
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΑΡΧΗ

Καθόσον γνωρίζομεν ή έ'κφρασις άν&ρώπων απαρχή παρ’ άρχαίοις άνα- 
γινώσκεται μόνον εν έ'ργοις τοϋ Πλουτάρχου. Έκ των τριών σχετικών χω
ρίων τά μέν δυο (Θησ. 16, Ήθ. 298F κ.εξ.) είναι σχεδόν ταυτόσημα, άνα- 
φερόμενα εις τούς εν τη αρχαία Θράκη εγκατεστημένους ως άποίκους Βοτ- 
τιαίους, τό δέ τρίτον (αύτ. 402α), δπερ είναι βραχύτατου και περιέχει τον 
δρον απαρχή κατά πληθυντικόν, άφορμ εις τούς Έρετριεΐς καί τούς Μά- 
γνητας.

Έκ τών χωρίων τούτων σπουδαιότερον είναι τό πρώτον, καθόσον τά 
έν αύτφ πράγματα άναφέρονται εις τον ’Αριστοτέλη, είναι δέ τούτο:

Πλουτ. Θησ. 16 (L ί n d s ko g, παρά Teubner): ’Αριστοτέλης (άπ. 
443) δέ και αυτός έν rfj Βοττιαίαιν πολιτεία δήλός έστιν ου νομίζων 
άναιρέϊσ&αι τους παΐδας (sc. τών Ά&ηναίων) υπό τοϋ Μίνω, άλλά &η- 
τενοντας έν τή Κρήτη καταγηράσκειν καί ποτέ Κρήτας ευχήν παλαιάν 
αποδίδοντας άν&ρώπων απαρχήν εις Δελφούς άποστέλλειν, τοις δέ πεμπο- 
μένοις άναμειχ&έντας έκγόνονς εκείνων ουνεξελ&ειν ώς δ’ ούκ ήσαν ικα
νοί τρέφειν έαυτονς αύτό&ι, πρώτον μέν εις ’Ιταλίαν διαπερασαι κάκεϊ 
κατοικεΐν περί την Ίαπνγίαν, έκεΐ&εν δ' αυ&ις εις Θράκην κομισ&ήναι και 
κλη&ήναι Βοττιαίους· διό τάς κόρας τών Βοττιαίων &υοίαν τινά τελονσας 
έπάδειν «ΐωμεν εις Ά&ήνας»

Τί νοείται ενταύθα διά τής έκφράσεως άν&ρώπων άπαρχή δεν προκύ
πτει εύχερώς. Πολλοί τών ερμηνευτών δεν άφίστανται τής κατά λέξιν, ως 
δέχονται, σημασίας τού δρου άπαρχή. Ούτως, ό Amyot ερμηνεύει: «les 
premices de leur hommes», κατ’ αυτόν δέ 6 Doehner: «primitise homi- 
num». Τοιαύτη δέ τις σημασία δύναται νά θεωρηθή δτι αποδίδεται καί έν 
τφ Λεξικφ Liddell and Scott (ν. έ'κδ., εν λ. άπαρχή2), ένθα τό 1

1 Σημειωτέου δτι τό χωρίον τοΰτο θεωρείται, ώς είκός, απόσπασμα τοΰ Άρι- 
στοτέλους, ανευρίσκεται δ’ έν V. Rose Aristotelis Fragmenta, Λιψία 1886, άρ. 
485. Ό παρά Lindskog άρ. 443 είναι κατά τήν παλαιοτέραν, προδήλως, έ'κδοσιν 
τών αποσπασμάτων τούτων υπό τοϋ Rose επίσης έν τή σειρρ τής γνωστής μεγάλης 
έκδόσεως τών έργων τοϋ Άριστοτέλους, κατά τάς σελίδας τής οποίας, συνήθως, 
γίνονται at παραπομπαί είς έργα τοΰ φιλοσόφου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:02 EEST - 3.236.241.27



644 Θ. 2. Τζαννετάτου

ερμήνευμα «firstlings for sacrifice or offering», καίτοι δεν συνάπτεται 
αμέσως προς το παρατιθέμενου τμήμα τοϋ ήμετέρου χωρίου, δεν είναι, ασφα
λώς, δ'λως ξένον προς αυτό. Αί ερμηνεϊαι αΰται είναι, βεβαίως, ασαφείς, 
προκειμένου περί ανθρώπων. ’Έτι μάλλον ασαφής άλλα και κατά βάσιν ελλι
πής είναι ή τοΰ ήμετέρου Ραγκαβή ερμηνεία «προσφορά ανθρώπων». Συγ- 
κεκριμένην ερμηνείαν τοϋ πράγματος ουδ’ ό Βερναρδάκης παρέσχεν '. Σαφή 
μέχρι τίνος ερμηνείαν έπεχείρησαν άλλοι, έν οις ό Perrin έρμηνευσας: «an 
offering of their first born». Τοιαϋτη, έν τοΰτοις, ερμηνεία δυσχερώς δϋ- 
ναται νά συναφθή έν τοΐς πράγμασι μετά τοΰ δρου απαρχή, άλλ’ έκτος τού
του δεν ευρίσκεται πρόσφορος ενταύθα, ως θά γίνη φανερόν έκ των 
επομένων.

Καί ταϋτα μέν περί των άξιολογωτέρων καθαρώς ερμηνευτικών έργα- 
σιών, αΐτινες άναφέρονται εις τό ήμέτερον χωρίον 1 2. ’Αλλά τό αξιόλογου ζή
τημα τοϋτο ούδ’ ή από γενικωτέρας σκοπιάς έρευνα ήδυνήθη όριστικώς νά 
λύση. Διά πολλών διέλαβε περί αύτοϋ ό Η. W. Parke, κατ’ αυτόν δε ή 
απαρχή ταυτίζεται προς τήν δεκάτην 3, πρόκειται δ’ ενταύθα περί καθιερώ- 
σεως εις τον ΕΓύθιον ’Απόλλωνα παρά τών Κρητών τοΰ δέκατου μέρους τοΰ 
ίδιου αυτών πληθυσμοΰ 4. Καθιέρωσιν τοΰ δέκατου έν παρομοίφ περιπτώ-

1 Βλ. Γρ. Βερναρδάκη, Λεξικόν Ερμηνευτικόν2, Άθήναι 1918, έν λ. 
απαρχή, ένθα, παρατιθέμενου τοϋ γνωστού χωρίου τοΰ 2οφοκλέους (Τραχ. 183) : 
αγοντ’ άπαρχάς θεοΐοι τοΐς έγχωρίοις, έπιφέρεται : «ένν. άπαρχαί σκυλευμάτων, ως 
δ’ έκ τοϋ Άγοντα αίνίττεται ό άγγελ. τούς αιχμαλώτους. Άπαρχαι λοιπόν έξ έμψυ
χων. Πρβ. Άρστ. 1550d 39, Πλτ. Θησ. 16 Καί αί δύο παραπομπαί άναφέ- 
ρονται είς τό ήμέτερον χωρίον, έν δέ τοΐς έπομένοις θά δειχθή σαφώς δτι ή έν αΰτφ 
περίπτωσις είναι ίκανώς διάφορος. Σημειωτέον δτι έν τφ Θησαυρφ τοϋ Στεφάνου 
ουδέ μνεία καν γίνεται τοϋ ανωτέρω χωρίου ουδέ τής έκφράσεως ανθρώπων απαρχή.

2 Δέν ήδυνήθημεν νά ίδωμεν τήν νεωτάτην, επ’ εσχάτων δέ συμπληρουμένην 
έργασίαν τοϋ Β. Latzarus, Plutarque, Vies Paralleles, traduction nouvelle 
avec une introduction et des notes, τόμ. A', Παρίσιοι 1951. Σημειωτέον δτι ή 
έργασία αυτή έπεκρίθη δριμέως έν Rev. Belg. d. Phil, et d’Hist., τόμ. ΛΑ', 
Βρυξέλλαι 1953, σ. 264 κ.έξ. Ο,ύδέν, έξ άλλου, περί τοϋ θέματος ήμών άνεύρομεν έν 
τη έργασίφ τοΰ R. F 1 a c e 1 i e r e, Sur quelques passages des Vies de Plu
tarque, I. Thesee - Romulus, Rev. Bit. Gr., τόμ. ΞΑ', 1948, σ. 67 κ.έξ., τή 
δημοσιευόμενη, οδτως είπεϊν, προδρομικώς τής παρά Bude έκδόσεως τών Παραλ
λήλων Βίων τοΰ Πλουτάρχου, ήν ούτος παρασκευάζει (περί τοΰ τελευταίου βλ. 
ένθ’ άνωτ., σ. 67).

