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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΣ TON ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ 

IV 

Οι λοιποί, ώς ην έπόμενον, υπήρξαν επιφυλακτικώτεροι. Συζητοΰσι, τι 
πρέπει νά πιστευθη έκ τών θαυμάτων τούτων και άν πρέπη νά ληφθωσιν 
ΰπ' όψιν σπουδαίως αί διαβεβαιώσεις τοΰ Κωνσταντίνου, και όταν 
ακόμη τάς ύποστηρίζη δι' όρκων. Είναι ζήτημα λιαν άβρόν, τοΰ όποιου 
ή λύσις εξαρτάται εκ της ιδέας ην περί αΰτοΰ σχηματίζει τις. 

Ευθύς εξ άρχης δέν φαίνεται ότι είναι έκ των άδιαγνώστων εκείνων 
χαρακτήρων τών όποιων δέν δύναται τις νά μαντεύση τά μυστηρια. 
Ώμίλει πολύ' ηγάπα νά γράφη, φαίνεται δε ότι έκ τών νόμων τών 
ομιλιών τών επιστολών θά ηδύνατό τις νά διακρίνη ευκόλως τάς κυριω-
τέρας γραμμάς τοΰ χαρακτηρός του. Δυστυχώς, οσάκις πρόκειται περί 
μεγάλων προσώπων, άτινα προΐστανται έν τη ιστορία και ών προσπα-
θοΰμεν νά μελετησωμεν τόν βίον και νά έννοήσωμεν την διαγωγην, 
δυσκολευόμεθα ν' άρχεσθώμεν εις τάς φυσικωτέρας εξηγήσεις. Έπειδη 
εχουσι φημην έκτάκτων ανδρών, δέν θέλομεν νά πιστεύσωμεν ότι ενήρ
γησαν ώς πάς τις. Ζητοΰμεν κεκρυμμένους λόγους εις τάς απλουστέρας 
πράξεις των άποδίδομεν είς αύτους πανουργίας, συνδυασμούς, δολιό-
τητας, τάς όποιας δέν έσκέφθησαν. Τοΰτο συνέβη και είς τόν Κωνσταν-
τϊνον* είμεθα τόσον πεπεισμένοι έκ τών προτέρων ότι ό επιτήδειος ούτος 
πολιτικός ηθέλησε ν' άπατήση ήμάς, ώστε βλέποντες αυτόν ένησχολη-
μένον μετά ζήλου είς τά θρησκευτικά πράγματα και όμολογοΰντα ότι 
είναι ειλικρινής πιστός, ύποθέτομεν πάραυτα ότι ητο αδιάφορος, σκεπτι
κιστής, όστις κατά βάθος περιεφρόνει πάσαν λατρείαν και προυτίμα 

1 Ίδε σελ. 569. 
39 
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έκείνην έξ ης έπίστευεν ότι θά ώφεληθη περισσότερον.Ό Burckharflt 
θεωρεί όλως γελοϊον τό νά συζητη τις περί της άληθοΰς πίστεως φιλό
δοξου, κώς νά ήτο δυνατόν νά τημαίνη τι ή θρησκεία διά καρδίαν 
καταβιβρωσκομένην υπό της δίψης τοϋ βασιλεύειν' !)) και παραβάλλει 
τόν Κωνσταντινον γινόμενον χριστιανόν πρός τόν πρώτον ΰπατον (Ναπο
λέοντα τόν Α') όταν υπογραφή τήν εκκλησιαστικών συνθήκην (Corcot-
dat). Ουδέτερος ήτο βεβαίως θρησκομανής, μερίμνων περί τών ουρανίων 
συμφερόντων αμφότεροι έσκέπτοντο περί της εξουσίας ή της δόξης των. 
Τοιαύτη είναι έν γένει ή γνώμη ήν περί τοΰ Κωνσταντίνου έχουσι σήμερον, 
έκτος ιστοριογράφων τινών εϋνοικωτέρων αύτώ, οϋτινες άποδίδουσι την 
άδιαφορίαν του είς υψηλότερα αίτια. Μήπως, λέγουσιν, ήτο έκ τών σοφών 
εκείνων, έξ ών ϋπήρχον τότε ολίγοι, οΐτινες ΰψοΰντο υπέρ τάς λατρείας 
πάσας, οιτινες δέν έβλεπον σπουδαίαν διαφοράν τοΰ Διός άπό τοΰ Ιεχωβά. 
τοΰ Απόλλωνος άπό τοΰ Ιησοΰ, και ηρέσκοντο νά τους συγχέωσιν ΰπό 
τό αόριστον και άρμόδιον όνομ.α (ituin)ias (θεότης), τό όποιον ούδεμίαν 
δοξασίαν πληγώνει και δύναται πάσας νά ικανοποιήσιρ ; *Αν οΰτως 
έχη, δέν δυνάμεθα νά ειπωμεν ότι έξώμοσε, δηλαδή ότι μετέβη άπό μιας 
θρησκείας εις άλλην, επειδή κατά βάθος όλαι αϊ θρησκεία: τώ έφαίνοντο 
όμοιαι. Εξήλθε μόνον τών στενών ορίων μιας λατρείας, ίνα εϋρη τύπον 
εύρύτερον, τόν όποιον νά δύνανται όλαι αί λατρειαι νά παραδεχθώσι 
χωρίς νά διακινδυνεύσωσί' ώνειροπόλησε, λέγει ό V. Duruy, προσέγγισιν 
τών ψυχών ήτις, είς ήν κατάστασιν εΰρίσκετο ή αυτοκρατορία του, θά 
ήτο άξια ευχής. ((Ίσως ηθέλησε νά ένωση τους λαούς του ΰπό μίαν και 
τήν αυτήν θρησκείαν, της όποιας οι τύποι μόνον νά μεταβληθώσι, και 
της όποιας ή βάσις θά ήτο ή λατρεία τοΰ μόνου ΘεοΰΒ. 

Ιδού, πολύ φοβοΰμαι. εις φανταστικός Κωνσταντίνος, ουδόλως ομοιά
ζων μέ τόν τής ιστορίας. Τοιούτον δέν τόν περιγράφουσιν οί σύγχρονοι* 
εί'ς τε τά γραφομενά του, ώς και είς τάς πράξεις του, έμφανιζεται ήμΐν 
ΰπό λίαν διάφορα χαρακτηριστικά. *Ας έχωμεν τό θάρρος, έν τη είκόνι 
ήν περί αύτοΰ σχηματίζωμεν, νά μη ζητώμεν πολλην πανουργίαν και 
νεωτερισμόν. Ας άποσπασθώμεν πασών τών επαγωγών εικόνων αιτινες 
χαράσσονται συμφώνως μέ τάς ημετέρας ιδέας ή προλήψεις, και αιτινες 

1 Ιδε τήν άξιόλογον μονογραφιάν τοϋ Burckhardt, ήτις επιγράφεται: Die 
Zeit Constantins, και τον τελευταΐον τόμον τή; Ρωμαικής ίστορίας τοϋ V. 
Duruy, όστις έν γένει ήκολούθησε τάς ιδέας τοϋ Burckhardt. 
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τόν καθιστώσι πρόσωπον τών χρόνων ήμων άςτόν τοποθετήσωμεν αύθις 
εις τό μέσον αύτοΰ και τής εποχής του. ̂ Ητο άνήρ μέ κρίσιν, Οστις, 
έλθών κατόπιν αιματηρού και ανώφελους διωγμοΰ, κατενόησεν ότι, άφοΰ 
ήτο αδύνατον νά καταργήσιρ βιαίως τάς θρησκείας, έδει νά εύρη τρόπον 
νά τάς υποχρέωση νά συζήσωσιν.Έδημοσίευσε τό άρχαιότερον διάταγμα 
ανεξιθρησκίας τό όποιον έγνώρισεν ή ιστορία' πρώτος ειπεν έν νομοθετικω 
εγγράφω, ((ότι ή θρησκεία δέν πρέπει νά έπιβάλληται, και ό'τι πάντες 
πρέπει νά μένωσιν απολύτως ελεύθεροι είς τήν έξάσκησιν εκείνης ήν προ-
τιμωσι!)) Τούτο είναι μεγάλη τιμη διά τήν μνήμην του. Όμ.ολογώ δε 
ότι θά μοι ήρεσκεν όλιγώτερον, αν κατώρθουν ν' άποδείξωσιν ότι ήτο μόνον 
σκεπτικιστής' διότι είναι πολύ ευκολον ν άνέχηταί τις όλας τάς δοξα
σίας, όταν ούδεμίαν πρεσβεύη ό ίδιος ! Φρονώ άπ' εναντίας ότι ήτο 
πιστός. Αδυνατώ νά συμφωνήσω μετά τοΰ V. Duruy, όστις υποθέτει 
ότι ή θρησκεία του περιωρίζετο ((είς θεισμόν ευπρεπή και ήσυχον)). Μέ 
τάς διαθέσεις τοΰ πνεύματος ας τά γραφομενά του τόν δεικνύουσιν 
έχοντα, δέν θά τώ ήρκει νά πιστεύη είς ένα θεόν συγκεχυμένον και 
μεμακρυσμένον, είς τόν όποιον τό μεγαλεϊον απαγορεύει νά άναμιγνύηται 
πολύ είς τά ανθρώπινα πράγματα. Ειχεν ιδέας πολύ διαφόρους. Γράφων 
πρός τους έπισκόπους, ολίγον χρόνον μετά τήν εις τόν χριστιανισμόν 
προσέλευσίν του, ώμολόγει ό'τι κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας του 
ειχεν ενίοτε φανή άδικος, ((επειδή ένόμιζεν ότι τά μυστικά τής ψυχής του 
διέφευγον τά βλέμματα του Θεοΰ)). Προδήλως είχε θεραπευθή άπό τής 
πλάνης ταύτης ότε ώμίλει ούτω. Εθεώρει τότε εαυτόν ΰπό τούς οφθαλ
μούς θεότητος ζώσης και παρούσης, τήν οποίαν ησθάνετο πάντοτε παρ' 
αύτώ, ήθελε νά εύαρεστη είς αυτήν, έφοβειτο μή τήν δυσαρεστήση, και ώς 
θά'ιδωμεν, ένόμιζεν εαυτόν τό άντικείμενον τής ιδιαιτέρας αυτής εύνοιας. 
Τοιαύτα δέν είναι τά αισθήματα θε'ιστοΰ ((ευπρεπούς και ήσυχου)), άλλά 
πραγματικού θρησκομανοΰς. Προσθέτω μάλιστα Οτι ό θρησκομανής ούτος 
είναι πλειστάκις δεισιδαίμων. Ανώτερος τών συγχρόνων του ώς προς τίνα 
πράγματα μόνον, ΰφίστατο συνήθως τάς προλήψεις και τάς αδυναμίας 
αυτών. Ή σκληρότης μεθ'ής έτιμώρησε τήν θυοσκοπίαν και τήν μαγείαν 
αποδεικνύει ότι τάς έφοβειτο μεγάλως. Έπιστευε τάς γοητείας και τάς 
μαγγανείας. Ότε έπέβαλεν αύστηροτάτας ποινάς εις τούς κατηγορου
μένους ότι έρριπτον μαγικά ή ότι διένεμον ερωτικά φίλτρα, έφρόντισε 
πολύ νά έξαιοέση εκείνους οιτινες μεταχειρίζονται τάς μαγείας ΐν' άπο-
δώσωσι τήν ΰγείαν είς ασθενείς καί άπομακρύνωσ: τάς βροχάς ή τήν 



596 ΜΕΛΕΤΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
χάλαζαν τούς έθεώρει αναμφιβόλως εύεργέτας τής άνθρωπότητος. Κατά 
τό 321, εννέα ετη μετά τήν ήτταν τοϋ Μαξεντίου, διέταζε διά νόμου, 
άρια έπιπτε κεραυνός επί δημοσίου οικοδομήματος νά προσκαλήται ό 
θυοσκόπος, τούτον δέ νά συμβουλεύωνται κατά τά αρχαία έθιμα και νά 
φέρωσι τήν άπόκρισιν του εις τόν αυτοκράτορα. Ό νόμος ούτος εκπλήτ
τει λίαν τόν Βαρόνιον, όστις άδυνατεϊ νά τόν έξηγήση άλλως ή υπόθετων 
Οτι ό Κωνσταντίνος έπαυσεν αίφνης νά ειναι χριστιανός και έτι έπέ-
στρεψεν εις τήν άρχαίαν του θρησκείαν. Βεβαίως ό Βαρόνιος άπατάται. 
Ό Κωνσταντίνος ουδέποτε έγένετο αύθις ειδωλολάτρης' τούτο δέ δύνα
ται νά βεβαιωθή' χριστιανός όμως ή μή χριστιανός έμεινε πάντοτε 
δεισιδαίμων. 

Μοι φαίνεται άλλως, κατά τήν ύπόθεσιν τοϋ Burckhardt και τόν 
τρόπον καθ' ον εννοεί τόν χαρακτήρα τοϋ Κωνσταντίνου, καθίσταται 
δυσκολώτατον νά έννοήσωμεν τήν εις τόν χριστιανισμόν προσέλευσιν του. 
Άς παραδεχθώμεν πράγματι ότι ή είκών ήν περί αύτοϋ χαράττουσι τω 
ομοιάζει, και ίδωμεν ποια θέλουσιν είσθαι τά επακόλουθα. Είναι φανερόν, 
ότι άν πράγματι ήτο πολιτικός άνήρ, δηλ. αδιάφορος, τότε δέν δυνάμεθα 
πλέον νά πιστεύσωμεν τήν διήγησιν τοΰ Λακταντίου και τοΰ Εΰσεβιου. 
Άνήρ πολιτικός δέν έκτιμοί μίαν θρησκειαν ειμή καθ' Οσον δύναται νά 
φανη πρός αυτόν χρήσιμος' ό πολιτικός δέν άλλάσσει θρήσκευμα ειμή 
επειδή υποθέτει ότι ή αλλαγή αύτη θά είναι ωφέλιμος εις τάς υποθέσεις 
του. "Οθεν άς μή πιστεύωμ.εν ότι ή έξωμ.οσία τοΰ Κωνσταντίνου απε
φασίσθη δι' εσωτερικών φωνών ή οπτασιών θαυμάσιων δέν δύναται νά 
είναι ή αποτέλεσμα υπολογισμού ηθέλησε νά έλκυση πρός εαυτόν ίσχυράν 
φατρίαν έπραξε μόνον ό,τι ειχε συμφέρον νά πράξη. 

Ένταΰθα όμως τίθεται λίαν περιπλοκον ζήτημα. Ποιον άρά γε συμ
φέρον ειχεν ό Κωνσταντίνος γινόμενος χριστιανός κατά τήν στιγμήν 
έκείνην; Τοΰτο είναι λίαν δύσκολον ν' άνακαλύψωμεν. Οι χριστιανοί 
έξήρχοντο τρομεράς κρίσεως, άφ' ής μόλις ειχον λάβει καιρόν νά συνέλ-
θωσιν. Αναμφιβόλως ή γενναία άντίστασις ήν ειχον αντιτάξει κατά τοΰ 
διωγμού τούς ειχεν υψώσει έν τή κοινή γνώμη. Έδει νά αισθάνωνται 
θαυμασμόν τίνα πρός ανθρώπους καθ' ών ειχον συντριβή οι αγώνες τής 
αυτοκρατορίας. Έν τούτοις ήσαν ακόμη πολύ ανήσυχοι, πολύ δύσπιστοι 
πρός τό μέλλον, πολύ φροντίζοντες μή κινδυνεύσωσιν, ώστε δέν έδύ-
νατό τις νά πιστεύση ότι θά έρριπτοντο προθύμως εις αβέβαιους τύχας. 
Άλλως ουδέποτε ειχον ένασχοληθή εις τά πολιτικά, ώστε δέν ήδύ-
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νατό τις νά γνωριζη τήν ώς πρός τοΰτο ικανότητα των και αν θά ήσαν 
εις μνηστήρα τοΰ θρόνου στήριγμα σταθερόν, άμεσον. 'Ριπτόμενόςτις 
εις τούς κόλπους των, θά ήτο ώς νά έδοχίμ.αζε τό άγνωστον. Η̂το 
λοιπόν ευνοϊκή ή στιγμή νά διατρέξη τοιούτον κίνδυνον, κατά τήν παρα-
μονην μάχης, ύπό τάς όψεις τοΰ έχθροΰ : Διά πνεΰμα πρακτικόν και 
άναλογιζόμενον τάς περιστάσεις, ώς παριστώσιν ήμιν τόν Κωνσταντινον. 
ή δύναμις μερίδος τινός μετρείται έκ τοΰ άριθμοΰ τών στρατιωτών ους 
δύναται νά παράσχω. Ε?ναι δέ αδύνατον νά γνωρίζωμεν μετά βεβαιό-
τητος, ποιος ακριβώς ήτο τότε ό άριθμός τών χριστιανών. Θά ήσαν 
βεβαίως πολυάριθμοι, άφοΰ διατείνεται έν τινι διατάγματι ό Μαξιμινος, 
ό'τι ό Διοκλητιανός παρεκινήθη νά τούς καταδίωξη, a επειδή έβλεπεν ό'τι 
σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έγκατελίμπανον τήν λατρειαν τών θεών, ίνα 
έγκολπωθώσι τήν νέαν αιρεσιν)). Έν τοσούτω φρονοΰσιν έκ συμφώνου 
ότι οι εθνικοί ήσαν έτι πολυαριθμότεροι 1. Ειχον υπέρ αυτών ύπέρογκον 
πλήθος τών αδιάφορων, οΐτινες οΰδεμίαν έχοντες άφ' εαυτών πίστιν, εύρί-
σκουσι πρέπον νά τηρώσιν έκείνην έν ή έγεννήθησαν και την οποίαν 
πρεσβεύουσιν ή πολιτεία και ό ήγεμών. "Οθεν οι χριστιανοί ειχον τήν 
μειονότητα έν τή αύτοκρατορια' κηρυττόμενος δέ τις φανερώς υπέρ 
αυτών, διέτρεχε τόν κίνδυνον νά στραφή ή πλειονότης κατ' αύτοΰ. Δι' 
άβέβαιον κέρδος έξετίθετο εις βέβαιον κίνδυνον. Πώς λοιπόν τοιούτος 
έμφρων πολιτικός διέτρεξεν εκουσίως τόν κίνδυνον τούτον, εις στιγμήν έκ 
τών κρισίμων έκείνων καθ' άς, έκ τοϋ φόβου δυσάρεστων περιπλοκών, 
εξοικονομεί τις συνήθως τούς πάντας: Ποιον άρά γε συμφέρον εύρισκεν 
ύποκινών τά μέσα τής εθνικής μερίδος, ήτις ήτο κατά πολύ ισχυρότερα, 
και δή απέναντι τής Ρώμ,ης ήτις είχε πάντοτε θεωρηθή προμαχών τής 
είδωλολατρείας: 

*Αν δέν ήλαξε θρησκείαν άπό συμφέρον, κατ' ανάγκην τό έπραξεν έκ 
πεποιθήσεως. Ιδού λοιπόν ημείς επιστρέφοντες διά τής φοράς τών 
πραγμάτων είς τήν διήγησιν τών εκκλησιαστικών συγγραφέων άφοϋ 
άέν απεδείχθη ότι ή προσέλευσις τοΰ Κωνσταντίνου είς τόν χριστια-
νισμόν ύπήρξε πολιτικόν στρατήγημα, δέν έχομεν πλέον λόγον νά 
άπορρίπτωμεν τήν διήγησιν ταύτην άνεξετάστως. Είναι προτιμότερον νά 

1 Ο Beugnot εν τή Ιστορία της καταστροφής της ειδωλολατρείας εν τη Δύσει, 
βέβαιοι Οτι οι ειδωλολάτραι κατά τήν άνάβασιν τοϋ Κωνσταντίνου εις τόν θρόνον 
απετέλουν τά δεκαεννέα εικοστά τοϋ πληθυσμοϋ τής αύτοκρατορίας. 
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προσπαθήσωμεν όπως την έννοήσωμεν και τήν έξηγήσωμεν, νά ίδωμεν τι 
ές αυτής δυνάμεθα νά άποδεχθωμεν μετά πιθανότητος, και ει δυνατόν 
ν' άπαλλάξωμεν την άλήθειαν των κοσμημάτων δι' ων την έκάλυψαν. 

Ή διήγησις τοΰ Εύσεβίου μελετωμένη επισταμένως, δεικνύει ήμιν δύο 
φάσεις διακεκριμένας έν τη έξωμοσίιχ τοϋ Κωνσταντίνου. Πρώτον μέν 
φέρεται προς τόν χριστιανισμόν ΰπό τοΰ αισθήματος τοΰ κινδύνου ον 
διατρέχει προσβάλλων τόν Μαξέντιον και τών σκέψεων άς έχει περί τής 
εϋδαιμ.ονι'ας ής άπέλαυσαν οι εύνοήσαντες τούς χριστιανούς ήγεμόνες' 
έπειτα στερεοϋται εις τήν ίδέαν του δι' ονείρου και θαυμάσιας οπτασίας. 
Άς άρχίσωμεν εξετάζοντες τό πρώτον μέρος, όπερ κατ' έμέ δέν δύναται 
νά δώση άφορμήν εις σπουδαίαν άντιλογιαν. 

Φαντάζεται τίς ευκόλως, εις ποιαν ψυχικήν διάθεσιν θά εΰρισκετο ό 
Κωνσταντίνος καθ' ήν στιγμήν διηυθύνετο κατά τής Ρώμης και έμελλε 
νά συγκροτηθη ή μάχη, έκ τής έκβάσεως τής όποιας έξηρτάτο ή τύχη 
του. "Εως τότε είχε πολεμήσει μόνον κατά βαρβάρων, πρώτην δέ φοράν 
έμελλε νά συγκρουσθη προς Ρωμαίους. Ό στρατός τοϋ Μαξεντίου ήτο 
πολυάριθμος και ανδρείος. Συνίστατο έκ πραιτωριανών, στρατιωτών λογά-
δων, οιτινες άπετέλουν τήν φρουράν τής Ρώμης, και άριστων στρατευ
μάτων, άτινα ειχεν άγάγει έξ Αφρικής. Είχε νικήσει δύο αυτοκράτορας 
και αποκρούσει όλας τάς γενομένας απόπειρας πρός είσβολήν είς Ιταλίαν. 
Φυσικώ τώ λόγω λοιπόν ό Κωνσταντίνος, μέλλων νά συμπλακή μετ'αύτοΰ, 
δέν ήτο εντελώς ήσυχος ώς πρός τήν έκβασιν τής μάχης. Υποθέτω 
Ομως ό'τι ήσθάνετο̂ καί άλλου είδους ανησυχίας. Ειδομεν ότι, όπως όλοι 
οι τής εποχής εκείνης, έπίστευίν εις τήν μαγείαν και έφοβειτο πολύ τάς 
μαγγανείας. Λοιπόν, φήμη είχε διαδοθή ότι ό Μαξέντιος προσεπάθει νά 
έλκυση τούς θεούς πρός εαυτόν διά παντοειδών επικλήσεων και θυσιών. 
Οι σύγχρονοι ιστοριογράφοι, είς οιανδήποτε θρησκει'αν και άν άνήκωσι, 
διηγούνται έκ συμφώνου ότι οϋδενός μέσου ήμελει ινα τούς καταστήση, 
ευμενείς πρός εαυτόν, και ότι, άφοϋ ειχεν ερωτήσει όλους τούς μάντεις 
και συμβουλευθή τούς χρησμούς τής Σιβύλλης, τό όποιον δέν συνειθίζετο 
πλέον, είχε καταφύγει εις αποτρόπαιους πράξεις' έλέγετο ότι είχε σφάξει 
βρέφη καί άνατέμει έγκύους γυναίκας. ίνα μάθη τό μέλλον καί εξασφά
λιση την άρωγήν τών καταχθόνιων θεοτήτων. Δέν άποροΰμεν λοιπόν 
ότι αί διαδόσεις αύται συνεκίνησαν τόν Κωνσταντινον πάντες δέ κατά 
τήν στιγμήν ταύτην έταράχθησαν ώς αυτός. "Οθεν έσκέφθη ότι έπρεπε 
και αυτός νά εύρη θείαν τινά προστασίαν. Πλήν είς τίνα ν' άποταθη, 
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όπως έξορκίση, τό αποτέλεσμα τών μαγγανειών τούτων ; Οι συνήθεις θεοί 
θά τώ ήσαν ύποπτοι* δέν ήτο φόβος μήπως ό Μαξέντιος, όστις τοις 
ειχεν απευθύνει τόσας δεήσεις χαί 'τόσας υποσχέσεις, είχε προσεταιρισθή 
αυτούς' ; Φυσικώ τω λόγω λοιπόν ό Κωνσταντίνος νομίζων αυτούς 
προκατειλημμένους χατ' αύτοϋ έσχέφθη νά ζητήση βοήθειαν άλλαχόθεν. 
Τοΰτο δέ πράττων. ήτο πιστός εις τό πνεΰμα καί τάς παραδόσεις τή; 
είδωλολατρείας. Ποσάκις δέν ει'δομεν εις κρίσιμους περιστάσεις, οπόταν 
οι θεοί τούς όποιους συνήθως έπεκαλοΰντο έφαίνοντο ώργισμένοι ή ανί
σχυροι, τούς θρησκομανείς πορευομένους πρός άναζήτησιν νέων θεοτήτων, 
αιτινες ύπερείχον τών άλλων, καθ' όσον ή πίστις των ήτο άθικτος και 
δέν έπεκλήθη εισέτι, δέν ειχον δ' ούτω δυνηθή ν' άπατήσωσι κανένα. 
Τοιουτοτρόπως ειχον εισέλθει εις Ρώμην άπασαι αι ξέναι λατρείαι' ό δέ 
Κωνσταντίνος ζητών ύποστήριξιν εκτός τής επισήμου θρησκείας, ήκο-
λούθει τό παράδειγμα τών πρώτων λάτρεων τής Ίσιδος καί τοΰ Μίθρα. 
Άς ένθυμηθώμεν, τι είπομεν ανωτέρω περί τών πρώτων αύτοϋ σχέ
σεων μετά τοΰ χριστιανισμού και περί τής ευνοϊκής προκαταλήψεως ήν 
υπέρ αύτοΰ είχε λάβει έκ νεότητός του, και θά έννοήσωμεν άκόπως ό'τι, 
ένώ άνεζήτει νέον θεόν, τώ έπήλθεν ή ιδέα νά προστρέξη πρός τόν θεόν 
τών χριστιανών. 

"Οθεν τό πρώτον μέρος τής διηγήσεως τοΰ Εύσεβίου είναι πιθανώτατον. 
και ουδέν κωλύει νά πιστεύσωμεν ότι τά πράγματα συνέβησαν ώς τά 
διηγείται. "Οσον διά το άλλο, δηλαδή τήν όπτασίαν χαί τό ένύπνιον, 
ουδέν θέλω νά εί'πω ! Τοιαύτα θαυμαστά επεισόδια διαφεύγουσι τήν κρι-
τικήν καί δέν υπάγονται είς τήν ίστορίαν. "Εκαστος δύναται λοιπόν 
κατά βούλησιν νά πιστεύη, ή ότι τά αναφερόμενα ΰπό τοΰ Εύσεβίου γεγο
νότα άληθεύουσι, καί τότε πρόκειται περί αληθινών θαυμάτων ή ότι έξ 
όλοκλήρου έπενοήθησαν, ίνα δώσωσι περισσοτέραν σπουδαιότητα είς τήν 
έςωμοσίαν τοΰ αύτοκράτορος, δειχνύοντα ότι είς τοΰτο έλάμβανεν ενδια
φέρον ο ουρανός' ή Οτι επί τέλους, όπερ μοι φαίνεται κατά πολύ ώς ή 

1 Δυνάμεθα νά ϋποπτευσωμεν οτι ό Κωνσταντίνος είχε λόγους νά είναι δυσηοε-
στημενος κατά των αρχαίων του θεών, οιτινες δέν ειχον έπιθαρρύνει τήν κατά τοϋ 
Μαξεντίου έκστρατείαν του. Εις έκ τών πανηγυριστών του λέγει οτι ειχεν έκστρα-
τεύσει μεθ Ολους τους εναντίους οιωνούς, καί οτι ειχεν αναχωρήσει έκ τής Γαλα
τίας παρά τήν θέλησιν τών θυοσκόπων, contra haruspiuum responsa *Αν οι 
θυοσκοποι προειδον ότι τό ταξείδιον τοΰτο θά απέβαινε πρός βλάβην αυτών τε καί 
τής αρχαίας θρησχείας, ουδέποτε υπήρξαν οξυδερκέστεροι. 
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πιθανωτέρα ΰπόθεσις, ότι ό Κωνσταντίνος ηπατήθη ΰπό τής εύπίστου φαν
τασίας του, τήν όποι'αν ήρέθιζε πρός τούτοις ή προσδοκία μεγάλου συμ.-
βησομένου, ώστε έξελαβεν ώς πρόδηλον σημείον τής θείας επεμβάσεως 
Ο,τι ιδιοτροπία μόνον ήτο τής τύχης, και αί συγκεχυμέναι οπτασία: τάς 
όποιας ένόμισεν ότι είδε κατά τήν πρώτην στιγμήν έξηκριβώθησαν βρα-
δύτερον βαθμιαίως έν τω πνεύματί του, διότι συνήθως συμβαίνει ώστε, 
ένώ ό χρόνος έξασθενοί τάς πραγματικάς αναμνήσεις, νά δίδη σώμα και 
μορφήν εις τάς φαντασίας και τά Ονειρα. Οπωσδήποτε είναι, έπαναλαμ-
βάνω, ανωφελές νά συζητώμεν έπι γεγονότων, ώς πρός τά όποια δέον 
έκαστος νά άφήνηται ελεύθερος νά σκέπτηται όπως εύαρεστείται. Έπεθύ-
μουν μόνον νά κάμω μίαν παρατήρησιν, ήν μοι υποβάλλει ό τρόπος 
καθ' ον ό Εύσέβιος τά παρουσίασεν ήμιν. Μοι φαίνεται ότι έχουσι 
παρ' αύτώ ίδιαίτερον χρωματισμόν και ότι έν τή διηγήσει αύτοΰ καθί
στανται αίσθηταί αί πνευματικά! έξεις και αί προλήψεις είδωλολάτρου 
τής Ρώμης. Ό 'Ρωμαίος είναι έκ φύσεως δύσπιστος, φοβούμενος πρό 
πάντων μή άπατηθή. Εις τάς θρησκευτικάς του πεποιθήσεις ώς και είς 
τά λοιπά πράγματα τής ζωής εννοεί νά μή τόν άπατήσωσι. Πιστεύει 
άναμφιβόλως, ώς οι χριστιανοί, ότι ό Θεός ομιλεί άπ'ευθείας εις τήν 
καρδιαν τοΰ ανθρώπου, ιαί ότε τώ επέρχεται αιφνίδια τις έμπνευσις 
τής όποιας ή πηγή τω είναι άγνωστος, τήν αποδίδει ευθύς έξ αρχής εις 
θείαν τινά δύναμιν ! 

Dine hunc ardorem mentibus addunt. 
Euryale ? 

