τετιμημένου άμα και μεμισημένου 1 Μαίτλανδ, 

πεποιημένης ύπό τοΰ καλοΰ τεχνίτου Παύλου Προσαλέντη" 

162. Θωμά τω Μαιτλανδιω 

Ζακυνθιοι 

δια τας χρηστας ελπίδας 

α ω ι ζ. 

Έπί δέ τής οπισθίου επιφανείας τής βάσεως 

162α. Θωμά τώ Μαιτλανδιω 

Ζακυνθιοι 

δια τας χρηστας ελπίδας 

Χ Ϊ Η Ι Η Η Η Δ Π Ι Ι Ι . 

DANIEL QUINN 

1 "Ορα Sir Thomas Maitland; the Mastery of the Mediterranean. 
By Walter Frewen Lord. London 1897, σελ. 176 ε. ε. 

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Σ Ι Φ Ν Ο Τ 

Ε Ξ Ο Ρ Κ Ι Σ Μ Ο Ι 

1. Εις τόν "Αγιον Γεώργιον. 

"Οταν εισέλθει είς τον όφθαλμόν τίνος μικρόν τ ι άντικείμενον Οπερ εμπο

δίζει αυτόν τοΰ ν'άνοίγη,,ό πάσχων σταυρώνει1 τόν όφθαλμόν του τρις λέγων 

"Αϊ Γιώργι καβαλλάρι, 
δοσε μου τό κλειδάκι σου, 
ν' ανοίξω τό ματάκι μου, 
να 'δώ ϊντα 'χει μέσα. 

Επίσης εις τόν "Αγιον Γεώργιον καταφεύγουσιν ίνα προφυλαχθώσιν 

άπό τών έν Σίφνω υπαρχόντων όφεων, λέγοντες τόν έξης έξορκισμόν 

". 'ί" μου Γιώργι δίσινε, 
δίσινε καϊ τρίσινε, 
δένε καϊ καλλίκωνε 
τους όφεις καϊ τοις οχεντρες 
καϊ τοις μικρές σκολόπεντρες. 

2. Διά τούς οδόντας. 

"Ισως επειδή τά ήκιστα προσφιλή τρωκτικά οί γνωστότατοι ποντικοί 

διακρίνονται διά τήν στερεότητα τών οδόντων των, έξορκίζουσιν αυτούς 

οι σχόντες τό ατύχημα νά άπολέσωσί τινα τών οδόντων αυτών ώς έξης -

Νά,. ποντικέ, τό δόντι μου, 
καϊ δόσ μου σιδερένιο, 
νά κοκκαλίτζω τά κουκιά 
καϊ τά παξιμαδάκία. 

1 Σταύρωμα λέγεται ή έκτέλεσις του σχήματος τοϋ σταυρου, Οπερ έν τη 
προκείμενη περιπτώσει εκτελεί ό πάσχων κρατών τάς βλεφαρίδας άς κινεί είς 
σχήμα σταυρού τρις. 
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3 . Τό δήγμα τής αράχνης. 

Παράδοξος είναι ή θεραπεία ήν άκολουθοΰσιν οί Σίφνιοι κατά τών 
δριμύτατων πόνων οΰς προξενεί τό δήγμα τής αράχνης (ρόας). 

Παραλαμβάνουσι τόν πάσχοντα καί τοποθετοΰσιν αυτόν έπί αιώρας, 
τρεις δέ παρθένοι φέρουσαι απαραιτήτως τό όνομα Μαρία έξορκίζουσι 
τήν άράχνην ώς έξης* 

Άν εΐσαι ρόα κι' ήστησες, 
περικαλώ σε, ξέστηαε, 
περικαλώ σε, φύε. 

"Αδουσι δέ τούς στίχους τούτους τρίς, κινοΰσαι συγχρόνως τόν 
πάσχοντα καί συνοδευόμεναι έν τώ έργω των ΰπό τετάρτης κόρης ονο
μαζόμενης επίσης Μαρίας, ήτις κρατεί τύμπανον καί κρούει αυτό. 

4 . Κατά τών μυρμήκων. 

Διά ν' άποσοβήσωσι τήν θραΰσιν, ήν έπιφέρουσιν είς τά αλώνια κατά 
τήν έποχήν τής συγκομιδής τοΰ σίτου καί τής κριθής οί μύρμηκες, συλ
λαμβάνουσα οί χωρικοί ένα έξ αυτών, λέγοντες τά έξης· 

Μέγα τονομα της άγιας Τριάδος και τον άγίου Πνεμάτου, 

Σέ προστάττω να μή μου πάρης ουτε σιτάρι ούτε κριθάρι. 

Ά φ ' ού δέ έπαναλάβωσι τόν έξορκισμόν τούτον τρίς, ρίπτουσι τόν 
συλληφθέντα μύρμηκα είς τήν μερμηκότρυπα διά νά άναγγείλη τήν 
προσταγήν καί εις τούς συναδέλφους του. 

Ό εξορκισμός ούτος λέγεται δέσιμο. 

5. Ό λόξυγκας. 

Ό όχληρότατος λόξυγκας θεραπεύεται έν Σίφνω διά τοΰ κατωτέρω 
εξορκισμού επαναλαμβανόμενου τρίς" 

Έγώ κι' ό νΐός κι' ο λούξουκας τ' ανήφορο ήπήαινε 
Έγώ κι' ό νιός ήγυρισα κι' ό λουξουκυς ήπόμεινε. 

6. Τά εξανθήματα. 

"Οταν πάσχη τις άπό εξανθήματα (σπυριά), προσκαλούνται αί ειδικάι 
διά τά ξόρκια γυναίκες, αϊτινες ποιοΰσαι τό σημεΐον τοΰ σταυροΰ είς 
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τό μέρος το προσβεβλημένον ύπό τής νόσου, έπαναλαμβάνουσι τρίς τό 
κατωτέρω" 

Μή ριτζώσης, μή φυτρώσης 
Σαν τα μελίσσια στο κλαδί 
Σαν τά 'ρίφία στό βουνί. 

7. Τό ανεμοπύρωμα. 

Τό ερυσίπελας ή γνωστή επικίνδυνος νόσος θεραπεύεται ώς έξης διά 
τοΰ έξορκισμοΰ. 

Τοποθετοΰσιν είς τό προσβεβλημένον ύπό τής νόσου μέρος τοΰ σώμα
τος έρυθρόν πανίον καλύπτον έξ ολοκλήρου τό ασθενές μέρος. Έπί τοΰ 
πανίου τοποθετοΰσιν εννέα σταυρούς μικρούς έκ βάμβακος ούς καίουσι 
τρίς λέγοντες τά έξης" 

1) Ώς1 νά μέ κάψης νά σέ κάψω (τρίς). 
2) Ίησους Χριστός νικά 

και ξορκίζει τά κακά (τρίς). 
και δέ ξαναγυρίζουν πιά. 

Επίσης εξορκίζεται ή νόσος διά τοΰ κατωτέρω διαλογικοΰ εξορκι
σμού, όν απαγγέλλει αυτός ό έξορκίζων ένδομύχως' 

— "Ιντα κάνεις άτουδά ; 
— Ανεμοπύρωμα καίω. 

— Νά καή νά μαραθή σάν τής κολοκυθιάς τή ρίτζα. 

Καί ό εξορκισμός ούτος επαναλαμβάνεται τρίς. 

Είς έκάστην επανάληψιν τοΰ εξορκισμού καίονται οί έκ βάμβακος 
σταυροί καί τοποθετούνται άλλοι. 

8· Όρνιθοτυφλίδες. 

Φρονοΰσιν οτ ι , δταν πίη τις ύδωρ έκ μέρους έξ ού συνήθως πίνουσιν 
όρνιθες, προσβάλλεται ύπό τής νόσου όρνιθοτυφλιά ή όρνιθοτυφλίδες. 
Συνέπεια τής νόσου ταύτης είναι ή εντελής τύφλωσις, ήτις καταλαμ
βάνει τόν πάσχοντα ευθύς ώς δύση ό ήλιος. 

1 Το ώς ένταΰθα σημαίνει αντί. 
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Διά νά θεραπευθή ό πάσχων, πρέπει έπί τρεις συνεχείς εσπέρας μετά 

τήν δύσιν του ήλιου νά έπιβαίνη, όνου ανάποδα, έχων δηλονότι έστραμ-

μένον πρός τά νώτα τό πρόσωπον του, και νά συνοδεύηται υπό παίδων 

τής συνοικίας του, οΐτινες όδηγοΰσι τόν πάσχοντα άνά τάς όδοϋς τοΰ 

χωρίου φωνάζοντες" 

Ό (τό όνομα και έπώνυμον τοΰ πάσχοντος) ο καλός ο 

ανθρωπος εχει όρνιθοτυφλιά, 

πέστε το μικροί μεγάλοι, ό Θεός να τοϋ τή βγάλη. 

Ό εξορκισμός ούτος επαναλαμβάνεται όσον τό δυνατόν περισσοτέρας 

φοράς κατά τάς τρεις εσπέρας τών περιοδειών. 

9 . Πρός τήν Άγίαν Αίκατερίνην. 

Οί μη δυνάμενοι νά έγείρωνται όπως μεταβαίνωσι κατά τάς Κυρια-

κάς είς τήν έκκλησίαν, έξορκίζουσι τά δαιμόνιον τό κρατοΰν αυτούς κοι-

μωμένους ώς έξης. 

Τήν νύκτα τοΰ Σαββάτου, όταν μεταβαίνωσιν όπως κατακλιθώσιν, 

έκτελούσι τό σημεϊον τοΰ σταυροΰ τρις έπί τοΰ προσκέφαλου των, λέγοντες 

'Αγιά μου Κατερίνα, 

άπό τό Σινά ορος 

ώρα τής εκκλησιάς να νοιώσω. 

10· Κρουφολουτρουγίά. 

Οί πάσχοντες άπό επιληψίας ή άπό ξωτικά έν γένει μεταβαίνουσι 

μόλις ήχήση τό μεσονύκτιον είς τόν έν τω χωρίω 'Εξάμπελά ναόν τοΰ 

Αγίου Νικολάου μεθ' ενός ιερέως και άφ' ού κλείσωσιν ασφαλώς τάς 

θύρας τελοΰσι μυστικήν λειτουργίαν (κρουφολουτρουγίά), πίνοντες έν τέλει 

τρις ύδωρ έκ τοΰ αγιάσματος όπερ υπάρχει έπί τής άγιας τραπέζης. 

Τό μέσον τοΰτο θεωρείται ώς τό άσφαλέστερον πρός θεραπείαν τών 

νόσων τούτων. 

Πειραιευς 
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Α. Κ Ο Σ Μ Η Σ 

Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ 1 

Α ' 

Αί ύπό τοΰ Άγγλου αρχαιολόγου Έβανς γενόμεναι έν Κνωσώ τής 
Κρήτης αρχαιολογικάι άνασκαφαί ού μόνον ήνεγκον είς φώς τά ανά
κτορα τοΰ βασιλέως Μίνωος, άλλά θέτουσι και αύθις έπί τοΰ τάπητος 
τό μάλιστα διαφέρον ζήτημα τής γενέσεως, τής καταγωγής τών αρχαίων 
Ελλήνων. 

Ό ελληνικός λαός ό τοσοΰτον γοητευτικήν και θαυμασίαν τύχην 
λαβών, ού ή ιστορία μόνον άπό τοΰ όγδοου προ Χρίστου αιώνος και 
έντεΰθεν τυγχάνει πραγματικώς γνωστή, ό νεώτερος έν τή παγκοσμίω 
ιστορία ούτος λαός, ού αί μάλλον παρωχημέναι παραδόσεις δέν φαίνον
ται έκτεινόμεναι πέρα μιας ή μιας και ημισείας χιλιετηρίδος π. Χ . , ό 
λαός ούτος, όστις λίαν όψέ έδρασεν έν τω άρχαίω πολιτισμω, ό ταπεινός 
ούτος νεώτερος αδελφός τής αρχαίας Αιγύπτου και τής άρχαιοτέρας έτι 
Χαλδαίας, πόθεν ήλθε ; πώς έσχηματίσθη ; τις ή τής υπάρξεως και τής 
δόξης αύτοΰ πρώτη πηγή ; Εις τόν ούδόν τής καθ' ημάς Ευρώπης και 
τών νεωτέρων χρόνων, γνωστοΰ όντος ότι ή τών Αιγυπτίων και τών 
Χαλδαίων αρχαία ιστορία ανέρχεται είς τήν τετάρτην π. Χ . χιλιετη
ρίδα, ή δέ τών νεωτέρων χρόνων τής Ευρώπης ιστορία άρχεται αληθώς 
άπό τής εποχής τών μηδικών πολέμων, τίνες ποτέ μυστηριώδεις τής 
φύσεως δυνάμεις, τίνες ποτέ θαυμάσιαι τής τύχης συμπτώσεις, τίνες 
ποτέ επιδράσεις τοΰ ανθρωπίνου δαιμονίου αφύπνισαν ήμέραν τινά έν τή 

1 Δημοσιεύοντες τήν μελέτην ταύτην τοΰ γνωστού αρχαιοδίφου κ. Berard. 
ήτις έξεδόθη γαλλιστί έν τή Revue de Paris, πρέπει νά παρατηρήσωμεν οτι 
ό συγγραφεύς φερόμενος ύπό τοϋ υπέρ τής ελληνικής άρχαιότητος ενθουσιασμού 
του φαίνεται ήμίν εν τισιν υπερβαίνων τό μέτρον. Ούχ ήττον δέν διστάζοιιεν 
νά παρουσιάσωμεν αυτήν εις τούς άναγνώστας τής «Αρμονίας», πεποιθότες 
ότι μετ' εύχαριστήσεως θέλουσι διέλθει τάς άλλως σοφάς ταύτας σελίδας. 
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καθ' ημάς Εσπερία τήν έλληνικήν έκείνην διάνοιαν, τήν φωτίσασαν 
έκτοτε σύμπαντα τόν κόσμον, τήν έξανθρωπίσασαν τήν βαρβαρότητα, 
τήν προλειάνασαν τέλος τάς τρίβους διά τόν θρίαμβον τής λευκής φυλής 
κατά τών άναρίθμων πληθών τής μέλαινης, τής ερυθράς καί τής κίτρι
νης φυλής ; 

Τό ζήτημα τούτο τυγχάνει βεβαίως εν εκ τών σοβαρωτάτων τής 

παγκοσμίου ιστορίας. Έάν θεωρήσωμεν πρός στιγμήν τά έπί τοϋ καθ' 

ημάς βίου αποτελέσματα τοΰ έργου τοΰ αρχαίου ελληνικού λαοΰ, συμ-

φανέστατον αποβαίνει ότι οί τών νεωτέρων χρόνων κατακτηται καί 

έφευρέται ουδέν σημαίνουσιν απέναντι τοΰ έκλεκτοΰ εκείνου λαοΰ, Οστις 

πρώτος αυτός κατεκτήσατο τήν περί αμετάθετων καί αναλλοίωτων έν 

τώ σύμπαντι νόμων γνώσιν καί έφεΰρε τά φώτα τοΰ συλλογισμού. Α π έ 

ναντι τής δημιουργίας ταύτης τοΰ λογικευομένου προφορικού καί ένδια-

θέτου λόγου, πάντα τά λοιπά μεγάλα ιστορικά γεγονότα επισκιάζονται 

καί μονονού εξαφανίζονται έν τή γενική ιστορία τοΰ πολιτισμοΰ. Τό 

καθυποτάξαν τόν κόσμον λογικόν τών καθ' ημάς ευρωπαϊκών λαών απο

τελεί άκτϊνα μόνον τοΰ έλληνικοΰ εκείνου φωτός. Μέχρι τών τριών τελευ

ταίων αιώνων, μέχρι τής εμφανίσεως τής νοητικότητος τών Άγγλων, 

τών Γάλλων καί τών Γερμανών, ό καθ' ημάς κόσμος τήν ζωήν αυτού 

ήρύετο έκ τών Ελλήνων, ότε δέ μετά τήν έκλειψιν τοΰ μέσου αιώνος 

οί σοφοί τής Αναγεννήσεως απεκάλυψαν είς τήν Δύσιν μετά μείζονος 

σαφήνειας τήν έλληνικήν έκείνην διάνοιαν, ένόμισεν αύτη ότι άνεγεννάτο 

καί ανελάμβανε τήν άκμήν δευτέρας νεότητος. "Ετι δέ καί τανΰν, οπότε 

πληθύς έξοχων πνευμάτων τών τελευταίων αιώνων διήνοιξαν ήμίν εύρυ-

τέραν όδόν, εύρύτερον ορίζοντα διανοήσεως, οί "Ελληνες πάλιν μένουσιν 

οί εσαεί κατευθύντορες καί διδάσκαλοι ημών έν τή καλλιεργία τοΰ λογι

κού καί έν τή ελευθέρα αναζητήσει τήν αληθείας. 

Ένταΰθα έγκειται τό αληθές μεγαλεϊον τοΰ μοναδικού εκείνου λαοΰ. 