8 Βλ. Η. W. Parke, Consecration to Apollo, Hermathena, άρ. OB', 
1948, σ. 86. Περί τοΰ ταυτισμοΰ βλ. κατωτέρω, σ. 653 κ.έξ.

4 Βλ. τοΰ αΰτοϋ, A History of the Delphic Oracle, ’Οξφόρδη 1939, σ. 
51. Άκριβέστερον τοϋτο διατυποΰται παρά τοΰ αΰτοϋ έν Consecration to 
Apollo, ένθ’ άνωτ., σ. 86.
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’Ανθρώπων απαρχή 645

σει παλαιότερον έδέχθη δ L- R. Farnell άναλόγως δέ δ W. R. Halli- 
day 1 2. ’Αόριστον, εξ άλλου, εντελώς είναι τό λεχθέν, επίσης παλαιότερον, 
παρά τοϋ W. Η. D. Rouse περί τής ήμετέρας περιπτώσεως ότι άφιερώθη- 
σαν «firstfruits of men by Krete» 3 4. ’Άλλος, εν τούτοις, ερευνητής, δ R. 
Κ. Yerkes, δστις έν νεωτάτφ έργφ έμελέτησε συγκριτικούς τά κατά την ■θυ
σίαν εν τε τή Ελληνική και τή Ρωμαϊκή θρησκείμ ως καί τφ πρωΐμφ Ίου- 
δαϊσμφ, φαίνεται δεχόμενος τήν ανωτέρω μνημονευθεΐσαν παρά Perrin 
ερμηνείαν έν τή ήμετέρα περιπτώσει

Έκ των ολίγων τούτων συνάγεται σαφώς ότι τό ζήτημα μένει πάντοτε 
ανοικτόν. Έν δέ τοΐς έπομένοις θά έπιχειρηθή μελέτη αΰτοΰ τόσον από 
ερμιηνευτικής καθαρώς όσον καί από γενικωτέρας άπόψεως, θά άναζητηθή 
δέ λυσις πρόσφορος κατ’ άμφότερα.

Καί, έν πρώτοις, ουσιώδη τινά περί τής απαρχής. ’Αξιόλογος είναι ή, 
παλαιότερον, γενομένη παρατήρησις τοΰ W. Η. D. Rouse, καθ’ ήν «the 
beneficence of the earth deities must be recognised, or it might be 
withheld: hence vintage and harves ttime were natural seasons for 
sacrifice and worship. The offering of firstlings or firstfruits, then, 
appears to be partly an act of propitiation... partly an act of grati
tude and hope» s. ’Ιδιαιτέρως δέ αξιόλογα είναι τά περαιτέρω έν τφ έργφ

1 Βλ. L. R. Farnell, The Cults of the Greek States, τόμ. Δ\ ’Οξφόρδη 
1907, σ. 202.

2 Βλ. W. R. Halliday, The Greek Questions of Plutarch, with a new 
translation and a commentary, ’Οξφόρδη 1928, a. 151.

3 Βλ. W. H. D. Rouse, Greek Votive Offerings, Cambridge 1902, σ. 103.
4 Βλ. R. K. Yerkes, Sacrifice in Greek and Roman Religions and 

Early Iudaisme, Λονδϊνον 1953, σ. 228, σημ. 55 (άναφερομένη εις τήν σ. 104).
4 Βλ. W. Η. D. Rouse, ένθ’ άνωτ., σ. 41, ένθα καί παλαιοτέρα χρήσιμος 

βιβλιογραφία. ’Επί τούτοις, χαρακτηριστικά είναι τά, έτι παλαιότερον, γραφέντα 
υπό τοΰ Τ h. Homolle έν τφ Λεξικφ Daremberg-Sagl ίο, τόμ. Β', σ. 
364a, έν λ. donarium, περί τής είς θεούς προσφοράς: «elle est propitiatoire, 
expiatoire ou gratulatoire». Περί τούτων γενικώτερον πβ. Μ. Ρ. Nilsson, 
Geschichte der Griechischen Religion, τόμ. A', Μονάχον 1951, σ. 123 κ.έξ., 
ένθα τίθεται καθόλου ή αρχή τοΰ do ut des. Όμοίαν αρχήν δέχεται συγκεκριμέ
νος περί τής «ευχής» παρ’ άρχαίοις ό R. Κ. Yerkes, έ'νθ’ άνωτ., σ. 62. Άλλ’ 
είδικώτερον, τίς ή προέλευσις των κατά τήν θυσίαν είναι άκρως δυσχερές νά άνι- 
χνευθή, κατά τόν S. Eitrem (βλ. The Oxford Classical Dictionary, ’Οξφόρδη 
1949, σ. 787b έν λ. sacrifice), σχετικάς δέ περί τοΰ προβλήματος θεωρίας βλ. παρά 
Yerkes, ένθ’ άνωτ., σ. IX. Σημειωτέον, έπί τούτοις, οτι ώς «acts of dedica
tion» ερμηνεύει ομοίως ό Yerkes, έ'νθ’ άνωτ., σ. 104, τήν προσφοράν των πρώ
των ολίγων κόκκων δημητριακών τής νέας εσοδείας, των πρώτων ολίγων σταγόνων 
οίνου έν σπονδή καί των πρώτων ολίγων τριχών Ιερείου,
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646 Θ. Σ. Τζαννετάτου

τούτφ (σ. 52) λεγάμενα, καθ’ α, παρά τά υπό Ιδιωτών πραττάμενα, «there 
were public ceremonies by which the state sought to express grati
tude and to avert dearth».

Ύπό τοιαύτας, ενδεχομένως, συνθήκας άναπτυχθέν to έθιμον τής απαρ
χής, συνεδέθη, ως πιστεύομεν, 3ν μή εξ αρχής, τουλάχιστον, λίαν πρωΐμως 
προς τά ώραΐα ', κατά τήν άρχαίαν, βεβαίως, σημασίαν τής λέξεως. Χαρα
κτηριστικόν περί τοΰτου είναι χωρίον τοΰ Θουκυδίδου (Γ', 58): δσα τε ή 
γη ήμών άνεδίδου ώραΐα, πάντων άπαρχάς έπιφέροντες, τούτφ δέ παραβλητέα 
τά περί ρωμαϊκού εθίμου άναγινωσκόμενα παρά Πλουτάρχφ (Αΐτ. Ρωμ. 
34, Ήθ. 272D): η χιονιών μεν αί τιμα'ι ϋ·εών, τιμάν δε τους χέλονίονς 
ώραΐον έστι των καρπών άπάντων είληφότων συντέλειαν; παρά τφ α ύ τ φ 
(Γ. Γράκχ. 18): άπήρχοντο μέν ών ώραι φέρονοι πάντων, ωσαύτως δέ παρα
βλητέα τά παρ’Ήσυχίφ (έν λ. ώραΐα Ίλύειν, Schmidt): τελετή τις, εν 
f των ώραίων άπάντων έγίνοντο άπαρχαί. Παρ’ άρχαίοις δέ ώραΐος είναι 
δ,τι καί 6 ώριμος, ως εν τφ Θησαυρω τοΰ Στεφάνου (τόμ. 17", στ. 2067, 
εν λ. ώριμος) λέγεται, δ καθ’ 'Ησύχιον καίριμος, είδικώτερον δέ περί καρ
πών ώραΐον είναι, ως διδασκόμεθα καί πολλαχόθεν άλλοθεν καί έκ τοΰ Π ο' 
λυδεύκους (Α' 237 : καρπόν άκμάζοντ α και πέπονα και ώραΐον και ώμον 
και πρόωρον), 6 έν ώρα, εποχή τινι τοΰ έτους καί δη καί τφ έαρι καί τφ θέ- 
ρει, ως εϊκός, πλήρως ανεπτυγμένος, ό έν τή νεοελληνική ώριμος, ό γινωμένος. 
Επομένως, ή έ'κψρασις καρπών απαρχή, ήτις καί αμέσως παραδίδεται παρ’ 
άρχαίοις 1 2 3 καί πολλαχοΰ έκ τών πραγμάτων νοείται ως δυνατή, κεΐται, προ- 
δήλως, έν τή σημασίςι τής προσφοράς τών πρώτων ωρίμων καρπών 2, είναι

1 Σημειωτέα ή συνήθως γινόμενη δεκτή άποψις, καθ’ ήν «the original mea
ning* τοΰ δρου απαρχή «is the preliminary offering made to the gods at a 
sacrifice or before a meal* (βλ. W. R. Halliday, ενθ’ άνωτ., σ. 51)· όλίγα 
τινά περί τούτου βλ. έν Λεξικφ Riddell and Scott (ν. έκδ. έν λ. απαρχή,).