Έντοσούτω έχει πάντοτε δισταγμούς, άμφιβολίας* δέν θέλει νά 
πιστεύση πολύ ταχέως* φοβείται μή πάθη, πλάνην τινά τοΰ νοΰ του, 
και σπεύδει νά πρόσθεση, μετά τοΰ Νίσου ! 

An sua cuique deus fit dira cupido ? 
Ένώ ό χριστιανός πιστεύει ευκόλως τάς ούρανόθεν ειδοποιήσεις, αϊτινες 

αποκαλύπτονται είς την ψυχήν του χατά τήν άνάπαυσιν τής νυκτός ή έν 
τή εξάψει τής προσευχής, έκείνος ζητεί ΰλικάς αποδείξεις τής επεμβά
σεως τών θεών θέλει νά έμφανισθώσι, νά άποκαλυφθώσι διά τίνος 
προδήλου, αναμφισβήτητου σημείου* εν μόνον μάλιστα σημείον δέν τώ 
άρχει ! Είς τά θεία πράγματα είναι συγχρόνως πολύ σπουδαίον νά ιδη τις 
καθαρά. Είναι τόσον εύκολον ν άπατηθή ! Διά τοΰτο κατά τόν Σέρβιον 
ό 'Ρωμαίος δέν άρκείται εις πρώτον οίωνόν, άλλά περιμένει, ίνα άπο-
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φασίση, νά έπικυρωθή δι άλλου! non unum augurium vidisse suf-
ficit, nisi confirmetur ex simili. 'Αν οί θεοί θέλωσι νά τύχωσι 
πίστεως, θά πράξωσι καλώς νά το έπαναλάβωσι δις. Εις τήν Αίνεάδα 
ό καλός Αγχίσης, Οστις ειδε τήν φλόγα περβάλλουσαν τήν κεφαλήν τοΰ 
Άσκανίου χωρίς νά καύση τήν κόμην του, όπερ έν τούτοις είναι γεγονός 
λίαν παράδοξον, δέν πείθεται έκ του πρώτου τούτου θαύματος* παρα
καλεί τόν Δία νά τό υποστήριξη διά δευτέρου ! 

Si pietate meremur. 
da deinde auxilium. pater. atque haec-omina firma. 

Ό Ζεύς δ' έχει τήν καλωσύνην ν' άποκριθή διά κεραυνού, όστις άντή-
χησεν άριστερόθεν. όπερ οΰδεμίαν πλέον δύναται ν' άφήσγι άμφιβολίαν 
περί τής θελήσεως τών θεών. Κατά τάς αύτάς λοιπόν πεποιθήσεις και 
τούς αυτούς ενδοιασμούς δέν αρκείται ο Κωνσταντίνος είς τήν έν πλήρει 
ήμερα έμφάνισιν τοΰ θαυμάσιου σταυρού, άλλά περιμένει, ίνα πεισθή, νέον 
σημείον. Ευρίσκω έν τώ τρόπω δι' ού διηγούνται ήμίν τά θαύματα 
ταΰτα χρωματισμόν είδωλολατρικόν, όστις δέν επιτρέπει νά σκεφθώμεν 
ότι έγεννήθησαν έν τώ πνεύματι τοΰ επισκόπου τής Καισαρείας. Όθεν 
κλίνω νά πιστεύσω, αν ΰποθέσωμεν ότι ουδεμιάς έχονται αληθείας, Οτι 
δέν είναι έφεύρεσίς του, και εάν πρέπη νά εύρωμεν ένοχον, ομολογώ ότι 
ήθελον αθωώσει τόν Εΰσέβιον, ίνα κατηγορήσω τόν Κωνσταντινον. Μίαν 
μόνον παρατήρησιν θέλω νά κάμω έπι τοΰ αντικείμενου τούτου. Τά 
θαύματα, άτινα ό Εύσέβιος είναι τόσον ευτυχής αναφερών, όφείλουσιν 
όλην αυτών τήν σπουδαιότητα εις τό θέλγητρον, όπερ τό θαυμάσιον 
εξασκεί έπι τών πνευμάτων, και είς τό είδος εκείνο τής ανάγκης, ήν 
αίσθανόμεθα περιβάλλοντες διά θαυμάτων τά μεγάλα συμβάντα τής 
ιστορίας. Πράγματι ή αλλαξοπιστία τοΰ Κωνσταντίνου εξηγείται άνευ 
αυτών ! και ίνα έννοήσωμεν τοΰτο, αρκεί ν' άναμνησθώμεν Οτι ήτο δεισι-
δαίμων περίφοβος, όστις έφοβειτο μή νικηθή. αν δέν έπετύγχανε τήν 
προστασίαν ίσχυρας τίνος θεότητος. Διά τοΰτο παρεκινήθη νά ζήτηση 
τήν βοήθειαν τοΰ Θεού των χριστιανών. Οτε δέ τό απεφάσισε, δέν περιω-
ρίσθη νά τόν έπικληθή εκ βάθους ψυχής και νά τώ άπευθύνη ένδόμυχον 
δέησιν ! ώς πάντες οι εθνικοί, έπίστευε μόνον είς τήν ίσχύν τής εκτελέσεως. 
Διέταξε λοιπόν νά προπορεύηται τοΰ στρατού σημαία κεκοσμημένη διά 
τοϋ μονογραφήματος τοΰ Χριστού. Μήπως διά τούτο άπό τής στιγμής 
έκείνης κατεκτήθη εντελώς ΰπό τής 'έας θρησκείας; Αμφιβάλλω πολύ. 
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Άνέμενεν άναμφιβόλως, ίνα έκφρασθή αναφανδόν και παραδοθή καθ' 
ολοκληρίαν, τό αποτέλεσμα τής μάχης. Ώμεν βέβαιοι ότι, αν δέν 
ένίκα, τό λάβαρον δέν θά άνεφαίνετο έπι κεφαλής τοΰ στρατού αυτού 
και θά έπανήρχετο είς τάς αρχαίας σημαίας. Ή νίκη τω ένέβαλε την 
άπόφασιν. Είναι δέ πιθανόν ότι, καθόσον έβλεπε τους εχθρικούς λεγεώνας 
νά φεύγωσιν ενώπιον τών στρατιωτών του, νά συσσωρεύωνται έπι τής 
εύθραυστου εκείνης γέφυρας, ήτις δέν ήδύνατο νά βαστάση τοσούτον 
πλήθος, και νά πίπτωσιν εκείθεν είς τόν ποταμον, ήσθάνετο εαυτόν γινό-
μενον έπι μάλλον και μάλλον χριστιανόν. Ότε δέ έκομίσθη αύτώ ή 
κεφαλή τοΰ Μαξεντίου, τοΰ όποιου ειχεν άνευρεθή τό πτώμα είς τόν 
βυθόν τοΰ Τιβέρεως, δέν έδίστασε πλέον ή πεποίθησίς του έσχηματίσθη, 
και μετά τό πέρας τής μάχης έσπευσε νά δοξάση διά τήν νίκην του τόν 
Θεόν, τοΰ όποιου είχε ζητήσει τήν βοήθειαν πρό τοΰ αγώνος. 

V 

Πάντες άλλως ένόμισαν, ώς αυτός, ότι ειδον τόν δάκτυλον Θεοΰ. 
Ή επιτυχία υπήρξε τόσον πλήρης, τόσον ταχεία, τόσον ολίγον προσεδό-
κων νά ίδωσι τόν μέγαν εκείνον στρατόν διαλυόμενον τάχιστα, ώστε δέν 
έφαίνετο δυνατόν νά πιστευθή ότι οι άνθρωποι ειχον πράξει τά πάντα. 
Οι χριστιανοί άντεποιοΰντο ευθύς έξ αρχής τοΰ κατορθώματος και αληθώς 
ειχον δικαίωμα πρός τοΰτο' μήπως δέν ένίκησεν ό Κωνσταντίνος τούς 
εχθρούς του ύπό τήν σημαίαν τοΰ Χρίστου ; Εννοείται δέ ότι δέν ήμέλουν 
νά τό ένθυμίζωσι. Παρετήρουν μετ' εύαρεστήσεως, πόσον ή συμφορά τοΰ 
Μαξεντίου ώμοίαζε πρός τήν τοΰ Φαραώ, και ή παράδοξος αύτη σύμ-
πτωσις τών δύο άσεβων καταποθεντων έν μιά στιγμή ύπό τών κυμάτων 
μεθ' όλου τού στρατού αυτών τοις έφαίνετο μία έτι άπόδειξις τής θείας 
επεμβάσεως. Και οί εθνικοί όμως ειχον τόν μύθον αυτών και διηγούντο 
τά συμβάντα, άποδεικνύοντες ότι οι θεοί των δέν ήσαν ξένοι είς ταύτα. 
Ήρέσκοντο παριστώντες τόν Κωνσταντινον ώς εύνοούμενον τού Όλύμ.-
που καί έχοντα μυστικάς συνεννοήσεις μετά τών ουρανίων δυνάμεων : 
Habes profecto aliquid cum illa mente divina, Constantine, 
secretum ((Ολόκληρος ή Γαλατία, έλεγεν εις πανηγυριστής, ομιλεί 
περί τών λεγεωνών, τούς όποιους ειδον κατά τήν στιγμήν τής μάχης 
διερχόμενους τόν ούρανόν, έν στάσει πολεμιχή μετ' άποστιλβουσών ασπί
δων, απαστραπτόντων όπλων, καί τούς Οποίους ό θείος Κωνστάντιος ο 
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Χλωρός έφερεν εις βοήθειαν τοΰ υιοΰ του. Ώστε οι τε έθνικοί καί οί 
χριστιανοί ήσαν πεπεισμένοι ότι συνέβη θαΰμα κατά τήν κρίσιμον έκείνην 
στιγμήν, και έκαστος άντεποιείτο αύτοΰ. Ότε ή Γερουσία τής 'Ρώμης 
ηθέλησε νά έγείρη πρός δόξαν τοΰ αύτοκράτορος θριαμβευτικήν αψίδα, 
ήτις υπάρχει έτι πλησίον τοΰ Κολοσσιαίου, ίνα μή έκτεθή και ίνα εύαρε-
στήση συγχρόνως άμφοτέρας τάς θρησκείας έχάραξεν έπι τοΰ μνημείου 
έπιγραφην λέγουσαν ότι ό Κωνσταντίνος ειχεν υπακούσει εις τήν προτρο-
πήν τής θεότητος: Instinctu divinitatis."Εκαστος ήδύνατο νά έρμη-
νεύση τήν λέξιν κατ' ίδιον τρόπον οι χριστιανοί διά τοΰ divinitas 
ένόουν τόν Χριστόν, οί άλλοι τόν Δία ή τόν Απόλλωνα, πάντες δ' όμως 
συνεφώνουν φρονοΰντες ότι ό αυτοκράτωρ ώφειλε τήν νίκην του εις την 
προστασίαν Θεοΰ. 

Ό Κωνσταντίνος όλιγώτερον πάντων άμφέβαλλε περί τούτου, ή ομο
φωνία μάλιστα αύτη έκράτυνε τήν πεποίθησίν του. Ένώ οί επίσκοποι 
τόν έκήρυττον άδιστάκτως όργανον τής Προνοίας και άπεδείκνυον ότι ((ό 
Θεός ελάμβανε τόν κόπον νά άποκαλυφθή είς αυτόν, ίνα τώ φανέρωση τά 
σχέδια τών έχθρων τουΒ, ήκουε ρήτορας εθνικούς νά τώ λέγωσιν, έν ονό
ματι τών σχολών αιτινες υπήρξαν έκ τών τελευταίων εστιών τής αρχαίας 
θρησκείας, ότι άναμφιβόλως είναι τό άντικείμενον τής ουράνιας προστα
σίας : Quis est hominum quin opitulari tibi Deum credat ? 
Αφού ταύτα λοιπόν επαναλαμβάνονται πρός αυτόν εκατέρωθεν, είναι 
φυσικόν νά τά πιστεύση μετά βεβαιότητος. Θεός τόν προστατεύει, πάσαι 
αί λατρείαι τό όμολογούσι, δέν διστάζει νά γνωρίζω και κηρύττη, ποίος 
είναι ό Θεός ούτος, όστις τόσον καταλλήλως ήλθεν εις βοήθειαν του, 
ένώ έμελλε νά πολεμήση κατά τοΰ Μαξεντίου, και όστις έκτοτε δέν παύει 
ν' άγρυπνη έπ' αυτόν είναι ό Θεός τών χριστιανών και ουδεμιάς ευκαι
ρίας αμελεί ίνα τόν δοξάζη, και αναφέρε, τι τώ οφείλει. Τήν έπιοΰσαν 
σχεδόν τής νίκης γράφει προς τόν διοικητήν τής Αφρικής ότι τά συμ.-
βάντα τώ κατέστησαν γνωστόν ((ότι ό Θεός ούτος τιμωρεί αυστηρώς τούς 
υβρίζοντας τήν λατρείαν του και πληροί ευημερίας τούς λατρεύοντας 
αυτόν)). Ταύτα δέ επαναλαμβάνει, σχεδόν αϋταίς λέξεσι, μέχρι τοΰ 
τέλους τών ήμερων του. 

Μετά τήν ήτταν τοΰ Λικινίου, γενόμενος μόνος κύριος ολοκλήρου τής 
αυτοκρατορίας, αισθάνεται τήν ανάγκην νά ανάπτυξη τό αυτό θέμα πρός 
τούς νέους αυτού υπηκόους, και ίνα δώση είς αυτό περισσότερον κύρος, 
αναφέρει τό παράδειγμα του' δεικνύει, τίνι τρόπω κό Θεός τόν έλαβεν έκ 
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τής χειρός, όπως τόν όδηγήστη εις τάς όχθας τής θαλάσσης τής Βρεττανίας 
και των τόπων ένθα δύει ό ήλιος μέχρι των άκρων τής Ανατολής)). 
Τοιαύτα επαναλαμβάνει, ουδέποτε άπαυδών, πρός τους εθνικούς, τούς 
αιρετικούς, τούς σχισματικούς τής αυτοκρατορίας του, προσπαθών νά 
τούς προσηλύτιση. Περί τό τέρμα τού βίου γράφων πρός τόν βασιλέα 
τής Περσίας Σαπώρ, ίνα τω συστήση τούς εις τά κράτη του διεσπαρ
μένους χριστιανούς, αρχίζει πάλιν νά περιγράφω τάς δυστυχίας αϊτινες 
έπέπεσαν έπι τούς εχθρούς τής εκκλησίας, ένώ αυτός, ούτινος άνεώ-
χθησαν οι όφθαλμοί πρός τήν άλήθειαν, υπήρξε πάντοτε εϋδαίμ.ων, 
κατέστησε δέ και τούς υπηκόους του ευτυχείς. Τό επιχείρημα τούτο, 
όπερ ακαταπαύστως επαναλαμβάνει, θεωρεί άναντίρρητον και άκαταμά-
χητον, και, ώς βλέπομεν, νομίζει ότι είναι περιττόν νά προστρέζη εις 
άλλο, ίνα ολόκληρος ό κόσμος άκολουθήση τό παράδειγμα του και γινη, 
χριστιανός ώς αυτός. 

Έθεώρησα πρέπον νά παραθέσω τά αποσπάσματα τών επιστολών 
και τών λόγων του, επειδή μοί έφάνησαν λύοντα τό απασχολούν ημάς 
ζήτημα. Δύνανται πρό πάντων νά χρησιμεύσωσιν ήμίν ύπό δύο επό
ψεις. Κυρίως δεικνύουσι καθαρώς, κατά ποίον τρόπον ήτο χριστιανός 
ό Κωνσταντίνος. Δέν ήτο έκ τών ψυχών εκείνων τών πασχουσών έξ 
αβεβαιότητος, αίτινες ήρχοντο νά ζητήσωσιν έκ τού χριστιανισμοΰ 
βεβαίας πεποιθήσεις* δέν ειλκύσθη προσέτι ώς τόσοι άλλοι πρός τήν 
νέαν πίστιν ύπό τής ώραιότητος τών ηθικών δοξασιών της ή τής 
συμπαθείας ήν αίσθανόμεθα πρός δυστυχείς υφισταμένους γενναίως άδι-
κον διωγμόν τήν προυτίμα τής αρχαίας αυτού θρησκείας διά τόν 
μόνον λόγον ότι τώ έφαίνετο αμείβουσα έλευθεριώτερον τούς λάτρεις 
αυτής, και δή αμείβουσα αυτούς εις παρόντα και επίγεια αγαθά, 
άτινα πιθανώς τόν ένδιέφερον περισσότερον ή αί μεμακρυσμεναι εύτυχίαι 
τής άλλης ζωής. Ομολογώ ότι ταύτα είναι αισθήματα μέτρια, έξ ολο
κλήρου στερούμενα ύψους και άφιλοκερδείας' ή ζέσις όμως μεθ' ής τά 
εκφράζει, και ή έπιμονή μεθ ής τά επαναλαμβάνει, άποδεικνύουσιν ότι ήν 
ένδομύχως πεπεισμένος. Ή ομιλία αύτοϋ, ό'ταντά άναπτύσση, ουδέποτε 
είναι ομιλία αδιάφορου ή ύποκριτοϋ θεάτρου' βλέπομεν ότι λέγει αληθώς 
ό',τι σκέπτεται. Δυνατόν ό χριστιανισμός του νά φαίνηται υλικός και 
σκαιος, αλλά μεθ όλα ταύτα ήν ειλικρινής. Τοΰτο νομίζω άναμφίβολον. 
Τό άλλο συμπέρασμα όπερ δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν έκ τών έγγραφων 
τούτων δέν έχει μικροτέραν σπουδαιότητα, διότι φρονώ ότι έπιτρέπουσι 
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ταύτα νά έξελέγξωμεν τήν διήγησιν των ιστοριογράφων τής εκκλησίας 
περί τής προσελεύσεως αύτοΰ είς τόν χριστιανισμόν. Νομίζει τις πράγ
ματι ότι μετεχειρίζετο, ίνα προσηλύτιση τούς άλλους, τά μέσα άτινα 
προσηλύτισαν αυτόν. Τοίς έλεγεν άναμφιβόλως ό,τι ειχε διανοηθή, ϊνα 
πείσιη εαυτόν, και έχομεν τό δικαίωμα νά θεωρώμεν τάς προτροπάς άς 
τοίς άπηύθυνεν ώς είδος έκμυστηρεύσεως τής ίδιας αύτοΰ ιστορίας. Όθεν 
συμπεραίνω ότι δέν ήπάτησεν ημάς ό Εϋσέβιος αναφερών τούς συλλογι
σμούς διά τών όποιων κατώρθωσεν ό Κωνσταντίνος νά πείση εαυτόν 
Οτι ό Θεός τών χριστιανών ήν ό αληθής θεός. άφοΰ τούς αυτούς μετε-
χειρίσθη αυτός καθ' όλον αύτοΰ τόν βίον, ίνα πείση τούς άλλους. 

GASTON BOISSIER 

(Μετεφράσθη εκ του Γαλλικου υπο Μαρίας Αθανασιάδου). 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΑ 

Σεβαστέ μοι φίλε, 
Ή εν τη Χρυσαλλίδι (τ. Ε , σ. 313—317) «περί τών άπό τοΰ ιη' 

αιώνος εν Αθήναις σχολείων)) υμετέρα διατριβή, αν και παρήλθον τριά
κοντα και πέντε ήδη έτη άπό τοΰ χρόνου τής συντάξεως και τής εκδό
σεως αυτής, μένει μέχρι τοΰδε ώς μοναδική πολύτιμος συμβολή είς τήν 
ίστορίαν τής διαδόσεως τής παιδείας έν Ελλάδι έπι τής κατοχής αυτής 
ΰπό τών Τούρκων. Εγώ τουλάχιστον δέν ειδον μετ' έκείνην έτέραν τινά 
πληρεστέραν διατριβήν' καθά δέ γνωστόν, και ό σεβάσμιος καθηγητής 
κ. Μ. Παρανίκας ουδέν προσέθετο έν τώ ίδίω -Σχεδιάσματι (έν Κων-
σταντινουπόλει 1867, σ. 99—101), αρκεσθείς νά μεταδώση δι αύτοΰ 
όσα ΰμείς είχατε διδάξει περί τών έν Αθήναις σχολείων αγνοώ δέ 
προσέτι και άν εξεδόθη που τό παρά τώ Προκοπίω Πιττάκη χειρόγραφον, 
έξ ού ΰμείς είχατε λάβει τάς ειδήσεις τάς άμέσως άναφερομένας είς τήν 
σύστασιν έν Αθήναις σχολής ύπό τοΰ Αθηναίου ιερομόναχου Γρηγορίου 
τοΰ Σωτήρη, τοϋ προχειρισθέντος είτα μητροπολίτου Μονεμβασίας. 
Βασιζόμενος λοιπόν εις μόνην τήν ΰμετέραν διατριβήν και νομίζων ότι 
προξενεί ΰμϊν χαράν πάν ο,τι δύναται νά διασαφήνιση τά έν εκείνη 
σημειωθέντα, λαμβάνω τό θάρρος νά φέρω εις γνώσιν υμών σημειώσεις 
τινάς,αϊτινες φαίνεται νά διαφωτίζωσιν αρκούντως τήν άπό τοΰ 1728°υ 
μέχρι τοΰ 1753°" έτους ίστορίαν τής έν Αθήναις σχολής. 

'Ανακοινώ λοιπόν έν πρώτοις τό άντίγραφον τοΰ πατριαρχικού σιγιλ-
λίου, δι' ού Γρηγόριος ό Σωτήρης ηθέλησε νά εξασφαλίση τό ΰπ' αύτοΰ 
ιδρυθέν έν Αθήναις σχολεϊον. Τό σιγίλλιον τοΰτο εύρον έγώ άντιγεγραμ-
μένον έν τώ 73ω κώδικι τής έν Μηλέαις βιβλιοθήκης (φύλ. 4—7), και 
μολονότι δέν είναι σημειωμένον έκεϊ τό όνομα τοΰ έκδόντος αυτό οικου
μενικού πατριάρχου, ούχ ήττον ό χρόνος τής συντάξεως αύτοΰ (1738) 
ασφαλώς οδηγεί ημάς εις τό νά παραδεχθώμεν ότι εδόθη τοΰτο Γρηγορίω 
τώ Σωτήρη ΰπό τοΰ πατριάρχου Παϊσίου τοΰ Β'. Αυτό καθ' εαυτό τό 
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σιγίλλιον φανερώνει τόν σκοπόν τής σχολής τοΰ Γρηγορίου' κατά τοΰτο 
άφιερώθη αύτη τή όρθοδόξω τών Αθηνών κοινότητι και ήτο προηγμένη 
μέχρι τοΰ βαθμοΰ τελειότατου γυμνασίου' ώφειλε δέ νά όνομάζηται επι
σήμως ((Κοινόν και δημόσιον Σχολεϊον και Φροντιστήριον)) ελληνικών 
άμα τε και κοινών μαθημάτων όπερ αποδεικνύει, Οτι θά έδίδασκον έχει 
πολλοί όμοΰ διδάσκαλοι. Τό σιγίλλιον τοΰτο έχει κατά λέξιν ούτως' 

«Άξιον όντως και δίκαιον ούχ ήττον ειπείν και άναγκαϊον συνιστάν 
καί κρατύνειν κρείττονι καί ύπερεχούση, τής Εκκλησίας δυνάμει καί 
άντιλαμβάνεσθαί τε καί δεφεντεύειν σθένει παντί τούς των Έκκλησιών 
προϊσταμένους άπαντα τά θεοφιλή καί χριστιανικά έργα τε καί σπουδά-
σματα καί καλλιεργήματα, όσα έν διαφόροις καιροϊς κατά θείον σκοπόν 
καί ζήλον έπαινούμενον αρετής παρά τών ευσεβών έξεργάζεται, πρός 
κοινήν ώφέλειαν και αύξησιν και έπιδοσιν άφορώντα τοΰ ημετέρου Γένους' 
τούτω γάρ τώ τρόπω, δηλονότι τής ύπεροχικής αντιλήψεως δεφεντεύ-
σεώς τε καί έπισυστάσεως, τά τε καλά συντηρείται διά παντός άμετά-
πτωτά τε και διαιωνίζοντα τή παρατάσει τοΰ χρόνου και ή τών ευσεβών 
διεγείρεται προθυμία πρός έργασίαν άεί τών ένθέων έργων και έπαινου-
μένων φίλεργημάτων, δι' ών ή ψυχική σωτηρία σφίσιν έπιμνηστεύεται. 
Τών δ' αύ ομολογουμένως όντων καλών έν τώ μετά σώματος τώδε βίφ, 
Οτι ή σοφία και παιδεία Κυρίου άσυγκρίτως πάντων ΰπερανέστηκε και 
πολλώ τώ μέσω πλεονεκτεί, εύδηλον δήπουθεν πασι τοίς εύ φρονοΰσι* 
διό και ((μακάριος άνθρωπος ός εύρε σοφίαν και θνητός ος ειδε φρόνησιν)) 
τό ιερόν φησι λόγιον δι' αυτής γάρ και άνθρωπος πέφυκε και είκών Θεοΰ 
ό άνθρωπος λέγεται. Ταΰτά τοι και Οσοι τών ευσεβών τώ άξιεράστω 
τουτωι χρήματι τής θεοπαραδότου και θεοπαρέδρου σοφίας κατά τό 
δυνατόν συνεργοΰσι και οιωδήτινι τρόπω πρός τήν σύστασιν αύτοΰ και 
ένέργειαν έπιδοσιν τε και αύξησιν σπουδην κατατίθενται και ζήλον ενδεί
κνυνται μεγάλων επαίνων και αντιμισθιών παρά τε Θεώ και άνθρώποις 
επάξιοι κρίνονταΐ' και τά τοιαΰτα αυτών εγχειρήματα και σπουδάσματα, 
ώς καθ' ΰπέρτερον λόγον θεοφιλή και ψυχοσωτήρια τυγχάνοντα, προσκο
μιζόμενα και έμφανιζόμενα κατά καιρούς τή άντιλήψει και δεφεντεύσει 
τής πατριαρχικής περιωπής και μεγαλειότητος τήν πρέπουσαν άπολαμ-
βάνουσι σύστασιν και άποδοχήν, και γράμμασι πατριαρχικοίς έπικυρού-
μενα και βεβαιούμενα μόνιμον έχουσι τοΰ λοιποΰ και ασφαλή τήν ϋπαρξιν 
αυτών και συντήρησιν.Επειδή τοιγαροΰν και ό ίερώτατος μητροπολίτης 
Μονεμβασίας και Καλαμάτας, ΰπέρτιμος και έξαρχος πάσης Πελοπον-
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νήσου, έν άγίω πνεύματι αγαπητός ήμών αδελφός και συλλειτουργός 
κύρ Γρηγόριος ό και Σωτήριος κατά τό γένος επικαλούμενος, έλθών ήδη 
εις τά ώδε σωματικώς ανήγγειλε και έδηλοποίησε τή ημών μετριότητι 
και τή περί ήμας ίερα τών αρχιερέων συνόδω, ότι πρό χρόνων ήδη τινών 
πρό τού άρχιερατεΰσαι, έτι τώ τού πρεσβυτέρου σεμνυνόμενος άξιώματι, 
γενόμενος έν τή πατρίδι αυτού Αθηνών και ζήλω συσχεθείς θείω προή-
ρηται και βεβούληται κοινόν τι ψυχικόν όφελος τοις συμπατριώταις 
αύτοϋ έξεργάσασθαι. Και δή καταλαβών οίκίαν τινά πάλαιαν κειμενην 
πλησίον τοϋ ναοϋ τής ύπερευλογημένης δεσποίνης ήμών Θεοτόκου, επο
νομαζομένου Μεγάλη Παναγία, και ταύτην πριάμενος έκ βάθρων τε και 
θεμελίων ανέγειρας και λαμπρώς οίκοδομήσας ιδίοις άναλώμασι και 
δαπάναις και καλλιεργήσας αυτήν, έπι τώ είναι εύρύχωρον άνάπαυσιν 
καί κατοικίαν ίκανήν διδασκάλων άμα καί μαθητών, σχολήν ανέδειξε 
καί φροντιστήριον αυτήν έλληνικών άμα τε καί κοινών μαθημάτων, διό
ρισας καί διαταξάμενος παιδεύεσθαι και διδάσκεσθαι έν αυτή τούς τε 
εισαγωγικούς και πρωτόπειρους τά τής κυκλοπαιδείας γράμματα και 
έπομένως τούς προκεχωρηκότας και έπιδοσιν λαβόντας γυμνάζεσθαι εί; 
τά άζιώτερα μαθήματα και καταρτίζεσθαι εύφυώ; πρό; πάσαν διδασκα-
λίαν και λογικήν μάθησιν κατακοσμήσας τήν αυτήν σχολήν άναθήμασί 
τε και άφιερωμασι διαφόρων βιβλίων τών τε θύραθεν Ελλήνων συγγρα
φέων και τών καθ' ήμάς ιερών διδασκάλων κατά τε τήν έλλάδα φωνήν 
και λοιπάς διαλέκτους, συντελούντων εί; διαφόρους έπιστήμα; καί λογι
κά; έξει; και συμποσούμενων απάντων μικρών τε και μεγάλων περίπου 
τόν έξακοσιοστόν αριθμόν, καθώ; φαίνονται ρητώς καταγεγραμμένα κάν 
τώ σωζομενω καταλόγω αυτών έν τή ρηθείση σχολή* προσήλωσας έτι 
σύν αύτοίς και μιαν ίεράν εικόνα τή; ύπεραγία; Θεοτόκου, έχουσαν τήν 
ίστορίαν τοϋ ((Έπι σοι χαίρει)), έξησκημένην είς κάλλος γραφή; θαυμά-
σιον. Και δή μετά τό διεκπεραναι και άπαρτίσαι καλώς τό θεάρεστον 
τούτο και έπαινετόν έργον τής είρημένης σχολής αφιέρωσε και έπαφήκεν 
αυτήν είς την Κοινότητα τών χριστιανών τής ρηθείσης πολιτεία; και 
πατρίδος αύτοϋ Αθηνών έπι τώ είναι κοινόν γυμναστήριον και σπουδα-
στήριον παιδείας και μαθήσεως διά προκοπήν και (ύφέλειαν τών συμπα
τριωτών αύτοϋ, διόρισας και αποκατάστησα; έπιστατεΐν έν αυτή και 
είνκι επιτρόπους και κυβερνήτας και φύλακας και προνοητάς τούς κατά 
καιρόν χρηματίζοντας επιτρόπους τής πολιτείας ταύτης Αθηνών εις 
διοίκησιν τών κοινών και πολιτικών αυτών υποθέσεων ήντινα άφιέρωσιν 
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προλαβών έκτοτε κατησφαλίσατο και έβεβαίωσε διά χοτζετίου τή; 
βασιλική: κρίσεως έπι τώ διαφυλάττεσθαι και διαμένειν άνεπηρέαστον 
άναπόσπαστον τε'καί άνεκποίητον παρά παντός προσώπου συγγενικού τε 
και αλλότριου εί; αιώνα τόν άπαντα. Τανϋν δέ βουλόμενος έξ ύπερπλέου 
άσφάλειαν ποιήσασθαι μείζονα κα! τελεωτέραν τή ρηθείση σχολή, ήξίωσε 
την ημων μετριότητα κατοχυρωσαι αυτήν και οια γράμματος ημέτερου 
πατριαρχικοΰ συνοδικού. Οθεν τήν αιτησιν και άξίωσιν τής αύτοΰ ιερό-
τητος ώς έπαινετήν και θεάρεστον και αποδοχής ές τά μάλιστα άξίαν 
ευμενώς άποδεξάμενοι άλλως τε και περί πολλοΰ ποιούμενοι τήν έκ τής 
ρηθείσης σχολής έπιγινομένην ώφέλειαν και προκοπήν τών έν αυτή παι-
δευομένων κατά τό άπαραίτητον χρέος τής εκκλησιαστικής προνοίας και 
επισκέψεως, καθ' ήν ειώθαμεν τά πανταχόθεν προσκομιζόμενα θεοσεβή 
έργα και φίλεργήματα τών φιλόθεων χριστιανών προνοίας άξιοΰν και 
κηδεμ,ονίας και κρείττονι τή τής Εκκλησίας δυνάμει κατοχυροΰν, γρά
φοντες διά τοΰ παρόντος άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ήμά: 
ίερωτάτων αρχιερέων και ύπερτίμων, τών έν άγίω πνεύματι αγαπητών 
ημών αδελφών και συλλειτουργών, ίνα ή διαληφθεΐσα τών Αθηνών 
σχολή, ή ύπό τοΰ είρημένου ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας και 
Καλαμάτας και συνάδελφου ημών κύρ Γρηγορίου τούπίκλην Σωτήρη έκ 
βάθρων άνεγερθεϊσα και κειμένη πλησίον τοΰ ναού τής ύπεραγίας Θεο
τόκου, έπικεκλημένου Μεγάλη Παναγία, μετά πάσης τής περιοχής αυτής 
και τών έν αυτή οικημάτων και μετά τών άφιερωθέντων και προσηλω-
θέντων αυτή βιβλίων απάντων και μετά τής ρηθείσης εικόνος τής ύπερα
γίας Θεοτόκου άπό τοΰ νΰν και είς τό εξής και εις τόν αιώνα τόν άπαντα 
εϊη και λέγτται και παρά πάντων γινώσκηται κοινόν και δημόσιον σχο
λεϊον και φροντιστήριον άφιερωμένον τή Κοινότητι τών χριστιανών τής 
πολιτείας τών Αθηνών έπι τώ διδάσκεσθαι και παιδεύεσθαι έν αυτή τούς 
προσφοιτώντας χάριν διδασκαλίας καί μαθήσεως νέους και διατρίβειν 
και οίκείν έν αυτή διδασκάλους άμα και μαθητάς κατά τήν προγεγενη-
μενην άφιέρωσιν και προσήλωσιν και τόν διορισμόν ύπό τής αύτοϋ ιερό-
τητος, ώστε δηλαδή τούς κατά καιρόν έκλεγομένους και διοριζόμενους 
επιτρόπους τής πολιτείας τών Αθηνών είς διοίκησιν τών κοινών αυτών 
υποθέσεων αυτούς τούτους είναι και επιτρόπους διοικητάς τε καί κυβερ-
νήτας και εφόρους και κηδεμόνας και τής ρηθείσης σχολής, προνοουμένους 
και έπιμελουμένους τής συστάσεως και διαμονής φυλακής τε και συντη
ρήσεως αυτής, και μηδένα πώποτε τολμάν έπιβάλλειν χείρα αυτή πλεο-
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νεκτικώς, η μετακινήσαι αυτήν άπό τοΰ είναι κοινόν φροντιστήριον, η 
θελήσαι άντιποιηθήναι αυτής ή συγγενικώ δικαίω, ή οιωδήτιν: άλλω 
λόγω και τρόπω, ή των έν αυτή βιβλίων και λοιπών πραγμάτων και 
αφιερωμάτων τό παράπαν έφάψασθαι, άλλά μενειν ταΰτα πάντα άνεκ-
ποίητα και αναφαίρετα ές τό παντελές παρά παντός προσώπου, μόνους 
δέ τούς έν τή σχολή διατρίβοντας και γυμναζομενους διδασκάλους άμα 
και μαθητάς έχειν τήν χρήσιν και άνάγνωσιν τών είρημενων βιβλίων, 
φυλαττομένων ακριβώς ύπό τών είρημενων κοινών επιτρόπων. "Ος δ' άν 
τις οψέποτε βουληθή ή τήν σχολήν ταύτην άνατρέψαι και μετακίνησα: 
και ίδιοποιηθήναι, ή τών έν αυτή πραγμάτων και βιβλίων και αφιερω
μάτων άρπάσαι κα: νοσφίσασθαι και απαλλοτρίωσα: αυτής πολύ ή ολί
γον τι κα: βλάβην ήντιναοΰν προξένησα: τώ εις κοινήν τοΰ Γένους 
ώφέλειαν συγκροτηθέντι τούτω φροντιστηρίω, απεναντίας φερόμενος τοις 
έν τώ παρόντι συνοδικώς άποφανθεϊσίν, ό τοιούτος, οποίας άν ειη τάξεως 
και βαθμ,οΰ, άφωρισμενος είη παρά τής μακάριας και ομοουσίου και ζωο
ποιού και άδιαιρέτου τράδος, τού ενός τή φύσε: μόνου Θεοΰ και κατη-
ραμένος και ασυγχώρητος κα: μετά θάνατον άλυτος εν τώ νΰν αιώνι 
κα: έν τώ μέλλοντι κα: πάσαις ταϊς πατρικαίς και συνοδικαΐς άραϊς κα: 
τώ αίωνίω άναθέματι υπόδικος κα: ένοχος τοΰ πυρός τής Γεέννης. Οθεν 
είς ένδειξιν κα: διηνεκή κα: μόνμον άσφάλειαν κα: παράστασιν τής 
γενομένης άφιερώσεως τής ρηθείσης σχολής τή πολιτεία Αθηνών κατά 
τόν ανωτέρω διορισμόν απελύθη και τό παρόν ήμέτερον πατριαρχ.κόν 
συνοδίκόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα και έπεδόθη τώ διαληφθέντ: 
ίερωτάτω μητροπολίτη Μονεμβασίας κα: συναδελφώ ημών κύρ Γρηγορίω. 
Εν έτει αψκη;', έν μην: Φευρουαρίω)). 