Έγένετο ήγεμών έν πάσαις ταϊς τέχναις. Ένεφύσησε ψυχήν είς τό ρήμα, 

είς τον λίθον καί είς τό μέταλλον και είς τούς μετέπειτα αιώνας επέβαλε 

τόν θαυμασμόν «τοΰ αίωνίου κάλλους τών παρθένων τής Σικελίας» 

(εικονιζόμενων έπί νομισμάτων τοΰ έν Σικελία αρχαίου ελληνισμού). 

Τοΰτο δ' ομως δέν είναι τό μέγιστον τών πρός τήν ανθρωπότητα ευερ

γετημάτων τοΰ αρχαίου έλληνισμόν. Έάν ή καθ' ημάς άνθρωπότης 

διατελή έτι καί νΰν μαθητευόμενη καί πιστή ακόλουθος τοΰ έλληνικοΰ 

νοΰ, τοΰτο οφείλεται είς τό οτι ό ελληνικός λαός ύπήρξεν ό πρώτος λογι-
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κευθείς λαός. Πρώτος αυτός έτόλμησε ν' ανακήρυξη τήν νομιμότητα, 
τήν έν παντί πράγματι ανάγκην τής ελευθέρας διασκέψεως. Πρώτος 
αυτός σαφώς κατέδειξεν Οτι οί ύπό τοΰ κυριάρχου όρθοΰ λόγου τεθέντες 
νόμοι τυγχάνουσι παγκόσμιοι καί αμετακίνητοι, ότι τά πάντα έν τώ 
κόσαω τούτω υπόκεινται είς νόμους, οτι εί καί ό θεός ό έν τώ ούρανώ 
βασιλεύων διοικεί τοΰτον κατά τό δοκοΰν αύτώ, ούχ ήττον ή γή παρε
δόθη είς τόν λογικόν άνθρωπον ίνα δημιουργήση έπ' αυτής διά της συνέ
σεως αυτού τήν βασιλείαν τής ευτυχίας καί τής ελευθερίας. Πρώτος 
αυτός επίσης μεταβαίνων άπό τής θεωρίας είς τήν πράξιν έφεΰρε καί 
διετύπωσε τόν συλλογισμον, έκείνην δήλον οτι έκ τών μορφών τής δια-
νοήσεως ήτις τυγχάνει εύχρηστος έν πάση στιγμή τοΰ διανοητικού ημών 
βίου. Πρώτος αυτός τέλος, διά κρίκων σοφώς συνηρθρωμένων, έχάλκευσε 
προφορικόν λόγον πρός πλοκήν τών ευκάμπτων μέν, άλλ' άθραυστων 
άλύσεων τών εαυτού διανοημάτων. 

Λάβετε φράσιν τινά τοΰ θουκυδίδου ή τοΰ Δημοσθένους. Σπουδά
σατε τόν μηχανισμόν καί τό ύλικόν τής γλώσσης ταύτης, ήτις σύμ
πασα εφαρμόζεται πρός τήν τελειότητα τοΰ διανοήματος. "Ιδετε πώς ό 
Έλλην, παρακολουθών καί άναπτύσσων έν ταϊς έλαχίσταις πτυχαϊς τόν 
συλλογισμόν αύτοΰ, ειτα δέ συναπτών είς μίαν δέσμην πάντα αύτοΰ τά 
επιχειρήματα καί συνδέων τά ελάχιστα έν μια συνέχει περιόδω, διαθέ
τει ού μόνον τό λεκτικόν ύλικόν, τούς συνδέσμους καί τά επιρρήματα, 
άπερ αί νεώτεραι γλώσσαι διετήρησαν, άλλά και όλόκληρον συγκρό
τημα λεπτομερέστατων οργάνων, ών τήν χρήσιν άγνοοΰσι παντελώς αί 
ήμέτεραι ελάχιστα λεπτολόγοι διάνοιαι καί παχυλάι γλώσσαι. Πολλώ 
κάλλιον ημών ό "Ελλην γνωρίζει νά ύποσημαίνη καί χρωματίζη και 
τάς έλαχίστας αναφοράς ιδέας τινός πρός έπομένην, διαθέτων ού μόνον 
τούς συνδέσμους γάρ. αρα, ουν, ει, επι, επειδή, διότι κτλ . , καί τάς έπιρ-
ρηματικάς εκφράσεις όπως, αμέλει κτλ . , αΐτινες διεσώθησαν και είς 
τάς καθ' ημάς γλώσσας καθ' άπλήν παράστασιν, ένώ παρά τοις 
άρχαίοις Έλλησιν ΰπήρχον καί δύο καί τρεις καί τέσσαρες ενίοτε λέξεις 
δηλούσαι τήν αυτήν συνδεσμικήν ή έπιρρηματικήν σχέσιν, ού μόνον 
τοΰτο, άλλά παρεμβάλλων και όλόκληρον σωρείαν λεξιδίων μονοσυλλά
βων καλουμένων μορίων ύπό τών γραμματικών, οία τά μέν, δέ, τέ, γέ, 
ών αντίστοιχα δέν διεσώθησαν έν ταΐς νεωτέραις γλώσσαις, καί άπερ 
άποτελοΰσιν άλλα μέν οιονεί ασφαλιστικά σύρματα ένισχύοντα τήν 
μεγάλην άλυσιν τοΰ διανοήματος, άλλα δέ οιονεί λεία καϊ ολισθηρά 
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κεκλιμένα επίπεδα έφ' ών ό συλλογισμός βαδίζει, τρέχει, κυλίεται 
απρόσκρουστος καϊ ακατάσχετος. 

Ό ελληνικός λόγος εν τή μακρά, πλήρει και πολλαπλή αύτοΰ περιόδω 

πάντοτε διήγειρεν έν τή διάνοια μου τήν εικόνα μιας τών μακρών αμα

ξοστοιχιών τών ημετέρων χρόνων, ης αί πλήρεις πλούτου άμαξαι, 

καλώς πρός άλλήλας συνεζευγμέναι, φέρουσαι στερεούς άξονας και ύπό 

τελείων τροχών βασταζόμεναι τρέχουσιν εύπετώς έπί τής λείας σιδηροδρο

μικής τροχιάς. Κατά τούς πρό τών Ελλήνων χρόνους αί' γραπταί ίδέαι 

δέν έβάδιζον τοιουτοτρόπως, άλλά δίκην πενιχρών καραβανιών βραδέων 

καϊ έξηρθρωμένων. Έκαστη ιδέα επιβαίνουσα μικράς τίνος φράσεως 

ώδευε κατ' άρέσκειαν παρακολουθοΰσα σχεδόν τά αυτά Ίχνη και τηροΰσα 

μέν τήν γενικήν στοίχησιν, άλλ' ουχί μετ' ακριβείας καϊ κανονικότητος, 

όμοία πρός καραβάνιον καμήλων, αΐτινες βαδίζουσι νΰν μέν διεσκεδασμέ-

ναι, νΰν δέ συνηθροισμέναι άγεληδόν, συνδεόμεναι μόνον άπό κεφαλής 

είς κεφαλήν ύπό πενιχροΰ και άθλιου σχοινιού, όπερ άνά πάν βήμα 

λύεται ή θραύεται. Μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων ή ανατολική φράσις 

και τό άραβικόν καραβάνιον έξηκολούθησαν τήν βραδεϊαν ταύτην ίδιό-

τροπον πορείαν. 

"Ινα δέ κάλλιον παρασταθή ή διακρίνουσα τήν έλληνικήν περίοδον 
άπό τής ανατολικής φράσεως διαφορά, παρατηρήσατε είς ποίου είδους 
όλως αντίθετα αρχιτεκτονικά κοσμήματα διεφύλαξαν οί ημέτεροι καλλι-
τέχναι τό όνομα Ελληνικόν ή ελληνουργημα (g recque) και τό όνομα 
αραβικόν ή άραβουργημα (arabesque). «Άραβικόν καλείται έν τή 
κοσμητική ζωγραφική και γλυπτική σύνολον τ ι φαντασιώδες σχημάτων, 
ανθέων, τεράτων, χαρακτηριστικών, στοιχείων αρχιτεκτονικών, δοχείων, 
παντοειδών αντικειμένων είλημμένων μάλλον έκ τής φαντασίας τοΰ καλ-
λιτέχνου ή έκ τής πραγματικότητος» (Λεξ. Άρχιτεκτ . ύπό Q u a t r e -
mere de Quincy) . Υπερβολικαι επινοήσεις, συνδυασμοί φαντασιώδεις, 
ελιγμοί, στροφαί, άντιγραφαί και καμπαί απροσδόκητοι, τά αραβικά 
ζωγραφήματα ή γλύμματα έν τή περιπλοκωτάτη συνθέσει αυτών δύναν
ται μέν νά παραστήσωσι πάντα τά πράγματα και τά όντα τοΰ κόσμου, 
άλλά πάντοτε έξηρθρωμένα, τεμαχηδόν, ώς λ. χ. άνθος έκθρώσκον τοΰ 
ράμφους πτηνού, στέφανον κλάδων ύποβαστάζοντα κορωνίδα . . . . κτλ. 
Τό έλληνικόν Ομως ή έλληνούργημα συνίσταται έξ ευθειών γραμμών 
όμοιομόρφως, κανονικώς και συμμετρικώς ύπό όρθήν πάντοτε γωνίαν 
συναπτομένων και περικλειουσών, έν σχήματι αντικειμενικώς γνωστώ 
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και προϋπολογισθέντι, τμήμα τοίχου, μέρος τι τοΰ κόσμου, ή άφοριζου-

σών μετά μεγάλης ακριβείας και κανονικότητος τεμάχιον υφάσματος ή 

μέρος τοΰ πραγματικού κόσμου. 

Πάντα τών Ελλήνων τά έργα υπήρξαν έλληνουργήματα, πάντα δέ 

τά τών Ανατολιτών άραβουργήματα. Και αυτός ό ελληνικός ναός ο 

πάντοτε όμοιος ώς πρός τήν γενικήν διάταξιν, ό πάντοτε συμμετρικός 

ώς πρός τήν διάθεσιν τών στοιχείων αύτοΰ, δέν είναι ή είδος αρχιτεκτο

νικής περιόδου, ής τά πρός άλληλα άδιασπάστως συνδεδεμένα μέρη 

καθιστώσιν οφθαλμοφανή τήν λεγομένην εύσέβειαν τοΰ άνιδρύσαντος 

αυτούς λαοΰ. "Εκαστον μουσουλμανικόν τέμενος, έκαστον άραβικόν άνά-

κτορον αποτελεί νέον έκπληκτικόν φαινόμενον γραμμών, χρωμάτων, 

ελιγμών, αυλών, πηγών, δένδρων, κατόπτρων, χρυσωμάτων και ψηφι

δωτών. Ό ελληνικός ναός δύναται νά όρισθή διά μιας φράσεως, ν' άνα-

παρασταθή διά πέντε γραμμών, τό δέ σχέδιον και αί κυριώτεραι από

ψεις αύτοΰ δύνανται ν' άποδοθώσι και ύπό τοΰ άπειροτέρου άρχιτέκτονος 

διά τίνων μολυβδογραμμών. 

Πρός δικαίαν και τελείαν κατανόησιν και έκτίμησιν τής άληθοΰς έν 

τή ιστορία τής νοήσεως δράσεως τών αρχαίων Ελλήνων δέον νά λαμ-

βάνηται πάντοτε ύπ' όψει πρωτίστως ή κατάστασις τής γνωστής άνθρω-

πότητος κατά τούς χρόνους εκείνους, διότι πολλαί πράξεις απέβησαν 

ήμίν σήμερον έπί τοσοΰτον συνήθεις, πολλαί εϋμάρειαι τυγχάνουσιν έπί 

τοσοΰτον άναγκαίαι είς τόν νΰν καθ' ήμέραν βίον ημών, ώστε άδυνα-

τοΰμεν νά ύποθέσωμεν τήν έλλειψιν αυτών παντάπασιν" ώς λ. χ. σήμε

ρον ζώντες έξ άρτου λευκού ουδαμώς άναλογιζόμεθα ότι οί πατέρες 

ημών έτρέφοντο διά μέλανος άρτου ή διά πολτοΰ (κουρκουτιοΰ), ή 

διάνοια ημών τρέφεται ύπό διανοημάτων σήμερον, πάντες δέ λησμονοΰ-

μεν ότι ναι μέν καϊ πρό τών Έλλήνων ύπήρχεν άνθρωπότης ομιλούσα 

και σκεπτόμενη, άλλ' ούχϊ και διανοούμενη καϊ συλλογιζομένη. 

Δικαίως επαίρονται έπί τώ οτι έδοσαν είς τόν κόσμον τόν λόγον τοΰ 

θεοΰ οί υιοί τοΰ Αβραάμ Εβραίοι . Ό δούς όμως τόν άνθρώπινον 

λόγον, τόν έρμηνεύοντα καϊ άποδεικνύοντα, τόν βεβαιοΰντα και πεί

θοντα, τόν άναλύοντα και συντιθέντα, τόν υπολογίζοντα καϊ τεκμη-

ριοΰντα, τόν συζητοΰντα καϊ άνασκευάζοντα, ύπήρξεν ό "Ελλην, ό 

Έλλην όστις φαίνεται οτι είχε ψελλίσει αυτόν έν τή πρώτη κοιτίδι 

αύτοΰ καϊ όστις έξεφώνησεν αυτόν καθαρόν και ελεύθερον άμα τή ήρωϊκή 

ήβη αύτοΰ. Κατά τόν πέμπτον π. Χ . αιώνα, τή επαύριον τών μηδικών 
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πολέμων, ό πατήρ τής ιστορίας Ηρόδοτος έγραφεν ότι τό πάντοτε διά
κριναν τόν "Ελληνα άπό τοΰ βαρβάρου είναι ότι εκείνος έδείχθη εΰθϋς έξ 
αρχής περιφρονέστερος, μάλλον άπηλλαγμένος μωράς ευπιστίας. 

Ό "Ελλην φαίνεται ότι ουδέποτε έζησεν άνευ συλλογισμοΰ, άνευ 
διασκέψεως, ή δ' ιστορία αύτοΰ ουδέν άλλο αποτελεί ή άλληλουχίαν 
διασκεπτικών συλλογισμών κατά τών δογματικών ή εύπίστων διδασκα
λιών αίτινες περιέβαλλον πανταχόθεν καί έπίεζον αυτόν. Αυτός ό Η ρ ό 
δοτος ήδη έφαντάζετο όλόκληρον τήν ίστορίαν ώς διηνεκή αγώνα τής 
Ευρώπης κατά τής 'Ασίας, τοΰ "Ελληνος κατά τοΰ βαρβάρου. Θεωρή
σατε άπό ύψηλοτέρας οπωσδήποτε απόψεως όλην τήν ίστορίαν τής 
καθ' ημάς νεωτέρας Δύσεως καί θά πεισθήτε ότι ή σύγχρονος αύτη 
ιστορία αρχομένη άπό τών μηδικών πολέμων ουδέν άλλο είναι όντως ή 
άγων τοΰ φιλοσόφου "Ελληνος κατά τοΰ ταπεινόφρονος βαρβάρου, τής 
λογικευομένης Ευρώπης κατά τής δεισιδαίμονος Ασίας . . . . 'Από τίνων 
όμως άλλων ανθρώπων έκληρονόμησαν ή άπό τίνος πηγής πρώτοι αυτοί 
εποίησαν ν' ανάβλυση τό λαμπρόν εκείνο φώς όπερ μετέδοσαν ήμίν οί 
αρχαίοι Έλληνες ; Υπήρξαν άρά γε οί πραγματικοί έφευρέται αύτοΰ ή 
μήπως δανεισθέντες παρ' άλλων έφωτίσθησαν αυτοί καί είτα έφώτισαν 
καί ημάς ; Τά βαθέα αίτια, τό μύχιον διατί τών μεγάλων τούτων ανα
καλύψεων διαφεύγει ώς έπί τό πλείστον τήν ήμετέραν γνώσιν τώ όντι 
δέ είναι ποτε δυνατόν νά δηλωθή καί σαφηνισθή ό άποχρών λόγος, τό 
πραγματικόν αίτιον τοΰ διατί ή μεγαλοφυία είναι μεγαλοφυία ; Τούτου 
ένεκα ουδέποτε θά γνωρίσωμεν επαρκώς καί επακριβώς τόν λόγον δι' ον 
οί αρχαίοι "Ελληνες υπήρξαν ά εκλεκτός λαός τής σκέψεως καί τής δια-
νοήσεως. Έν ελλείψει όμως τών πραγωγικών, τών κυρίων παραγόντων 
τοΰ πράγματος, δυνάμεθα τουλάχιστον ν' άναζητήσωμεν καί διερευνή-
σωμεν τάς συνθήκας τοΰ τόπου, τοΰ χρόνου τών περιστάσεων, τό πότε 
καί πώς. Ποΰ λοιπόν, πότε καί πώς συνέβη νά λάβη ύπόστασιν καί νά 
μορφωθή τό έλληνικόν εκείνο πνεΰμα καί ό ελληνικός εκείνος πολιτισμός; 
Τοιοΰτο τό πρόβλημα τής καταγωγής, τής γενέσεως τών αρχαίων 
Ελλήνων. 

