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Πίναξ ΚΒ': Ή Γέννησις της Θεοτόκου. 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της ((Αρμονίας)) είναι ή διάδοσις της 
αληθείας δία πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδία εις 
την φίλοσοφίαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κην και χριστιανικην άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα εν γένει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστημας. 

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

Πρός όσον ένεστι τελειοτέραν έπιτευξιν τούτων ή ((Άρμονία μετ' 
ίδιας προσοχής θά παρακολουθεί την φιλολογικήν κίνησιν της τε Έλλά-
δον και της αλλοδαπής, οΰ μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αύτης, άλλα και άνα-
πτύσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα των μάλλον άξιων λόγου. 
Όθεν και παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νέον σύγγραμμα, Οπως πέμπη 
ημϊν εν άντίτυπον αύτοϋ, η όταν πρόκειται περί δαπανηροϋ πως δημο-
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμΐν τουλάχιστον την εκδοσιν. 

Ή "Αρμονία" θέλει φιλοξενεί εν ταις στηλαις αΰτης πασαν επι-
στημονικην διατριβην εγκρίνομενην προηγουμένως ΰπό της πρός τόν 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μη προσκρουουσαν 
είτε αμέσως είτε εμμέσως πρός τας χριστιανικάς αληθείας και τά διδά
γματα τοΰ Ευαγγελίου. 

Ή ((Άρμονια" εκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα εκ 4 
τυπογραφικών φύλλων εις μεγα 8°" μετ' εικόνων και πινάκων εν παραρ-
τηματι η και εντός τοϋ κείμενου. 

Έκαστον τεύχος τμάται δραχμής (έν τω έξωτεριχώ φράγκου χρυ
σού), ή δ' έξάμηνος συνδρομη δραχ. 5 (εν τώ εξωτερικώ φρ. χρ. 5) 
και ή ετήσια δραχ. 10 (έν τώ εξωτερικώ φρ. χρ. 10). 

Οσοι τών κ. κ. συνδρομητών̂ δεν κατέβαλον ακόμη την συνδρομην 
αυτών παρακαλοϋνται νά πέμψωσιν αΰτην 

οι μεν έν Ελλάδι καί τη Ανατολή 

πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, εν Αθήναις, όδ. 
Πινακωτών 8, 

οι δ έν τη Δυτική Ευρώπη 

πρός τόν Herrn CARL FR. FLEISCHER, Buchhandler, Leipzig, 
Salomonstrasse 16. μετά της έξης σημειώσεως : pour compte 
de MM. Bartti & von Hirst a Atlicnes. 
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παροιμιών και τό α' μέρος τών παροιμιών τοϋ σημερινού 
λαοϋ έν άλφαβητική αειρα και μετά λεπτομερούς έρμηνειας 
και παραβολης αυτών πρός τάς άλλων λαών. 

Ό β' τόμος, αποτελουμενος εξ 700 περίπου σελιδων, 
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Ό Άλής ιδιαιτέρως έκτιμών τόν νεαρόν υίόν τοϋ Ανδρούτσου παρε-
λάμβανεν αυτόν και τόν έχρησιμοποίει εί; τας πολεμικάς του έπιχειρη* 
σεις' παρέλαβε δέ αυτόν και εις την κατα των Γαρδικιωτων περίψημον 
έκστρατείαν. καθ ή,ν ό Όδυσσεΰς τραυματισθείς εις τόν πόδα έμεινε 
κλινήρης και νοσηλευόμενος, εΰτυχήσας ένεκα τούτου νά μη̂  παρευρέθη 
εις τήν άγρίαν έκείνην σκηνήν τής σφαγής και τοϋ ολέθρου ολοκλήρου 
πληθυσμού. Άλλ έκεϊ πρό πάντων ησκήθη τό φυ̂ ει δεξιόν πνεϋμά τον 
εις την εΰκαμψίαν, τήν οξύτητα, την εύστοχον έπινοιαν και τά στρα-
τηγήματα. Εις τα προτερήματα ταΰτα του νοϋ του οφείλονται κατά 
πολύ τα έργα έφ' οίς έκλείσθη. Τό απαθανάτισαν αυτόν ανδραγάθημα 
τοϋ χανίου τής Γραβιάς και ό πυρρίχιος δι οΰ παρεκίνησε τους εκατόν 
οπαδούς του να κλεισθωσιν εντός τοϋ άσθενοϋς εκείνου οίκοδομηματος, 
δια ν' άντιταχθωσι κατα τοϋ χειμάρρου των επερχομένων έχθρων ^ και η 

1 Συνέχεια Ιδε σελ. 646. 
2 Τό πολύκροτον τοϋτο ανδραγάθημα συνέβη, ώς γνωστόν, τήν 8 Μάιου 1821 

καί πρρσήψεν ενωρίς αίγλην ανδρείας καί ηρωισμού είς τόν Αγώνα. Ό Όδυσ-
σευς ϋπήρξεν εις τών πρώτων τής Επαναστάσεως αθλητών. Καταλίπών τό 
άρματωλίκιον τής Λιβαδειάς οτε ό αστήρ τοϋ Άλή τών Ιωαννίνων έφάνη ήδη 
κατερχόμενος ταχέως πρός τήν δυσιν, κατέφυγεν είς Λευκάδα, όπου καί άλλοι 
είχον καταφΰγει ανδρείοι οπλαρχηγοί, έν οις καί ό Καραίσκάκης, πάντες μεμυη-
μένοι τά τών Φιλικών. Ό Οδυσσεύς έπανήλθεν είς τήν Στερεάν (κατα τόν Μέν-
δελσον Βαοθόλδυ άπεβιβάσθη δι' Ίονικοϋ πλοίου μετημφιεσμένος είς Πάτρας καί 
έκειθεν μετέβη εις Άμφισσαν). έτοιμος ήδη πρό; δρασιν ύπερ τής απελευθε
ρώσεως τοϋ Γένους επελήφθη τών κατά τών τυράννων εχθροπραξιών φονεύσας 
έν Τατάρνη τής Άκαρνανίας ένα δεοβέναγαν μετά 60 στρατιωτών, πριν ή 
έτι ανυψωθή τό λάβαρον έν τή μονή τής Λαύρας. Ή πρός τους Γαλαξειόιώτας 
επιστολή αύτοϋ φέρει χρονολογίαν 22 Μαρτίου 1821. Είναι δε έν τών αρίστων 
τής εποχής τής Επαναστάσεως εγγράφων, αποπνέον θερμοτάτην φιλοπατρίαν 
καί περιγράφον διά χρωμάτων ζωηρών τά έκ τής δουλείας δεινοπαθήματα 
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τόσον τολμηρα και επιτυχής και αναίμακτος αύτοϋ έξοδος, ένώ άο ενός 
μαρτυροϋσι περί της ατρόμητου αύτοϋ εύψυχίας, άφ' έτερου έξαίρουσι 
τήν ετοιμότητα της αντιλήψεως και την νοημοσύνην αύτοϋ. Εις τούς 
δόλους δε τούς πολεμικούς διέπρεπε και ένηβρύνετο μάλιστα. Μετα τήν 
ματαίωσιν της ύπό τόν Κιοσέ Μεχμέτ πασαν και τόν Δζελαλεδδίν βέην 
τουρκικής εισβολής κατα Νοέμβριον τοϋ 1822, ότε ομολογουμένως 
κατώρθωσε μετ' άκρας έπιτηδειότητος να σώση τήν Άττικήν από της 
εχθρικής επιδρομής και δηώσεως, ό Όδυσσεύς έγραφε προς τους όπλαρ-

όθεν κρίνω ουχί άσκοπον χάριν τών αγνοουντων νά παραθέσω ένταϋθα τό κει-
μενον αυτής. 

« Ηγαπημένοι μου Γαλαξειδιώταις. 
«Ήτανε φαίνεται άπό τόν Θεόν γραμμένο ν' άδράξωμε τά άρματα μίαν ήμερα 

" καί νά χυθούμε καταπάνου στους τυράννους μας, ποϋ τόσα χρόνια ανελεήμονα 
η μας τυραγνεύουν. Τι τήν θέλομεν, βρε αδέλφια, αύτην τήν πολυπικραμένη 
n ζωή, νά ζούμε άποκάτω στή σκλαβιά καί τό σπαθί τών Τουρκών ν ακονιέται 
" στά κεφάλια μας ; δέν τηράτε ποΰ τίποτε δεν μας απόμεινε ; αι έκκλησιαίς 
" μας γενήκανε τζαμιά και αχούρια τών Τουρκών κανένας δεν μπορεί νά πή 
" πώς τάχα έχει τίποτε έδικό του, γιατί τό ταχυά βρίσκεται φτωχός, σά διακο-
" νιάρις στή στράτα. Αι φαμελιαις μας καί τά παιδιά μας είναι στα χέρια καί στη 
" διάχοισι τών Τουρκών. Τίποτε, αδέλφια, δεν μας έμεινε, δεν εινε πρέποντας 
" νά σταυρώσωμε τά χέρια και νά τηράμε τον ούρανό' ό Θεός μας έδωκε χέρια, 
" γνώσι και νοϋ' ας ρωτήσωμε τήν καρδιά μας καί ο,τι μας απαντυχαινη άς τό 
« βάλωμεν γλήγορα σε πραξιν, καί άς είμεθα, αδέρφια, βέβαιοι τό πώς ό Χριστός 
" μας ό πολυαγαπημένος θά βάλη τό χέρι επάνω μας. Ο,τι θά καμωμε πρε-
" ποντας είναι νά τό κάμωμε μίαν ώρα αρχήτερα, γιατί ύστερα θα χτυπάμε τά 
" κεφάλια μας Τώρα ή Τουρχία είναι μπερδευμένη σε πολέμους, χαί δέν έχει 
" ασκέρια νά στειλη καταπάνου μας. Άς ωφεληθοϋμεν από τήν περίστασιν. 
" όπου ό θεός άχούωντας τά δικαια παράπονα μας. μας έστειλε διά έλόγου μας' 
«μία ώρα πρέποντας είναι νά ξεσπάση αυτό τό μαράζ', όπου μας τρώγει τήν 
" καρδιά. Στ' άρματα, αδέρφια ή νά ξεσκλαβωθοϋμεν ή όλοι νά πεθάνωμε' και 
« βέβαια καλλίτερο θάνατο δεν μπορεί νά προτίμηση κάθε Χριστιανός και 
" "Ελληνας. 

" Εγώ, καθώς τό γνωρίζετε καλώτατα. αγαπητοί μου Γαλαξείδιώταίς, ημπορώ 
« νά ζήσω βασιλικά με πλούτια, τιμαίς καί δόξαις. Οι Τοϋρκοι ό.τι καί άν 
" ζητήσω μοϋ τό δίνουνε παρακαλωντας, γιατί τό σπαθί τοϋ Όδυσσέα δέν χωρα-
" τευει' έπειτα κοντά στά άλλα ένθυμοϋνται τόν πατέρα μου ποϋ τους έζεματισε. 
" Μά σας λέγω τήν πάσα αλήθεια, αδέρφια, δέν θέλω έγω μονάχα νά καλοπερ-
" νάω και τό γένος μου νά βογκάη στή σκλαβιά μοϋ καίεται ή καρδιά μου σάν 
« βλέπω καί συλλογοϋμαι πώς άκόμα οι Τοϋρκοι μας τυραγνεύουν. 
<< Άπό τό Μωρά μοϋ στείλανε γράμματα πώς είναι τά πάντα έτοιμα' έγώ 
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χηγούς Δυοβουνιώτην και Διαμαντήν : μάθετε ότι τούς Τούρκους έγώ 
)) με το τουφεκι και το περισσοτερον με ταις ψευτιαις και με την δυνα-
" μιν τοϋ Θεοΰ τούς έκυνηγησα και παν κατα διαβόλου είς τό Ζητοΰνΐ)). 
Και αληθώς τό κατόρθωμα ώφείλετο είς μονην τήν εύφυίαν του κατα 
τήν περίστασιν ταύτην. Επειδή, διορισθείς αρχιστράτηγος της Ανατο
λικής Ελλάδος ύπό της συνελεύσεως τών έν Αθήναις προκρίτων καί 
ζωσθείς τήν σπάθην της αρχηγίας δια χειρός τών αρχιερέων Αθηνών 
και Θηβών 1, καίπερ άποκεκηρυγμένος παρα της Κυβερνήσεως και τοΰ 

" είμαι στό ποδάρι μέ τά παλληκαρια μου, μά θέλω πρώτα νά είμαι βέβαιος τό 
" πώς θά με ακολουθήσετε καί σεις. Άν έσεις κάμετε αρχήν από τή μιά μεριά 
" και έγώ άπό τήν άλλη, θά σηκωθή Ολη ή Ρούμελη, γιατί ό κόσμος φοβαται' 
« μά σάν Ιδή έλόγου σας. ποϋ έχετε τά καράβια καί ξέρετε καλλίτερα τά πραγ-
< ματα, τό πώς σηκώνετε τό μπαεράκι, θε νά ξεθαρρέψη καί τελείωση καλλί-
" τερα τό πράγμα. 

"Περιμένω απόκρισιν με τόν Ιδιον ποϋ φέρνει τό γράμμα μου. Τη μπαρούτη 
" καί τά βόλια τά έλαβα καί τά έμέρασα' νά με οίκονομήσετε καί στουρνάρια καί 
" άν σας περισσεύη καί άλλη μπαρούτη νά μοϋ στείλετε, γιατί θά τήν δώσω καί 
" στους Πατρατζικιώταις. 

"Τοϋ Πανουρια τά λόγια μή τά πολυακοϋτε' είναι φοβιτσάρης' μά σάν το σηκω-
" σουμεν εμείς, αλλέως δεν μπορεί νά φτειάση πάρεξ νά έλθη μέ τό μέρος μας. 

«Αύριο τό βράδυ νά έλθη ένας στό μοναστήρι καί θά εύρη τόν Γκούρα γιά νά 
" μιλήση, σάν νά ήμουνα έγώ ό ίδιος. Τόν Γκούρα νά τόν αγαπατε' είναι παιδί 
" δικό μου καί καλό παλληκάρι. 

"Χαιρετίσματα σέ όλους τούς φίλους πέρα καί πέρα. 
"Σας χαιρετώ καί σας γλυκοφιλώ. 'O αγαπητός σας 
Οδυσσευς Ανδρούτσος. 
1 Ήσαν δ ούτοι, Αθηνών μεν ό Διονύσιος, ανεψιός τοϋ γεραροϋ αρχιεπι-

σκόπου Παλαιών Πατρών Γερμανοϋ, Θηβών δε ό Κύριλλος. Περί τοϋ γεγονότος 
τούτου ό Παπαμιχαλόπουλος γράφει: "Σεβαστόν πρόσωπον έν Αθήναις δίηγεί-
"ται ήμίν ότι έπί τή περιστάσει τής περιζώσεως τοϋ Όδυσσέως έγένετο τελετή, 
" ώς οπόταν χειροτονείται τις κληρικός' δύο διάκονοι προσήγον τόν στρατηγόν 
"από τοϋ αύχένος λέγοντες: "κελεύσατε! κελεύσατε!" ό δε αρχιερευς περιε-
"ζωσεν αύτοϋ τήν σπάθην". Αύτη κατά τό λέγειν τοϋ Άλ. Σούτσου ήτο ή 
δωρηθεισα είς τόν πατέρα του Άνδροϋτσον ύπό τής Αύτοκρατείρας Αίκατερίνης : 

Ητο η θηκη αδαμαντίνη 
η Μοσχοβίτις Αικατερίνη 
Εις τον Ανδρουτσον την ειχε δώση 
Και από χειρας Οθωμανων 

Είχε την δράξει, κι' αυτήν τον ζώνει 

Ο ιεράρχης των Αθηνών. 

Τό πράγμα όμως φαίνεται λίαν μυθιστορικον. 
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Αρείου Πάγου, δέν ήδυνηθη μέν ν* αναχαίτιση τους εχθρούς παρα τάς 
ύπωρείας τοϋ Μαρνασσοΰ, άλλ' ήττήθη μάλιστα έκεϊ και έκ των δύο 
οπλαρχηγών του ό Γάτσος έτραυματίσθη και ό Σαρρης' έζωγρήθη, 

* Είναι γνωστόν ότι ό ανδρείος ούτος Αθηναίος οπλαρχηγός κατώρθωσε νά δρα
πέτευση έκ τών φυλακών Λαρίσσης, Οπου είχεν άχθή σιδηροδέσμιος, έφθασεν είς 
Αθήνας καί ενεφανίσθη είς τούς συγγενείς του καθ' ήν ώραν ούτοι ήτοιμάζοντο νά 
τελέσωσι μνημόσυνον ύπερ αναπαύσεως τής ψυχής του. Τά κατ'αύτόν καί τόν τρα-
γικόν του θάνατον διηγείται ώς άκολούθωςό Σουρμελής : " Ο νέος ούτος ήτο γεν-
" ναϊος, ανδρείος καί αγαθής φύσεως. Πρό τής Επαναστάσεως ειχε δείξει δείγματα 
" τής τοιαύτης φύσεως πρός τήν τουρκικήν έξουσίαν, τήν οποίαν πολλάκις κατή-
" σχυνε, δραπετεύων άπό τε χείρας τών κρατούντων καί άπό είρκτήν καί άπό μέσον 
" πολλών* ήτο Ομως καί κακών ηθών ε!ς τήν παιδικήν ήλικίαν, αποτελέσματα 
« τής απαίδευτου μεγάλης του φύσεως. 'Απαχθείς δε εις Λάρισσαν βάλλεται είς 
« είρκτήν έμπεριεχομένην είς τά οίκήματα τοϋ 'Ρουσίν πασα άλυσσοδεμένος. Έν 
«τή είρχτή μελετών τήν άπόδρασιν τήν 9 ήμέραν λύει τάς άλύσσεις καί έν μέσω 
"τής νυκτός εξέρχεται πηδών από τοιχον είς τοιχον καί τήν ήμέραν φθάνει 
« εις τινα βλαχοπομένα, τόν όποιον πείθων, άλλάσσεί τά ιμάτια, ενδυθείς τά 
" ποιμενικά, καί ούτως ύποκρινόμενος καθ' όδόν ποιμενικήν προφοράν, κατώρ-
« θωσε ν' άπατήση τούς απαντώντας εχθρούς, ώστε έφθασεν είς Ταλαντονήσι 
« πρός τούς ημετέρους όκτώ Ολας ημέρας πορευόμενος από Ορος εις ορός, τρεφό-
" μένος άπό χόρτα. Τήν 24 Δεκεμβρίου φθάνει εις Αθήνας προς τήν α' φυλακήν 
" τής νυχτός καί τήν έπιοϋσαν, τά Χριστούγεννα εμφανίζεται ώς αναστημένος έκ 
"νεκτών είς τήν πόλιν, διότι ένομίζετο παρά πασι θανατωμένος. 

" Επειδή δε οί στρατιώται τοϋ φρουράρχου Γκούρα έπραττον καταχρήσεις καί 
"αδιχίας πρός Αθηναίους, ό φιλόπατρις Σαρρής αντεφέρετο πάντοτε, ώστε όλοι οί 
« έν τώ φρουρίω τόν έφοβοϋντο χαί ύπώπτευον δεινά. Ό Γκούρας παραπονείται 
" είς τόν Όδυσσέα λέγων οτι δέν δύναται νά ύπαρξη είς τό φρούριον καί εις τήν 
" πόλιν ενόσω ό Σαρρής ζή είς Αθήνας. Ό Σαρρής έδύνατο μέν νά βλάψη τόν 
" Γκούραν καί νά τόν άποβάλη άπό τό φρούριον, διά τήν έπίρροιαν όπου έλαβεν 
" εσχάτως εις τά όπλα τών Αθηναίων, άλλ' έφοβεϊτο μόνον τόν Όδυσσέα χαί 
«τοϋτο πάντοτε τόν έκράτει είς συστολήν. Ό Οδυσσεύς γνωρίζων τό δραστή-
« ριον ήθος τούτου τοΰ Αθηναίου, φοβούμενος μήπως ποτέ έξωσθή τοϋ φρουρίου 
" ύπ' αύτοϋ, καί λαμβάνων ταύτην τήν εύκαιρίαν διά νά κάμη τόν Γκούραν μιση-
«τόν πρός τούς Αθηναίους ίμετενόησε δέ μετ' ού πολύ ότι τοϋ ένεπιστεύθη τήν 
"φρουραρχίαν) πείθει μέν τοϋτον νά ένεργήση τόν θάνατον τοϋ Σαρρή' αυτός δε 
" ύπεκρίνετο φιλίαν καί ευνοιαν πρός αυτόν. Τέλος τήν 23 Ιουνίου 1823, γενο-
< μένης ταραχής είς τήν άγοράν, 70 στρατιώται τοϋ Γκούρα συλλαμβάνουσι τόν 
« Σαρρήν αθώον οντα' ούτος κρατούμενος όλος απ αυτούς, αναβρυχώμενος, τούς 
< σπρώχνει ισχυρώς καί φεύγει νά σωθή είς τό Έπαρχειον, (ήν δέ τότε Έπαρ-
« χος ό Δρόσος Μανσόλας)' ακολουθοϋντες δέ αυτόν οι έβδομήκοντα, τόν λαμβά-
«νουσίν έντεϋθεν. χωρίς νά σεβασθώσι τό Έπαρχειον καί τόν φέρουσι προσεκτι-
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άλλ' αυτός, άφοΰ κατώρθωσε να διασωθη διελθών διά τών εχθρικών 
τάξεων, προσποιηθείς τον Άλβανόν, καθό γινώσκων και λαλών άρι
στα τήν άλβανικην', έξηπάτησε κατόπιν τούς Τούρκους δια διαπραγ-

" κώτερον είς τό φρούριον ένθα τον θανατώνουσιν ανηλεώς κατ έπιταγήν τοϋ 
" Φρουράρχου. Έχαμε λάθος ό μακαρίτης νά καταφύγη είς τό Έπαρχειον* άν 
"έτρεχεν έξω τής πόλεως ήθελε σωθή, Οτι ήτο ταχύτατος καί δεν ήδύνατο 
" κανένας από τούς διώκοντας νά τόν καταλάβη ήτο δέ είς ακρον φιλότιμος, 
π φιλόπολις και καλοκάγαθος' ήτον Ομως ριψοκίνδυνος καί όρμητικός καί ένίοτ: 
«απροβούλευτος διά τήν νεαράν ήλικίαν του' ήν δε ετών 20. Είχε δε ανάστημα 
'< σώματος μέγα μάλλον ή μέτριον, αλλά όλον ανδρικόν καί ώραίον. όποιον ή 
" φύσις σπανίως φιλοτιμείται να δείξη* ήν δε καί ξανθός τήν τρίχα, έχων μύστακα 
" έπίμήκη. Ό θάνατος τούτου τοϋ άγαθοϋ πολίτου κατεπίκρανε Ολους τούς 
" Αθηναίους* ύπέμειναν δε διά τάς περιστάσεις τόν θάνατον, άλλ' έκαιροφυλά-
« κτουν νά λάβωσιν έκδίκησιν τοϋ αθώου αίματος". Εννοείται ότι τά περί τής 
αναμίξεως τοϋ Οδυσσέως είς τόν φόνον τοϋ Σαρρή είναι Ολως αυθαίρετα καί 
ανυποστήρικτα, πηγάζοντα από τήν άόυσώπητον έχθραν τοϋ ιστοριογράφου πρός 
τόν Όδυσσέα. Αξιοπερίεργα δέ είναι καί τά έξης όσα επάγεται ό αυτός έν σελ. 
51 : << Άς παρατήρηση τις Οτι ό Οδυσσεύς σώζει τόν Γκούραν από τήν έξουσίαν 
<< τοϋ πασα τής Εύριπου* ό Γκούρας σώζει τόν Όδυσσέα άπό τήν όργήν τοϋ 
"Έθνους. Ό Σαρρής φέρει αμφότερους εις Αθήνας* αμφότεροι θανατώνουσι 
"τόν Σαρρήν. Ό Οδυσσεύς γίνεται από τή; ύψώσεω; τοϋ Γκούρα* ό Γκούρας 
"γίνεται αίτιο; τή; καταστροφή; τοϋ Όδυσσέως* τό δε φρούριον έκδικειται(') 
" μέ τό αιμα τών τριών. Ταυτα όμως, συμπεραίνει ό Σουρμελή; μέ τήν συνήθη 
" του λογικήν καί έμμονον προκατάληψιν, επηγασαν άπό την κακεντρεχη του 

* Δραματικώτατα περιγράφει τήν σκηνήν ταύτην, ήτι; μαρτυρεί περί τή; 
ετοιμότητος καί αγχινοίας τοϋ Οδυσσέως, ει; τών συμπολεμιστών του, ό Κάρπος 
Παπαδόπουλος, είς τό έκδοθέν παρ αύτοϋ έν έτει 1837 φυλλάδιον Ανασκευη τώρ 
εις την ιστορίαν των 'Αθηνων αναφερομένων .περι του στρατηγου Οδυσσέως Ανδρού-
τσου. «Ένταϋθα ή μάχη, γράφει, διήρκεσεν άπό τά; 10 έω; τά; 2 μ. μ. Ό 
" Οδυσσεύ; παντοϋ έτρεχε φωνάζων ένα έκαστον κατ' όνομα διά ν' αντέχουν. Ό 
«στρατό; μέχρι τινό; εξαίρετα έξετέλεσε τό χρέο; του' βλέπων όμως Οτι παντα-
"χόθεν περιεκυκλώθη από ίππικόν τοϋ έχθροϋ, έτράπη εί; φυγήν.Ό Οδυσσεύς 
"τελευταίος έμεινεν είς τό κέντρον.Επειδή δέ ή δεξιά πτέρυξ πρώτη άφισε τήν 
"θέσιν τη;, έπροχώρησε τό ίππικόν καί έκυρίευσε τά Οπίσθια τοϋ Όδυσσέω;. 
" Βλέπων τόν κίνδυνον ούτο; ότι έκ τοϋ μετώπου πολεμείται άπό τοΰ; πεζού; 
"και όπισθεν από τό ίππικόν. παύε: τοϋ νά μάχηται καί ζητεί νά σωθή. πλη-
< σίον του έμεινε μόνο; ό Αλέξη; Τσαούση;, πληγωμένος καί αυτό; εί; την 
'< κνήμην. Τότε πρός τοϋτον μεν λέγει : "Φεύγα, Αλέξη, νά μή χαθής μαζί 
"μου!ο αυτό; δέ διά τινο; παραδόξου στρατηγήματος σώζεται. Απομονωθείς 
« και βλέπων προφανή τήν αίχμαλωσίαν. όρμα πλαγίως μέσον δένδρων τινών και 
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ματεύσεων περί υποταγής- αΰτοϋ τε και των προκρίτων των επαρχιών 
της Ανατολικής Ελλάδος, παρατείνας έπιτηδειότατα τας διαπραγ
ματεύσεις ταύτας, έως ότου πεισθέντες οι Τούρκοι εις τας διαβε
βαιώσεις του, ίσως δέ και ένεκα της προσεγγίσεως τοϋ χειμώνος και 
της αποτυχίας της προηγηθείσης εισβολής τοΰ Δράμαλη εις Πελοπόννη-
σον. επελθούσης δ άλλως τε έν τω μεταξύ και της καθαιρέσεως και 
θανατώσεως τοΰ Χουρσιτ πασα έν Λαρίσση, επανέκαμψαν εις Λαμίαν. 
Ούτω δ' έσώθη ή Άττικη και αϊ Αθήναι έκ της εισβολής τών έχθρων. 
Τό περίεργον δέ είναι ότι και μετα την άπελευσίν των ο πολύμητις 
αληθώς Όδυσσεύς, όστις προς τοις άλλοις μετα πολλής πανουργίας απέ
φυγε να ΰπογράψη τό παρουσιασθέν αΰτω ύπό των Τούρκων έγγραφον 
της υποταγής, έξηκολούθησεν ύποκρινόμενος τήν κωμωδίαν της άφοσιώ-
σεώς του̂  εις την τουρκικήν έξουσίαν και πρός έκτέλεσιν δήθεν της υπο
σχέσεως του περί προσελεύσεως εις ύποταγην των προκρίτων έπεμψεν 
εις Λαμίαν προς τους αποσυρθέντας αυτόθι πασάδες τρεις πρεσβύτας 
εκ των κοινών και ασήμαντων κάτοικων, ευπρεπως ενόυσας αυτούς, 
υποκριοεντας τους αντιπροσώπους των επαρχιών εκείνων και δη ως 
προεστώτας Λεβαδείας, Σαλώνων και Θηβών. Δια τό ευφυές τοϋτο 
τέχνασμα*άπεδοθη τότε εις τον Οδυσσέα τό έπώνυμον Γεροχουλιάρας; 
ήτοι κατ' εξοχήν επιτήδειος και μηχανορράφος'. 

Την έκτακτον αϋτοΰ εύουίαν. την όξυτάτην άντίληψιν και τήν άπα-
ράμιλλον στρατηγηματικότητα τοΰ Οδυσσέως μαρτυρεί περιτράνως τό 

«άπαντα άγνωρίστους άλλους Τουρκαλβανους. Αυτοί τον έρωτώσι: " — Τις 
"είσαι;" καί αυτός τοις άπεκριθη. " — Υμέτερος (σιόκ). Συγχρόνως έφθασαν 
" και οι διώκοντες αυτόν Κονιάροι Τοϋρκοι. Οι Τουρκαλβανοί νομίζοντες τόν 
-< Οδυσσέα συντροφόν των. τόν ύπερασπισθησαν καί έδιωξαν τους άλλους Τούρ-
"κους. Πρίν δε άνακαλυφθή ή απάτη, προσπαθεί να λυτρωθή καί από τούς 
"Αλβανούς* τους λέγει: κ — *Ας προχωρήσωμεν εμπρός διά να αίχμαλωτισωμεν 
"γυναικόπαίδα τών Ρωμηώνο' καί προχωρεί πρώτος τουφεκιζων. Οι Αλβανό; 
«τόν ηκολούθησαν μέχρι τινός διαστήματος, αποκαμόντες διά τόν μέγαν ανήφο-
προν τοϋ Παρνασσοϋ, καί τοϋ λέγουν: " — Στάσου, μωρέ μήν τρέχης μόνος 
"σου εμπρός νά μή σέ σκοτώσουν οι Ρωμαίοιι"' άλλ' αυτός εύρων τήν άρμο-
"διαν περίστασιν, έπροχώρησε λυτρωθείς καί από τόν κίνδυνον τοϋτον". 