Εκτός τού σιγιλλίου τούτου εύρον έν τή Μηλεωτική βιβλιοθήκη και 
ένα κώδικα συναποτελούμενον αποκλειστικώς έκ πρωτοτύπων ή αυτο
γράφων οϋκ ολίγων επιστολών διαφόρων ονομαστών δ:δασκάλων τοΰ 
18°" αιώνος, και δη και Αθηναίων. Ό κώδιξ ούτος είναι πολύτιμος 
διά τόν θέλοντα νά άσχοληθή περί τήν ίστορίαν τών τότε σχολείων τής 
Ελλάδος και ιδία τών Αθηνών, κατά συνέπε:αν δέ είναι άξιος εκδόσεως 

ώς έχει άπ' αρχής μέχρι τέλους. Κατά τήν άρίθμησίν μου ύπάρχουσιν 
έν αύτώ 104 έπιστολαί, και ώς φαίνετα: ταύτας πάσας συνέλεξε καί 
συνήνωσεν εις τών παλαιών διδασκάλων τής έν Αθήναις κοινής σχολής, 
ά άγνωστου εις έμέ καταγωγής Ζαχαρίας, άλλά περιβόητος έν τώ 18ω 
αιών: διδάσκαλος τών έπι τοΰ Πηλίου ορους ελληνικών κοινοτήτων κα: 
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ιδία τής Μακρυνίτζας, τής Ζαγοράς κα: τών Μηλεών, Τώ κώδικι τούτω 
έπέθηκα τόν 26ον αριθμόν, περιέγραψα δ' αυτόν έν τώ προσεχώς τυπω-
θησομ,ένω καταλόγω τών παρατηρηθέντων ύπ' έμοΰ έν Μηλέαις έτε: 
1896ω έλληνικών χειρογράφων. Λυπηρόν είναι ότι ή έκεϊ ολιγοήμερος 
διατριβή μου έγένετο άφορμή τοΰ νά μή δυνηθώ νά διεξέλθω πάσας τάς 
επ:στολάς έκείνας κα: ούτως ή αντιγράψω ή κατά συντομίαν περιστείλω 
τό περιεχόμενον αυτών έν τισι σελίσίν, αΐτινες θά ήρκουν είς τό νά κατα
νόηση τις, όποσον αί είρημεναι έπιστολαί θά ήδύναντο νά προαγάγωσι 
τάς ήμετέρας γνώσεις περί τής παρ' ήμιν καταστάσεως τής παιδείας έν 
τώ 18ω αιώνι. Τέλος όμως και αί ο λ ί γ α ι περί αυτών έν τω καταλόγω 
μου σημειώσεις άρκούσι πρός τό παρόν νάποδείξωσίν έν σμικρώ, ότι έν 
σχέσει πρός τάς Αθήνας αί έν Μηλέαις πρωτότυποι έπιστολαί διαφωτί-
ζουσιν αρκούντως τήν ίστορίαν τουλάχιστον τής τοΰ Γρηγορίου σχολής. 

Έν τή υμετέρα διατριβή (σ. 314) λέγεται ότι πρώτος μετά τόν 
Γρηγόριον έν τή σχολή ταύτη διδάσκαλος υπήρξε Παΰλος ό Ιθακή
σιος* τουτο δέν βεβαιοΰται έκ τοΰ έν Μηλέαις κώδικος, διότι έν αύτώ 
κείται μία του Κωνσταντίνου Δήμου Χατζή Β: επιστολή έκ Κωνσταν
τινουπόλεως, γεγραμμένη τη 26 Ιανουαρίου και διευθυνομενη τώ συμ-
μαθητή αυτού και τότε έν Άρτη διδάσκαλω Παύλω τώ Ιθακησίω* 
οπόθεν είναι φανερόν, ότι μεταξύ τής είς αρχιερέα τού Γρηγορίου χειρο-
τονίας και τοΰ 1729ου έτους άλλος τις νΰν άγνωστος ήμϊν και ουχί ο 
Παΰλος έδίδασκεν έν Αθήναις. Ό Παΰλος αναμφιβόλως προσεκλήθη 
είς Αθήνας έτει 1729".'* τουλάχιστον εινα: βέβαιον έκ τών Μηλεωτικών 
έπιστολών, ότι ούτος έδίδασκεν έκεϊ έτε: 1730̂ . Είς Γεώργιος Ιωάν
νου Λάμαρης έγραψε τότε (9 Νοεμβρίου και 22 Μαρτ. 1730) έπιστο-
λάς κτώ έλλογιμωτάτω τοΰ έν Αθήναις Φροντιστηρίου καθηγητή)) 
Παύλω* και Παίσιος δέ μετωνομασθείς ό Παΰλος ούτος φαίνεται διδά-
σκων αύτόθι έτει 1740 ω, διότι έν τούτω τώ έτει εις Ιερόθεος [πιθανώς 
ό Δενδρινός] έπεμψε γράμμα «Παισίω διδασκάλω Άθήναζε)). Πιθανώς 
άμεσος αύτοΰ διάδοχος, ή άν μή τοΰτο άλλά συνδιδάσκαλος, ύπήρξεν έν 
Αθήναις ό ημέτερος ιερομόναχος Ζαχαρίας, πρός όν αύτόθι διδάσκοντα 
έπεμ.πεν έκ Πάτμου γράμματα Εφραίμ. ό Αθηναίος (27 Ιούν., 25 
Ιουλ., 11 Αύγ. 1740 και 24 Μαρτ. 1741). Πόσον χρόνον δίήρκεσεν 
ή διδασκαλία τοΰ Ζαχαρίου έν 'Αθήνα:ς, δέν είναι φανερόν έκ τών 
σημειώσεων μου' άλλ' ό Έφραίμ τή 21 Φεβρ. 1743 γράφει έκ Λευκω
σίας τώ διδασκάλω Ζαχαρία είς Βώλον ή όπου εύρίσκεταΐ' και ήτο 
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τότε πράγματι διδάσκαλος έν Βώλω. Εν τή, Μηλεωτική βιβλιοθήκη 
υπάρχει εις κώδιξ, ον υποθέτω γεγραμμένον διά της χειρός τοΰ Ζαχα-
ρίου. Έν αύτώ περιέχονται θέματα πρός έξάσκησιν μαθητών είς τό γρά-
φειν ελληνιστί και είς γλώσσαν κοινήν, ων ή σύνταξις ήρξατο έτει 1739ω 
έν Αθήναις* και αν ταΰτα είναι πράγματι τής χειρός τοΰ Ζαχαρίου. 
τότε ούτος θά έδίδαξεν έν Αθήναις άπό τοΰ 1739—1742°" έτους ώς 
άπλοΰς διδάσκαλος και ούχι ώς καθηγητής (=διευθυντής) ΰπό τόν 
Παίσιον Ιθακήσιον και τόν Βησσαρίωνα ['Ροΰφον]* ούτος δέ ο Βησσα
ρίων έξεβλήθη έκ τής σχολής έτει 1142':' και εις άντικατάστασιν αύτοΰ 
προσεκλήθη εις Δημήτριος, άναμφιβόλως δέ ό έν τή ημετέρα διατριβή 
μνημονευόμενος Δημήτριος Βόδας, εις ού τήν έν τή σχολή διεύθυν-
σιν πρέπει νά διακριθώσι δύο διάφοροι περίοδοι χρονικαί. Τού Δημη
τρίου τούτου ύπάρχουσιν έν τή συλλογή τών έν Μηλέαις χειρογράφων 
(κώδ. 26 s) πολυάριθμοι πρός τόν Ζαχαρίαν έπιστολαί, κα; μίά τούτων 
(20 Μαίου 1743) ορίζει τόν χρόνον τής είς Αθήνας προσκλήσεως αυτού. 
Γράφει λοιπόν έν κύτη ό Δημήτριος ταΰτα' κΊσθι ότι χθες άμφί Βοι-
λοτόν έκομισάμην 'Αθήνηθεν δύο γράμματα, τό μέν Όκτωβρίου η 
(=1742), τό δέ Μαρτίου κη' (=1743) γεγραμμένον, προσκαλοΰντα με 
διά τήν έκεϊσε σχολήν, έκβληθεντος. ώς έοικε, τοΰ θαυμάσιου ανδρός 
έπι τε δογμάτων όρθότητι και λοιποϊς αύχήμασι κύρ Βησσαρίωνος)). H 
διδασκαλία τού Δημητρίου παρετάθη έν Άθήναις άχρι τοϋ 1753°" έτους. 
Έν δυσί τών έπιστολών αυτού πρός τόν Ζαχαρίαν μνημονεύει ενός τών 
σύν αύτώ διδασκάλων, τοΰ ιερέως Ραφαήλ (2 Σεπτ. 1750 και 28 
Φεβρ. 1751)εν άλλαις μνημόνευει τοϋ διδασκάλου Αθανασίου, βεβαίως 
τοΰ παρ' ύμίν αναφερομένου Αθανασίου Μπουσοπούλου* περί εαυτού δέ 
και περί τοΰ Αθανασίου τούτου γράφει τώ Ζαχαρία ό Δημήτριος έξ 
Αθηνών ταΰτα (16 Ιουλ. 1753)' ((όστις (= Αθανάσιος) μητε Λάρισ-
σαν, μήτε Τύρναβον θέλει, άλλ' άπελεύσεται. . . .Εγώ μέ πεντέξη ημέρας 
αποδημώ εντεύθεν και όπου κατασταθώ, θέλω σας γράψει)). Δι ετέρας 
έπιστολής (23 Δεκ. 1152) πληροφορεί, ότι ό δίδάσκαλος Αθανάσιος 
άπήλθεν εις Κωνσταντινούπολη. Μεταγενέστερα: τοΰ 1753°" έτους έπι
στολαί τοΰ Δημητρίου δέν ύπάρχουσιν έν τώ Μηλεωτικώ χειρογράφω. 

Ιδού ό,τι ήδυνήθην νά συλλέξω έν Μηλέαις, δυνάμενον πιθανώς νά 
χρησμεύη εις συμπλήρωσιν τών όσα ύμείς εις νεανικην ήλικίαν είχατε 
γράψει πρώτος περί τών έν 'Αθήναις σχολείων τοϋ 18°" αιώνος. 
Μένω μετ αγάπης και σεβασμού 

Κουόκκαλα της Φιλλανδίας, 25 'Ιουλίου 1900. Όλοπρόθυμος φίλος 
Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ 

ΟΙ ΝΟΡΜΑΝΔΟΙ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 
(1081 - 1267) 

Δέν νομίζομεν άσκοπον. πρίν ή τήν ύπό τών Νοομανδών κατάκτησιν 
τής Κερκύρας άφηγηθώμεν. νά προτάξωμεν τ:νά σχετικά πρός τήν 
πρωτην έν τή μεσημβρινή Ιταλία έγκατάστασιν αυτών καί τους αγώνας 
εναντίον τών Βυζαντινών καί τών συμμάχων αύτοίς λαών. 

Ήδη άπό τοϋ έτους 1016. ότε ό Πάπας Βενέδικτος ο H'. βοηθούμενος 
ύπό διαφόρων τής Ιταλίας επισκόπων κα: τών Γενουησίων κα: Πισα-
τών, έπολέμει τούς είς Τοσκάνην είσβαλόντας Σαρακηνούς, αναφαίνονται 
έν Ιταλία νορμανδοί ίππόται. οίτινες έγκατεστάθησαν έκεϊ δελεασθέντες 
ύπό τών διηγήσεων 40 ευγενών Νορμανδών, ο: όποιοι ώς προσκυνηταί 
ειχον ήδη έπισκεφθή τήν 'Απουλίαν, πιθανώς έκ ΙΙαλαιστίνης επιστρέ
φοντες. Εύροντες δέ τόν τόπον κατ εξοχήν εύφορον και ώραίον. άφ'έτε
ρου δέ ένθαρρυνθέντες καί ύπό τινος πλουσίου κατοίκου τής Βάρης, 
Μέλου καλουμένου. οστις ήλπιζε τή βοήθεια τούτων νά έπαναστατήση 
όλόκληρον την 'Απουλίαν εναντίον τών κατεχόντων αυτήν Βυζαντινών 
καί Λογγοβάρδων. απεφάσισαν έχει νά έγκατασταθώσι και άλλους τών 
ομοφύλων αυτών νά προσκαλέσωσι. Διό ευθύς έξ αρχής βλέπομεν (1019) 
όλόκληρον στρατιάν Νορμανδών είς 'Απουλίαν έγκαθισταμενην, ύπό την 
άρχηγίαν τοΰ Οσμονδου Drengot καί τών τεσσάρων αδελφών του, 
οϊτινες ώς μισθωτοί εναλλάξ πολεμοϋσιν υπέρ τών Ελλήνων, τών Λομ
βαρδών ή τών λοιπών τής Ιταλίας δημοκρατιών, μέχρις ού ή παρά τάς 
Κάννας. πλησίον τής Βάρης, ήττα αυτών άπεδεκάτισεν αυτούς, μόλις 
10 έκ 250 σωθέντων. 

Η αποτυχία αύτη αντί ν αποθαρρύνη αυτούς τουναντίον ύπήρξεν 
άφορμή όπως ή μικρά αυτών έν τή μεσημβρινή Ιταλία άποικία αύξήσγ, 
Πράγματι βλέπομεν μετ' ού πολύ και δή περί τό έτος 1038 πλήθος 
τοιούτων ιπποτών εισβαλλόντων είς Απουλίαν. ύπό άρχηγόν τόν Νορ-
μανδόν κόμητα Γουλιέλμον DrogOM. υίόν τού Ταγκρέδου τοϋ Haute-
ville. μετά τών δύο αδελφών του, Humfroy και Bras de Fer. 

Ούτοι ένωθέντες μετά τών Βυζαντινών πολεμοϋσ: πρός τούς κατεχον-
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τας την Σικελίαν Σαρακηνούς, ους και κατά κράτος νικώσι, στρέφουσι δέ 
κατόπιν τά όπλα αυτών κατά των ίδιων συμμάχων. Έξακολουθοϋσι 
τοιουτοτρόπως πολεμοϋντες έπι μακρόν και διαμοιραζόμενοι τους τόπους 
ους κατελάμβανον. άνακηρύξαντες κόμητα τής Απουλίας τόν πρωτό-
τοκον άδελφόν τοϋ Drogon Γουλιέλμον τόν Σιδηροβραχίονα, μετά τόν 
θάνατον τοϋ όποιου ό αυτοκράτωρ τής Γερμανίας Ερρίκος ό Γ' ανα
γνωρίζει ώς κόμητα αυτόν τοΰτον τόν Drogon. 

Αι πρόοδοι όμως αύται τών Νορμανδών έν Άπουλία και Καλαβρία, 
αϊτινες υπήρξαν τά τελευταία λείψανα τής έν τή μεσημβρινή Ιταλία 
Βυζαντιακής κυριαρχίας, έφόβισαν ώς εικός τους Έλληνας, οιτινες ανί
κανοι πλέον διά τών όπλων ν' άναχαιτίσωσι τήν όρμήν τών νέων κατα
κτητών, δολοφονοϋσι τόν Drogon, όν διαδέχεται έν τή κομητεία τής 
Απουλίας ό αδελφός αύτοϋ Humfroy. 

Άλλά και οι λοιποί τής Ιταλίας δεσπόται βλέποντες αυτούς έν κιν-
ουνω εκ των νικών τούτων, απεφάσισαν να συμμαχησωσι πάντες υπο 
τήν άρχηγίαν τοϋ Πάπα .λέοντος τοΰ θ', όστις κατορθοϊ νά λάβη 
βοήθειαν παρά τοΰ Γερμανοΰ αύτοκράτορος στρατόν ίσχυρόν, ύπό τήν 
άρχηγίαν του δουκός τής Κάτω Λοθαριγγίας, Γοδοφρείδου τοΰ Πωγω-
νάτου le Barbu), όστις όμως έπέπρωτο μετ'ού πολύ νά ύποστή τελείαν 
κατκστροφήν. Τω οντι τήν 18 Ιουνίου 1053 παρά τήν πόλιν Civi-
tella del Tronto νικώνται οι σύμμαχοι κατά κράτος ύπό τών Νορ
μανδών, ών ηγούνται ό Humfroy και ό όμοπάτριος αδελφός αυτού 
Ροβέρτος Γουισκάρδος. Αί άπώλειαι τών Γερμανών κατά τήν μάχην 

ταύτην υπήρξαν μέγισται. αιχμαλωτίζεται δέ και αυτός ούτος ό Πάπας, 
όστις είς αντάλλαγμα τής ελευθερίας αύτοϋ παραχωρεί είς τούς Νορμαν
δούς ώς τιμάριον πάσας τάς χώρας άς τυχόν είς τό μέλλον θά έκυρίευον 
έν Καλαβρία κα; Σικελία. Έν έτος δέ μετά τόν θάνατον τοϋ Humfroy 
περί τό 1058 ύποτάξαντες οι Νορμανδοί άπασαν τήν Καλαβρίαν και 
τήν πρωτεύουσαν αυτής Ρήγιον, ομοφώνως άνακηρύττουσι δοΰκα τής 
Απουλίας κα; Καλαβρίας τόν 'Ροβέρτον Γουισκάρδον, όστις ζητεί ν' άνα-

γνωρισθή ώς τοιούτος και ύπό τοϋ Πάπα Νικολάου τοϋ Β'. 
Τακτοποιήσας τά τοΰ δουκάτου αύτοΰ έν τή μεσημβρινή Ιταλία, ό 

Ροβέρτος στρέφει τά κατακτητικά του βλέμματα πρός τήν ύπό τών 
Σαρακηνών κατεχομένην Σικελίαν, αρχόμενος άπό τής πολιορκίας τού 
Πανόρμου, τόν όποιον έπι 10 σχεδόν έτη οι Σαρακηνοί ανδρείως ύπερα-
σπίζουσι. και Οστις τέλος κατά Ίανουάριον τοΰ 1072 πίπτει μετά 
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λυσσώδη ναυμαχίαν. Κυριεύσας δέ ό Ροβέρτος και άλλας πόλεις τής τε 
Σικελίας και Ιταλίας άρχεται τών επιδρομών αύτοΰ καί κατά τών ύπό 
τοΰ Πάπα κατεχομένων χωρών, τούς δέ κατακτητικούς αύτοΰ σκοπούς 
ούτε τοΰ Πάπα αί κατάραι ούτε τών Βυζαντινών αί ασθενείς δυνάμεις 
δύνανται νά έμποδίσωσι. Πράγματι βλέπομεν αυτόν μεταφέροντα τόν 
πόλεμον και πέραν τοΰ Αδριατικού, είς τάς έν Ήπείρω και τώ Ιονιω 
πελάγει κτήσεις τών Βυζαντινών. 

Ή Κέρκυρα μετά τών έν τή απέναντι στεοεά πόλεων, μετά τήν δ;α-
νομήν τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας άνήκον είς τό άνατολικόν κράτος, 
δέν ήτο δέ δυνατόν, όπως καί κατόπιν σχεδόν πάντοτε συνέβη, νά μή 
παρακολουθήση τάς τύχας τής γείτονος χώρας. Η γεωγραφική αυτής 
θέσις, τό εύφορον τοΰ εδάφους αυτής, ή φύσει οχυρά αυτής άκρόπολις, 
ήτο αδύνατον νά μή έπισύρωσι τήν προσοχήν τοϋ Ροβέρτου, όστις έν 
Βρενδισίω ευρισκόμενος, ήρχισε νά συλλέγη στρατόν ίσχυρόν έκ 30,000 
μετά 150 πλοίων, περιμένων τήν κατάλληλον εύκαιρίαν όπως κατά τής 
Κερκύρας έκστρατεύση. Πριν ή όμως ό ίδιος μεταβή έκεϊ. αποστέλλει 
τόνυιόν αύτοΰ Βοημοΰνδον, περί τόν Μάρτιον τού 1081, μετά 15 πλοίων 
και αναλόγου στρατού, όπως ύποτάξη τήν Αυλώνα και εί δυνατόν τήν 
Κέρκυραν. Φθάσας ό Βοημούνδος είς Κέρκυραν ευθύς έξ αρχής κατενόησε 
τό αδύνατον τής επιχειρήσεως δια τοσούτω ασθενών δυνάμεων, διό 
πάραυτα πρός τόν πατέρα έπέστρεψεν. Ό "Ροβέρτος τότε μεθ' όλου τοΰ 
στρατοΰ και στόλου εκκινεί έκ Βρενδισίου και μετ' ού πολύ πλησιάζει 
πρός τήν νήσον,ής τό ευφορον τοϋ εδάφους και αί φυσικά; καλλοναί έκί-
νησαν τόν θαυμασμόν του'. Δ:ευθύνε: λοιπόν τά πλοία αύτοϋ πρός τόν 
λιμένα τής Κασσιώπης πρός τά βορειοανατολικά παράλια τής νήσου, 
και αμαχητί σχεδόν καταλαμβάνει αυτήν* μετά τριήμερον δέ λεηλασίαν 
άνά τήν νήσον, τήν 22 Μαίου 1081 κυριεύει τήν άκρόπολιν τής Κερ-
χύρας, έκ τών δύο κορυφών τής όποιας έκτοτε ολόκληρος ή νήσος 
Κόρφοι άπεκλήθη. 

Καταλιπών έν Κέρκυρα εύάριθμον φρουράν τρέπεται είς κατάκτησιν 
τών έν τή απέναντι παραλία πόλεων μέχρι Δυρραχίου, ένθα διά ξηράς 
απέστειλε τόν υίόν Βοημοΰνδον. Φθάσας κα; αυτός έν Δυρραχίω μετά 
όκταήμερον τρικυμιώδη πλουν, πολιορκεί τήν πόλιν διά ξηράς κα: διά 

1 Ή "Αννα Κομνηνού εις τήν διηγησιν αυτής αναφέρει Οτι ή Κερκυρα 
συνΕΐσέφερεν εις τό αύτοκρατορικόν ταμειον 1500 λίτρας χρυσου ετησίως. 
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θαλάσσης. Ή είδησις τής πολιορκίας τοΰ Δυρραχίου κατετρόμαξε τόν 
αυτοκράτορα Νικηφόρον τόν Βοτανιάτην. Οστις έβλεπε πιπτούσας τήν 
μίαν μετά τήν άλλην πάσας τάς εαυτού κτήσεις. Αμέσως λοιπόν πέμπει 
40 πλοία μετ' αναλόγου στρατοΰ και συμμαχήσας μετά των Βένετων 
εκδιώκει τής Κερκύρας και τών άλλων μερών τούς Νορμανδούς (1084). 

Έν τώ μεταξύ άνεβη εις τόν θρόνον τού Βυζαντίου ό Αλέξιος Κομνη
νός, Οστις άμέσως έσπευσε νά παρασκευάση στρατόν άξιόμαχον ύπό τήν 
άρχηγίαν τοΰ Μαυρικίου, Οπως κυρίευση, πάλιν τάς άπωλεσθείσας χώρας, 
ζητήσας και τήν βοήθειαν τών Βενετών, οϊτινες ώς σύμμαχοι τών Ελλή
νων και πρότερον έπολεμησαν πρός τούς Νορμανδούς. ΙΙράγματι ούτοι 
άποστέλλουσι στρατόν ίσχυρόν μετά 430 πλοίων, ύπό τήν άρχηγίαν αύτοΰ 
τοΰ δόγη Δομηνίκου Συλβίου. Έπι τώ άγγέλματι τούτω ό Ροβέρτος κατι-
δών τό μέγεθος τού κινδύνου, ηγούμενος αξιόμαχου στρατού και στόλου 
συγκειμένου έξ 120 πλοίων τής γραμμής και άλλων πολλών μετά τρο
φών και εφοδίων, καταφθάνει είς τόν λιμένα τής Κασσιωπης, όπου εντός 
ολίγου καταπλέει και ό στόλος τών συμμάχων, και μετ ού πολύ πεισμα
τώδης συνάπτεται ναυμαχία, καθ ήν κατά κράτος νικώσιν οί σύμμαχοι 
τόν Ροβερτον. Ούτος συλλέξας τά λείψανα τών εαυτού δυνάμεων ήτοι-
μάζετο πρός νέαν έπίθεσιν, άλλ' οί Βενετοί έννοήσαντες τούς σκοπούς 
του, μετά τριήμερον άνακωχήν επιτίθενται κατά τών Νορμανδών και 
καταστρέφουσιν όλόκληρον σχεδόν τόν στόλον αυτών* καταλιποντες δέ 
τινα πλοία είς Κασσιώπην άνεχώρησαν εκείθεν, πέμψαντες τά ταχύτερα 
τών εαυτών πλοίων εις Βενετίαν, όπως άναγγείλωσι τήν νίκην είς τήν 
Βενετικήν σύγκλητον. Τοΰτο μαθών ό Ροβέρτος παρά τίνος Βενετού 
αυτομόλου Πέτρου Κονταρίνη τούνομα, συλλέξας τά λείψανα τού στόλου 
αύτοΰ, διά τίνος προσλαλιάς ανύψωσε τοσούτον τό φρόνημα τών στρα
τιωτών, ώστε πάντες ώς βεβαίαν έθεώρουν την νίκην έάν και πάλιν 
πρός τούς συμμάχους συμπλακώσι, καταπλεύσαντες δέ είς τόν λιμένα 
τής πόλεως Κερκύρας εύρον εκεί μέρος τού στόλου τών έχθρων, εναντίον 
τού όποιου επιτίθενται. Σφοδρός συνήφθη άγων άμφοτέρωθεν, επί πολ-
λάς δέ ώρας οι δύο στόλοι γενναίως έπολέμησαν, μέχρις ότου οί Βενετοί 
ένικήθησαν έκ τοϋ επομένου συμβάντος* επειδή ειχον ήδη έξαντλήσει 
μέγα μέρος τών τροφών αυτών και εφοδίων, τά δέ πλοία αυτών χαθί-
σταντο όλονέν ελαφρότερα, ή δέ ναυμαχία έκ τοΰ συστάδην πλέον έγί-
νετο. ταΰτα έκλινον πρός τό μέρος τών μαχόμενων στρατιωτών και 
βυθίζοντο. Αί άπώλειαι τών συμμάχων κατά την ναυμαχίαν ταύτην 
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υπήρξαν σημαντικάι* έφονεύθησαν ή έπνίγησαν περί τάς 12000, πλείστοι 
δέ ελήφθησαν αιχμάλωτοι, ώς κα: τά πλείστα τών πλοίων. "Οπως δέ 
έκφοβίση ό "Ροβέρτος τούς κατοίκους τής νήσου, προσεφέρθη πρός τούς 
αιχμαλώτους κατά τρόπον άπάνθρωπον. πλήν ούτοι έδήλωσαν ότι ήσαν 
έτοιμοι τά πάντα νά ύποστώσι ή νά φανώσιν επίορκοι πρός τόν αυτο
κράτορα. (Νοέμβριος 1084). 