Β ' 

Πρός έξέτασιν τοΰ ζητήματος τούτου όφείλομεν πρωτίστως νά θέσω-
μεν κατά μέρος τάς συνηθεστάτας τών αντιλήψεων ημών. 'Αναφέρομεν 
ακουσίως τάς πρώτας αρχάς τών Ελλήνων είς αύτάς τάς αρχάς τών 
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πραγμάτων. Δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τόν κόσμον άνευ τής Ε λ λ ά 
δος, ώς δέν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τήν 'Ακρόπολιν μή στεφομένην 
ύπό τοΰ Παρθενώνος. Μονονού πιστεύομεν ότι άπό καταβολής κόσμου ή 
Ε λ λ ά ς έξαπίνης άνεδύσατο έκ τοΰ βυθοΰ τής θείας θαλάσσης μετά τών 
πόλεων, τών ναών, τών κρανοφόρων οπλιτών, τών τριβωνοφόρων ρητό
ρων, τών καλλιχιτώνων Ίωνίδων καί τής τών θεών αύτοΰ έπί τοΰ 
πολυδειράδος Ολύμπου όμηγύρεως. Τής προκαταλήψεως ταύτης από
τοκοι έγένοντο αί τών διασημότερων τής τελευταίας έκατονταετηρίδος 
ιστορικών θεωρίαι, αί τών Γερμανών Όδοφρείδου Μύλλερ καί Ε. Κουρ-
τίου. Μόνην τήν Ελλάδα λαμβάνοντες ύπ' όψιν καί τά κλασσικά αυτής 
φαινόμενα αναφερόντες είς τάς μάλλον άπομεμακρυσμένας αρχάς, ό 
Όδοφρ. Μύλλερ καί ό Ε. Κούρτιος διετύπωσαν τήν δωρικήν καί ίωνι-
κήν αυτών θεωρίαν είπόντες τάδε: « Ή κλασσική Ελλάς υπήρξε τό 
πεδίον τής μάχης ή τής αντιζηλίας μεταξύ δύο εθνικών στοιχείων, τών 
Δωριέων καί τών Ιώνων. Αποτέλεσμα τής διαπάλης ταύτης ύπήρξεν 
ό αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Ούτοι μόνοι οί δύο, οί Δωριείς καί οί 
"Ιωνες, απετέλεσαν σύμπασαν τήν Ελλάδα . Είς πότερον τούτων άνή-
κουσι τά πρωτεία; Πότερος τούτων έδρασεν άρχαιότερον καί έπισημό-
τερον;» Κ α τ ' αυτούς σύμπασα ή ιστορία τής αρχής τοΰ έλληνικοΰ 
πολιτισμοΰ συνοψίζεται είς τό πρόβλημα τοΰτο καί έκάτερος αυτών δίδει 
τήν κατά τό δοκοΰν αύτώ λύσιν. 

Καί ό μέν Μύλλερ λέγει έπί λέξει : « Ό Δωριεύς, θεοσεβής, ενάρε
τος, σοβαρός, υμνωδός, ιδρυτής χρηστηρίων, καλός στρατιώτης, καλός 
πολίτης, γενναίος άμύντωρ τοΰ πατρίου εδάφους καί πιστός φύλαξ τών 
παραδόσεων, έγένετο ό ίεροφάντης πάσης σοφίας. Ημέραν τινά ώφθη 
κατερχόμενος έκ τών ορέων τής Θεσσαλίας ό θείος ούτος λαός, όστις 
έβάδιζεν όπισθεν τοΰ μεγάλου αύτοΰ θεού Απόλλωνος ύπό τούς ήχους 
τής λύρας. Γαλήνιος καί περικαλλής λευκά περιβεβλημένος ενδύματα 
έκόμιζε τά μεγάλα ιερά άτινα είχον έμπιστευθή είς αυτόν οί έπί τοΰ 
θεσσαλικού Όλύμπου κατοικοΰντες θεοί. Έ κ τοΰ έλληνικοΰ τούτου Σινα 
κατέρχονται, πολλούς τελοΰντες έν τω μεταξύ σταθμούς, οί Δωριείς 
διευθυνόμενοι πρός τήν ήπειρωτικήν Ε λ λ ά δ α , ένθα καθιδρύουσι τόν 
ιερόν αυτών βωμόν, Οστις αποβαίνει βωμός πανελλήνιος, τούς Δελφούς, 
είτα πρός τήν Πελοπόννησον, ένθα έδραιουνται περί τήν εαυτών μητρό-
πολιν, ήτις αποβαίνει μητρόπολις πανελλήνιος, τήν Σπάρτην . . . . Ά φ ' 
ού χρόνου καί έφ' Οσον χρόνον υπήρξε Σπάρτη, υπήρξε καί Ε λ λ ά ς » . 
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Ό δέ Κούρτιος εκφράζεται ώδε : «Τό δημιούργησαν τήν Ελλάδα 
ήτο όχι ό πρός τήν παράδοσιν σεβασμός, όχι ό πρός τήν στρατιωτικήν 
ύπηρεσίαν έρως, άλλ' ή αέναος τών ιδεών κίνησις, ή τών ειρηνικών 
τεχνών θεραπεία, μάλιστα δέ ή κατά θάλασσαν εμπορία ή στρέψασα 
καϊ διοχετεύσασα πρός τάς Αθήνας, τήν αληθή ταύτην πανελλήνιον 
πρωτεύουσαν, πάσας τάς τού πλούτου καϊ τής σκέψεως συναλλαγάς. 
Ελλάς δέν είναι τά όρη και αί κλεισταί κοιλάδες, τά λήϊα και αί 
ελαιώνες, άλλ'ή θάλασσα και αί νήσοι αυτής, τό ελεύθερον Αιγαίον πέλα
γος και οι άναπεπταμένοι λιμένες αύτοΰ, ή θάλασσα ή πάντοτε άδουσα, 
αί νήσοι αί πάντοτε μειδιώσαι, και οί ιωνικοί στόλοι οί άπό λιμένος είς 
λιμένα πρός άφύπνισιν τών ιδεών και τής χαράς θαλασσοδρομοΰντες. Ό 
ναυτίλος τής Ιωνίας γής έκυρίευσε τό Αιγαίον πέλαγος και μετεποίησεν 
είς Ελλάδα . Ταλαντευόμενος έπί τών κυμάτων τούτων, έγκαθιστάμε-
νος ότέ μέν έπί τής μιας, ότέ δέ έπί τής ετέρας τών ακτών τούτων, 
νΰν μέν Ασιάτης, νΰν δ' Ευρωπαίος, πολίτης τής Μιλήτου ή πολίτης 
Αθηναίος, ο "Ιων έλθών τό κατ ' αρχάς έκ τών παραλίων τής 'Ασίας 
έγκατέστη προσκαίρως έπί τών ακτών τής Αττ ικής , είτα δέ επέ
στρεψε πρός τάς νήσους και τούς πορθμούς τής 'Ασίας, σύμπας δ' αύτοΰ 
ό βίος δύναται νά είκονισθή ύπό τετραχόρου αδιάκοπου μετά προχωρή
σεων πρός τήν Εύρώπην και μετά ρυθμικών οπισθοχωρήσεων πρός τήν 
'Ασίαν». 

Αί τοΰ Μύλλερ και Κουρτίου έρμηνεϊαι αύται ουδέν ουσιωδώς έρμη-

νεύουσι, διότι όσον και άν θεώρηση τις, παρά πάσαν πιθανότητα, 

παλαίφατον τήν αρχήν τών Δωριέων και τών Ιώνων, πάλιν δέν δύνα

ται νά φθάση είς χίλια π. Χ . έτη. Τό όμηρικόν έπος σύγχρονον τή 

έξόδω τών Ιώνων πρός τήν 'Ασίαν όν, μόνον κατά τινας γενεάς 

ανθρώπων τυγχάνει ύστερον τής καθόδου τών έξ Ευρώπης έκδιωξάν-

των τούς "Ιωνας Δωριέων. Καθ' Ηρόδοτον ο "Ομηρος ήκμασεν ουχί 

πλέον τών τετρακοσίων ετών πρό αύτοΰ, ό δέ "Ηρόδοτος έζη έν έτει 

450 π Χ . , τοΰθ' όπερ αναβιβάζει ημάς είς τόν θ ' π. Χ . αιώνα, έπο-

χήν καθ ήν διά τών περαιτέρω εκτιθεμένων τεκμηρίων άποδείκνυται 

Οτι συνετέθη τό έτερον τών ομηρικών έπων, ή Όδυσσεια, ένώ ή Ίλιάς 

αναμφιβόλως τυγχάνει άρχαιοτέρας χρονολογίας. Καϊ έάν είς ταΰτα 

προσθεσωμεν ένα, δύο και τρεις αιώνας παρεμπίπτοντας, και ούτως 

ουδαμώς φθάνομεν πέρα τής Ι Α ' ή IB ' πρό Χρίστου έκατονταετηρίδος. 

'Εν τή καθόλου ιστορία τής αρχαιότητος, ήν τά έν Αίγύπτω και Χ α λ -
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δαία μνημεία άνάγουσιν μέχρι τής Ε ' π. Χ . χιλιετηρίδος, τό έτος 1200 

π. Χ . αποτελεί σχεδόν τήν ήώ τών καθ' ημάς χρόνων. Τ ί ήτο ή 

"Ελλάς, τί ήσαν οί "Ελληνες πρό τοΰ όμηρικοΰ αιώνος, πρό τών 

Δωριέων και τών Ιώνων τούτων, ούτε ό Μύλλερ ούτε ά Κούρτιος 

έθεώρησαν άναγκαίον ή δυνατόν νά εϊπωσιν. Οί αρχαίοι όμως, οϊτινες 

τήν αρχήν τής ελληνικής ιστορίας έτασσον σύγχρονον πρός τούς Αχαιούς 

τού "Ομήρου, ειχον δύο περί τής προτέρας χρονικής περιόδου δοξασίας. 

Οί έταστικώτεροι τών ιστορικών και οί πολυειδμονέστεροι τών γεω

γράφων, ο "Ηρόδοτος, ό Θουκυδίδης και ό Στράβων, διεώρων έν τή 

πρωτογόνω "Ελλάδι φΰλα άγροίκα και βάρβαρα, τούς Πελασγούς, οίτι-

νες έζων άνευ πολισμάτων, άνευ συγκομιδών, άνευ στέγης άλλης ή οίας 

παρείχον τά σπήλαια καϊ τό πυκνόν τών δασών φύλλωμα, άνευ τροφής 

άλλης πλήν τών δρυοβαλάνων. Προς τούς ορεσίβιους τούτους ανθρώπους 

προσήλθεν ήμέραν τινά ά πολιτισμός μετά τοΰ σίτου έκ τής Ανατολής, 

διά τής θαλάσσης και δι ' αποικιών ξένων ανθρώπων έγκαταστάντων έν 

ταίς παραθαλασσίοις πεδιάσι και έπί τών παρακτίων νήσων. Αί τέχναι, 

έλεύθεραί τε και βάναυσοι, πάσαι αί έπιστήμαι μετεδόθησαν τοις Πελα-

σγοίς ύπό τών Δαναών και τών Κάδμων τούτων τών έκ Φοινίκης και 

Αιγύπτου καταγόμενων και ίδρυσάντων τό "Αργός και τάς Θήβας. Οί 

ελληνικοί γραφικοί χαρακτήρες εκλήθησαν γράμματα καδμεία έκ τοΰ 

ονόματος τοΰ διδάξαντος αυτά Φοίνικος. Είς τούς Φοίνικας ανέφερε τό 

έλληνικόν ναυτικόν τάς άστρονομικάς γνώσεις και θαλασσοπλοϊκάς μεθό

δους αύτοΰ. 'Εάν, κατά Στράβωνα, ό "Ομηρος ποιήται περιγρα-

φάς τών χωρών τής Εξωτερικής θαλάσσης μετά τοσαύτης ακριβείας 

μεθ' όσης και τών τής "Εσωτερικής, τοΰτο οφείλει είς τάς γνώσεις άς 

παρά τών Φοινίκων έλαβεν οί Φοίνικες έγένοντο διδάσκαλοι αύτοΰ. 

Οιονεί άνηρτημέναι κατά τήν άκραν τής συριακής ακτής και χωριζό-

μεναι άπό τών μεγάλων τής Μεσοποταμίας πεδιάδων ύπό τοΰ δίκην 

σινικοΰ τείχους υψουμένου Λιβάνου, αί φοινικικαί πόλεις, Τύρος, Ά ρ α -

δος, Βηρυτός και Σιδών, δέν ήδυνήθησαν νά ζήσωσι και άκμάσωσιν 

ειμή καλλιεργούμαι, ούτως ειπείν, τά ύγρά νώτα τής θαλάσσης καϊ 

χρησιΐΛεύουσαι ώς μεσάζοντες μεταξύ τών εργαστηρίων τών αρχαίων 

πολιτισμών, τού αιγυπτιακού καϊ τοΰ χαλδαϊκοΰ, και τών βαρβάρων 

αγορών, τών έτι νέων χωρών τής "Ελλάδος και τής μεγάλης δυτικής 

θαλάσσης. Οί αρχαιότατοι τών "Ελλήνων συγγραφέων διεκδικοΰσι πάν

τες υπέρ τής Φοινίκης τήν πελατείαν ταύτην τής πρωτογόνου "Ελλάδος. 
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Ά λ λ ά κατά τήν άλεξανδρινήν καί ρωμαϊκήν έποχήν τοΰ ελληνισμού 
μεγαλυνθέντος καί λαμπρυνθέντος διά τών πολεμικών καί ειρηνικών 
κατακτήσεων, τό λαϊκόν φρόνημα έξανέστη κατά τής ομολογίας τόσον 
ταπεινής καταγωγής. Οί εγχώριοι ιστοριογράφοι έκαστου άστεως καί 
οι έρανισταί τών γενεαλογιών είργάσθησαν έναμίλλως όπως έξοβελίσωσι 
τό βάρβαρον άπό τών επισήμων παραδόσεων τών προγόνων καί άποδώ-
σωσι τοις "Ελλησι τήν έν παντί χρόνω καί έν παντί πράγματι ΰπεροχήν. 
Διόδωρος ό Σικελιώτης λέγει που ότι διϊσχυρίζονται μέν τίνες ότι οί 
Σύριοι τυγχάνουσιν οί τών γραμμάτων έφευρέται καί ότι οί τούτων 
μαθηταί Φοίνικες είσήγαγον ταΰτα είς Ελλάδα , άλλ'οί Κρήτες γνωρί-
ζουσιν ότι τά γράμματα (χαρακτήρες ή σημεϊα γραφής) πράγματι μέν 
έπενοήθησαν παρ' αύτοϊς, έγένοντο δ' άσπαστά παρά τοις Φοίνιξιν, 
οΐτινες ουδέν άλλο έπραξαν ή μετέβαλον κατά τι τό σχήμα αυτών. 
Όμοίως, προστίθησιν ό Διόδωρος, οί πρώτοι κάτοικοι τής νήσου 'Ρόδου 
είσίν οί έπινοήσαντες τάς τέχνας καί τά είς τόν βίον επιτήδεια. Παρ' 
Άκτιδος τοΰ "Ροδίου έδιδάχθη ή Αίγυπτος τά περί αστρονομίας επι
χειρήματα. "Ύστερον επήλθε κατακλυσμός έξ. ούρανοΰ έν "Ελλάδι έξα-
φανίσας τά πλήθη, τάς αναμνήσεις καί τά έγγραφα δοκίμια, τότε δέ οί 
Αιγύπτιοι επωφελούμενοι τής περιστάσεως έσφετερίσαντο τήν τιμήν τών 
αρχαίων τούτων ανακαλύψεων. 'Εντεΰθεν δ' ερμηνεύεται, πώς πολλούς 
αιώνας ύστερον Κάδμος ό έκ Φοινίκης ήδυνήθη νά είσκομίση πάλιν είς 
"Ελλάδα τήν γραφήν καί νά θεωρηθή καί ύπ' αυτών έτι τών "Ελλήνων 
ώς εφευρέτης ταύτης. 