1 'Ορα έν τώ Άρχειω τής Ίστορ. καί 'Εθν. Εταιρείας έπιστολήν Νίκήτα 
πρός Γκούραν έκ Τριπόλεως από 1 Φεβρουαρίου 1824 αριθ. 6). «Δεν έλειψα 
νά γράψω δις καί τρις τοϋ Γερου-Χουλιάρα..." καί σχόλιον Ίω. Βλάχου έν 
υποσημειώσει : "Χουλιάρα λέγει καί εννοεί τόν Όδυσσέα". 
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αναοερόμενον ύπό τοΰ Γούδα και τοΰ Πουκεβίλ γεγονός. Κατα την 
εκστρατείαν τοΰ Δράμαλη εις τό συμβούλιον των συναχθέντων πρός 
διάσκεψιν έπί τοΰ πρακτέου οπλαρχηγών της Ανατολικής Ελλάδος, ό 
Οδυσσεύς ειπε τα έξης : ((Μας στέλλουν να σφάξωμε τριάντα χιλιά

δες κουρμπάνια (θύματα)' άν τ άφίσωμεν να πηγαίνουν παρεμπρός, θα 
χαλάσουν μεν μ.έ τα βελάσματα τους τό χουζοΰρι (άνάπαυσιν) των 
αρχόντων μας έν Κορίνθω, άλλα θά κάμουν δραστηριωτερους τους αδελ
φούς μας εις τόν Μωρηάν. *Αν δέ δεν θελήσουν και ούτοι νά λάβουν 
τόν κόπον νά τα σφάξουν, θα τά άφίσουν εις τους πυρετούς και εις τήν 
πεινκν και εντός δύο μηνών αφανίζονται)). Ή πρόρρησις τοΰ διορατι-
κωτάτου ανδρός θαυμασίως έξεπληρώθη' άλλ οΰχ ήττον συνετοί και 
φίλοπάτριδες ήσαν οι λόγοι του και οι υπαινιγμοί του περί των έν 
Πελοποννήσω έριζόντων προκρίτων και των διαγωνιζομένων πεισμα-
τωδως φατριών, καθ' ην ώραν τοιοΰτος μέγας κίνδυνος ηπείλει την 
πατρίδα. Μετά τό είρημένον συμβούλιον έγραφε πρός τόν Κανακάρην τά 
έξης : ((Σας στέλνω 30 χιλιάδας Τούρκων νά σας διορθώσουν, χωρίς 
)) τροφήν. Υπόσχομαι νά μη άφίσω άλλους να περάσουν και πέρνω 
«επάνω μου τόν Χουρσιτ πασα)). Έτήρησε δέ πιστώς την ΰπόσχεσίν 
του. Και ά μεν Χουρσιτ δέν έπρόφθασε νά κατέλθη εις τήν Στερεάν και 
την ΙΙελοπόννησον, βρύχω θανατωθείς έν Λαρίσση διά σουλτανικοΰ φερ-
μανίου' συνετέλεσεν όμως ό Οδυσσεύς δια τών μ.έτρων άτινα έλαβεν εις 
τόν παντελή ολεθρον έν Βασιλικοΐς της ύπό τόν Μπαιράμ πασαν τρίτης 
στρατιάς, ήτις κατήρχετο μετα κτηνών και ζωοτροφίών άπειρων πρός 
ένίσχυσιν και έπισίτισιν της προπορευθείσης στρατιάς τοΰ Δράμαλη. 
Ιστορικοί τίνες άναφέρουσιν ότι ό Όδυσσεύς δέν παρέστη κατά την 

μάχην ταύτην, η οτι έφθασε περί τό τέλος, πασα δέ η τιμή, ανήκει εις 
τόν κατ' αυτήν άνδραγαθήσαντα Γκούραν. Υπάρχει εν τούτοις εις τό 
Άρχεΐον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας έγγραφον άνέκδοτον 
(ύπ' άριθ. 1590). όπερ είναι έκθεσις τοΰ Οδυσσέως πρός την Κυβέρνησιν 
περί τής μάχης ταύτης, έν ή περιγράφει τα γενόμενα και παρέχει λογοδο-
σίαν ως αρχιστράτηγος παρευρεθείς και διευθύνας τήν μάχην. Ιδου αύτό. 

Την 'Εκλαμπρότητα σας αδελφικως ασπάζομαι. 
Αύγουστος. 

κΕις τας 24 τοϋ τρέχοντος. Σας γράφω τόν πόλεμον ποΰ έγεινεν εις 
)) τας 23 τοΰ τρέχοντος, τώρα δέ σας γράφω και εις τάς 25 τοΰ τρέ-
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') χοντος πολέμου. Ό περιβόητος Μπαιραμ πάσας, περνώντας το άσκερι 
«του όλον τό όποιον συμποσούνταν εις 4,000 στράτευμα και ήλθε 
" κατ' επάνω μας. Και εις τας έξη ώρας της ήμερας συνεκροτήθη ο 
ο πόλεμος και έβάσταξε το τουφέκι έως εις τας όκτώ' και μετα τας οκτώ 
)) έπιαστήκαμε χέρια με χέρια και μέ σπαθιά. Λοιπόν τι στόμα να διη-
Η γηθη και ποια χειρ να περιγράψη την άνδραγαθίαν και τον θρηνον 
)) έπου έκαμαν οι άνδρες Ελληνες ! βέβαια ουδείς. Ό Γκούρας ξεσπαθώ-
" νοντας και μεθώντας από τόν πόλεμον ώσαν γίγαντας τους Τούρκους 
ο έθέριζε, χωρίς να έμποδισθη τό σπαθί του τελείως. Οι "Ελληνες άπό 
" την όρμην τους μέ τα όδόντια έτρωγαν τους Τούρκους, όπου τέλος 
ο πάντων έτρεχε τό αίμα ποταμηδόν άπό την ώραν όπου ήρξεν έ πόλε-
Η μος έως μέ τό πωρνό. Και αν οι Έλληνες δέν έπεφταν εις τα λάφυρα 
)) και δέν ένύκτωνε, δέν ήθελε μείνει βέβαια ούτε ουδείς άπό αυτούς και 
)) ήθελε πιάσωμε βέβαια καϊ τόν ίδιον Μπαιραμ. πασαν ζωντανόν. 
ο Μ' όλον τοΰτο δέν είναι μικρά πράγματα εκείνα όπου έπαθαν μέ 
πμέτρος έσκοτώθησαν 766' ώς αιχμάλωτοι έπιάσθησαν ζωντανοί 221' 
Η τους επήραμε και τσεπχανέδες φορτώματα εννέα και άλλα τριάντα 
χ έκαψαν οι ίδιοι' άλογα επήραμε τετρακόσια εβδομήντα* έσκοτώθησαν 
" και υπέρ τα 700. Αμάξια είχαν 1000 μέ παξιμάδι, κριθάρι και άλλα 
" είδη* έκαψαν άπό αύτα οι Τούρκοι 600 τα δέ 400 τα έπηραμ.εν ήμεϊς. 
" Έπηοαμεν και ολων τιΐ<ν αμαξιών τα βώδια και βουβάλια' τους επη-
ο ραμε και 8 κανόνια* τό πουγιουκσοϋκ μ.παιράκι τους τό επήραμε και 
" όλα τα έπλοιπα* ομοίως επήραμε και τα τουμπελέκια. Δέν δύνα-
ο ται χειρ να γράψη τα όσα τους έκάμαμε' τοΰτο μόνον σας λέγω 
" ότι τέτοιος πόλεμος δέν είχε γείνει άπό ήμας. Εσκοτώθησαν δικοί 
" μας εις τόν τόπον άνθρωποι 3' μας έλαβώθη και ό καπετάν Άντώ-
«νης του Ταλαντίου ολίγον εις τό πόδι και άν δέν έλαβωνόταν, 
" ήθελε γείνει μεγαλείτερος θρήνος, επειδή και έπεσαν οι άνθρωποι 
< οι ιδικοί μας εις αυτόν* άφισεν όμ.ως τόν άδελφόν του, νέον και 
" άξιον εις τό ποδάρι του. Ελάβωσαν άκόμη και άλλους 3. Τοϋρ-
') κοι ει δέ πόσοι έλαβώθησαν φεύγοντας και πόσοι έσκοτώθησαν δέν 
" ειξεΰρομεν, όπου οι ιδικοί μας τους έπηγαν κυνηγώντας έως τό 
"Ζητοϋνι. Από αυτούς άπου έμειναν, σας λέγω ότι δέν ηθελον έβγει 
" διά τόν θρηνον όπου έγεινεν* έκόπη πλέον ή έλπίς των αυτόθι πασά-
') δων, όπου προσμένουν ιμτάτι και ημείς έχομεν σκοπόν να τους 
J' βάλωμεν μέσα εις τό Ζητοϋνι και άν είναι θέλημα Θεοϋ έξολοθρεύον-
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Β τάς τους, θέλομεν κινήσει κατ ευθείαν δια τα αυτόθι και άμποτες 
w τοΰτο να γείνη. 

1822 Αυγούστου 27 
Οδυσσεύς του Ανδρίτσου 1. 

Β 

Δέν προτίθεμαι ενταύθα να εξιστορήσω τόν βίον τοϋ Οδυσσέως*. 
Ακροθιγώς μόνον αναφέρω έξ αΰτοΰ όσα περιστατικά έχουσι σχέσιν 
άμεσον ή έμμεσον προς τα έν τη επιστολή γραφόμενα διασαφίζοντα τόν 
χαρακτήρα του και έπεζηγοΰντα τας δραματικας του βίου του τύχας. 

Και πρώτον ό Αναστάσιος Λόντος, προ: ον αύτη απευθύνεται, ήτο ό 
αδελφός τοϋ Ανδρέου και ό υιός τοϋ πλουσίου και Ισχυρού προκρίτου του 
Αιγίου, του Σωτηρίου Λόντου, άποκεφαλισθέντος έν Τριπόλει έν έτει 
1812. Ό Αναστάσιος Λόντος κεκτημένος άρκετήν αναλόγως μόρφωσιν, 
ειχεν έπιδοθη ενωρίς εις τό πολιτικόν στάδιον, υπέρ τό δέον μάλιστα 
ενωρίς, άφοϋ έν ηλικία είκοσι και δύο ετών, χάρις βεβαίως εις τό οικογε-
νειακόν του όνομα, ήτο ήδη βουλευτής, ώς σαρκαστικώς παρατηρεί αΰτω 
ό Οδυσσεύς έν τη επιστολή. Εις τό πολιτικόν στάδιον παρέμεινε και 
μετα τόν Αγώνα, διατελέσας μέχρι του 1856, ότε άπεβίωσεν έν Αθή
ναις, γερουσιαστής και υπουργός πολλάκις έπί τών Εσωτερικών, της 
Δικαιοσύνης και τών Εξωτερικών. Φαίνεται όμως ότι τα πολιτικά του 
εφόδια δέν ήσαν πολύ σοβαρά, έδείκνυε δ' ενίοτε κουφότητα και κωμικήν 
οιησιν, αν άληθεύη τό άνέκδοτον τό κυκλοφορούν μεταξύ τών συγχρόνων 
του, καθ ήν έποχήν ήτο υπουργός τών Εξωτερικών έπί τών Παρκερικών, 
ήτοι κατ' Ίανουάριον τοΰ 1850, ότε ό υπό τόν 'Αγγλον ναύαρχον Πάρκερ 
στόλος απέκλεισε τόν λιμένα Πειραιώς, δια να βιασθη ή Ελληνική Κυβέρ-

1 Ορα περί της μάχης ταύτης καί τήν μαρτυρίαν τοϋ τότε επιζώντος Παρα-
σκευα Κουρκουμέλη αγωνιστοϋ έν τω παραρτήματι τής Ιστορικής Πραγμα
τείας τοϋ κ. Κωνστ. Παπαμιχαλοπούλου. 

2 Βιογραφίαί τοϋ Οδυσσέως ύπάρχουσιν ή ύπό τοϋ κ. Κωνστ. Ν. Παπαμι-
χαλοπούλου αναγνωσθείσα έν τώ Παρνασσώ ιστορική πραγματεία καί έκδοθεισα 
το 1873, ή ύπό τοϋ κ. Κ Σάθα γραΦεϊσα καί δημοσιευθείσα έν τω Γ τόμω 
τής «Χρυσαλλίδος" καί ή έν τοις Παραλλήλοις Βίοις τοϋ Γούδα. Ο Σουρμελής 
γράφει Οτι έμελλε να έκδώση είδικόν περί τοϋ Όδυσσέως σύγγραμμα ό σύγχρο
νος αύτοϋ έπισκοπος Αττικής καί πρώην Ταλαντίου Νεόφυτο: ό Μεταξάς. Άλλ. 
όμως τοιοϋτο βιβλίον δέν εξεδόθη. 
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νησις να καταβάλη τήν παρα της Αγγλίας ζητουμενην ύπέρογκον άποζη-
μίωσιν προς τόν παθόντα Ιουδαϊον Πατσίφικον, να στέρξη δέ και εις δια
φόρους αλλάς διπλωματικας απαιτήσεις. Έν Ελλάδι τότε ύπερίσχυεν ή 
Γαλλική πολιτική, υπέρ ής τόσον ειχεν έργασθή ό Κωλεττης ή χώρα ήμων 
εθεωρείτο ώς ή προστατευόμενη της Γαλλίας και ό διπλωματικός άγων 
κυρίως διεξήγετο μεταξύ τοΰ "Αγγλου υπουργού τών Εξωτερικών λόρδου 
Παλμερστώνος. έχθιστα πρός τήν Γαλλίαν διακειμένου, και της Γαλλικής 
Κυβερνήσεως* τα δέ διπλωματικά έγγραφα συνετάσσοντο υπό τοΰ τότε 
άντιπροσωπεύοντος τήν Γαλλίαν έν Αθήναις Θουβενέλ, τοΰ κατόπιν δια-
πρεψαντος έν τω διπλωματικώ σταδίω. Ό υπουργός Λόντος τίποτε 
αλλο δέν έπραττεν ει μη να υπογραφή τά συντασσόμενα παρά τοΰ 
Γάλλου διπλωμάτου έγγραφα. Και όμ.ως τόσον έπήρετο διά τοΰτο, ώστε, 
ώς λέγεται, ήκούσθη πολλάκις άναφωνών μετά μεγαλαυχίας και σείων 
άπειλητικώς τόν δάκτυλον : 

— Μαλμερστών ! Παλμερστών ! . . . θα σοΰ δείξω έγώ ποιος είναι 
ό υιός τοΰ Σωτηράκη ! 

Αι φράσεις τάς όποιας αναφέρει ό Οδυσσεύς έν τη επιστολή του ώς 
γραφεισαι παρά τοΰ Λόντου πρός κοινόν φίλον και άφορώσαι εις αυτόν, 
δέν φαίνονται τόσον προσβλητικά! ή δριμειαι, ώστε νά προκαλέσωσι 
τοιαύτην έκκρηξιν ο ρ γ ή ς παρα τω όξυχόλω υίω τοΰ Ανδρούτσου. Άλλ' 
όμ.ως, ει και φέρουσι τόν τύπον τής πατριωτικής νουθεσίας, ϋποκρύ-
πτουσι τήν κατηγορίαν, ήτις γενικώς έξετοξεύετο τότε κατά τοΰ Οδυσ
σέως ύπό των πολυαρίθμων αυτού έχθρων, παριστανόντων otUTOv ώς 
άνδρα βίαιον και ιδιοτελή, προτιμ.ώντα τό άτομικόν μάλλον ή τό κοινόν 
συμ,φέρον, ραδιουργούντα δ' έπί βλάβη της πατρίδος*. Το κόμμα τών 
πολιτικών, εις ο άνήκεν ό Λόντος, ήχθρεύετο ανέκαθεν τόν Όδυσσέα, 
ανήκοντα φυσικώς εις τό κόμμα τών στρατιωτικών, τό άποτελεσθέν έν 
άρχη έκ τοΰ Κολοκοτρώνη, Υψηλάντη και άλλων επιφανών οπλαρχη
γών. Ό άτίθασσος και πανοΰργος πολεμιστής δέν ύπετάσσετο ευκόλως 
εις τ α ς ιδιοτελείς ορέξεις και δέν έστεργε νά έξυπηρετη τα σχέδια τών 
αυθαιρέτων κοτζαμ.πασήδων ουδέ νά συμπράττη μετ αυτών εις τάς 
μικρορραδιουργίας των. "Τσαράνοι τής Βλαχίας δέν γίνονται οι Έλλη-
)) νες, ειπέ ποτε' αυτοί έπανεστάτησαν κατα τοΰ τυράννου δια ν' άνα-

Τοιαύτη περί τοϋ Όδυσσέως είναι και ή κρίσις τοϋ γράψαντος τήν Ίστο-
ριαν τής Ελληνικής Επαναστάσεως γνωστοϋ Σκώτου Φίνλαιυ. 
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οκτήσουν τήν έλευθερίαν των)). Κα: όταν ό Θεόδωρος Νέγρης, ό μ ε τ α 
τήν έν Έπιδαύρω συνέλευσιν διορισθείς παρα τοΰ Νομοτελεστικοΰ 
πρωθυπουργός, ειπεν αϋτώ: κ—Θα σέ προββάσω εις χιλίαρχον)), ό 
Ανδρούτσος απήντησε σκωπτικώς : «—Και έγώ θ α σέ προββάσω εις 
εκατόνταρχον)) 1. 

"Αλλως τε ο Οδυσσεύς φύσει άπηχθάνετο τούς προκρίτους και προε-
στώτας έν γένει, τά πρός αυτόν δέ και τα πρός τό γενικώτερον συμφέρον 
αδικήματα ένίων έξ αυτών έτμώρει σκληρώς. Είναι γνωστόν εις πόσας 
ταπεινώσεις και κακώσεις καθυπέβαλε τούς προκρίτους τής Αττικής διά 
τών οργάνων του ότε περιέστη πρός αυτούς εις έριδας. Τόν προεστώτα 
Αταλάντης Άλέξανδρον Μιχάλην άντιπράττοντα εναντίον του και 
γράφοντα κρυφίως πρός τήν Κυβέρνησιν ότι ό θάνατος τοΰ Οδυσσέως 
είναι απαραίτητος διά τήν εύόδωσιν τής Επαναστάσεως, συνέλαβε και 
έφόνευσε μετά συνοπτικην διαδικασίαν. Ένα τών δημογερόντων Λεβα-
δείας, ονόματι Ηλίαν Πασπάλην, προσελθόντα πρός τόν Όμέρ Βρυώνην 
και ζητήσαντα άμ.νηστείαν, έφόνευσεν επίσης, άφοΰ πρότερον τόν μ.ετε-
χειρίσθη ώς ύποζύγιον και τόν ήνάγκασε ν α τόν φέρη έπί τών νώτων του 
έπί δίωρον διάστημα. Τό γεγονός φαίνεται σήμερον θηριώδες' ά λ λ α τ α 
ηθη τότε δέν ήσαν ήμερα ό Όδυσσεύς δέ τόσον ήτο αμείλικτος εις τήν 
τμωρίαν τών έχθρων του, ώστε προέβη εις πραξιν θηριωδεστέραν, έντει-
χίσας ζώντα ένα ιερέα, ον δικαίως ή αδίκως υπώπτευεν ώς κατάσκοπον 
τοΰ διοικητού Ευβοίας Ομερ πασα. Μή λησμονώμεν ότι ή αυλή τοΰ 
σατράπου τών Ιωαννίνων, ένθα έσπούδασεν ό Όδυσσεύς, ήτο σχολειον 
περβόητον ώμότητος 2. 

1 Σημειωτέον ότι. οτε ό Νέγρης κατόπιν διαφωνήσας προς τούς όμόφρονάς του 
Κατέφυγε πρός τόν Όδυσσέα. τόν άσπονδον έχθρόν του. οΰ τήν έξόντωσιν τοσά-
κις έμελέτησεν. ούτος τόν εδέχθη φιλικώς καί τόν έποοστάτευσεν. ει καί άπο-
στρεφόμενος τόν χαρακτήρά του. μέχρι τοϋ θανάτου του, συμβάντος έν Ναυπλιω 
Κατά τό 1824 έκ τής έπικρατούσης τότε έχει λοιμικής νόσου. 'Εν τή "Χρυσαλ-
λίδΐ", ένθα έδημοσιεύθη άλλοτε (τόμ. Γ) βιογραφία τοϋ Ανδρούτσου ύπό Κ. 
Σάθα. αναφέρεται τό αυτό ανέκδοτον, ώς συμβάν μεταξύ Οδυσσέως καί Δημ 
Υψηλάντου, συναντηθέντων έν Δωρίδί μετά τήν διάλυσιν τής έν Σαλώνοις συν

ελεύσεως. Ως πιθανωτέοαν παραδέχομαι τήν πρώτην εκδοσιν' έν έτει 1824 ό 
Υψηλάντης δέν ήτο δυνατόν νά λαλή με τοιαύτην γλώσσαν πρός τον Οδυσσέα. 
2 Περί τής ώμότητος τοϋ Όδυσσέως ύπάρχουσι καί άλλαι κατηγορίαι. Ό 

Σουρμελής έν τή Ιστορία των 'Αθηνων γράφει : <<Διά να φανερώσω είς ποιον βαθ-
"μόν ωμός ήτο ό άνθρωπος ούτος, λέγω έν μόνον ότι συλλαβών δύο Χριστια-
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Τό έμφυτον τοΰτο και αμοιβαϊον μίσος μεταξύ των προκρίτων και τοΰ 

Οδυσσέως ηύξησε βαθμηδόν δια της άστοχου ενεργείας των κατα καιρούς 
Κυβερνητών, ιδιαιτέρως δέ δια της ενεργείας τοΰ Αρείου Πάγου, της 
τοπικής συνελεύσεως, ητις υπήρξε τό άτυχες δημιούργημα τοΰ Όδυσ-
σέως' ή τοιαύτη ενέργεια άπέληξεν εις τό αίματηρόν δράμα τοΰ φόνου 

" νούς αθώους "Ελληνας, τούς έσουβλισε, τούς έψησεν ώς σφάγια είς το πϋρ. 
" βραδύνων τον θάνατον αυτών διά μεγαλητέρας βασάνου. Παρατρέχω έδώ τον 
.ι θάνατον τοϋ Αλεξάνδρου Μιχαήλ Ταλαντινοϋ (τοϋ περί οΰ ό λόγος ανωτέρω 
" προεστώτος Αταλάντης), τοϋ οποίου συνέτριψε τούς πόδας καί τά σκέλη καί είτα 
" κατασύρας αυτόν κατά πετρών, τόν έβίασε να έκπνεύση ανηλεώς ώς κακοϋργος 
«ό προύχων καί εις τών πρωταγωνιστών τής Αταλάντης." 

Αναφέρει δέ καί ό Γούδα; (έν τω Βίω τοϋ Όδυσσέως) : "Άπελθών είς Μονην 
" παρά τό Δαδί μετά τήν Γραβιάν καί άκούσας ότι οί στρατιώται είχον έχτραπή 
" εις κακουργήματα καί έλήστευσαν καί έφόνευσαν συναδέλφους των διά νά 
" λάβωσι τά Οπλα των. άνακαλύψας δύο τοιούτους ένοχους, εψησεν αΐτοίς είς το 
σουβλι." "Οσον καί άν άποτροπιαζώμεθα τάς βαρβάρους ταύτας πράξεις, πρέπει 
ούχ ήττον ν' άναλογίσθώμεν Οτι ή τοιαύτη θηριωδία ήτο συνήθης κατ έκείνην 
τήν έποχήν. ένυπάρχουσα εις τά ήθη τών ημετέρων πολεμιστών, οίτίνες περί 
τοϋτο απεμιμοϋντο τούς τέως δέσποτας των. Ο οπλαρχηγός Χατζή Χρήστος, 
ώς διηγοϋνται, απέτεμε διά τής σπάθης του τήν κεφαλήν τοϋ αγγελιαφόρου του 
διά παραμικρόν τι σφάλμα, κατά τήν έν Κρεμμυδίω μάχην ενώπιον Γάλλου 
φιλέλληνο;, όστις έμεινεν άναυδος έκ τής φρίκης, ανάλογους δέ τοιαύτας απάν
θρωπους πράξεις διηγείται ό Γάλλος φιλέλλην Baybaud, ό διαμείνας έν τά) 
έλληνικω στρατοπέδω προ τής Τριπολιτσας 'Εν τοις Άπομνημονεύμασιν αύτοϋ 
έμποιοϋσί φρίκην αϊ σελίδες αϊ περιγράφουσαι τήν αγρίαν σφαγήν καί τά θηριώδη 
ανοσιουργήματα τά διαπραχθέντα ύπό τών πορθητών μετά τήν άλωσιν τής πόλεως 
έκείνη; έπί αθώων γυναικών καί παίδων. Τό μίσο; ποό; τόν έχθρόν καί τόν 
πολέμιον κάν ομόφυλο; ή κάν αλλόφυλο; ήτο άνηλεέ;. Άλλ' όμω; όφείλομεν 
νά Ομολογήσωμεν άνευ έθνικής μεροληψία; Οτι περί τοϋτο οι διδάσκαλοι απέμε
ναν πάντοτε ανώτεροι τών μαθητών. Τά βασανιστήρια εί; ά ύπεβάλλοντο οι 
ατυχεί; 'Ελληνε; οί περιπίπτοντε; αιχμάλωτοι εί; χείρα; τών Τούρκων ήσαν 
ανώτερα πάση; σατανική; έπινοία;. Ιδού τί διηγείται ει; τά Πολεμικά Απομνη
μονεύματα αύτοϋ ό Χρ. Περραιβό; περί τοϋ μαρτυρικοϋ θανάτου ένό; τών προ
γόνων τή; γνωστή; άθηναίκή; οίκογενεία;, ζωγρηθέντο; κατά τήν μάχην τοϋ 
Χαϊδαρίου : "Μεταξύ αυτών (τών αιχμαλώτων) ήτο καί ό Χατζή Λάμπρο; Κορο-
" μηλα; απόγονο; γνήσιο; τών Μαραθωνομάχων Αθηναίων. Ό γενναίο; οΰτο; 
πατριώτη; δέν ένθυμήθη ότι ημπορεί νά κάμη Ορφανά επτά τέκνα άνήλικα καί 

'σύζυγον. αλλ' έπροτίμησε νά τ' άφίση έστερημένατή; πατρική; του προστα-
" σία;,πλήν ελεύθερα, καί άμέσω; ώ; ήκουσε τήν σάλπιγγα τή; Πατριδο; έσπευ-
<σεν εί; τόν αγώνα τόν ύπερ αύτη;. Διά τήν άξίαν του οί μέν Έλληνε; 
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τοΰ Νούτσου και τοΰ Παλάσκα έν Δρακοσπηλιά. Ό διπλοΰς ούτος φόνος 
είναι βεβαίως στίγμα διά τόν Όδυσσέα, καθ' ον τρόπον έτελέσθη, 
τοσούτω μάλλον Οσω, ώς λέγεται, ό Νοΰτσος ήτο ευεργέτης του, σώσας 
άλλοτε αυτόν ύποπεσόντα εις την δυσμένειαν τοΰ 'Αλη, έκ βέβαιου 
θανάτου 1 άλλ' όμως δέον ν' άναλογισθώμεν ότι ο; άνδρες εκείνοι, οι 

" πατριώται έδέχθησαν αυτόν άρχηγόν είς τά τάγματα των οί δε Τοϋρκοι τόν 
" έβλεπον μέ μεγάλην άντιπάθειαν καί έπνεον έκδίκησιν κατ αύτοϋ, διό καί οτε 
" τόν έβαλαν είς χείρας, τόν κατεδικασαν είς σκληρότατον θάνατον, τόν σταυρι-
" κόν. 72 ώρας έκρέματο είς τείχος καρφωμένος άπό τε τάς χείρας καί τά ώτα 
" καί οι εχθροί του ευχαριστούν τήν λύσσαν των κατά τοϋ μάρτυρος τούτου οί 
" μέν πλήττοντες μέ ξίφη, οί δέ έμπήγοντες εις τό σώμα του σιδηρά πυρωμένα. 
" Ο θάνατος, τό μόνον ευτύχημα είς τήν θέσιν του. ήτο βοαδυκίνητος καί δέν 
"έφθασεν έως Οτου Τοϋρκός τις, λαβών παρ' αύτοϋ άλλοτε ευεργεσίας, τότε 
" ευσπλαγχνίσθείς, συνέταμε τόν καιρόν τών πόνων του καί θανατώσας τον μέ 
" βολην πιστόλας, καιρίως απέθανεν" (ούτως έχει τό κείμενον). 

Και όμως ό τόσον ωμός καί απηνής Οδυσσεύς ειχεν ενίοτε στιγμάς καθ ' ας 
άπηχθάνετο τήν αιματοχυσίαν ! Ό έκ Σουλίου ίστορικός Κουτσονίκας, αυτό
πτης τής αιματηρά; μάχης τών Βασιλιχών, περιγράφων τό πεδίον τής συμπλο-
χής αναγράφει τό έξης έπεισόδιον " Ελεεινή καί αξιοθρήνητος ήτο ή θέα 
" τών Ορέων καί κοιλάδων έπί τών όποιων συνεκροτήθη ή ένδοξος αύτη μάχη, 
" δέν έθεώρει τις άλλο παρά πτώματα ανθρώπων καί ζώων, παρά γήν βεβαμμέ-
" νην ύπό τών αιμάτων καί κεκαλυμμένην ύπό ανθρωπίνων πτωμάτων. Και 
" αυτός ό σκληρός τήν καρδίαν και άσπλαγχνος τό είδος Οδυσσεύς, φθάσας μετά 
" τήν μάχην καί ίδών τά έχτάδην έπί τής γής κείμενα σώματα, ειπεν είς τόν 
n Γκούραν : κ—"Α, αδελφέ ! μεγάλη άνθρωποθυσία' καί δέν έλυπήθης ταύτην ; 
"ό δέ τώ άπήντησεν: κ—Άλλ' άνευ ταύτης ελευθερία δέν άποκταται." 

Άς προσθέσωμεν πρός συμπλήρωσιν ότι, άν ό Οδυσσεύς ήτο σκληρός, ό αντί
ζηλος αύτοϋ Γκούρας δέν καθυστέρει περί τήν ωμότητα, αφου αυτός ό κατήγο-
ρος τοϋ Όδυσσέως Σουρμελής βέβαιοι οτι καθυπέβαλεν εις σκληρότατα βασανι
στήρια Οκτώ νέου; έξ Αθηνών έπί άπλή μόνον υποψία. Ούδ' οι Αθηναίοι εξαι
ρούνται τής κατηγορία;, διότι, ώ; λέγει τουλάχιστον ό Φίνλαιϋ, οτε ό Όδυσσεύ;, 
αντιταχθείς κατά τών Τούρκων έν Κάρυστω, έπεμψεν ώ; τρόπαια νίκης πεντή-
κοντα κεφαλά; Τούρκων καί τρεί; αιχμαλώτου; ζώντα;, οι Αθηναίοι έφόνευσαν 
τού; δυστυχεί; τούτου; διά λιθοβολισμών. Σημειωτέον Ομω; Οτι κατά τόν Τρι-
κούπην καί τόν Γόρδωνα ό νικήσα; τότε έν Καρύστω δέν ήτο ό Όδυσσεύ;. άλλ 
ό Κριεζώτη;, διότι ό Όδυσσεύ; εύρίσκετο τότε έν Αθήναις. 