Βαρέως φέροντες τήν ήτταν ταύτην οι Βενετοί άλλον στόλον έτοιμά-
ζουσι. και μετ ολίγον νικώσι κατά κράτος τόν Ροβερτον είς Βουθρωτόν, 
άπέναντι τής Κερκύρας ένθα παρ' ολίγον έπιπτεν εις τάς χείρας αυτών ή 
σύζυγος τού "Ροβέρτου Σιζελγάια και ό υιός αύτοϋ Γούϊδος.'Ο Ροβέρτος 
συλλέξας τότε τά λείψανα τοΰ στρατοΰ του έσκόπευε νά διαχείμαση έν 
Ιταλία, άλλ' ο δριμύς χειμών. αί κακουχίαι και ή πείνα απεδεκάτισαν 

τόν στρατόν αυτού, άπωλέσαντα 10,000 άνδρας και 500 ίππους. 
Τοΰτο όμως δέν ήμπόδισεν αυτόν ν' αποστείλη τόν υιόν αύτοΰ 'Ρογήρον 
πρός κατάκτησιν τής Κεφαλληνίας, είς ήν και ό ίδιος έμελλε νά μεταβή. 
Πριν όμως συναντήση τόν υιόν, μετά έπταήμερον άσθένειαν εξέπνευσε 
παρά τά βόρεια παράλια τής Κεφαλληνίας '. 

Ή είδησις τοΰ θανάτου τοΰ Ροβέρτου ένέπλησεν. ώς ήτο έπόμενον. 
χαράς τόν 'Αλέξιον, Οστις έσπευσε διά τιμών και μεγάλων δώρων ν αντα
μείψη τούς ανδρείους αυτού συμμάχους Βενετούς διά τάς προσενεχθεί-
σας υπηρεσίας, ή χαρά όμως αύτη τοΰ αύτοκράτορος δέν έμελλε έπι 
πολύ νά διαρχέση* πράγματι έν τώ μεταξύ κηρύσσεται ή πρώτη σταυ
ροφορία, πλείστοι δέ ηγεμόνες έλάμβανον είς αυτήν μέρος, λόγω μέν όπως 
έλευθερώσωσι τόν τάφον τοΰ Ναζωραίου άπό τών άπιστων, έργω δέ 
όπως κυριεύσωσι τήν αύτοκρατοριαν και τήν πόλιν τοΰ Κωνσταντίνου. 
Μεταξύ τών αρχηγών τής σταυροφορίας ταύτης εΰρίσκομεν και τόν υιόν 
τού "Ροβέρτου Βοημοΰνδον, όστις κατά πρώτον προσεποιήθη φιλίαν και 
ύποταγήν πρός τόν 'Αλέξιον, ό όποιος και δώρα και τιμάς πρός αυτόν 
απένειμε, συνθήκας δέ συμμαχίας συνήψαν. Φθάσας όμως εις 'Ασίαν 
ήνώθη μετά τών άπιστων, και έκυρίευσε τήν Άντιόχειαν και πλείστας 
άλλας πόλεις τής Κιλικίας και Παμφιλίας. άναγκάσας τέλος τόν αυτο
κράτορα νά λάβη τά όπλα πρός ύπεράσπισιν τών απειλουμένων χωρών 
του. Ο Βοημούνδος έχων ανάγκην συμμάχων, έζήτησε βοήθειαν παρά 

1 "Εκτοτε φαίνεται ότι το βορειότερον άκρωτήριον τής Κεφαλληνίας έκ τοϋ 
Ροβέρτου Γουϊσκάρδου. Φισκάρδον έκ παραφθοράς καλείται. 
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τοΰ επίσκοπου της Πισής Δραγοβέρτου, όστις καί πέμπει πρός αυτόν 
πλοία μετά στρατοΰ, μερος τοΰ όποιου έμελλε νά ύποτάξη, τήν Κέρκυραν 
και τάς παρακεμένας χώρας. Άλλά ή ελληνική, φρουρά τής Κερκύρας 
βοηθούμενη υπό των κατοίκων αυτής, αποκρούε: τους Πισάτκς. οϊτινες 
έπιστρέφουσιν άπρακτοι είς τά ίδια. Ή είδησις τής αποτυχίας ταύτης 
άπήλπισε τόν Βοημοΰνδον, αποφασίζει δέ ούτος αυτοπροσώπως νά μεταβή 
είς τήν Δύσιν πρός εύρεσιν συμμάχων καί χρημάτων. 

Άλλ' αί μέν δια ξηοάς οδοί ήσαν αύτώ κλεισταί, διά θαλάσσης δέ 
δέν έτόλμα νά πλεύση ώς έκ τού μικρού αριθμού τών πλοίων αύτοΰ. διό 
έβλεπεν έαυτον άδυνατοΰντα ν άναχωρήση έκειθεν' κατέφυγε λοιπόν τότε 
είς τό ακόλουθον τέχνασμα. Διεδοσαν οι περί αύτόν ότι απέθανε, δια-
σκευάσαντες δέ πενθήμως έν τών πλοίων αυτού, είς τό οποίον ο ίδιος 
έκρύβη, ήρχισαν θρηνούντες τήν άπώλειαν τοΰ αρχηγού αυτών. Τό πλοίον 
τούτο, άκολουθούμενον ύπό 13 άλλων, κατέπλευσεν είς τόν λιμένα 
τής Αντιοχείας, οπόθεν άνεχώρησε διά Κέρκυραν (1104). Άμα τώ 
κατάπλω τοϋ νορμανδικού στολίσκου εις τόν λιμένα τής νήσου, ό Βοη
μούνδος άπεβιβάσθη εις τήν πόλιν συνοδευόμενος ύπό τίνων σωματοφυ
λάκων, παρουσιάσθη πρό τού έκπληκτου Βυζαντίνου διοικητού τής νήσου 
ονόματι Αλεξίου τοΰ έκ Καππαδοκίας. τώ κατέστησε γνωστόν τις ήτο. 
ώμίλησε περίφρονητικώτατα περί τοΰ αύτοκράτορος και παρεκάλεσεν 
αύτόν να ποιήση πάντα ταΰτα γνωστά εις τόν κύριόν του, προσθέσας 
συγχρόνως ότι ένούμενος μετά τοϋ Ταγκρέδου, τών Λογγοβάρδων, τών 
Φράγκων και Λατινων, ελπίζει ταχέως νά κυρίευση και αυτήν τήν 
Κωνσταντινούπολιν. 

Συλλέξας στρατόν έν Ιταλία ό Βοημούνδος έπλευσε πρός τό Δυρ-
ράχιον, πλήν μη δυνηθείς ουδέν νά πράξη, ώρκίσθη πίστιν πρός τόν 
αύτοκράτορα. 

Αποθανόντος τού Αλεξίου, ό υιός καί διάδοχος αυτού Ιωάννης δέν 
ηθέλησε ν' αναγνώριση εις τούς Βενετούς ουδέν έκ τών παραχωρηθέντων 
αυτοίς δικαιωμάτων διά τάς βοηθείας άς εναντίον τών Νορμανδών 
προσέφερον τοίς Βυζαντινοί:, τοσούτω δέ μάλλον αθ' Οσον οί Βενετοί 
ειχον ήδη συμμαχήσει πρός τούς Σταυροφόρους' διό έξεδίωξαν αυτούς τής 
Δαλματίας. Τήν είδησιν ταύτην μαθών ό έκ Συρίας επιστρέφων μετά τού 
στόλου αύτοΰ δόγης Δομήνικος Μιχαήλ, λεηλατεί τάς Κυκλάδας και τήν 
Πελοπόννησον, φθάσας δέ πρό τής Κερκύρας, περί Αύγουστον τοϋ 1125, 
πολιορκεί αυτήν και πολλάκις πρός τούς Βυζαντινούς μάχεται. 
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Ολίγα έτη μετά τά γεγονότα ταΰτα (1147) ό διάδοχος τοϋ "Ροβέρ

του 'Ρογήρος, ό και πρώτος Νορμανδός βασιλεύς τής Σικελίας, κατα
λαμβάνει διά στρατηγήματος τήν νήσον.'Επί τής ακροπόλεως τής νήσου 
υπήρχε μονή τις' έπεμψε λοιπόν πρός τούς μοναχούς πρέσβεις ό 'Ρογήρος, 
μέ τήν παράκλησιν όπως άφήσωσιν έλευθέραν τήν εισοδον εις τινας άνδρας 
οιτινες έμελλον νά ένταφιάσωσι τό σώμα θανόντος τινός άρχηγοϋ. Άμα 
ώς οί μοναχοί ήνοιξαν τάς πύλας, είσήλθον διά αυτών πλείστοι ένοπλοι 
Νορμανδοί, οϊτινες ευκόλως έκυρίευσαν τήν ακρόπολιν και μετ' ού πολύ 
καί αύτήν τήν πόλιν, έκδιώξαντες τούς Ελληνας. 

Ή νέα αύτη τής Κερκύρας κατάληψις ύπό τών Νορμανδών έφόβισεν 
ώς ήτο έπόμενον. τόν αυτοκράτορα Μανουήλ, όστις πάραυτα διεταξε τήν 
κατασκευήν ισχυρού στόλου και τήν συγκρότησιν στρατού αξιόμαχου, 
άναθέσας τήν γενικήν άρχηγίαν είς τόν συγγενή αύτοϋ Στέφανον, τόν 
Κοντοστέφανον έπιλεγόμενον, έζήτησε δέ καί τήν βοήθειαν τών Βενετών, 
οίτινες απέστειλαν αΰτω 52 πλοία ύπό τόν δόγην Πέτρον Πολάνην. Και 
ήρχισε μεν ή πολιορκία τής Κερκύρας, άλλ ευθύς έξ αρχής οι σύμμαχοι 
κατενόησαν τό αδύνατον τοϋ πράγματος. Ως ανωτέρω ελέχθη, οι Νορ
μανδοί καταλαβόντες τήν άκρόπολιν τής Κερκύρας, ώς πρώτον αυτών 
μέλημα έθεώρησαν τήν άνέγερσιν οχυρών τειχών πριν ή λοιπόν ό 
Μανουήλ άρχίση τήν εφοδον, νομίσας ότι ή παρουσία τοϋ συμμαχικού 
στόλου είχε φοβίσει τήν φρουράν τής Κερκύρας, έστειλε πρέσβεις ζητών 
τάς κλείδας τής πόλεως, άντί όμως πάσης άλλης απαντήσεως ή φρουρά 
τής ακροπόλεως ήρχισε νά έπιτίθηται εναντίον τών Βυζαντινών. Οί Νορ
μανδοί ώς έκ τοϋ επικαίρου τής θέσεως αυτών έπήνεγκον μεγάλας ζημίας 
είς τόν στρατόν τών συμμάχων, έπι κεφαλής τών όποιων αυτός ούτος ό 
αυτοκράτωρ εύρίσκετο, όστις κατά τήν διήγησιν τοΰ ιστορικού Νικήτα τοΰ 
Χωνάτου (Β , 2). έδειξεν άνδρείαν και ήρωίσμόν άπαράμιλλον. Πλήν 
ματαίως έμάχοντο, άπαντα δέ τά στρατηγικά σχέδια τοΰ Κοντοστεφάνου 
έματαιοΰντο. Τέλος άπεφάσισεν ούτος τήν κατασκευήν μεγίστης κλίμακος, 
όπως δι αυτής άναβώσι τά τείχη τής πόλεως' θελήσας δέ και αυτός ό 
ίδιος, Οπως δώτη τό παράδειγμα εις τούς στρατιωτας αύτοϋ, ν' άναβή, 
έπληγώθη θανασίμως δι' ογκώδους λίθου, ον έκ τών επάλξεων οί Νορ
μανδοί έρριψαν, κατασυντρίψαντες και τήν κλίμακα. Προαισθανθείς τό 
τέλος αύτοϋ ό Κοντοστέφανος. φοβούμενος δέ ότι ή αγγελία τοϋ θανάτου 
αύτοϋ ήθελεν αποθαρρύνει τόν στρατόν. διέταξε να μετακομίσωσιν αυτόν 
έπι τοΰ καταστρώματος τοϋ εαυτού πλοίου και να έξακολουθήσωσι τήν 
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έφοδον. καλέσας δέ παρ' αυτόν τόν υίόν Άνδρόνικον παρώτρυνεν αυτόν νά 
εξακολουθήσω, τόν πόλεμον, πρόσθεσα: ότι λογίζεται ευτυχής αποθνήσκων 
υπέρ πατρίδος και αύτοκράτορος και ότι αφήνει διαδόχους αντάξιους 
αύτοϋ, οϊτινες αν δεν έξακολουθήσωσι τόν πόλεμον, θά έπλήρουν ατιμίας 
τό όνομα αυτών και τό τοΰ αύτοκράτορος, συνάμα δέ ότι παρεκάλει νά 
ένταφίασθή έντός τών τειχών τής Κερκύρας είς μνημόσυνον τής ανδρείας 
αύτοϋ και τών διαδόχων του' ταΰτα δε ειπών εξέπνευσε. Μαθόντες 
οί στρατιώται αύτοΰ τόν θάνατον του έπαυσαν δι' όλης τής ημέρας 
τήν έφοδον. 

Διεδέχθη δέ τόν Κοντοστέφανον είς τήν άρχηγίαν τού στρατού 
Ιωάννης Πέρσης ό επιλεγόμενος, άλλά μάτην και ούτος έξηκολού-
θησεν έπι πολύ τήν πολιορκίαν. Απελπισθείς ό αυτοκράτωρ διέταξε 
στενώτερον νά πολιορχήσωσι τήν πόλιν ίδών δέ μέρος τής ακροπόλεως 
έκ τοΰ όποιου ένόμιζεν ότι εύκολώτερον θά ήδύναντο οί στρατιώται 
ν άναβώσι, προσαρμόζει μεγίστην κλίμακα, τής όποιας ή βάσις έστηρίζετο 
έπι πολλών πλοίων πρός άλληλα προσδεδεμένων και ήγκυροβολημένων. 
Άμα ώς έτοποθετήθη ή κλίμαξ αύτη, ό Μανουήλ προσκαλέσας τούς 
στρατιώτας είπεν ((Ό αγαπών τόν βασιλέα και τήν δόξαν πρώτος άς 
άνέλθηΒ' πλήν ουδείς έτόλμα ώς έκ τοΰ υπερβολικού ύψους τής κλίμακος, 
ότε αίφνης τέσσαρες αδελφοί Πετραλοίφαι τούνομα, φραγκικής καταγω
γής, πρώτοι όρμώσιν, ακολουθούμενοι και ύπό πολλών άλλων, άψηφοΰντες 
τήν βροχήν τών βελών και λίθων ους οι έκ τής ακροπόλεως έρριπτον. 
Άλλά καθ' ήν στιγμήν ό πρώτος στρατιώτης έπάτει τό κερκυραικόν 
έδαφος θραύεται ή κλίμαξ και οί πλείστοι τών ανδρείων τούτων μαχη
τών εύρον τόν θάνατον. Τοιαύτη δ'ύπήρξεν ή έντύπωσις τών Νορμανδών 
έπι τή θέα τής καταστροφής εκείνης, ώστε πάραυτα έπαυσαν τόν άγώνα' 
άλλ'ό αυτοκράτωρ έδωκε τότε τό σημείον τής γενικής εφόδου έπιχειρή-
σας και ό ίδιος ν άναβή, ήμποδίσθη όμως ύπό τών οικείων αύτοΰ και 
τών λοιπών αρχηγών τοΰ στρατεύματος. "Εστρεψαν τότε τά πλοία 
αυτών οί Βυζαντινοί πρός τό μέρος ένθα οί Σικελοί έμ.άχοντο. οΐτινες 
άνχγνωρίσαντες τόν αυτοκράτορα ήρχισαν νά ρίπτωσιν εναντίον αυτού 
ογκωδέστατους λίθους, άλλ ό αρχηγός αυτών σταθείς είς τό μέσον αυτών 
ειπε' Μή, μή πρός Θεού προσβάλλετε τοιούτον άνδρα, άν δέ πρόκειται 
νά δωσωμεν λόγον δι' αυτό, έγώ αναλαμβάνω τήν εύθύνην και είμαι 
έτοιμος νά υποστώ τάς συνεπείας*). 

Άποκρουσθέντων τών Βυζαντινών και τών συμμάχων αύτων Βενε-
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τών έπαυσεν ή κατά τής Κερκύρας πολιορκία. Μετ' ού πολύ όμω: 
επήλθε ρήξις είς τό στρατόπεδον τών συμμάχων, ήν άδυνατοΰσι νά περι-
στειλωσιν οί αρχηγοί αυτών, τουναντίον δέ έπι τοσούτον έξήοθησαν τά 
πνεύματα αμφοτέρων, ώστε οί Βυζαντινοί λαβόντες τά όπλα έξεδίωξαν 
τούς Βενετούς, οϊτινες αποχωρήσαντες τοΰ λιμένος τής νήσου συνέλαβον 
και έκαυσαν πλοία τινα τών Βυζαντινών ερχόμενα είς έπικουρίαν. χλευά-
σαντες διά γελοίων παραστάσεων τόν αυτοκράτορα' οί Βυζαντινοί όμως 
βλέποντες εαυτούς άδυνατοΰντας νά έκδικήσωσι τήν ύβριν ταύτην, στελ-
λουσι πρέσβεις πρός τούς Βενετούς, οιτινες εντός ολίγου έπιστρέφουσιν 
είς Κέρκυραν. 

Συμφιλιωθέντων τών συμμάχων, μετά τήν άφίξιν επικουριών ήρχισεν 
έκ νέου ή κατά θάλασσαν πολιορκία τής πόλεως, άλλ' ώς και ανωτέρω 
ελέχθη, ή επίκαιρος τών πολιορκουμενων θέσις έπετρεψεν είς αυτούς νά 
άντεχωσιν έπι μακρόν εναντίον τών επανειλημμένων εφόδων τών έχθρων, 
διό απελπισθείς ό αυτοκράτωρ νά κυρίευση τήν πόλιν έξ εφόδου απεφά
σισε νά περιμείνη εκεί, μέχρις ού οι κάτοικοι άναγκασθώσιν ύπό τής πείνης 
νά παραδοθώσι. Πράγματι μετά παρέλευσιν ήμερων τίνων οί Νορμανδοί 
πέμ.πουσι πρέσβεις πρός τόν Μανουήλ προτείνοντες νά παραδοθώσιν, 
άλλ' ύπό τόν όρον νά έπιτραπή εις αυτούς νά έξέλθωσι τού φρουρίου μέ 
τάς τιμάς τού πολεμου. Ή ειδησις αύτη προυξενησε χαράν εις τόν αυτο
κράτορα, όστις κατ' αρχάς προσεποιήθη ότι ήτο άκαμπτος, άλλ' ώς οί 
πρέσβεις πρό αύτοΰ παρουσιάσθησαν, έγένοντο δεκτοί μετ' εξαιρετικών 
τιμών,παρώτρυνεν δ'αύτούς ό Μανουήλ νά μείνωσιν έν Κερκύρα πράγματι 
δέ πολλοί τούτων έμεινον έκεϊ, τών λοιπών είς Σικελίαν άναχωρησάντων. 

Αποβιβασθείς είς τήν πόλιν ό Μανουήλ έθαύμασε τό όχυρόν τοΰ φρου
ρίου αυτής και συνεχάρη τούς γενναίους αύτοΰ ύπερασπιστάς.Άφήσας δέ 
ίσχυράν φρουράν έκ Γερμανών μισθοφόρων,απέπλευσε πρός την Αυλώνα. 

Ελευθερωθείσης τής νήσου άπό τών Νορμανδών και συνθήκης γενο
μένης μετά τοΰ 'Ρογήρου, ό αυτοκράτωρ διώρισε κυβερνήτην τής νήσου 
τήν άδελφήν αύτοΰ και χήραν τοΰ Κοντοστεφάνου, δούς ώς σύμβουλον 
αυτή τόν μητροπολίτην τής νήσου Γεώργιον. άνδρα συνετόν και μεγά
λης διοικητικής ικανότητος. 

Άναχωρήσας έκ Κερκύρας ό Μανουήλ διηυθύνθη είς Ιταλίαν και 
ήρχισε τήν όχύρωσιν τών κτήσεων αύτοΰ, φοβούμενος νέας τών Νορ-
μαρδών έπιδρομάς. 

Τήν Κέρκυραν όμως. είτε διά τήν άναχωρησιν τής αδελφής αύτοΰ. 
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είτε ώς έκ τής απεριορίστου έμπιστοσύνης δι ής περιέβαλλε τόν Γεώρ-
γιον, άφήκεν ώς εύρε' τοΰτο μαθών ό Γερμανός αυτοκράτωρ Φρειδερίκος 
Βαρβαρόσας ήτοιμάζετο, περί τό 1166, νά πλεύση εναντίον τής νήσου. 
Ιδών δέ ό αύτοκράτωρ ότι τώ ήτο αδύνατον διά τών όπλων νά έμποδίση 
αυτόν εκστρατεύοντα κατά τή; Κερκύρας, διά τού Γεωργίου έγραψε 
παρακαλών νά μή επιχείρηση τοιαύτην άδικον έκστρατείαν οί δέ λόγοι 
τοΰ Γεωργίου πράγματι έπεισαν αυτόν περί τούτου. 

Από τού έτου; τούτου καί μέχρι τή; 27 Μαίου 1267, ότε ή νήσο; 
διά τή; έν Βιτέρβω συνθήκης περιήλθεν εί; την έξουσίαν τοΰ βασιλέως 
τή; Νεαπόλεως Καρόλου τοΰ Άνδηγαυικού (Charles dAnjOu). έπη-
κολούθησαν πλείστοι άγώνε; μεταξύ Βυζαντινών, Νορμανδών και Βενε
τών πρό; κατάληψιν τή; νήσου. Τέλο; δέ μετά βραχείαν διαμονήν τών 
Άνδηγαυών κατέλαβον τήν νήσον οί Βενετοί, ή δέ σημαία τής Γαλη
νότατης Δημοκρατίας έκυμάτισε έπι τών Κερκυραϊκών επάλξεων έπι 
τέσσαρας όλους αιώνας. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. Ε. ΚΕΦΑΛΑΣ 
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Ως κολοσσαία άκρόπολις ύψοΰται έν τώ μέσω τής Ασίας ύπερθεν τών 
κύκλω πεδιάδων όροπέδιον τετράκι; μεγαλύτερον τή; Γαλλία;, πτω-
χόν και ερημον. περιστοιχούμενον ύπό γιγαντιαίων ορέων, τών υψηλότε
ρων τή; Γή;. "Ανεμοι σφοδροί έγείρουσιν έκεϊ ατελεύτητους στροβί
λους κονιορτοΰ και χιόνος, ό δέ άήρ είναι τόσον ήραιωμενος, ώστε τά 
ζώα πίπτουσιν ενίοτε κεραυνόπληκτα ώς δηλητηριασθέντα. Μόλις ποΰ 
και ποΰ ανευρίσκει τις ξηρούς τινας θάμνους. Είναι τό Θιβέτ, ή ιερά 
τού Βουδδισμού γή. 

Όχυρούμενον ύπό φοβερού φραγμού χιόνων και πάγων, οιτινες παν
ταχόθεν τό περιβάλλουσιν ώς άκτινοβόλος πανοπλία, μένει άπρόσιτον εις 
τούς ξένους, χάρις είς τόν φανατισμον τών Λαμών, τών ιερέων τοΰ 
Βούδδα. τών όποιων ή απεριόριστος και δεσποτική εξουσία αποστέργει 
πάσαν συνάφειαν πρός τόν πολιτισμόν, διότι γνωρίζουσιν ότι ούτος θά 
κατενέγκη καίριον τραύμα κατά τής δυνάμεως των. Αρχηγός τού βουδ-
δισμού είναι ό Δαλαι Λάμας, εκλεγόμενος ύπό τών μάλλον προηγμένων 
έν τή ιεραρχία και ών συγχρόνως βασιλεύς και θεός. Ούτως ών απόλυτος 
κύριος, εξαρτάται δ' ομως άπό τοΰ αύτοκράτορος τής Κίνας, ώς και 
πάντες οί άλλοι. 

Ουδείς ξένος έπεσκέψθη άπό πεντηκονταετίας τήν πελωρίαν ταύτην 
χώραν, τήν μείνασαν έξω τής προόδου και τού πολιτισμού, και τής 
όποιας τόν πληθυσμόν δύναται τις νά εκτίμηση είς δύο και πλέον εκα
τομμύρια. Οί τελευταίοι Ευρωπαίοι οιτινες επεσκέφθησαν τήν Λάσσαν, 
τήν ιεράν και μυστηριώδη πρωτεύουσαν τοΰ Θιβέτ, ήσαν οί δύο Γάλλοι 
ιεραπόστολοι Hue και Gabet έκτοτε όμως ή έπίβλεψις έδιπλασιάσθη 
και όλαι αί προσπάθειαι τολμηρών εξερευνητών απέβησαν μάταιαι. 

Παρ' όλα όμως τά αποθαρρυντικά ταΰτα γεγονότα, "Αγγλος τις, ό 
Savage Landor, άποφασίσας νά κάμη νέαν άπόπειραν άπεβιβάσθη 
κατά Μάρτιον τοΰ 1897 είς Βομβάην και χωρίς νά σταθή έκεϊ, ώς 
έκ τής πανώλους, έφθασεν είς τά 1νδοθιβετικά σύνορα, άτινα ύπερ-
ρεβη εντός σμικροΰ χρόνου. Μετά πολλάς καί γενναίας άμοιβάς κατώρ-
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θωσε νά προσλάβη 30 οπαδούς, των όποιων τήν διεύθυνσιν ενεπιστεύθη 
εις τόν πιστόν του Σανδέρ Σέγκ, πρώην άστυνόμον. Ήρχισε τήν ανοδόν 
του κατά το θέρος άπό τής φιλόξενου χώρας των Σόκας, έν ω ή βροχή 
άεννάως έπιπτεν ή δε χιών κατεκάλυπτε τά πέριξ. Έμελλε δέ νά είσε-
λάση εις τήν έπικράτειαν τοϋ Τακλακότ, όπου ό διοικητής αυτής μετά 
τριακοσίων ανδρών φυλάττων τήν εισοδον τής χώρας διεκήρυξεν Οτι 
ήθελε μαστιγώσει καί είτα αποκεφαλίσει τόν αυθάδη έξερευνητήν, έάν 
ϊπάτει τόν πόδα του έκεϊ. 

Οι Σόκας, οιτινες έδοκίμασαν πολλάκις τήν ώμότητα τών Θιβετιανών 
ίκέτευον μάτην τόν Λάνδορ νά μεινη μεταξύ των μάτην περιέγραφον 
είς αύτόν τους κινδύνους, οιτινες τόν άνέμενον είς τους μυστηριώδεις και 
άγριους εκείνους τόπους, Οπου τό κλίμα είναι τόσον σκληρόν όσον και οι 
άνθρωποι. Τίποτε δέν ανεχαίτιζε τόν θαρραλέον περιηγητήν, όστις άνα-
μένων νά τώ έπιτρέψωσιν αι χιόνες τήν άνοδον περιεφέρετο πολλάκις πρός 
κατόπτευσιν τών συνόρων. Κατά τάς έκδρομάς όμως ολίγον έλειψε νά 
φονευθή, όλισθήσας καί πεσών άπό ύψους 90 μέτρων, άλλ' έσώθη χάρις 
είς ογκώδη τινά βράχον ό όποιος παρεκώλυσε τήν πτώσίν του. 

Έν τούτοις ήρχισε τήν πορείαν του συνοδευόμενος άπό τούς 30 οπα
δούς του,—εις τούς όποιους προσετέθησαν και δύο άκόμη, είς λεπρός ό 
Μανσέγκ και εις κακοϋργος Θιβετιανός.—πρός τό ύψηλόν όροπέδιον, τό 
τόσον δικαίως έπονομασθέν Στέγη του Κόσμου. Υπερνικήσας πάντα τά 
κωλύματα, άτινα παρενέβαλλον είς τόν δρόμον του τό ψύχος, ή χιών 
και οί πάγοι, και μόλις σωθείς μετά κινδυνώδεις αναρριχήσεις έπι τών 
παγετώνων έπάτησε τέλος έπι τοΰ θιβετικοΰ εδάφους, ότε δύο κατάσκο
ποι μετημφιεσμενοι είς έπαίτας τω έζήτησαν έλεημοσύνην. Οι ήρωες μας 
κατώρθωσαν νά τούς έξαπατήσωσιν υποκριθέντες ότι ήσαν προσκυνηταί 
τής ιεράς λίμνης Μανσαρουάρ. Άλλά προδοσία τόν έφανέρωσε, καί ό 
Λάνδορ ήναγκάσθη νά υποχώρηση πρός δυσμάς, Οτε συνέλαβε τό τολ-
μηρόν σχέδιον νά έξαπατήση, τούς Θιβετιανούς διά νυκτός προχωρών είς 
τάς ύψηλάς κορυφάς, όπερ καί έξετέλεσεν ακολουθούμενος ύπό τών δύο 
πεζών συντρόφων του και δώδεκα αλλων. 