'Εκ τών δύο τούτων γνωμών τών αρχαίων "Ελλήνων συγγραφέων, 

οί νεώτεροι παρεδέχθησαν γενικώς τήν τοΰ θουκυδίδου καί Στράβωνος 

ού μόνον διότι ή μαρτυρία αυτών έθεωρήθη. είκότως, μάλλον αξιόπι

στος, άλλά καί διότι τό πράγμα συνεφώνει ταϊς έπικρατούσαις κατά τόν 

Ι Ζ ' καί τόν καθ' ημάς Ι Θ ' αιώνα δοξασίαις παρά τοις λογίοις, ότι πάσα 

σοφία έν άνθρώποις απέρρευσε παρά τού λαοΰ τοΰ Ισραήλ καί Οτι κατ ' 

άκολουθίαν καί ό τών αρχαίων "Ελλήνων πολιτισμός ήτο απαύγασμα 

τού εβραϊκού πολιτισμού διαθλασθέντος δίκην φωτεινής δέσμης διά μέσου 

τών συγγενών τώ λαώ τοϋ Ισμαήλ Φοινίκων. Ά λ λ ' οι φιλόσοφοι τοΰ Ι Θ ' 

αιώνος απέκρουσαν τήν θεωρίαν ταύτην έξοβελίζοντες έκ τοΰ πίνακος 

τής λεγομένης κλασσικής αρχαιότητος τούς σημιτικούς λαούς καί διϊσχυ-

ριζόμενοι ότι μεταξύ τών σημιτικών λαών καί τής ιστορίας αυτών άφ' 

ενός καί τών "Ελλήνων καί "Ρωμαίων καί τής ιστορίας τούτων άφ' έτέ-
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ρου ουδεμία υπάρχει σχέσις συγγενείας, ουδεμία σχέσις παραγωγής έξ 

αλλήλων, ουδείς δεσμός, ουδεμία άνάμιξις καί σύγχυσις. 

Ε ί τα αί τών γραμματολογικών καί γλωσσολογικών επιστημών πρόο

δοι απεκάλυψαν κατά τά μέσα τοΰ Ι Θ ' αιώνος ότι ή μεταξύ τής ελλη

νικής καί τής λατινικής γλώσσης συγγένεια επεκτείνεται καί έπί άλλων 

γλωσσών, ότι πάντες οί τής Ευρώπης λαοί, Κελτοί, Γερμανοί καί Σλαΰοι 

όμιλοΰσι γλώσσας αϊτινες πρός άλλήλας τυγχάνουσιν άδελφαί ή έξαδέλ-

φαι καί ότι αί εύρωπαϊκαί αύται γλώσσαι άνήκουσιν είς τήν αυτήν οίκο-

γένειαν είς ήν καί αί τής Περσίας καί τών Ινδιών. "Ινα δέ κάλλιον 

μελετώνται καί σπουδάζωνται δι' αλλήλων, λίαν ορθώς άπετελέσθη εν 

άθροισμα πασών τών ινδευρωπαϊκών τούτων γλωσσών. Ά λ λ ' ή τών 

γλωσσών όντως υπάρχουσα συγγένεια ήγαγεν είς τό άλογον και έσφαλ-

μένον συμπέρασμα ότι υφίσταται καί συγγένεια πολιτισμού καί καταγω

γής μεταξύ τών ομιλούντων ταύτας λαών. Η ομιλούμενη γλώσσα ενός 

λαοΰ ουδέν αποδεικνύει περί ομωνύμου καταγωγής. Έάν οί πλείστοι τών 

Αμερικανών έχωσι σήμερον μητρικήν γλώσσαν τήν άγγλικήν, ουδαμώς 

άποδείκνυται έκ τούτου ότι τυγχάνουσι καί αγγλικής καταγωγής. Πολλώ 

μείζον τούτου σφάλμα είναι τό ό'τι ή λέξις Ινδευρωπαΐκός, ήτις απλώς 

αποδίδεται είς τό άθροισμα τών γλωσσών τών ομιλουμένων έν Ίνδίαις 

καί έν Ευρώπη, μικρόν κατά μικρόν παρενοήθη καί έπεκράτησεν ή ιδέα 

ότι τό άθροισμα τών γλωσσών τούτων καί τών ομιλούντων αύτάς λαών 

προήλθεν έκ τών Ινδιών είς τήν Εύρώπην. Επειδή δέ είς τάς γλώσσας 

καί τά γραμματολογικά μνημεία τής Ά π ω Ανατολής, τών Ινδιών 

δήλον ότι καί τής Περσίας, άπεδίδετο σχεδόν πάσης χρονολογίας ανω

τέρα άρχαιότης (ένώ σήμερον γνωστόν τυγχάνει ότι τά πλείστα τών 

έγγραφων τούτων μόνον αιώνας τινάς εϊσι αρχαιότερα τής άπό Χρίστου 

χρονολογίας), ή άρχή παντός πολιτισμοΰ ίνδευρωπαϊκοΰ καί πάσης σκέ

ψεως ίνδευρωπαϊκής άνεζητήθη είς τάς Ινδίας. Οί μΰθοι καί αί παρα

δόσεις τών ομηρικών χρόνων ήρμηνεύθησαν διά τών ιερών βιβλίων τών 

Ινδών καί τών Περσών. Ό ελληνικός λαός ένομίσθη ώς τό άκρότατον 

άνθος τοΰ μεγάλου εκείνου Άρίου δένδρου, ού οί μέν κλάδοι έκάλυπτον 

πάσαν τήν καθ'ημάς Δύσιν, αί δέ ρίζαι έκρύπτοντο εις τήν γήν τού 

Γάγγου καί είς τά σκότη τών έκλιπουσών γενεών. 

Έπί πεντηκονταετίαν όλόκληρον έπεκράτησαν παρά τοις λογίοις αί 

τοιαΰται πεποιθήσεις περί τών άρχων τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού. Ειτα 

όμως, μελετηθέντων κάλλιον τών βιβλίων τών Ινδιών καί τής Περ-
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σίας, απώλεσαν τήν σεβαστήν αυτών αρχαιότητα οί Βέδαι, τό 'Αβέ-
στα και Ολα τά «άποτροπαίως ασυνάρτητα» ταΰτα βιβλία και έπαυ
σαν θεωοούμενα ώς τά πρωτότυπα τής ελληνικής διανοίας. "Ετι δε 
διά βελτίονος ταξινομήσεως και χρονολογήσεως τών ίνδευρωπαϊκών 
γλωσσών κατεδείχθη ότι κεντρον τής διασποράς αυτών ύπήρξεν ουχί ή 
χώρα τών Ινδιών, άλλ' ή κεντρική ή ανατολική Ευρώπη, και ότι, 
ώς πιστεύει σήμερον ολόκληρος σχολή γλωσσολόγων, ή διάδοσις τών 
γλωσσών τούτων (ουχί τών ομιλούντων ταύτας λαών) έγενετο ουχί έξ 
Ασίας πρός τήν Εύρώπην, άλλ' έξ Ευρώπης πρός τήν 'Ασίαν. Ή 
σανσκριτική δέν νομίζεται πλέον ή αρχαιότατη και σχεδόν μήτηρ 
τών ίνδευρωπαϊκών γλωσσών. "Ενιοι φρονοΰσιν ότι ή τοιαύτη θέσις 
ανήκει είς τήν λιθουανικήν γλώσσαν. Εί δέ προύκειτο περί συστάσεως 
γενεαλογικής σχέσεως ή τουλάχιστον συγγενείας μεταξύ τών ινδικών και 
ομηρικών έπων, ταΰτα μάλλον θά έχαρακτηρίζοντο ώς ερμηνευτικά 
εκείνων. Ασφαλώς άρα ό τών ομηρικών χρόνων πολιτισμός δέν δύναται 
νά εύρη τήν έρμηνείαν και αρχήν αύτοΰ έν τώ βεδικώ πολιτισμω . . . . 
Ούτω δέ και μέχρι τοΰ 1890, πρό δεκαετίας έτι, οί λόγιοι εύρίσκοντο 
έν τή αφετηρία τοΰ θέματος, πόθεν δήλα δή άπέρρευσεν ό τών ομηρι
κών χρόνων πολιτισμός, ότε μετέσχον τοϋ έργου και οί αρχαιολόγοι. 

Αί ύπό τοΰ Σλϊμαν γενόμεναι (1870—1890) άνασκαφαί ανέγραψαν 
άποτόμως έν τή ημερησία διατάξει τάς ψηλαφητάς αναμνήσεις τών 
ομηρικών ή τών προομηρικών χρόνων. Εϊδομεν άναθρώσκοντα έκ τής 
γής τά έμπεπρησμένα ερείπια τοΰ Ιλ ίου, τά ανάκτορα τής Τίρυνθος, 
τούς τάφους τών Μυκηνών, έκ δέ τών μνημείων τούτων εξήχθησαν 
αντικείμενα περίεργα, ξενικά, δοχεία χρυσά, πολύτιμοι λίθοι κεχαραγμέ-
νοι, εγχειρίδια έγκεκαυμένα, κοσμήματα μεμιλτωμένα, χρυσεπίχρυσα, 
χρυσάργυρα, αντικείμενα έξ έλεφαντόδοντος και περικεφαλαίαι. Ό Σλ ϊ 
μαν άνεφώνησεν ότι άνευρε τήν σιαγώνα τοΰ Αγαμέμνονος, ουδαμώς 
δ' άφώπλισαν τήν σθεναράν έμπιστοσύνην του τά τών σκεπτικών μει
διάματα ειρωνείας. Αί ανακαλύψεις αύται έπανήγον τουλάχιστον έπί 
τοΰ ιστορικού εδάφους τά σχεδόν μυθικά άστεα τά ύπό τής παραδόσεως 
έν τή ζοφερότητι τοΰ ονείρου βυθιζόμενα. Ό Όδυσσεύς, ό 'Αχιλλεύς 
και ό Βασιλεύς τών Βασιλέων δέν είναι πρόσωπα μυθικά, περί δέ τής 
υπάρξεως αυτών ούδ' ή ελαχίστη έγχωρεί αμφιβολία. Λαβών έκ τών 
προθηκών τών μουσείων τά λείψανα τοΰ μυκηναίου ή αιγαίου τούτου ' 
πολιτισμού (κληθέντος ύπό τών αρχαιολόγων διά τοΰ διπλοΰ τούτου 
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ονόματος διά τε τάς έν Μυκήναις γενομε'νας και άποκαλυψάσας αυτόν 
τό πρώτον άνασκαφάς, και διά τάς άλλας τοιαύτας, αίτινες έγένοντο έν 
πάσαις ταϊς ύπό τοΰ Αιγαίου πελάγους περιβρεχομέναις χώραις και αΐτι
νες ήνεγκον είς φώς παρόμοια κειμήλια), ήδυνήθη ό σοφός "Ελβιγ νά 
εικονογράφηση στίχον πρός στίχον και λεπτομερέστατα σύμπασαν τήν 
ομηρικήν εποποιίαν και ν' άνασυστήση τοΰ Αγαμέμνονος τό άρμα, τοΰ 
Άχιλλέως τήν ασπίδα, τής Ανδρομάχης τήν κόμωσιν, τής Ελένης τό 
περιδεραιον και τής Πηνελόπης τόν μανδύαν. Δυνάμεθα σήμερον νά 
έπανίδωμεν έν τώ μεγαλείω αύτοΰ τόν γηραιόν βασιλέα Πρίαμον, ουχί 
δέ μετά πολλοΰ κόπου δύναται σήμερον επιτήδειος τεχνίτης νά υπό
δειξη και πραγματοποίηση πάντα τά εϊδη τής ενδυμασίας άπερ συνήθιζε 
νά φέρη ό περικαλλής Πάρις. 

Τά μυκηναία ταΰτα κειμήλια μαρτυροΰσιν άψευδώς περί πλουσιωτά-
του και έπιτηδειοτάτου πολιτισμοΰ. Μόναι αί πολύχρυσοι Μυκήναι, ώς 
λέγει και ό ποιητής, και μόνοι οί δοκιμώτατοι και εξέχοντες καλλιτέχναι 
και τεχνϊται τών τότε χρόνων ήδύναντο νά παραγάγωσι τά έγκεκαυμένα 
εκείνα εγχειρίδια. Πόθεν λοιπόν προήρχετο ή θαυμάσια εκείνη τέχνη ; 
Κλίνοντες έπί τών προθηκών τών μουσείων οί διάφοροι αρχαιολόγοι 
έπεδόθησαν έναμίλλως εις τήν σπουδήν τοΰ ρυθμοΰ και τής τεχνοτροπίας 
τών μυκηναίων κειμηλίων και κατέληξαν είς άπροσδόκητον άσυμφωνίαν 
και διάστασιν γνωμών. Διέκριναν έν αύτοΐς άλλοι άλλον και άλλοτε 
άλλον ρυθμόν, άνατολικόν, τής άκρας Ανατολής, εύρωπαϊκόν, σημιτι-
κόν, αίγυπτιακόν, κελτικόν, βυζαντιακόν, γοτθικόν κτλ. 

Κατά τόν μήνα Δεκέμβριον τοΰ 1873, διηγείται ό Σολομών 'Ράϊ -
ναχ, έσπούδαζεν ό Ε . Βυρνούφ δοχεϊόν τ ι πρό μικροΰ άνακαλυφθέν 
ύπό Σλϊμαν έν Χισσαρλίκ. Τό δοχείον τοΰτο ήτο διακεκοσμημένον ύπό 
έγκεκομμένων χαρακτήρων, ους ό Βυρνούφ επεχείρησε μέν νά έρμη-
νεύση διά τοΰ φοινικικοΰ και αίγυπτιακοΰ αλφαβήτου, ουδέν όμως 
κατορθώσας συνέκρινεν αυτούς πρός τούς άρχαιοτρόπους χαρακτήρας 
τοΰ σινικοΰ αλφαβήτου. Εί και ή τοιαύτη ύπόθεσις προύκάλεσε τήν 
ιλαρότητα τοϋ θ . 'Ρεγέ, ούχ ήττον και αυτός εξεδήλωσε τήν έκπληξίν 
του Ιπί τή εξόχως ασιατική έμφάσει τών τρωικών τούτων ευρημάτων, 
άπερ ύπεμίμνησκον αυτόν, ώς ειπεν, «ένια κοσμήματα παριστάμενα έπί 
τών τής Νινευής και τής Φρυγίας ανάγλυφων». Η αόριστος αύτη έκφρα-
σις τοϋ 'Ρεγέ δυνατόν νά οφείληται είς τήν άμηχανίαν είς ήν θά περιή-
γετο, άν έπεχείρει νά υπόδειξη επακριβώς τά νινευητικά κοσμήματα άπερ 
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ύπηνίσσετο. Ό τ ε άνεκαλύφθησαν ΰπό τοΰ Σλίμαν οί μυκηναίοι τάφοι 
καί προυκλήθη ή έπί τοΰ περιεχομένου αυτών σπουδή τών αρχαιολόγων, 
πάντες έστρεψαν τά όμματα πρός τούς Φοίνικας.Ό δέ Στεφάνης, όστις 
ηθέλησε νά υπόδειξη συγγένειάν τινα τών έκ τών τάφων τούτων έξα-
χθέντων τεχνουργημάτων πρός τά τής μεσημβρινής και κεντρικής "Ρω
σίας, περιέπεσεν είς σοβαρώτερον σφάλμα άποδούς τά κτίρια καί τούς 
τάφους είς τούς περί τά τέλη τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατακλύσαν-
τας τήν "Ελλάδα βαρβάρους. Τουλάχιστον ομως άξιος επαίνου τυγχάνει 
διότι συνησθάνθη οτι ό μυκηναίος πολιτισμός δι' ίσων ή καί διά πλειόνων 
δεσμών συνείχετο μετά τής Ευρώπης ή μετά τής Ασίας. "Ηδη ό έξοχος 
τής είς Πελοπόννησον εκστρατείας αρχιτέκτων εκπλαγείς διά τό ίδιόρ-
ρυθμον τής διακοσμήσεως τής θύρας τοΰ θησαυροϋ τοϋ Άτρέως, έρρι-
ψεν είς τό μέσον τήν ύπόθεσιν ότι ή διακόσμησις αύτη ήτο βυζαντιακής 
αρχής. Δέν επιτρέπεται βεβαίως είς πάντας νά περιπίπτωσιν είς τοιαύ
τας πλάνας. "Οταν τις, προκειμένου περί τών μυκηναίων θησαυρών, 
τόν λόγον φέρη έπί τοΰ κέλτικου ή καί αύτοΰ τοΰ βυζαντιακοΰ πολιτι
σμοί», ουδέν άλλο βεβαίως πράττει ή υποδεικνύει όλως αφελώς τήν όρθο-
τάτην άλλως ίδέαν δτι οί έν λόγω θησαυροί ανάγονται είς τήν τέχνην 
τής κεντρικής Ευρώπης, ενθα τά βυζαντιακά κοσμήματα ουδέν άλλο 
είναι ή μορφή τις τελειότερα τοΰ κέλτικου ρυθμοΰ. 