2 Ούτως, έν πολλούς έπιγραφαΐς, ώς έν IG Ι2 27β, τοΰ Ε' αί. π.Χ., κ. αλλα
χού' πβ. κ. Π λ ο υ τ. Θησ. 6 : φ (sc. Ποσειδώνι) και καρπών άπάρχονται (sc. Τροιζή- 

νιοι). Τοιαύτη είναι, ώς παρετηρησεν δ Th. Homolle, ένθ’ άνωτ., σ. 365b, ή 
κυρία χρήσις τής λέξεως κατά τους κλασσικούς χρόνους.

3 Τούτο φαίνεται δρθότερον ή τό έν πολλοΐς λεξικοΐς, ώς τφ "Ερμηνευτικφ 
Λεξικφ2 τού Βερναρδάκη (ένλ. άπάρχομαι), τφ Λεξικφ L i d d ell and Scott 
(ν. έκδ. έν λ. απαρχήs), φερόμενον απλώς : πρώτοι καρποί. "Οτι δέ ώριμους 
ένόουν τούς καρπούς τούτους οί αρχαίοι προκύπτει εμμέσως καί έκ τών άναγινω- 
σκομένων έν σχολ. Εύρ. Φοιν. 203, περί τής λ. άκροϋίνιον : «κυρίως αί τών καρπών 
άπαρχαί, παρά τον &ΐνα, δ εοτι τον άωρον τής άλω». Σημειωτέον δτι αί καρπών 

άπαρχαί άντιστοιχοΰσι προς τά έν τή λαλουμένη φερόμενα πρωτολονβια. Καρποί πρω

τόλουβοι είναι οί πρώτοι ώριμάσαντες τής νέας έσοδείας. Προκειμένου δέ περί όπω- 
ρικών τά πρωτολονβια θεωρούνται1 ώς άνωτέρας αξίας διά τήν είσέτι ύπάρχουσαν 
σπάνιν ή διά τό εύγευστον καί άρωματώδες αύτών.
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■’Ανθρώπων απαρχή 647

δέ αξιοσημείωτων δτι ή σημασία τοΰ ωρίμου δεν δηλοΰται ιδιαιτέρως, άλλ’, 
ούτως είπείν, νοείται οΐκοΟεν εν τη έκφράσει ταΰτη.

Τούτων ούτως έχόντων, ή ήμετέρα έκφρασις ανθρώπων απαρχή πρέπει 
νά σημαίνη προσφοράν ωρίμων ανθρώπων. Έν πρώτοις, ανάλογοι, ως φαί
νεται, υπήρξαν έν πολλοΐς αί συνθήκαι, ύφ’ ας άνεπτύχθη τοϋτο τδ κατά 
Διονύσιον τον 'Αλικαρνασσέα (Ρωμ. Άρχ. Α', 16) «άρχαΐον 

έϋος» Τά περί τούτων δέ καλώς συνοψίζονται έπί τή βάσει των παρ’ άρ- 
χαίοις παραδιδομένων έν τφ μνημονευθέντι έ'ργφ τοΰ Parke, ένθα λέγεται 
δτι πρόκειται περί κοινού εθίμου τών Ίαπετικών φυλών έν Έλλάδι καί Ίτα- 
λίφ, έπιφέρεται δέ (σ. 49) : «in time of crisis they vowed a tithe to the 
gods, and sometimes this tenth part could be reckoned not in property, 
but in persons», χαρακτηριστική δέ είναι ή περίπτωσις, καθ’ f)v «a people 
stricken by plague or famine might even vow a tenth of their own 
population to the god in return for relief from their general misfor
tune» 1 2. Ή δέ παρά τφ Yerkes, ούχί πρωτότυπος βεβαίως, παρατήρησις, 
καθ’ ήν έν τή αν&ρώπων άπαρχρ βλέπει τις περαιτέρω άνάπτυξιν τής αυτής 
αρχής, τής άναφερομένης εις την καρπών απαρχήν κ.τ.τ. 3, είναι αξιόλογος 
επί τού προκειμένου, καίπερ όρμωμένη από διαφόρου, μέχρι τινός, αφε
τηρίας.

’Επί τοΰτοις, χαρακτηριστικόν είναι δτι αί λ. ώρα, ώραΐος κλπ. παρα- 
δίδονται παρ’ άρχαίοις καί έπί ανθρώπων έν άναλόγφ σημασία προς τήν έπί 
καρπών. Έκ τών πολλών σχετικών χωρίων παρατίθενται ένταϋθά τινα, τά 
μάλλον χαρακτηριστικά. Ούτως, έν σχέσει προς τήν λ. ώρα άναγινώσκεται 
παρ’ Άριστοφάνει (’Όρν. 705) : παϊδας προς τέρμασιν ώρας, παρά δέ 
τφ Άριστοτέλει (Ή. Νικ. 1174bS3) : ά>ς έπιγινόμενόν τι τέλος, olov 

τοϊς άκμαίοις ή ώρα. Σχετικώς δέ προς τήν λ. ώρικός μνημονευτέον δτι

1 Σημειωτέον δτι έν τφ χωρίφ τούτφ έξαίρεται μάλλον ό άποικισμός ή ή καθιέ- 
ρωσις ανθρώπων. ’Αμφιβολίας περί τής ύπάρξεως τοιούτου παρ’ "Ελλησιν «ε&ονς* 
έξέφρασεν ό W. R. Η a 11 i d a y, ένθ’ άνωτ., σ. 151. Άντιίΐέτως, δ 1. R. F a τ
η e 11, ένθ’ άνωτ., σ. 202, δέχεται τήν μαρτυρίαν τοΰ Διονυσίου τοΰ Άλικαρνασ- 
σέως δτι καί παρ’ "Ελλησιν υπήρξε τό έθιμον τοϋτο. 'Οπωσδήποτε, ή ανθρώπων 
απαρχή ήτο αρχικώς θυσία ανθρώπων, ώς δέχεται 6 Th. Homolle, ένθ’ άνωτ., 
σ. 365b, μετ’ ενδοιασμών δέ καί ό Rouse, ένθ’ άνωτ., σ. 54, βραδύτερον δέ άνε
πτύχθη είς προσφοράν ανθρώπων πρός θεόν τινα ώς δούλων αύτοΰ.

2 Είδικώτερον περί τούτων βλ. κατωτέρω, σ. 650 κ.έξ.
3 Βλ. ένθ’ άνωτ., σ. 228, σημ. 55 (άναφερομένην είς σ. 104). ’Ανάλογοι άπό. 