Έπροχωροϋμεν, γράφει ό Λάνδορ. χωρίς νά προφέρωμεν λέξιν όσον 
άνεβαίνομεν τόσον τό ψύχος καθίστατο δριμύτερον και ο άνεμος διχπε-
ραστικός. Ήναγκάσθημεν νά σταθώμεν και συνθλιβόμενοι ό εις παρά 
τόν άλλον νά θερμανθώμεν καί νά αναπνεύσωμεν. Τήν νύκτα τό ψύχος 
κατίστη φοβερόν ήναψα λυχνίαν διά νά βράσω ολίγον ζωμόν, άλλ 

ΑΡΜΟΝΙΑ ΠΙΝΑΞ ΙΘ. 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗΝ ΧΩΡΑΝ. 
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έσβησεν. Εσκεπάσθημεν τότε με τά καλύμματα μας και έκοιμήθημεν 
ύπνον διακεκομμένον και φρικώδη, άφ' ού τά μεν ώτά μας ήσαν αναί
σθητα έκ τού ψύχους, έπι δέ τών βλεφάρων μας έπεκάθητο λεπτόν 
στρώμα πάγου' τήν αύγήν τό θερμόμετρον έδείκνυε 3 βαθμούς ύπό τό 
μηδέν έκάλεσα τούς οπαδούς μου τεθαμμένους ήδη ύπό στρώμα χιόνος 
και κατηυθύνθημεν πρός ανατολάς.)) 

Άλλά μετ' ολίγον τά τρόφιμά των έξέλιπον. Ιδέα τότε έπήλθεν είς 
τόν Λάνδορ ν' άποστείλη άνδρας τινάς εις τήν χώραν τού Τακλακότ 
πρός άγοράν τροφίμων άλλά μετά 8 ήμ.έρας έπανήλθον είς άθλίαν 
κατάστασιν, άφ' ού υπέστησαν τά πάνδεινα είς Τακλακότ, έφερον δέ 
άντί τροφίμων την ειδησιν, ότι χίλιοι περίπου στρατιώται ήρχοντο 
κατά πόδας τού έξερευνητού, διά τήν κεφαλήν τού όποιου ώρισαν άμοι-
βήν 300 ρουπίας. 

Ό Λάνδορ περιφρονών τά πάντα πορεύεται πρός τήν Μανσαραουάρ, 
όπου όμως εγκαταλείπεται ύπό τών δώδεκα οπαδών του, έμεινε δέ μονός 
μέ τούς δύο του πιστούς. Καθ' όδόν συνήντησαν 150 στρατιώτας κατα
διώκοντας αύτούς' είς τήν δεινήν ταύτην περίστασιν ό Λάνδορ συνοδευό
μενος ύπό τοϋ Σανδέν Σίγκ και κρατών πυροβόλον είς τάς χείρας προέβη 
είς συνάντησίν των. Είς τήν θέαν τοΰ τρομερού τούτου όπλου οί Θιβε-
τιανοί υπέκυψαν και παρέσχον είς αυτόν τά αναγκαία τρόφιμα' έν τού
τοις δέν τώ επέτρεψαν νά προχώρηση, οπότε οί ήρωες μας διά πρωτο
τύπου βομβαρδισμού διά σάκκων αλεύρου και καρπών τούς ήνάγκασαν 
νά τραπώσιν είς φυγήν. 

"Οταν έφθασαν είς τήν όχθην τοΰ πόταμου Κάλι εύρον την γέφυραν 
κατηδαφισμενην ύπό τών τακεισών χιόνων. Ή νύξ έπήλθεν ούτε 
θόρυβος ήκούετο, ούτε φώς έφαίνετο επί τής άντιπέραν όχθης. Τά πάντα 
ήσαν σιωπηλά, νεκρική ή σιγή τής κοιμωμένης φύσεως και τής ζωής. 
Μόνον μέσον όπως έξακολουθήσωσι τήν πορείαν αυτών ήτο νά βαδίσωσι 
παραλλήλως τοΰ ποταμοΰ, διά τίνος επικινδύνου ατραπού, άναρριχωμέ-
νης άνωθεν βαράθρων και τοσούτον στενής ώστε εις μόνος άνθρωπος 
ήδύνατο νά διέλθη δι' αυτής. Ό κ. Λάνδορ άπεπειράθη τήν κινδυνώδη 
διάβασιν. 

((Αίφνης, λέγει, έφθάσαμεν εις τι μέρος ένθα κατ' ανάγκην έσταμα-
τήσαμεν. Ενώπιον ημών ύψοΰτο βράχος καθέτως κατερχόμενος μέχρι 
τοΰ ποταμού ώς τείχος. Τό πλάτος αύτοΰ δέν ητο μείζον τών 12 η 15 
μέτρων. Πέραν αύτοΰ έξηκολουθει αύθις ή ατραπός. Τινές έκτων Σόκας 
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ειχον κτήματα πέραν τοϋ χείλους ένθα ευρισκόμεθα και όπως δύνωνται νά 
διέλθωσιν έπενόησαν τό έξης μέσον. Προσέδεσαν ένα έξ αύτων διά σχοι
νιού, ούτος δέ αιωρούμενος κατώρθωσε νά κοιλάνη δύο σειράς μικρών 
οπών. Ή ύψηλότερον έκτεινομενη προωρίσθη διά τάς χείρας, ή δέ άλλη 
διά τούς πόδας. Ουδεμία τών οπών είχε βάθος μείζον δακτύλων τινών. 
Η πάντοτε κινδυνώδης αύτη δίοδος έφαίνετο κατά τήν στιγμήν ταύτην 

ανυπέρβλητος, διότι ή πίπτουσα λεπτή βροχή είχε καθυγράνει τούς βρά
χους και καταστήσει αυτούς λίαν ολισθηρούς. 'Έπρεπεν όμως ν' άποπει-
ραθώμεν τήν διάβασιν αντί πάσης θυσίας. Ούτως έλαβον άπόφασιν και 
άνερριχήθην έπι τοϋ βράχου. Δέν ήδυνάμην νά στρέψω τήν κεφαλήν 
όπως Ίδω ποϋ έθετον τούς πόδας, διότι έτήρουν προσκεκολλημένον τό 
σώμα έπι τού βράχου όπως μή χάσω τήν ίσορροπίαν. Έθετον τάς χεί
ρας εις τάς όπάς ψηλαφών τήν έπιφάνειαν τοΰ βράχου διά τών δακτύλων 
τών χειρών καί τών ποδών. Αι κοιλότητες ήσαν τόσον ολίγον βαθείαι 
ώστε μόλις μέ συνεκράτουν. Τέλος έφθασα είς τό άκρον τού τείχους 
τούτου και έθηχα τόν πόδα έπι τής ατραπού, ήτις δέν ειχε πλέον τών 12 
ή 15 έκατοστομετρων πλάτος. Ό Σάνδεν Σίγκ μέ ήκολούθησε καί 
έφθασεν όμοίως είς τήν άτραπόν άνευ άπευκτέου)). [Βλ. τόν προσηρτη-
μενον πίνακα ΙΘ']. 

κΎπερβάντες ούτως οροσειράς τινκς, εξακολουθεί ό Λάνδορ, μέ κινδυ-
νώδεις συναντήσεις καθ' όδόν, έφθάσαμεν είς τήν χλοεράν πεδιάδα τής 
λίμνης Γκούνκυο. Κατελύσαμεν δέ είς ύψος 5,018 μ.. Τήν πρωίαν άνα-
χωρήσαντες έχείθεν έφθάσαμεν είς ώχυρωμένον τόπον, όπου εύρόντες άντί-
στασιν ήναγκάσθημεν νά ύποχωρήσωμεν και άνέβημεν εις τήν κορυφήν τοϋ 
Μαγιούμ., Οτε παρετήρησα στρατιώτας ερχόμενους έν καλπασμώ πρός 
ήμάς' τούς περιεμένομεν στερρώ ποδί' ο αρχηγός των τότε δεικνύων ήμιν 
τήν πεδιάδα ήτις έξετείνετο όπισθεν τοϋ βουνού έκραύγασεν «Έκει ειναι 
η Λασσα' σας απαγορεύω να εισελθητε>-. Δέν έδωκα ούδεμίαν προσοχήν 
είς τάς διαμαρτυρίας του καί είσέδυσα εις τόν ίερώτερον τών ιερών τόπων, 
είς τήν χωράν τής Λάσσας ! Κατέβημεν τάχιστα τήν άνατολικήν κατω-
φέρειαν τής στενωπού, έν ώ οί στρατιώται μας παρετήρουν μετά φρίκης, 
μας ήκολούθησαν διά τοϋ βλέμματος στιγμάς τινας καί ειτα έξηφανί-
σθησαν. Και πάλιν όμως αί τροφαί μάς απέλιπον, μετά μακράν δέ άνα-
ζήτησιν συνηντήσαμεν τέλος στρατόπεδον έξ 80 σκηνών, ένθα οί Θιβε-
τιανοί μας ύπεδέχθησαν. πρός έκπληξίν μας, πολύ καλώς, μάς έδωκαν 
τρόφιμα και ύπεσχέθησαν νά μας πωλήσωσι και ίππους. Τήν επαύριον 
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πράγματι οί ίπποι προσηνέχθησαν, έν ω δέ ανύποπτος και άοπλος έκαμνον 
τήν έξέτασιν ενός τούτων συνελήφθην αίφνηδίως έκτων νώτων ύπ'ανα
ρίθμητων έχθρων άντέστην, έπάλαισα μετά τών δύο μου φίλων, άλλά 
βρόχος ριφθείς εις τόν λαιμόν μου μέ κατέστησεν αίχμάλωτον. 

((Τανύσαντές με κατά γής μέ έμαστίγωσαν ανηλεώς, και άφ' ού απώ
λεσα τάς δυνάμεις μου καλώς, με περιεκύκλωσαν τετρακόσιοι στρατιώται 
κεκρυμμενοι εκεί πλησίον, εις τήν θέαν τών όποιων δέν ήδυνήθην νά 
καταστείλω περιφρονητικόν μειδίαμα)). 

Τότε ήρχισαν τά βάσανα τοϋ δύστυχους έξερευνητοϋ' άποχωρίσαντες 
αυτόν τών οπαδών του τόν ώδήγησαν είς εϋρείάν τινα σκηνήν, έν ή κατέ-
λυεν ό διοικητής τοΰ τόπου ΙΙόμπο, οπόθεν μετά πολλάς ερωτήσεις 
ώδηγήθη είς μεμακρυσμένην σκηνήν, ένθα και θά εύρισκε τόν θάνατον, 
άν άπροσδόκητον συμβάν δέν τόν έσωζεν. 

(ίΉρχισε νά πίπτη βροχή, γράφει, και οί Οβετιανοί δεισιδαίμονες, 
ώς όλοι οι όμαιμοί των, έφοβοΰντο νά έκτελέσωσι τήν θυσίαν, όθεν και 
μέ έγκαθεϊρξαν εις τήν σκηνήν τήν ρυπαρωτάτην όλων, όπου οί φθείρες 
έπέπεσον πειναλέοι έπ' έμοΰ και με έκαμαν νά υποφέρω τάς φρικτοτέρας 
τών βασάνων. 

κ Τήν επαύριον ώδηγήθην έκ νέου είς τήν σκηνήν τού διοικητού, όπου 
καί ειδον τούς οπαδούς μου. άλλ' είς άξιοθρήνητον κατάστασιν μόλις 
ήδυνήθην νά τούς άναγνωρίσω' τόσον ήσαν παραμεμορφωμενοι άπό τάς 
βασάνους καί τάς κακώσεις τών άγριων Θιβετιανών έζήτησα άψηφών 
τούς κινδύνους νά τούς λυτρώσω άπό τάς χείρας των, ότε έν άκαρεί 
ήρπάγην και προσεδεθην έφ' ίππου τόν όποιον άμεσως περιεκύκλωσαν 30 
ιππείς. Τό έφίππιον έφ' ού έτοποθετήθην ήν ξύλινον και λίαν ύψηλόν. 
Τό εξέχον όπισθεν μέρος αύτοϋ έφερεν οριζόντιας πέντε ή έξ σιδηράς 
αϊχμάς, αίτινες ότε έκάθισα έπι τοϋ βασανιστηρίου τούτου διέσχισαν 
τας σάρκας μ.ου. Ηρχίσαμεν δέ τότε έν καλπασμώ τήν πορείαν, τής 
όποιας τέρμα ήτο ό θάνατος. 

«Καθ όδόν συνηντήθημεν μέ 200 ιππείς, οίτινες συνηνωθησαν, καί 
τότε ήρχισαν νέας βασάνους κατ' έμοΰ. Έξήρτησαν άπό τάς χειροπεδας 
μου σχοινίον, τό όποιον έσυρεν εις ίππεύς όπισθεν μου, έν ω δέ οί λοιποί 
συρίττοντες, άλαλάζοντες, ώρυόμενοι έκάλπαζον μανιωδώς, ούτος προσε-
πάθει νά μέ άνατρέψη σύρων μέ όλας τάς δυνάμεις του, έως ού τό σχοι
νίον έκόπη και ό άνθρωπος ευρέθη κατά γής' άλλ' έν τώ μεταξύ έφθά
σαμεν εις τόν τόπον τής εκτελέσεως)). [Βλ. τόν προσηρτημενον πίν. K']. 
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«Δύο η τρεις άνθρωποι με απέσπασαν τού ίππου μου και μοι ανήγ

γειλαν άγρίως ότι έμελλον νά αποκεφαλισθώ). Ωδηγηθην εις τό μέρος 
τής εκτελέσεως άριστερί τής εισόδου τής σκηνής. Έπι τοϋ εδάφους ήτο 
κεκαρφωμένη τρίγωνος δοκός, είς τήν οποίαν μέ προσέδεσαν, σφίγξαντες 
τούς πόδας μου διά σχοινιών τόσον ισχυρώς, ώστε μοί έκοψαν βαθέως τό 
δέρμα. Εις δέ έκ των όπισθεν μέ ήρπασεν έκ τής κόμης, τήν οποίαν 
ειχον νά κόψω άπό 5 και πλέον μηνών. 

« Ενώπιον τού αρχηγού τής εκτελέσεως Πόμπο ϊσταντο έν παράταξει 
οί μυσαρώτατοι κακούργο: έξ όσων ειδον ό μέν έκράτει κόπανον, δι'ού 
έθραυε τά οστά τών θυμ.άτων, ό δέ τόξον καί βέλη, έτερος άμφίστομον 
μάχαιραν και άλλοι έπεδείκνυον σειράν όλην φρικωδών οργάνων. Τρεις 
δέ Λάμαι μουσικοι μέ γιγαντιαϊον κέρας, κύμβαλον καί τύμπανον άπε-
τέλουν έκκωφαντικόν θόρυβον. Ταυτοχρόνως δέ ράβδος σιδηρά έθερμαί-
νετο είς τήν πυράν. 

«Θά σοΰ καύσωμεν τούς οφθαλμούς)), άνεκραξαν οί Λάμαι έν χωρώ' 
κα: ό Πόμπο συλλαβών άπό τής λαβής τόν σίδηρον προυχώρησε πρός 
έμέ. Τόν παρετήρησα κατά πρόσωπον, αυτός δ' άπέστρεψε τήν κεφα
λήν έφαίνετο ένδιάζων πρό τοϋ έργου, άλλ' οί Λάμαι τον παρώξυναν 
εναντίον μου. 

«*Ηλθες είς τήν χώραν ταύτην δ:ά νά ίδης;)) έκραύγασεν ό Πόμπο' 
«ιδού λοιπόν ή τιμ.ωρία σου)). Προφέρων δέ τάς λέξεις ταύτας ύψωσε 
συγχρόνως τόν έρυθρον σίδηρον καί τόν έκράτησε 3—4 έκατοστομ. άπό 
τών όφθαλμών μου. Έξ ένστίκτου τούς έκλεισα, άλλά τό πΰρ ήτο τόσον 
ίσχυρόν, ώστε ήσθάνθην τόν άριστερόν πρό πάντων έν στιγμή έξατμιζό-
μενον, ίσχυρόν δέ άλγος κατά τήν ρίνα. 

«Οταν ήνοιξα τά βλέφαρα μου διέκρινα ειδος όμίχλης έρυθράς' ό 
αριστερός μου όφθαλμός έπόνει καί έσκοτίζετο, μόλις δέ έβλεπον διά τοΰ 
δεξίοΰ' ηκούσα δέ τότε έν μέσω τοϋ πανδαιμονιου τών' όργάνων καί τών 
αλαλαγμών τήν τρομεράν ώρυγήν «θάνατον, θάνατον !)) 

«Κα: πρώτον μέν̂ μοί έπέβαλον τόν διά τουφεκισμοϋ* καί ό Πόμπο 
στηρίξας τό όπλον εις τό μέτωπόν μου έθεσε πϋρ εις τήν θρυαλλίδα' άλλά 
τόσον ητο παραγεμισμένον, ώστε έκτραπέν έξέφυγε τών χειρών τοΰ 
δημίου, χωρίς νά μέ̂ βλάψη, όπερ μέ ήνάγκασε μεθ όλους τούς πόνους 
μου νά γελάσω' οχι όμως καί έπι πολύ, διότι ξίφος άμφίστομον έφάνη 
τώρα είς την χείρα τοϋ Πόμπο, εί καί ούτος αποδίδων είς ύπερφυσικήν 
τινα δύναμιν τό προηγούμενόν του πάθημα έδίσταζε νά προχωρήση. 
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ωφεληθείς έκ τής περιστάσεως διεκήρυξα. ότι αν μέ έφόνευον θά άπέθνη-
σκον Ολο: των αύριον — πράγμα άλλως άναντίρρητον, άφ' ού όλοι οι 
άνθρωποι ειναι θνητοί. Έφοβήθησαν προς στιγμήν, άλλ' ό έρεθισμος ήτο 
τοσούτος, ώστε ό Πόμπο προχωρήσας μέ ήγγισε δ:ά τής ακωκής του 
ξίοους του είς τόν τράχηλον ειτα δέ δι' όλων τών δυνάμεων του κατέ-
φερε κτύπημα, τό δέ ξίφος έπέρασεν ένοχλητικώτατα πλησίον τοΰ λαιμοϋ 
μου, χωρίς όμως νά τον έγγίση. Εδοκίμασε καί έκ δευτέρου άπό'τά 
άντίθετον μέρος, τώρα όμως μετά μείζονος φόβου, υπόθετων Οτι ειχε νά 
κάμη μέ τόν διάβολον. Τήν φοράν ταύτην ή κοπίς έπέρασε χιλιοστό-
μετρά τίνα μακράν τοϋ τραχήλου μου, άλλ ώς κατόπιν έμαθον, τά δυσά

ρεστα ταΰτα γυμνάσια προηγοΰντα: πολλάκις τής εκτελέσεως, ή δέ 
κεφαλή πίπτει είς τό τρίτον κτύπημα. 

«Μεθ όλας όμως τάς προτροπάς τών Λαμών ό Πόμπο βλέπων τήν 
άπάθειάν μου δέν έπανελάμβανε τό έργον του, άλλ' ήρχειτο νά μέ 
παρατηρή μετά σεβασμοϋ καί δέους, ώς ον ύπερφυσικόν. Ήναγκάσθη-
σαν λοιπόν, διά νά μή χρονοτριβώσι, νά έφεύρωσιν άλλας βασάνου: 
πρός διασκέδασιν. Έν τώ μεταξύ έφεραν και τόν έταϊρόν μου Μανσιγκ, 
όμοΰ δέ μας προσέδεσαν είς δοκούς καί διά περισσοτέραν χάριν περιέ-
βαλον τούς τραχήλους μας διά κοινοϋ σχοινίου. 

«'Ραγδαία έπιπτεν ή βροχή' εϊμεθα κατεψυγμένοι, ένώ συγχρόνως 
έφλεγόμεθα ύπό πυρετού. Τήν νύχτα δέ τοσούτον κατέστησαν τά μέλη 
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μου αναίσθητα, ώστε ένόμιζον, ότι έφερον ζώσαν κεφαλήν έπι σώματος 
νεκροΰ. 

«Τήν επαύριον έξήτασαν έκ νέου τάς άποσκευάς μας, έθραυσαν τά 
επιστημονικά μου όργανα και άνεκάλυψαν χρήματα εις χρυσόν εντός τοΰ 
κιβωτίου μου, τά όποια ιδιαιτέρως παρετήρουν. "Οτε όμ,ως προσεφέρθην 
νά τά χαρίσω εις τον Πόμπο διά τούς ιερείς, δέν εδέχθη, ειπών, ότι οί 
ιερείς είναι πλουσιώτατοι' τότε τώ προσέφερον τό πυροβόλον μου συστή
ματος Μαρτίνη' άλλ ουδέ αυτό εδέχθη, ένεκα λόγων τοΰ ύψηλοΰ του 
αξιώματος, συγκινηθείς όμως διά την προσφοράν μου μοι ηύχαρίστησε 
προσωπικώς. Βλέπετε, ότι οί κακούργοι δέν έστεροΰντο και ποια: τίνος 
άβρότητος. 

(ι Έν τούτοις διαφωνία έπεκράτει άν έπρεπε νά μέ φονεύσωσιν η όχι. 
Έσώθην δέ ώς έκ θαύματος η μάλλον χάρις εις την ίδιαιτέραν κατα
σκευήν τών χειρών μ.ου, καθότι οί δάκτυλοι ήσαν συμπεφυκότες ολίγον 
ανωτέρω τοΰ συνήθους και οί δεισιδαίμονες Θιβετιανοί πιστεύουσιν, ότι ό 
έχων τοιούτους δακτύλους δέν φοβείται άπό τίποτε' αμέσως διέκοψαν 
τάς βασάνους και μέ έξαπέστειλαν μέ τούς δύο μου οπαδού; κακώ; 
έχοντα; εί; τά σύνορα. Ότε δέ ευρισκόμεθα έγγύ; τών Ινδών, ό 
διοικητή; τών συνόρων άπηγόρευσε τήν δίοδον διά τής ευθείας και μάς 
διέταξε νά άκολουθήσωμεν άλλην πολύ μακροτέραν. Συνηθροίσθημεν τότε 
απέλπιδες και συγκεντρώσαντες τάς άπολειφθείσας δυνάμεις μας προσε-
βάλομεν διά λίθων τούς συνοδούς μας' άπιστευτον πράγμα ! οί δειλοί 
ούτοι στρατιώται ύπεχώρησαν παρακαλοΰντες ημάς νά μή άντιστώμεν, 
διότι ή κεφαλή των θά έπιπτε. Τέλος μετά πολλούς αγώνας καί μόχθους 
ηυτυχησαμεν να πατησωμεν πεπολιτισμενον εδαφος"). 

Έάν ή έξερεύνησις τού Λάνδορ δέν έδωκεν όσα ηύχετο ό τολμηρός 
εξερευνητής, έάν δέν ήδυνήθη μεθ' όλον τό θάρρος του νά είσδυση είς τό 
μυστήριον τό περιχαλύπτον τήν Λάσσαν. διηυκόλυνεν Ομως τήν όδόν είς 
τούς μέλλοντας τάχιον ή βράδιον νά είσελάσωσιν είς τάς απολίτιστους 
ταύτας χώρας καί νά μυήσωσιν αύτάς είς τόν πολιτισμόν. 

Απόσπασμα εκ του έργου του Λάνδορ, Voyage d' un 
Anglais aux regions interdites]. 

ΝΙΚΑΡΧΟΣ ΞΕΝΩΝΟΣ, AKAPNAN, ΜΥΣΤΗΣ 

—#— 

Ό κ. Στέφανος Δραγούμης, ό προς τή πολιτική και τάς Μούσας 
χαριέντως θεραπεύων, δεινός δ' ών, ώς ολίγοι, φιλόλογος, έδημοσίευσεν 
έν τή «Άρμονία))' παρατηρήσεις τινάς περί τής έξ Ακαρνανίας επι
τύμβιου επιγραφής, ήτις τό πρώτον μέν έδημοσιεύθη ύφ' ήμων ' έξ 
αντιγράφου ληφθέντος επί τόπου ύπό τοΰ επιθεωρητού τών δημοτικών 
σχολείων κ. Τσιμικάλη, άνεδημοσιεύθη δέ και έν ταϊς Άνακοινώσεσι 
τοΰ έν Αθήναις Γερμανικού Ινστιτούτου 3. Είς τάς παρατηρήσεις ταύ
τας τού δεινοΰ όντως λογίου έχομεν ν' άντιπαρατηρήσωμεν τά εξής. 

Έν τω πρώτω στίχω «Ού με πατήρ με, ξεινοι, ό δΰσμορος ουδέ με 
μάτηρ)), ό κ. Δραγούμης, θεωρών κακόζηλον τήν τριπλήν επανάληψιν 
τού Μέ, διορθοΐ τό Ου με είς Ου μεν. Άλλ' ή διόρθωσις αύτη, πλήν 
τού ότι προσκρούει είς τό μέτρον, ώς και αυτός παρετήρησε, δέν είναι, 
νομίζομεν, και απολύτως αναγκαία, διότι τοιαύται επαναλήψεις ή 
έπαναδιπλωσεις, ώς έλέγοντο έν τή ρητορική, δέν είναι όλως ασυνήθεις έν 
τή Ελληνική, και μάλιστα κατά τούς πιθανούς χρόνους τής επιγραφής 
ταύτης. "Αλλως τε και παρέλκον φαίνεται κυρίως τό δεύτερον Μέ, 
(πατήρ με), ώστε, άν κριθή έξάπαντος αναγκαία διόρθωσις, αύτη ήδύ
νατο Ίσως νά είναι ή έξής' Ού με πατήρ, ώ ξεινοι, Ο δύσμορος ουδέ με 
μάτηρ. Έν δέ τώ έκτω στίχω Νίκαρχος μύσταις άμμιγα ναιετάων)), 
τό μυσταις αμμιγγα ναιετάω εξηγεί ώς σημαίνον εν 'Άδου, μετά μακάρων' 
οικειν, διότι, λέγει, «έκ τοΰ τάφου φωνεΐ ό νεκρός)), Πρός ύποστήριξιν 
τής ερμηνείας ταύτης αναφέρει ό κ. Δραγούμης μετά ζηλευτής πολυ-
μαθίας τήν γνώμην, ήν ειχον οί αρχαίοι "Ελληνες περί μυστών και τού 
έν "Αδου βίου αυτών, οτι μόνοι ούτοι ήσαν μετά θάνατον όλβιοι και 
μακάριοι **' επειδή δέ ό κατά τήν έπιγραφήν δολοφονηθείς Νίκαρχος: 

1 Τεϋχ. Θ, σ. 584-86. 
2 Αρμονίας τεϋχ. ΣΤ' σ. 352—53 και Ζ -464. 
3 Mitth. d D. Arch Inst. XXV. 113 
4 Προς τοις υπό τοϋ Κ. Δραγούμη άναφερομένοις χωρίοις των άΡχαίων ιδε Και 

Πλωτινον έν Έννεαδ. Α', 6. σ. 55, Α. 
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Ξένωνος ό Άκαρνάν ήτο προδήλως και έν τή επί γής ζωή μύστης, μετά 
των μυστών διατρίβει και έν "Αδου καί διά τοΰτο ουδέν κακόν έπαθε 
δολοφονηθείς, αναγγέλλει δέ τοΰτο διά τής φράσεως μύστας αμμιγα-
ναιετάων, ήν είς μύσταις άμμιγα ναιετάω διορθοΐ ό έρμηνεύων, ίνα ή 
γλωσσικώς ορθότερα καί κάλλίον πρός τόν άλλον λόγον ήρμοσμένη. 
Πάντα ταΰτα σοφά καί καλά, ουδέ θά ήτο ούτως άνάγχη ν' αναζητήσω, 
τις, ποΰ τής γής διέτριβε μετά μυστών ό Νίκαρχος. άφοΰ έν τή επιγραφή 
θά έπρόχειτο περί τής έν "Αδου διατριβής αύτοΰ. Άλλ' ή όλη έννοια 
τοΰ επιγράμματος άποκλείει, νομίζομεν, τοιαύτην έρμηνειαν. Ό Νίκαρ
χος αφηγείται έν αύτώ, τις ήτο καί πώς έζη έπι γής καί πώ; έδολοφο-
νήθη νεαρός καί μεμνηστευμένος ίσως τό Μόσχιον, πρός δ απευθύνει τόν 
ύστατον χαιρετισμόν, τήν δ' όλην διήγησιν του διήκει πνεύμα λύπη; καί 
οίκτου διά τό πάθημα, διό καί έκσπα εί; δεινήν κατά τού δολοφόνου 
κατάραν, ώ μέγας Αϊδα τον με κατακτείναντα αιψα καταστορέσαις. Πως 
λοιπόν αρμόζει ενταύθα ή καυχητική πληροφορία, ότι έν Άδη οίκεϊ 
μετά μακάρων, άφοΰ μάλιστα τούτο ήτο εύνόητον, καί έπι γή; διατε-
λέσαντο; μύστου τοΰ δολοφονηθέντο; ; Δέν θά ήτο όλως άπροσδιόνυσον 
μετά τό πικρόν παράπονον διά τήν πρόωρον τή; ζωή; άπώλειαν νά έπι-
λέγη, καί δή παρεμπιπτόντως, οτι καλα περνα εν Αδη, Πλήν τούτου, 
ποΰ άλλου παρά τοις άρχαίοις άπαντα ή φράσις μνηστας ναιετάν λεγο
μένη περί τοΰ έν Άδη βίου τών μακάρων : Διά ταΰτα πάντα ένομίσαμεν 
ότι ό Νίκαρχος ομιλεί περί τοΰ έπι γής μετά μ,υστων βίου του, όπερ 
άπετέλει πρόσθετον άπολεσθείσαν διά τής δολοφονίας εύτυχίαν καί αγα
θόν, καί άνεζητήσαμεν, ποΰ τής γής διέτριβε μετά μυστών, φυσικόν 
δ' έθεώρησε τούτο καί ό έν ταίς Άναχοινώσεσιν άναδημοσιεύσας τήν 
έπιγραφήν, όστις ουδέν είς τάς έρμηνευτικάς ημών παρατηρήσεις έκρινεν 
άναγκαϊον ν' άντιπαρατηρήση. 

Μάλλον όρθή φαίνεται ήμιν ή διόρθωσις, ήν ποιείται ό κ. Δραγούμης 
έν τω έβδόμω στίχω, Ουδε γονεύσιν εοις άποδους χάριν ώ μέγας 'Αϊδα, 
μεταβαλών το άνακολούθως τεθειμένον τριτοπρόσωπον έοϊς εις τό συμ-
φωνότερον πρός τόν λοιπόν λόγον πρωτοπρόσωπον εμοις, καίτοι καί τοι
αύτα: άνακολουθίαι τοΰ λόγου δέν είναι πολύ σπάνιαι ούτε έν τή αρχαία 
ούτε έν τή νεωτέρα Έλληνική. 

'Εν Αθήναις τη 10η Σεπτεμβρίου 1900. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Μακεδών. 