Ό Σολομών 'Ράϊναχ, ώς βλέπομεν, έχει έδραίαν πεποίθησιν ότι 
ή έν λόγω τέχνη καί πολιτισμός τυγχάνουσιν ευρωπαϊκής προελεύ
σεως. Τό περί 'Ανατολικοϋ άντικατοπτρίσμοϋ (Le M i r a g e oriental) 
υπόμνημα αύτοΰ τυγχάνει ή διακοίνωσις τής αντισημιτικής ταύτης 
σχολής, περί ης ποιείται λόγον ό "Ελβιγ έν τώ περί τοϋ Μυκηναίου 
ζητήματος ( L a Quest ion mycenienne) ύπομνήματί του. Τουναντίον 
όμως ό "Ελβιγ διαμένει ό πρωταγωνιστής τής αντιθέτου σχολής, ώς 
πιστός δ' οπαδός τής θεωρίας οτι ό έν λόγω πολιτισμός έχει τήν αρχήν 
αύτοΰ άπό τής Ασίας, διϊσχυρίζεται ότι τά πλείστα τών έν τοϊς μυκη-
ναίοις τάφοις άνευρεθέντων αντικειμένων ουδέν άλλο είναι ή έργα τών 
Φοινίκων πρωτότυπα ή έξ άπομιμήσεως. Μετά εικοσαετείς συζητήσεις 
καί φιλονικίας έπανακάμπτουσιν ούτως οί αρχαιολόγοι είς τήν δυϊκήν 
θεωρίαν τών αρχαίων "Ελλήνων ιστορικών καί γεωγράφων. Φαίνεται ότι 
ούτε τά κείμενα τών αρχαίων συγγραφέων ουτε τά περισωθέντα καί 
άνακαλυφθέντα μνημεία δύνανται νά παράσχωσιν άναντίρρητον άπόδει-
ξιν υπέρ τής μιας ή υπέρ τής ετέρας τών αντιφατικών τούτων διαβε-
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βαιώσεων, ότι « Ή "Ελλάς οφείλει τό πάν είς τήν Άσίαν» ή ότι « Ή 
"Ελλάς τά πάντα οφείλει είς έαυτήν μόνην». Ή πειστική αύτη άπόδει-
ξις είναι άρά γε δυνατόν νά έξαχθή έξ άλλων μελετών ; Ύπάρχουσιν 
αρά γε άλλαχοΰ ανεξερεύνητα στοιχεία δυνάμενα νά παράσχωσιν ήμίν 
βεβαιότητα τινα περί τού πράγματος ; Τοΰτο θέλομεν εξετάσει έν τώ 
έπομένω κεφαλαίω. 

Γ ' 

Ό σοφός ιστορικός Ε . Κούρτιος, φθάς εις τό τέρμα τοΰ σταδίου του 
καί ύποπτεύσας τό μάταιον τής αρχαίας αυτού περί τών Ιώνων θεω
ρίας, έγραφεν ήμέραν τ ινά: « Ή τοπογραφία μόνη δύναται νά διαφώ
τιση ημάς πρός όρθήν έκτίμησιν τής αρχικής δράσεως τών Ανατολικών 
λαών καί τών "Ελλήνων έν τή λεκάνη τής Μεσογείου». Έχω μεγά-
λην έμπιστοσύνην, πράγματι, είς τά τοπογραφικά ή μάλλον είς τά 
τοπολογικά, εάν μοι έπιτρέπηται νά χαλκεύσω λέξιν άποδίδουσαν άκρι-
βέστερον τό διανόημα μου, επιχειρήματα καί τεκμήρια. "Η τοπογραφία 
ουδέν άλλο είναι ή περιγραφή τών τόπων καί τών χωροθεσιών, φρονώ 
δέ ότι δυνάμεθα νά ίδρύσωμεν τοπολογίαν ήτοι έπιστήμην τών τοποθε
σιών παρέχουσαν ήμίν ού μόνον τήν περιγραφήν τών τόπων μετά τών 
πρός αλλήλους σχέσεων αυτών, τών μέσων τής επικοινωνίας αυτών ή 
τών παρεμπιπτόντων διαμέσων κωλυμάτων, άλλά καί δυναμένην νά 
έρμηνεύση ή ν' άνασυστήση τήν ίστορίαν τών διαφόρων τούτων τόπων, 
τήν αρχήν καί τόν άποχρώντα λόγον τής υπάρξεως αυτών. Έπί παρου
σία τόπου τινός έμφανίζοντος τά ίχνη παρωχημένης κατοικήσεως είναι 
δυνατόν νά καθορισθή πάντοτε, τίνος είδους συνοικισμός ανθρώπων ύπήρ-
ξεν ή ήτο δυνατόν νά ύπαρξη έν αύτοίς, τίνα κατάστασιν πολιτισμού 
είχον, είς τίνα βαθμόν πλούτου καί ευδαιμονίας είχον προαχθή, συντό
μως δ' ειπείν, τί τό σύνολον τών υλικών καί ηθικών εκείνων συνθη
κών αϊτινες ίσχυσαν πρός πραγματοποίησιν τών διαδοχικών κοινωνιών 
αυτών, ούτως ώστε νά γεννηθή καί νά εύτυχήση έν τώ τόπω έκείνω 
τό αυτών άστυ. 

Διά πάντων τών αιώνων χωρίον τ ι ή συνοικισμός τις αλιέων δέν θά 

διατελέση έχων τάς αύτάς άνάγκας, ουδέ κατ' άκολουθίαν τήν αυτήν 

τοποθεσίαν ήν καί χωρίον ποιμένων. Πλήν τούτου άπό αιώνος είς αιώνα 

τό αυτό χωρίον τών αλιέων θά μετοίκηση έκ τής παραθαλάσσιας είς τάς 

ράχεις ή είς τάς κορυφάς τών παρακτίων ορέων, αναλόγως πρός τήν 



620 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

κατάστασιν τής ασφαλείας ή μη τών παραλίων, αναλόγως πρός τήν 

ύπαρξιν ή έλλειψιν πειρατών και εχθρών. Όμοιος εν και τό αυτό 

χωρίον ποιμένων, έάν μέν περιμένη νά ζήση έκ τών αγελάδων αύτοΰ, θά 

έγκατασταθή είς τά βάθη τών κοιλάδων, έάν δέ ζή έκ τών αιγών αύτοΰ, 

θά κατοίκηση τάς πλευράς τών ορέων, θά χωρισθή δέ είς συνοικισμόν 

θερινόν έπί τών κορυφών τών ορέων και είς συνοικισμόν χειμερινόν παρά 

τάς έπιθαλασσίους πεδιάδας, έάν ζή άπό τών όρεσινόμων προβάτων του. 

Παρόμοιαι διάφοραι παρατηρούνται μεταξύ τών μεγάλων παραλίων 

και μεσογείων πόλεων. Αύτη μέν ή τοποθεσία εκρίθη κατάλληλος ίνα 

δεχθή τήν άνέγερσιν φρουρίου μόνον, εκείνη δέ μετεποιήθη είς άγοράν ή 

σταθμόν έμπορικόν. Έ κ μόνης τής έπισκοπήσεως λιμένος τινός δυνά

μεθα νά μαντεύσωμεν, τίνος είδους ναυτικόν έσύχναζεν αυτόν και τίνες 

άνάγκαι ώδήγησαν τό ναυτικόν τοΰτο είς τόν περί ού ό λόγος τόπον. 

Αποκλειστικώς είς τό έμπόριον έπιδεδομένον, ούδεμίαν φιλοδοξοΰν κατά-

κτησιν, ούδεμίαν ανάγκην έχον αποικιών, ναυτικόν τ ι ήρκέσθη επί 

μακράν χρόνον είς φρούρησιν τών μεγάλων θαλασσίων οδών έγκαθιδρύον 

έπί τών ακρωτηρίων φρούριον ή άποθήκην, καταλαμβάνει λ. χ . τό 

Γιβραλτάρ χωρίς νά επιδίωξη τήν κατάκτησιν τής Ισπανίας, καταλαμ

βάνει τό 'Άδεν χωρίς νά επιδίωξη και τήν περαιτέρω κατάκτησιν τής 

Αραβίας. "Αλλο τ ι ναυτικόν, τουναντίον, προτιθέμενον κυριαρχίαν και 

κατακτήσεις, ούδαμοΰ αποβαίνει χωρίς συγχρόνως νά ονειροπόληση αμέ

σως και κράτος ήπειρωτικόν, καταλαμβάνει λ. χ. τό 'Αλγέριον έπι 

μόνω τώ σκοπώ νά προχώρηση μέχρι τής έρημου, ή και πέραν έτ ι , 

μέχρι τής άλλης ακτής τής αφρικανικής ηπείρου, εγκαθιδρύεται έν Σ α ϊ -

γόν και ήρεμα και κατά μικρόν έπεκτείνον τάς κατακτήσεις του τείνει 

πρός τήν Κίναν. Τ ά ναυτικά τής αρχαιότητος έμφανίζουσιν ύπό τήν 

έποψιν ταύτην τάς αύτάς πρός τά καθ' ημάς ναυτικά διαφοράς. Έν τή 

περιοχή τής Σικελίας, λέγει που ό Θουκυδίδης, οί αποκλειστικώς είς τό 

έμπόριον ενασχολούμενοι Φοίνικες ουδέν άλλο επεδίωξαν ή τήν έγκατά-

στασιν εμπορείων, οί δέ μετ' αυτούς έλθόντες "Ελληνες άποικισταί έπι-

διώκοντες τήν καλλιέργειαν τών αγρών, τών αμπελώνων και τών ελαιώ

νων, κατέλαβον άναγκαίως τάς πεδιάδας και τά οροπέδια τής παραλίας 

και διά βαθμιαίων κατακτήσεων προσεπάθουν νά περιαγάγωσιν είς τήν 

κυριότητα αυτών όλόκληρον τήν νήσον. 

Ούτω φρονώ Οτι, προκειμένου περί έρειπίον άνευ χρονολογίας και 
άνευ έγγραφου ιστορίας, ή τοπολογία δύναται νά είπη, διατί καϊ πότε ό 
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συνοικισμός εκείνος συνεπήχθη, ύπό τίνας συνθήκας καϊ έπί πόσον χρόνον 

ήδυνήθη νά διακρατηθή, πώς πολυανθρωπότατος ών' κατά τινα έποχήν 

απέβη έρημος ή όλιγάνθρωπος γενεάς τινας μετά ταΰτα. Παρατηρήσατε 

τήν έπί τών ακτών τής Γαλλίας διανομήν τών πόλεων πέριξ τής βρε

τανικής χερσονήσου. Αί μέν τούτων, ώς ή Βάννη, ή Νάντη και άλλαι, 

πόλεις σημαντικαί και σπουδαΐον πρόσωπον διαδραματίσασαι έν τή 

ιστορία τής μεσαιωνικής Βρετάνης, εί και έν μέρει τήν ζωήν αυτών 

άντλοΰσιν έκ τής θαλάσσης, ούχ ήττον κείνται μακράν αυτής και τυγ-

χάνουσιν έπιποτάμιοι λιμένες, διά τόν λόγον ότι ή τοποθεσία αυτών 

ώφειλε νά έκπληροϊ δύο απαραιτήτους συνθήκας, τήν όσον τό δυνατόν 

προσέγγισιν πρός τήν θάλασσαν, άλλά και τήν άπό τής επιδρομής τών 

πειρατών άσφάλειαν, τοΰθ' όπερ πραγματοποιείται είς τά έσχατα σημεία 

τής ξηράς είς ο εξικνείται ή παλίρροια. Αί δέ πλησίον τών προειρη-

μένων κείμεναι, κατά τούς νεωτέρους Ομως χρόνους συστάσαι, ώς τό 

Σ α ϊ ν - Μ α λ ό , ή Βρέστη, τό Σα ίν -Ναζα ίρ κά . , πόλεις προωρισμέναι είς 

τό έμπόριον ή μάλλον πόλεις ών ή τοποθεσία επεβλήθη ύπό τοΰ εμπο

ρίου τών καθ' ημάς χρόνων, ούδένα φόβον έχουσαι έκ τών άπό θαλάσ

σης επιδρομών, έκτίσθησαν πλησιέστατα τή θαλασσή έπϊ τής ακτής και 

τοσοΰτον ηύδοκίμησαν και έμεγαλύνθησαν, ώστε τείνουσι νά έπισκιάσωσι 

καϊ άπορροφήσωσι τελείως τάς παλαιοτέρας πόλεις, καϊ τοΰτο διότι αί 

τοπολογικαί συνθήκαι ύφ' άς ίδρύθησαν και ζώσι τυγχάνουσιν εύνοϊκώ-

τεραι και τελειότεραι τών συνθηκών ύφ' άς είχον κτισθή αί μεσαιω

νικάι, έκεϊναι έμπορικαί πόλεις. 

Έφαρμόσωμεν ήδη τήν έπιστήμην ταύτην τών τοποθεσιών έπί ταύ 

της ή εκείνης τών πόλεων τής αρχαίας Ελλάδος. 

Έν τή αργολική πεδιάδι τή τόσον στενώς περισφιγγομένη μεταξύ 

τοΰ κόλπου και τών ορέων τρεις ή τέσσαρες τοποθεσίαι έδέχθησαν δια

δοχικώς τάς μάλιστα άκμασάσας τών πρωτευουσών, τάς Μυκήνας, 

λέγω, τήν Τίρυνθα, τό "Αργός και τό Ναύπλιον ή Ναυπλίαν. Γνω

στόν έκ τής ιστορίας είναι ότι, άφ' ού χρόνου τά ξένα ναυτικά εκμεταλ

λεύονται έν ειρήνη τήν παραλίαν ταύτην, ή πόλις τής Ναυπλίας έκτι -

σμένη πλησίον ασφαλούς και καταλλήλου όρμου και κάτωθεν τοΰ παρα

κτίου βράχου αυτής τυγχάνει πόλις μεγάλη. Όμοίως έκ τής έγγραφου 

ιστορίας γνωρίζομεν, πώς τό "Αργός, μακράν τής ακτής τής θαλάσσης 

κείμενον. κάτωθεν τής ίσχυράς αύτοΰ ακροπόλεως, κατά μήκος τών 

άμπελοφύτων οροπεδίων του, έν τώ μέσω τών πλήρων προβάτων και 



622 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

αιγών λόφων του, κατά τά Ορια τών καλλιεργούμενων αγρών, πώς τό 
Άργος τοΰτο είτε ύπό τούς "Ελληνας, είτε ύπό τούς Φράγκους, έζησεν 
έκ τών συγκομιδών καϊ τών ποιμνίων αύτοΰ. "Εγγραφοι μαρτυρίαι 
πρόκεινται διδάσκουσαι τούς λόγους δι ' ους προεκρίθησαν αί δύο αύται 
τοποθεσίαι. Υπολείπεται όμως νά έρμηνευθώσι καί αί τοποθεσίαι τής 
Τίρυνθος καί τών Μυκηνών. Καί αύται άναγκαίως ανταποκρίνονται είς 
είδος τ ι ζωής, εις κατάστασίν τινα ίδιαιτεραν κοινωνίας καί εμπορίας, 
συνθήκας δηλονότι άς εί καί δέν γνωρίζομεν έκ μαρτυριών έγγραφων, 
δυνάμεθα όμως νά συμπεράνωμεν όποϊαί τίνες ήσαν έκ μόνης τής μαρ
τυρίας τών τόπων. 

Πλησίον τής τελματώδους ακτής ή Τίρυνς κειμένη έπί τοΰ βραχώ
δους νησιδίου της αναδύει έκ τής καταρρύτου ήτοι προσχωματικής γής. 
Τ ά ύδατα τοΰ κόλπου ευρίσκονται σήμερον πολύ μακράν τής πόλεως. 
Άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών ήμερων μας ή όχθη τής 
θαλάσσης κατεκλύσθη ύπό ιλύος καί έπεξετάθη. Τό πάλαι ή θάλασσα 
κατά πάσαν πιθανότητα προωθεί τά κύματα μέχρι σημείων ουχί 
μακράν τών τειχών τής πόλεως κειμένων. Ή Τίρυνς περιβαλλόμενη ύπό 
καλαμώνων καί χόρτων φαίνεται ώς άλλη τις Α ϊ γ κ - Μ ό ρ τ . Τά παχέα 
τείχη καί τό άπότομον ανάχωμα αυτής δεσπόζουσι τής πεδιάδος καί 
έποπτεύουσι τόν κόλπον τής θαλάσσης. Στενώς Ομως έγκεκλεισμένη 
έπί τοΰ μικρότατου βράχου της ή Τίρυνς δέν είναι ώς ή Α ϊγκ -Μόρτ 
πόλις εμπορίας καί προμαχών πολέμου, είναι απλώς φεουδαλικός τις 
πύργος, μεγιστανικόν άνάκτορον μετά αποθηκών προστατευομένων ύπό 
προμαχώνων ή ένεσκαμμένων έν τώ βράχω. "Ομοιάζει κατά πάντα πρός 
τά ενδιαιτήματα τών Αλβανών βέηδων καί τών Δρούσων ή Αράβων 
έμιρών, άπερ οί σύγχρονοι ναυτικοί ημών έγνώρϊσαν κατά μήκος τών 
ακτών τής Αδριατικής καί τής Συρίας κείμενα. Είναι φρούριον περι-
κλεϊον μέγαρα πρός διαμονήν τοΰ χωροδεσπότου καί τών γυναικών 
αυτού καί άποθήκας διά τάς συγκομιδάς καί τάς δεκάτας αύτοΰ. Οί 
Γάλλοι ταξειδιώται τοΰ Ι Ζ ' αιώνος περιγράφουσιν ούτω τάς έν Τριπό
λει, Βηρυτώ, Καίφα καί έπί πάσης τής συριακής παραλίας άνιδρυθείσας 
ύπό τών τότε Δρούσων έμιρών Τίρυνθας. 