ψεις ύπεστηρίχθησαν καί παλαιότερον, ώς παρά τοΰ Th. Homolle, ένθ’ άνωτ., 
σ. 365b, εκεί δ’ έκ παραδρομής, προδήλως, γίνεται λόγος περί απαρχής άνδρών άντί 
— άν&ρώπων. "Αλλως συνέδεσε τήν «human sacrifice* ή J. Ε. Harrison, Pro
legomena to the Study of Greek Religion, Cambridge 1903, σ. 114.
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648 Θ. Σ. Τζαννετάτου

γυνή τις χαρακτηρίζεται παρ’ Ά ρ ι σ τ ο φ ά νε ι (Άχ. 272) ως «ώρική», 
έπιφέρεται δέ παρά τώ σχολιαστή, δτι ενταύθα σημαίνεται «ή ωραία και 
ακμαία·», καθόσον «ώρα» λέγεται ή «ακμή», παρά τραγικοϊς δέ «ωραίος» ό 
άκμιαΐος. Σχετικώς προς την τελευταίαν λέξιν ταύτην ωραίος, τιθεμένην οΰχί 
απολύτως, άξιόλογον είναι χωρίον, ένθα γίνεται κα'ι προσδιορισμός τις τής 
ήλικίας παρ’ Ή σ ι ό δ φ (’Έργ. 695):

ώραΐος δε γυναίκα τεόν ποτ'ι οίκον (ίγεπϋαι, 
μήτε τριηκόντων ετέων μάλα πόλλ’ άπολείπων 
μήτ’ επιϋε'ις μάλα πολλά,

χαρακτηριστικά δέ καί διά την χρήσιν είναι τά παρά τοϋ Μοίριδος διδασκό
μενα: «ωραία γάμων ’Αττικοί· εν ακμή γάμου "Ελληνες».

Κατά πάντα ταϋτα, δυνάμεθα εύλόγως νά άχθώμεν εις τό συμπέρασμα 
δτι ή έκφρασις ανθρώπων απαρχή πρέπει νά κεΐται ως προς την σημασίαν 
άναλόγως πως προς την έκφρασιν καρπών απαρχή, πρέπει δηλονότι νά ση- 
μαίνη προσφοράν ωρίμων, εν ακμή δ'ντων ανθρώπων, δμως καί εν αυτή, ως 
καί εν τή προηγουμένη, ή σημασία τοϋ ωρίμου δέν δηλοϋται ιδιαιτέρως, αλλά 
νοείται, ούτως είπεΐν, ο’ίκοθεν.

Τό συμπέρασμα τοϋτο, δπερ, βεβαίως, δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθή 
απρόσβλητον, επιρρωννύεται μεγάλως έκ τής άναλυτικωτέρας μελέτης τών 
πραγμάτων εν σχέσει προς τό δλον ήμέτερον χωρίον. Ένταϋθα γίνεται λόγος 
περί ανθρώπων, οΐτινες άπεστάλησαν εις Δελφούς, εις τον Πύθιον δηλονότι 
’Απόλλωνα, καί καθιερώθησαν εις τον θεόν τούτον, ήτοι έγένοντο δούλοι 
αυτού. Κατόπιν οΰτοι, άπελθόντες εις την ’Ιταλίαν, εγκατεστάθησαν εκεί, έλ- 
θόντες δ’ εκ τής χώρας ταύτης εις την άρχαίαν Θράκην, ίδρυσαν την Βοτ- 
τίαν ή Βοττιαίαν ‘, αποικίαν έν τή μεταξύ τοϋ κάτω ’Αξιού καί τών ένου- 
μένων ύδάτων τών ποταμών Λουδίου καί 'Αλιάκμονος κειμένη περιοχή. 
Τοιαΰτα ή ανάλογα παραδείγματα καθιερώσεως ανθρώπων εις τι να θεόν, μά
λιστα δέ τον Πύθιον ’Απόλλωνα, ίδρύσεως δ’ έπειτα παρ’ αυτών αποικίας 
υπό την αιγίδα τού θεού τούτου 1 2 μνημονεύονται ικανά έν τή άρχαιότητι,

1 Τοΰ ονόματος φέρονται καί άλλοι τόποι, οΰς βλ. έν τφ Λεξικφ τοϋ Pape.
2 Οί άνθρωποι ουτοι, οί «ιεροί τον ϋεον» (Στράβ. Τ', 260, κ. άλλαχ.) ύπο- 

μιμνήσκουσιν ίσχυρώς τούς δουλοπαροίκους της εκκλησίας κατά τούς Βυζαντινούς χρό
νους, οΐτινες πολλαχόθεν είναι γνωστοί. Οϋτω καί εν έχγράφφ τοΰ 1264, τφ Πρα- 
κτικφ τής Λατινικής ’Επισκοπής Κεφαλληνίας, μνημονεύονται πολυάριθμοι τοιοϋτοι 
δουλοπάροικοι, βλ. Θ. Σ. Τζαννετάτου, Τό Πρακτικόν τής Λατινικής’Επισκο
πής Κεφαλληνίας τοϋ 1264, έν τφ υπό εκδοσιν τόμφ τών Byzant.- Neugr. Jahrb., 
σ. 181.
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άλλα τά πλεΐστα τούτων εις ημάς είναι γνωστά εκ μυθικών παραδόσεων 
"Εν δέ, τουλάχιστον, εκ των ανωτέρω παραδειγμάτων είναι δυνατόν μετά 
πολλής πι-θανότητος νά άναχθή εις τους ιστορικούς χρόνους. Προ τής αρχής, 
ακριβώς, τοϋ Α' Μεσσηνιακοϋ πολέμου, Χαλκιδεΐς, καθιερωθέντες εις τον 
ΙΙΰθιον ’Απόλλωνα, άπήλθον έκ Δελφών «άι’ αφορίαν», ως λέγει δ Στρά
βων (Α', 257) καί ίδρυσαν τήν αποικίαν τοϋ Ρηγίου, άποσταλέντες εις την 
’Ιταλίαν. Τό παράδειγμα τούτο είναι, προφανώς, έν πολλοΐς έκπληκτικώς 
δμοιον προς τό ήμέτερον. 'Ως δέ ήδη παρετήρησεν ό L- R. Farnell 
(ένθ’ άνωτ., σ. 202) «the story of Rhegium preserves the only instance 
of a ver sacrum in Greek religion» 3. To ver sacrum έχρησιμοποίουν, 
κατά τον H. J. Rose, «Italian communities and others, including 
Greek» 3. Τί δέ ήτο τοϋτο διδασκόμενα παρά τοϋ Φ ή σ τ ο υ (σ. 1δ0> 
L, i n d s a y, παρά Teubner): «Cum de toto Samnio gravis incidisset 
pestilentia, Sthennius Mettius eius gentis princeps... exposuit se vidisse 
in quiete prsecipientem Apollinem, ut si vellent eo malo liberari, ver 
sacrum voverent, id est, quaecumque vere proximo nata essent, immo- 1 2 3

1 Πολλά περί τούτων βλ. παρά W. Η. D. Rouse, ένθ’ άνωτ., σ. 102 κ.έξ., 
επίσης δέ παρά Η. W. Parke, A History of the Delphic Oracle, σ. 50 κ.έξ., 
παρ’ άμφοτέροις δέ βλ. καί πλουσίαν βιβλιογραφίαν τών πηγών, βραχέα δέ τινα παρ 
άλλοις πολλοΐς καί παλαιότερον παρά Stengel (Pauly-Wissowa, RE, τόμ. 
Α’, στ. 2667 κ.έξ., έν λ. άπαρχαί). Περί τοϋ συνδέσμου καθόλου τοϋ έν Δελφοΐς 
’Απόλλωνος πρός την 'ίδρυσιν αποικιών χαρακτηριστικόν είναι χωρίον τοϋ 'Ηρο
δότου (Ε', 42), έξ οΰ άφίνεταί πως νά νοηθή δτι είχεν άναχθή εις κανόνα ή 
συνήθεια νά έρωτάται τό «εν Αελφοΐαι χρηστήριον» πριν ή εκκίνηση ή αποικία (βλ. 
κ. Η. J. Rose κ. άλλους έν The Encyclopaedia Britannica 1947, τόμ. IT', σ. 833a, 
έν λ. Oracle). Περί τοϋ θέματος τούτου διέλαβον πολλοί, ιδία δέ βλ. L. R. F a τ
η ell, ένθ’ άνωτ., τόμ. Δ', σ. 201, Η. W. Parke, ένθ’ άνωτ., σ. 50, Μ. Ρ. 
Ν ill so η, ένθ’ άνωτ., τόμ. Α', σ. 604. ’Επίσης βλ. τήν αυτοτελή μελέτην τοϋ 
A. S. Pease, Notes on the Delphic Oracle and Greek Colonization, Class. 
Phil., τόμ. IB', 1917, σ. 1-20, ένθα λέγει οΰτος χαρακτηριστικώς, έπικυρών μάλι
στα τά έκ τοϋ 'Ηροδοτείου χωρίου άνωτέρω συναχθέντα, (σ. 4) : «the great ma
jority of the cases i have collected ascribe the oracle to Delphi or to Apollo 
by name».