1 Περί τών έκδουλεύσεων τοϋ Νούτσου, όστι; όμολογουμένως απέλαυεν εύνοιας 
καί έκέκτητο ίσχύν μεγαλην παρά τή αυλή τοϋ Άλή πασα, ύπήρχον διάφοροι 
θρύλοι, διαπλασθέντες έπί τό δραματικώτερον καί μυθιστορικώτερον ύπό τής 
παραδόσεω; Ό κοίνότερος αυτών ήτο ό εξής, αναφερόμενος είς τους Παραλλή-
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έλαυνόμενοι έξ άτιθασσων και αίμοχαρών όρμεμ.φύτων και συνταρασσό-
μενοι ές άγριων παθών, δύσκολον ήτο να δείξωσιν άρχαικήν μετριοπά-
θειαν και να φανώσιν αγογγύστως νομοταγείς, σφάλμα δέ μέγα διέ
πραξαν οι πολιτικοί της εποχής εκείνης, άποστείλαντες τους ατυχείς 
φονευθέντας ν' άλυσοδέσωσι τόν λέοντα εντός του άντρου του, φανταζο-
μενοι ότι ό Οδυσσεύς θα έστεργε τόσον ευκόλως να παραδώση την 
άρχηγίαν, τήν οποίαν δια πολυετών μόχθων και δι ανδραγαθημάτων 
είχε λάβει. "Οτι δέ ό θάνατος τοϋ Όδυσσέως έπεζητειτο παντί σθέ-
νει ύπό των άσπονδων έχθρων του, ουδεμία αμφιβολία, έπικύρωσις δέ 

λους Βίους τοϋ Γούδα έν τώ Βίω τοϋ Νούτσου : " Ό Άλή πάσας διέταξε ποτε 
" ν απαγχονίσωσι τόν Οδυσσέα καί οι μέν δήμιοι απήγαγον αυτόν είς τόν 
"συνήθη τόπον τής καταδίκης, τον πλάτανον, τέταρτον τής ώρας απέχοντα τής 
" κατοικίας τοϋ Νούτσου' φίλος δέ τις τοϋ Οδυσσέως έπεισε τούς δήμιους νά μή 
" έπισπεύσωσι. συνάμα δέ ειδοποίησε αμέσως τόν 'Αλέξίον Νοϋτσον καί οΰτος 
" ούτε στιγμήν απολέσας. ιππεύει, σπεύδει εις τόν πλάτανον καθ' ήν στιγμήν οί 
"δήμιοι έθετον τόν βρόχον, αρπάζει τοϋτον, θέτει είς τόν Ιδιον αύτοϋ τράχηλον 
" καί διατάσσει τούς δήμιους νά έχτελέσωσι τό τοϋ τυράννου πρόσταγμα. Μη 
" τολμώντων δε καί τούτων καί θορύβου γενομένου, ό τύραννος διέταξε νά φερω-
" σιν ενώπιον του τόν τε Οδυσσέα καί τόν Νοϋτσον. Οΰτος δέ ουδόλως πτοη-
"θείς: —Τόν Όδυσσέα, είπεν, έχω πρό πολλοϋ αδελφοποιτόν απαιτώ νά 
"χαρίση; τήν ζωήν του εις έμέ, τό θετον τέκνον σου' σ έξορκίζω έν Ονόματι 
"τοϋ φίλου σου πατρός μου! —Ό τύραννος οΰ μόνον τοϋτο έπραξεν, αλλά καί 
" εύνοίαν ούκ Ολίγην έπεδαψίλευσε βραδυτερον τω Όδυσσεί, καταστήσας αυτόν 
"καί σωματοφύλακα". Αλλά τήν διήγησιν ταύτην ήναγκάσθη βραδυτερον αυτός 
ό Γούδας νά χαρακτηρίση ώς μυθώδη' τό αληθές δε κατά τήν περίστασιν ταύτην 
είναι ότι όντως ό Νοϋτσος έμεσολάβησε παρά τω Άλή υπέρ τοϋ Οδυσσέως. 
Οστις ήτο καθειργμένος. καθότι έν συμπλοκή έπιστόλίσεν έπίσημόν τινα Άλβανόν, 
είχε δέ αντιστή καί είς τόν περίφημον έκτελεστήν τών διαταγών τοϋ Άλή, τόν 
Ταχήρ Άμπάζην Οθεν ό σατράπης σφόδρα κατ αύτοϋ έξωργίσθη' ή ίκεσία δε 
τοϋ Νούτσου φαίνεται Οτι κατεπράυνε τήν Οργήν του. 

Αλλά καί ό Παλάσκας λέγεται Οτι είχε προσφέρει άλλοτε έκδουλεύσεις πρός 
τόν Όδυσσέα. Εύρισκόμενο; έν Ιωαννίνοι; είς τό τουρκικόν στρατοπεδον κατά 
τήν πολιορκίαν τοϋ Άλή. παρηκολούθησε τόν εις Βοίωτίαν είσβαλόντα ύπό τον 
Όμέρ Βρυώνην τουρκικόν στρατόν κατα τήν νύκτα δέ τής περίφημου μάχης 
τοϋ Χανίου τής Γραβιάς ειδοποίησε συνθηματικώς τόν αυτόθι έγκλειστον Οδυσ
σέα Οτι τήν έπομένην οι Τοϋρκοι έμελλον νά προσβάλωσι τό χάνιον διά τηλεβό
λων, καί τότε ούτος απεφάσισε νά έγκαταλίπη αυτό νύκτωρ. Επίσης λέγετα; 
Οτι ειδοποίησε τόν Όδυσσέα καί περί τής έπικειμένης αιφνίδιου εισβολής τών 
Τούρκων εις Λεβαδείαν καί χάριν τούτου έγένετο δυνατόν νά σωθώσι τά γυναι
κόπαιδα τής πόλεως ταύτη;. 
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αναμφισβήτητος τούτου τυγχάνει ή έν τω ένετικώ πύργω της Ακροπό
λεως διαδραματισθείσα τραγωδία. Ό είρημένος Παπαδόπουλος αναφέρει 
εις τό φυλλάδιόν του διαφόρους απόπειρας γενομένας εναντίον τοΰ Οδυσ
σέως τη υποκινήσει της Κυβερνήσεως, άριθμεί δέ αύτας λεπτομερέστερον 
και αυτός ό Οδυσσεύς έν τινι επιστολή του, ώς θα ιδωμεν βραδυτερον. 
Άδηλον κατα πόσον είναι δίκαιαι και εύλογοι πασαι αύται αί αίτιάσεις' 
τό πιθανώτερον όμως είναι ότι πολλαί έξ αυτών είναι πραγματικαί' 
άξιοσημείωτον δέ ιδίως είναι τό παρ' αΰτοΰ και τοΰ Όδυσσέως άναφε-
ρόμενον γεγονός περί της γενομένης εναντίον αΰτοΰ απόπειρας δολοφο
νίας έν Ναυπλίω, συμβάν μετα τήν έποχήν καθ' ην έγραφε τήν πρός τόν 
Λόντον έπιστολήν του, έχει δέ κατα την άφήγησιν τοΰ Παπαδοπούλου 
ώς έςής : 

((Τό 1824 διέτριβεν ό Οδυσσεύς εις τήν καθέδραν τής Κυβερνήσεως, 
τό Ναύπλιον' καθήμενος έν μια των ήμερων είς τήν οίκίαν τοΰ στρατη
γού Νικήτα Σταματελοπούλου, έχουσαν παράθυρον απέναντι τοΰ Ίτζ-
Καλέ, έπου έκάθηντο αυτός, ό Νικήτας και μεταξύ τών δύο μικρόν 
κοράσιον τοΰ Νικήτα, έπυροβολισθη έκ τοΰ Ίτζ-Καλέ παρα τοΰ 
Μήτρου Τριανταφυλλίνας, τότε φρουράρχου 1 άλλ' επειδή τό διάστημα 
ήτο μακρύ, δέν έπέτυχεν ό πυροβολισμός, τό δέ σφαιρίδιον τού μολύβδου 
έκτύπησε κρύον παρα τους πόδας τοΰ κορασίου, τό οποίον έχαίδευεν ό 
Οδυσσεύς. Τότε έννόησεν οΰτος ότι και εις αυτήν τήν καθέδραν δέν είναι 

ή ζωή του άσφαλής' ό δέ Νικήτας θαυμάσας είς τό τόλμημα τοΰτο, 
λαβών τό σφαιρίδιον, έδραμε πρός τήν Κυβέρνησιν (προεδρεύοντος τοΰ 
Κουντουριώτου) και διηγείται τό συμβάν, έν δέ μέλος αυτής (ό 'ίω. 
Κωλέττης) λέγει πρός τοΰτον : α—-Νικήτα, δέν είναι δική σου δουλειά 
ο και πήγαινε είς τό σπίτι σου)). Εις ταΰτα όλα είναι μάρτυρες ή οικο
γένεια τού στρατηγού Νικήτα)). 

Ή απέχθεια κατα τού Όδυσσέως κατα τών προκρίτων και τών 
κοτζαμπασήδων έκδηλούται είς πασαν σχεδόν έπιστολήν του. Έν τη 
πρός τόν Κοραήν επιστολή του έγραφεν : ((Ή έπανάστασις, πριν λάβη 

1 Τόν Μήτρον τοϋτον Τριαντάφυλλον, ή τή; Τριανταφυλλίνα;, αναφέρει καί 
αλλαχοϋ ο Παπαδόπουλο;, ώ; συντελέσαντα ε!ς τήν διάλυσιν τοϋ έν Εύβοια έλλη-
νικοϋ στρατοπέδου διά τών φθονερών αύτοϋ σπερμολογιών. "Ετρεφε πάθος άσβε-
στον κατα τοϋ Όδυσσέως, καθότι είχε ραπισθή, ώς λέγεται, παρ αύτοϋ άλλοτε. 
Ητο έκ Λεβαδεία;. ύπεστηρίζετο ύπό τών έχθρων τοϋ Όδυσσέω;, υπήρξε ο: 
εις τών δημίων του κατά τό άποτρόπαιον έπί τή; Άκροπόλεως δράμα. 
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a τέλος, έγέννησε την φιλαρχίαν και φιλοπλουτίαν. Τό φίλαρχον και 
a φιλόπλουτον τοΰτο θέλον να έμποδιση τό Έθνος, ήλθεν εις Έπίδαυ-
" ρον και "Αστρος, και εις την πρώτην περίστασιν και εις την δευτέραν 
Μ πάντοτε υπερίσχυσαν η ιδιοτέλεια και ή φιλαρχίαΒ. Προς δέ τόν 'Τψη-
λαντην έγραφεν: «Εκείνοι όπου λυσσάζουν δά αξιώματα α ς γράφουν 
« διπλωματικά, ας λέγουν κρυφά, και ας προσπαθη να γελα ό ένας τόν 
ο άλλον. Αυτοί είναι σάν πανούκλα είς την Ελλάδα και πρέπει ό λαός 
ο να χωρισθη άπό αυτούς και να τους κάμη κουντουμάτσια (ίταλ. COn-
a tumacia = περιορισμόν. κάθαρσιν), διά να μή μολυνθοΰμεν όλοι μας 
ο και χαθούμενΒ. Και κατωτέρω : «Έγώ μέ τας προκηρύξεις μου και 
Β μέ τήν διαγωγήν μου πληροφορώ τό Έθνος ότι πρέπει να έχωμεν διοί-
)) κησιν, άλλα να λείψουν οί κακοδιοικηταί εκείνοι όπου τρυπώνουν και 
)) μιλοΰν κρυφά και κινοΰν φατρίας δά να λάβουν όφφικια' θα χαλάσουν 
a τήν πατρίδα, καθώς ώς τώρα τήν έδωκαν τοΰ διαβόλου ο. Ισην 
πικρίαν περιέχουσι και αί σαρκαστικώταται φράσεις τής πρός τόν Λόντον 
επιστολής του, αί μυκτηρίζουσαι την πολιτείαν αϋτοΰ και αρμόζουσα: 
δυστυχώς ου μόνον εις αυτόν, άλλ' εις πολλούς των πολιτευομένων τοΰ 
καιροΰ εκείνου. Τόν μόλις άνατείλαντα φωστήρα τής ελευθερίας έπεσκία-
σαν ενωρίς τά νέφη τών ερίδων και τών διχονοιών. Ό μεταξύ τών 
πολιτικών και στρατιωτικών, ή άλλως μεταξύ κοτζαμπασήδων και 
καπεταναίων άγων άνεφάνη άπό τών πρώτων μηνών τής Επαναστά
σεως, ότε άπεβιβάσθη είς Πελοπόννησον ό Δημήτριος Υψηλάντης, πριν 
ή ή σημαία τοΰ σταυροΰ κυματίση έπί τών επάλξεων τής Τριπολιτσας. 
Ή έρ:ς έξηκολούθησε σφοδρά και βιαία, ΰποθαλπομένη έκ τών ραδιουρ
γιών τών εγχωρίων διπλωματικών στοιχείων, κρίσμον δέ αυτής σημείον 
ύπήρξεν ή έν "Αστρει εθνική συνέλευσις, ότε τα δύο κόμματα ευρέθησαν 
αντιμέτωπα πρός άλληλα. Εκεί όπου έπ' έσχατων έτοποθετήθη ή επι
μνημόσυνος πλάξ, συνήχθησαν οι 267 τταοΊστ̂ ταί. ώς έλέγοντο τότε οί 
αντιπρόσωπο: τών επαρχιών, έκ πάσης γωνίας τής έλληνίδος γής προερ
χόμενοι και εκ χωρών άκόμη, αϊτινες φεϋ ! στένουσ:ν έτι υπό τόν επαχθή 
ζυγόν, κατελέγοντο δέ μεταξύ αυτών οι επιφανέστατοι τών αρχηγών. 
Τό κόμμα τών στρατιωτικών, είς ό άνηκε και ό Όδυσσεύς συνδεόμενος 
δά φιλίας μετα τοΰ Κολοκοτρώνη, Οστις ειχε συμ.πολεμήσε: μετά τοΰ 
πατρός του, έμειονοψήφει' τόση δ' ήτο ή έχθρα αΰτοΰ πρός τοΰ: αντιθέ
τους, ώστε οι εις αυτό ανήκοντες καπεταναίοι κατέλυον, ή μάλλον ειπείν, 
έστρατοπέδευον εκείθεν τοΰ Αστρους, εις τά Μελιγικιώτικα Καλύβια, 
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χωριζόμενοι άπό τών καλαμαράδων διά τής κοίτης τοΰ ρύκκος Τάνου. 
"Αμα τή ένάρξει τών εργασιών, και ότε ιδίως επέστη ή στιγμή τής 
εκλογής νέας Κυβερνήσεως, ή έξαψις τών παθών έκορυφώθη έπί τοσού
τον, ώστε και αυτός ό Κολοκοτρώνης, ό πολλάκις είς τάς κρίσιμους 
περιστάσεις έπιδείξας σύνεσιν Νέστορος, παρεφέρθη μέχρι τοΰ ν άπει-
λήση δά τής σπάθης του τόν έπίσκοπον "Αρτης, ώς συνηγορήσαντα υπέρ 
τοΰ Μαυροκορδάτου, ν' άποτείνη δέ πρός τοϋτον, εκλεγέντα πρόεδρον 
τοΰ Νομοθετικού, απρεπείς όνειδισμούς. Μετα τάς αξιοθρήνητους ταύτας 
σκηνας έπηκολούθησεν ή γνωστή οικτρότερα έρις μεταξύ τοΰ έν "Αργεί 
Βουλευτικού και τοΰ έν Ναυπλίω Εκτελεστικού, ήν διεδέχθησαν οι 
αδελφοκτόνοι πυροβολισμοί τού εμφυλίου πολέμου. Τούτου μετεσχον 
πολλοί τών ρουμελιωτών οπλαρχηγών, κυρίως στρατολογηθέντες ύπό τής 
Κυβερνήσεως, οίον ό Καραϊσκάκης, ό Γρίβας, ό Τζαβέλλας κ.λ.π. Περί 
τοΰ Όδυσσέως ειναι μόνον γνωστόν, καθα τουλάχιστον βέβαιοι ό τήν 
ΰπεράσπισιν αΰτοΰ άναλαβών Παπαδόπουλος, ότι ευρεθείς εις Καλάβρυτα 
καθ' ήν έποχήν ηριζον σφοδρώς πρός άλληλα τα κόμματα τού Χαρα
λάμπη και Πετμεζά άφ ενός και τού Ζαήμη άφ' έτερου, άτινα και 
έστρατολόγουν άνδρας, Οπως λύσωσι δά τών όπλων τήν διαφοράν των, 
και παρακινούμενος ύφ' έκατέρας τών μερίδων να συνταχθή μετ αυτής 
απέρριψε τας δελεαστικάς προτάσεις των. προτμήσας νά πολεμήση πρός 
τά έν τή βορείω παραλία τής Πελοποννήσου σωζόμενα ακόμη λείψανα 
τής στρατιάς τού Δράμαλη. 

[Έπεται συνέχεια]. 
ΧΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ 
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Δια της προκειμένης μελέτης σκοποϋμεν ν' άποδείξωμεν μόνον, ότι ή 
ύπό πολλών φυσιοδιφών ΰποστηριχθεϊσα και ύπό πλείστων επιστημόνων 
παραδεκτή, γενομένη γνώμη, ότι τό εσωτερικόν της γης ειναι ρευστόν, 
είναι ύπόθεσις, κατα της όποιας πολλαι ύπάρχουσιν αί αντιρρήσεις, ότι 
το φαινόμενον έφ' ου στηρίζεται η ύπόθεσις αΰτη συμβιβάζεται και πρός 
την έτεραν γνώμην, ότι ή γη είναι στερεά, και Οτι μάλιστα κατα τήν 
σημερινήν κατάστασιν της επιστήμης πολλά φαινόμενα είναι όλως ασυμ
βίβαστα πρός την ρευστότητα τοϋ γήινου πυρηνος. Διότι τό ν' απόδειξη 
τις ασφαλώς ότι ό πυρήν της γης είναι ρευστός η στερεός, η και μόνον να 
έρμηνεύση πάντα τα φαινόμενα δια της μιας τών δύο τούτων γνωμών, 
είναι εισέτι άνέφικτον μέχρι τοΰδε μόνον περί μείζονος η ελάσσονος 
πιθανότητος δύναται να γινηται λόγος. Άφ' έτερου όμως δέν δυνάμεθα 
να ειπωμεν, Οτι τό συζητεϊν περί της καταστάσεως τοΰ γήινου πυρηνος 
είναι Ολως άσκοπον. Και ή, ύπόθεσις έχει τα δικαιώματα της έν τη 
φυσική επιστήμη, άμα ώς ελλείπει ή ασφαλής έρευνα* μόνον πρέπει να 
προσεχή τις να μή άποδίδη είς τα παρατηρηθέντα και εις τα βεβαιω
θέντα φαινόμενα την αυτήν σημασιαν, έν άλλοις λόγοις να μή συγ-
χέη αυτά. 

Ελάχιστα γινώσκομεν περί τοΰ εσωτερικού τής γης, άφ' ου μέχρι 
τοΰδε δέν κατωρθώθη ή εισδυσις είς τα έγκατα τής γης ή μόνον εις όλως 
ασήμαντα βάθη. Τα βαθύτατα ορυχεία δέν είναι βαθύτερα τών 1000 
μέτρων τό έχον μέγιστον βάθος φρέαρ είναι τό τοΰ Σλάδεβαχ (Schla-
debach). τό όποιον φθάνει είς βάθος 1748 μέτρων. Επί πολλά έτη 
τό βαθύτερον τών φρεάτων ήτο τό τοΰ Λήθ (Lieth), τό όποιον έχει 
βάθος 1330 μ., τό δέ φρέαρ τοΰ Σπέρεμβεργ (Sperenberg), σπου-
δαίον δια τας έν τω βάθει αύτοϋ γενομένας θερμομετρικας παρατηρή
σεις, φθάνει εις βάθος 1293 μέτρων έαν δέ λάβωμεν ύπ' όψιν ότι 
τα φρέατα ταΰτα δέν διασχίζουσιν ώς έπί τό πλείστον ή ολίγα μόνον 
στρώματα τοΰ εδάφους, και βλέπωμεν Οτι τό μέν φρέαρ τοΰ Λήθ δέν 
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διασχίζει ουδέ τόν έρυθρόν σχιστόλιθον, τό δέ τοΰ Σπέρεμβεργ καταλή
γει εντός τοΰ όρυκτοΰ άλατος, πειθόμεθα έκ τών ολίγων τούτων νύξεων, 
ότι τα εσωτερικά μέρη τής γης είναι σχεδόν απρόσιτα είς τάς παρατη
ρήσεις. Τα προμνημονευθέντα βάθη είναι ουδέν σχεδόν ώς πρός τήν διά-
μετρον τής γής. Τό φρέαρ τοΰ Σπέρεμβεργ (1293 μ..) δέν αποτελεί ή τό 
δεκάκις χιλιοστόν μέρος τής διαμέτρου τής γης, έχούσης μήκος 12712 
χιλιομέτρων, είναι επομένως τόσον άσήμαντον, ώστε δέν θά ήτο δυνατόν 
ουδέ καν να σημειωθή έν γηίνη σφαίρα συνήθων διαστάσεων, οιαι 
κατασκευάζονται δια τά σχολεία. 

Δια τοΰτο ουδέν άπορον, έαν τό ζήτημα τοΰ ποιου του εσωτερικου της 
γης δια τών διατρήσεων τούτων δέν προσεγγίζη εισέτι εις τήν λύσιν του. 
Ίά αύτα πετρώματα, τα όποια είναι γνωστά έκ τής επιφανείας, απε
δείχθη ότι ύπάρχουσι και εις τά βάθη. Διό ώς προς τάς ύλας, αϊτινες 
σχηματίζουσι τόν γήινον πυρήνα, είμεθα περιωρισμένοι είς υποθέσεις μόνον, 
και έαν θέλωμεν έν γένει να προσεγγίσωμεν είς τήν λύσιν τοϋ ζητήματος 
τούτου, είμεθα ήναγκασμένοι νά όρμηθώμεν έκτης θεωρίας τοΰ Κάντ και 
τοΰ Λαπλας (Laplace) περί τής καταγωγής τών πλανητικών σωμάτων. 
Εαν κατα τό σύστημα τοΰτο παραδεχθώμεν, ότι ή γή έσχηματίσθη 
άρχήθεν έκ σώματος άτμώδους, κατόπιν πεπυρακτωμένου, ρευστοΰ και 
περιστρεφόμενου, δυνάμεθα άκολουθοΰντες τούς κανόνας τής μηχανικής νά 
διισχυρισθώμεν, ότι αί ύλαι έτακτοποιήθησαν έν συνόλω κατά τήν είδικήν 
αυτών βαρύτητα, καθ' όσον αί μέν βαρύτερα! ύλαι έτειναν πρός τό κέν-
τρον τοϋ όλου σώματος, αί δέ έλαφρότεραι κατέλαβον τήν περιφερειαν. 
Ή κατάταξις αύτη έπιβεβαιοΰται ύπό τής παρατηρήσεως τών προσιτών 
ήμιν μερών τοΰ γήινου φλοιοΰ. Αί πασών έλαφρότεραι ύλαι περβάλ-
λουσιν ώς άτμοσφαιρικόν περικάλυμμα τό στερεόν γήινον σώμα* κατόπιν 
έρχεται τό ποσόν τών υδάτων, και τέλος έρχονται τά πετρώματα. Και 
ταΰτα δέ είναι έν γένει ελαφρότερα έν τή επιφάνεια ή έν τω βάθει. 
Απεδείχθη σχεδόν ασφαλώς, ότι τα λεγόμενα οξέα ηφαιστειογενή πετρώ
ματα, οί γρανίται και τα τοιοΰτα, απερ έχουσιν είδικόν βάρος 2,6—2,8, 
προέρχονται άπό μικρότερα βάθη ή τά βασικά, ώς οί βασανίται, ων τό 
βάρος είναι 3. Έρευνα: περί τοϋ είδικοΰ βάρους τοΰ όλου γήινου σώμα
τος άπέδωκαν ώς αποτέλεσμα 5,6. Επειδή δέ τό γνωστόν ήμιν περί
βλημα τής γης είναι έλαφρότερον τών 5,6, πρέπει κατ' ανάγκην τό 
μείζον μέρος τοϋ όγκου τής γής να έχη μεγαλύτερον βάρος, ήτοι περί
που 7, κατα την γενικώς παραδεδεγμένην έκτίμησιν. Συμφώνως πρός 
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τόν αριθμόν τούτον έγινε παραδεκτός ό νικελιοϋχος σίδηρος ώς κυριώ-
τατον συστατικόν της* γης. 

Ή ΰπόθεσις αύτη έχει υπόστασίν τινα ένεκα της συχνής παρουσίας 
σιδηρούχων υλών εις όλα τα μέρη της γης, έπικυροϋται δέ και δια της 
παρουσίας μεταλλικού σιδήρου εντός τών εις μεγάλα βάθη εΰρισκομ.ένων 
πετρωμάτων. Έκτος του σίδηρου περιέχουσι τα πετρώματα ταϋτα 
(βασανίται) και βαρέα ορυκτά, σΰν τοις άλλοις και έλαιόχρουν χρυσόλιθον 
(όλιβίνην), σώμα τό όποιον ελλείπει έκ τών ελαφρότερων πετρωμάτων, 
είναι δέ κατά πασαν πιθανότητα πολύ διαδεδομενον εις μεγάλα βάθη. 
Ιδίως δέ έπιβεβαιοϋται ή ύπόθεσις, ότι ό γήινος πυρην συνίσταται έκ 
σίδηρου, έκ της αναλογίας πρός τους μετεωρολίθους η άερολίθους. Οι 
άερόλιθοι σύγκεινται κατα τό πλείστον έκ νικελιούχου σίδηρου, όστις 
δεικνύει την αύτην σύστασιν και τόν αυτόν σχηματισμόν, ώς ό έκ της 
γης άνασκαπτόμενος. Επειδή δέ είναι γενικώς παραδεδεγμενον. ότι οι 
άερόλιθοι είναι τεμάχια μεγαλυτέρωνπλανητών, δέν υπάρχει λόγος να μή 
παραδεχθώμεν, ότι υπάρχει σχέσις τις τών ουρανίων τούτων σωμάτων 
πρός τα συστατικά τής γής. 

Πλήν ταύτα πάντα είναι άπλή ΰπόθεσις, και δέν δυνάμεθα νά παρα
δεχθώμεν αυτήν ώς γεγονός' διότι δέν ελήφθη έν αύτη ΰπ' όψιν ή πιθα-
νότης ότι ή μεγάλη πίεσις. είς τήν οποίαν είναι εκτεθειμένα τά εσωτε
ρικά μέρη τής γής, μεταβάλλει τό είδικόν βάρος τών σωμάτων έν τω 
εσωτερικώ τής γής εις τρόπον, ώστε σώμα βάρους 7 έν τώ κέντρω τής 
γής να είναι πολΰ έλαφρότερον ύπό τήν πίεσιν μιας μόνης ατμοσφαίρας. 
Ό Γ ούγκ (Young) εΰρεν ότι τό ύδωρ εις βάθος 80 γεωγραφικών 
μιλίων έχει τό βάρος τού υδραργύρου, ότι ό χάλυψ έχει έν τω κέντρω 
τής γής βάρος 28 και αί πετρώδεις ύλαι βάρος 20. Οι αριθμοί ούτοι 
βασίζονται έπί τής υποθέσεως, ότι ή έπίδρασις τής πιέσεως αυξάνει καθ' 
όμοιον τρόπον, όπως παρετηρήθη διά πειραμάτων εντός στενών όριων. 
Κατά πασαν πιθανότητα όμως τό συμπιεστόν τών σωμάτων δέν αυξάνει 
κατ' άναλογίαν τής πιέσεως. Εκτός δέ τούτου δύναται τις να προβάλλη 
τήν ένστασιν, ότι ή αναλόγως τού βάθους αυξάνουσα θερμοκρασία τοϋ 
εσωτερικού τής γής άντενεργεί κατά τής πιέσεως, καταβιβάζουσα τό είδι
κόν τών υλών βάρος. Κατα τίνα όμως τρόπον και εις τίνα βαμθόν ή 
πίεσις και ή θερμοκρασία επηρεάζονται αμοιβαίως, και όποιον βάρος έχουσιν 
αί ύλαι ύπό τήν διπλήν ταύτην έπίδρασιν εις δεδομενον βάθος, τοϋτο είναι 
μέχρι τοΰδε εντελώς άγνωστον ήμίν. Έαν π. χ. ό Γιούγκ έχη δίκαιον, 
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είμεθα ήναγκασμένοι να παραδεχθώμεν ώς συστατικά τοΰ γήινου πυρήνος 
έλαφροτέρας έτι ύλας ή τάς αποτελούσας τόν φλοιόν τής γής, δηλ. αέρια 

Οί πλείστοι τών γεωλόγων παραδέχονται μέχρι τοΰδε, καθ όσον 
έν γένει εκφράζονται περί τής έν τώ εσωτερικώ τής γής ουσίας, την 
ϋπαρξιν σιδηρών μαζών έν αύτω. Έάν δέ και αί διατρήσεις τής επι
φανείας δέν έδωκαν ώς πρός τας ύλας. έξ ών σύγκειται τό έσωτερικόν 
τής γής, ασφαλή αποτελέσματα, υπήρξαν ομ.ως σπουδαίαι ύπο άλλην 
έποψιν δια τήν γνώσιν τής γής, ιδίως ώς πρός τας σχέσεις τής θερμό 
τητοs. διότι έπεκύρωσαν τήν πολλάκις έκφρασθείσαν ύπόστασιν, ότι ή 
θερμοκρασια αυξάνει βαθμηδόν πρός; τό κέντρον της γης. Αλλ ό βαθ
μός τής εντάσεως τής θερμότητος είναι πολύ διάφορος ού μόνον εις τας 
διαφόρους χώρας, άλλα και εις τα διάφορα βάθη. 

Εκ τών γενομένων διατρήσεων απεδείχθη ότι σταθερά θερμοκρασία, 
και δη 9,75° Κελσίου, υπάρχει εις βάθος περίπου 20 μ , διότι εις τά 
εξωτερικά στρώματα τής γής ή θερμότης διαφέρει αναλόγως τών ωρών 
τοϋ έτους. Έπί 1249 δέ μέτρων ευρίσκεται είτα αύξησις θερμοκρασίας 
38,35°, επομένως κατα μέσον όρον αυξάνει ή θερμοκρασία κατά 1 
Κελσίου άνα 32,51 μ. 