Έπί τής κλιτύος τών λόφων, είς τήν μάλλον άπόκεντρον γωνίαν 

τής πεδιάδος, είς άπόστασιν ενός περίπου σταθμοΰ άπό τής θαλάσσης, 

πλησίον άενάων πηγών (πράγμα σπανιώτατον διά τήν αύχμηράν καί 

στερουμένην ύδατος άργολικήν πεδιάδα), κεκρυμμένη όπισθεν τών βρά-
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χων καί έν ταϊς χαράδραις άποκρύπτουσα τήν πρός αυτήν πρόσοδον καί 
προφυλάττουσα τά νώτα αυτής, ή πόλις τών Μυκηνών αποτελεί κατα-
φύγιον πολεμιστών, τυγχάνει δ' ομοιότατη πρός τάς σκοπιάς έκείνας τών 
άρματωλών ή τών δερβεντζίδων άς συνήντων τά καραβάνια τοΰ παρελ
θόντος αιώνος είς πάσας τάς στενοπορίας τοΰ Πίνδου, τοΰ Αίμου, τοΰ 
Ταύρου καί τοΰ Λιβάνου. Αί Μυκήναι έποπτεύουσι τήν πολυδιάβατον 
στενοπορίαν τήν άπό τής αργολικής πεδιάδος είς τόν Κορινθιακον κόλ
πον άγουσαν.'Η στενή αύτη οδός, έφ' ής ό "Ηρακλής συνήντησε τόν έν 
Νεμέα λέοντα, έφ' ής σήμερον αί άτμομηχαναί φέρουσιν είς τάς απο
βάθρας τής Κορίνθου τούς είς Ναύπλιον αποβαίνοντας ταξειδιώτας, έχει 
δύο σημεία δεσπόζοντα τής διόδου, τόν Άκροκόρινθον καί τάς Μυκή-
νας, αϊτινες άποτελοΰσι τήν αληθή κλείδα τής διά ξηράς μεταβάσεως 
άπό τοΰ Άργολικοΰ είς τόν τοΰ Ναυπλίου κόλπον. Αύται δέ αί διά 
ξηρας διαβάσεις είχον μεγίστην σπουδαιότητα διά τήν έμπορίαν τής 
αρχαιότητος, διότι οί άνθρωποι φοβούμενοι τήν θάλασσαν άπέφευγον 
τούς πλους καί προυτίμων τάς διά ξηράς οδούς, άντί δέ νά περιπλέωσι 
χερσόνησόν τινα ή ήπειρον έπορεύοντο διά τοΰ στενότερου τών ισθμών. 
Κλείς δέ τοιαύτης τινός ίσθμικής όδοΰ τυγχάνουσιν αί Μυκήναι. 

Βλέπομεν ότι άμφοτέρωθεν, έν τε Μυκήναις καί έν Τίρυνθι, εμφανί
ζονται συνθήκαί τίνες απολύτως άναγκαίαι ύπάρξασαι πρός ϊδρυσιν τών 
πόλεων τούτων. Προς τί τά έπί τής αργολικής ακτής φρούρια καί αί 
αί όχυραί άποθήκαι, έάν μή ήρχοντο ξένα πλοία είς τόν κόλπον ίνα 
άποκομίσωσι τάς παρά τώ χωροδεσπότη έπισωρευομένας προμηθείας έκ 
τοΰ φόρου υποτελών γειτόνων ; Είς τί θά έχρησίμευον επίσης τά δυσά-
λωτα φρούρια τών Μυκηνών καί πόθεν θά προήρχοντο οί θησαυροί τών 
μυκηναίων τάφων, έάν ή πρός τά κάτω οδός μή έσυχνάζετο ύπό πλου
σίων καραβανιών, έάν κατά τόν σταθμόν τοΰτον, πλησίον τής πηγής 
εκείνης, μή είσεπράττετο δασμός, έάν μή διεξήγετο τακτική καί παρα
γωγική εμπορία μεταξύ τών δύο θαλασσών τής Ανατολής καί τής 
Δύσεως : Άκριβέστερον κατανοείται τό πράγμα έάν παρατηρήσωμεν έν 
Αλβανία, τίνι τοόπω έζησαν μέχρι τοΰ Ι Θ ' αιώνος μεσοΰντος οί βέηδες 
τοΰ Έλβασάν, τής Βεράτης καί τής Τεπελένης. Κατά τήν είσοδον τών 
στενοποριών αίτινες άγουσιν άπό τής παραλιακής πεδιάδος τής Αδρια 
τικής είς τάς έσωτερικάς κοιλάδας τοΰ Πίνδου, δέν ήδυνήθησαν νά ίδρύ-
σωσι μεγάλα φρούρια, νά διατηρήσωσι μεγαλοπρεπείς κατοικίας, ειμή διά 
τών βλάχικων καραβανιών άτινα έκόμιζον έκ τών λιμένων τοΰ Δυρρα-



624 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

χίου και τής Αύλώνος τά ευρωπαϊκά εμπορεύματα είς τήν Μακεδονίαν 
και τήν Θεσσαλίαν. Τά έκ Τεργέστης δηλονότι και Βενετίας πλοία έκό-
μιζον είς τάς άκτάς τής Αδριατικής, είς 'Ραγοΰσαν, Δυρράχιον και 
Αυλώνα, τά εμπορικά δέματα, άπερ τά βλάχικα καραβάνια άνελάμβα-
νον νά κομίσωσι διά μέσου τού Πίνδου είς Μοναστήριον, Λάρισαν, 
Θεσσαλονίκην και Κωνσταντινούπολιν. "Οτε όμως τό διά ξηράς τούτο 
έμπόριον έξέλιπεν, ότε τά μεγάλα πλοία ήρχισαν νά περιπλέωσι τήν 
χερσόνησον διά μέσου τής θαλάσσης άπαλλαγείσης τών πειρατών και 
ληστών, εξέπνευσε τότε τό τών βέηδων κράτος και τά πλούτη τών 
ενδιαιτημάτων αυτών. Τ ά ισχυρά αυτών τείχη καταρρέουσι σήμερον, 
καθάπερ κατέρρευσαν οί τών Μυκηνών προμαχώνες. Ή τού 'Αλή Πασσά 
«τού Βέη τών Βέηδων» τύχη δύναται νά διδάξη ημάς περί τής τύχης 
τού Αγαμέμνονος «τού Βασιλέως τών Βασιλέων». Αί Μυκήναι δέν 
δύνανται νά έννοηθώσιν αν μη παραδεχθώμεν Οτι έκομίζοντο ξένα εμπο
ρεύματα έπί τών παραλίων τού Ναυπλίου και τής Κορίνθου. 

Πάντα δέ ταΰτα δέν πρέπει νά θεώρηση τις ώς άπλας παραβολάς 
μάλλον ή ήττον ευφυείς χάριν παιδιάς γινομένας, άλλά ώς κατά λέξιν 
ακριβείς. Ή τοπολογία, ή περί τοποθεσιών δηλονότι πραγματεία, 
αποτελεί αληθή έπιστήμην άτε δυναμένη έκ τών μερικών φαινομένων 
ν' άναχθή είς γενικούς νόμους. Ιδού δέ αμέσως παρατιθέμενος είς τών 
νόμων τούτων διά μυρίων παραδειγμάτων έπικυρούμενος. «Πάσης νήσου 
ή επίσημος παράκτιος πόλις μεταβάλλει τοποθεσίαν συμφώνως πρός τά 
ρεύματα τοΰ κατά θάλασσαν εμπορίου». Παράδειγμα ή Σικελία, ή τό 
πάλαι Τρινακρία, ής ή πρωτεύουσα πόλις ήλλαξε, κατά τόν ρουν τών 
αιώνων, τοποθεσίας τοσαύτας, Οσοι υπήρξαν και οί διάφοροι ναυτικοί 
λαοί οί συνάψαντες έμπορικάς μετά τής νήσου σχέσεις. "Οτε τής θαλάσ
σης έκράτουν οί "Ελληνες, πρωτεύουσα τής Σικελίας ύπήρξεν ή κατά 
τήν άνατολικήν άκτήν αυτής και κατέναντι τής Ελλάδος κειμένη πόλις 
Συράκουσαι. 'Ελθόντων όμως τών Καρχηδονίων, άπό ανάγκης εμπο
ρικής έδημιουργήθη κατά τήν μεσημβρινήν άκτήν και αντικρύ τής 
Αφρικής ή ώς πολυκίνητος αγορά χρησιμεύσασα μεγάλη πόλις Α κ ρ ά 
γας. Καθ' ον δέ χρόνον μετά ταύτα τό ναυτικόν τής "Ρώμης, ειτα τής 
"Ισπανίας, τής Γαλλίας, τής Αγγλίας και τέλος τής Ι ταλ ίας έξεμεταλ-
λεύθη τήν Σικελίαν, κατά τήν βορείαν άκτήν και απέναντι τής Ι τ α 
λίας καϊ τών βορείων χωρών έκτίσθη ό μέγας λιμήν τής Πανόρμου. 
Παρατηρήσατε έτι τά γενόμενον και έπί άλλων νήσων. Παρατηρήσατε 
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Οτι πρωτεύουσα πόλις τής Κορσικής ανηκούσης εις τούς Γενουηνσίους 
ύπήρξεν ή Βαστία καταντικρύ τής Ι ταλ ίας , και ότι ή αυτή νήσος γαλ
λική γενομένη έπίσημον πάλιν έχει τό 'Αγιάτσον απέναντι τής Μασσα
λίας. Ό περί τών πρωτευουσών τών νήσων νόμος ούτος και έγκυρος και 
γενικός καταδείκνυται. 

Έπανέλθωμεν ήδη είς τάς νήσους τής αρχαίας "Ελλάδος. Αυτοί οί 
"Ελληνες συγγραφείς άναφέρουσιν ότι οί πρώτοι άποικοι αυτών εύρον 
κατά τάς νήσους αρχαίας πρωτεύουσας τά μέν νώτα αυτών έχουσας 
έστραμμένα πρός τάς έξ "Ελλάδος οδούς, τούς δέ λιμένας άναπεπταμέ-
νους πρός τάς θάλασσας και τούς όρμους τού ανατολικού κόσμου. Λάβω-
μεν τρεις τοΰ Αρχιπελάγους νήσους, τήν "Ρόδον παρά τάς άσιατικάς 
άκτάς, τήν θήραν κατά τό κέντρον τοΰ πελάγους καϊ τήν Σαλαμίνα 
παρ' αύτάς τάς άκτάς τής "Ελλάδος. 

Ή μέν "Ρόδος ώς έκ τής διαμορφώσεως αυτής εΐναι έστραμμένη 
πρός τά βορειοανατολικά. Είς τοΰτο μόνον τό μέρος τής νήσου υπάρχει 
πεδιάς γόνιμος, καλώς αρδευόμενη, δροσολουομένη ύπό τοΰ βορείου άνε
μου, ής τό ύγιεινόν κλίμα και ή τερπνότης έξεθειάσθησαν ύπό τε τών 
αρχαίων και τών νεωτέρων. Ά λ λ ά πλην τούτου ή "Ρόδος είναι έστραμ
μένη πρός τήν διεύθυνσιν ταύτην και ώς έκ τής τοποθεσίας αυτής είς τό 
χείλος τής απέναντι ασιατικής ηπείρου, πρός ήν και μόνην δύναται νά 
έχη έμπορικάς διεξόδους, τέλος δέ διότι ο χωρίζων αυτήν άπό τής Ασίας 
πορθμός τυγχάνει πολυσύχναστος πόρος συγκοινωνίας τών ελληνικών 
μετά τών ανατολικών θαλασσών. Αί δύο λοιπόν αύται δυνάμεις, ό τής 
νήσου σχηματισμός και ή τοΰ πορθμοΰ τοποθεσία, δρώσαι, ούτως ειπείν, 
έν συνδυασμώ έπϊ τής πρωτευούσης τής "Ρόδου, έσχον κατ' ανάγκην 
ώς συνισταμένην τήν πρός τά βορειοανατολικά διεύθυνσιν. Πράγματι δέ 
βλέπομεν ότι άφ'ής ημέρας αί δυνάμεις αύται έδρασαν ελευθέρως, άφ' ής 
ημέρας ή "Ρόδος έκπολιτισθεΐσα λαμβάνει συνείδησιν εαυτής, τήν νέαν 
αυτής πρωτεύουσαν εγκαθιδρύει κατά τό άκρον τής εύφορου πεδιάδος 
πλησίον τοΰ πορθμοΰ και τοΰ βορειανατολικού ακρωτηρίου, τοποθεσίαν 
ήν και ή νΰν πόλις διατηρεί έτ ι . 'Εξ ιστορικών πηγών γνωρίζομεν ότι 
ή νέα αύτη πόλις χρονολογείται άπό τοΰ Ε ' π. Χ . αιώνος, κτισθείσα έκ 
βάθρων ύπό τών "Ελλήνων κατά τό 410. Πρό τοΰ χρόνου τούτου 
δ' όμως πρωτεύουσα τής νήσου ήτο ή Λίνδος έπί της άνατολικομεσημ-
βρινής ακτής. Τά νώτα αυτής έρείδουσα έπί τών όρέων τής νήσου, 
ή Λίνδος έξέτεινε τό άκρωτήριον αυτής όχι πρός τήν "Ελλάδα ή πρός 
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τάς έλληνικάς γαίας, άλλα πρός νότον καί ανατολάς καί πρός τήν 'Αλε-
ξάνδρειαν, ώς λεγει ό Στράβων, ή δε παράδοσις διέσωσεν ότι είς Λίνδον 
απέβησαν οί έξ Ανατολής Κάδμοι καί Δαναοί. 