2 Τήν παρατήρησιν ταύτην δέχεται ό W. R. Η a 11 i d a y, ένθ’ άνωτ., σ. 151, 
άλλά περαιτέρω, σ. 152, διατυποΐ άλλην άδικαιολόγητον, καθ’ ημάς, έκδοχήν περί 
τοϋ τρόπου, καθ’ δν άνεπτύχθη αύτη ή «formula». Σχετικώς πρός τήν ιστορικότητα 
τών περί τοϋ Ρηγίου παραδιδομένων βλ. Η. W. Parke, A History of the Del
phic Oracle, σ. 53 κ.έξ., καί Consecration to Apollo, ένθ’ άνωτ., σ. 87, ομοίως δέ 
J. Berard, La Colonisation Grecque de l’ltalie Meridionale et de la Sicile 
dans l’Antiquite : l’Histoire et la Legende, Παρίσιοι 1941, σ. 113 κ.έξ., ένθα 
πλήρης έξέτασις τών σχετικών είδήσεων.

3 Βλ. The Oxford Classical Dictionary, έν λ. ver sacrum.
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laturos sibi; quo facto levatis post annum vicensimum deinde eiusdem 
generis incessit pestilentia». Έρωτηθείς δέ ό θεός «respondit non esse 
persolutum ab bis votum, quod homines immolati non essent: quos si 
expulissent, certe fore ut ea clade liberarentur». ’Επείγεται δέ ό συγγρα- 
φεύς on «i iussi patria decedere, cum in parte ea Si(cilise) consedis- 
sent, quse (nun)c Tauricana dicitur». Εντεύθεν συνάγεται τό λίαν άξιό- 
λογον συμπέρασμα δτι ή «ευχή» τής καθιερώσεως ανθρώπων άνεφέρετο εις 
σΰμπαντας τους μέλλοντας να γεννηθώσι κατά τό επόμενον έαρ, άλλ’ εν τή 
πράξει ή καθιέρωσις των ανθρώπων τούτων ώφειλε να γίνη κατά τό εικοστόν 
έτος τής ηλικίας αυτών, ε’ις χρόνον δηλονότι, καθ’ ον θά ήσαν πλέον ά'νδρες, 
ώριμοι άνθρωποι. Τό συμπέρασμα δέ τοΰτο θά πρέπη νά εύρίσκηται εις έμ· 
μέσον σχέσιν προς τήν «ανθρώπων άπαρχήν» τοϋ ήμετέρου χωρίου, περαι
τέρω δέ θά ίδωμεν, πώς χαρακτηρίζεται παρά τών αρχαίων πηγών ή καθιέ
ρωσες αυτή ανθρώπων.

Άλλα και τά άλλα, τά μυθικοϋ μάλλον ή ιστορικού χαρακτήρος εκ τής 
άρχαιότητος παραδείγματα, ενέχουσιν ίδιάζουσαν διά τό ήμέτερον πρόβλημα 
αξίαν τοσοϋτο μάλλον, καθόσον τό κυρίως δι’ ημάς προέχον είναι ούχί ή 
ιστορική αύθεντικότης τών σχετικών ειδήσεων 1, άλλ’ ό μηχανισμός, ούτως 
ειπεΐν, τής καθιερώσεως ανθρώπων εν τοϊς καθ’ έ'καστα, ως ταϋτα φέρονται 
παρ’ άρχαίοις, διότι εντεύθεν προκύπτει, πώς οΰτοι ένόουν τήν καθιέρω- 
σιν ταΰτην.

Ούτως, λίαν αξιόλογα είναι τά παραδιδόμενα παρά τφ Διονυσίφ τ φ 
Άλικαρνασσεΐ (Ρωμ. Άρχ. Α', 16). ’Ενταύθα αναλύεται τό ανωτέρω 
μνημονευθέν «έθος άρχαΐον» καί αιτιολογείται τούτο κατ’ έκδήλως άνάλογον 
προς τον υπό τού Rouse ύποστηριχθέντα τρόπον περί τής «καρπών απαρ
χής». "Ελληνες καί βάρβαροι έπραττον ταϋτα ως «ύπερ εύανδρίας ή νίκης 
εκ πολέμου χαριστήρια θεοΐς άποδιδόντες» ή «επί μηνίμααι δαιμονίοις 
άπαλλαγάς αΐτονμενοι τών κατεχόντων σφάς κακών», οίον αφορίας κττ. ’Επί 
τούτοις, λέγεται χαρακτηριστικώς δτι «θεών δτφ δη καθιεροϋντες ανθρώ
πων έτείους γονάς εξέπεμπον δπλοις κοσμήσαντες εκ τής σφετέρας», εύρί- 
σκονται δέ ταϋτα εις στενήν αντιστοιχίαν προς τά έν τφ αύτφ χωρίφ ολίγον 
ανωτέρω περί τών Άβοριγίνων λεγάμενα: «τό μεν πρώτον ιερά τις έξελθοϋσα 
νεότης, ανδρες ολίγοι κατά βίου ζήτηοιν υπό τών γειναμένων άποσταλέν- 
τες», εις στενοτέραν δ’ έτι αντιστοιχίαν προς τά ολίγον κατωτέρω περί τινων 
τών Άβοριγίνων μαρτυρούμενα: «θεών δτω δή καθιερώοαντες ενιαυσίους 
γονάς άνδρωθέντας άποικίζουσι τους παϊδας εκ τής σφετέρας». Καί έν τοϊς 1

1 Σημειωτέον δτι δλως διάφορος διήγησις περί τοϋ έκ Κρητών άποικισμοΰ τής 
Βοττίας είναι είς ημάς γνωστή έκ τοϋ μυϋογράφου Κόνωνος (FGrHist, 26f*, 