Η ΥΠΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ* 

-

Είς τούς πρόποδας τοΰ όρους Οίτης, έπι τών βορείων προβούνων 
αυτού κεϊται ή αρχαία καί περίδοξος πρωτεύουσα τών Αίνιάνων 'Υπάτη. 
Ταύτης ύπέρχειται άπότομος καί δεσπόζουσα κορυφή τοΰ προβούνου, 
άπολήγουσα είς βράχον μονήρη και επιμήκη πρός Μ. Ό λόφος ούτος 
είναι πρανής μέν κα: απότομος πρός Β., ένθα έκτισται ή πόλις, χθα-
μαλός δέ πρός Μ., σχηματίζων ώραίαν στενήν κοιλάδα άρώσιμον, ής 
ύπέρκειται ή υψίστη κορυφή τής Οίτης βραχώδης κα: τραχεία κα: λίαν 
ανάντης, κεκαλυμμένη ύπό ελατών. Όπισθεν δέ κα: αριστερά ταύτης 
ΜΔ. ύψοΰτα: έτερα κορυφή βραχώδης καί απότομος καταλήγουσα είς 
αίχμηρόν βράχον. Δι' αυτής χωριζόμενης διά ρεύματος τής άλλης δυτιχής 
σειράς τής Οίτης, έφ' ής τά χωρία Ρογόζινο καί Καστανιά, σχηματί
ζεται μία τών φοβερωτέρων χαραδρών τοΰ όρους, άπεργαζομένη τήν πόλιν 
οχυροτάτην καί άπόρθητον. Αι βραχώδεις πλευράς τού λόφου τής πόλεως 

1 Περι τής Υπάτης πραγματεύονται έν μέρει ή καθόλου οι εξής συγγραφείς: 
Πολύβιος κα', 2. 2.— Titus Livius XXXVI. 16.— Στέφανος Βυζάντιος έν 

λέξει.—Λουχικνός έν τή έπιγραφομένη .,Λούκιος η ονος μυθοπλαστια.— Ηλιό
δωρος, Αιθιοπικά. ΙΙ, 34.—Στράβων, θ . 411 . — Πτολεμαίος Γ '. (3.—Κ. Παπαρ-
ρηγόπουλος, Ιστορ. Ελλ. "Εθνους Β . εκδ. α', σ. 377 καί άλλαχοϋ. — Ν. Γεωρ-
γιάδης, Θεσσαλία, σ. 93, έκδ. α Αθήναι 1880 — Νεροϋτσος, Δελτίον Ίστορ. 
καί 'Εθνολ. Έταιρείας Δ'.— Ζωσιμάς Έσφιγμενιτης, Προμηθεύς έν Βώλω, 
άριθ. οα' Όκτώβριος 1894. σ. 573 καί έ.— Πιττάκης, Αρχαιολογική Εφημερίς 
t837.— Εϋστρατιάδης, αυτόθι 1874, σ 488 (έπιγρ.).—Ross, Archaol. .Auf-
salze, ΙΙ σελ. 460 —470.—Lolling, Athen Mittheilungen IV' p. 206 και 
ε—Cottitz, Dialectinschrift. n. 1432. II 1. p. 29—35 —Paul Fou-
cart. Inscriptions de Delphes. n. 408.— Mommsen. Philologus. 
XXIV. ρ 279.—Jamot καί deschamps, Bulletin de Correspondance 
Hellenique. XV, ρ 327 —338 —Le Bas. n. 1135, 1132, 1112. 1138 
έπιγ.).—Monceaux. Reuue Archeol. 1888. t. i. p. 221 — Bockh, Cor-
pus Inscriptionum Graecarum. n. 1774.— A Rangabe. Antiquites 
Helleniques. II. n. 748.— Homolle. Bulletin de Correspondance Hel-
lenique. XXI (1897), σ 152 και έξης. 
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και της άκροπόλεως προς την βάσιν παρά τό ρεΰμά εισιν ώχυρωμέναι διά 
βυζαντιακοϋ τείχους κατά μήκος, όπως μη καθιστώνται εύεπίβατοι έν 
ανάγκη. Έκ της Α δέ πλευράς τοϋ λόφου, τελευτώσης εις βραχωδέστατα 
και απότομα υψώματα, άρχονται έτεραι προεκτάσεις του ορούς επίσης 
βραχώδεις και απότομοι, περικλείουσαι τήν πόλιν εξ Α. Ή πλευρά αϋτη 
διασχίζομένη δί άμαξιτοϋ όδοϋ άγούσης εις Μίξάτες κλπ. ενέχει τι τό 
τερπνόν και ρωμαντικον. Πλάτανοι υδροχαρείς και παχύσκίοι σκίάζουσι 
τά ορεινά ρυάκια, καταφέροντα τά άργυρόχροα και κρυστάλλινα ύδατα 
αυτών διά μέσου βράχων και καταρρακτών μετά φοβερού πάταγου εις 
τήν πεδιάδα, κινοΰντα δ έν τή κατάφορα αυτών πολλούς ΰδρομΰλους. 
Προέκτασίς τις ακριβώς έναντι της πόλεως ομαλή κεκαλυμμένη ΰπό τίνων 
κυπαρίσσων και άλλων δένδρων σημειοι την θέσιν αρχαίου τινός ελληνικού 
ίεροϋ. Προσωτέρω πρός τήν πόλιν μονήρης πελώριος βράχος ύψοΰται 
καθέτως αριστερά της όδοϋ, έφ' ης κατέρχεται όρεινόν ρυάκιον κινούν 
διά τών θολών και θορυβωδών υδάτων αυτού δυο παρακειμένους υδρό
μυλους. Παρ' αύτοϋς κρήνη τρίκρουνος κάτωθεν της όδοϋ προχέει άφθονον 
ϋδωρ.Έπι δέ τών παρειών τών βράχων ύπάρχουσι λαξευτά κοιλώματα 
έχοντα βάθος 50—40 ύφεκατομέτρων. Παραπλεύρως δέ τών βράχων 
πλείστα κοιλώματα παρατηρούνται τετράγωνα τεχνητά, αναγόμενα εις 
παναρχαίαν έποχήν. Εγγύς τω βράχω ισταται ή πύλη της πόλεως. 

Ή περί τήν Υπάτην χώρα έκαλείτο τό πάλαι Αινίς, ώς έκ τίνος 
αρχαίας επιγραφής εξάγεται, και μεταγενέστερον Λαμιακόν πεδίον και 
Μηλίς ή Μαλίς, ώς χώρα τών Μαλιέων."Εναντι δέ της Οίτης εκτείνεται 
η ήττον τραχεία και μάλλον εύβατος σειρά της Όθρυος. 

Κατά την άριστεράν όχθην του Σαγγαρίου ποταμού περιβρέχοντος 
την πόλιν έκ δυσμών ύψοϋνται δύο λόφοι μεμονωμένοι, έχοντες κορυφάς 
όμαλάς και στρογγύλας, έφ' ών ίσως τό πάλαι ύπήρχον αρχαίοι ελλη
νικοί ναοί* επί δέ του υψηλότερου τούτων κείται ηδη ο ναίσκος τοϋ 
προφήτου Ήλιου. 

Αυτού που, παρά το χωρίον Ρογόζινον, κείνται ερείπια αρχαίου ελλη
νικού ναίσκου. Άφθονον δέ και ψυχρόν ύδωρ έκχεόμενον ΰπό τίνων πηγών 
αυτού που αρόευει το χωρίον τούτο. 

Ανατολικώς της Ύπατης επί τών προπόδων τών υπερκειμένων ορέων 
εις απόστασιν 20 λεπτ. της ώρας κείται προάστειόν τι ένέχον ναόν της 
άγιας Τριάδος έν μέσω άλσους προς δυσμάς. Επί τοϋ νάρθηκος τοϋ ναού 
τούτου κείνται ίντετειχισμένα λείψανα τινα αρχιτεκτονικών μελών αρχαία 
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εκ λευκού μαρμάρου, κιονόκρανόν τι βυζαντιακόν, είκονίζον εν αναγλύφω 
δύο αγγέλους και τεμάχιον συντετριμμένης πλακός μετ' επιγραφής. Τά 
λείψανα ταϋτα πείθουσιν ημάς όπως τοποθετήσωμεν ενταύθα άρχαϊόν 
τινα έλληνικόν ναόν, αντικατασταθέντα κατά τους βυζαντιακούς χρόνους 
υπό χριστιανικού τοιούτου. 

Εν Ύπάτη ό πανδαμάτωρ χρόνος εφείσατο πλείστων λειψάνων 
της ποτέ λαμπρότητος και ακμής αυτής. Ταύτα συνίστανται εξ αγαλ
μάτων εξαίσιας τέχνης, επιγραφών και ανάγλυφων και πλείστων 
αρχαίων νομισμάτων. Ή Ύπατη ήτο ή καθέδρα τού Κοινού τών 
Αίνιάνων και τό άρχείον αυτών. Πάσαι αί γενόμεναι έπίσημοι πράξεις 
ύπό τοϋ Κοινού ένεχαράχθησαν έν στήλαις λιθίναις και ετέθησαν εν τοις 
έπιφανεστάτοις ναοις και άλλοις επισήμοις τόποις της πόλεως. Ή ακρό
πολις υπερκείμενη της πόλεως και δεσπόζουσα αυτής εκείτο επί τής 
βραχώδους κορυφής τοϋ λόφου, έπί τών κλιτύων τού όποιου εκείτο ή 
πόλις. Νΰν αξιόλογα ίχνη τών αρχαίων τειχών σώζονται, συνιστάμενα 
έξ ογκωδών ορθογωνίων λίθων. Πολλαχοϋ δέ φαίνονται κρηπιδώματα 
αρχαίων κτιρίων και ιδίως ναών και οικιών. Ή κορυφή τοϋ λόφου περι-
στεφομένη ύπό συμπαγοϋς σειράς μονηρους βράχου, άπό Α. πρός Δ. 
διευθυνομένης και εχούσης ϋψος ίκανόν. άπετέλει πρός Μ. σημείον άπόρ-
θητον και ίσχυρόν, διό εκλείπει ενταύθα ή τεχνητή όχύρωσις. Άναμίξ 
μετά τών αρχαίων κείνται τά βυζαντιακά τείχη, ών πύργος πρός Δ. έπί 
μονήρους βράχου υψούμενος, στρογγυλός τό σχήμα, ισταται. Ή συνέ
χεια τών αρχαίων τειχών πρός Δ. μέν επί τών πλευρών τοϋ λόφου έξέ-
λιπεν ήδη' πρός Α. δέ σώζεται και τέμνεται ύπό της άγούσης άμαξιτοϋ 
ένθα και τό πάλαι ην ή πύλη της πόλεως, ώς δείκνυται έκ τής διατά
ξεως ενταύθα τών αρχαίων τειχών, και εξακολουθεί διευθυνομενη πρός Β., 
περικλείουσα έκ τών προπόδων τοϋ λόφου τήν πόλιν. 

Πολλαχοΰ, έν ταίς όδοίς. έν ταις ίδιωτικαίς οίκίαις, έν τοις χριστια-
νικοίς ναοίς και έν τοις στρατώσιν εισίν έρριμμένα ογκόλιθοι ορθογώνιοι, 
έπιγραφαί, βάσεις ανδριάντων, προτομαί ανδρών ή γυναικών, αγάλματα, 
ανάγλυφα, μετώπαι, κίονες, κιονόκρανα, βωμοί μετ' εξαίσιων ανάγλυ
φων κοσμημάτων και άλλα τής τέχνης έργα μαρτυροϋντα τήν ποτέ 
λαμπροτητα και άκμήν τής πόλεως εν αντιθέσει πρός τήν νΰν παρακμήν 
και αθλιότητα αυτής. Δυστυχώς και ενταϋθα, ώς και πολλαχοΰ τής 
Ελλάδος, ουδεμία μέριμνα ούτε κυβερνητική ούτε εκ τής δημοτικής 
αρχής τής πόλεως, άλλ ούτε και ιδιωτική τις πρωτοβουλία ελήφθη πρός 
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διάσωσιν των εκάστοτε άνευρισκομενων έν τω τόπω αρχαιοτήτων. Εις 
μόνος επίσημος άνηρ ές Ύπατης έλκων τό γένος, ό Δημήτριος Αίνιάν, 
διαφέρων λίαν των συγχρόνων αύτώ έπί παιδεία και πλούτω, διενοήθη 
νά συγκεντρώσω, τάς έν τω τόπω υπάρχουσας αρχαιότητας πράς διάσωσιν 
άπό βεβαίας καταστροφής* άλλα και τούτου τό νήμα τής ζωής άπεκόπη 
ύπό τής αδυσώπητου Μοίρας έν τή αρχή τοϋ έργου, και ούτως ή κατα
στροφή εξακολουθεί έτι και νϋν'. Μετά τούτον δέ μόνος ό έν Ύπατη ελλη
νοδιδάσκαλος κ. Περικλής Πανόπουλος, Ύπαταίος, πολλά υπέρ των 
αρχαιοτήτων τής πατρίδος του έμόχθησεν, έάν δέ δέν δύναται νά σωση 
τάς αρχαιότητας άπό τής καταστροφής — διότι ή ασθενής αυτού φωνή 
δέν είσηκούσθη,— διέσωσεν όμως πολλών επιγραφών σπουδαιότατων τό 
κείμενον άποστείλας αυτό εις τήν έν Αθήναις Άρχαιολογικήν Έταιρείαν. 

Κυρίως ή θέσις ένθα νΰν κείται ό στρατών είναι καταλληλότατη διά 
τήν ύπαρζιν αυτόθι αρχαίου ελληνικού περικαλλοϋς ναού. Αυτόθι δέ και 
άνευρέθησαν πλείστα συντρίμματα αρχιτεκτονικής, ανάγλυφα, έπιγρα-
φαί, κίονες, κιονόκρανα κτλ., άλλά ταύτα κατέστρεψαν έκτοτε αί βέβη
λοι χείρες τών χωρικών, ολίγων μόνον σωζόμενων ήδη. Παρά τόν 
στρατώνα πρός Μ. εκτείνεται όμαλόν τι όροπέδιον, έφ' ου διακρίνονται 
ίχνη οικοδομημάτων βυζαντιακής κατασκευής, διαγράφεται δέ τό κρη
πίδωμα αρχαίου βυζαντιακοϋ ναοΰ έπί τής επιφανείας τής γής και 
όμοιον αρχαίου βαπτιστηρίου. Είναι τό τοϋ ναοϋ τοϋ άγιου Ηρωδί-
ωνος. χρηματίσαντος πρώτου επισκόπου τής Ύπατης. Οι ναοί τοϋ 
άγιου Νικολάου και τού άγιου Γεωργίου κατεχουσι τάς θέσεις αρχαίων 
ελληνικών ναών, ώς έκ τών παρατηρουμένων έν αϋτοίς σπονδύλων κιόνων 
και άλλων λειψάνων αρχιτεκτονικής εξάγεται. Έν τώ ναώ τοϋ άγιου 
Νικολάου, έν τω νάρθηκι. σώζονται Ίχνη αρχαίου ψηφιδωτού δαπέδου 
ανήκοντος επίσης εις έλληνικόν ναόν. 

Η Υπάτη αναφέρεται έν τή ιστορία άπό τοϋ τέλους τοϋ Γ", αιώνος 
π. Χ. Ταύτην μνημονεύουσιν ό' τε Πολύβιος έν κεφαλαίω ΚΑ ., καλών 
αυτήν Υπάταν, και ό Λίβιος (XXI, 3, 6-8). 

Έπί τών χρόνων τοϋ βασιλέως τής Μακεδονίας Δημητρίου υιοΰ Αντι
γόνου τού Γόνατα ή Ύπατη κατείχετο ύπό τών Αιτωλών, οιτινες τότε 
ένεκα τών κατα τών Βοιωτών βιαιοπραγιών αυτών ήνάγκασαν τούτους 

1 Ο Δ. Αίνιάν συνέγραψε βραχυτάτην μονογραφίαν περί Ύπατης, ώς έπλη-
ροφόρησαν ήμας οι Υπατοιοι δυστυχώς δέν ηυτυχήσαμεν να ιδωμεν τό έργον. 
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να συμμαχήσωσι μετά τού βασιλέως τής Μακεδονίας, και ούτως απωλέ
σαν μέν τήν Βοιωτίαν, έπεξέτειναν όμως μικρόν κατά μικρόν τό εαυτών 
κράτος εις άπασαν τήν μεσημβρινήν Θεσσαλίαν καταλαβόντες τάς πόλεις 
Υπάτην, Λάμιαν. Φάρσαλον, Λάρισαν τήν Κρεμαστήν και άλλας θεσσα-

λ'.κάς πόλεις κατεχομενας πρότερον ύπό τών Μακεδόνων. 
Ή πόλις αύτη ητο, ώς ειπομεν, ή μητρόπολις τών Αίνιάνων, οΐτινες 

κατωκουν πριν πλησίον τών Περραβών έν τω Δωτίω πεδίω, είσελασάντων 
δέ τών Λαπιθών, μέρος μ.έν τών Αίνιάνων έξηλάθη εις τήν Οιτην. ένθα 
έδυνάστευσαν άφελόντες μέρη τινά τών Δωριέων και Μαλιεων* τινές 
δέ αυτών έμειναν περί τόν Κύφον, ορος Περραιβικόν, ανάμικτοι μετά 
τών Περραιβών 1. 

Στέφανος ό Βυζάντιος μνημονεύων τής πόλεως λέγει ότι είναι αύτη 
πρωτεύουσα τών Αίνιάνων, ότι κείται πλησίον τοΰ Σαγαρίου ποταμοϋ, 
ος έστιν ό παραρρέων τήν πόλιν έκ δυσμών, και ότι λέγεται και Ύπατα 
οΰδετέρως. Ο δέ Πτολεμαίος τίθησιν αυτήν μεταξύ 47", 50' βορείου 
πλάτους και 38". 50' ανατολικού μήκους (μ.ζ L γ'—λη L' γ) γράφων 
αυτήν Ίπατα. 

Ή πόλις αύτη κείμενη έν τή μεσημβρινή Θεσσαλία (περιλαμβανούση 
τότε και την βόρειον πλευράν τής Οίτης) έφημίζετο ώς έχουσα πολλάς 
γυναίκας μάγισσας* διότι τότε οι Θεσσαλοί και μάλιστα αί γυναίκες 
έφημιζοντο ώς φαρμακίδες δειναί, γόησσαι και μάγισσαι, κατά τόν 
Αριστοφάνη 2 λέγοντα : 

Γυναικα φαρμακίδ' ει πριάμενος Θετταλήν 
καθελοιμι νύκτωρ την σεληνην, ειτα δε 
αυτην καθείρξαιμ εις λοφειον στρογγύλον, 
ωσπερ κάτοπτρον, κατα τηροίην εχων κλ.. 

Τήν περί τάς μαγείας φήμην τών γυναικών τής Ύπατης ώς και τών 
λοιπών Θεσσαλίδων έπιμ.αρτυρεί και ό Λουκιανός έν τώ γνωστώ μυθιστο-
ρήματι τώ Λούκιος η ονος" έπιγραφομενω. ου ή σκηνή είναι ή Ύπατη. 

1 Όμήρ. Ιλιάς Β, 748—756.—Στράβ. θ'. 441. 
2 Νεφέλαι στίχ. 749.— Ο αρχαίος σχολιαστής λέγει τάδε: «Γυναικα φαρ-

μακίδ ] ώς νΰν τάς φαρμακίδας Θετταλάς καλοϋσι. Διαβάλλονται γάρ οι Θεσσαλοί 
ώς γόητες και μέχρι δέ νΰν αί φαρμακίδες ημών Θετταλαι καλοΰνται φασι δέ 
Οτι Μήδεια φυγοϋσα κύστην έξέβαλε φαρμάκων έκει και άνέφυσαν τό δε Θετ-
τάλην 'Λττικοι βαρύνουσιν οι κατά Μένανδρον ώς τό δαμάλην. 



638 Η ΥΠΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
Έκ τών επί τών χρόνων τοϋ Αύγουστου και μεταγενεστέρων αυτού 

συγγραφέων δέν γνωρίζομεν, άν ή πόλις αύτη ήτο εις τόν αυτοκράτορα 
τούτον εύνους. Ούτε ό Στράβων, ούτε ό Πλούταρχος, ούτε ό Δίων Κάσ-
σιος, ούτε Πλίνιος ό πρεσβύτερος ουδέ άπας αναφέρουσι την πρωτεύουσαν 
τών Αίνιάνων. Μόνον έκ τών επιγραφών μανθάνομεν ότι έν τη πόλει ήν 
ή λατρεία τής 'Ρώμης και τού Αυγούστου και τών εγγόνων αύτοϋ, και 
ότι ό αυτοκράτωρ άπένειμεν αυτή τόν τίτλον Αυγούστα (Augusta) 
μεθερμηνευόμενον παρ' έλλησι Σεβαστή. 

Ό Δίων Κάσσιος LIV, 23) περί τοΰ τίτλου Αυγούστα τού ύπό τού 
Αυγούστου άπονεμηθέντος εις διαφόρους άλλας πόλεις λέγει τάδε : 
Παφίοις τε σεισμώ πονήσασι και χρήματα έχαρίσατο (ό Αύγουστος) 
και τήν πόλιν "Αύγούσταν" καλεϊν κατά δόγμα επέτρεψε. Ταύτα δέ 
έγραψα οϋχ ότι μή και άλλαις πόλεσι πολλαίς και πρότερον και μετά 
τούτο και αυτός ό Αύγουστος έφ' όμοίαις συμφοραίς και οι βουλευται 
έπεκούρησανο. 'Ανάλογόν τι πιθανώς συνέβη και έν Ύπατη. 

Κατά τούς πρώτους χρόνους τοϋ χριστιανισμοΰ ή τότε ακμάζουσα 
Ύπατη έσχε τήν εύτυχίαν νά δεχθή έν τοις κόλποις αυτής τόν 'Ηρω-
δίωνα, ένα τών 70 αποστόλων, έπίσκοπον και έν αύτη ΰποστάντα τόν 
μαρτυρικόν θάνατον. Έξ αυτής δέ διεδόθη ή χριστιανική θρησκεία και 
εις τάς άλλας πόλεις τής Θεσσαλίας. Οι Ιουδαίοι 1, οΐτινες κατώκουν 
πολυάριθμοι κατά τούς τότε χρόνους έν Ύπατη, διεβαλον τόν 'Ηρω-
δίωνα εις τούς εθνικούς, οιτινες και έθανάτωσαν αυτόν. Τούτον αναφέρει 
και ό Παύλος έν τη προς Ρωμαίους επιστολη (κεφ. Ις' 11) λέγων : 
κ'Ασπάσασθε Ήρωδιωνα τον συγγενή μου. 

Ήλιόδωρος, ό Τρίκκης επίσκοπος, έν τοις Αιθιοπικοις (Β'. 34) διέ-
σωσεν ήμϊν αξιόλογους μαρτυρίας περί τής Ύπατης και τών Αίνιάνων. 
Κατ' αύτον οι Αίνιάνες έπεμπον εις Δελφούς κατά τετραετηρίδα μιαν 
πυθαϊδα, όπως προσφέρη θυσίαν και λαμπρύνη τούς αγώνας εις τιμήν 
τοϋ Νεοπτολέμου υιού τοϋ Άχιλλέως. Δώμεν τον λόγον εις τον 
Ηλιόδωρον : 

κ Εϊσδραμών τις άπήγγειλε τόν αρχιθέωρον τών Αίνιάνων έπί θύραις 
οντα. . . . Έμοϋ δέ έρομένου τίνες οι Αίνιάνες καί τις ή θεωρία 

1 "Οτι ήσαν πολυάριθμοι Ιουδαίοι έν Υπάτη βεβαιούσι καί αί έν αύτη 
ανευρισκόμεναί Ιουδαικαι έπιγραφαι' δύο τοιαυτας' άνεϋρον έγώ έν Ύπατη τον 
Ιουνιον τοϋ 1897. 
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"καί ήν άγουσι θυσία:—Οι Αίνιάνες, έφη, Θετταλικής έστι μοίρας 
a τό εύγενέστατον και ακριβώς Έλληνικόν, αφ' Έλληνος τοΰ Δευκα-
)) λίωνος, τό μεν άλλο τώ Μαλιακώ κόλπω παρατεινόμενον, μητρόπολιν 
Η δέ σεμνυνόμενον Ύπάταν, ώς μεν αυτοί βούλονται, άπό τοϋ [τών 
a άλλων] ύπατεύειν και αρχειν ώνομασμένην, ώς δέ έτε'ροις δοκεί, διότι 
)) περ ύπό τη Οιτη τώ όρει κατώκισται. H δέ θυσία και ή θεωρία 
))τετραετηρίδα ταύτην, ό'τε περ και ό Πυθίων αγών. . . .' πέμπουσιν 
a Αίνιάνες Νεοπτολέμω τώ 'Αχιλλέως)). 

Έκ τών λέξεων τούτων τοΰ Ηλιοδώρου μανθάνομεν χαί τήν έτυμ,ο-
λογίαν τοΰ ονόματος τής πόλεως άπό τοΰ υπατεύειν, δήλα δή άρχειν, 
ώς ήρέσκοντο νά λέγωσιν οι Ύπατχίοι, βεβαίως διότι ούσης τής εαυτών 
πόλεως πρωτευούσης τοϋ άριστου και μαχιμωτάτου τών αρχαίων εθνών, 
τών Αίνιάνων, ουδέποτε ύπό ζυγόν ξένης τινός πόλεως ή έθνους υπέκυ
ψαν ώς δέ άλλοι ένόμιζον, εκλήθη ή πόλις Ύπατη ή Ύπατα, διότι 
κείται ύπό τώ ορει τή Οίτη, καί ούτως οι μεν άπό τών πολιτικών, οι 
δέ άπό τών φυσικών αίτιων παρήγον τό όνομα. Τό δ ευγενές και πολε-
μιχόν τών Αίνιάνων δηλοϋτχι και διά τών νομισμάτων αυτών ', έν οις 
εικονίζεται άνήρ μετ' άσπιδος καί δόρατος και δύο βελών έν τώ πεδίω, 
επιτιθέμενος κατά τοϋ εχθρού. 'Αρχαίον δέ τι μικρόν άνάγλυφον έκ 
λίθου έντετειχισμένον αριστερά τώ εϊσιόντι έπί τής θύρας ιδιωτικής 
τίνος οικίας έναντι τοΰ ναοϋ τοΰ άγιου Γεωργίου φέρει τήν αύτήν παρά-
στασιν, οιαν και τά νομίσματα. Νομίζομεν ότι έν τοις τοιούτοις χνχ-
γλύφοις ζητητέον τάς έξεις και τόν βίον τών άρχαίων κατοίκων, οις τά 
ανάγλυφα ανήκουσιν. Γνωστότατον τυγχάνει ότι έν τοις νομίσμασι και 
έν πλείστοις άναγλύφοις τής Θεσσαλίας εύρισκομεν τήν παράστασιν 
ίππέως ή ίππου, διότι οι Θεσσαλοί ήσαν τό πάλαι αριστοι ιππείς. Επί
σης έν άναγλύφοις αρχαϊκής τέχνης τοΰ Τυρνάβου παρετηρήσαμεν 
γυναίκας νηθούσας, παράστασιν οΐκιακής δηλ. ασχολίας τών γυναικών 
τών αρχαίων χρόνων, σχετιζομένην τά μάλιστα πρός τήν νΰν άσχολίαν 
τών γυναικών τοΰ Τυρνάβου, αΐτινες νήθουσι τήν μέταξαν. Κατά ταΰτα 
και ή παράστασις τοΰ ένοπλιου πολεμιστοΰ έν τε τοις άναγλύψοις χαί 
τοις νομίσμασι τών Αίνιάνων έξεικονίζει τόν βίον και τάς έξεις τοΰ 
ανδρείου και μαχίμου τούτου λαοΰ. "Οταν δέ τις ιδη τήν θέσιν, ένθα 
κείται ή Ύπατη, τό ύψος και τό άπότομον και τραχύ τών ύπερκειμέ-

1 Gardner. Catalogue of greek coins, Thessaly. πολλαχοΰ. 
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νων αύτη ορέων, τάς άγριας και δυςβάτους χαράδρας αυτών και εν 
γένει την άγρίαν όψιν, ην έμ.ποιει ή Οίτη τω θεωμένω αυτήν, δικαιολο-
γοϋσα (VII, 198 και 217) τό Ήροδοτειον έκεΐνο' «Ούρεα υψηλά και 
)) άβατα περικληίει πάσαν την Μήλιδα γήν, Τρηχίνιαι πέτραι καλεο-
"μεναΐ, τότε αναπολεί εν τη φαντασία αΰτοΰ κατοικοΰντα εν τοιούτοις 
ορεσι λαόν μάχιμον και ανδρειον, ύπατεύοντα ητοι άρχοντα ευχερώς 
τών άλλων, otot ήσαν οι Αίνιάνες. Μη άρά γε και ή βυζαντιακη ιστορία 
της πόλεως δεν είναι άπατα. ιδίως άπό τοϋ 1204— 1400 μ.. Χ., 
μέγας ιστορικός άδάμας αντάξιος τών Θερμοπυλών, του Μαραθώνος και 
της Σαλαμίνος; μ.η έν τη κοιλάδι ταύτη' τοϋ Σπερχειού και τοις άπρο-
σιτοις βράχοις της Οίτης, τοϋ προπυργίου τούτου της μέσης Ελλάδος 
δέν εΰρον τον θάνατον στίφη άγριων κατακτητών κατά τόν μέσον 
αιώνα ; 

Ή Ύπατη εν έπιγραφαις είναι πλουσι'α' ένταΰθα δε άναδημ.οσιεύομεν 
την σπουδαιοτάτην αυτών, ητις ευρίσκεται έν τώ ναώ τοϋ Αγ. Γεωρ
γίου, έπι λίθου μεγάλου ορθογωνίου έντετειχισμενου εν αύτώ. 

Αινιαρχεόντων 'Άγιος Θεοδωρου, Πλειστάρχου, Χαριδαμου, Πολίτα 
Τό Κοινόν των Αινιάνων εδωκε προξενίαν Λυσίππωι Λυσίππου, 

Λορκίναι [Μ]ενεκράτεος, 'Αλεξωνι Πολεμάρχου, Ξενωνι Λαμίου Επι-
γνήτωι Αγελάου, Στρατιοις έγγυοι τας προξενίας Πολέμαρχος 

5 Φειδια, Πολύκλητος 'Αθ . . μ . του, [Ξεν]ίας'.Αριστοδάμου, Λύκων 
Τορύββα [Μι]κ[ί]ων ου, Υπαταιοι, Λυκίδας 
Ξένωνος, [Λ] απιθήϊος. 
[Το Κοιν]όν [τ]ω[ν Αινι]άνων έδωκε προξενίαν . ..[ε]α[ί] 'Αγ[ασί-] 
στράτου Λα[ρισσεωι ] 
[εγγυ]οι τάς προξενίας Αρχέ[λαος] Τολμαίου, Πλείσταρχος Υπατο-

10 [δω]ρου, Χαρίδαμος'Αθα[ν]αίου, Υπαταιοι, Πολίτας Λαμίου 
Ερυθρήϊος. 