Ή δέ Θήρα κειμένη κατά τό κέντρον τοϋ Αιγαίου πελάγους έχει Ολως 
ιδίαν φύσιν καί ϊδιον σχήμα. Αποτελεί άρχαίον ηφαιστειογενή κρατήρα, 
ού τό μέσον κατείοντίσθη, ώστε σήμερον πέριξ τοΰ σχεδόν κλειστοΰ 
όρμου τά τεμάχια τής έκ τής εκρήξεως καταθραυσθείσης κορυφής δια-
γράφουσϊν όρατόν δακτύλιον περίπου τέλειον. "Ετι καί νΰν ή ύπό τά 
ύδατα υπάρχουσα εστία τοΰ κρατήρος διατελεί οπωσδήποτε έν ενερ
γεία καί ύπεγείρει κοχλασμόν κατά τό κέντρον τοΰ όρμου. Ό όρμος 
ούτος προκύψας, ώς είπομεν, έκ τοΰ προτέρου ηφαιστειακού κρατήρος, 
δέν εμφανίζει ούτε χείλη, . όρια δήλον ότι μεταξύ ξηράς καί υδάτων 
έχοντα τήν συνήθη διαμόρφωσιν τών αιγιαλών καθ' ήν τό βάθος τών 
υδάτων άπό τού μηδενός βαίνει αύξανόμενον βαθμιαίως, ούτε τόπους 
πρός άγκυροβολίαν. Πανταχόθεν τά όρια αύτοΰ άποτελοΰνται έξ υψη
λών, απότομων, καθέτων βράχων, ών έξωθεν απύθμενος υπάρχει θά
λασσα. Τ ά έπί τής κορυφής τής απόκρημνου ακτής υπάρχοντα χωρία 
δεσπόζουσι τής παραλίας έξ ύψους πολλών εκατοντάδων μέτρων. Ό 
μόνος τόπος δυνατής άποβάσεως, ή τανΰν καλούμενη Σκάλα, αποτε
λεί έπίπεδον έπιφάνειαν ξηράς λίαν μικράν, ούτως ώστε μόνον όλίγισται 
άποθήκαι κατεσκευάσθησαν έπ' αυτής, καί μόλις ύπερέχουσαν τής επι
φανείας τών υδάτων. Έ κ τοΰ φυσικοΰ τούτου βατήρος κλϊμαξ στηριζο
μένη έπί τών πλευρών τών απόκρημνων βράχων άγει είς τήν ύπερθεν 
κειμένην πρωτεύουσαν τής νήσου, ής αί κατάλευκοι οίκίαι ύπέρκεινται 
τοΰ ζοφεροΰ βαράθρου. Είς ταύτην τήν Σκάλαν φθάνουσι καί εκφορτώ
νονται σήμερον τά έξ Ελλάδος καί έξ Ευρώπης εμπορεύματα, έκ τ α ύ 
της δέ παραλαμβάνονται τά όλίγιστα πρός έξαγωγήν προϊόντα τής νήσου 
καί μάλιστα ό πεφημισμένος θηραϊκός οίνος. Ή Θήρα ύπό έμπορικήν 
έποψιν σχετιζόμενη μετά τε τής Ελλάδος καί τής Ευρώπης οφείλει νά 
έχη τόν λιμένα καί τήν πρωτεύουσαν αυτής τετραμμένα πρός άμφοτέ-
ρας ταύτας τάς χώρας. "Ολως διάφορον τυγχάνει τά προς ανατολάς 
έστραμμένον μέρος τής νήσου. Αποτελείται έκ τών πρανών τοΰ αρχαίου 
ηφαιστείου. Επιμήκης κατωφέρεια έκ κισήρεως φθάνει μέχρι τής θαλάσ
σης. Έ κ τής κατωφέρειας ταύτης άνακύπτουσι προς μεσημβρίαν καί ανα
τολάς δύο πελώριοι όγκοι άσβεστίτου, ών αί άκραι προχωρούσαι, εντός 
τής θαλάσσης σχηματίζουσι δύο απόκρημνα ακρωτήρια.'Ανά μέσον τών 
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ακρωτηρίων τούτων εκτείνεται ριπιδοειδώς γονιμωτάτη καί κάλλιστα 
άρδευοαένη πεδιάς, οριζόμενη πρός τήν θάλασσαν ύπό παραλίας ομαλής, 
αποτελούσης ήμικύκλιον άπό τοΰ ένας εις τό έτερον άκρωτήριον καί 
έχούσης ύδατα βαθμηδόν καί όμαλώς βαθυνόμενα. Η παραλία αύτη 
έστραμμένη ούσα πρός μεσημβρίαν καί ανατολάς άναπετάννυται, καθά-
περ ό λιμήν τής Λίνδου, εις έξ ανατολών άπόβασιν. Ένταΰθα δέ έκτί-
σθη καί ή πρώτη πρωτεύουσα τής Θήρας. Έ κ τής παλαιότατης 
πόλεως ουδέν σήμερον Ίχνος διαφαίνεται. Έπί τών ελληνιστικών όμως 
χρόνων, δήλον ότι μετά τάς κατακτήσεις τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου, 
νεωτέρα πόλις έκτίσθη έπί τής θέσεως ταύτης, τά δέ σωζόμενα ερείπια 
μαρτυροΰσι περί τής ευδαιμονίας καί τοΰ πλούτου αυτής ώς καί περί τοϋ 
είδους τοΰ ένεργοΰ βίου έξ ού ταΰτα απέρρευσαν. Τ ά κτίρια, οί ναοί, ή 
αγορά καί τό γυμνάσιον τυγχάνουσιν έργα τών Πτολεμαίων. Τό ναυτι-
κόν τών Αιγυπτίων ειχεν εκλέξει τήν θέσιν ταύτην ώς σταθμόν, Α ιγύ 
πτιοι στρατιώται έφρούρουν τά έν αυτή, ένταΰθα καί έπαρχος Αιγύπτιος 
ήτο επιτετραμμένος. Καί έκ τών ερειπίων δέ μόνον κρίνεται ότι ή νεω
τέρα αύτη πόλις υπήρξε τών Αιγυπτίων. Τά αυτά δέ αίτια είχον πάν
τοτε τά αυτά αποτελέσματα. Δέν υπολείπονται πλέον έκεϊ ερείπια προ
ελληνικά. Έν τούτοις οί γείτονες βράχοι τής ακτής φέρουσιν ένεσκαμ-
μένους πλείστους τάφους, οϊτινες κοινή ομολογία ανάγονται είς τούς 
Φοίνικας. 

Τέλος δέ ή Σαλαμίς έν τώ μυχώ κόλπου διά τών τριών προσόψεων 

αυτής βλέπει καί ορίζει εγγύτατα τάς έλληνικάς γαίας τών Μεγάρων, 

τής Έλευσίνος καί τών Αθηνών, μόνον δέ ή πρός μεσημβρίαν πρόσο-

ψις αυτής άναπετάννυται πρός τό πέλαγος. Απέναντι τών Μεγάρων 

κείται έν τώ μυχώ τοΰ μεγάλου Ορμου τής Κούλουρης ή σημερινή κώμη 

έν θέσει έχούση τά πλεονεκτήματα τής βαθύτητος, τής ασφαλείας καί 

τής εκτάσεως πρός άγκυροβολίαν, πασχούση όμως απόλυτον''έλλειψιν 

ποσίμου ύδατος. Ώ ς πρωτεύουσα όμως τών ιθαγενών, οϊτινες δύνανται 

νά κατασκευάσωσι δεξαμενάς πρός συλλογήν τών όμβρίων υδάτων καί 

νά έξορύξωσι βαθέα φρέατα είς καταλλήλους τόπους, ή έν λόγω τοπο

θεσία τυγχάνει ή άρμοδιωτέρα. Οί κάτοικοι Ομως τής Σαλαμίνος γνω

στόν ότι έζησαν πάντοτε ύπό τήν έμπορικήν καί πολιτικήν ήγεμονίαν 

τών γειτόνων. 'Από τών παλαιότατων χρόνων τής ελληνικής αρχαιότη

τος τά Μέγαρα καί αί Αθήναι ήριζον περί τής νήσου ταύτης μέχρις ού 

αύτη προσεκτήθη ύπό τών Αθηναίων. Κατ ' άκολουθίαν ό τής Σαλαμίνος 
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λιμην ώς παράρτημα τών Αθηνών έγκατέστη απέναντι τοΰ Πειραιώς 

επί τοΰ πρός βορράν και ανατολάς στενοΰ. Άπετελει κλίμακα άνετον διά 

την πρός τήν άθηναϊκήν γήν διάβασιν, έτι δε διά τήν μεταξύ τών δύο 

αθηναϊκών κόλπων τοΰ Φαλήρου και τής 'Ελευσίνος έμπορικήν διαλλα-

γην. Ά λ λ ά , καθ' ά λέγει ό Στράβων, ητο νέα τις πόλις, έξ ού καθορώ-

μεν, τίνες πολιτικάι και εμπορικάι σχέσεις συνέτειναν είς τήν ΐδρυσιν αυτής. 

Κατά τούς προελληνικούς χρόνους, πρό τής υπαγωγής τής Σαλαμίνος 

εις τούς Αθηναίους (κατά τούς ομηρικούς χρόνους γνωστόν ότι ύπήρξεν 

ένταΰθα άνεξάρτητον ύπό τόν Αϊαντα βασίλειον), είχε, κατά τόν αυτόν 

Στράβωνα, τήν πάλαιαν αυτής πόλιν έστραμμένην πρός τήν Αϊγιναν 

και πρός μεσημβρίαν. Πράγματι δέ ή πρός μεσημβρίαν άκρα τής νήσου 

εμφανίζει μικρόν όρμον, όστις, άναπεπταμένος πρός τήν έξ ανατολών 

έμπορικήν κίνησιν, αναπαριστά τήν τοποθεσίαν και τόν προσανατολισμόν 

τών παλαιών τής 'Ρόδου και τής Θήρας πρωτευουσών. 

Τάς αύτάς τοπολογικάς παρατηρήσεις δυνάμεθα νά κάμωμεν και περί 

πασών τών άλλων ελληνικών νήσων. Αί έπί τών νήσων τοΰ Αιγαίου 

πελάγους παλαιαί πρωτεύουσαι πόλεις τυγχάνουσιν έστραμμέναι ουχί 

πρός δυσμάς, βορράν ή πρός τό βορειοδυτικόν μέρος, τ . έ.. πρός τάς 

εύρωπαϊκάς ή άσιατικάς παραλίας τάς ύπό Ελλήνων κατοικισθείσας, 

άλλά πάντοτε πρός μεσημβρίαν ή πρός μεσημβρίαν και ανατολάς, πρός 

τάς ξένας δηλονότι άνατολικάς θάλασσας. "Εν και τό αυτό έμπορικόν 

ρεΰμα, πήγασαν έκ τοΰ έξωτερικοΰ, έδημιούργησεν έν πάσαις ταϊς νήσοις 

καϊ ταϊς ήπειρωτικαϊς άκταϊς τοΰ Αιγαίου πελάγους τούς παλαιούς τού

τους εμπορικούς σταθμούς, τοΰτο δέ τό ξένον έμπορικόν ρεΰμα ώς έκ 

τής διευθύνσεως αύτοΰ φωράται προερχόμενον έξ ανατολών. 

Και αύται έτι αί έν τώ έσωτερικώ τών ελληνικών χωρών, έν τή 

ήπείρω ή έν τή Πελοποννησω, πάλαιαι πρωτεύουσαι πόλεις, ή Λυκό-

σουρα και αί Θήβαι, τά παλαιά ιερά τών Δελφών και τής Όλυμπίας, 

έδημιουργήθησαν έκ τής πορείας τής αναπτύξεως τοΰ αύτοΰ τούτου 

ξενικού εμπορίου. Πάς τις δύναται νά παρατήρηση Οτι πάντα τά ίερά 

τών αρχαίων Ελλήνων, οί Δελφοί, ό Ισθμός, τό Ηραΐον τοΰ Άργους, 

τό Άμυκλαϊον τής Λακωνίας, ή Όλυμπία κτλ. , κείνται έν ταϊς αύταϊς 

τοποθεσίαις, είς τήν αυτήν άπόστασιν, είς τόν αυτόν βραχύν ή μακρόν 

άπό τής θαλάσσης σταθμόν, είς τόν τόπον καθ' ον συνήθως αί άπό τής 

ακτής τής θαλάσσης άνερχόμεναι έμπορικαί συνοδίαι συναντώσι τάς έκ 

τοΰ έσωτερικοΰ κατερχομένας τοιαύτας, είς τόν τόπον τής κοινής αγοράς 
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τών άπό θαλάσσης λαών και τών εντοπίων. Κρίνατε δέ άν δέν πρέπη 
νά πιστεύσωμεν οπωσδήποτε είς τάς άρχαιοτάτας παραδόσεις, αϊτινες 
άπέδιδον τήν τών ιερών ΐδρυσιν είς ναυτικούς ξένους, τών μέν Δελφών 
είς τούς Κρήτας, τοΰ δ' έν Όλυμπία είς τόν έξ ανατολών Ηρακλέα, 
τοΰ Ηραίου είς τόν έξ Αιγύπτου Δαναόν, κτλ. Συντόμως δ' είπεϊν, 
φρονώ ότι αί τών τής αρχαιότατης Ελλάδος πόλεων τοποθεσίαι άπο-
δεικνύουσιν ό'τι ή "Ελλάς αύτη διετέλει ύπό τήν έμπορικήν ήγεμονίαν 
τοΰ έξωτερικοΰ. Οία διά τήν σύγχρονον "Ελλάδα ύπήρξεν ή δράσις 
τών «Φράγκων» και τών εμπορικών στόλων τής Δύσεως, τοιαύτη 
ύπήρςε καϊ ή τών αρχαίων ανατολικών λαών και τοΰ ναυτικοΰ αυτών 
διά τήν άρχαιοτάτην "Ελλάδα. Τις όμως ή ακριβής έθνικότης τών έξ 
Ανατολών τούτων λαών ; Οί μέν αρχαίοι συγγραφείς ομοθυμαδόν δίδου-
σιν είς αυτούς τό όνομα τών Φοινίκων και θεωροΰσιν αυτούς προελθόντας 
έκ τών λιμένων τής Συρίας. Φρονώ δέ ότι και αί έμαϊ σπουδαϊ καϊ 
έρευναι έπϊ τοΰ αντικειμένου τούτου ήγαγον είς φώς τεκμήρια τινα 
πειστικά ένισχύοντα τήν προηγουμένην γνώμην Οτι οί έξ Ανατολών 
έποικοι ούτοι ήσαν Σημϊτα ι , διό καί τά ύπ' αυτών έγερθεντα ιδρύματα 
φαίνονται φέροντα σημιτικάς επωνυμίας. Ταύτην δέ τήν νέαν άπόδειξιν 
θέλομεν πορισθή έκ τής εξετάσεως και μελέτης τών ονομάτων τών τόπων. 

Δ ' 

"Οντως δέ, έάν μετά τάς τοποθεσίας τών προελληνικών πρωτευου
σών θεωρήσωμεν τά τών τόπων ονόματα τής αρχαιότατης "Ελλάδος 
καί δή τά έπί τών νήσων, πειθόμεθα ότι αί πλεϊσται τών τελευ
ταίων τούτων έτήρησαν μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων τά ύπό τών 
αρχαίων "Ελλήνων άποδοθέντα αύταϊς ονόματα, φέρ' ειπείν Πάρος, 
Νάξος, Σάμος, Παξός, Κάσος κτλ. Σημειωτέον δ' έν πρώτοις ότι τά 
ονόματα ταΰτα, ών τήν εννοιαν παντελώς άγνοοΰμεν σήμερον, καί 
παρά τοις άρχαίοις ούδεμίαν ένέφαινον σημασίαν, διότι ουδεμία κατ ί -
σχυσεν ετυμολογία αυτών έν ουδεμία τών αρχαίων καί νεωτέρων γλωσ
σών. Σημειωτέον προσέτι ότι αί ακατανόητοι αύται λέξεις έφερον κατά 
τήν αρχαιότητα καί έτέραν έπισυνημμένην εντελώς σαφή τήν εννοιαν 
καί ακραιφνώς έλληνικήν. Ή αύτη νήσος ή φέρουσα τό άκατανόητον 
όνομα Κάσος, έκαλεϊτο επίσης "Αχνη. Τό άσήμαντον όνομα 'Ρήνεια 
άνήκεν είς άλλην νήσον προσεπικαλουμενην καί Κελαδουσαν. Τοΰτ' αυτό 
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συμβαίνει έτι τών πλείστων νήσων, οίον τής Σάμης - Κεφαλληνίας, 
Θάσου-Άερίας, Άμοργοΰ-Ψυχίας, Ώλιάρου-Ύληέσσης, θήρας-Καλ
λίστης κτλ . , έκαστης αυτών φερούσης δύο τουλάχιστον ονόματα, τό 
μέν προφανώς έλληνικόν καί εύνόητον, τό δέ άπόκρυφον τήν τε αρχήν 
και τήν έννοιαν. Μελετήσωμεν ήδη τά τέσσαρα ονόματα Κάσος - "Αχνη 
και 'Ρήνεια - Κελαδοΰσα. 

Η νήσος Κάσος κειμένη πρός ανατολάς τής Κρήτης αποτελεί τρόπον 
τινά τόν πρώτον στΰλον τής διά τών νήσων Καρπάθου, Σάρου καί 
"Ρόδου άπό τών έσχατων άκρων τής Κρήτης είς τά ακρωτήρια τής 
Μικράς Ασίας μεταγούσης νησιακής γέφυρας. Κατά μήκος τών είρη-
μένων νήσων, ύπό τόν άνεμον αυτών, προσφορωτάτη οδός θαλάσσια 
τίθησιν είς συγκοινωνίαν τάς άσιατικάς άκτάς πρός τάς κρητικάς. Προς 
δέ τούτοις οί τής Καρπάθου καί Κάσου πορθμοί άποτελοΰσι τούς μεγά
λους πόρους τούς άγοντας άπό τών ανατολικών μερών τής Μεσογείου είς 
τό Αιγαίον πέλαγος. 

Ή Κάσος καθ' έαυτήν τυγχάνει πολυδειράς καί λίαν δασώδης, αί δέ 

άκταί αυτής είναι ύπερύψηλοι καί απότομοι βράχοι. Τό όνομα άρα 

Άχνη ή Αφρός άποδιδόμενον αυτή ερμηνεύεται ευχερώς. Τό Μέγα Έ ι υ -

μολογικόν λε'γει ότι ή λέξις άχνη σημαίνει πάν λεπτοφυέστατον μόριον, 

πάντα χνοϋν ύγρόν ή ξηρόν. Έν τή Ίλιάδι γίνεται επανειλημμένως 

παραβολή τοΰ κονιορτοΰ φευγόντων ανθρώπων στροβιλιζόμενου ύπό τόν 

άνεμον καί τοΰ κονισάλου έν ταϊς άλωσιν, έν αίς λικμίζεται ό σίτος πρός 

χωρισμόν τοΰ καρποΰ άπό τής άχνης. "Αλλη τις παραβολή προχειρότατη 

είς τον αυτόν ποιητήν είναι καί ή τοΰ ούριοδρομοΰντος πλοίου, όπερ δια-

σχίζον μετά ταχύτητος τά κύματα ύπεγείρει περί αυτό άφρόν λεπτότα-

τον, ούτως ώστε φαίνεται άχνίζον. Αί ύψηλαι καί απόκρημνοι τής Κάσου 

άκταί άντιτασσόμεναι άφ' ενός μέν πράς τά άνοικτάν πέλαγος καί πρός 

τόν έκ μεσημβρίας σάλον, άφ' έτερου δέ πρός τό άπό βορρά ρεύμα 

καί τάς πνοάς άνεμων παρέχουσι πολλάκις τήν ύπό τοΰ ποιητοΰ τής 

Όδυσσείας περιγραφομένην εικόνα, καθ' ήν αί απόκρημνοι, βραχώδεις 

καί οξυκόρυφοι άκταί αυτής πληττόμεναι ύπό τής μυκωμένης θαλάσσης 

φαίνονται άχνίζουσαι έξ άφροΰ. 