XXV, Jacoby).
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τρισί τμήμασι τοΰτοις τοΰ χωρίου γίνεται λόγος περί καθιερώσεως ανθρώ
πων, άλλ’ έν τφ πρώτφ καί τφ τρίτφ τμήματι παρέχεται ή σπουδαία εΐδησις 
δτι ή καθιέρωσις αυτή άνεφέρετο εις τάς «έτείονς» η «ενιαυσίους» «γόνας 
άνϋρώπων», ήτοι εις τούς κατά τήν διάρκειαν έτους τίνος γεννηθέντας άν- 
θρώπους. "Οτι δ’, εξ άλλου, ενταύθα πρόκειται περί άνδρών, ούχί δέ παίδων 
ή άλλου τινός, συνάγεται αμέσως έκ των δυο τελευταίων τμημάτων, εμμέσως 
δ’ εκ τοΰ πρώτου τμήματος τοΰ μακροΰ χωρίου, καθόσον ό μνημονευόμενος 
έκει εξοπλισμός των καθιερωθέντων ανθρώπων δεν είναι εύ'λογος διά μικρο- 
τέραν ηλικίαν. Ή δ’ έκ τοΰ τελευταίου τμήματος τοΰ χωρίου παρατεθεϊσα 
ανωτέρω φράσις νοείται καλώς, αν συναφθή προς τά έκ τοΰ χωρίου τοΰ Φή- 
στου συναγόμενα, καθ’ ά ή «ευχή» τής καθιερώσεως συνεδέετο προς τήν γέν- 
νησιν, ή δ’ έν τή πράξει καθιέρωσις καί άποστο?ςη προς ΐδρυσιν αποικίας 
συνεδέετο προς τήν ένηλικίωσιν των καθιερουμένων ανθρώπων. ’Επί τοΰ- 
τοις, άξιοσημείωτον είναι ότι έν τφ προκειμένφ χωρίφ δεν παραδίδεται ή ήμε- 
τέρα περιμάχητος έκφρασις ανθρώπων απαρχή. Δοθέντος όμως ότι καί έν τφ 
χωρίφ τοΰτφ τοΰ Διονυσίου τοΰ Άλικαρνασσέως ό λόγος είναι περί καθιε- 
ρώσεως ανθρώπων καί άποικισμοΰ, ως καί έν τφ ήμετέρφ χωρίφ, ένθα κεΐ- 
ται ή έκφρασις, δεν είναι, προδήλως, δυνατόν ή παράλειψις αυτή νά έχη 
ιδιαιτέραν σημασίαν. Έν πάση περιπτώσει, ό όρος απαρχή προκειμένου, ως 
ανωτέρω, περί ανθρώπων παραδίδεται έν άλλφ χωρίω τοΰ αύτοΰ έργου τοΰ 
αύτοΰ συγγραφέως (ένθ’ άνωτ. Α', 23 κ.έξ.). «Οί Πελασγοί», άς λέγεται έν τφ 
χωρίφ, «αφορίας αντοΐς γενομένης εν τή γή πάντων χρημάτων ενξαντο 
τφ τε Διι και τφ Άπόλλωνι και τοΐς Καβείροις καταίλύσειν δεκάτας των 
προσγενησομένων απάντων». Καί «άπεδέδοντο» μέν «χρημάτων τάς άπαρχάς 
αντοΐς (sc. τοΐς ϋεοΐς) άπάσας», ούχί όμως καί «ανθρώπων γονής τό λό
χος». Τό τελευταΐον τούτο έπραξαν, κατόπιν ρητής ύποδείξεως τοΰ θεού. 
«Πρώτοι μεν δή ουτοι», έπάγεται ό συγγραφεΰς, «μεταναστάντες εξ ’Ιτα
λίας εις τε τήν 'Ελλάδα και τής βαρβάρου πολλήν επλανήίλησαν. μετά δh 
τους πρώτους ετεροι τό αυτό επα&ον, και τούτο διετέλει γινόμενον όσέτη. 
ον γάρ άνίεσαν οί δυναστεύοντες εν ταΐς πόλεσι τής άνδρονμένης αεί νεό
τητας εξαιρούμενοι τάς άπαρχάς». Δεν χωρεΐ αμφιβολία ότι ή έκφρασις «τής 
άνδρονμένης νεότητος αί άπαρχαϊ» αντιστοιχεί πλήρως προς τήν έκφρασιν 
άν&ρώπων απαρχή τοΰ ήμετέρου χωρίου, μάλιστα δέ αποσαφηνίζει ταύτην. 
Κατά ταΰτα, πρέπει καί αυτή νά σημαίνη προσφοράν των πρώτων, άρτι έκ 
παίδων έξελθόντων, ωρίμων δηλονότι γενομένων ανθρώπων.

’Επί τοΰτοις, πρέπει νά ληφθή ύπ’ όήιιν ότι ή λ. ανϋρωπος έν τή γε- 
νικωτέοα αυτής σημασία κεΐται επί τοΰ ανθρωπίνου όντος αδιακρίτως φύ
λου ', χαρακτηριστικόν δέ είναι ότι καί παρά Πλουτάρχφ, έξ ου άντλοΰμεν 1

1 ’Εκτός άλλων, βλ. C. Darling Buck, A Dictionary of Selected
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τό ήμέτερον χωρίον, ευρηται περί της γυναικός η άνθρωπος, ως εν Άλκιβ. 
23 : τοιοντος ερως κατείχε την άνθρωπον. Επομένως έν tfj ανθρώπων 
απαρχή πρέπει νά νοΦνται άρρενες και θήλεις. Τοΰτο δέ καί έκ των πραγμά
των ΰποδηλοΰται, καθόσον οι παρά των ’Αθηναίων άποσταλέντες ως φόρος 
εις Κρήτην και εν τφ ήμετέρφ χωρίφ μνημονευόμενοι «παΐόες», των οποίων 
«εκγονοι σννεξηλϋον» μετά των Κρητών εις Δελφούς, ήσαν «ηίϋεοι», άγα
μοι, δηλονότι, νέοι, καί «παρθένοι», ως μαρτυρεϊται παρ’ αϋτοϋ τοϋ Πλου
τάρχου ολίγον ανωτέρω αυτόθι (κεφ. 15) Έξ άλλου δέ, τοΰτο έπεβάλλετο 
έκ τής ανάγκης νά παρασχεθή εις τους οΰτω καθιερουμένους καί άποικιζο- 
μένους ανθρώπους ή δυνατότης νά συγκροτήσωσι δι’ αμοιβαίων γάμων τήν 
πρώτην κοινωνίαν τής νέας πόλεως. Είναι, κατά ταϋτα, φανερόν δτι ή ήμε- 
τέρα ερμηνεία τής έκφράσεως άνϋρώπων απαρχή προσφυΦς έχει προς τά 
πράγματα, ως ταϋτα παρέχονται εις ημάς έκ τοϋ ήμετέρου, ως καί άλλων, 
κατά τό μάλλον ή ήττον, αντιστοίχων προς αυτό χωρίων.

Παρατηρητέον, έν τοϋτοις, ό'τι έν τφ χωρίφ τοϋτφ τοϋ Διονυσίου τοϋ 
'Αλικαρνασσέως μνημονεύονται «άνϋρώπων δεκάται», «δεκάτη» δέ προκει- 
μένου πάλιν περί ανθρώπων παραδίδεται παρά τφ αϋτφ συγγράφει (ένθ’ 
άνωτ., Α', 19) έν χρησμφ τοϋ Δωδωναίου Διός, ζητηθέντι διά τον τόπον 
ίδρΰσεως αποικίας. CH Χαλκιδεΐς, οι άποικίσαντες τό Ρήγιον, μνημονεύονται 
παρά Στ ράβω νι ('Τ', 257) ως «δεκατευϋέντες τφ ’Απόλλωνιχ, χαρα
κτηρίζονται δέ οΰτοι παρά τφ Διοδώρφ τφ Σικελιώτη (Η', 23,2) 
ώς «οι εκ της δεκάτης άνατεϋέντες Χαλκιδεΐς». Περί τφν Γεφυραίων, έξ 
άλλου, άναγινώσκεται παρά τφ Σουΐδμ (έν λ. Δόρυ κηρύκειον, Adler): 
οι δεκατευϋέντες εις Δελφούς νπ’ Άϋηναίων.

Θά ήτο δυνατόν νά εΐπη τις δ'τι τά χωρία ταϋτα, καίτοι δέν δημιουρ- 
γοϋσι κανόνα *, στηρίζουσι καλώς την έν τοϊς έμπροσθεν μνημονευθεΐσαν, 
σταθερώς δέ παρά πολλοΐς συγγραφεϋσι φερομένην, άποψιν, καθ’ ήν ένταΰθα 
πρόκειται περί καθιερώσεως τοϋ δεκάτου μέρους τοϋ πληθυσμοΰ. ’Αλλά τό

Synonyms in the Principal Indo-european Languages, Σικάγον - Ίλλινόϊς 
1949, σ. 79.

1 «Παρϋένοι» καί τπαΐδες νέοι» μνημονεύονται έν τή περιπτώσει ταύτχ) παρά 
τοΰ αύτοϋέν Θησ. Ρωμύλ. Συγκρ. 1. Σημειωτέον δτι έν ’Ηθ. 298f μνημονεύονται 
μόνον «ηίϋεοι» ώς άποσταλέντες παρά των ’Αθηναίων εις Κρήτην, τοιοϋτο δέ τι 
υπονοείται έν Π λ ο υ τ. Θησ. 17 : παρέχειν έδει τους πατέρας έπΐ τον κλήρον οϊς ήοαν 

ηίϋεοι παΐδες. Άλλ’ εντεύθεν ουδόλως δυσχεραίνει τις, δοθέντος δτι ή λέξις δύνα- 
ται νά νοείται καί έπί γυναικών.