Θερμομετρικαι παρατηρήσεις, γενόμενα: ύπό τοΰ Στάπφ έν τή σήραγγι 
τοΰ Άγιου Γοθάρδου, απέδειξαν τήν βαθμιαίαν αύξησιν τής θερμότητος 
επίσης οριζοντίως πρός τό έσωτερικόν τοΰ διατρηθέντος όρους. Ή έκθεσις 
τοϋ Σταπφ αναφέρει,ότι ή θερμότης έν τή σήραγγι εξαρτάται έκ τοΰ βάθους 
τού τόπου ύπό τήν έπιφάνε:αν τοϋ όρους, ώστε και αί παρατηρήσεις αύται 
άποδεικνύουσι τήν και άλλοτε παρατηρηθείσαν αύξησιν τής θερμότητος 
συμφώνως πρός τήν αύξανομένην άπόστασιν άπό τής επιφανείας τής γής. 

Εξετάζοντες όμως άκρβέστερον τούς διά τών διαφόρων διατρήσεων 
εύρεθέντας αριθμούς βλέπομεν αμέσως, ότι ουδέν έν αύταίς υπάρχει τό 
όμοιόμορφον έν τή αυξήσει τής θερμότητος. Οί αριθμοί κυμαίνονται κατά 
παράδοξον τρόπον. Πολλαι τών διακυμάνσεων τούτων ήρμηνεύθησαν 
ίκανώς* ούτω π. χ. ή έν τοις άνθρακωρυχείοις θερμότης αυξάνε: συνε
πεία χημικών αλλοιώσεων τών γαιανθράκων, μικρα δέ τις διαφορα έν τώ 
ορει Μάσσι εξηγείται έκ τής γειτνιάσεως θερμών πηγών. Αλλά δά τας 
ανωμαλίας π. χ. έν τοίς φρέασι τοΰ Σπέρεμβεργ και Σλάδεβαχ πασα 
έξήγησις έλλειπε:. Εγίνετο απόπειρα να όρισθή ή αύξησις τής θερμό
τητος εντός ενός και τοΰ αύτοΰ φρέατος διά γενικού τίνος τύπου' άλλα 
και τοΰτο είς ουδέν ώρισμενον καί ασφαλές κατέληξε, και μόνον τούτο 
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απεδείχθη, ότι μέχρι 1500 μέτρων λαμβάνει χωράν σχεδόν ομοιόμορφος 
τις αύξησις της θερμοκρασίας. 

Πολλά είναι τά αίτια, τα δυσχεραίνοντα τας έν τοις φρέασι παρα
τηρήσεις. Ή εισροή των υδάτων της επιφανείας, δι' ης μειοΰται η θερ
μότης των λίθων, δέν είναι δυνατόν νά παρακωλυθή' άφ' έτερου χημικαί 
αλλοιώσεις προερχόμεναι έκ της είσδύσεως αέρος και υδάτων δύνανται 
να έπιτείνωσι την θερμότητα. Ρήγματα, δι' ών άναβλύζουσιν υπόγεια 
ύδατα, πρέπει κατ' ανάγκην νά δείξωσιν εις μέρη, δι' ών διέρχεται 
ή τρυπάνη, τοπικήν τινα αύξησιν της θερμοκρασίας. Επειδή, δέ άναγ-
καίως παρέρχεται χρόνος τις, μέχρις οΰ τοποθετηθή τό θερμόμετρον είς 
τό διατρηθέν μέρος, μεγάλως επηρεάζει την καταμέτρησιν και τό θερμα-
γωγόν τών λίθων. Έαν δέ λάβωμεν πάντα τά αίτια ΰπ' όψιν, πρέπει νά 
ομολογήσωμεν, οτι δέν υπάρχει μεγάλη πιθανότης όρισμοΰ νόμου τινός 
γενικοΰ περί της αυξήσεως της θερμοτητος. Πρέπει δέ ν' άρκεσθώμεν είς 
τον μέσον όρον, καθ ον ή θερμότης άνα 30 μέτρα αυξάνει κατα 1 
βαθμόν Κελσίου. 

Έπί τη προϋποθέσει ότι ή, θερμότης έν τώ βάθει αυξάνει έν ί'ση μοίρα, 
έν η και πλησίον της επιφανείας της γης, ΰπελογίσθη έπί τη βάσει τών 
θερμομετρικών παρατηρήσεων έν Σλάδεβαχ τό βάθος, έν ώ απαντώνται 
1600 βαθμοί, καθ' ους τήκεται ή λάβα, εις 9,6 μίλια. Πλην τοΰτο δέν 
σημαίνει και οτι έν τω βάθει τούτω ευρίσκονται πράγματι λάβαι έν ρευστή 
καταστάσει, επομένως δέ και ούδεμιαν άξίαν έχει ό δήθεν υπολογισμός τοΰ 
πάχους τοΰ φλοιοΰ της γης είς 10 μίλια. Ύπό πολλών έγένετο χρήσις τών 
έν Σλάδεβαχ καταμετρήσεων πρός άπόδειξιν μάλιστα τής μή υπάρξεως 
θερμου γήινου πυρήνος. Άλλ' ή παραδοχή τοιούτου θερμοΰ γήινου 
πυρήνος είναι απολύτως αναγκαία, ουδέ διαψεύδουσι τοΰτο οί έν Σλάδε
βαχ βεβαιωθέντες αριθμοί. Εάν όμως διατείνηταί τις, ότι ό γήινος 
πυρήν είναι ρευστός-, η γνώμη αύτη είναι παρακεκινδυνευμένη, έτι μάλλον 
ή έάν θέληση τις να ϋπολογίση καθ' οιονδήποτε τρόπον τό πάχος τοΰ 
γήινου φλοιοΰ τή βοήθεια τών προμνημονευθεισών παρατηρήσεων. 

Ολίγιστα γινώσκομεν περί τοΰ ποσοΰ τής επιδράσεως, ήν αντιτάσσει 
ή πίεσις κατα τής θερμότητος, τής τεινούσης πρός ρευστοποίησιν τών 
υλών. Βραδυτερον θέλομεν πραγματευθή περί τούτου' ένταΰθα άναφέρο-
μεν μόνον ότι ή έπίδρασις τής πιέσεως υπερβαίνει κατά πασαν πιθανότητα 
την τής θερμότητος, ώστε και αύται αί παρατηρήσεις έπί τής θερμο
κρασίας συνηγοροΰσιν υπέρ στερεου γηινου πυρηνος. 
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Και ώς πρός τόν προσδιορισμόν τής ηλικίας τής γής δέν δυνάμεθα νά 

βασισθώμ.εν έπί τών αποτελεσμάτων τών διατρήσεων. Τοιοΰτον ύπολο-
γισμόν, ον πολλοί γεωλόγοι άσμενοι παρεδέχθησαν, έκαμ.εν ό Άγγλος 
φυσιοδίφης και γεωλόγος Γουλιέλμος Θόμψων. Λαβών ώς βάσίν τήν 
ύπόθεσιν τών Κάντ-Λαπλάς. Οτι ή γή εύρίσκετό ποτε έν πεπυραχτω-
μένη ρευστή καταστάσει, ΰπελόγισε τόν χρόνον. Οστις παρήλθεν άπό τοΰ 
σχηματισμού στέρεου φλοιοΰ. Οί υπολογισμοί αΰτοΰ έστηρίζοντο έπί 
τριών παραγόντων έπί τής θερμοκρασίας τής γής έν άρχή τής στερεο-
ποιησεως αυτής, έπί τής αύξανούσης βαθμηδόν πρός τό έσωτερικόν θερ
μοκρασίας τής γής, και έπί τοΰ θερμαγωγοΰ τών λίθων. "Ενεκα δέ 
τής έλαστιχότητος τής δυνάμεως τών τριών τούτων παραγόντων δέν 
πρέπει νά έκπληττώμεθα, ότι τό αποτέλεσμα τών ΰπολογισμ.ών του 
κυμαίνεται εντός ευρύτατων ορίων : εΰρεν ώς άνώτατον ό'ρον 400 εκα
τομμύρια ετών και ώς κατώτατον 20 εκατομμύρια, ώς πιθανώτερον δέ 
αριθμόν αναφέρει μεταξύ 90—200 έκατομ. ετών διάστημα. Πλην τοΰ 
ότι ή αρχική θερμοκρασία δέν δύναται κατα προσέγγισιν νά ύπολογισθή, 
δύναται τις ν' άντιτείνη, ώς ορθώς παρατηρεί ό Νόϋμαιερ έν τή «Ιστο
ρία τής Γής)),ότι όλαί αί διατρήσεις.ών τά πορίσματα ελήφθησαν ΰπ' όψιν, 
δέν έγένοντο έν πετρώμασι τα όποια δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς συστατικά 
τοΰ άρχικοΰ στερεοποιηθέντος φλοιοΰ. Τά στρώματα π. χ. τοΰ όρυκτοΰ 
άλατος έν Σπέρεμβεργ δέν έχουσι τήν θερμοκρασίαν τήν άνήκουσαν αΰτοίς 
έκ τοΰ χρόνου τής πρώτης στερεοποιησεως αυτών, άλλ' είναι ιζήματα 
θαλάσσης, άπερ βραδυτερον πάλιν έθερμάνθησαν κάτωθεν. Φανερόν είναι 
ότι υπάρχει ώς έκ τούτου κώλυμα, όπως άποδοθώσ: τά παρά την έπιφά-
νειαν τής γής παρατηρηθέντα φαινόμενα είς όλόκληρον τόν γήϊνον όγκον. 
Εκτός δέ τούτου ό Θόμψων δέν έλαβεν ΰπ' όψιν, ότι προϊούσης τής 
στερεοποιήσεως έξ ανάγκης έγίνετο ελεύθερον ποσόν τ: θερμότητος, δι' οΰ 
συνεπώς έπεβραδύνετο πάλιν ουσιωδώς ή στερεοποίησις. "Αν και τό ποσόν 
τής ούτω παραχθείσης θερμότητος δέν είναι δυνατόν νά όρισθή έπί τοΰ 
παρόντος δι αριθμών, δυνάμεθα όμως ασφαλώς νά ίσχυρισθώμεν. ότι οι 
αριθμοί τοΰ Θόμψωνος είναι υπέρ τό δέον μικροί. 

Τό διά τών καταμετρήσεων τής θερμότητος έξαγόμενον,ότι έν τώ έσω-
τερικώ τής γής ύπάρχουσιν ύψηλότεραι θερμοκρασία!, απεδείχθη άναμφι-
σβήτητον διά τής παρουσίας θερμών πηγών και πεπυρακτωμένης λάβας. 
Ότι έκ τοΰ έσωτερικοΰ τής γής άναβλύζουσιν ύδατα έν κοχλασμώ καί 
εκσφενδονίζονται τακεντα όρυκτά θερμοκρασίας 1000" καί πλέον, έπίβάλ-
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λει ήμιν να παραδεχθώμεν τήν έκεΐ ύπαρξιν υψηλοτάτης θερμοκρασίας. Ή 
παρουσία δέ των αυτών φαινομένων έν ταΐς δια.Φοροις τής γής χώραις, και 
πλησίον των πόλων και πλησίον τοΰ ίσημερινοΰ, καθιστή άπίθανον την 
γνώμην γεωλόγων τίνων περί τοπικών παραγόντων τής θερμότητος. 

Τοιαΰται τοπικαί έστίαι θερμότητος ύπεδείχθησαν υπό των γεωλόγων 
πολλαι, καϊ κατα τας γνώμας αΰτων θα ένόμιζέ τις ότι πασα χημική 
και μηχανική εργασία ήδΰνατο να τήξη τούς λίθους ή να θερμάνη τα 
ύδατα. Ούτως υπεδείχθη ού μόνον ή όξείδωσις πυριτικών στρωμάτων ώς 
αιτία τής τήξεως τής λάβας, άλλα και πυρκαια; έν άνθρακωρυχείοις.'Ο 
μέν Γαί-Λυσσακ παρεδέχθη τήν αίφνιδίαν πρόσληψιν ύδατος ύπό χλωριού
χων μετάλλων ό δέ Δαι'βη τήν όξείδωσιν μετάλλων. Άλλα τά χημικά 
ταΰτα αίτια δέν είναι δυνατόν να γίνωσι παραδεκτά διά δύο λόγους' 
πρώτον μεν διότι έπρεπε νά γίνωνται έν πολύ μεγάλω μέτρω, ειτα δέ 
διότι έπρεπεν οί έκσφενδονισθέντες όγκοι λάβας νά συνίστανται ακριβώς 
κατά τό πλείστον έξ αυτών τών μαζών, αιτινες παράγουσι τήν θερμό
τητα. Ουδέν τότοιοΰτον όμως παρετηρήθη. 

Έάν δ' ό Μάλλετ και άλλοι φυσιοδίφαι τής λεγ. Ποσειδωνείου 
Σχολής όμιλώσι κυρίως περί μηχανικών παραγόντων θερμότητος, δέν 
δεικνύονται εύστοχώτεροι. Και ή σύμπτυξίς καί ο έπιστιβασμός ώς 
και ή καταστροφή τών πετρωμάτων, πρέπει νά παράγωσι θερμότητα' 
ώς πρός τοΰτο δέν υπάρχει άντίρρησις. Γνωστόν δ ήτο έκ τών ερευνών 
τοΰ I. Θόμψωνος, Οτι τό σημεΐον τής τήξεως τοΰ πάγου καταβιβάζεται 
δια τής πιέσεως. Τό αυτό λοιπόν έγένετο παραδεκτόν και διά τά 
πετρώματα, έξ ών σύγκειται ή γή, ίσχυρίσθησαν δέ τίνες ότι ένεκα 
τής μεγάλης πιέσεως εντός τής γής μικρά αύξησις τής θερμότητος δέον 
να παράγη τήξιν. Άλλ' ή σύγκρίσις τών πετρωμάτων μετά τοΰ πάγου 
είναι άπαράδεκτος, διότι όλως τό άντίθετον παρατηρείται παρ' έκείνοις 
ή παρά τούτω : ή πίεσίς ύψοί τό σημεΐον τής τήξεως αυτών. 

Ώς αίτίαν των μηχανικών φαινομένων έν τω γηίνω φλοιώ άναφέ-
ρουσιν οί Ποσειδώνειοι μόνον τό βάρος, τό οποίον καθίσταται ένεργόν 
άμα ώς τά άνω στρώματα άπολέσωσι την στερεαν βάσιν διά τής ύπό 
τών υδάτων δίαβρώσεως. Ούτω λοιπόν κατ αυτούς ή ηλιακή θερμότης, 
παράγουσα τήν γνωστήν κυκλοφορίαν τών υδάτων, ύπήρξεν ή αρχική 
αιτία τής τήξεως τών πετρωμάτων. 

Οί οπαδοί τής και σήμερον έτι αρκούντως διαδεδομένης θεωρίας, ότι ή 
γή είναι κατά τό πλείστον ρευστή, βασίζονται έν μέρει έπί τής υποθέσεως 
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τοΰ Κάντιου περί τοΰ σχηματισμού των πλανητών. Έκ ταύτης Φαίνε
ται ότι έπεται αμέσως και κατ' ανάγκην, ότι ή άλλοτε εντελώς ρευστή 
γή περίεβλήθη κατα την άπόψυξιν αυτής διά στέρεου φλοιού, έν ώ τό 
έσωτερικόν μένει ακόμη είς ρευστήν κατάστασιν. Μέρη δέ τής εσωτερικής 
ταύτης ρευστής γής εκσφενδονίζονται είς τήν έπίφάνείαν διά τών ηφαι
στείων. "Οπως δέ καταστή δυνατή ή έκσφενδόνισις αύτη, πρέπει ό φλοιός 
να είναι σχετικώς λεπτός, διότι άλλως ή λάβα κατα τήν μακράν 
αυτής πορείαν δια τών διαφόρων στρωμάτων έπρεπε ν' άποψυγή καθ 
όδόν. Ό στερεός ούτος φλοιός κατ' άλλους άλλο έχει πάχος, κατά πολ
λούς δέ 5 μιλίων. Αύτη είναι έν ολίγοις ή γνώμη πολλών φυσιοδιφών, 
ευρισκομένη άκόμη είς πολλά εγχειρίδια γεωλογίας και γεωγραφίας. 

Έν τούτοις ανέκαθεν υπήρξαν και πολέμιοι τής υποθέσεως ταύτης, 
στηριζόμενοι έπί φυσικών και αστρονομικών λόγων. Ό αξων τής γής δέν 
διατηρεί είς την πάροδον τών ετών τήν αυτήν θεσίν έν τώ περιεχομένω, 
άλλα διαγράφει περί τόν άξονα τής περί τόν ήλιον τροχιάς, τής λεγο
μένης ελλειπτικής, κωνίκήν έπίφάνειαν.Ή «λίκνισις αύτη είναι έπακο-
λούθημα τοΰ ακανόνιστου σχήματος τής γής. Ή έλξις, ήν έξασκοΰσιν ό 
ήλιος και ή σελήνη, τείνει εις τό νά θέτη τόν άξονα τής γής καθέτως πρό6 
την πορείαν της' επειδή όμως ή γή περιστρέφεται περί τόν άξονα, έπεται 
έκ τούτου η στροφή τοΰ άξονος τής γής περί την άξονα τής ελλειπτικής. 
Τό φαινόμενον τοΰτο μετεχειρίσθη ό "Αγγλος Χόπκινς, όπως ύπολογίση 
τόν βαθμόν τής στερεότητος, δν πρέπει νά έχη ή γή' διετείνετο ότι άλλη 
πρέπει να είναι η λίκνισις, έάν ή γή είναι κατα τό πλείστον ρευστή, και 
άλλη έάν είναι κατά τό μάλλον ή ήττον στερεά. Ύπελόγισε δέ τήν ένέρ-
γειαν τής προμνησθείσης εκείνης έλξεως έπί σωμάτων διαφόρου κατα
σκευής. Ούτως έθεσεν ώς βάσιν τοΰ υπολογισμού του σώμα ρευστόν έχον 
στερεόν φλοιόν έλαβε πρώτον ομοιογενές ρευστόν έν όμοιογενεί φλοιώ,είτα 
δέ ανομοιογενές έν άνομοιογενεί, και έφθασεν εις τό συμπέρασμα, ότι ό 
φλοιός τής γής έχει πάχος 200 τουλάχιστον μιλίων, δηλ. τό τέταρτον ή 
πέμπτον μιας άκτίνος τής γής, ότι δέ και εντελώς στερεά γή θ' άνταπεκρί-
νετο είς τας πραγματικάς συνθήκας. Τό πάχος τοΰ φλοιοΰ, τό οποίον 
εύρεν ό "Χόπκινς, υπερέβη κατά πολύ τό πάχος, τό οποίον τώ άπεδίδετο 
πρότερον έπί τή βάσει γεωλογικών φαινομένων. Ό Χόπκινς ένόησεν αμέ
σως, ότι αί λάβαι, αιτινες θεωρούνται μέρη τοΰ όευστού τής γής πυρή
νος, δέν ήδύναντο κατ ούδένα τρόπον να διανύσωσιν όδόν 200 μιλίων 
διά μέσου τού φλοιού χωρίς ν' άποψυγώσιν εντελώς* διό καί παρεδέχθη. 
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όπως έρμηνεύση την έχτι'ναξιν ρευστής λάβας, ότι κάτωθεν των ηφαι
στείων ευρίσκονται κοιλώματα πλήρη τηχομένων υλών εντός τής στερεού 
φλοιού τής γής. Ό Χόπκινς εύρε πολλούς αντιλέγοντας Εκτός εκείνων, 
οΐτινες δέν ήθελον ν' άναγνωρίσωσι τούς υπολογισμούς του, διότι δέν 
ήρκει αΰτοϊς ή περί ηφαιστείων εκρήξεων έξήγησις αΰτοΰ, έζήτησαν άλλοι 
ν' άποδείξωσιν απίθανα τά αποτελέσματα τοΰ υπολογισμού του, κατα-
πολεμούντες αυτά υπό φυσιχήν έποψιν. Ούτοι ύπεστήριζον Οτι τό έσωτε
ρικόν τής γής δέν δύναται νά είναι εντελώς ρευστόν, ώς παρεδέχετο ό 
Χόπκινς, άλλ' ότι έπρεπε νά είναι πηκτή τις μάζα, και ότι πρός τούτοις 
ή τριβή τού ρευστού πυρήνος πρός τόν στερεόν φλοιόν ώφειλε νά έχη 
μεγάλην έπιδρασιν, ήν ό Χόπκινς εντελώς παρειδεν. 

Ό Γουλιέλμος Θόμψων. γεωλόγος διάσημος, άνέλαβεν έκ νέου τους 
υπολογισμούς τοΰ Χόπκινς, έζήτει όμως ν' αποφυγή τά λάθη αΰτοΰ. 
Ύπελόγισε τό ποσόν τής λικνίσεως ενός σώματος, συνισταμένου έξ 
ομοιογενούς μή συμπιεστού υγρού, κινητού ώς τό ύδωρ, περιβεβλημένου 
δέ ύπό λεπτού φλοιού, έπειτα δέ ΰγρόν πηκτόν ανομοιογενές. Ύπελόγισε 
δέ ούτω βαθμόν στερεότητος, όστις υπερβαίνει τό τής ύαλου και ομοιάζει 
περίπου πρός εκείνον τόν βαθμόν, ώς αν ή όλη γή συνίστατο έκ χάλυ
βος. Αί πρώται ανακοινώσεις του Θόμψωνος έδημοσιεύθησαν κατά τό 
έτος 1860. Μετά παρέλευσιν δεκαπέντε ετών απέσυρε μέν τήν αίτιολο-
γίαν τού ισχυρισμού του, Οτι ή γή είναι στερεά, άλλ' είς τόν ίσχυρισμόν 
του επέμεινε βασιζόμενος τότε είς τάς παρατηρήσεις του περί τοΰ φαινο
μένου τής παλίρροιας. Την αυτήν βάσιν παρεδέχθησαν και ό Ποασών, ό 
Αμπέρ και ό Κ. Δαρβίνος δια τους υπολογισμούς των. Μακρόν θά ήτο 

νά παρακολουθήσωμεν τάς εκθέσεις τών φυσιοδιφών τούτων τό ουσιώδες 
των παρατηρήσεων αυτών συνίσταται εις την ιόεαν, οτι η γη, εαν ητο 
κατά τό πλείστον ρευστή, ώφειλε κατ' ανάγκην νά υφίσταται μεγάλους 
κυματισμούς ένεκα τής έλξεως τής σελήνης. Τήν ύπαρξιν δέ τοιούτων 
κυματισμών ήρνήθησαν οί πλείστοι τών φυσιοδιφών. Ό Θόμψων παρε-
δέχθη μέν Οτι ή γή υπόκειται είς τοιούτους κυματισμούς, ύπελόγισε δέ 
ότι ό μέγας κυματισμός τοϋ Ωκεανού (ή παλίρροια) έπρεπε να είναι 
μεγαλύτερος ή όσον πράγματι είναι, αν ή γή δέν παρηκολούθει και την 
έλξιν τής σελήνης. Προσδιορισας δέ τήν διαφοράν μεταξύ τού θεωρητι
κού και τού πραγματικού ύψους τής πλημμυρίδος τοΰ Ώκεανοΰ εΰρεν, 
ότι ή διαφορά αύτη—προκύπτουσα έκ τού κυματισμού τού γηίνου σώμα
τος— ανέρχεται είς ποσόν, όπερ θα ήτο ίσον πρός τήν πλυμμυρίδα σώμα-
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τος συνισταμένου έκ χάλυβος. Κατά τήν γνώμην τού Δαρβίνου πάλιν, ή 
παλίρροια τής θαλάσσης δέν θα ήτο καταφανής, αν ή γή ειχε και μόνον 
τήν στερεότητα τής πίσσης, διότι τότε ή επιφάνεια τής γής τοσούτον 
θα μετεβάλλετο, ώστε νά καταστή παράλληλος πρός τήν έν παλίρροια 
εύρισκομένην έπιφάνειαν τοΰ Ώκεανοΰ. 

Όλοι οι υπολογισμοί ούτοι έθεωρήθησαν αστήρικτοι ιδίως ύπό τοϋ 
"Αγγλου Ούάτσουωρθ, διότι αναφέρονται είς ύποθετικώς κατεσκευασμένον 
σώμα, τό όποιον δέν δύναται τις να παρομοιάση πρός τήν γήν. Ή 
άντίρρησις αύτη είναι κάπως βάσιμος, διότι όφείλομεν νά ομολογήσωμεν, 
ότι ουδέν γινώσκομεν θετικόν περί τής ποιότητος τού εσωτερικού τής γής. 
'Εν τούτοις είναι παρατηρήσεως άξιον, ότι όλοι οί υπολογισμοί, άδάφο-
ρον έκ τίνος βάσεως πηγάζουσιν, έχουσι τό αυτό αποτέλεσμα, δηλ. ότι 
ο κύριος όγκος της γης είναι στερεός. 

Έκτος τών παρατηρήσεων, ών ανωτέρω έμνήσθημεν και αιτινες 
όρμ.ώνται έκ τών φαινομένων τής γής έν ταίς σχέσεσιν αυτής πρός 
άλλα ουράνια σώματα, πρέπει νά ληφθώσιν ύπ' οψιν και άλλα τινά, τα 
όποια κατ ούσίαν ανάγονται εις τό ζήτημα τούτο : ((Πώς έστερεοποιήθη 
ή γή ; ήρξατο ή στερεοποίησις έσωθεν ή έκ τής επιφανείας αυτής ; )) Ό 
Χόπκινς παρεδέχθη τό πρώτον, ισχυρισθείς, Οτι συνεπεία τής άποψύξεως 
αυξάνει ή συμπύκνωσις τών διαφόρων μερών τής γής και ότι ούτω 
ταύτα τείνουσι πρός τό κέντρον. ότι πρώτον έστερεοποιήθη τό κέν-
τρον και κατόπιν έλαβον σχήμα στερεόν τά διάφορα μέρη τής επιφα
νείας* παρεδέχθη δέ πρός τούτο ώς βάσιν τήν ύπόθεσιν τών Κάντ-
Λαπλας περί τής άλλοτε πεπυρακτωμένης ρευστής καταστάσεως τού 
σώματος τής γής. Και ό 'Έννεσυ παρεδέχθη τούτο, ειπών ότι έν τή 
εντελώς ρευστή σφαίρα τά μέρη έδει νά χαταχθώσιν αναλόγως τού βά
ρους αυτών, δηλ. τά βαρύτερα κατέλαβον τό κέντρον, τά δ' ελαφρότερα 
περιέβαλον αυτό, μέχρις ού έπήλθεν ισορροπία. Κατά τήν ίσορροπίαν 
ταύτην αναγκαίως συνίστατο τό σώμα τής γής έκ πολλών συγκεντρικών 
φλοιών,ών έκαστος ειχεν έν έαυτώ ίδιον είδικόν βάρος. Οί εξωτερικοί φλοιοί, 
οιτινες τό πρώτον άπεβαλον τήν θερμότητα αυτών, υπέστησαν ώς έκ 
τούτου αύξησιν τής πυκνότητός των άρα ετεινον νά καταπέσωσιν. 
Ούτως ήλθον θερμότερα τμήματα είς έπαφήν μετα τών άπεψυγμένων, 
δι' ών ταύτα έθερμάνθησαν έκ νέου, δηλ. ύψώθησαν. Οί βαθύτερον κεί
μενοι φλοιοί έκπέμψαντες θερμότητα έτειναν νά καταπεσωσι καί αυτοί, 
άλλα συνήντησαν είδικώς βαρυτέρας ύλας, αίτινες παρεκωλυσαν την 
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κατάπτωσιν ούτω πάντοτε τα εν άρχή ίσως καταπίπτοντα τμήματα του 
πρώτου άπεψυγμε'νου φλοιοΰ έπρεπε νά ύψωθώσι πάλιν ένεκα της κάτωθεν 
θερμάνσεως και τοΰ μεγαλυτέρου βάρους των βαθύτερον κειμένων τμημά
των. Ούτω παραδέχεται ό "Εννεσυ, εναντίον τοΰ Χόπκινς, στερεοποίησιν 
έκ της περιφερείας. Ώς ό'ριον δέ διά τό πάχος τοΰ φλοιοΰ παραδέχεται 
4 μέν μίλια κατα κατώτατον όρον, 150 δέ μίλια κατ' άνώτατον. 

Τάς έρευνας ταύτας τοΰ "Εννεσυ συνέχισαν και πολλοί άλλοι. Πριν 
όμως γινη αποτελεσματική εργασία πρός̂  λύσιν τοΰ ζητήματος τούτου 
έπρεπε νά μελετηθή άκριβέστερον ή σχέσις της ύλης πρός την θερμό
τητα, ιδίως όμως πρός την πίεσιν. Έαν έν ταΐς έργασίαις τοΰ "Εννεσυ 
και τοΰ Χόπκινς δέν εϋρισκωμεν θετικωτέραν έκτίμησιν τοΰ τελευταίου 
τούτου παράγοντος, τοΰτο συμβαίνει διότι αί έρευναι αί διευκρινίσασαι 
άκριβέστερον τάς μεταβολας των σωμάτων κατά την μετάβασίν των άπό 
της ρευστής εις την στερεαν χατάστασιν, έγένοντο ώς έπί τό πλείστον έν 
χρόνωμεταγενεστέρω. Έδει ιδίως νά έξαχριβωθή άν τα σώματα στερεοποι-
ούμενα διαστέλλωνται η συστέλλωνται, έν άλλοις λόγοις, αν τό είδιχόν 
αυτών βάρος έλαττώται η αύξάνη. Πρός τούτοις έδει να έξετασθή, πώς 
άντέχουσιν αΰτα είς την πίεσιν. Άπεψυγμέναι σχωρίαι καταπεσοΰσαι έκ 
τής επιφάνειας τής γής έν τη πεπυρακτωμένη σφαίρα ευρέθησαν υπό δια
φόρους συνθήκας πιέσεως. Ή έπιτεινομενη πίεσις ήδύνατο νά έπενεργήση 
έπ' αυτών ειτε στερεοποιούσα εί'τε ρευστοποιούσα. Ό Χόπκινς κατενόησε 
τήν σημασίαν τοΰ παράγοντος τούτου, χωρίς όμως να δυνηθή νά είσα-
γάγη αυτόν είς τας παρατηρήσεις του, διότι τώ ελειπον τα αναγκαία 
δεδομένα περί τών κατα τήν πίεσιν παθών τών διαφόρων σωμάτων. Ό 
Χόπκινς λέγει, ότι τό έσωτερικόν τής γής πρέπει να είναι μάλλον ή 
ήττον ρευστόν, έάν ή τάσις τής θερμοκρασίας τοΰ νά ρευστοποίηση τάς 
μάζας αύξάνη ταχύτερον τής επιδράσεως τής πιέσεως, ότι όμως τουναν
τίον τό έσωτερικόν τής γής είναι στερεόν, έάν ή πίεσις ϋπερισχύη τής 
θερμοκρασίας* έν άλλοις λόγοις, τό ζήτημα αν η γή είναι στερεά ή ρευστή, 
εξαρτάται έκ τής σχετικής αυξήσεως τής θερμοκρασίας και τής πιέσεως, 
ώς και έκ τής σχέσεως τών τήν γήν άποτελουσών υλών πρός τήν πίεσιν 
και τήν θερμοκρασίαν. 