Τό Κοινόν των [Αινια]νων εδωκε προξενίαν Παυσανίαι. . . . 
δίκου ο νο[ς], Φανοδίκωι Αριστονίκου, 
Λαρισσέοις εγγυοι τας προξενίας Αρίστόδαμος Πλειστάρχου. 
Μολεα Χαρίδαμος Αθαναίου, Λύκων [Τ]ορύββα, Υπαταιος 

15 Πολίτας Λαμίου 'Ερυθρήϊος. 
Τό Κοίνόν τών Αινιάνων εδωκε προξενίαν α Μα-
τροπολίται έγγυος της προξενίας Ταχ αμου 
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Τό Κοινόν [των Aι]νιάνων έδωκε προξενίαν Πε. . ιωι Πολυ 
[Άρ]χιδάμ[ου] Κραννονιοις' εγγυοι της προξενιάς Τολμαιος Πολιτα, 

/Σιφναίος, 
20 . . . ασ . . ου Χα/ρ/Ιδαμος Τολμαίου, Άθαναιος Άθαναιου, Αρι-

/στόδ[αμος/ 
[ο]δάμου, Ύπαταιοι, Πολιτας Λαμιου, Έρυρήϊος. 
Τό Κοινόν των Αινιάνων εδωκε προξενίαν Ξεναγωι Άριστολάου, 
Λύκωι Νικοβούλου, Άριστολάοι Χαριδάμου, Φιλωνι 
εγγυοι τάς προξ/ενίας/ Ξενίας'Αριστοδάμου, Χαριδαμος ΆθαναΙου. 

Εύά/ν/θης Δειμά, Λεο . . . ξενο . . . 
25 . . . ς . . . μάχου, ΎπαταΙοι, Πολιτας . Λαμίου, ΈρυθρηΙος. 

Ή προκειμένη επιγραφή περιέχει βραχέα ψηφίσματα προξενικά εις 
διαφόρους ξένους πολίτας εγκατεστημένους έν Ύπατη. 

Έν εκάστη παραγράφω οι εγγεγραμμένοι πρόξενοι άνηκουσιν εις τήν 
αύτην πόλιν. Τό πρώτον ψήφισμα άνηκε: εις πολίτας Στρατιους, έκ της 
Στράτου πόλεως της Αιτωλίας. Τό δεύτερον εις τίνα πολίτην Λαρισ-
σέον (;). Περίεργος ή ορθογραφία του εθνικού τούτου επιθέτου διά δύο 
σίγμα και έφιλόν, αντί διά διφθόγγου αι (=Λαρισαίω) και ενός σ. Τό 
τρίτον ψήφισμα εις πολίτας επίσης Λαρισαίους. Τό τέταρτον εις Μητρο-
πολίτην τινά' άλλα τίνος Μητροπόλεως : διότι είναι γνωστά: πολλά: 
πόλεις ύπό τό αυτό όνομα πέριξ των Αίνίάνων, έν Θεσσαλίώτιδι, 
Δωρίδι, Εύβοια και Ακαρνανία. Τό πέμπτον εις πολίτας τινάς Κραν-
νονίους. Παρατηρητέα ενταύθα ή ορθογραφία άντί Κραννωνιους, ώς 
συνήθως. Ή Κραννών είναι πόλις της Θεσσαλίας παρά την Λάρισαν έν 
Πελασγιώτιδι. Τό έκτον ψήφισμα άγνοοϋμεν εις τίνας πολίτας ανήκει, 
διότι τό έθν.κόν έλλειπε:. 

Έν αρχή αναφέρονται τά ονόματα των πέντε Αϊνιαρχων άνευ 
πατρωνυμικού ή γενικής γεννεαλογικής. Ως δ' έκ τοϋ είδους της γραφής 
έξάγετα:, ή προκεμένη έπιγραφη συμπίπτει κατά τό τέλος τοϋ Γ' 
αιώνος π. Χ. Έδημοσιεύθη δε ΰπό τών Γάλλων αρχαιολόγων Gaston 
Deschamps και Pierre Jamot έν τω Bulletin de Correspon-
dance Hellenique (τόμ. XV, σελ. 327—331). 

Επιφυλασσόμενοι όπως έν προσέχει μελέτη, δημοσιεύσωμεν ίδιαι-
τέρως και τάς άλλας έν Υπάτη ανευρεθείσας μεχρι τοϋδε έπιγραφάς. 
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σημείούμεθα ένταΰθα τό ιστορικόν πόρισμα, όπερ έκ της μελέτης 
αυτών εξάγεται. 

Τό Κοινόν των Αινιάνων άπετελει μετά τών άλλων θεσσαλικών 
εθνών μέρος τοϋ 'Αμφικτίονικοϋ Συνεδρίου. Έν Ύπατη ΰπήρχον τά 
επίσημα αρχεία τοϋ Κοινου, συνιστάμενα έξ επιγραφών άνατεθειμένων 
πιθανότατα εις τά επισημότατα ίερά. Πέντε Αινιάρχαι διώκουν τό όλον 
Κοινόν και άπεφάσιζον περί τών κοινή συμφερόντων. 

Τό Κοινόν τών Αϊνιάνων είναι γνωστόν έξ επιγραφών άπό τοϋ Γ' 
π. Χ. αιώνος. 'Αλλά καίτοι αναφέρεται μετά πολλών άλλων κοινών έν 
τη υπέρ τοϋ Κασσάνδρου τιμητικη επιγραφή 1, ούχ ήττον όμως είναι 
λίαν πιθανόν, ότι πρό της εις τήν Ελλάδα εισβολής τών Γαλατών τώ 
279 π. Χ. οι Αιτωλοί είχον διαλύσει αυτό, άναγκασθέντων τών Αϊνιά
νων νά προστεθώσιν εις τήν συμμαχίαν αυτών και νά μετονομασθώσιν 
ΎπαταΙοι, έκ τής πρωτευούσης αυτών Ύπατης, ήτις μετά ταϋτα πολ-
λαχοΰ ΰπό τοϋ Πολυβίου μνημονεύεται κατά τάς τών Αιτωλών μετά τών 
Ρωμαίων έριδας. Βραδύτερον δέ ΰπό Φλαμινίνου (197 π. Χ.) τό Κοινόν 

άνασυνεστήθη 2. Κατά δέ τω 198 π. Χ. οι Αίνιανες χρονολογοϋσιν εισέτι 
τάς έπιγραφάς αυτών διά τοϋ επωνύμου στρατηγού τών Αιτωλών 3. 

Τά ονόματα τών Αινιαρχών προτάσσονται έν ταις έπιγραφαΐς άνευ 
πατρωνυμικού επιθέτου και αναγράφονται ώς τά τών επωνύμων αρχόν
των, ώς παρά Θετταλοϊς τών ταγευόντων' Αινιάρχης δέ έσχηματίσθη 
κατά τό Βοιωτάρχης και Μαγνητάρχης. 

Έν τοις προξενικοϊς ψηφισμασι τών Αϊνιάνων βλέπομεν αυτούς χορη-
γουντας τό δικαίωμα τής προξενιάς εις διαφόρους πολίτας, ώς π. χ. 
Σρατίους, Λαρισαίους, Μητροπολίτας, Κραννωνίους κλπ., δι' ων έκαλ-
λιέργουν τάς έμπορικάς και πολιτικάς σχέσεις αυτών. 

Επίσης έκ τών προξενικών ψηφισμάτων μανθάνομεν ότι συνέβη ποτέ 
ταραχή έν τη πόλει περί αρχαιρεσιών, ώς φαίνεται, καθ' ότι ένεκα τών 
έμφυλίων ταραχών οι Αίνιανες κατέφυγον εις τήν δίαιτησίαν ξένης 
πόλεως, ής δυστυχώς τό όνομα έλλειπε:, καταστραφέντος του λίθου, άπο-

1 Athen. Mittheil. IV, 215-213.— Boss, Arch .Aufsaetze II. 460 — 
Gerhardt. Archaol Zeit. 1855 n. 75 

2 Παυσαν. Vll, 16, 7: ""Ετεσι δ'ού πολλοίς ύστερον έτράποντο ές έλεον οι 
'Ρωμαΐοί, συνέδρια τε κατά έθνος άποδιδόασι και γήν έν τή ΰπερορία κτασθαί". 

3 Foucart. Inscr. de Delphes, n 408 —Mommsen. Philologus 
XXIV, 279. 
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στειλάσης δίκαστάς ίνα δικάσωσι τάς μεταξύ αυτών διαφοράς. Έτερα 
επιγραφή αναγράφει Οτι έπί τίνος διαφοράς περί διακανονίσεως ορίων 
μεταξύ Ερυθρών και Ύπατης οί Αίνιάνες προσέφυγον εις τήν δίαιτη
σίαν τών Χαλκιδέων 1. 

Πλουσιωτερα ύλη επιγραφική πρόκειται ήμϊν κατά τούς Ρωμαϊκούς 
χρόνους, καθ' ους ή Ύπατη είχεν άξιωθή τής εύνοιας τού Αυγούστου, 
ώς ει'δομ.εν ανωτέρω. Και κατά τούς χρόνους τούτους τό Κοινόν τών Αϊνιά
νων παρίσταται έν ταϊς έπιγραφαις τιμών διαφόρους 'Ρωμαίους στρατηγούς, 
υπάτους, ταμίας και έπμελητάς άπελευθερίκών χρημάτων. Οΰτω τιμ.ών-
ται ΰπ' αϋτοϋ Κοϊντος Καικίλιος Κοίντου υιός Μέτελλος αρετής ένεκεν 
και εύνοιας, Ιούλιος Λίκίνίος Λευκίου υιός Λεύκολλος, ταμίας, ό Αύγου
στος Καίσαρ τής Ρώμης και οί εγγονοί αύτοϋ Γάιος Ιούλιος Καίσαρ 
και Λούκίος Ιούλιος Καίσαρ*, ό άρχιερεύς και άγωνοθέτης τών σεβα
στών θεών έπί δυσί στέφανοις και άγωνοθέτης τών μεγάλων Πυθίων και 
επιμελητής τοϋ Κοινοΰ τών 'Αμφικτίόνων και Ελλαδάρχης Τίτος Φλα-
ούϊος υιός Τίτου Φλαουίου Κύλλου Εϋβίοτος. Έκ τής έπιγραφής 
ταύτης και τής Δελφικής τής ΰπό Boeckh δημοσιευθείσης δείκνύεται 
ή θέσις ήν κατειχον οι Αίνίάνες κατά τούς αυτοκρατορικούς χρόνους 
εις τό Ιερόν τών Δελφών, έν τη λατρεία τοϋ Απόλλωνος και έν τώ 
άμφικτιονικώ συνεδρίω 3. 

Έκ τοϋ ονόματος Φλαούϊος άναγνωρίζομεν μίαν οίκογένείαν τών 
Φλαουίων κατά τούς αυτοκρατορικούς χρόνους έν Ελλάδι, και αί έπί-
γραφαι τών Δελφών και τής Ύπατης γνωρίζουσιν ήμϊν δύο Φλαουίους 
αύταδέλφους, 'Αλέξανδρον Φλαούϊον, τον σοφιστήν και φίλον τοϋ Πλου-
τάρχου, έπικούρειον φιλόσοφον, και ένα τών συνδαιτυμόνων έν τω Συμ-
ποσίω (Π', 3), κα: τόν Εύβίοτον Φλαούιον, έτερον φίλον τοϋ Πλου
τάρχου. Ούτος έν τινι τών διαλόγων αΰτοΰ (Πότερα τών ζώων φρονιμ.) 
ομιλεί περί τίνος Εϋβιότου ώς συγχρόνου, όστις φαίνεται ώς πρόσωπον τι 
γνωστόν μιας τών πόλεων τής κυρίως Ελλάδος. Ό Πλούταρχος δέν 
ώφειλε ν άγνοή ούδένα έξ εκείνων, οιτινες κατά τούς χρόνους αύτοϋ 
ειχον πληρώσει τούς Δελφούς μεγάλων αναθημάτων, πολλώ δέ μάλλον ή 

1 Lolling. Athen. Mitth IV.209. 
2 Homolle Bull. de Corresp Ηell. XXI. 192 n 7 
3 Jamot et Deschamps. ε. ά. XV. 335-336. n 5—Homolle, αυτόθι, 

XXI, 192 n 3. 
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Ελλάς, επιλέγει ό κ. Homolle, καίτοι τόσον μικρά, (και ή Ελλάς 
των χρόνων του Πλουτάρχου ήτο τόσον ήρημωμενη), και επομένως ό 
Χαιρωνεύς φιλόσοφος έγίνωσκεν όλους τους επισήμους άνδρας τής Ελλά
δος τους συγχρόνους αύτώ. 

Επίσης εν έτερα Δελφική επιγραφή αναφέρεται ό Τίτος 'Αβύδιος 
Κυητός, ανθύπατος Αχαίας, τμώμενος ύπό τοΰ Κοινου τών Άμφι-
κτιονων διά Κύλλου τοϋ Εϋβιότου, Θεσσαλού επιμελητού, όστις είναι ό 
αυτός Εύβίοτος ό Ύπαταίος, περί ού ανωτέρω ό λόγος, και έπειδη ό 
Κυητός είναι γνωστός ήμ.ΐν έκ τοϋ Πλουτάρχου, όστις υπήρξε φίλος 
αύτοϋ (Συμποσιακ. Β , 1, 5), ώς και έκ τοΰ Μακρόβιου (Ζ', 3, 14), 
ένθα εσφαλμένως φέρεται Κύντος, έξάγομεν τό συμπέρασμα ότι άμφό-
τεροι ούτοι Κυητός και Εύβίοτος ήσαν φίλοι τοϋ Πλουτάρχου, καθ 
ον χρόνον ούτος διέτριβεν έν Δελφοίς ώς ιερεύς τοΰ Απόλλωνος, μεθ' ων 
έποιεϊτο συχνάς άναστροφάς. Ό Κυητός έκυβε'ρνησε τήν 'Αχαίαν ώς 
ανθύπατος έπί Δομιτιανοΰ τώ 82 μ.. Χ. ετει, επίσης φαίνεται ώς πρέσβυς 
τής Θράκης έν έπιγραφαΐς 1 και έν ετέρα τοιαύτη μετά τοΰ έπωνύμου 
αύτοϋ τώ 98 μ.. Χ. 2 και έν μολυβδίναις σφραγΐσιν, απεβίωσε δέ τω 
107 έτει μ. Χ. 3. 

Ως πρός τήν Ύπάτην, λέγει ό κ. Homolle, αύτη έδωκε βραδύτερον 
εις Δελφούς ένα άλλον έπιμελητήν, και εις τόν Πλούταρχον ένα άλλον 
φίλον τόν Κύλλον υιον τοΰ Εύβιότου, άγωνοθέτην τών Πυθίων έν Δελφοϊς 
και έπιμελητήν τών Αμφικτιόνων, και μετά ταϋτα τόν Λεύκιον Κάσ-
σιον Πετραΐον, γνωστόν έκ τίνος επιγραφής τών Δελφών, όστις ύπήρξεν 
άρχιερεύς, άγωνοθέτης και επιμελητής και φέρει έπί τίνος βάσεως τοΰ 
εις τιμήν τοΰ αύτοκράτορος Τραϊανού στηθέντος άνδριάντος τό έθνικόν 
[Ύπ]α[τ]αίο[υ]. Ό Παυσανίας διηγείται περί τοΰ θανάτου έτερου τινός 
Πετραίου Ύπαταίου καέντος ζώντος ΰπό τών Θεσσαλών κατά τούς χρό
νους τής βασιλείας τοΰ Αυγούστου. Λυπούμεθα δέ διά τήν στενότητα 
τών ορίων τής παρούσης μελέτης ότι δέν δυνάμεθα νά διαλάβωμεν έκτε-
νέστερον περί τών λίαν ενδιαφερουσών ιστορικών τούτων επιγραφών. 

1 Corp. Inscr Latin. VI. 3828. — Kalapothakes, de Thracia pro-
vincia Romana a. 48. 

2 Corp. Inscr. Latom. III, suppl. p. 1969. 
3 Πλίν Epistolae VI. 29.— Παράβ. και Klebs, Προσωπογρ. Ρωμ. Κράτ 

I, 189. 
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Τό Κοινόν τών Αϊνιάνων άπετέλουν έκτος τής πρωτευούσης αυτών 

πόλεως Υπάτης και αϊ Έρυθραί, Λαπίθη, 'Αριστέα και Λάτυα, ήτις 
ιδρυθείσα ΰπό Σωσάνδρου τοΰ Τολμαίου, Ύπαταίου, άνέθηκε χαλκοΰν 
ανδριάντα εις τιμήν αύτοΰ έπιγράψασα έπί τοΰ βάθρου τό έξης έπίγραμμα : 

Λατυεων ά πόλις 
Σωσανδρου Τολμαίου 
Εύεργέτην τοίς θεοίς .' 

Τον μέγαν εμ βουλαις τε και ήθεσι και φρενός άλκη 
Σωσανδρον, κλεινων εκγονον Αινιέων, 

Τολμαίου κλυτόν υια, πόλις Λάτυια φιλόπλου 
χαλκεον άντ' άρετάς είσατο ταδε θεοΐς' 

τόνδε γάρ άγητηρα δι' εύξυνετοιο μέριμνας 
σωτηρα, κτίστην, αλλον εδεκτο Δία. 

Ηρώων θρεπτειρ' έναρηφόρε, πότνι' άγωνων, 
σον κλεος ει τοιούςδ' άνδρας έχεις Ύπατα 1. 

Δυστυχώς ή λαμπρά αύτη επιγραφή, ή διαιωνίζουσα τήν Ύπάτην 
ώς εύανδρον έν τώ προσώπω τοΰ Σωσάνδρου τοΰ Τολμαίου, υίοΰ πιθα
νώς "Αγιος τοΰ Τολμαίου, κατεστράφη ΰπό τών νέων Ύπαταίων βαρ-
βάρως τεθείσα εις τινα κρήνην τής νΰν Ύ'πάτης ! 

Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Έδημοσιεύθη ΰπό τοϋ κ. Βιρέττα έν τή Παλιγγενεσία τη 30 Δ/βρίου 1876. 
είτα έν τω Παρνασσω 1877 σ. 72 κάι τελευταίον έν τώ Bull, de Corr. Hell. 
τόμ. Ι. 120. 
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Είναι δυστυχώς άναμφισβήτητον οτι περί την πάτριον ίστορίαν αι 
νεώτεραι ήμών γενεαί έδείχθησαν ασεβώς όλίγωροι. Έν των μάλιστα 
περισπούδαστων γεγονότων τής καθολικής ιστορίας τοΰ λήγοντος αιώνος, 
τό σπουδαιότατον δε πάντων τών συμβάντων τοΰ έλληνικοΰ έθνους από 
τής τελευταίας αύτοΰ κ α ι μακραίωνος ύποδουλώσεως, ή κατά τό 1821 
θαυμαστή αυτοΰ άναγέννησις, έμεινε πεδίον χέρσον και άγονον ε ι ς σοβα-
ράς μελετάς και ω φ έ λ ι μ α πορίσματα. Οι σύγχρονοι τών εΰκλεών εκείνων 
συμβάντων έδειξαν πρός α υ τ ά σχετικήν εΰλάβειαν' άλλ' οί επιγενόμενοι 
ήμέλησαν τό καθήκον τοϋτο, άποβλέψαντες μάλλον εις τήν κάρπωσιν 
τοΰ ύλικοΰ ο φ έ λ ο υ ς ή εις τήν περίσωσιν τών μνημείων τής πατρίου δόξης. 
Όθεν ό ρ ο υ ς τοΰ χρόνου τά παρέσυρεν ή τάήμαΰρωσεν άνεπανορθώτως, 
ήφανίσθησαν δέ οίκτρώς τά στοιχεία, έξ ών έμελλον νά καταρτισθώσιν 
αι γνήσιαι περγαμηναί τ ή ς ε θ ν ι κ ή ς ημών δόξης. Λί μαρτυρίαι τών ζών
των δέν περισυνελέγησαν ε γ κ α ί ρ ω ς , ούδ ε λ ή φ θ η φροντίς νά πληθυνθώσι 
τά γραπτά υπομνήματα και ν άποθησαυρισθώσι καταλλήλως αι διάφο
ροι παραδόσεις. Τό δέ χείρον, δέν έγένετο ΰπό τών μεταγενεστέρων ή 
δέουσα ε μ β ρ ι θ ή ς κα; μετ' ενδιαφέροντος μελέτη έπί τής έν λόγω ιστορι
κής περιόδου πρός άνάλυσιν και έξέτασιν τών διαφόρων αυτής συμβάν
των, πρός έξονΰχισιν και διασάφησιν τών λεπτομερειών, πρός άποσκυ-
βάλισιν τών παρεισδυσάντων σφαλμάτων και πλανών και αλλοιώσεων, 
εκουσίων ή ακουσίων, τής ίστορίας. Απεναντίας άντί τής άπαοαιτήτου 
ταύτης προπαρασκευαστικής κ α ι έςομαλυντικής, οϋτως ειπείν, ε ρ γ α σ ί α ς , 

1 Είναι άξιοσημείωτον ότι έπεκράτησεν ο τόπος ούτος τοϋ επωνύμου, ένώ 
αυτός ό Οδυσσεύς ύπεγράφετο «'Λνδρι'τσου", ούτω δέ τόν αποχαλοϋσι και τά 
επίσημα έγγραφα και τα έντυπα τής εποχής έκείνης. Κατά Γούδαν τό έπώνυ-
μον τοϋ πατρός αύτοϋ ήτο Βαοούσης. τό δέ βαπτιστικόν του όνομα Ανδρέας, 
μεταβληθέν έπ': τό θωπευτικωτερον εις Ανδροϋτσος, κατα τό Πανοϋτσος. Γιαν-
νοϋτσος κλπ. Εις τινα έγγραφα ό Οδυσσσευς υπογράφεται "Οδυσσεύς τον 
'Λνδρίτσου", 
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ήτις έπρεπε νά διεξαχθή συντόνως και έπικαίρως, ενόσω ύπελείπετο έτ 
τό φώς τών τελευταίων μαρτυριών, έπηκολούθησεν άδοξος άγων πατρα
γαθίας, Οστις έξ ιδιοτέλειας έπεσκότισεν έτι μάλλον τήν άλήθειαν. Τά 
ματαιόδοξα δέ ταΰτα και χαμαίζηλα αισθήματα έξηκολούθησαν έπικρα-
τουντα και μεχρι των ήμερων μας, γινωσκω ο εγω ένεκα της ενεργού 
συμμετοχής μου κατά τήν γενομένην έν έτει 1884 έκθεσιν τών μ.νημ.είων 
τοΰ Ίεροΰ Αγώνος, οτι πολλοί τών απογόνων επιφανών ελληνικών οίκων 
ού μόνον ήρνήθησαν νά πέμψωσι τά παρ' αύτοις σωζόμενα ιστορικά 
αντικείμενα, αλλά και παντοιοτρόπως ενήργησαν νά ματαιώσωσι τό 
έργον, έλαυνόμενοι έκ ζηλοτυπίας και έξ άλογου και ποταπής μνησικακίας. 

"Οθεν ομίχλη θολή έπιπλανάται έπί τών προσώπων και τών πραγ
μάτων τής Επαναστάσεως, καθιστώσα δυσκατόρθωτον τόν άκρβή αυτών 
χαρακτηρισμον. 'Αφοΰ ή κριτική ιστορία ήργησεν ώς μή ώφελε και 
παρελιπε νά εκτέλεση τό έργον της, εις τόν άκαλλίέργητον αυτής κήπον 
έβλάστησαν σφριγώσαι αι βοτάναι και οί θάμνοι τών θρύλων και τών 
παραδόσεων, τών δημοτικών ασμάτων και τών έργων τής φαντασίας 1. 

Αλλά ταύτα παρεμποδίζουσι μάλλον ή καθοδηγούσι τόν θέλοντα νά 
είσδύσγ, εις τάς σκοτεινάς ατραπούς τοΰ παρελθόντος και νά εξερεύνηση 
τά βάθη αύτοΰ* ό δέ έπιθυμών νά σπουδάση επιμελώς τά συμβάντα τής 
Επαναστάσεως τοΰ 1821 και τά έργα τών πρωταθλητών αυτής βεβαίως 
δέν πρέπει νά έχη ύπ' όψιν του ώς βοηθήματα τά μυθιστορήματα τοΰ 
'Ράμφου ή τοΰ Στεφάνου Ξένου, τά στομφώδη ποιήματα του Αλεξάν
δρου Σούτσου ή τάς άπολελιθωμένας τραγωδίας τοΰ Αλκαίου ή τοϋ 
Ζαμπελίου. 

Ή αληθής ιστορία τοΰ Αγώνος δέν έγράφη ακόμη. Τήν γνώμην 
ταύτην έτυχε ν' ακούσω πολλάκις και άπό τοΰ στόματος τοΰ επιφανούς 

1 Πρό Ολίγου καιροϋ έγράφετο εις τινα εφημερίδα ώς ίστορικόν άνέκδοτόν τι 
περί τοϋ αγωνιστοϋ Γόνατα έκ Σπάρτης, οτι ητο τόσον ρωμαλέο;, ώστε παραγ-
γείλας πέταλα διά τόν ιππον του, έθραυσεν αλληλοδιαδόχως διά τών χειρών του 
δύο τρία σιδηρά πέταλα παρουσιασθέντα πρός αυτόν ΰπό τοϋ πεταλωτοϋ. οτι δέ 
ούτος έφάνη ισχυρότερος τοϋ Γόνατα, θλάσας κατά τόν ίδιον τρόπον τά πρό; 
αυτόν προσενεχθέντα παρ έχείνου εις αμοιβήν άργυρα τάλληρα. Τό άνέκδοτόν 
αύτολεξει αναφέρεται εις τόν Γάλλον στρατάρχην Μαυρίκιον τής Σαξονίας, τόν 
νόθον υιόν τοϋ βασιλέως τής Πολωνίας Αυγούστου, εΰρηται δέ εις πάσας τας 
συλλογάς τών ανεχδότων τής παρελθούσης εκατονταετηρίδος, οπόθεν προφανώς 
έλήφθη. 
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ιστορικού τοΰ Έθνους, Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου. όστις τιμών 
με διά τής φιλίας του μοι έξεμυστηρεύθη επανειλημμένως μετά πικρίας 
και άπογοητεΰσεως τους διωγμούς ους ΰφίστατο πρό τίνος ό ιστορικός ό 
πειρώμενος ν' άνευρη την άλήθειαν και ν' άπογυμνώση αϋτήν άπό τής 
έπικαθισάσης επ' αυτής σκωρίας. Πολύ δε φοβούμαι ότι και δύσκολον 
είναι νά γραφή, ή τουλάχιστον νά γραφή ώς έμπρέπει, καθότι παρήλθεν 
ήδη επί ματαίω ό πρός τοΰτο μάλιστα αρμόδιος χρόνος, αφέθησαν δέ νά 
στειρεύσωσιν αι πρώται πηγαί. Και ό,τι συνέβη ώς πρός τόν Αγώνα 
συνέβη και συμβαίνει και ώς πρός τήν μετέπειτα έποχήν. Παρήλθον ήδη 
επτά δέκατα αιώνος αφότου ή χώρα αύτη έπήχθη εις κράτος ελεύθερον. 
Τρεις ήγεμ.όνες έκυβέρνησαν αυτήν μέχρι σήμερον και διάφορα πολιτεύ
ματα έφηρμόσθησαν άλλεπαλλήλως. Τρεις περίπου γενεαί ήλθον και 
παρήλθον έκτοτε* μεγάλη διεξήχθη κατά τό διάστημα"τοΰτο πολιτική 
και κοινωνική δράσις και μεγίστη έπετελέσθη μεταβολή* ή έκτασις τοΰ 
Κράτους έδιπλασιάσθη* ό πληθυσμός ηυξησε μεγάλως* ό πολιτισμός 
προήχθη, τά ήθη έν πολλοίς έξημερώθησαν* συνέβησαν γεγονότα πολύ
κροτα, συνήφθησαν πολιτικοί αγώνες κρατεροί* συστήματα και ιδέαι έκ 
περιτροπής υπερίσχυσαν και άνευφημήθησαν κα: κατερρίφθησαν και άνε-
θεματίσθησαν. Πλήν περί πάντων τούτων έχομεν σήμερον απλώς νύξιν, 
αόριστον και συγκεχυμένην ίδέαν, διότι δέν έθεωρήθη ώς προσήκον και 
ώς ώφέλιμον νά γραφή εγκαίρως ή ιστορία τής περιόδου ταύτης τοΰ 
έθνίκοΰ βίου, ώς νά μή ΰπήρχον νόμοι ιστορικοί διέποντες τόν ρουν τών 
πραγμάτων, ώς νά μή ήτο αναγκαία ή γνώσις τών προγενεστέρων πρός 
έξήγησιν τών κατόπιν συμβάντων, ώς νά μή συνεδέοντο δι αλληλουχίας 
αυστηρας λογικής απώτατα αίτια μετά προσφάτων συνεπειών, ώς νά 
μή τέλος έθεωροΰντο τά διδάγματα τοϋ παρελθόντος ώς ό ασφαλέστατος 
οδηγός και γνώμων τής πορείας τοΰ μέλλοντος. Έν τώ μεταξύ έξέλιπον 
εις μετά τόν άλλον οί άνδρες οί δυνάμενοι νά γράψωσι τήν ίστορίαν τής 
περί ής ό λόγος περιόδου ή κα: νά παράσχωσι τά στοιχεία πρός εύσυν-
είδητον αυτής συγγραφήν. Αι λεπτομέρειαι, αι τόσον πολλάκις διαφω
τιστικά:, έλησμονήθησαν αρχεία επίσημα δέν έμερίμνησέ ποτε νά κατάρ
τιση τό Κράτος, άγνωστοι δ' είσι παρ' ήμϊν α: ίδίωτικαί συλλογα: 
έγγραφων και μαρτυριών και πειστηρίων. Τά συνήθη βοηθήματα και αι 
σύμβολα: έλλείπουσ: σχεδόν καθ ολοκληρίαν διότι ολίγιστα βιβλία απο
μνημονευμάτων και μονογραφιών έδημοσιεύθησαν μέχρι τών ήμερων μας 
αναφερόμενα εις τούς μετά τήν άναγέννησιν χρόνους, τά δέ ιστορικά 
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δήθεν δοκίμια, όσα εγράφησαν ιδίως κατά τους τελευταίους τούτους 
χρόνους τής έπονειδίστου βιβλιοκαπηλείας. είναι ελεεινά συνονθυλεύματα, 
ανάξια λόγου 1. Εις τάς βιβλιοθήκας μας, δι ας ανεγείρονται μέγαρα 
καλλιμάρμαρα, υπάρχει έλλειψις αξιοθρήνητος είς τό τμήμα τής συγ
χρόνου πατρίου ιστορίας, ούδ' ευρίσκεται κάν σειρά πλήρης τών εφημε
ρίδων τών διαφόρων εποχών. Εγώ αυτός θελήσας ποτέ νά ερευνήσω 
πρός άνεύρεσιν πληροφοριών διά τόν καταρτισμον προχείρου χρονογρα-
φικοΰ σημειώματος άφορώντος εις τό περίφημον ιστορικόν έπεισόδιον τοΰ 
Πατσιφίκου και τών Παρκερικών, εΰρέθην πρό τοΰ απροχώρητου. Ώστε 
άκατάληπτον αποβαίνει, έπι τίνων βάσεων θά στηριχθή ό ιστορικός τοΰ 
μέλλοντος και πώς θά παρακολούθηση τήν έξέλιξιν τών γεγονότων, 
διά νά έκθεση και σχολιάση τά κατά τόν πολιτικόν κα: κοινωνικόν βίον 
τοΰ έλληνικοΰ έθνους έπί τής πολυσπουδάστου περιόδου τής πρώτης 
αύτοΰ μετά τήν άπελευθέρωσιν αναπτύξεως. Ή τοιαύτη άκηδία λαού 
πρός τήν ιδίαν ίστορίαν είναι φαινόμενον θλίβερώς άξιοπαρατήρητον, 
έλέγχον άτροφίαν και κάρωσιν τών αισθημάτων εκείνων, ών άλλαχοΰ 
και τεχνητώς έπιδιωκεται ή άνάπτυξις και ή γοργότης, όσοι δέ μελετή-
σωσιν αυτό εις τό μέλλον επισταμένως δέν θά εϋρωσιν άσχετον τήν 
τοιαύτην άμέλειαν πρός τήν έπικρατήσασαν κατά τούς συγχρόνους ημών 
καιρούς κακοδαμονίαν και πρός τά έξ αυτής άπορρεύσαντα έθνικά 
ατυχήματα. 