Ώ ς γεωγραφικόν όμως όνομα έκλαμβανόμενον τά ούσιαστικόν άχνη 

τοΰτο ενέχει τά δυσερμήνευτον Οτι άποδιδόμενον είς νήσον ώφείλε μάλ

λον νά ύπάρχη έν συνθέσει μετά τής λέξεως νήσος ('Αχνόνησος η 

'Αφρόνησος) ή τουλάχιστον νά έχη επιθέτου μορφήν ('Αχνόεσσα ή 
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'Αφρόεσσα). Τούτου ένεκα φαίνεται ότι τά έν λόγω όνομα δέν είναι ονο

μασία πρωτότυπος, δημώδης. 

Βέβαιον είναι ότι έν ταις σημιτικαΐς γλώσσαις τό ίσοδύναμον τής 

λέξεως αχνη είναι ή λέξις κάς. Η παρομοίωσις τών φευγόντων έν πολέμω 

πρός τά ύπό τοΰ άνεμου στροβιληδόν άναρπαζόμενα άχυρα ή αχνην 

τοΰ σίτου λικμιζομένου έπί τών ιερών άλώνων, ήν εύρίσκομεν παρά τώ 

Όμήρω πολλάκις έπαναλαμβανομένην, άπαντα καί έν τή "Αγία Γραφή 

παρ' Ιερεμία λέγοντι ότι ό Αιώνιος διεσκόρπισε τούς εχθρούς καθ' ον 

τρόπον διασκορπίζει τό κάς ό άνεμος έν τή έρήμω. Τό όνομα λοιπόν 

Κάσος φανερόν ότι είναι αυτή ή σημιτική λέξις κάς λαβούσα έλληνικήν 

κατάληξιν καί ταύτοσήμαντος πρός τήν λέξιν αχνη ή αφρός, ή δέ διττή 

ονομασία Κ ά σ ο ς - Ά χ ν η ένιαίαν έχει τήν σημασίαν έκφερομένην είς δύο 

διαφόρους γλώσσας, τήν σημιτικήν καί τήν έλληνικήν. 

Όμοίως έχει τά πράγμα καί περί τής 'Ρηνείας - Κελαδοναης. Η 

νήσος αύτη εγγύτατα τή Δήλω κειμένη καλείται ύπό τών συγχρόνων 

ναυτικών Μεγάλη Δήλος, ένώ παρά τοις άρχαίοις είχε τό διπλοΰν όνομα 

'Ρήνεια καί Κελαδοΰσα. Ή λέξις κέλαδος σημαίνει θόρυβον, κρότον, 

πάταγον, άπαντα δέ παρ' Όμήρω πρός δήλωσιν τοΰ θορύβου τής μάχης, 

τής κλαγγής τών συγκρουόμενων όπλων, τής άλαλαγής τών μαχό

μενων, τοΰ κρότου τών μυκωμένων χειμάρρων καί τών έπί τής θαλάσ

σης στεναζόντων ανέμων. Τό έπίθετον Θορυβώδης ή Κελαδόεσσα αρμό

ζει κάλλιστα είς τήν Μεγάλην Δήλον, έάν λάβη τις ύπ' όψει τήν όδον-

τωτήν περιφέρειαν αυτής, τούς ρωγμώδεις καί βαθεϊς κολπίσκους τούς 

σχεδόν διαμπερώς διατέμνοντας αυτήν, τούς προβλήτας βράχους αυτής, 

τάς απόκρημνους αυτής άκτάς ύπερκειμένας τής θαλάσσης είς ύψος εκα

τόν πεντήκοντα μέτρων, πάντα ικανά νά προκαλέσωσι τήν πάλην τών 

ύπό τοΰ βορρά έξεγειρομένων κατά τών πλευρών αυτής μανιωδών κυμά

των. Ή νήσος αύτη εκτεθειμένη απροστάτευτος έν τώ μέσω τοΰ τής 

Μυκώνου πόρου αντιμετωπίζει τόν βορειοδυτικόν άνεμον καί τό άπό 

Ελλησπόντου ρεΰμα. Ό τών κυμάτων πάταγος καί μυκηθμός ύπέ-

βαλον είς τούς ένοικους τρομεράς καί φρικαλέας ιστορίας βρυκολάκων. 

Ό Bonde lmonte αναφέρει τήν είς τάς άκτάς τής νήσου ύπαρξιν 

τοΰ Βράχου τών Αιγών, είς όν συνέρχονται τά ακάθαρτα πνεύματα, 

όταν δέ πλοϊον εκείθεν διαπλέον τυχόν παραμείνη τήν νύκτα, συμβαί-

νουσι τοιούτοι μυκηθμοί καί πάταγοι ώστε νομίζει τις ότι επίκειται ή 

τοΰ ούρανοΰ καί τής γής καταστροφή, τά δέ ακάθαρτα πνεύματα μεγα-
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λοφώνως καί βροντωδώς προφέρουσι τά ονόματα τών έπί τοΰ πλοίου· 
ανδρών. Επειδή δέ έν ταϊς σημιτικαϊς γλώσσαις ύπάρχουσιν αί ρίζαι 
ράνεα καί φάννα σημαίνουσαι μετά πάντων τών παραγώγων αυτών τους 
βίαιους θορύβους, τούς πάταγους, τάς άναρθρους καί έναρθρους κραυγάς, 
τούς ψιθύρους τών εμψύχων καί άψυχων όντων, τόν κρότον τών όπλων 
καί τήν κλαγγήν αυτών, τούς ήχους τών χορδών, τάς έκ χαράς καί λύπης 
κραυγάς τών ανθρώπων, καί επειδή ισοδύναμος λέξις πρός τό έβραϊ-
κόν ρίνεα είναι ή ελληνική λέξις κέλαδος, προκύπτει έντεΰθεν τό συμπέ
ρασμα ότι πρόκειται επίσης περί διπλής ονομασίας ('Ρήνεια-Κελαδοΰσα) 
έλληνοσημιτικής. 

Τ ά ονόματα τών πλείστων ελληνικών νήσων παρομοίαν έχουσιν έρμη-
νείαν. Ά λ λ ά μή δυνάμενοι νά έρευνήσωμεν έν τω παρόντι άρθρω πάντα 
τά διπλά ονόματα τών έν ταϊς έλληνικαϊς θαλάσσαις νήσων σημειοΰ-
μεν απλώς ότι πάσαι αί άπό τών ασιατικών μέχρι τών αλβανικών ακτών 
καί αί άπό τοΰ κόλπου τής Λακωνίας μέχρι τών παραλίων τής Θράκης 
εύρισκόμεναι νήσοι, ή Θάσος καί ή Κέρκυρα, οί Παξοί καί ή Σάμος, ή 
Σαλαμίς και τά Κύθηρα, διεφύλαξαν όνομα τ ι φοινικικόν ού ή σημα
σία καί ή αληθής ετυμολογία παρέχεται ύπό διπλοΰ ονόματος έλλη-
νοσημιτικοΰ. 

Τό περί διπλών ονομασιών έτερογλώσσων φαινόμενον δέν χαρακτηρί
ζει αποκλειστικώς τήν προελληνικήν έποχήν. Καθ ' ολην τήν τής Μεσο
γείου ίστορίαν βλέπομεν ότι οί διαφόρου εθνικότητος ναυτικοί έν ταΐς 
διαφόροις χρονολογικαϊς περιόδοις μετέδοσαν τά τών τόπων ονόματα 
πρός αλλήλους έπισυνάπτοντες πολλάκις καί τήν έκαστου εννοιαν διά μιάς 
ή πλειόνων λέξεων έν τή εαυτών γλώσση, χωρίς Ομως νά παραλείπωσι 
καί τό άρχικόν όνομα. Οί Βενετοί καϊ οί Γενουήνσιοι μανθάνουσι παρά 
τών Βυζαντινών τό είς τόν Ά θ ω άποδιδόμενον ώς έκ τών έπ' αύτοΰ 
κατοικούντων μοναχών όνομα "Αγιον Όρος, όπερ μεταγλωττίζουσι μέν είς 
Monte S a n t o , δέν παραλείπουσιν όμως καί τό πρωτότυπον. Ή παρά 
τά Κύθηρα Έλαφόνησος καλούμενη νήσος κατά τούς χρόνους τής "Ενε
τοκρατίας προσεπεκλήθη καί C e r v i δι' ίταλικοΰ ονόματος τό αυτό 
σημαίνοντος. Άλλος τις βράχος φέρεται έν τοΐς ναυτικοϊς όδηγοΐς ύπό 
τήν διπλήν σημασίαν Ποντικονήσι καί Ile aux rats. Καί κατά ξηράν 
ομοίως όνομάζομεν σήμερον μίαν καί τήν αυτήν χώραν διά τοΰ διπλοΰ 
ονόματος Σουδάν καϊ Νιγρητική, τό μέν διαφυλάξαντες τήν άραβικήν 
λέξιν Βελάτ-ες-Σουδάν ή απλώς Σουδάν, σημαίνουσαν τήν χώραν τών 
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Μαύρων, τό δέ έπισυνάψαντες καϊ έτερον όνομα κατά λατινικήν έκφρα-
σιν τής αυτής έννοιας. 

Παρόμοιαι διτταί όνομασίαι ευρίσκονται πλεΐσται όσαι έν τή ελλη
νική τοπωνυμία, αΐτινες δύνανται νά παράσχωσιν απόλυτον βεβαιότητα 
δίδουσαι λύσιν είς πολλά προβλήματα αναγόμενα είς τάς πηγάς τοΰ 
ελληνικού πολιτισμού. "Οταν αί πλεΐσται τών νήσων φέρωσι διπλοΰν 
όνομα, ών τό έν ασφαλώς έλληνικόν, Άχνη, σημαϊνον τόν άφρόν, τό δέ 
άγνωστον μέν τήν καταγωγήν, δυνάμενον όμως νά έρμηνευθή ύπό ετυμο
λογίας σημιτικής καϊ νά δώση τήν αυτήν εννοιαν τού Αφρον, φρονώ ότι 
δυνάμεθα νά φθάσωμεν είς τό βέβαιον πόρισμα, πρώτον μέν ότι Ά χ ν η -
Κάσος αποτελεί διττόν όνομα έλληνοσημιτικόν, δεύτερον δέ ότι ναυτι
κόν σημιτικόν είχε τό πάλαι καταλάβει τό Αιγαίον πέλαγος καί ότι ή 
τοΰ Θουκυδίδου φράσις, λέγοντος ότι οί νησιώται ήσαν Κάρες καϊ Φοί
νικες, είναι ήχώ αξιόπιστου παραδόσεως, είναι ή έκφρασις ιστορικής 
αληθείας καί όχι μύθευμα, γνωστού όντος ότι οί δύο ούτοι λαοί είχον 
εποικήσει τάς πλείστας τών νήσων. 

Έν τή μαρτυρία ταύτη κείται τό σπέρμα σύμπαντος τοΰ θέματος μου. 

Τό περί τών αρχών τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμοΰ μυστήριον σχεδόν αποκα

λύπτεται καί φωτίζεται ύπό τών πολλών έλληνοσημιτικών διπλών ονο

μάτων τών νήσων. Τ ά ονόματα ταΰτα δύνανται μόνα νά λαλήσωσι καί 

μαρτυρήσωσι πειστικώς περί τών διαλλαγών ώς πρός τάς λέξεις, ώς 

πρός τά προϊόντα καί ώς πρός τάς ιδέας μεταξύ τών Φοινίκων καί τών 

αρχαιοτάτων κατοίκων τών ελληνικών χωρών. Ταύτην τήν έρευνητικήν 

μέθοδον θεωρώ άπροσμάχητον, διότι ένδεχόμενον μέν ετυμολογία τις 

νά διαμφισβητηθή, νά θεωρηθή ώς αμφίβολος καί ν' άπορρκρθή, πάν 

όμως διπλοΰν έτερόγλωσσον όνομα φέρει έν έαυτώ αύθεντικωτάτην άπό-

δειξιν. Κριτικοί τίνες δύνανται ν' άποκρούσωσι καί τήν πιθανωτάτην 

τών ετυμολογιών ύπό τό πρόσχημα ότι πάσαι αί συμπτώσεις είσί δύνα

ται καί Οτι ελληνική τις λέξις δύναται μέν νά όμοιάζη πρός λέξιν φοι-

νικικήν, χωρίς όμως ένεκα τούτου νά παράγηται έξ εκείνης ή νά παρή-

γαγεν έκείνην. Απέναντι όμως διπλοΰ τίνος ονόματος πάς άνθρωπος 

αγαθής πίστεως πείθεται, προϋποτιθεμένου βεβαίως νά διευκρινισθή 

επαρκώς τό διπλοΰν όνομα καί οί δύο όροι αύτοΰ οί έτερόγλωσσοι νά 

σημαίνωσι σαφώς έν καί τό αυτό πράγμα. Τούτου τεθέντος βλέπομεν 

δτι έν τή γλώσση καϊ τοις γράμμασι τής αρχαιότατης Ελλάδος τά 

διπλά έλληνοσημιτικά ονόματα τοιαύτην κατέχουσι θέσιν οϊαν και έν 
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τή γεωγραφία αυτής. Δυνάμεθα ού μόνον νά βεβαιώσωμεν τήν παρου-

σίαν τών Σημιτών έν τώ άρχεγόνω έκείνω έλληνικώ κόσμω, άλλά 

καί νά σπουδάσωμεν καί έρευνήσωμεν, όποια τις ύπήρξεν ή έπί τής 

ιστορίας τοΰ πολιτισμοΰ καί τής σκεψεως αυτής τών Ελλήνων έπί-

δρασις αυτών, καί κατά πόσον είναι αληθές ότι οί Σημϊται ούτοι έπε-

νόησαν ή μετέδωκαν είς τούς "Ελληνας τάς γνώσεις καί τάς εφευρέσεις 

έκείνας, άς συνήθως άποδίδομεν είς τήν έλληνικήν δημιουργικότητα. 

Ό Θουκυδίδης καί ό Στράβων δικαίως άνέφερον είς τήν έξ Ανατο 

λών έπίδρασιν τά πλείστα τών υλικών καί πνευματικών προσόντων, 

άτινα απετέλεσαν τήν δύναμιν τοΰ ελληνισμού. Τό άλφάβητον, τάς 

τέχνας, τά γράμματα, τάς έπιστήμας, τούς μύθους, τάς λατρείας, τήν 

ναυσιπλοίαν κτλ. , τά πάντα σχεδόν έλαβεν ή αρχέγονος "Ελλάς άπό 

τών ανατολικών λαών. Πρό τοΰ Δαναοΰ καί τοΰ Κάδμου δέν υπήρχε 

πραγματικώς ή ή βάρβαρος τών Πελασγών γή, μετά δέ τούς δύο τού

τους παρήχθη ή "Ελλάς τών κλασσικών χρόνων. *Αρά γε οί έξ Α ν α τ ο 

λών έλθόντες έδοσαν τά πάντα είς τήν "Ελλάδα, τήν ύλην καί τήν ίδέαν, 

τά αποτελέσματα καί τάς μεθόδους, τάς λέξεις καί τά διανοήματα καί 

μάλιστα τήν μορφήν έκείνην τοΰ πνεύματος καί τοΰ συλλογισμοΰ, τήν 

μεγαλοφυίαν έκείνην καί τήν συλλογιστικήν δεξιότητα, άπερ άποτελοΰσιν 

είς τούς οφθαλμούς ημών τό αληθές μεγαλεϊον τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ; Νομίζω 

ό'τι καί είς τό ερώτημα τοΰτο υπάρχει δυνατή άπόκρισις λέγουσα ότι οί 

έξ Ανατολών έλθόντες έδοσαν τά πάντα είς τήν "Ελλάδα, έζαιρουμένης 

αυτής ταύτης τής "Ελλάδος. Οί λαοί τής Ανατολής έπί αιώνας, έπί 

χιλιετηρίδας είχον επισωρεύσει άνευ τάξεως καί διαλογής, άνευ συστή

ματος καί μεθόδου, κατά τρόπον άπαράλλακτον πάντοτε καί ιδιάζοντα 

αΰτοϊς, γνώσεις, έμπειρίαν, αντιρρήσεις, όνειρα, παραδόσεις, αληθείας 

καί πλάνας, πάντα δέ ταΰτα έκόμισάν ποτε είς "Ελλάδα. Ό 'Έλλην 

γενόμενος κύριος τοΰ θησαυροΰ τούτου κατέστησεν έν αύτώ διακρίσεις 

λογικάς, ταξινομήσεις έπιστημονικάς, συλλογισμούς ανθρωπίνους, καί έκ 

τοΰ τερατώδους εκείνου χάους έδημιούργησε τόν διανοητικόν κόσμον. Ό 

μέν Σημίτης παρέσχε τήν ύλην, ό δ 'Έλλην έδημιούργησε τήν ίδέαν. 

Κατά τό γαλλικόν του V. Βerard. 