Ό Χόπκινς έκαμεν. ώς και ό Βοϋνσεν, πειράματα τίνα ώς πρός τό 
τελευταίον τοΰτο ζήτημα, και εΰρεν ότι τό σημεΐον τής τήξεως κηροΰ, 
θειου, στέατος άνυψοΰται δι' αΰξανούσης πιέσεως, άλλ' ότι ή αύξησις 
τής τηκτικής θερμότητος δέν γίνεται αναλόγως τής πιέσεως, άλλ' έλατ-
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τοΰται όταν ή πίεσις αύξάνη. ουδόλως δέ παρετήρησε δια τά μεταλ
λικά κράματα άνύψωσιν τοΰ σημείου τής τήξεως έπί αύξανομένης πιέ
σεως. Ό Χόπκινς όμως δέν άπέδωκε μεγάλην σημασίαν είς τά πειρά
ματα του, διότι αί έξετασθείσαι ούσίαι έν μικρά μόνον ποσότητι είναι 
συστατικά τής γής, δια δέ τά ορυκτά δέν ειχεν είς τήν διάθεσίν του 
άρκοΰντα δεδομένα. 

Βραδυτερον έπραγματεύθη τό αυτό ζήτημα ό Γουλιέλμος Θόμψων. 
Ό αδελφός αΰτοΰ Ι. Θόμψων ειχε θέσει τήν αρχήν, ότι δι όλας τας 
ουσίας, αϊτινες συστέλλονται κατα τήν άπόψυξιν, ή πίεσις άνυψοί τό 
σημεΐον τής τήξεως, έν ώ έπί σωμάτων, τά όποια πηγνύμενα λαμβά-
νουσιν αύξησιν όγκου, τό σημεΐον τής τήξεως καταβιβάζεται δια τής 
πιέσεως. Δια τό ύδωρ έβεβαίωσεν ό Θόμψων τόν νόμον τοϋτον πειρα-
ματικως. Ό πάγος τήκεται άπό ύψηλήν πίεσιν, άκόμη και έν θερμο
κρασία υπό τό μηδενικόν, διότι τό ύδωρ, ώς γνωστόν, πηγνύμενον 
διαστέλλεται. 

Ώς πρός τα πετρώματα έθεώρησεν ό Θόμψων τά πειράματα τοΰ 
Bischof ώς αυθεντικά. Τά πειράματα ταΰτα απέδειξαν ότι αί πετρώ
δεις ούσίαι πηγνύμεναι υφίστανται συστολήν μέχρις 25 Εις τάς 
ουσίας ταύτας έπομένως ή πίεσις ανυψοί τό σημεΐον τής τήξεως. 
Επειδή δέ εντός τής γής ή μέν πιεσις άνά 500 πόδας αυξάνει κατά 9 
περίπου ατμοσφαίρας (έν τω βάθει έτι περισσότερον), ή δέ θερμοκρασία 
αυξάνει κατά ένα μόνον βαθμόν, συνεπέρανεν ό θόμψων, ότι ή γή έν 
τώ κέντρω αυτής είναι στερεά. 

Άλλα τα πειράματα του Βίσωφ δέν άνεγνωρίσθησαν υπό πολλών, 
ιδίως ύπό τοΰ Forbes. Ό Βίσωφ εύρε τά έξης αποτελέσματα : 

τακείς στερεοποιηθείς κρυσταλλωθείς 
Βασανίτης 1000 μέρη 963 μέρη 896 μέρη 
Τραχίτης 1000 " 888 " 818 " 
Γρανίτης 1000 " 888 « 748 " 

Ο Φόρψ επανέλαβε τα πειράματα καί εΰρεν επίσης συστολήν, αλλ' 
ουχί εις τόσω μόγαν βαθμόν έν τούτοις έθεώρησε τα πειράματα του 
ανεπαρκή, άφήκε δ' έκκρεμες τό ζήτημα, αν έν τοίς πετρώμασι τούτοις 
συμβαίνη συστολή, διότι τω έφάνη ότι αί παρατηρήσεις τών πράγματι 
συμβαινόντων διέψευδον τά αποτελέσματα τών πειραμάτων. Εύρεν ότι 
τα πετρώματα έν σχήματι στοών ή στρωμάτων δεικνύουσιν εύδιάκριτον 
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όριον πρός τα παρακείμενα πετρώματα, και ότι έν αΰτοΐς ουδέ ίχνος 
συστολής παρατηρείται. Άλλ' έκτος τοϋ ότι στρώματα ηφαιστείων 
πετρωμάτων δεικνύουσι πολλάκις έν τω έσωτερικώ της στοάς ρήγματα, 
τά όποια δύνανται ευκόλως νά έκληφθώσιν ώς ρήγματα συστολής, 
φαίνεται ότιό Φόρψ παρεΐδεν εντελώς, ότι ηφαιστειογενή πετρώματα άπο-
ψυγέντα εις τήν έπιφάνειαν της γης, ώς π.χ. βασανίται, δεικνύουσι πάρ-
τοιε σημεία συστολής. Έκτος τοΰ Φόρψ απέδειξαν και άλλοι διά πειρα
μάτων, Οτι οί πυρίται άνηκουσιν εις τάς ουσίας έκείνας, αιτινες συμπη-
γνύμεναι συστέλλονται, επομένως γίνονται στερεώτεραι διά της πιέσεως. 

Άξια παρατηρήσεως είναι και ό σίδηρος και έκείνα τά μέταλλα, τά 
όποια, ώς ανωτέρω ειπομεν, άποτελοΰσι τό πλείστον μέρος τοΰ εσωτερι
κού της γης. Και έπί τών μετάλλων τούτων έγένοντο πλείστα πειρά
ματα. Ό Mallet, όστις έξήτασε και πυρίτας, εύρε δια τόν τακέντα 
σφυρήλατον σίδηρον, πολύ άνω τοΰ σημείου της τήξεως, τό είδικόν βάρος 
6,65, διά τόν αυτόν σίδηρον έν ψυχρά καταστάσει 7,17, ώστε και ό 
σίδηρος ανήκει κατ' αυτόν είς την αύτήν τάξιν, εις ην και οί πυρίται. 
Τά πειράματα έξητάσθησαν και έπί άλλων υλών. Ό χάλυψ και ό σίδη
ρος, ό ψευδάργυρος, ό άργυρος έν ψυχρά καταστάσει κατέπιπτον εντός 
τοΰ αΰτοΰ τακέντος μετάλλου όμοιας συνθέσεως. Έπί τοΰ σίδηρου επε
χείρησαν ο "Ανναικαι ό Ανδερσων επανειλημμένα πειράματα.έμβάψαν-
τες σφαίραν της ουσίας ταύτης εντός όμοιας τακείσης μάζης προσεγγιζού-
σης πρός τό σημεΐον της συμπήξεως. Όταν αί έμβαπτόμεναι αΰται σφαί-
ραι ήσαν ψυχραί, κατέπιπτον, Οταν δέ έθερμαίνοντο ανήρχοντο, και τοΰτο 
έτι μάλλον, Οσω ήσαν θερμότεραι. Οί προμνησθέντες φυσιοδίφαι εΰρον 
ότι ό ταχείς σίδηρος έν τή στιγμή τής συμπήξεως αΰτοΰ διαστέλλεται 
κατα 6 %. Ό 'Ρόβερτς και ό Wrightson εΰρον τόν αυτόν αριθμόν 
(6 %) άλλ' άνεκάλυψαν ότι ή διαστολή αύτη ισχύει μόνον κατά 
τήν στιγμήν τής μεταβάσεως άπό τής ρευστής εις τήν στερεάν κατά
στασιν, ότι όμως κατά τήν στερεοποίησιν συμβαίνει συστολή κατά 7 %. 
Ό Nies καί ό Βίγκελμαν έξήτασαν ψευδάργυρον, βισμούθιον, άντιμό-
νιον, σίδηρον καί χαλκόν έν στέρεα καί έν ρευστή καταστάσει καί είς 
θερμοκρασίας προσεγγίζουσας όσον τό δυνατόν περισσότερον εις τό σημεΐον 
τής τήξεως. Τό δέ αποτέλεσμα ήτο ότι αί οΰσίαι αΰται, θερμαί οΰσαι. 
είναι έν στέρεα καταστάσει έλαφρότεραι ή έν ρευστή, ώστε ή πίεσις ήδύ-
νατονά ρευστοποίηση αΰτάς, ώς τόν πάγον, έν ταπεινότερα θερμοκρασία. 
Έαν όμως ήθελε τις να μεταχειρισθή τά πειράματα ταΰτα πρός άπό-
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δειξιν, ότι τα μέταλλα ευρίσκονται εντός τής γής έν ρευστή καταστάσει, 
πρέπει ν' άντιτείνωμεν, ότι τοΰτο ισχύει μόνον έπί θερμοκρασίας προσεγ-
γιζούσης εις τό σημεΐον τής τήξεως' διότι έπί τοΰ σιδήρου π.χ. απέδειξαν 
τά πειράματα, Οτι κατά τήν πήξιν αΰτοΰ συμβαίνει συστολή. Όμολογη-
τέον έν τούτοις, ότι ΰπάρχουσι λόγοι αντιρρήσεως κατά τής χρησιμοποιή
σεως τών πειραμάτων ύπερ τής θεωρίας, ότι ή γή ειναι στερεά, καθότι 
δέν έχομεν άρχουσας γνώσεις περί τής θερμοκρασίας τοΰ έσωτερικοΰ αυτής. 

Ή εφαρμογή τών έν τω έργαστηρίω αποτελεσμάτων έπί τών φυσικών 
φαινομένων πρέπει νά γίνηται μετά μεγίστης επιφυλάξεως. Οϋτω και 
ήρνήθησάν τίνες την πραγματικην άκρίβειαν τών πειραμάτων περί τών 
παθών τών σωμάτων κατα την άπόψυξιν. Ειπομεν ανωτέρω, ότι ό 
κηρός καί τό θείον άνήκουσιν είς τάς ουσίας έχείνας, παρ' αις ή πίεσις 
άνυψοί τό σημεΐον τής τήξεως, αΐτινες δηλ. έν τω έσωτάτω σημείω 
έπρεπε πρώτον να καταστώσι στερεαί. Ό Φόρψ λοιπόν λέγει ότι ουδείς 
ουδέποτε ειδεν όγχον τακέντος μετάλλου ή θείου κρυσταλλούμενον ή στε-
ρεοποιουμενον πρώτον εν τω κεντρω, όιοτι, ως είναι γνωστόν, τό έσωτερι
κόν τοιούτων μαζών μένει τουναντίον ρευστόν, άφ' οΰ είς τήν έπιφάνειαν 
σχηματισθή φλοιός, όστις πάντοτε μένει είς τήν έπιφάνειαν και δέν 
καταπίπτει. Ωσαύτως παρατηρεί ό Φόρψ, ότι φλοιός βάρους 2,65 δέν 
ουναται να εισουση εις την ρευστην μαζαν της γήινου σφαίρας τήν 
έχουσαν μεσαίαν πυκνότητα 5,3. 

"Ολα τα πειράματα, τά οποία δυνάμεθα να έκτελέσωμεν έν τώ έργα-
στηρίω, έχουσι τό άτοπον ότι γίνονται έν μέτρω περιωρισμένω απέναντι 
τών φυσικών φαινομένων. Δέν δυνάμεθα να έργασθώμεν ούτε έπί μεγάλων 
ποσών ούτε υπό ύψηλήν πίεσιν καί θερμοκρασίαν. Έαν π. χ. μάζα 
θείου πήγνυται έν τώ έργαστηρίω έκ τής επιφανείας, τοΰτο έγκειται 
κατά τό πλείστον είς τας μικράς διαστάσεις τοϋ αγγείου, εις τα τοιχώ
ματα τοΰ όποιου προσκολλώνται τα πρώτα πηγνύμενα μέρη και ούτω 
παρεμποδίζεται ή καταβύθισις αυτών. Έκτος δέ τούτου και ή διανομή 
τής θερμοκρασίας είναι διάφορος έν τώ άγγείω ή εντός τής γής, και τέλος 
δέν ενεργεί αρκούντως ή διαφορά τής πιέσεως μεταξύ τοϋ έν τω έσω
τερικώ τοΰ αγγείου ευρισκομένου ποσοϋ και των έπί τής επιφανείας κει
μένων μερών τής μάζης. Έτερον άτοπον είναι, Οτι άκρβώς τά μέρη, τα 
υποκείμενα είς τήν ύψηλοτέραν πίεσιν και ευρισκόμενα εις τόν πυθμένα 
τοΰ αγγείου, είναι εκτεθειμένα ταυτοχρόνως εις τήν μεγίστην θερμό
τητα διά τής κάτωθεν θερμαινούσης φλογός. 
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Τά κατα τήν πήξιν πάθη των μετάλλων δέν έχουσι τόσην μεγάλην 

σημασίαν διά την λύσιν τοϋ ζητήματος, αν ή γη* είναι στερεά η ρευστή, 
όσην τά των πυριτικών αλάτων. Οί παραδεχόμενοι πεπυρακτωμενον 
ρευστόν πυρήνα της γης στηρίζονται έπί τοϋ έτι τά ηφαίστεια έκβάλ-
λουσι ρευστάς πεπυρακτωμένας ύλας. Εάν όμως άποδειχθη ότι τά πυρι
τικά άλατα άνήκουσιν εις έκείνας τάς ουσίας παρ' αίς ή υψηλή πίεσις 
συντελεί εις τήν στερεοποίησιν, αι όποϊαι επομένως ευρίσκονται έν τω 
βάθει έν στέρεα καταστάσει, καταπίπτει εις των κυριωτέρων λόγων υπέρ 
τής γνώμης, ότι τό έσωτερικόν τής γής είναι ρευστόν. Κα; όντως τα 
ηφαίστεια άναπέμπουσιν. 'ώς γνωστόν, είς την έπιφάνειαν κυρίως πυρί-
τας, σπανίως δέ μέταλλα (σίδηρον) και μόνον είς μερη τινά. 

Έλέγετο πρότερον ότι διά πειραμάτων ειχεν άποδειχθη, ότι τά 
πετρώματα πηγνύμ.ενα υφίστανται συστολήν. Τοϋτο δέν χρήζει πειρα
μάτων αυτή ή φύσις μας όδηγεϊ. Τά πειράματα δύνανται ν' άμφισβη-
τηθώσιν, ουδέποτε όμως τα φυσικά φαινόμενα. Ό Φόρψ, ώς ειπομεν ανω
τέρω, ήρνήθη, ότι στοαί και στρώματα ηφαιστειογενών πετρωμάτων 
δεικνύουσι σημεία συστολής. Εις τοιαύτην συστολήν πιθανώς συνετέλεσαν 
διάφορα περιστατικά. Ούτως αί έπί τής επιφανείας τής γής έκχυθεϊσα; 
έξ ηφαιστείων μάζαι πολλάκις δεικνύουσι συστολάς' ιδίως φανερά είναι 
τά άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων γνωστά κιονοειδή σχήματα τοϋ βασα-
νιτου και τοϋ πορφυρίτου. Διατι' όμως ποτέ μέν τά ρήγματα τής συστο
λής είναι παράλληλα, ποτέδέ κάθετα πρός την φοράν τής άποψυχομένης 
επιφανείας, τοΰτο δεϊται εισέτι ερμηνείας* τό βέβαιον όμως είναι ότι εις 
πάσας τάς περιπτώσεις έλαβε χώραν συστολή. Εάν δέ στοαί και στρώ
ματα πολλάκις δέν δεικνύωσι σημεία συστολής, τοΰτο εξαρτάται έκ τοϋ 
σχηματισμοΰ αυτών. Έάν έκ κρατήρος έξεπέμποντο οΰσίαι ρευσταί 
πεπυρακτωμέναι, κατ' ανάγκην ή εντός τοΰ κρατήρος ευρισκομένη 
μάζα έμεινεν έπί πολύ πεπυρακτωμένη. διότι διά τοΰ υπερκειμένου 
στρώματος ρευστής λάβας και διά τών θερμανθέντων τοιχωμάτων τής 
στοάς παρεκωλύετο ταχεία άπόψυξις. Έάν όμως συνέβαινε άπόψυξις 
και συν αυτή και συστολή, τότε δέν είναι άπίθανον, ότι ή μαλακή έτι 
μάζα προσεκολλάτο είς τά τοιχώματα τοΰ κρατήρος, ώστί ευκόλως 
θ' άπεκρύπτετο ή συστολή, ή κατα τήν στερεοποίησιν λαβοΰσα χώραν, 
και μάλιστα έν στενή στοα δυσκόλως θά φανή ρήγμα συστολής, τό 
οποίον αποτελεί ισως τό 1 % τής Ολης μάζης. Τοιοΰτον όμως ποσόν 
συστολής, οίον απέδωκε τό πείραμα τοΰ Βίσωφ, όντως δεν συμβαίνει έν τή 
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φύσει, και κατα τοϋτο αληθώς δυνάμεθα να δικαιώσωμεν τόν Φόρψ 
προσβάλλοντα τό μέγεθος τών αριθμών τούτων. Είς τα στρώματα τών 
ηφαιστειογενών πετρωμάτων τών συμπεπιεσμένων μεταξύ άλλων πετρω
μάτων ή αύτη κατάστασις υπάρχει ώς και είς τας στοάς. Αί άνω 
παρατηρήσεις έπιβεβαιοΰνται δια τοϋ γεγονότος ότι π. χ. ογκώδεις βασα
νίται οιτινες έπί τής επιφανείας δεικνύουσι τόν σχηματισμόν κιόνων, δέν 
φέρουσι τό αυτό φαινόμενον έν τώ έσωτερικώ. 

Αι παρατηρήσεις έπί τών φαινομένων τής «λικνίσεως)) τής γής, ώς 
και τής παλίρροιας, συνηγοροΰσιν υπέρ τοΰ στέρεου έσωτερικοΰ τής γής. 
Κα: αί έρευναι δέ περί τών φαινομ.ένων τής στερεοποιήσεως μετάλλων, 
ίσως δέ και τών πυριτικών αλάτων, δύνανται να χρησιμεύσωσιν υπέρ 
τής θεωρίας ότι ή γή είναι στέρεα κατά τό έσωτεριχόν. ίίαραδεχόμενοι 
τοΰτο όφείλομεν έν τούτοις νά έξετάσωμεν, πώς συμβιβάζονται τά ηφαί
στεια φαινόμενα πρός τήν ύποτιθεμένην στερεότητα τής γής. 'Εκ πρώ
της όψεως τό άπλοϋν φαίνόμενον, ότι πεπυρακτωμέναι ρευσταί ούσίαι 
εκπέμπονται έκ τοΰ εσωτερικού τής γής, ανατρέπει άρδην την ίδέαν 
ταύτην. Περί τού Χόπκινς ειπομεν ανωτέρω ότι, άφ' ού απεφάνθη υπέρ 
τής στέρεας καταστάσεως τής γής, παρεδέχθη πρός έξήγησιν τών ηφαι
στειωδών φαινομένων κοιλώματα τίνα πλήρη ρευστής λάβας ύπό τα 
ηφαίστεια. Τήν ίδέαν ταύτην ένεκολπώθη και ό Θόμψων, όστις εξηγεί ώς 
εξής τήν πορείαν τής στερεοποιήσεως τής γής. Άφ' ού ηρχισε στερεο-
ποιουμένη ή επιφάνεια και τοσοΰτον έστερεοποιήθη, ώστε δέν ήδύνατο 
πλέον να έπιπλέη, κατέπεσεν ό όλος όγκος πρός τό κέντρον κατόπιν 
έπήλθεν επανειλημμένη στερεοποίησις έν τή επιφάνεια, και τό προσφά
τως στερεοποιηθέν έβυθίσθη* τούτο δέ έπανελήφθη και πάλιν και πάλιν. 
Βαθμηδόν δέ έσχηματίσθη είδος στερεού κρηπιδώματος, ή μάλλον είδος 
σκελετού ή πλαισίου δά μέσου τής μάζης, έξ ης ύψώθησαν στύλοι μέχρι 
τής επιφανείας. Μεταξύ τών στύλων τούτων, όταν ούτοι έκειντο πολύ 
πλησίον αλλήλων, έσχηματίσθησαν έκ πεπηγμένης λάβας γέφυραι, αιτι-
νες ήσαν αρκούντως παχείαι έν αναφορά πρός τό πλάτος των και στέρεα: 
όπως μη καταπέσωσ:ν ή βυθισθώσι. Βαθμηδόν δέ έστερεοποιήθη κατ' 
αυτόν τόν τρόπον ή Ολη δίκην κηρήθρας έσχηματισμένη μάζα, μετ' 
ασήμαντων διαλειμμάτων ρευστής λάβας. 

Τήν αύτην ίδέαν παρεδέχθη και ό Lyell έν τω συγγράμματι αύτοΰ 
Αί άρχαί τής Γεωλογίας)). Πολλοί όμως γεωλόγοι δέν συμφωνούσι πρός 

τοϋτο, καί οί μέν έπιμένουσιν είς τήν ρευστήν κατάστασιν τής γής, 
45 
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οι δέ άφήνουσιν εκκρεμές τό ζήτημα περί της προελεύσεως της λάβας. 
Δια τοϋτο πρέπει να θεωρήσωμεν ώς πολύ σπουδαίας τας προσπάθειας 
τοϋ Reyer να συμβιβάση την περί στερεότητος της γης γνώμην των 
φυσικών μετα τών αποτελεσμάτων τών γεωλογικών ερευνών. Ο Ράυερ 
απέδειξε πειστικώς ότι και στερεά πετρώματα ύπό δεδομενας περιστάσεις 
δύνανται νά μεταβληθώσιν είς ρευστήν λαβαν και έν τοιαύτη καταστάσει 
νά προκαλέσωσιν εκρήξεις. Ούτος παραδέχεται την στερεότητα όλων τών 
λαβών έν τώ βάθει. Επειδή τά πυριτικά άλατα άνήκουσιν είς τάς ουσίας 
εκείνας, αϊτινες κατά τήν πήξιν συστέλλονται, πρέπει κατ' ανάγκην ή 
πίεσις νά έπενεργη έπ' αύτοϋ στερεοποιητικώς. Τά μόρια αυτών λαμ-
βάνουσι διά τής υψηλής θερμοκρασίας τήν τάσιν ν' άποχωρίζωνται 
άπ' αλλήλων, άλλ' ή κίνησις αύτη περιστέλλεται διά τής πιέσεως, ήτις 
προσπελάζει πρός άλληλα τά μόρια. Δέον ειτα να ληφθή ύπ' όψιν τό 
πολλάκις παρατηρηθέν φαινόμενον, ότι ή μάζα τής γής είναι πεποτι-
σμένη ύφ' υγρών. Εις πολλά πετρώματα ανεκαλύφθησαν διά μικροσκο
πικών ερευνών ύγρά, αναλύσεις αλάτων, ύδωρ και πρός τούτοις και 
ρευστόν άνθρακικόν οξύ, τά όποια ύπήρχον έξ αρχής έν αύτοίς. Πρός 
τούτοις τά πετρώματα περιέχουσι και πολλά αέρια περιλαμβανόμενα είς 
τα συστατικά τών διαφόρων πετρωμάτων,—ώς και τά ύγρά, τά 
όποια διακρίνονται διά ισχυρών μικροσκοπίων,—έν μέρει δέ ανερχόμενα 
έν μεγάλω ποσώ έκ τών κρατήρων και τών ρευμάτων τής λάβας. Τό 
ότι ύγρά και αέρια αναμιγνύονται μετά τών πετρωμάτων είς τό βάθος 
τής γής, εξηγείται διά τής πιέσεως, εις ήν υποβάλλονται. Απεδείχθη 
πειραματικώς, ότι ούσίαι αϊτινες ύπό συνήθεις περιστάσεις δέν μιγνύονται 
μετά τοΰ ύδατος, μιγνύονται ύπό ύψηλήν πίεσιν. Γνωστόν δέ είναι πρό 
πολλοΰ και τό εύδιάλυτον τών αερίων ύπό πίεσιν. Επομένως πρέπει νά 
παραδεχθώμεν τήν γήν είς τό βάθος θερμήν. άναμεμιγμένην μετά υγρών 
και αερίων, αλλά και στερεάν συνεπεία τής πιέσεως τών υπερκειμένων 
πετρωμάτων. Ή παραφίνη θερμαινόμενη έν κλειστώ σωλήνι. και υπε
ράνω τού σημείου τής τήξεως, μένει στερεά, διότι ή έν τώ κλειστώ 
σωλήνι ένυπάρχουσα πίεσις παρεμποδίζει τήν ρευστοποίησιν έάν δέ ό 
σωλην άνοιχθή και έλαττωθή ή πίεσις, επέρχεται σχεδόν αύθωρεί ή 
τήξις. Ομοίως έάν ή πίεσις υπεράνω τών πετρωμάτων τοΰ βάθους τής 
γής έλαττωθή, όπερ π. χ. δύναται νά συμβή διά τής εκτοπίσεως ή διά 
ρηγμάτων τών υπερκειμένων πετρωμάτων, τότε επέρχεται είς τήν μαζαν, 
ήτις συνεπεία τής πιέσεως ήτο στερεά, εντελές ή μερική ρευστοποίησις. 
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Ό δέ βαθμός τής τήξεως θά είναι μάλλον ή ήττον μέγας. Εάν ή έλάτ-
τωσις τής πιέσεως έκτείνηται εις μέγα βάθος έχον ύψηλήν θερμοκρα-
σίαν, έν άλλοις λόγοις έάν μέγα ρήγμα διάσχιση τόν φλοιόν τής γής, 
θά ρευστοποιηθώσι και τά δυστηκτότερα μέρη αυτής. Άλλοτε πάλιν, 
όταν ή έλάττωσις τής πιέσεως είναι ολιγώτερον σημαντική, ίσως ή θερ
μότης αρκεί μόλις νά ρευστοποίηση μόρος τι τών έν τοις έγκάτοις ευρι
σκομένων ουσιών. 

Εν τούτοις ή έλάττωσις τής πιέσεως ού μόνον είναι αίτια τής ρευ-
στοποιήσεως, άλλ' επιφέρει και ώστε τά αέρια, τά όποια είχον ένωθή διά 
τής πιέσεως μετά τής μάζης, έκφύγωσιν αιφνιδίως. Ούτως εξηγείται, 
διατί έν εκάστη έκρήξει ηφαιστείου εκπέμπονται έκ τοϋ κρατήρος μεγάλα 
ποσα ύδρατμοΰ και διαφόρων αερίων. Αλλά τά αέρια είναι μετ' άλλων 
και αίτια τής υψώσεως τής λάβας έν τή χοάνη τοϋ κρατήρος. Ή πίεσις, 
ήν έξασκοΰσιν οί υπερκείμενοι όγκοι τών βράχων έπί τής ρευστοποιηθεί-
σης λάβας, δέν θά έπηρκει, όπως άναπέμπη αυτήν έξ υψηλών ορέων. 
Τοϋτο οφείλεται εις την ένέργειαν τών αερίων, τά όποια αποχωρίζονται 
αίφνης τής λάβας. Ό 'Ράϋερ δικαίως παρομοιάζει τό φαινόμενον τοΰτο 
πρός τήν ύψωσιν άνθρακούχου ύδατος έν σίφωνι. Διά τής πιέσεως τοϋ 
κεκλεισμένου αγγείου διαλύεται τό έν τω ύδατι άνθρακικόν όξύ' άμ.α δέ 
ώς διά τοΰ ανοίγματος τής βαλβιδος έλαττοΰται ή πίεσις, τό έλευθερωθέν 
άνθρακικόν όξύ ωθεί πρός τά άνω τό ύδωρ και τό μεταβάλλει εις ψεκάδας. 
Ούτω μεταβάλλουσι και τά. άέριά τής γήινης μάζης τήν λαβαν είς τέφραν. 
Περιττόν νά σημειωθή ένταΰθα ότι ή γνώμη αύτη διαφέρει ουσιωδώς 
από τής άρχαιοτέρας περί τών ηφαιστείων θεωρίας. Πρότερον παρεδέ-
χοντο οί φυσιοδίφαι, ότι ή έντασις τών έν τώ έσωτερικώ τής γής σχη
ματιζόμενων αερίων και ή πίεσις αυτών πρός τόν φλοιόν τής γής ήτο ή 
αίτια τής σεισμικών κλονισμών ώς και τής ώθήσεως τοΰ ρευστοϋ έσωτε-
ρικοΰ τής γής εντός τών κρατήρων. Κατά τήν άρχαιοτέραν ταύτην 
θεωρίαν τά ηφαίστεια ησαν αί βαλβίδες ασφαλείας τής γής, αιτινες 
ήνοίγοντο ύπό τών αερίων, όταν ή πίεσις ύπερεβαινεν ώρισμένον τινά 
βαθμόν. Παραβάλλοντες τάς αρχαίας θεωρίας πρός τά έν τω σίφωνι 
συμβαίνοντα, θά ειχομεν όμοιόν τι, αν τό άνθρακικόν όξύ ήνοιγεν άφ' 
έαντοΰ τήν βαλβίδα τής φιάλης' πράγματι όμως τό άνθρακικόν οξύ δέν 
έχει τήν δύναμιν ταύτην, ουδέ τά αέρια τοΰ έσωτερικοΰ τής γής δύναν
ται να έλευθερωσωσιν άφ' εαυτών την όδόν τοΰ κρατήρος. Τό έν τώ 
σίφωνι άέριον ενεργεί μόνον, όταν ή χειρ άνοιξη τήν βαλβίδα. Έν τοις 
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ήφαιστειοις τα κατα την συστολήν τοΰ φλοιοΰ της γης γινόμενα ρήγματα 
ένέχουσι τόν τόπον της την βαλβίδα άνοιγούσης χειρός. 