2 Ώς έκ των πραγμάτων προκύπτει καί ώς παρατηρεΐται παρά Parke, A 
History of the Delphic Oracle, σ. 50, τό ποσοστόν των καθιερουμένων πολιτών 
δέν καθορίζεται έν ταϊς άρχαίαις πηγαΐς ένίοτε.
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’Ανθρώπων άπαρχή 653

πράγμα δεν εχει, ως φαίνεται, ούτως. Καί είναι μεν αληθές δτι εν τφ ρη- 
θέντι χωρίφ τοϋ Διονυσίου τοϋ 'Αλικαρνασσέως αί εκφράσεις άποδίδοσ&αι 

άπαρχάς καί δεκάτας άπολαμβάνειν φέρονται ευρισκόμεναι εις σχέσιν οιονεί 
ένεργείας καί πάθους, οί δέ δροι απαρχή καί δεκάτη τα ΐσα δυνάμενοι. Τό 
τελευταίου τοϋτο, καίτοι, προδήλως, παν άλλο είναι ή ό γενικός κανών, δεν 
αποτελεί οΰτε παράδειγμα οΰτε περίπτωσιν μοναδικήν περί των δυο δρων 
τούτων Έξ άλλου, είναι δυνατόν νά πρόκειται περί άναλόγου προσαρμο-

1 ΟΙ δύο δροι φέρονται παραλλήλως έν άττικοΐς, συνήθως, άναθηματικοϊς έπι- 
γράμμασιν. Ούτως έν έπιγράμματι έκ τής Άκροπόλεως (IG Ia 708) :

[ Μνήμ’ άνέ&ηκε Φίλιππ]ος Ά&ηναίαι τόδ’ απαρχήν 
[εΰξάμενος δεκά]την παιδί Aids μεγάλου.

Άναγινώσκομεν δέ περί αύτοϋ έν Ρ. Friedlander-H. Β. Hoffleit, 
Epigrammata, 1948, σ. 116, άρ. 122d, ένθα τούτο αναδημοσιεύεται : «a common 
Athenian type». Όρθώς δέ, καθ’ ημάς, έχει ή ένταϋθα ερμηνεία : «dedicated... 
this gift, a first-fruit, having vowed a tithe». Άναλυτικώτερον δέ, ίσως, πρέπει 
νά νοηθή δτι έν τή «ευχή» προσεφέρετο τό δέκατον, άρχικώς δέ τουλάχιστον συνέ- 
πιπτεν αι προσφερόμεναι κατόπιν έν τή πράξει «άπαρχαί» νά ίσοδυναμώσι προς τό 
ύπεσχημένον δέκατον. 'Η περί απλής συμπτώσεως ως πρός τήν χρήσιν καί τήν σημα
σίαν των δύο δρων άποψις, ή μετά δισταγμών, ένταϋθα, προβαλλομένη, έπιρρωννύε- 
ται καί έκ χωρίου τού Καλλίμαχου (Ύμν. είς Δήλ. 278, C a h e η, παρά 
Bude), ένθα λέγεται περί τής Δήλου :

αλλά τοι άμφιετεΐς δεκατηφόροι aliv άπαρχαί 
πέμπονται.

Αί άπαρχαί, ένταϋθα, έφερον τήν δεκάτην, συνέβαινε δηλονότι νά άντιστοιχώσι 
πρός τό δέκατον. 'Οπωσδήποτε, περί ταυτοσήμου χρήσεως των δύο ορών έν παλαιαΐς 
άττικαΐς, άναθηματικαΐς δέ έπιγραφαΐς βλ. Π. Beer, ’Απαρχή und verwandte 
Ausdriicke in Griechischen Weihinschriften, Wiirzburg 1914, σ. 58. Γενικός δέ 
παρ’ άρχαίοις ταυτισμός των δύο δρων άφίνεται νά νοηθή παρά τοϋ Ε. C a i 11 ε
πί e r έν τφ Λεξικφ Daremberg-Saglio, τόμ. Β', σ. 53a, έν λ. dekale, 
δεκάτη, αλλά τά έπιφερόμενα παραδείγματα δέν φαίνονται στηρίζοντα τήν άποψιν 
ταύτην. Συγκεκριμένως δέ παρά Θεοκρίτφ(Ζ', 31, he grand, παρά Bude) :

άνέρες ενπέπλφ Δαμάτερι δαϊτα τελεϋντι 
δλβω άπαρχόμενοι...

δέν νοείται «la dime des fruits Γ άπαρχή», ώς λέγεται παρά τοϋ Caillemer 
αυτόθι, αλλά «les premices de reeolte», ώς παρέχεται παρά τοϋ ανωτέρω έκδοτου 
τοϋ ποιητοϋ.
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γης τοΰ ετέρου αυτών. Τοιοΰτό τι δέ είναι, κατ')5 ημάς, πιθανώτερον δτι 
συνέβη εν τφ χωρίφ τοΰ Διονυσίου τοΰ 'Αλικαρνασσέως καί μάλιστα δσον 
άψορρί εις τον δρον δεκάτη. Πράγματι επεκτάσεις μεν τής χρήσεως τοΰ δρου 
άπαρχη εγένοντο ίκαναί, άλλ’ ή σημασία αύτοΰ διετηρήθη, κατά τό μάλλον ή 
ήττον, σταθερώς κατά τούς αρχαίους καί τούς μεταγενεστέρους χρόνους, ού'τω 
δέ παραδίδεται συχνάκις καί παρά τφ Πλουτάρχφ ’, δστις, ως γνωστόν, 
ήκμασεν ίκανώς μετά τον Διονύσιον τον Άλικαρνασσέα. Πολλφ εύρυτέρα χρή- 
σις καί αξιόλογος ως προς τήν σημασίαν κίνησις παρατηρεϊται περί τοΰ δρου 
δεκάτη 1 2 3. Χαρακτηριστικόν έν σχέσει προς τά ήμέτερα πράγματα είναι δτι, 
ως παλαιότερον ήδη έλέχθη 8, ή λέξις αυτή, ενδεχομένως, άπέβαλεν έν τοΐς 
έ'πειτα χρόνοις την ακριβή σημασίαν αυτής, ετίθετο δ’ εις δήλωσιν καί 
άλλου, ούχί τοΰ δεκάτου, προσφερομένου εις τούς θεούς μέρους. “Αλλ5 επί τού- 
τοις, φαίνεται δτι ή λέξις, ως τό εκ ταύτης ρ. δεκατεύω δεικνύει, από των 
κλασσικών ήδη χρόνων δλως άπέστη τής αρχικής σημασίας. Ούτως, ό Ξενο
φών, πραγματευόμενος περί τών κατά τήν σύναήπν τής ειρήνης τφ371 π.Χ., 
επιφέρει (Έλλην. Τ', 3,20) : οί μεν Άϋ·ηναΐοι όντως εϊχον την γνώμην ώς 
ννν Θηβαίονς τό λεγόμενον δη δεκατευβήναι ελπίς ειη, ενταύθα δέ τό ρήμα 
σημαίνει καταστρέφω 4 5, ρημάζω. "Οτι δέ τό πράγμα ούτως έχει φαίνεται κα- 
θαρώτερον έκ τοΰ γεγονότος δτι ή φράσις χρησιμοποιείται παρά τών πρέ
σβεων τών Λακεδαιμονίων περαιτέρω παρά τφ αύτφ συγγράφει (ένθ’ άνωτ., 
Τ', δ,35), ένθα τό δεκατεύω, ώς παρατηρεί ό Parke (Consecration to 
Apollo, ένθ’άνωτ., σ. 84), συνάπτεται κατά σχέσιν άντιθέσεως προς τό άνά- 
στατον ποιώ, ώς καί άλλαχοΰ τοΰτο συμβαίνει 5. Τούτου δοθέντος, ουδόλως 
είναι άπορον δτι αί λ. δεκάτη, δεκατεύω εύρηνται παρά συγγράφει μεταγε- 
νεστέρφ, ώς δ Διονύσιος δ 'Αλικαρνασσεύς, εν ουσιωδώς διαφόρφ τής άρχι-

1 Οδτω, Πλούτ., Λυκ. 12: θϋαας τις απαρχήν καί ϋηρέύαας μέρος επεμψεν εις
τό συααίτιον, Ήθ. 703D, κ. άλλαχ.

3 Περί της χρήσεως ίδίφ έν άναθηματικαΐς έπιγραφαϊς βλ. Η. Beer, ένθ·’ 
άνωτ., σ. 75.