Αιά τοΰτο αν ή φωνή μου έκέκτητο μείζον κΰρος, ηθελον προτρέψει 
θερμ.ώς τούς φιλομαθείς και τούς φιλίστορας ν άρχίσωσι καταγινόμενοι 
μετά ζήλου εις τήν μελέτην και τήν έπιμεμελημένην έξέτασιν και δια-
λεύκανσιν τών παντοίων ζητημάτων της πατρίου ιστορίας, ευχόμενος έν 
ταύτώ όπως τόν ζήλον κεντρίσωσιν οι άρμόδιοι διά καταλλήλων διαγω-
νισμάτων και παραπλήσιων ενθαρρύνσεων. Εύκταίον είναι οι νεώτεροι έκ 
τών παρ' ήμίν φιλομαθών νά περισώσωσιν ό,τι δέν άπωλέσθη και νά 
προλειάνωσιν έστω και άργά τήν όδόν τής αναλυτικής και φιλοσόφου 
ιστορίας* οι δέ δυνάμενοι όπωςδήποτε και παντί σθένει νά συνδράμωσι 
τάς έθνωφελείς ταύτας σπουδάς. Ευτυχώς όσον άφορα είς τόν Ιερόν 

1 Όφείλω νά έξαιοέσω τοϋ χαρακτηρισμοϋ τούτου τήν ΰπό τοϋ κ. Επ. 
Κυριακίδου γραφείσαν δίτομον Ιστορίαν του συγχρόνου. Ελληνισμού, ήτις καιπερ 
έν πολλοίς ατελή; ούσα ούχ ήττον συνετέθη μετά σχετική; έπιμελεία;. περιέ
χει δε πολλά; άξια; λόγου και χρησίμου; πληροφορίας 
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Αγώνα υπάρχει στάδιον εργασίας και μελέτης χάρις εις τό Άρχείον τής 
ένταΰθα Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος, όπερ δι' 
άτούτων κόπων και μετά πολλής και φιλότιμου στοργής κατηρτίσθη, 
όσημέραι δ' επιμελώς πλουτίζεται. Αυτόθι οί βουλόμενοι έγκΰπτοντες 
δύνανται νά συλλέξωσι πλούσιον άμητόν, εκ τής εκκαθαρίσεως τοΰ όποιου 
θά προκύψη, δαψίλεια παραδειγμάτων ευγενών και υποθηκών αρετής και 
φιλοπατρίας, θησαυρός πολύτιμ.ος διά τήν άγωγήν τών νεωτέρων γενεών 
και διά τήν καθοδήγησιν τοΰ έθνους και τήν μέλλουσαν αϋτοΰ αισιωτέ-
ραν σταδιοδρομίαν. 

Α'. 

Τάς σκέψεις ταύτας, άς έν είδει προοιμίου, ί'σως υπέρ τό δέον έκτα-
θέντος, έξέθηκα ανωτέρω, μοί ένέπνευσεν ή άνάγνωσις επιστολής τίνος 
περιεργοτάτης τοΰ Οδυσσέως Ανδρούτσου, ήν έτυχε πρό τίνος ν' ανα
γνώσω. Δέν είναι αΰτη ανέκδοτος, καθό δημοσιευθείσα εις παλαιόν τινα 
τόμ.ον τής Πανδώρας' άλλ επειδή τυγχάνει βεβαίως άγνωστος τοις 
πολλοίς και επειδή είναι ΰπό πλείστας επόψεις άξια λόγου, πρό πάντων 
δέ συμβάλλει τά μέγιστα εις τήν διάγνωσιν τοΰ άληθοΰς χαρακτήρος τοΰ 
ήρωος τής Γραβιάς και εις την έξήγησιν τών δραματικών περιπετειών 
τοΰ βίου του, έκρινα καλόν ν αναδημοσιεύσω αυτήν ώδε, μετά τών 
απαραιτήτων πρός κατανόησιν σχολίων. 

Ή επιστολή αΰτη έχει ώς εξής : 

«Κύριε Αναστάσιε Λόντε. 

κ Έσΰ έχεις πολλαις δουλειαίς και καθώς ακούω καταγίνεσαι ήμεραν 
ο και νύκτα. Διά τοΰτο δέν έπρεπε νά σέ εμποδίσω με τούτο τό γράμμα 
ο και μάλιστα όπου μαζί σου δέν έχω άνταπόκρισιν, όντας άλλη ή ιδική 
" μου δουλειά και άλλη ή ιδική σου. Μολοντοΰτο επειδή ειδα είς ενός 
Η σου φίλου γράμμα ν άναφέρης τό όνομά μου, βιασμένος είμαι νά σοΰ 
" κάνω πέντε έξ άράδαις. Και αν έχουν κανένα καλό μέσα, άκουσε το* 
" είδεμη κάψε ταις. 

Λέγεις τοΰ φίλου σου : — 'Αν γράψης σ εκείνον τόν διάβολον τόν 
" Οδυσσέα, γράψε του άπό μέρους μου νά έβγάλη μερικούς διαβόλους 
Η άπό μέσα του. Τοΰ τό λέγω μπέσα μέ μπέσα, και τότε θέλει γείνει 
Η χρήσιμος εις τήν πατρίδα, και θέλει λάβει άξίως τό όνομα τό όποιον 
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)) φέρει.— Κύριε, καθώς λέτε σεις οι διαβασμένοι, δύο λογιών διάβολοι 
)) έμβαίνουν μεσα εις τούς ανθρώπους. Πρώτης λογής, ώς έλεγεν ό φΐλό-
Η σοφός πού άπέθανεν έδώ κάτου, είνε ό διάβολος ποΰ κάθε καλός άνθρω-
Β πος έχει μεσα του. ό διάβολος πού έρμηνεύει και δείχνει τόν καλόν 
ο δρόμον και έμποδίζει τόν δαιμονισμένον άπό τοΰ νά πράξη το κακόν. 
)) Ή θρησκεία μας μας διδάσκει νά πιστεύωμεν ότι κατά θείαν παρα-
)) χώρησιν μπαίνει πολλαίς φοραίς ό διάβολος σ' έναν άνθρωπον και τόν 
)) ερμηνεύει νά κάνη όλα τά κακά, και αυτός εινε ό δεύτερος διάβολος, 
ο Τώρα έγώ είμαι σέ άπορίαν, ποιος διάβολος σέ σένα κατοικεί, ό πρω
ί* τος ή ό δεύτερος ; Όσον διά λόγου μου, νά ξεύρης ότι άφίνω εσένα 
Βνά μοΰ πής ποίον άπό τούς δυο διαβόλους έχω μέσα μου. Ό πατέρας 
)) μου έν καιρώ Τουρκίας έγύριζε μέσα είς τά βουνά και έσκότωνε Τούρ-
π κους* έτρεχεν είς τούς κάμπους κα; εις τά όρη και έθανάτωνε Τούρ-
Β κους* ένυκτέρευεν είς τά δάση, έκρύπτετο είς τά ποτάμια, έσκότωνε 
<* Τούρκους* όσαις φοραίς ευρέθη είς τά βάθη τής θαλάσσης Τούρκους 
)) έπνιγε. Και είς όλίγολογίαν, άφοΰ ερήμωσε πολλαις έπαρχίαις τών 
Β τυράννων, ώς αληθινός δαιμονισμένος υπέρ τής Πατρίδος, έμαρτύρη-
') σεν εις αυτήν τήν καθέδραν τοΰ τυράννου μας. Τι λογής διάβολον είχε 
Η μέσα του, τοΰ πρώτου είδους ή τοΰ δευτέρου, έγώ δέν μπορώ νά τό 
)) αποφασίσω και στέκει σέ σένα νά τό γνωρίσης. Έγώ δέ, χωρίς προ-
)) σωπικώς νά γνωρίζω άπό ποίον δαίμονα έσύρετο ό πατέρας μου, 
Η ήρχισα άπό παιδί ορφανό νά γυρεύω τά χνάρια τοΰ ίδιου του τοΰ δια-
Η βόλου. Τόν περισσότερον καιρόν τής ζωής μου ποΰ τόν έπέρασα : Τόν 
)) έπέρασα σκοτώνοντας Τούρκους, κυνηγώντας τυράννους. Τόν έπέρασα 
ο είς τά σπήλαια και εις τά βουνά. Τά καρτέρια τών δρόμων, οι λόγ-
)) γοι κα: τά άγρια θηρία είνε μάρτυρες ότι δυσκόλως έφευγεν ό Τούρκος 
))άπό τό χέρι μου, αν έζΰγωνε καμμιά πενηνταριά οργυιαίς.Έγώ έσυν-
a αναστρεφόμουν με αυτούς τούς τυράννους και ήμουν καλά πληρωμε-
"νος διά νά σέβωμαι τούς ομογενείς των* άλλά κινούμενος άπό τόν 
)) διάβολον μου Τούρκους έσκότωνα. Οί κρημνοί, τά ποτάμια, οί πάγοι, 
ο τά χιόνια και τά δάση ήσαν τ' αγαπητά μου κατοικητήρια, τό τουρ-
)) κικόν αίμα τό προσφάγι μου. Έσηκώθη ή Έπανάστασις και ευθύς. 
Β συρόμενος άπό τόν διάβολον μου, έλάτρευσα τούς αρχηγούς της, τήν 
Β φωνήν της άκουσα είς τά φυλλοκάρδίά μου, έσεβάστηκα τήν άπόφα-
Β σιν της και έτρεξα μέ όλους τούς άρματωλούς τής Ελλάδος νά σκο-
D τώσω Τούρκους. Μολονότι έκέρδιζα έν καιρώ Τουρκίας, ό διάβολος 
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" μου μου άφήρεσεν αυτήν την κλίσιν άφου έσηκώσαμεν τ άρματα. Και 
τι νά πολυλογώ : Τόσον μ' έφώτισεν ό διάβολος μου, ώστε νά γεμίσω 

Η ψείραις, νά λιμάξω ψωμι', νά κοίτωμαι είς τά νερά, είς τά χιόνια και 
Η εις την λάσπην. νά δοκιμάζω κάθε στρατιωτικήν άχαριστίαν, νά πίνω 
ο φαρμάκια άπό εχθρούς και φίλους, νά κυνηγώμαι ώς κατάδικος άπό 
ο αυτούς τούς συγγενείς και φίλους της δικαιοσύνης. Νά έπιθυμώ συνε-
') λεύσεις έθνικάς, νά αγαπώ δικαίους διοικητάς, νά είμαι λάτρις τών 
" ενάρετων και φίλος τών σοφών, νά διψώ την αύτονομίαν και άνεξαρ-
" τησίαν της Ελλάδος, έπιθυμώντας μόνον και μόνον "Ελληνες νά διοι-
Β κοΰν και νά βασιλεύουν εις τούς Ελληνας. Έκ τούτων όλων, 
Β δάσκαλε, ημπορείς νά συμπεράνης ποίος διάβολος ευρίσκεται μεσα μ.ου. 
" Εινε ό διάβολος εκείνος όπου έκαμε τόν Σωκράτην νά πιη τό φαρ-
Β μάκι διά τάς ειλικρινείς είς την πατρίδα του έκδουλεύσεις, ή πάλιν 
Β είναι ό δαίμονας, όστις έκαμε τούς ομογενείς μας νά παραδώσουν την 
Β Πατρίδα στους Μακεδόνας, στους Ρωμαίους και έπειτα είς τούς Τούρ-
Β κους ; Έγώ γιά λόγου μου νομίζω ότι έσύ έχεις μεσα σου τόν διάβολον 
Β Οπού έχει και ό Σωκράτης, ποΰ ξεύρεις γράμματα και διαβάζεις τόν 
Β Ξενοφώντα και τόν Πλάτωνα. Είσαι νέος, έως 22 χρονών και μολον-
Β τοΰτο είσαι βουλευτής. Χαίρεσαι ύπόληψιν, μολονότι λές πώς καί 
Β χωρίς όμονοια δύναται ή Πατρίς νά κυβερνηθή μέ τά γράμματα και 
Β μέ τόν Ξενοφώντα στό χέρι. Σχίζεις τήν διοίκησιν τοΰ 'Έθνους' δια-
Β φεντεύεις τούς συγγενείς σου όπου κατακρατούν τά εθνικά εισοδήματα, 
Β σπείρεις ζιζάνια εις Μωριάν και 'Ρούμελην, άναιβάζεις και καταιβάζεις 
ο άπό τά αξιώματα όποιον θέλεις. Τέλος πάντων δίνεις καλόν παρά-
Β δείγμα εις τήν έπαρχίαν σου τής χρηστοηθείας. τής εγκράτειας, τής 
Β άφιλοκερδείας, τής δικαιοσύνης. Ερμηνεύεις τούς συγγενείς σου ώς 
Β μαθητάς τού Σωκράτους νά μήν αδικούν εις τήν ζωήν, εις τήν τμήν, 
Β εις τήν ϊδιοκτησίαν Ολους τούς συνεπαρχιώτας των. Εις ολίγα λόγια, 
Β ερευνώντας και έγώ άπό τό μέρος μου τίνες αι πράξεις τοΰ πατρός σου 
Β και αι άνδραγαθίαι τού αδελφού σου, το φέρσιμον τών προυχόντων 
Β συγγενών σου, ένθυμούμενος τήν διάλυσιν τής Εθνικής Συνελεύσεως έξ 
Β αίτιας σου, τήν προσκόλλησίν σου είς ξένην Αϋλήν και όχι είς τήν άπε-
Β λευθέρωσιν τής Ελλάδος, συμπεραίνω, δάσκαλε, μπέσα με μπέσα. Οτι 
Β έσύ έχεις μέσα σου τόν δαίμονα τοϋ Σωκράτους. Κύτταξε όμως καλά. 
Β ότι κάθε Έλληνας έχει μεσα του δώδεκα λεγεώνας διαβόλων. Και 
Βίπαρε τά μέτρα σου, διότι, ώς λέγει ή παροιμία, ένα; διάβολος διώ-
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Β χτει τόν άλλον 1. Κύτταξε καλά, διότι ή κοντεύει νά χαθή ή Πατρίδα, 
" ή θά πέση εις κανένα χειρότερον ζυγόν, άπό εκείνον όπου βαστούσαν οι 
Β πατέρες μας. Κύτταξε καλά μήν τύχη 
Εξ Αθηνων τη 14 Φεβρουαρίου 1824. 

«Όδυσσεύς Ανδρίτσου 

Σπάνια είναι τά έγγραφα τής Επαναστάσεως όσα άναγινωσκόμενα 
έμποιοΰσι τήν σφοδράν έντύπωσιν, ην έμποιεί εις τόν άναγνώστην ή 
ανωτέρω επιστολή. Έν πρώτοις έχει άξίαν φίλολογικήν ο Οδυσσεύς 
δέν έστερείτο ποιας τίνος μορφωσεως, έκ τών σωζόμενων δέ ολίγων επι
στολών του, ιδίως δ έκ τής περιφήμου πρός τούς Γαλαξειδιωτας τής 
γραφείσης κατά τάς πρώτας ήμερας τοϋ αγώνος και τής πρός τόν Ρεζύ-
ρην, άμφοτέρων άναδημοσιευομενων περαιτέρω, φαίνεται ότι έκέκτητο 
τό φυσικόν χάρισμα τοϋ έκθέτειν ζωηρώς και μετά γλαφυρότητος τάς 
ιδέας του, διότι προφανώς τά έγγραφα ταύτα δέν είναι έργα αποκλει
στικώς τοϋ γραμματικού του, άλλ' ή εγράφησαν καθ' ύπαγόρευσιν αύτοϋ 
τοΰ ιδίου, ή εδόθη παρ' αύτοΰ πάντοτε ή ιδέα, αφέθη δ' εις εκείνον ή 
διατύπωσις' όθεν φέρουσι τήν σφραγίδα τοϋ ίσχυροΰ και εύφυοϋς του 

1 Ή παροιμία είναι ιταλιχή : «Un diavolo caccia l' altro". ισοδυναμούσα 
προς τήν αρχαίαν: «Πάσσαλος πασσάλω έκκρούεταΐ". Εκ τούτου εξάγεται Οτι 
πιθανώς ό Όδυσσεΰ; δέν ητο άμοιρος τής ιταλικής, μαθών αυτήν έν 'Επτανήσω 
ίσως κατά τήν παιδικήν αύτοϋ ήλικίαν. Άλλως τε ό Τοελλώνης εις τάς Ανα
μνήσεις του βέβαιοι οτι συνενοειτο ιδιαιτέρως μετά τοϋ Όδυσσέως ιταλίστί 
Σημειωτέον οτι και έν ίωαννίνοι; παρα τή αυλή τοϋ 'Αλή πασα, ένθα δίέτριψεν 
ό Οδυσσεύς, και έν Αθήναις και έν πλείστοι; τή; Ελλάδος και τής Ανατολής 
μέρεσιν ή γλώσσα αΰτη ήτο οικεία τότε παοά τοις μάλλον ανεπτυγμένοι; ένεκα 
τών παραδόσεων τής Βενετοκρατα; και διότι οι επιστήμονες τών χρόνων έκεινων 
αποκλειστικώς διήνυον τά; σπουδά; των ει; τά ίταλικά πανεπιστήμια Ό Βύρων, 
όστις είχε διατρίψει έν Ιταλία και έγίνωσκε τήν γλώσσαν ταϋτην, ίταλιστί. ώ; 
γνωστόν, συνενοειτο μετά πολλών έκ των ημετέρων Γράφει δέ και ό Γουδί; 
περί τούτου (έν τώ Βίω τοϋ Νούτσου): «"Ενα μάλιστα των χωρίων τούτων (τή; 
"Ηπείρου) είχε και καλώ; κατηρτισμένα; κεντρικά; σχολάς. Εν αύτοι; έδι-
" δάσκοντο, πλην τών στοιχειωδών μαθημάτων, και γλώσσαι εύρωπαικαι, ιδίως ή 
" Ιταλική και ή Γαλλική και τινα μαθηματιχά και στοιχεία φιλοσοφία; Τά 
" ποιήματα τοϋ Τάσσου, τοϋ 'Αλφιέρη, τοϋ Μεταστασίου, τοϋ Ρακίνα και τοϋ 
" Μολιέρου και ή Φιλοσοφία τοϋ Κονδιλλιάκ έδιδάσκοντο τότε μετά ζήλου έν 
" Ζαγορίω ΰπο τών μαθητών τοϋ Ψαλλίδα". 
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πνεύματος. Ιδίως δ' έν τή επιστολή ταύτη τό ύφος, μεθ όλον τόν δια-
φαινόμενον ένιαχοΰ καλόποδα τής ρητορικής, έχει άτίθασσόν τι και άτη-
μελητον κάλλος, τό όποιον θά έζήλευον πολλοί των έξ επαγγέλματος 
γραφόντων. Ειρωνεία δέ καυστική, αδυσώπητος, όξυτέρα έτι και τής 
αιχμής τής άνδροφόνου σπάθης του, διήκει άπ' άκρου εις άκρον, ότέ μεν 
έκδηλουμένη διά σαρκαστικού γέλωτος, ότέ δέ έκτρεπομένη εις άκάθεκτον 
έπίθεσιν καί άπολήγουσα είς όργίλην άπειλήν, ήτις νομίζεις ότι είναι 
βρυχηθμός λέοντος. 

Έγράφη προδήλως έν στιγμή έξάψεως καί ΰπό τό κράτος πάθους, 
οϋχι ασυνήθους είς τόν εϋερέθιστον νιόν τού Ανδρούτσου. Τά ονόματα 
είναι πολλάκις οιωνοί ένέχοντες σημασίαν προφητικήν, ό δέ ανάδοχος ό 
δούς τοϋ Οδυσσέως τό κλασικόν όνομα εις τον έν Ιθάκη βαπτισθέντα 
γόνον τοϋ διασήμου άρματωλοΰ 1 θά παρεκινήθη ίσως ού μόνον έκ τοΰ 
σεβασμοΰ πρός τάς ένδοξους άναμνήσεις τής ιδιαιτέρας του πατρίδος, 
άλλα καί έκ ποιας τίνος μαντικής δυνάμεως, παρά τήν ιλιγγιώδη άπό-
στασιν των τριάκοντα αιώνων μεταξυ των δυο ομωνυμων, του υιού του 
Λαέρτου καί τοΰ υιοϋ τοΰ Ανδρούτσου παρατηρείται αξιοσημείωτος τις 
όμοιότης. Ό ήρως τής Γραβιάς δέν είναι υποδεέστερος τοΰ όμηρικοΰ 
ήρωος ώς πρός τήν άνδρείαν. "Οσα αύταρέσκως λέγει έν τή ανωτέρω 
επιστολή περί τών κατορθωμάτων του και αι άλλαχοϋ καυχήσεις του, 
ώς λόγου χάριν έν τή πρός τούς Γαλαξειδιώτας επιστολή ή φράσις: «οί 
Τοΰρκοι ό,τι καί νά ζητήσω μοΰ τό δίνουνε παρακαλώντας, γιατί τό 
σπαθι τοΰ Όδυσσέα δέν χορατεύει δέν είναι αδικαιολόγητος* άναφαί-

1 Κατά τόν Ζαμπέλιον. ό Οδυσσεύς γεννηθείς περί τό 1790 (δέν λέγει, ποϋ) 
παρά τοϋ έξ Αταλάντης περίφημου Ανδρούτσου και παρά τής 'Ακριβής, νομί
μου συζύγου του. αδελφής τών έκ Πρεβέζης Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Ευαγγέ
λου Τσαρλαμπα, έβαπτίσθη πεοι τό έτος 1794 είς Ίθάκην, έν τώ αυτόθι ναω 
τοϋ Αγίου Νικολάου. Ανάδοχοι του δέ ήσαν ή έχει διαμένουσα Μαρία χήρα 
τοϋ συμπατριώτου τού Ανδρούτσου πεοιβοήτου Λάμπρου Κατζώνη καί ό Ιθα
κήσιος Ιωάννης Ζαβός. 

Ό Μένδελσων Βαρθόλδυ λέγει Οτι έγεννήθη έν Ίθάκη τό 1788. και ότι νέος 
ών εισήλθεν είς τό τάγμα τών Βεκτασίδων Δερβισών, επάγεται δέ : "Δέν είναι 
«παράδοξον ότι ό είκοσιοκταέτης Τοϋρκος Δερβίσης έταχθη τό 1816 είς τήν 
« εταιρείαν τών Φιλικών.οταν τι; αναλογισθή, πόσον χαλαρόν ήτο τό έν Ίωαννί-
" νοι; κρατοϋν θρησκευτικόν αίσθημα και πόσον έπενήργει έπ αύτοϋ ή Σχιά" 
[ήτοι ή μουσουλμανική αιρεσις των Σχιιτών). 'Αδηλον, πόθεν ό Βαρθόλδυ ήρύσθη 
την τοιαύτην πληροφορίαν. 
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νεται δέ εξίσου πρός τόν βασιλέα τής Ιθάκης ευφυής, πολυμήχανος, 
γοργός, εύστροφος τόν νουν και πανούργος κράμα περίεργον αρετών και 
κακίας*. Τήν πανουργίαν ιδίως και την κρυψίνοιαν έσπούδασεν είς καλόν 
σχολεϊον, παρά τή αυλή τοϋ Άλή, υπηρετών τόν τύρκννον ώς δορυφό
ρος μετ' άλλων διαπρεψάντων μετέπειτα κατά τόν Αγώνα ανδρών, 
σφόδρα άγαπώμενος και έκτιμώμενος παρά τοϋ σατράπου, όστις τόν 
ειχε προσλάβει έκ Πρεβέζης, ένθα είχε καταφύγει ή μήτηρ του, εις τήν 
ίδιαιτέρκν του ΰπηρεσιαν καί τόν έπροστάτευε, χάρις είς τήν πάλαιαν 
μετά τοΰ πατρός του γνωριμιαν καί φιλικήν σχέσιν. Εκεί έφημίζετο 
και ώς ανδρείος καί ώς ώκύππους τόσον, ώστε ώς λέγεται, παρηκο-
λούθει πεζός τόν σατράπην άναβαίνοντα θυμοειδοϋς ίππου τρέχοντος, ή 
παλάμη δέ αύτοΰ διαρκώς έφάπτετο τών νώτων τοΰ κέλητος, όσον 
γοργός καί αν ητο ό δρόμος αύτοϋ. 

["Επεται συνέχεια]. 
ΧΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ 

1 Περί τοϋ χαρακτήοος αύτοϋ ό τραγικός Ζαμπελιος παρέχει τήν εξής εικόνα. 
ύπαγορευθεισαν προφανώς έξ ΰπερβολικής και λίαν συγκαταβατικής συμπαθείας : 
« Ό Οδυσσεύς ΰπήρξεν ανδρείος, φρόνιμος, στρατηγικός. ύποπτης, γεννητικός 
«τόν νουν. δραστήριος και φιλόπατρις. *Ητο δέ τολμηρός εις τους κινδύνους, 
« άκούραστος εις τούς αγώνας, μεγαλόψυχος και επίμονος εις τάς σκληοαγωγίας. 
" μεταδοτικός και κοινωνικός. 'Εζήτει και ήκουε προσεκτικώς τάς συμβουλάς και 
ο τάς γνώμας τών συναγωνιστών αυτού, έξαιρέτως κατά καιρόν μάχης. Ήγάπα 
" τούς στρατιώτας του, τούς έπρομήθευε τα χρειώδη και εις τούς αγώνας τούς 
"έγκαρδίωνεν οθεν ήγαπατο και αυτός πολύ παρ' έκείνων". Εν τούτοις και 
αυτός ό τόσον πρός τόν Οδυσσέα απηνής Σουρμελής γράρει πεοι αύτοϋ : «Είναι 
" αληθές Οτι ή φύσις τού έχάρισε προτερήματα* αλλά τι τό όφελος ; οτι τά μετε-
" χειρίσθη εις κακόν. Ήθελεν είναι ό άξιώτερος, φρονιμώτερος καί ενδοξότερος 
« στρατηγός τής Ελλάδος, άν τού έλειπε τό φίλαρχον και το τυραννικόν. 



ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΚΥΡΙΛΛΟΥ TΟΥ ς' 

— — 
Θεοφιλέστατε αρχιεπίσκοπε 'Ακώβων, έν άγιω πνεύματι αγαπητέ ήμϊν αδελφέ 

κύρ Δανιήλ, χάρις ειη τή θεοφλία σου και ειρήνη παρά Θεού. Πρό τεσσάρων 
σχεδόν χρόνων αφαιρεθέντων άπό τοϋ όλίκού χρέους τοϋ Κοινοϋ χιλίων πουγ-
γίων καί ποοστεθέντων αναλόγως δι αύλίκών ομολογιών εις ολας τάς επαρχίας 
τάς ΰποκειμένας τώ ήμετέρω αποστολικώ και οικουμενικώ θρόνω καί γενομένης 
μετά πολλών βασάνων τής εΰθυδίκου τούτων διανομής, κατά τήν δύναμιν ενός 
έκάστου τών συναδέλφων, έφάνησαν αναλογούντα έκ τοϋ κοίνοϋ έκείνου εράνου 
τή άρχιεπισχοπή ταύτη γρόσια πεντακόσια' έφ' ω καί έγένετο πρός τόν προκά-
τοχόν σου έκκλησιαστική επιταγή διά νά φροντίση καί νά έξαποστειλη έν τάχει 
τήν διαληφθείσαν ποσότητα. Άναβληθέντος δέ τοΰ πράγματος μέχρι τής άπο-
καταστήσεως τής θεοφίλίας σου εις τήν άρχιεπισκοπήν, έγένετο απόφασις έν τώ 
καιρώ τή; αρχιερατεία; σου, διά νά άναδεχθής μόνην τήν ποσότητα αυτήν 
τών πεντακοσίων γροσίων, αλλ' επειδή δέν έφάνη μέχρι τοϋδε ή απαιτουμένη 
αποστολή τών γροσιών τούτων, διά νά μή μείνωσιν Οφειλόμενα και προξενήται 
έκ τούτου ζημία τή θεοφιλία σου, προστιθεμένου τόχου έπί τόκω, διά τούτο 
κατα κοινήν έπίμονον απόφασιν, διορίζεται ό Ίερώτατος Μητροπολίτης Παλαιών 
Πατρών, υπέρτιμος και έξαρχος πασης 'Αχαϊας, λίαν ήμϊν περιπόθητος αδελφός 
καί συλλειτουργό; κύρ Γερμανός, όπως έπιστατήση και λάβη παρά σοϋ τόσον 
τήν διαληφθείσαν ποσότητα τοϋ κεφαλαίου, οσον καί τά δεδουλευμένα τεσσάρων 
ετών διάφορα, προς έξήκοντα τώ πουγγίω λογιζόμενα. Έντελλόμεθα δέ καί έπι-
τάττομέν σοι διά τής παρούσης έκκλησιαστική; ημών επιστολή; δίχος τινό; ανα
βολή; νά καταμετρήσης εις χείρα; τή; ίερότητό; του τό τε κεφάλαιον καί τά 
τών τεσσάρων ετών διάφορα, συμποσούμενα ομού ει; γρόσια επτακόσια τεσσαρά-
κοντα, πρό; τούτοι; δέ καί εικοσι πέντε γρόσια πρό; έξόφλησιν ενός τεσκερέ 
πάλαια; προσθήκης, όστις σώζεται έν τή κάσση τοϋ κοινοϋ. Πρόσεχε δέ καλώ;, 
Ίνα μή συμβή αμέλεια περί τούτο, καθότι ουδόλως συμφέρει σοι. "Οθεν καί 
ποίησον καθώς έκκλησιαστικώς γράφοντες σοι παρακαλούμεν. ότι περιμένομεν 
τήν έκτέλεσιν' ή δέ τοΰ θεού χάρις ειη μετά σοϋ αωιζ'. Δεκεμβρίου γ'. 

Ο Κωνσταντινουπόλεως και εν Χριστώ αδελφός. 

Η έν σελίδι 204—205 τών Απομνημονευμάτων Π. Πατρών δημοσιευομένη 
επιστολή, έκ τυπογραφικού σφάλματος φέρει χρονολογίαν 1816 αντί 1818, ότε 
κατήλθεν ό Π. Πατρών εις Πελοπόννησον. 

Γ. I. ΠΑΠΟΥΛΑΣ, συμβολαιογράφος. 