Υπό έποψιν φυσικήν λοιπόν δέν δύναται τις να προβαλλη ένστασιν κατα 
της προμνησθείσης έξηγήσεως των ηφαιστείων φαινομένων, έκτος αν 
ήθελε τις ν' άρνηθή ότι τα πυριτικά άλατα άνήκουσιν είς τάς ουσίας, 
έφ' ών ή πίεσις ενεργεί στερεοποιητικώς. Εάν όμως ηθελέ τις νά κατά
ταξη αυτά είς την τάξιν εκείνων τών σωμάτων, εφ ών ή πίεσις, ώς 
παρά τώ πάγω, επενεργεί ρευστοποιητικώς, τότε έκρηξις έν γένει θά καθί
στατο αδύνατος. Ό πάγος πιεζόμενος ισχυρώς τήκεται και είς ταπεινην 
άκόμη θερμοκρασίαν, μετά τήν παΰσιν δέ της πιέσεως πρέπει κατ' ανάγ
κην ό πάγος, έστω και προσκαίρως, να στερεοποιηθή. *Αν λοιπόν αί 
την γην άποτελουσαι ΰλαι ειχον τήν αΰτήν ιδιότητα ώς τό ϋδωρ, νά 
υφίστανται στερεοποιούμεναι διαστολήν, τότε ρήγμα έν τω φλοιώ της 
γης έπρεπε νά στερεοποίηση τάς εντός της γής τυχόν υπάρχουσας 
ύγράς ουσίας, τό δέ ρήγμα τό την έλάττωσιν της πιέσεως έπιφέρον θά 
έκλείετο υπό στρώματος λάβας, τό όποιον θά επανέφερε πάλιν την προ-
τέραν πίεσιν. 

'Εν ολίγοις λοιπόν ρητέον, ό'τι τα πυριτικά άλατα πρέπει νά χατατα-
χθώσιν είς έκείνας τάς ύλας, ας στερεοποιεί η πίεσις, και άνωθεν τοϋ 
σημείου της τήξεως αυτών, διότι μόνον ύπό τοιαύτας συνθήχας είναι 
δύναται αί εκρήξεις αυτών. Ή πίεσις αυξάνει καταπληκτικώς έν τω 
βάθει, ή δέ θερμοκρασία αυξάνει σχετικώς βραδέως' κατά πασαν επο
μένως πιθανότητα ή πίεσις υπερέχει της θερμότητος, και ή μάζα είναι 
έν τώ βάθει στερεά. Ό τελευταίος ούτος ισχυρισμός έπικυροΰται και διά 
πλείστων παρατηρήσεων έπί τών ηφαιστειογενών πετρωμάτων, έξ ών 
θ' άναφέρωμεν μίαν μ.όνην ώς πειστικωτάτην. Έν ταίς Ηνωμέναις 
Πολιτείαις της Αμερικής ευρέθησαν κατά τούς τελευταίους τούτους 
χρόνους επανειλημμένως βασανίται, περιέχοντες μετά χρυσολίθου και 
ελεύθερον πυρίτιον έν μορφή χαλάζιου. Ουδέποτε πρότερον ειχε παρα-
τηρηθή έν πετρώματι, οίον ό βασανίτης. χαλαζίας μετά χρυσολίθου. Καθ 
όλας τάς προηγηθείσας παρατηρήσεις ό χαλαζίας δέν ήδύνατο νά εύρί-
σκηται πλησίον τοϋ χρυσολίθου, άλλά θά περιεμενομεν νά σχηματίση τό 
πυρίτιον αύτοϋ μετά τών στοιχείων τοϋ χρυσολίθου άλλην ένωσιν έκ τής 
σειράς τών πυριτικών αλάτων. Έάν όλαι αί ούσίαι, αί άποτελοϋσαι τόν 
βασανίτην, εύρισκοντο ταυτοχρόνως έν ρευστή καταστάσει και έστερεο-
ποιοϋντο είς τήν έπιφάνειαν τής γής, δέν ήδύνατο νά σχηματισθή έλεύ-
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θερον πυριτικόν όξύ μετα ή πρό τοΰ χρυσολίθου. Διότι ό χαλαζίας είναι 
κατά πασαν πιθανότητα τό άρχαιότερον συστατικον τοϋ μίγματος. Άν 
δέ ίσχυρίζετό τις, ότι έν τώ βάθει ύπάρχουσιν άλλοι κανόνες διά τάς 
ενώσεις, και μετέφερε τόν σχηματισμόν τοΰ χαλάζιου είς τό βάθος τής 
γής τών δέ άλλων συστατικών εις τήν έπιφάνειαν, ό Ισχυρισμός ούτος 
θ άντεστρατεύετο καθ' όλων τών άλλων γενομένων παρατηρήσεων. 
Ολίγα γινώσκομεν, ώς πανθομολογείται, περί τών έν τώ βάθει τής γής 

συμβαινοντων, ως και περί της επιπρασεως, ην εξασκει η πιεσις εκει επι 
τών χημικών αντιδράσεων άλλ' όπωςδήποτε ή πίεσις δέν δύναται νά 
έπηρεάζη τάς αντιδράσεις ή μόνον καθ' όσον ενώνει στοιχεία τά όποια έν 
τή επιφάνεια ολίγην δεικνύουσι τάσιν πρός χημικήν ένωσιν, τουναντίον δέ 
έπίδρασιν έμποδίζουσαν την ένωσιν δέν δύναται τις σχεδόν νά φαντασθή. 
Επίσης δέ αδύνατον καθίσταται νά παραδεχθώμεν τήν παραγωγήν τών 

πυριτικών κρυστάλλων έκ διασπάσεως τοιούτων πετρωμάτων, ένεκα τοΰ 
σχήματος και τής όψεως τών τοιούτων κρυστάλλων, διότι ταϋτα έχουσι 
τήν όψιν παλαιών μιγμάτων και ουχί ξένων παρενθηκών. Πρός τούτοις 
εύρηνται ταΰτα τοσοϋτον κανονικώς διανενεμημένα εντός τών πετρωμά
των και εις τοσοϋτον κανονικά και ομοιόμορφα μεγέθη, ώστε ή έξήγησις 
εκείνη πρέπει νά θεωρηθή εντελώς εσφαλμένη. Έάν όμως παραδεχθώμεν 
Οτι ή μάζα ήτο έν τώ βάθει στερεά, αίρονται πασαι αί δυσχέρειαι. Αί 
χημικαί αναλύσεις τών βασανιτών τούτων άπέδωκαν 52—57 % πυρι
τικόν όξύ.Υπάρχουσι πετρώματα περιέχοντα χαλαζίαν και 49—52 
πυριτικοΰ οξέος. 'Εν τοις τοιούτοις πετρώμασιν ή ύπαρξις τοΰ χαλάζιου 
δέν είναι τι παράδοξον έπομένως ό βασανίτης ήδύνατο νά ύπάρχη έν 
τώ βάθει ύπό όμοίαν μορφήν.'Ότε δέ διά τής άρσεως τής πιέσεως επήλθε 
ρευστοποίησις τών πετρωμάτων, είς τρόπον, ώστε τά μεν εύτηκτότερα 
μέρη νά περιέλθωσιν εις ρευστήν κατάστασιν. ο δέ δυστηκτότερος χαλα
ζίας νά μείνη στερεός, το ρευστόν μέρος τής μάζης πλήν τοΰ ώς στέρεου 
πυρίτου χημικώς άδρανοΰς καταστάντος πυριτικοΰ οξέος, ήτο σχετικώς 
βασικόν, καί ώς έκ τούτου ήδύναντο νά άποχωρισθώσιν έξ αύτοΰ βασικά 
ορυκτά οίον ό χρυσόλιθος. 

Άνακεφαλαιοϋντες λέγομεν Οτι ώς πρός τό ζήτημα περί τής κατα
στάσεως τοΰ γήινου πυρήνος τά φαινόμενα τής λικνίσεως καί τής παλίρ
ροιας άποδεικνυουσι μάλλον τήν ύπαρξιν στέρεου πυρήνος. Έάν δέ προσ-
παθήσωμεν νά λύσωμεν τό ζήτημα παραδεχόμενοι ότι ή γή ήτο άλλοτε 
ρευστή καί παρακολουθήσωμεν τάς φάσεις τής στερεοποιήσεως, επέρχεται 
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επίσης ή πιθανότης τοΰ στέρεου πυρηνος, διότι εύρίσκομεν Οτι ή πίεσις 
ευνοεί την στερεοποίησιν τουλάχιστον διά τάς ουσίας τάς αποτελούσας 
τόν φλοιόν της γης, Ίσως δέ και διά τά συστατικά αΰτοΰ τοΰ πυρηνος. 
Τέλος απεδείχθη, ότι αί ηφαίστειοι εκρήξεις δέν είναι δύναται, έάν παρα
δεχθώμεν ρευστόν πυρήνα, άλλα συμβιβάζονται κάλλιστα πρός στερεόν 
πυρήνα. Πρός τούτοις έσημειώθησαν και φαινόμενα τίνα πρός άπόδειξιν 
Οτι πολλαι λάβαι ήσαν στερεαί έν τή αρχική αύτων καταστάσει. 

Περιεστράφημεν εντός κύκλου σκοτεινοΰ, ήναγκάσθημεν νά συσχετί-
σωμεν παρατηρήσεις γενομένας εντός χημικοΰ εργαστηρίου πρός όρους 
ξένους πως εις ήμας, καθότι ουδέν γινώσκομεν περί τής πιέσεως και 
τής θερμότητος εις μεγάλα βάθη, διό και έδει πολλάκις ν' άρκεσθώμεν 
είς υποθέσεις και πιθανότητας. 

Έάν δέ παρά πάντα ταΰτα παραδεχθώμεν ότι ή γή είναι στερεά, 
δυνάμεθα νά είπωμεν, ότι κατά τήν σημερινην θέσιν των γνώσεων ημών 
ή θεωρία αϋτη είναι ή πιθανωτέρα. Άλλως τε και ουδεμία εναντία 
παρατήρησις αναγκάζει ήμας νά παραδεχθώμεν ρευστόν πυρήνα τής γής. 
Δέν πρέπει όμως νά λησμονώμεν, ότι ή γνώμη ημών αύτη είναι άπλή 
υπόθεσις;, δεδικαιολογημένη μέν, δυναμένη όμως να διασαλευθή ποτε 
υπό νεωτέρων ακριβέστερων παρατηρήσεων και ερευνών. 

ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟΝ 
ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ EN ΣΥΡΩι ΤΩι 1597 

Εν διαφόροις έγγράφοις, άτινα ό έν Σύρω δικηγόρος κ. Κωνστ. 
Κομπιλήρης προσήνεγκεν εις τό Άρχείον τής Ιστορικής και Εθνολογι
κής Εταιρείας τή 11 Σεπτεμβρίου έ.ε., άνεύρομεν και προικοσΰμφωνον, 
ελληνιστί συντεταγμενον ύπό τοΰ Ιερωνύμου Δακαρίστου νοταρίου κατά 
το έτος 159", 28 Δεκεμβρίου, μεταξύ τού Κύρ Άρμούλα Νταμοφίλη, 
πατρός τής μελλονύμφου Γεωργίνας, και τής Κερά Ζενεβρίνας Μιχελη 
Χαλαβαζή. μητρός τοΰ γαμβρού Νικολάου, πάντων τού καθολικού δόγ
ματος, όπερ ήτο τότε τό πρωτεύον έν τή νήσω Σύρω, ορθοδόξων ούσών 
ευάριθμων μόνον οικογενειών. 

Έν τώ συμβολαίω αί ύπογραφαί τών μαρτύρων εινε γεγραμμέναι δια 
τής χειρός τού νοταρίου. όπερ εμφαίνει Οτι τό ύπ' όψιν ημών χειρόγρα-
φον εινε έκ τών τοΰ αρχείου τοΰ νοταρίου, γινομένου τότε τοΰ αντιθέ
του τοΰ σήμερον έν χρήσει, καθ' ό τό πρωτότυπον φυλάσσεται έν τω 
άρχείω τοΰ συμβολαιογράφου, άντίγραφον δέ δίδεται τοις συμβαλλομέ-
νοις. Τοΰτο δέ προσεπιμαρτυρεϊ και ή έπί τοϋ δευτέρου άγραφου φύλλου 
τοΰ συμβολαίου επιγραφή πρός πρόχειρον άνεύρεσιν, διά χειρός γεγραμ-
μένη τού νοταρίου Πρικοσύμφονο τοϋ Κίρ Νικολάου Χαλαβαζή τοΰ 
Μιχέλι. Στί Σίρα)). 

Τό συμβόλαιον εινε εντελώς άνορθογραφον, αί λέξεις μόλις χωρίζονται 
άπ' αλλήλων, πυκνώς δέ γεγραμμένον κατά στίχους, άλλ' ίκανώς εύα-
νάγνωστον. Τά γράμματα δέν φέρουσι τόνους, ουδέ πνεύματα, μόνον 
έπί τών ιώτα επιτίθεται στιγμή, κατά μίμησιν βεβαίως τής λατινικής 
γραφής. Και τό τελικόν ς άγνωστον ητο είς τόν γράψαντα. Έλλείπου-
σιν ωσαύτως και τά κεφαλαία γράμματα έν άρχή τών κυρίων ονομάτων 
και τών παραγράφων, πλήν τοΰ πρώτου έν αρχή. Ή γλώσσα δέ και ή 
διατύπωσις καθ' Ολου εινε όλως στοιχειώδης, τοΰ συμβολαιογράφου 
διατυπούντος κατά λε'ξιν τούς λόγους τών συμβαλλομένων. 

Κατά τήν ένταΰθα δημοσίευσιν τοϋ είρημένου προικοσυμφώνου διεφυ-
λάξαμεν τήν γραφήν αύτοϋ ακριβώς, διεχωρίσααεν δέ μόνον τάς λέξει; 

Εκ του Γερμανικου τοϋ Joh. Petersen] 



696 ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟΝ 
και έθέσαμεν τόνους και πνεύματα και κεφαλαία γράμματα πρός εύκο-
λίαν της αναγνώσεως. 

Τό συμβόλαιον εινε άπλοϋν ώς πρός τους αναγραφόμενους όρους και 
μαρτυρεί ήθη ήμερα και κοινωνίαν ηθικήν, δι' ο και κατά πολϋ διαφέρει 
προικοσυμφώνου αρχαιοτέρου τούτου, όπερ έδημοσιεύσαμεν τώ 1888 έν 
τώ περιοδικώ ((Εστία)) (τόμ. 25, σελ. 59), συνταχθέντος έν Νάξω τώ 
1533 και περιέχοντος ρήτρας ποινικάς, έν περιπτώσει άθετήσεως τών 
όρων ύπό τών συμβαλλομένων, είλημμένας έκ συμβολαίων ενετικών. 

Έκ τών έν τώ προικοσυμφωνω μνημονευομένων γεωγραφικών ονομά
των τοποθεσιών της νήσου τά πλείστα σώζονται έτι και νϋν έν τη 
γλώσση τών Συρίων και μαρτυροϋσι τήν αρχαιότητα αυτών, άναγομέ-
νην αναμφιβόλως πολύ πρό της 6ης έκατονταετηρίδος. Τα Ονόματα δέ 
τα κύρια τών προσώπων εινε μάλλον ξενικά άποικων Ενετών έξελληνι-
σθέντων, πλην δύο, τών Σαργολόγου και Καντακουζηνού, άτινα εινε 
τύπου βυζαντηνοΰ. 

'Εν ταϊς σημειώσεσι, δι' ών συνοδεύομεν τό κείμενον τοϋ προικοσυμ
φώνου, δίδομεν την έξήγησιν παντός, όπερ έθεωρήσαμεν άναγκαϊον διά 
τους μη άσχοληθέντας εις τοιούτου είδους μελετάς και άγνοοΰντας πολ-
λάς τών λέξεων της κοινής διαλέκτου και πολλά τών νησιωτικών εθίμων. 

Περατοϋμεν την μικράν ταύτην εισαγωγών έπαναλαμβάνοντες ο,τι 
πρό ετών έγράψαμεν άλλαχοϋ (Δελτίον της α Εστίας)), άριθ. 577, 
1888), Οπως καταδείξωμεν τήν σπουδαιότητα της συλλογής και δημο
σιεύσεως τοιούτων έγγραφων, Οτι έν ταίς συλλογαΐς τοιούτων συμβολαίων 
δύναται τις νά σπουδάση την κατάστασιν τοΰ δικαίου και τών έννομων 
σχέσεων τών κατοίκων τών νήσων, τήν έπίδρασιν έτι, ήν έσχεν ή ενε
τική κατάκτησις, και τήν μικρόν κατά μικρόν είσαγωγήν και έπιχράτη-
τησιν όοων και τύπων και διατάξεων τοΰ ένετικοΰ δικαίου, τήν θέσιν 
τών νοταρίων, τήν έξουσίαν αυτών και τήν δικαιοδοσίαν. Αλλά και ή 
σπουδή τής γλώσσης, μερικώτερον έτι ή τών κυρίων Ονομάτων, ών πλεί
στα φέρουσι τύπον βυζαντηνόν, και ή τών γεωγραφικών, ωσαύτως δέ τών 
Ονομάτων τών επίπλων, τών ενδυμάτων, τών γυναικείων κοσμημάτων, 
τών μαγειρικών σκευών και άρτοποιητικών, όλόκληρον γλωσσάριον δυνα
μένων νά άποτελέσωσιν. εινε θέματα είς ά μόνον τοιαϋται συλλογαί 
δύνανται νά παράσχωσι γνήσιας πηγάς. Ύπό τοιούτων δε σκέψεων 
ορμώμενοι έδημοσιεύσαμεν τό τε Ναξιακόν προικοσύμφωνον και τό προ-
κείμενον τής νήσου Σύρου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟΥ 
1597 μινίου δεκεμπρίου τισ 28. 

Είσ ώνομα τοις άγίασ τριάδοσ άμιν 1. Είσ τό κάστρον τοισ 
Σίρασς στώ αρχοντικό 3 του Κίρ Άρμούλα Νταμοφίλει 4 τό 
ένα μέροσ' τό δε έτερο μέροσ ή Κερα Ζενεβρίνα συβία τοΟ ποτέ 
μακαρίτου Κίρ Μιχέλι Χαλαβαζει ερχουντε ισέ συνφονία παν-
τριασ με του θεου Παντοκράτοροσ τόν ορισμό, Οτοι νάνπάρι ό 
γιοσ τοϊσ Κερα Ζενεβρίνασ όνόματοι Νικολόσ τοιν θυγατέρα 
τοΰ Κίρ Άρμούλα, ονόματι Γοργίνα°' και οΰτοσ ύπόσκετε Οτι 
τίν λεγόμενι Γοργίνα θέλι τιν για γινέκα του νόμιμον καΙ έβλογι-
τικίν" του όσ καθόσ όρίζη ή Άγια του θεοΰ καθολικιν και άπο-
στολικιν 'Ενγλισία τοΐσ Ρόμισ. Το ομιο και ή Κερα Γοργίνα θέλι 
τον γιά άντρα τοισ νόμιμον και έβλογιτικόν του, όσ καθόσ όρίζη 
ή Άγια καθολικιν και άποστολικιν 'Ενγλισία τοισ Ρόμισ. Άρχίν 
προυκιόν και γιά όνομα προυκιον 7 η Κερα Ζενεβρίνα τοΰ ήγιοΰ 
τοισ του Νικολάου τοιν εύκι του Θεου και τόν γονέον τοισ και 
τίν έδικίν τοισ 8 πρότο δίνη του το σπίτι οπου εχι στο Βορινά 9 
άποθανόνταστοισ. Άκόμιδίνιτου το περιβόλι στίν Άλιθινή'", 
εΰγάνοντασ πέντε σικιέσ άπο το ποταμάκι πρόσ το Κάστρο, και 
έκίνεσ άποθανόντασ τις έδικόν του ολο το περιβολή, και τοιν έμισι 
κρεβατίνα 11 να τήν τρόγι στίν ζοιν τοισ 12, καΙ άποθανόντασ τισ 
νά ινε και αυτίνι Ολοι έδικίν του. Άκόμι δίνο του τό κλίσμα 13 
στί Χαλαντριανι 14 καΙ τά άπόξο χοράφια, Ολα εδικά του. Άκόμι 
το άμπέλη στο Μπιλο έδικόν του. Άκόμι στιν Μαντελιδοπι το κλί-
σμα Ολο έδικόν του. Άκόμι στη Διακοντρία 15 τό μερτικό μου τό 
χοράφι μέ τό σπίτι έδικόν του, στον άγρο το μερτικό μου τό 
περιβόλι έδικόν του, στο Γαλισά 16 το χοράφι πούνε στοΰ Μπουρ-
τουλί τιν σικιά έδικόν του' το λιβάδι π' οχο στοΰ ΜπουρτουλΙ 
Ρούσου σίμπλίο 17 στο Γαλισά έδικόν του' στην Αγία Άπα-

κουί 18 τά χοράφια Οπου εχο εδικά του. 
καΙ έγόρασε '̂  και ό Νικολόσ μέ τον κόπον του, ιγουν στό 

Τάλαντα* σίνμπλιο στου λίπουρτουλι Ρούσου, οπου τό 'γόρασε 
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άπό τοιν θίαν του τί Νικολέτα τοΰ Λιναρδί, και στις Λάκους άπό 
τίν άνοθε Νικολέτα, και την άποκλίστρα 21 ποΰ εχι στίν Άλιθινί 
από τίν Μοσκατί 22, και το σπίτι, οπου κτίζη στο Βορινά, μέ έδι
κόν του κόπο 23 το κτίζη' και έτοϋτα Ολα ινε αγορασμένα μέ εδικά 
του τορνέσια 24 άκόμι και τοίν θεμονιά στ' Άβραμίτου 25, που 
του τίν εδοκε ο Κατακουζινος έδικίν του, και Οτοι έχομε άπο 
μέσα 26 ινε Ολα κοπία (κόποι) εδικά του, ιγουν κουρούπια, χάρ-
κομα, κασέλα, σκουτέλία, λαγίνια 27 και έμισο πάπλομα 28 Ολα 
έδικέσ του άγορασιέσ. Ακόμι δίνι του ι μάνα του ένα τρανό 
κουρούπι και δίο μικρά' άκόμι και μίλο έδικόσ του άπολόγου 
του' και τό μελισότοπο το μερτικό μου, οπου και άν έβρίσκετε, 
έδικέσ του, και τοις μάντρες, Οπου εχω στο μερτικό μου έδικόν 
του, και τά ζόα και πρόβατα Ολα εδικά του, και διό γαδούρια 
εδικά του, και μία αγελάδα, και έμισί πίρα φούρνου 29 στο Βορινά, 
και τό μερτικό μου τίν έλιά, ποΰ 'νε στο Τάλαντα νά τό εχι ό 
Νικολοσ και ο Τζορτζίσ, και τιν ρουδιά το μερτικό μου στο 
Χροΰσα έδικί του, και στου Σκελ ά 30 τόν άγρέλα το μερτικό μου 
έδικόσ του. Οχι άλλο και ή εϋκί μου με ταυτο. 

Και δίνι του ό μπάρπασ του 31 ο Μπουρτουλίς στ' Άντριότι 32 
το ποταμάκι τά χοράφια ποΰ εχι εδικά του' δίνι του και ό άξά-
δελφόσ του ό Γιοργίς τοΰ Φραντζέσκου Σαργολόγου άπ' ο,τοι εχι 
στο κουρούπι του μέσα. Δίνι του και άξάδελφός του ό Ίω. Ντα-
κρουζας [ίς τοΰ] Άντριότι ένα κομάτι χοράφι εδικό του. 

Και δίνι και ό Κιρ Άρμουλασ τοισ θυγατέρασ του Γοργίνας 
τοίν εϋκί τοΰ Θεοΰ και τον γονέον του, και τοίν έδικίν του. Πρώτο 
τάζι τιο* το σπίτι στο Κάστρο έδικόν τοις. Άκόμι δίνο τισ το έμισο 
περιβόλι τοΰ Σταύρου πρότου ανιψιού μου τοΰ Αινάρδου. Άκόμι 
δίνο τοις στον άπάνο Φιγο, άπο το κάτο μου αμπέλι τό έμισό. 
Άκόμι δίνι τις στό Περγίρο το τρίτο Αιβαδάκι έδικόν τοισ, άκόμι 
στον Ακρίδα, στις Αακιές---- το χοράφι έδικόν τοισ. Άκόμι στί 
Μαντελιδοπί το κλίσμα έδικόν του, άκόμι στίν Βάρι 34 στι Ααγ-
κάδα το έμισο έδικόν τοισ, και στίν Περδίκι τό χοράφι ποΰ εχο το 
τρίτο έδικόν τοισ, και στις Νίτες 35 τά μισά εδικά τοισ, άκόμι στο 
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μεγάλο κομάτι στό Φίνικα 36 το μισό έδικόν της, άκόμι στις Κου-
τζέσ τα μισά εδικά τοισ. Άκόμι στίν Αγία Άπακουί το χοράφι 
οπου θορι τό Γαλισά έδικόν τοισ. Άκόμι στις Τοΰμπες 37 τά 
χοράφια ποΰ εχο, τά μισά εδικά τοισ' στις Άρμιρίστρες 38 το 
έμισο έδικόν τοισ, ακόμη έκι κοντά εχο λιβάδι και το έμισο έδι
κόν τοις. Στό Δονακότα χοράφια ποΰ εχο τά μισά εδικά τοισ και 
στό Πάγο 39 τοίν θεμονιά εδικά τοισ ένα κομάτοι' και όσ πότε ζό 
έγό ν' άλονέβγω 40 έκι, και άποθανόντασ μου νά μίν ιμπορί κανισ 
πλιό νά τόν έπιράξι.Άκόμη έδοκα στου στό Σταβρο ένα σπίτι νά 
τό σικόσι νά τό πάγι στοίν μεριά του 42. Άκόμι δίνο τοις και ένα 
βούδι, και κρεβατοστρόσι φουρνίδο 43 και μία κασέλα, και σκαμνά" 
και μάντρα στον Άγιο Μάμα τό μερτικό μου τό έμισο, και 
έμισι πίρα φούρνου στίν Κιλίστρα 46, και 5 κουρούπια μικρά τρανά 
και στά Μάλια 47 τίσ άδελφίσ μου δίο μελισότριπες 48 έδικές τις. 
"Οχι άλο' Και στό Σίριγγα 49 άπό το άπάνο ποτιστικό τό έμισο 
έδικόν του' και αν μου βοιθίσι και βγάλο τον τίχο να 'νε Ολο έδι
κόν του. Οχι άλο, και ή εύκί μου με ταυτίνι' και αν τίν έβρι 
θάνατος στό μέσοσ, και δέν εχου κληρονόμο νά στρέφουνε τά πράγ
ματα στις πρόσιμους 50 και άν έχουν κόπους νά τοις μιράζουν 
και βάνουν και παρακαλετοΰς μαρτύρους 51. 

Κιρ Μπουρτούλις "Ρουσος 
Κίρ 'Ιω. Ντακρουζας του Γουτζάρδου μαρτιρό τα άνοθε 
Κιρ Πέροσ "Ρουσοσ του Μαρίνου 
'Εγό Γιερόνιμος Ντακάριστος 52 νοτάρος μέ θέλιμα τον μεριδο έγραψα. 
Έπί τοΰ δευτέρου φύλλου τοΰ προικοσυμφώνου ό συμβολαιογράφος 

έχει έπιγραφην 
* Πρικοσύνφονο του Κιρ Νικολάου Χαλαβαζη του Μιχέλι. 

Στι Σιρα. 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 
1. Προικοσύμφωνον άρχαίον βυζαντηνόν άρχεται δια της επικλήσεως 

«Έν ονόματι τοΰ Πατρός και τοϋ Υιοΰ και τοΰ Άγιου Πνεύματος)). 
Έτερον τοϋ 1196 διά της ("Παναγία Θεοτόκε συν τώ μονογενεί σου 
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Υίώ και Θεώ ημών, ευτυχώς βοήθει ήμιν)). Έτερον τοΰ έτους 1273, 

διά της 'Εν ονόματι Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου. Αμήν. Έπί-
κλησιν πρός την Άγίαν Τριάδα έχει προικοσύμφωνον τοΰ 1249. ((Έν 
ονόματι της Άγιας και αχώριστου Τριάδος))' άλλο κ Έν ονόματι τοΰ 
άιδίου Κυρίου Θεοΰ ημών. Άμήν". (Ζαμπελίου. Ιταλοελληνικά σελ. 
119, 130, 132 και 138). Πάντα συνετάχθησαν έν Καλαβρία. Οί τύποι 
ούτοι εινε Βυζαντηνοί (όρα "Ακτον νυμφαγωγίας, παρά Σάθα Μεσαίων. 
Βιβλ. Τ. 6, σελ. 608), κατά μίμησιν δέ παρελήφθησαν και ύπό τών 
Δυτικών. ("Ορα προικοσύμ.φωνον Φερνάνδου τής Μαγιόρκας και Ισα
βέλλας τής Αχαίας τοΰ έτους 1313 άρχόμενον ln nomine Domino, 
Amen)). Buchon, Νουν. recherches hist. T. 2. Μέρ. 1, σελ. 
390).Ναξιακά προίκοσύμφωνα τών ετών 1533 και 1606 άρχονται ((Είς 
δόξαν Χρίστου. Αμήν)). "Ετερον τοΰ 1781 ((Είς το όνομα τοΰ άληθι-
νοΰ Θεοΰ. Αμήν)). (Άρχεϊον ίστορ. Εταιρείας). 

2. "Κάστρον" ένταΰθα πιθανώς ονομάζει τήν τότε πόλιν τής Σύρου, 
ήτις εινε ή σήμερον λεγομένη Άνω Σΰρος, ή κατοικουμένη αποκλειστι
κώς σχεδόν ύπό Δυτικών. Αναμφιβόλως δέ ή πρώτη πολίχνη θά έκτί-
σθη εντός περιβόλου άμυντικοΰ κατά τόν συνήθη τύπον τών μπόργων 
(burgo) ή κάστρων. Πανταχού δέ είς τάς νήσους και αύτάς τάς μικρο-
τέρας οί Ενετοί έκτισαν κάστρον, ή εκτιζον τάς οικίας τής εξωτερικής 
ζώνης ούτως ώστε νά σχηματίζωσιν υψηλά τοιχώματα, ώς παρέχει άρι
στον υπόδειγμα τό έπι κωνοειδοΰς λόφου τής πόλεως Μήλου Κάστρον. 
Πιθανώς Ομως Κάστρον νά έννοή και το σημερινόν Καστρί, βουνόν προς 
ΒΑ τής νήσου, έφ' ού και ίχνη φρουρίου. 

3. Τό όνομα ((αρχοντικό)), όπερ σημαίνει τόν οίκον έν ώ κατώκει ό 
άρχων, αντικατέστησε τήν έν άλλοις συμβολαίοις λέξιν ((εις τόν οίκον)), 
ώς ευγενεστέρα. Σημειωτέον δέ Οτι, ώς και άλλαχοΰ έγράψαμεν ( Εστία, 
έτος 1888. Τόμ. 25, σελ. 58), ό νοταριακός τύπος ((έν τώ οίκω)) έλέ-
γετο μόνον έπί τής περιστάσεως ταύτης, ώς και ή λέξις ((άρτος)) μόνον 
επί τοΰ έν τή εκκλησία λειτουργουμένου, είς πασαν δ' άλλην περίστασιν 
έγράφετο ((σπίτι)). "Ορα και μελέτην ημών ((Περι Φεσίου)) (Εστία είκο-
νογραφημ. 1893, Τ. 2, σελ. 115). 