3 Βλ. W. Η. D. Rouse, ένθ’ άνωτ., σ. 55, σημ. 1.
4 Βλ. Η. W. Parke, Consecration to Apollo, ένθ’ άνωτ., σ. 84' πβ. τό 

νεοελληνικόν αποδεκατίζω, δπερ κυριολεκτικής σημαίνει λαμβάνω άπό τίνος τό δέκα- 
τον άλλα λέγεται καί επί τής σημασίας τοΰ καθ’ υπερβολήν φθείρειν. Σημειωτέον 
δτι άνάλογον σημασίαν ενταύθα έδέχθησαν καί άλλοι, βλ. W. Η. D. Rouse, ένθ’ 
άνωτ., σ. 102, σημ. 26.

5 Περί της «δεκατενοεως» τών Θηβών πβ. καί παρά Μ. Ν. Tod, A Sele
ction of Greek Historical Inscriptions, τόμ. B', ’Οξφόρδη 1948, άρ. 204, στ. 32 
κ.έξ. ν\ικ[ή]σας μαχό μένος τους βαρβάρους δεκ\ατενοω τήν Θηβαίων πάλιν, καί ονκ άνα- 
α\τήαω Ά&ήνας ούδε Σπάρτην ουδέ Πλαται άς οϋδ'ε τών άλλων πόλ.εων τών αυμμαχεοαμέ- 
νων ονδεμίαν.
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κής σημασία. Κατά ταΰτα, άγεται τις εις τό συμπέρασμα δτι εν τφ μνημο
νευμένη χωρίφ τοϋ συγγραφέως τούτου 6 δρος δεκάτη προσηρμόσθη σημα- 
σιολογικώς προς τον δρον απαρχή, ουχί δέ καί τάνάπαλιν. Τοιαΰτη δέ 
προσαρμογή τής σημασίας των λ. δεκάτη, δεκατενω πρέπει να γίνη δεκτή 
καί περί των ανωτέρω (σ. 652) παρατεθέντων χωρίων, άτινα άνήκουσι, σχεδόν 
πάντα, εις μεταγενεστέρους επίσης συγγράφεις.

Ό δρος δεκάτη έχρησιμοποιήθη έν ή θέσει άνεμένετο ό δρος απαρχή, 
καθόσον ή καθιέρωσις των πρώτων άρτι ένηλικιωθέντων πολιτών άπετέλει βα- 
ρεΐαν έλάττωσιν τοϋ ακμαίου μέρους τοϋ πληθυσμοϋ τής πόλεως. Πρέπει νά 
ληφθή, προς τοϋτοις, ΰπ’ δψιν δτι ή αντιπαθής προσφορά αυτή μοιραίως 
δεν ήτο δυνατόν νά περιορισθή εις τά φυσικά πλαίσια αυτής. Περί των κατ’ 
αυτήν άντλοϋμιεν πολυτίμους ειδήσεις εκ τών αυτών χωρίων τοϋ Διονυσίου 
τοϋ 'Αλικαρνασσέως. Ούτως, μανθάνομεν (24) δτι «εγίνοντο ονδεν'ι κόσμφ 
άπαναατάσεις» 1 καί δτι «πολλά εφέστια δλα έξηλείφ&η μέρονς αυτών με!)ι
πταμένου' ον γάρ έδικαίονν οί προσήκοντες τοις έξιονσιν άπολείπεσϋαί τε 
τών φιλτάτων καί έν τοις έχθίστοις νπομένειν». Ύπό τάς συνθήκας ταΰτας 
ηύξάνετο δ αριθμός τών «έξιόντων» καί τό πλήγμα εις βάρος τοϋ πληθυσμοϋ 
τής πόλεως καθίστατο μεγαλϋτερον. Έξ άλλου, τό λεγόμενον ένταΰθα δτι 
«σννεξήσαν» οί συγγενείς τών «έξιόντων», μή δυνάμενοι νά άποχωρισθώσιν 
αυτών ουδέ νά διαγάγωσι τό υπόλοιπον τοϋ βίου μεταξύ εχθίστων, κατανοει- 
ται καλύτερον, αν δεχθώμεν δτι ή αρχική επιλογή τών «έξ ιόν των» έγίνετο 
έφ’ ής βάσεως προσφέρεται διά τής ήμετέρας ερμηνείας εις τήν «ανθρώπων 
άπαρχήν».

Τοιαϋτη νομίζομεν δτι πρέπει νά δοθή ερμηνεία εις τους δρους δεκάτη, 
δεκατενω έν χωρίοις ώς τά έν σ. 652 μνημονευθέντα. Οΰτω δέ οί έντεϋθεν 
ενδοιασμοί άναφορικώς προς τήν ήμετέραν ερμηνείαν τής έκφράσεως ανθρώ
πων απαρχή δεν στηρίζονται πλέον, ως φαίνεται, στερεώς εις τά πράγματα. 
’Αλλά καί αν ύποτεθή δτι άπομένουσιν ισχυροί πως οί επί μέρους, έν πάση 
περιπτώσει, ένδοιασμοί ουτοι, δέν βλέπομεν, πώς είναι δυνατόν μετά τίνος 
πληρότητος νά νοηθώσι καί άλλα καί δή καί τό σπουδαιότερον πάντων, έν 
τοις έ'μπροσθεν δέ άναλυθέν χωρίον τοϋ Διονυσίου τοϋ 'Αλικαρνασ- 
σέως (Ρωμ. Άρχ. Α', 16), γενομένου δεκτοΰ δτι ή καθιέρωσις ένταϋθα 
αφορά είζ τό δέκατον τοϋ. πληθυσμοϋ καί ουχί εις τούς άρτι έκ παίδων έξελ- 
θόντας κατοίκους.

Έν κεφαλαίφ δυνάμεθα νά εΐπωμεν, κατά πάντα τά ανωτέρω, δτι, καί 
δν δεχθώμεν υφιστάμενα δευτερεύοντά τινα σημεία, ως έκ τής φΰσεως αυτών 1

1 Ή λέξις είναι χαρακτηριστική, μάλιστα δ’ έν σχέσει πρός τά είρημένα περί 
τοϋ δεκατενω καί άνάατατον ποιώ.
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σκοτεινά πως καί δεκτικά αντιρρήσεων, ή καθόλου ερμηνεία τόσον των λέ
ξεων, όσον κα'ι των πραγμάτων, άγει, εΰλόγως, ημάς εις τό συμπέρασμα 
ότι εν τή ήμετέρα έκφράσει ανθρώπων απαρχή 1 κείται ή σημασία τής 
προσφοράς εις θεόν των προίτων ωρίμων, άρτι ενηλικιωθέντων δηλονότι 
ανθρώπων.

Θ. 2. ΤΖΑΝΝΕΤΑΤ02

1 Είναι, ώς είκός, δυνατόν νά εχη άναλόγως καί,τό τρίτον, έν φ ή ήμετέρα 
εκφρασις, χωρίον : Π λ ο υ τ. Ήθ. 402α : εγώ δε και Μυριναίονς επαινώ και Άπολ-
λ.ωνιάτας ϋίρη χρυσά δεύρο πέμψαντας, ετι δε μάλλον Έρετριεΐς και Μάγνητας άν&ρώ- 

πων άπαρχαΐς δωρηααμένους ιόν ϋεόν (sc. 9Απόλλωνα) ώς καρπών δοτηρα και παιρφον

και γενέαιον και φιλάν&ρωπον. 2ημειωτέον, έν τουτοις, δτι έν τή έκδόσει του R.
Flaceliere, Plutarque sur les Oracles de la Pythie, texte et traduction
avec une introduction et des notes, Παρίσιοι 1937, άναγινώσκεται έν τή εισα
γωγή (σ. 73) : «les statues envoyees par Eretrie et par les Magnetes, qui
representaient 'les premices de leur population1 * * * * * * * 9».'O Parke χαρακτηρίζει τήν
ερμηνείαν ώς «curious» (Consecration to Apollo, ένθ·9 άνωτ., σ. 87, σημ. 8) 
προσθέτει δμως, δτι «G. Daux kindly reminded me of this allusion in Plu
tarch». 9Επί τούτοις πβ. κ. Δημ. 164,21 (Φιλ. έπιστ.) : ιών αιχμαλώτων Μήδων απαρχήν
ανδριάντα χρναοΰν άνέατησεν εις Δελφούς.
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