4. Τό όνομα ((Νταμόφλης)) άπαντα και έν εγγράφω τοΰ 1800. (Τ. 
Άμπελά, Ίστορ Σύρου, σελ. 441). Δύναται νά εινε ίταλικόν, ά λ λ α 
και έλληνικόν Δαμόφιλος. 

5. ((Γοργίνα)), Γεωργίνα. 
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6. ((Νόμιμον και εύλογητικόν)). Έν βυζαντηνώ προικοσυμφωνω φέρε

ται άλλως ή φράσις αύτη. έν ή μία τών λέξεων φαίνεται παρέλκουσα 
((τοΰ ίερολογηθήναι . . . κανονικώς και συναφθήναι νομίμως)). (Σάθα 
Μεσ. Βιβλ. Τ. 6, σελ. 608). 

7. Ή φράσις αύτη εινε συνήθης εις τά προικοσύμφωνα και τών μετα
γενεστέρων χρόνων. ("Ορα Αθηναϊκά συμβόλαια έν Γ' Τόμ. τών Μνη
μείων τής Τστ. τών Αθηναίων Δημ.. Γρ. Καμπούρογλου). 

8. Ή ρήσις συνήθης είς παλαιά προικοσύμφωνα* άπαντώσι δέ και 
άλλαι παρομοιαι «και τά ελέη τοΰ Θεοΰ)), ((και τό μέγα έλεος)). Είς 
πολλά συμβόλαια ή ευχή αύτη τίθεται μετά τήν καταγραφήν τών 
προικώων. 

9. Ή λέξις ορθώς έχει ((στά Βορινά)), ήτοι είς τά βόρεια τής νήσου. 
Ένταΰθα σημ.ειοΰμεν ότι πλείστα τών έν τω προικοσυμφωνω ονομάτων 
θέσεων και μεγαλειτέρων περιοχών τής νήσου Σύρου σώζονται έτι και 
νΰν και αναγράφονται έν τώ μεγάλω Γεωγρ. Πινάκι τής Σύρου, ον έξε-
πόνησεν ό κ. Νικόλαος Κοτσοβίλλης, περιλαβών πάσας τάς τοπωνυμίας 
τής νήσου. 

10. ((Αληθινή)), θέσις, ής τό όνομα περιεσώθη ΒΔ τής άνω πόλεως 
Σύρου. 

11. ((Κρεββατίνα)), ή άλλαχοΰ λεγομένη κληματαριά, ϊταλιστί per-
gola, λατινιστί pergula, εινε σκιάς στηριζομένη έπί πάλων. Τά έπί 
ταύτης άπλούμενα κλήματα κατά συνεκδοχήν λέγονται κρεββατίναι. 
Έπί Βυζαντηνών έλέγοντο κραββατίναι οί κράββατοι, έφ' ών οί έμπο
ροι έξέθετον τά έμπορεύματα αυτών. (Μιχ. Άτταλειάτης σελ. 14. 
Έκδ. Βόννης). 

12. ((Νά την τρώγη στην ζωήν)), ήτοι έφ' όρου ζωής νά νέμηται τάς 
σταφυλάς τής κρεββατίνας. 

13. ((Κλεϊσμα)) ονομάζεται τμήμα γής κεκαλλιεργημένον έπί πλευρών 
ορέων ή και πεδιάδος, έχον περί αυτό χέρσον και άγονον γήν και περι-
τετειχισμ-ένον διά περιβόλου. 

1 4 . «Χαλανδριανή)), περιοχή πρός Α τοΰ βρρείου τμήματος τής νήσου. 
15. ((Στόν Πηλό)), λίανδηλοπή, Δρακοντριαϊς, τοπωνυμίαι θέσεων 

πρός Μ τής νΰν πόλεως Σύρου (Έρμουπόλεως). 
16. «Γαλησάς)), περιοχή πρός Δ τής νήσου, ένθα και ομώνυμος 

όρμος. 
17. ((Σύμπλιο", ήτοι πλησίον. Σύμπλίοι καλούνται έν ταΐς νήσοις 
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οι έχοντες οίκους η αγρούς εφαπτόμενους. Εν Κεφαλληνία (Νεοελ. 
Άνάλ. Παρνασσού. Τόμ. Β' Γλωσσάρ. Κεφαλ. Ηλ. Τσιτσέλη, σελ. 
326) λέγονται ((συμπληασταί)) οι, κατα κείμενον νεαρας, έχοντες άμεσον 
πλησιασμόν (Αρμενόπουλος), έξ οΰ και έχουσι δικαιώματα πρός άγοράν, 
προκειμένης πωλήσεως έκατερου των κτημάτων. Η σύμπτυξις της 
λέξεως συμπλησιαστής και συμ.πληαστής εις συμπλιος μοί φαίνεται α π ί 
θανος, όπως άποφανθή τις περί της εντεύθεν παράγωγης της λέξεως. 

18. κ Άγια Άπακοή)) τα νΰν Αγ. Πακοϋ, ναΐδριον πρός Μ τοϋ 
όρμου Γαλησα, αφίερωμένον εις την Θεοτόκον, μέ τήν προσθηκην της 
αρετής ((Υπακοή)), έξ ης μετετράπη είς Άγίαν Ύπακοην. 

19. «Και έγόρασε)). Έν τη παραγράφω ταύτη σημειοΰται ή τοϋ 
γαμβροΰ ιδιοκτησία, και τά πράγματα, ων κατέβαλε τό ήμισυ της αξίας 
ποός κατασκευήν. 

20. α Τάλαντα)), θέσις πρός Δ τοϋ λιμένος της Σύρου. 
21. κΆποκλείστρα περίπου εινε ό,τι και κλεΐσμα. 
22. κΜοσκατί και Μοσχατι η Μόσχα)), όνομα γυναικός σύνηθες έν 

ταϊς νησοις. 
23. «Κόπο)), διά των έκ της εργασίας του χρημάτων. 
24. «Τορνέσια, τό όνομα τοΰτο, έμφαΐνον είδος νομίσματος, ήτο έν 

χρήσει έπί τής φραγκικής κατακτήσεως τοΰ Μορέως (ό'ρα Buchon 
Recherch. hist, sur la principaute de Moree T. 2, σελ. 90), 
άπεδίδετο δέ κατά διαφόρους χρόνους και τόπους είς διάφορα είδη νομι
σμάτων (tornesium, tournois). Ποιον τό νόμισμα, όπερ τό προικο-
σύμφωνον διαλαμβάνει, άγνωστον ήμίν.Ύποθέτομεν ότι τό όνομα άπε
δίδετο είς ένετικόν νόμισμα. "Ορα τινά παρά Παύλ. Λάμπρω (Ανέκδοτα 
νομίσμ. Δυναστών τής Ελλάδος, σελ. 62 έπ.). 

25. κ'Αβραμίτου)), νΰν Άβράμι, θέσις έν τη περιοχή Παρακοπής 
μεταξύ τοϋ 8 και 9 σταδίου τής όδοΰ Έρμουπόλεως—Ποσειδωνίας. 

26. «Άπό μέσα)), δήλα δή εντός τοΰ οίκου. 
27. ((Κουρούπια)) λέγουσιν έν ταίςνήσοις τους μεγάλους πήλινους 

πίθους, έν οις άποθηκεύουσι σιτον, όσπρια, σΰκα ξηρά, ή άλλα προϊόντα. 
((Χάλκομα)' χάλκωμα, τά ορειχάλκινα μαγειρικά σκεύη, κσκουτέλια)) 

οικιακά σκεύη (scutelia), ((λαγίνια)) λαγήνους. 
28. ((Τό ήμισυ πάπλωμα̂ . Ή έννοια ένταΰθα εινε ότι ό γαμβρός 

είχε καταβάλει τό ήμισυ τής δαπάνης τής κατασκευής τοΰ παπλώματος. 
Τό ((πάπλωμα)) ή κέφάπλωμαΒ άπαντα έν προικοσυμφωνω τοΰ 1097 
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κμονάπλωμα)). ((Δίδωμι δέ αυτή όθώνιον και μονάπλωμα)). (Ζαμπελίου 
Ίταλ. σελ. 99.) 

29. Εις τά χωρία τών νήσων έκαστη οικογένεια έχει εις τήν αΰλήν 
της ίδιον φοΰρνον πρός έψησιν τών άρτων, άλλ' ύπάρχουσι και χωρία, 
έν οις οί φοΰρνοι εινε όλιγώτεροι τών οικιών. Οί έχοντες δέ τούτους 
πυρακτοΰσι καθ ώρισμένας ημέρας τής εβδομάδος δι ίδιων φρύγανων 
αυτούς, και προσκαλοΰσι τούς μή έχοντας ίδιον φοΰρνον να φέρωσι τους 
άρτους πρός έψησιν, λαμβάνοντες ήμισυν ή ένα ή δύο άρτους ώς 
τίμημα τής πύρας ή τής πυρακτώσεως τοΰ φούρνου, τό λεγόμενον φουρ-
νάτικο. Τό ήμισυ δέ τούτου, όπερ έν τώ συμβολαίω γράφεται διά τοΰ 
«ημίσεια πύρα φούρνου δίδει προίκα ή μήτηρ είς τόν υίόν της. 

30. «ΧροΰσαΒ, περιοχή τής Σύρου, οΰτω και νΰν καλούμενη, πρός Μ 
τής νήσου. Είς αυτήν άγει αμαξιτός οδός άπό τής Έρμουπόλεως. 
((Σκελλιά)), πρός Μ τής Χαλανδριανής. 

31. ((Ό μπάρπας, ό θείος' έκ τοΰ ίταλ. barba. 
32. ((Άντριώτη τό ποτ.)), θέσις παραλία, ης τό όνομα σώζεται πρός 

τα ΒΔ τής νήσου. 
33. ((Φηγός, Περγύρο, Λιβαδάκι, Ακρίδα, Λακκιές)), θέσεις, ών τά 

ονόματα έξέλιπον. 
34. ((ΒάρηΗ' ούτω και νΰν καλείται τό ΜΔ τμήμα τής νήσου. 
35. ((Λαγκάδα και Περδίκη)), τοπωνυμίαι μερικώτεραι τής περιοχής 

Βάρης. ((Νίτες)), όρος πρός Μ τής νήσου. 
36. ((Φοίνικας)), περιοχή πεδινή άναστομουμένη είς τόν όμώνυμον 

ό'ρμον, ένθα ή Ποσειδώνια. 
37. ((Τοϋμπες)), ή πρός Α τοΰ όρμου Γαλησα πεδινή άμμώδης 

έκτασις. 
38. ((Κουτσές)), ((Άρμυρίστρες' τά ονόματα τών θέσεων τούτων 

έξέλιπον. 
39. ((Δανακότα)), νΰν Δάνακος' ((Πάγος))' άμφότεραι περιοχαί πρός 

τό μέσον τοϋ δυτικοΰ τμήματος τής νήσου. 
40. ((Άλονεβγω)), άλωνεύομαι. 
41. ((Σταυρός)), θέσις ορεινή πρός Β τής Διακοντριάς. 
42. Αί άγροτικαι οίκίαι τών χωρικών ήσαν άπλαί, έκ τεσσάρων 

τοίχων συγκείμεναι και δώματος, ώστε ευκόλως παρελαμβάνετο τό ύλι-
κόν αυτών και μετεφέρετο άλλαχοΰ πλησίον. 

43. ((Κρεββατοστρώσί φουρνίδο"), δήλα δή πλήρες (fornito). Η λέξίς 
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αύτη και ή ((κρεββατοστρώμνιον)) άπαντώσι και έν προικοσυμφώνοις τοΰ 
1196 και 1272, έτι και κατα την 10ην εκατονταετηρίδα παρα Θεοφά-
νει Contin. σελ. 430. Ορα και Σάθα αΰτ. σελ. 608, και Ζαμπελίου 
αΰτ. 120. 132. 

44. ((Σκαμνιά)). Ή λέξις ((σκαμνίον)) έλέγετο έτι της 6ης έκατον-
ταετ. (Ίωάν. Μόσχος), σημαίνουσα την έδραν και παν κάθισμα. Παρά
γεται δ' έκ τοΰ ((σκάμνον)). τό συκάμινον των αρχαίων, κοινώς δένδρον 
της μορέας. Έκ τοΰ ξύλου τούτου κυρίως έν ταϊς νήσοις κατασκευάζουσι 
καθίσματα και έδρας, διότι εινε άσαπές και ευεργον (Θεόφραστος). Ό 
ποιητής τοΰ Χρονικού τοΰ Μορέως γράφει ((σκαμνί της Ρώμης)), μετα-
φράζων την ρησιν Le siege de Rome (Βιβλ. της Κουγκέστας σελ. 
31, στίχ. 793). Ή λέξις άπαντα και έν τη παρηκμακυία λατινική. 
(Du Cange, Glossarium έν λέξει). 

45. (("Αγ. Μάμας)). θέσις πρός Μ της κοιλάδος τοΰ Γαλησα. 
46. «ΚυλίστραΒ' άγνωστος ή θέσις αύτη. 
47. κΜάλλια)), θέσις όρεινη περί τό μέσον τοΰ μήκους της νήσου. 
48. «Μελισσότρυπες)), κυψέλαι. Ούτω καλούνται αί κατασκευαζόμε

ναι έπί τών τοίχων τών αγρών. 
49. ((Σύριγγας)) καλείται τό δεύτερον κατά τό ύψος όρος τής νήσου, 

κείμ.ενον περί τό μέσον τού βορείου τμήματος αυτής. 
50. ((Πρόσιμους)), είς τους πλησιεστάτους συγγενείς, proximi, 

prossimi. Περί τού όρου τούτου τής επιστροφής τών προικώων έν 
περιπτώσε: άκληρίας Ορα έγγραφον τοΰ 1695 προκρίτων Σύρου, έν ώ 
αναγράφονται τοπικά έθιμα, έν Ίστορ. Σύρου I. 'Αμπελά, σελ. 452. 

51. ((Παρακαλετοΰς μαρτύρους. Ό τύπος ούτος έγράφετο και έπί 
αρχαίων συμβολαίων ούτω προικοσύμφωνον τοΰ 1273 αναφέρει και 
μάρτυρες, οί υπογεγραμμένοι, είς τούτο κεκλημένο: και ήξιωμενοί)). Τό 
αυτό και έν τώ προικοσυμφωνω τού Φερνάνδου και Ισαβέλλας aet testes 
subscripti ad hoc specialiter vocati et rogati*-). Ζαμπελ Ίταλ. 
σελ. 133. 

52. Τά ονόματα Ντακρουζας, Γουτζάρδος, Ρούσος, Νταχάριστος 
εινε ξενικά. Τό Ντακάριστος σωζομενον έτι είς άλλας νήσους μετέβαλον 
οι φέροντες εις ((Δεκάριστος)). 

'Εγγραφον τη 30 Σεπτεμβρίου 1900. 
Α.ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ 

ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΔΑΦΝΙΟΥ 

Ή μονή Δαφνιού έγένετο, ώς γνωστόν, πολυθρύλητος δά τά ψηφι
δωτά αυτής, ών ή μελέτη μόλις έπ' εσχάτων ήρξατο γινομένη, άφ' 
ότου αί έν τή μονή έπισκευαί κατέστησαν τούτο δυνατόν. Τό έργον 
όμως τής επιστημονικής μελέτης τών ψηφιδωτών ήτο δυσχερέστατον, 
απαιτούν όλως είδικάς γνώσεις προσιτάς μόνον τοις έξ επαγγέλμα
τος τεχνοκρίταις. Ό πρώτος δέ και μόνος Οστις έπραγματεύθη τά 
κατά τά ψηφιδωτά ύπό τεχνικήν άμα και ίστορικήν έποψιν ύπήρξεν 
αυτός οΰτος ό δημ.οσιεΰσας τελευταίον τήν περί τής όλης μονής πολυτιμον 
μονόγραφαν κ. G. Millet. Ούτος, ώς και έν προηγουμένη διατριβή 
ειπομεν, τό πρώτον έν τή αρχαιολογική Έφημερίδι 1 και βραδυτερον 
έν τοις Monuments Piot 2 δημοσιεύσας τεσσάρας έκ τών κάλλιστα 
σωζόμενων συνθέσεων κατέδειξε και τόν ιδιάζοντα χαρακτήρα τών ψηφι
δωτών Δαφνιού και τήν ύπεροχήν ήν ταΰτα κέκτηνται έν συγκρίσει 
πρός τά ψηφιδωτά άλλων βυζαντιακών ναών. Ώς εικός και έν τή 
μονογραφία περί τής μονής Δαφνιού τοΰ κ. Millet, περί ης διετρίψαμεν 
είς προηγηθέντα τεύχη 3, τό σπουδαιότατον τμήμα αναφέρεται είς τά 
ψηφιδωτά, αποτελεί δέ τοΰτο τά δύο τρίτα περίπου τού όλου ββλίου. 
Εν αύτώ ό επιφανής ερευνητής τής βυζαντιακής τέχνης διεξέρχεται μετ' 
απαράμιλλου επιστημονικής ακριβείας πάντα τά σχετιζόμενα πρός τά 
ψηφιδωτά διαιρών τήν όλην μελέτην είς οκτώ μεγάλα κεφάλαα μετά 
επιλόγου, έν ώ συνοψίζονται τα πορίσματα τών εργασιών αΰτοΰ. 

Τό πρώτον τών κεφαλαίων τούτων περιέχει μελέτην περί τών ψηφι
δωτών κοσμημάτων τοΰ ναοΰ άτινα περβάλλουσι τάς εικόνας, τάς συν
θέσεις και τάς αψίδας τών παραθύρων. 'Εν αύτώ εξετάζονται λεπτομερώς 
οί συνδυασμοί τών χρωμάτων, τά άνθέμ:α τών κοσμημάτων, τά θέματα 
(motifs) ατινα έξέλεξεν ό μουσε:ωτής έν τή διακοσμήσει ταύτη, έν τέλει 

1 1894, σ. 111-122, πίναξ Ε' καί σ. 149-162, πίν.Θ . 
2 Τόμ. ΙΙ σ. 197-204, πίν. XXIV και σελ. 204-214, πίν. XXV. 
3 Αρμονίας τεύχ. ς' σελ. 377-395 καί Η' σελ. 504-518. 
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δέ γίνεται σύγκρισις των ψηφιδωτών κοσμητάτων Δαφνιού πρός ανάλογα 
κοσμήματα άλλων βυζαντιακών ναών. 

Έν τω δευτέρω κεφαλαίω μελετάται δ ι α μακρών ό διαμερισμός και ή 
διάταξις των μεμονωμένων εικόνων και των συνθέσεων. 

Τό τρίτον κεφάλαιον πραγματεύεται περί της διόψεως των εικόνων 
και περί τοΰ περιβάλλοντος ταύτας χρυσοΰ πεδίου.'Εν αύτώ εξετάζονται 
ακριβώς ό χαρακτηρ τοΰ ανάγλυφου ον παρουσιάζουσιν αί εικόνες, ή έν 
τοις ψηφιδωτοις χαρακτηριστική σπάνις πάρεργων μερών, ό χαρακτηρ 
των εικονιζόμενων τοπειων, των οίκοδομημάτων κ. τ. λ., ή άπεικόνισις 
τοΰ εδάφους έφ' ου βαίνουσι τά πρόσωπα και τέλος ή έν τη εκτελέσει 
παρατηρουμένη επάνοδος είς τήν πρώτην παράδοσιν της αρχαίας τέχνης. 

'Εν τω τετάρτω κεφαλαίω μελετάται ή στάσις και αί κινήσεις των 
προσώπων και δή, οι διάφοροι τύποι στάσεων, ή παράστασις τών κατ' 
ενώπιον είκονιζομένων προσώπων και αί κινήσεις αυτών, ίδια δέ μελετά
ται ό τύπος της καθημένης Θεοτόκου. Ωσαύτως έν τω κεφαλαίω τούτω 
μελετώνται τά έν κατατομή εικονιζόμενα πρόσωπα και αί κινήσεις αυτών, 
τα ποικίλλοντα θέματα, τά εικονιζόμενα γυμνά πρόσωπα και ή αναλο
γία έν τή απεικονίσει αυτών, έν τέλει δέ τοΰ κεφαλαίου γίνεται λόγος 
περί τής παρατηρουμένης χάριτος έν τή στάσει τών εικόνων Δαφνιού. 

Τό πέμπτον κεφάλαιον άναφερόμενον είς τήν παράστασιν τοΰ ενδύ
ματος διαιρείται είς δύο μέρη και έν μεν τώ πρώτω έξ αυτών μελετά
ται ή περιβολή τών προσώπων, ήτοι ή ελληνική περιβολή ήν φέρουσι τα 
πλείστα τών είκονιζομένων προσώπων και ή έπίδρασις τών ρωμαϊκών συρ-
μών (modes) ή παρατηρουμένη έν τή περιβολή ταύτη' ωσαύτως μελε
τάται ίδια ή ιερατική περιβολή και ή τών γυναικών και οι διάφοροι τρόποι 
τής υποδήσεως, έν τέλει δέ γίνεται συγκριτική μελέτη τών περιβολών 
και εξετάζονται τα έπ' αυτών άπαντώντα ποικίλματα. 'Εν δέ τώ δευ
τέρω μέρει τοΰ κεφαλαίου τούτου ερευνάται τό σχεδίασμα τοΰ ενδύμα
τος και ό χαρακτηρ τής εκτελέσεως, γίνεται δέ σΰγκρισις έν τούτω 
μεταξύ Δαφνιού και 'Ραβέννης. Πρός τούτοις μελετάται ή άνάπτυξις 
τής τεχνοτροπίας και ή έν Δαφνίω παρατηρουμ.ένη πρωτοτυπία. 

Έν τω εκτω κεφαλαίω ύποδιαιρουμενω ωσαύτως εις δύο μέρη 
μελετάται ή παράστασις τοΰ γυμνού και έν μέν τώ πρώτω ερευ
νάται ό τρόπος τής εκτελέσεως τοΰ γυμνοΰ, ή άπλοποίησις τοΰ σχε
διάσματος και οί διάφοροι τύποι τοΰ γυμνού, δηλαδή τό σώμα, αί χεί
ρες, οί πόδες και ή φυσιογνωμία* εξετάζονται δ' ίδια οί διάφοροι 
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φυσιογνωμικοι τύποι και ή έν τούτω άνάπτυξις τής τεχνοτροπίας, ή 
υπεροχή έν τή παραστάσει τών φυσιογνωμιών τών ψηφιδωτών Δαφνιού 
και ή έκτέλεσις τής κόμης και τοΰ γενείου. Τό δέ δεύτερον μέρος τοΰ 
κεφαλαίου τούτου περιέχει τυπολογικήν μελέτην τής απεικονίσεως τών 
διαφόρων προσώπων και δή τοΰ Χρίστου, τής Θεοτόκου, τοΰ Προδρό
μου, τών αποστόλων, τών προφητών, τών επισκόπων, τών διακόνων 
και τών μαρτύρων, έν τέλει δέ γίνεται λόγος περί τής αναπτύξεως τής 
τυπολογίας. 

Τό έβδομον κεφάλαιον περιέχει μελέτην τών συνθέσεων. 'Εν αύτώ 
εξετάζονται διά μακρών ή γένεσις τών συνθέσεων έν τή βυζαντιακή 
τέχνη, αί παραλλαγαί και οι μετασχηματισμοί αυτών κατά τάς ΙΑ' και 
IB' εκατονταετηρίδας, ό αριθμός τών έν ταίς συνθέσεσι προσώπων και ή 
παράστασις τών συμπλεγμάτων, τά κύρια και τά επεισοδιακά θέματα. 
Πρός τούτοις δέ μελετάται έν τω κεφαλαίω τούτω ή στάσις και αί 
κινήσεις τών προσώπων έν ταίς συνθέσεσιν, ή σταθερότης τοΰ τόπου τών 
διαφόρων συνθέσεων και ή σημασία αυτών, ή παρεμβολή τών επεισοδια
κών θεμάτων, ή αναλογία τών αθροισμάτων τών συνθέσεων και οί ιδιά
ζοντες αυτών τύποι. Εν τέλει δέ γίνεται λόγος περί πρωτοτύπων συν
θέσεων και περί τής τεχνικής άξιας τών ψηφιδωτών. 

Έν τώ όγδόω κεφαλαίω διαιρουμένω εις δύο μ.έρη, έν μεν τώ 
πρώτω περιλαμβάνονται τ' άφορώντα είς τήν τεχνικήν έκτέλεσιν και τόν 
χρωματισμών και δή εκτίθενται τά τής εκτελέσεως τής ψηφιδώσεως, τά 
τής εκλογής τοΰ χρωματισμού έν τή απεικονίσει τής ελληνικής περιβο
λής, τά τής αναπτύξεως τών χρωματισμών και τό ζήτημα τών κατά 
παράδοσιν χρωματισμ.ών. Πλην δέ τούτων εξετάζονται και ή τεχνική 
έκτέλεσις τών άλλων περιβολών, τού γυμνού, τών τοπίων και τών 
οίκοδομημάτων. Τό δέ δεύτερον μέρος τοΰ κεφαλαίου τούτου περιέ
χει μελέτην περί τής αίσθησεως τοΰ ανάγλυφου τών εικόνων και τής 
αρμονίας αυτών και περί τής γενικής διαθέσεως τών χρωματισμών. 

Έν δέ τώ έπιλόγω εκτίθενται τά συμπεράσματα έκ τής όλης μελέ
της τών ψηφιδωτών περί τοϋ χαρακτήρος και τής χρονολογήσεως αυτών. 
Έν τώ έπιλόγω τούτω γίνεται λόγος και περί τής θέσεως ήν κατέχουσι 
τά ψηφιδωτά Δαφνιού έν τή βυζαντιακή τέχνη και περί τής υπεροχής 
τής τεχνοτροπίας αυτών. 

Εκείνο δ' όπερ προσθέτει πολύ είς τας λαμπράς μελετάς τοΰ κ. 
Millet είναι αί έν τω κειμένω εικόνες και οί έν τέλει θαυμάσιοι πίνα-
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κες. Δια τούτων ζωογονείται ή όλη μονογραφία και καθίσταται αυτό
χρημα πολύτιμος πινακοθήκη δια τους μελετώντας τήν βυζαντιακην 
τέχνην και ύπό την πρακτικωτέραν αυτής μορφήν. Αί εικόνες και οί 
πίνακες έγένοντο έκ φωτογραφιών αύτοϋ τοϋ κ. Millet. Όπόσον δέ 
δυσχερές ήτο τό έργον τής φωτογραφήσεως έν χώρω φωτιζομενω άκα-
ταλλήλως, δύνανται να κρίνωσιν οι περί τα τοιαύτα ειδήμονες. 

Έκ τής θαυμάσιας μελέτης τοΰ κ. Millet ήμεις παραλαμβάνομεν 
μόνον ό,τι δύναται νά δώση γενικήν τίνα ίδέαν περί τής διατάξεως των 
εικόνων, τοΰ χρωματισμού και τής σημασίας αύτων, άποφεύγοντες νά 
είσελθωμεν εις λεπτομέρειας αιτινες δέν ένδιαφέρουσι τούς πολλούς. 

'Υπό τεχνικήν έποψιν τά ψηφιδωτά τοΰ Δαφνιού διαφέρουσι κατά 
τι εκείνων ατινα αί έπισκευα: τών βυζαντιακών ναών έν 'Ραβεννη, Βενε-
τία και Πανόρμω τής Σικελίας παρέσχον άφορμήν όπως μελετηθώσιν έκ 
τοΰ σύνεγγυς. 'Εν Δαφνίω έπί τών γυμνών τοίχων έπέθηκαν πρώτον 
επίχρισμα έκ μίγματος άσβεστου και μαρμαροκονίας έν δυσίν έπαλλή-
λοις στρώμασιν, ών τό μεν πρώτον έχει παχύτερους τούς κόκκους τοΰ 
μίγματος, ύποστηριζόμενον ενίοτε είς τάς καμάρας δι' ήλων εχόντων 
πλατείας κεφάλας'* τό στρώμα τοΰτο χρησιμεύει όπως μετριάζη τάς 
ανωμαλίας τοΰ γυμνοΰ τοίχου, έπ' αΰτοΰ δ' έγένοντο ύπό τών κονια-
στών διά τής αίχμής τοΰ ύπαλείπτρου (μυστριού) έντομαί πρός συγκρά-
τησιν τοΰ δευτέρου στρώματος. Τό δεύτερον τοΰτο στρώμα έχει έν αύτώ 
αναμεμιγμένα πρός συνοχήν μικρά τεμάχια άχυρου 2, φέρει δέ έπί τής 
εξωτερικής αύτοΰ επιφανείας επίχρισμα λεπτότερον, έφ' ού έστερεώθησαν 
τά ψηφιδωτά. Τά χρώματα άτινα εύρηνται έπί τοΰ τελευταίου τούτου 
επιχρίσματος, μελαν μεν κάτωθεν τοΰ περιγράμματος τών εικονιζόμενων 
προσώπων, κίτρινον δέ ή έρυθρόν κάτωθεν τοΰ χρυσοΰ εδάφους (fond), 
άντιστοιχοΰντα ακριβώς πρός τάς γραμμάς τών ενδυμάτων, τών προ
σώπων, ούδαμώς είναι ίχνη προσχεδιάσματος, γενομόνου έκεϊ πρός 
όδηγίαν τοϋ τοποθετοΰντος τάς ψηφίδας τεχνίτου, ώς υπέθεσαν τίνες, 
διότι έλλείπουσι ταΰτα έν τοις διαστήμασιν, άλλ' είναι απλώς άποτυ-

1 Ως σημειοί ό κ. Millet, κατά τήν γνώμην τοϋ στερεώσαντος τά ψηφιδωτά 
Βένετου μουσειωτοϋ κ. Novo, ή Οξείδωσις τών ήλων τούτων υπήρξε κυριωτάτη 
αίτια τής χαταπτώσεως πολλών ψηφιδωτών. 

2 Πιθανώτατα τοϋτο έγένετο και όπως καταστή τό μίγμα έλαφρότερον. 'Εν 
Δαφνίω το άχυρον είναι έκ στελεχών σταχυών σίτου. 
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πώματα αυτών τών ψηφίδων. Δηλαδή, ώς ό διαπρεπής μ.ουσειωτής 
Novo παρετήρησε, τά ψηφιδωτά δέν συνετίθετο άπ' ευθείας έπί τοΰ τοί
χου 1 άλλ' έν τοις έργαστηρίοις τών μουσειωτών, συγκολλώμενα έπί 
καναβωτών ών διέλυε τα χρώματα ή συγκολλητική ύλη άποτυπούμενα 
ούτως έπί τών ψηφίδων και μεταφερόμενα έπί τοΰ επιχρίσματος. 

Αί ψηφίδες τετμ.ημ.έναι διά σφύρας ' έχουσιν επιφανείας τετραγωνι
κές πέντε μέχρι οκτώ χιλιοστών τοΰ μέτρου, χωριζόμεναι δι άρμών δύο 
ή τριών χλμ.., έν οις ετέθη ή συγκολλητική ύλη. Αι ψηφίδες ών έγένετο 
χρήσις έν τή απεικονίσει τών κεφαλών είναι κατά τό ήμισυ μικρότεραι. 
Ή τοποθέτησίς τών ψηφίδων έν τώ έδάφει (fond) έγένετο καθ οριζον
τίους στίχους χωριζόμενους άπό τοΰ περιγράμματος τών άντίκεμένων 
διά δύο ή τριών γραμμών ωσαύτως ώς τό έδαφος έκ χρυσών ψηφίδων, 
αιτινες άκολουθοΰσί τό σχήμα τοΰ αντικείμενου. Μεταξύ τοΰ περιγράμ.-
ματος και τών κυρίων γραμμών τά διαστήματα πληροΰνται αναλόγως 
τών απαιτήσεων τοΰ σχεδιαγραφήματος διά ψηφίδων διαφόρου μεγέθους 
επίτηδες πρός τοΰτο τετμημένων. 

Οί χρωματισμοί ών έγένετο χρήσις είναι εύάριθμσΐ' ό σμάλτος παρέ
χει τό πολύ τρεις αποχρώσεις έρυθροΰ, πέντε ή εξ κυανοΰ, λειριύχρου, 
φαιοΰ και ολίγας έπί πλέον πρασίνου. Οί ανοικτοί χρωματισμοί παρά
γονται διά ψηφίδων έκ μαρμάρου λευκοΰ πεντελησίου, γλαυκοφαίου 
ύμηττίου και έκ χαλίκων χρώματος λευκοΰ θαμβοΰ, ροδόχρου και φαιοΰ. 
Ωσαύτως γίνεται χρήσις τοΰ μέλανος μαρμάρου τής Έλευσίνος και τοϋ 
κίτρινου πώρου. Ώς αυτά ταΰτα τά υλικά μαρτυροΟσι, τά ψηφιδωτά 
συνετέθησαν έπιτοπίως χρησιμοποιηθέντος τοΰ ορυκτοΰ πλούτου τής 
Αττικής. 

Διά τών περιωρισμένων τούτων μέσων και διά τρόπου εργασίας κατ' 
ανάγκην λίαν άπλοΰ κατώρθωσεν ό μουσειωτής του Δαφνιού σύρων πλα
τείας γραμμάς και έλαττών τούς χρωματισμούς διά διαδοχής αποχρώ
σεων διαφόρου εντάσεως νά δώση είς τά απεικονιζόμενα πρόσωπα εναργή 
όψιν ανάγλυφου. Καίτοι ό μουσειωτής ούτος ήτο πρό παντός διακοσμη-

' Ό κ. Millet παρητηρει έν υποσημειώσει οτι ήτο αδύνατον έπί τοϋ επι
χρίσματος οντος ετι μαλακοϋ, όπερ άλλως τε έξηραίνετο λίαν ταχέως, νά στε-
ρεωθώσιν αί ψηφίδες έπί επιφανείας έκτεταμένης. 

2 Αι έξ ύαλου ψηφίδες αί φέρουσαι τό χρυσοϋν στρώμα, ών έγένετο χρήσις 
έν τώ πεδίω τών είκόνων, έτμήθησαν δι' αδάμαντος. 
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της και ήδύνατο ν' άρκεσθή έξαπλών έπί τοϋ χρυσοϋ εδάφους των τοί
χων και των καμάρων σχήματα απλώς αρμονικά, έν τούτοις ηθέλησε 
νά επιτέλεση έργον άληθοΰς ζωγράφου και έπί τοΰ φωτεινοΰ τούτου εδά
φους απεικόνισε σώματα μέ κινησιν και με ζωήν. "Οπως καταστήση 
έναργη τα αντικείμενα έπί τοΰ εδάφους τών πλαισίων, μετεχειρίσθη 
ισχυρούς χρωματισμούς είς τάς περιφερείας αυτών, χωρίς όμως νά δια
γραφή αυτούς πανταχού καθ όμοίον τρόπον η γραμμή μεταλλάσσει 
δύναμιν, μάλιστα δέ και άπόχρωσιν, πάντοτε συνδυαζόμενη πρός τόν 
χρωματισμόν τοϋ αντικειμένου όπερ συνοδεύει, ελλείπει δέ μόνον έκεϊ 
όπου περιβάλλουσι τό άντικείμενον τοΰτο ισχυροί χρωματισμοί. 

'Εν τοις έργοις τοΰ Δαφνιού τό κύριον στοιχεϊον όπερ αποτελεί τόν 
χαρακτήρα της τεχνικής εκτελέσεως είναι ή παράστασις τοΰ ενδύματος. 
Έν τη ελληνική περιβολή, ήτις είναι η έπικρατοϋσα έν τοΐς ψηφιδω-
τοϊς, συνηθέστερον ό μέν χιτών είναι βαθυκύανος, τό δέ ιμάτιον λευκόν 
μετά σκιών ίοχρόων. Ενίοτε τό κυανοϋν χρώμα τοΰ χιτώνος είναι άνοι-
κτόν, ενίοτε δέ τό ιμάτιον βαθυκίτρινον, ώς έν τη είκόνι τοΰ Πέτρου 
εις πάσας τάς σκηνας είς ας ούτος παρίσταται. Άλλαχοΰ πάλιν ό κυα-
νοΰς χιτών συνδυάζεται πρός ιμάτιον χρώματος πρασίνου η ροδόχρου, 
ίόχρους δέ χιτών πρός ιμάτιον πράσινον, ροδόχρουν η κυανοΰν. Είς πάσας 
ταύτας τάς περιπτώσεις ό μέν χιτών είναι βαθέο: χρωματισμοΰ, τό δέ 
ιμάτιον άνοικτοϋ. Εύρηνται όμως και χιτώνες ανοικτού χρωματισμού, 
είτε ροδόχροοι, οπότε τό ιμάτιον είναι πράσινον φαιόν η κυανοϋν, είτε 
πράσινοι, οπότε τό ιμάτιον είναι ροδόχρουν φαιόν η κυανοΰν, είτε φαιοί 
ανοικτοί, οπότε τό ιμάτιον είναι ροδόχρουν η κυανοΰν. Αλλά και τότε αί 
αποχρώσεις αυτών είναι βαθύτεραι τών ιματίων μεθ' ών συνδυάζονται. 

Τό άρχαικόν ένδυμα τών αποστόλων, τών προφητών, τών αγγέλων εις 
τά ψηφιδωτά της 'Ραβέννης, της Κύπρου, τού Σίνα, της έν Κωνσταν-
τινουπόλει Άγιας Σοφίας και τού Όσιου Λουκά, είναι γενικώς λευκόν 
μετά σκιών ελαφρών, αϊτινες διαφέρουσιν έν τω χιτώνι άπό τών σκιών 
τού ιματίου κατά τόν χρωματισμόν και όχι κατά την έντασιν. Εις τόν 
Νιπτήρα και την Άπιστίαν τού Θωμά έν Όσιω Λουκά, ώς και είς τα 
Θαύματα και τάς σκηνάς τοΰ Πάθους έν Άγίω Άπολλιναρίω τώ Νέω 
της 'Ραβέννης, μόνον τό χρυσούν έδαφος και ή πορφύρα τού Χριστού 
άποτελοΰσιν αντίθεσιν πρός την λευκότητα τών άμφιέσεων τών άλλων 
προσώπων. Αί λευκαι αύται περιβολαί, μιμήσεις αρχαίων προτύπων 
της γλυπτικής, αναδεικνύονται κάλλιον έν κυανώ πεδίω. Τό δέ χρυσοΰν 
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πεδίον άτε συνδυαζόμενον εξίσου καλώς πρός τούς βαθυχρόους όσον και 
πρός τούς ανοικτούς χρωματισμούς, ηρμοζε κάλλιον πρός συνδυασμούς 
ποικιλωτέρους. Ούτος είναι ό λόγος δι' ον έν Δαφνίω τό ένδυμα άναδεί-
κνυται φωτεινότερον, έχει δέ έπί πλέον σκιάς ζωηροτέρας και χρωματι
σμούς ποικιλωτέρους. Τόν νέον τούτον χαρακτήρα προσέλαβεν ή ψηφί-
δωσις κατά τάς ΙΑ και IΒ' εκατονταετηρίδας. Και έν μέν Κιέβω και 
Torcello,ένθα άνευρίσκομεν την άρχην της τοιαύτης τροποποιήσεως τών 
χρωματισμών, αί άμφιέσεις είναι μέν λευκαι, χρωματίζονται Ομως διά 
σκιών μάλλον βαθυχρόων η έν Όσίω Λουκά. Βραδυτερον έν Grotta-
Ferrata και άγίω λΐάρκω της Βενετίας (είς τάς εικόνας τών προφητών) 
έν ταϊς ζωηραίς σκιαις τοΰ ενδύματος οί μουσειωταί ανέμιξαν γραμμάς 
τινας βαθυχρόους. Έν δέ τοις ναοίς της Σικελίας και έν ταίς συνθέσεσιν 
τοΰ άγιου Μάρκου οί σκιεροί χρωματισμοί πολλαπλασιάζονται. Τά ψηφι
δωτά τοΰ Δαφνιού κατέχουσιν Οσον άφορα είς τόν χρωματισμόν με'σην 
τινά θέσιν μεταξύ τών ψηφιδωτών τοΰ Κίεβου και της Σικελίας. 

Εν τοις ψηφιδωτοίς τών ΙΑ' και IB' εκατονταετηρίδων έν τοις ναοίς 
μάλιστα της Σικελίας οί χρωματισμοί τών ιματίων είναι βαθύτεροι τών 
χρωματισμών τών χιτώνων τούτο δ' επεκράτησε κατά παράδοσιν, διότι 
και έν 'Ραβεννη παρατηρείται ή αύτη αναλογία. Έξαίρεσιν δέ μόνον 
άποτελοΰσιν ό ναός τοΰ Δαφνιού και ό έν Κιεβω της Άγιας Σοφίας, 
ένθα οί χειτώνες είναι πολυ μάλλον βαθύχροοι η τά ιμάτια. Έν Δαφνίω 
έξαίρεσιν τοΰ κανόνος τούτου παρουσιάζει ό χιτών τού Χριστού ίόχρους 
ών μετά λειριοχρόων αποχρώσεων (Παντοκράτωρ τούτρούλλου),η έχων 
άναμεμιγμένας έν αύτώ ψηφίδας χρυσας (έν τη 'Αναστάσει), η κυανούς 
έχων έλαφράς αποχρώσεις χρυσοϋ (έν τη απιστία τοϋ Θωμά). Ούτως ό 
χιτών τοΰ Χριστού καθίσταται φωτεινότερος τού ιματίου αύτοΰ. Ωσαύ
τως έξαίρεσιν τοΰ κανόνος άποτελοΰσι και οί κιτρινόφαιοι χιτώνες τοΰ 
προφήτου Ήλιου και τού Προδρόμου ύπό ιμάτιον ή μηλωτήν βαθυπρα-
σίνου χρώματος. 

Αι παρυφαί είκονίζονται γενικώς έν Δαφνίω δι' ερυθρού χρώματος, 
κατ' έξαίρεσιν δ' έπί τών ροδοχρόων χιτώνων είναι αύται κυαναί ή πρά
σινα! μ.ετά ή άνευ χρυσών αποχρώσεων, αναλόγως τοΰ χρωματισμού 
τού ιματίου. 

Η χλαμύς κατά παράδοσιν άρχαιοτάτην, δίατηρουμένην έτι κατά τήν 
IB' εκατονταετηρίδα, είναι χρώματος βαθυκυάνου ή βαθυφαίου αντιτι
θέμενου πρός τάς έλαφράς αποχρώσεις τών πρασίνων ή ροδοχρόων χιτω-
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νων. 1 Μόνον δέ κατ' έξαίρεσιν εΰρηται και χλαμΰς άνοικτοΰ ώς ό 
χιτών χρώματος. 

Έν Δαφνίω εις τας άμφιέσεις τας έχουσας τύπον άσιατικον ό χιτών 
αποτελεί φωτεινήν κηλίδα έν αντιθέσει πρός τους βαθείς χρωματισμούς 
τών μανδυών. Τό φελώνιον εν τη ιερατική περιβολή κατ' αντίθεσιν προς 
τό απαντών εις εικόνας άλλων ναών, είναι έν Δαφνίω λευκόν, ελαφρώς 
χρωματιζόμενον, εξαιρέσει της εικόνος Γρηγορίου τοϋ Θαυματουργού, 
έν ή τό φελώνιον είναι βαθύφαιον. Τό όμ.οφόριον κατά παράδοσιν έν 
Δαφνίω είναι έν μεν τη είκόνι της Θεοτόκου κυανοΰν ολίγον βαθύτερον 
τοϋ χιτώνος, έν δέ τη είκόνι της Εύας (έν τη συνθέσει της Αναστάσεως) 
και της Άγιας Άννης έρυθρόν. 

Εις τάς εικόνας νεανίδων (θεραπαινίδων κ. τ. λ.) οι χιτώνες είναι 
άνοικτοϋ χρώματος, ροδόχροοι, πράσινοι ή λειριόχροοι, οι δ' έπενδύται 
αυτών είναι είτε βαθύφαιοι είτε λειριόχροοι ανοικτοί. 

Ή τεχνική έκτέλεσις τοϋ γυμνοΰ παρουσίαζεν πολλώ πλείονας δυσκο
λίας η ή έκτέλεσις τοϋ ενδύματος. Δυσχερεστέρα ήτο η παράστασις τοϋ 
γυμνοΰ έν είδει ανάγλυφου. Εν γένει έν Δαφνίω ό μουσειωτής σχεδιά
ζει τήν σάρκα δι' ΰποχρώσεως πράσινης μέν είς τάς φυσιογωμίας κυανής 
δέ εις τά σώματα, ένώ τά εξέχοντα μερη καθίστανται φωτεινά διά δύο 
ύποχρώσεων ρόδινων διαφόρου εντάσεως, όπως δέ καταστώσι καταφα
νέστερα τά φωτιζόμενα μέρη τοΰ σώματος ή τής φυσιογνωμίας παρα
τίθεται ΰπόχρωσις λευκή θαμβή. Ή μετάβασις είς τό σκιόοως γίνεται 
διά μιας ϋποχρώσεως φαιας ανοικτής και δύο πρασίνων διαφόρου εντά
σεως. Ενίοτε γραμμή ψηφίδων χρώματος εναλλάξ ρόδινου και πρα
σίνου, ή πρασίνου και φαιοΰ, σημειοΰσι την μετάβασιν μ.εταξυ δύο 
αποχρώσεων. Προς παράστασιν τών ισχυρών σκιών είς την περίφέρειαν 
και τα κύρια χαρακτηριστικά τών μελών και τής φυσιογνωμίας ο μ.ου-
σειωτής τοΰ Δαφνιού μετεχειρίσθη ή μέλανα χρωματισμόν ή έρυθρόν η 
φαιοπράσινον. Και ό μέν μέλας φυσικώς σημειοί τήν βαθυτάτην σκιάν, 
ό δέ ερυθρός σκιάν βαθυτέραν ή ό φαιοπράσινος. 

Προς παράστασιν τής κόμης και τοΰ γενείου τών νεαρών προσώπων ό 
μουσειωτής μετεχειρίσθη χρωματισμόν φαιόν ή ίόχρουν, συνδυάζεται δέ 
ενίοτε χρωματισμός φαιός σκιερός πρός ίόχρουν άνοικτόν. Τήν κόμην 
περιβάλλει ή γραμμή μέλαινα ή συνηθέστερον ίόχρους βαθεία ή φαιά. 

1 Ενίοτε άπαντώσι καί φαιοί χιτώνες οπου αί χλαμύδες είναι βαθυκύανοι. 

ΑΡΜΟΝΙΑ ΠΙΝΑΞ ΚΑ' 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 
(Ψηφιδωτόν Δαφνίου) 

Τύποις Εστίας 
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Δι αλλοιώσεως δέ τών αποχρώσεων εικονίζονται αί κυμάνσεις της κομης. 
Πρός παράστασιν της κόμης και τοΰ γενείου τών γερόντων γραμμαι 
λευκαι η κυαναι ανοικτής άποχρώσεως έναλλάσσουσι πρός ετέρας γραμ-
μάς κυανας, ίόχρους, έρυθροφαίους η κίτρινους 

Ή έκτελεσις τών πάρεργων μερών τών εικόνων παρουσιάζει τά-, 
αΰτάς αναλογίας. Εις τους φωτεινούς κύκλους τών κεφαλών (nimbi) 
γίνεται χρήσις ερυθρού, κυανοϋ η πρασίνου χρωματισμού αναλόγως τών 
αναγκών της αρμονίας. Είς τάς πτέρυγας τών αγγέλων πλην τοΰ κατά 
παράδοσιν φαιοΰ χρωματισμού, έγένετο χρήσις και αποχρώσεων χρυσών 
πρασίνων και ίοχρόων κατ' έναλλαγήν, είς δέ τά άκρα ροδοχρόων η 
κυανών. 

Τα κινητά αντικείμενα, σταυροί, άνθεμωταί ράβδοι, ξίφη, θυμια-
τηρια, διαδήματα, βιβλία κ.τ.λ. σχεδιάζονται διά διαφόρων συνδυα-
σμών χρυσοϋ, έρυθροΰ και μέλανος χρωματισμού. Τά δέ τοπεια και τά 
οίκοδομηματα είς τά ψηφιδωτά σχεδιάζονται διά τών αυτών ζωηρών 
ώς τό γυμνόν χρωματισμ.ών, τιθέμενα εις άρμονικην άναλογίαν πρός 
τούς χρωματισμούς τού ενδύματος. 

Αί εικόνες εϋρηνται διανεμημέναι έν ταις τρισί ζώναις, είς ας χωρί-
ζουσι τό ΰψος τών τοίχων και τοΰ τρούλλου αί δύο ταινίαι και τό διά-
ζωμα' ή πρώτη ζώνη περιλαμβάνει αυτόν τοϋτον τόν τροΰλλον, ή δευ
τέρα τά κωνοειδή θολωτά τών γωνιών και ή τρίτη τάς καμάρας και τας 
κάτω πλευοάς. 

'Εν τη άψΐδι τοΰ μεγάλου μύακος εΰρητο επιγραφή διά σμάλτου έπι 
χρυσοϋ εδάφους, νϋν κατά τό πλείστον έξαλειφθεϊσα, λέγουσα : /Μεγάλη/ 
η δόξα τοΰ οίκου /τούτου/ η εσχάτ/η υπ/έρ /την/ πρώτην λεγει Κύριος 
Παντο/κρατωρ/. Είναι έκ τών εδαφίων εκείνων τής Π. Δ. ατινα ανα
φέρονται εις τόν ναόν τής Ιερουσαλήμ.. Τό αυτό εδάφιον ένέγραψαν οί 
μουσειωταί τής Νέας Εκκλησίας' Βασιλείου Α' τοΰ Μακεδόνος έπί τής 
στεφάνης τοΰ τυμπάνου, εϋρηται δ' έν τή αύτη θέσει και εν τή Άγια 
Σοφία τής Θεσσαλονίκης, έν Όσίω Λουκά, έν τω έν Νίκαια ναω και 
άνωθεν τών μικρών μυάκων έν τή Martorana. 

'Εν τή διακοσμήσει τοΰ ναού Δαφνιού εϋρηνται δύο διακεκριμένοι 
κύκλοι, αί άπομεμονωμέναι εικόνες και αί συνθέσεις. Εικόνες άπομεμο-
νωμέναι είναι έν μεν τώ κυρτώματι τού τρούλλου ή κολοσσιαία προ
τομή τοΰ Παντοκράτορος και έν τώ τυμπάνω μεταξύ τών παραθύρων 
δεκαές προφήται εικονιζόμενοι ολόσωμοι, έν τη καμάρα τοΰ μεγάλου 
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μύακος ή "Ετοιμασία του Θρόνου, έν δέ τη κόγχη αύτοϋ ή Θεοτόκος 
καθήμενη έπί θώκου (η κοινώς καλούμενη Πλατυτερα τών Ουρανών) και 
έν ταΐς πλαγιαις κόγχαις οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. 

Αι κόγχαι και αί πλάγιαι πλευοαί τών μικρών μυάχων είναι κεκοσμη-
μεναι ύπό προτομών άγιων έν μέν τη Προθέσει εικονίζονται ό Πρόδρομος 
μετά τών αρχιερέων της Παλαιάς Διαθήκης Ααρών και Ζαχαρίου' έν 
έν δέ τώ Διακονικώ εικονίζονται τρεις επίσκοποι, Νικόλαος, Γρηγόριος ό 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΒΕΡΚΙΟΣ 
(Ψηφιδωτά Δαφνίου) 

Θαυματουργός και Γρηγόριος ό 'Ακραγαντινος. Αι καμάραι τοϋ ίεροϋ 
άδυτου φέρουσιν έν τοις κυρτώμασιν αυτών εικόνας προσώπων ολόσω
μων, παρά μέν τάς κογχας, τεσσάρων επισκόπων, Σιλβέστρου, Άνθιμου, 
Ελευθερίου και Άβερκίου, παρα δέ τό κεντρικόν τετράγωνον, τεσσάρων 
διακόνων, Στεφάνου, 'Ρουφινου. Λαυρεντίου καί Εύπλου. 

Έν τώ κυρίως ναώ αθροίσματα άγιων μνημονευομένων ύπό της 
Εκκλησίας τή αύτη ήμερα, καταλαμβάνουν θέσεις ανάλογους πρός τόν 
αριθμόν αυτών. Αι εικόνες αύται εϋρηνται, εις μέν τό άνώτερον μέρος 
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τών χορών άνωθεν τών τριδύμ.ων παραθύρων, έν δίσκοις' καί εν μεν τή 
βόρεια πλευρά εικονίζονται οί Πρόβος, Τάραχος καί Ανδρόνικος, μνη
μονευόμενοι ύπό τής εκκλησίας τη 12 Όκτωβρίου, έν δέ τή νοτία οί 
Σαμονάς, Γόυρίας καί "Αββος. όστις έχει ήδη έξαλείφθή (15 Νοεμβρίου). 
Άνωθεν δέ τών δύο πλαγίων θυρών αΐτινες άγουσι πρός τόν νάρθηκα 
εικονίζονται αί προτομαι τών άγιων Σεργίου και Βάκχου (7 Όκτω-
βρίου). Τέλος δέ ύπό τας κάτω δυσμικάς πλευράς, έν προτομή μέν εις 
τάς κόγχας, ολόσωμοι δέ είς τά κυρτώματα τών τεσσάρων καμάρων, 
εικονίζονται πρός βορράν μέν οί άγιοι Ακίνδυνος, Πηγάσιος, Άφθόνιος 
(εξαλειφθείς), Έλπιδηφόρος και Άνεμπόδιστος (2 Νοεμβρίου), πρός νότον 
δέ οι άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Όρέστης, 
έορτάζοντες τή 13 Δεκεμβρίου 1. 

Έν τή κορυφή τών σταυροθολίων τών μικρών μ,υάκων και τών κάτω 
πλευρών εύρηται άνά εις σταυρός οκτώ βραχιόνων εντός κύκλου. Ο 
αυτός σταυρός έκόσμει τάς κορυφάς τών άλλων σταυροθολίων, ένθα έχει 
καταπέσει ή ψηφίδωσις. 

Έκ τών άλλων απομεμονωμένων εικόνων αιτινες έχάλυπτον τάς 
καμάρας, τά όχτώ μικρά ύποθολώματα και τό κεντρικόν μεσοτοίχιον 
τοϋ νάρθηκος, τα τόξα και τάς καμάρας τών άλλων μεσοτοιχιων, δέν 
ύπελείφθη σχεδόν ουδέν λειψανον. 

Όσον άφορα είς τάς συνθέσεις αύται εξελίσσονται έν τή δευτέρα και 
τρίτη ζώνη. Ή Ολη σειρά περιτρέχει δις τόν ναόν έξ αριστερών πρός τά 
δεξιά και έκ τών άνω πρός τά κάτω, άρχομένη άπό τοΰ άνατολικοΰ 
φατνώματος τοΰ βορείου χοροΰ. Ή δευτέρα ζώνη περιλαμβάνει την 
Γέννησιν τής Θεοτόκου, τόν Εύαγγελισμόν, τήν Γέννησιν τοΰ Χρίστου, 
τήν Προσκύνησιν τών Μάγων, την 'Υπαπαντήν τοΰ Χρίστου (έξαλει-
φθεϊσαν), τήν Βάπτισιν, τήν Μεταμόρφωσιν και τήν 'Έγερσιν τοΰ Λα
ζάρου 2. Ή τρίτη ζώνη, αρχομένη κάτωθεν τής Έγέρσεως τοΰ Λαζά
ρου, περιλαμβάνει τήν Βαϊοφόρον, τήν Σταύρωσιν, τήν Άνάσταοιν, 
την Άπιστίαν τοΰ Θωμά και τήν Κοίμητιν τής Θεοτόκου. Άποκεχω-
ρισμέναι τών συνθέσεων τούτων είναι αί έν τω νάρθηκι ενθέσεις, πρός 

1 Το όνομα τοΰ Όρέστου καί κατά τό πλείστον τό τοϋ Μαρδαρίου έξη-
λ είφθησαν. 

2 'Εκ τής συνθέσεως ταύτης απέμειναν μόνον ή επιγραφή καί τό άνω μέρος 
τών κεφαλών τοϋ Χριστού καί δύο αποστόλων, Πέτρου καί Ιωάννου. 
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βορραν μεν ή Προδοσία τοϋ Ιούδα, ό Νιπτηρ και ό Μυστικός Δείπνος, 
πρός νότον δέ ή Προσευχή Ιωακείμ, και "Αννης, ή Ευλογία της Θεοτό
κου ύπό των ιερέων και τα Είσόδια της Θεοτόκου. 

Μορφαί και συνθέσεις διατάσσονται κατ' άνάλογον σειράν είς πάντας 
σχεδόν τους ναοΰς τους χρονολογουμένους άπό της ΙΑ έκατονταετηρίδος, 
ή δέ διάταξις αύτη διετηρηθη επί μακρόν. Ή πολυθρύλητος Έρμηνεία. 
των ζωγράφων τοϋ μοναχοϋ Διονυσίου κατα τάς αρχάς της ΙΗ έκατονταε
τηρίδος ' υποδεικνύει την τοιαύτην διάταξιν των εικόνων. Η παράδοσις 
έπεβάλλετο εις τήν φαντασίαν τών καλλιτεχνών και ούτως η διακόσμησις 
έν τοις βυζαντιακοις ναοις άπέβαλε τήν έλευθερίαν και τή,ν ποικιλίαν έκεί-
νην, ητις αποτελεί τό θέλγητρον των αρχαιοτέρων ναων έν 'Ρώμη, Ρα-
βέννη και άλλαχοΰ. Ή βαθμιαία έπίδρασις των θεολογικών ίδεων έν τη 
παραδόσει ταύτη της διακοσμησεως είναι προφανής. Ή αρχή, της επι
δράσεως ταύτης άνεζητηθη έν τη δογματική διδασκαλία Μαξίμου τοΰ 
Όμολογητοΰ, όστις καθορίζει τήν συμβολικην σημασίαν της λειτουργίας 
και τοΰ ναοΰ. Και είναι μεν αληθές ότι οί περί της λειτουργίας γράψαν-
τες Βυζαντινοί θεολόγοι ούδαμως ποιοΰνται λόγον περί των αγιογραφιών 
και ουδέν υποδεικνύει ότι πράγματι ούτοι ενέπνευσαν τους αγιογρά
φους* έν τούτοις η διακόσμησις και καθόλου και έν ταΐς λεπτομερείαις 
ανταποκρίνεται εις την συμβολικην σημασίαν τοΰ ναού και των δια
μερισμάτων αύτοΰ. 

Έκ παράλληλου πρός την όλως νοεράν ταύτην έπίδρασιν πρέπει νά 
έχωμεν ΰπ' όψιν και τάς πρακτικάς άνάγκας και τάς άλλας υποχρεώσεις 
τάς έπιβεβλημένας ΰπό της κατασκευής τών ναών, έπί πλέον δέ και 
τους κανόνας της καλαισθησίας. Έν τη έκλογη και τη διατάξει της 
διακοσμησεως ό συνδυασμός τοΰ καλλιτέχνου μετέχει έξ Ίσου πρός την 
έμπνευσιν τών θεολόγων. 

Έκ τών άπομεμονωμένων εικόνων έκαστον άθροισμα καταλαμβάνει 

1 Ή 'Ερμηνεια αύτη απεδίδετο τέως είς τήν IE' εκατονταετηρίδα. Είς την 
απόδοσιν ταύτην συνετέλεσε κιβδηλία τις τοϋ περιβόητου Σιμωνίδου. Ως παρα
τηρεί Ομως ό κ. Millet, τά αρχαιότερα γνωστά χειρόγραφα τής Ερμηνείας είναι 
τοϋ τέλους τής III . Ό αριθμός 1635, όστις ανεγνώσθη έν τέλει ενός τών χειρο
γράφων τούτων ύπό τοϋ γνωστοϋ Αθωνοδίφου Bruukhaus, δεν ειναί χρονολογία, 
ώς παρετήρησεν αυτός οΰτος. Ή εποχή καθ' ήν έζησεν ό μοναχός Διονύσιος 
καθωρίσθη ήδη ασφαλώς ύπό τοϋ Ρώσσου αρχιεπισκόπου Πορφυρίου (έν τώ Δελτ. 
τής έν Κιέβω Άκαδημίας 1868 σελ. 269 καί 494). 
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ώρισμένην θέσιν. Ή παρουσία και ό διαμερισμός αυτών καθ' ίεραρχικήν 
τάξιν ανταποκρίνεται πρός την συμβολικήν αυτών σημασίαν. Πράγματι 
δέ η "Εκκλησιαστική Ύστορια η άποδιδομ.ένη είς τόν πατριάρχην Γερμα-
νόν εκφράζεται οϋτω' «ή εκκλησία εστίν επίγειος ουρανός έν ώ ό επου
ράνιος Θεός ένοικεϊ και έμπεριπατει, άντιτυποΰσα την σταύρωσιν και 
την ταφην και τήν άνάστασιν τοΰ Χρίστου . . . ., έν πατριάρχαις προ-
τυπωθεισα, έν άποστόλοις θεμελιωθεϊσα . . . ., έν προφήταις προκηρυ-
χθεισα, έν ίεράρχαις κατακοσμ.ηθεϊσα και έν μάρτυσι τελειωθεισα )) ' 

Πάντα ταΰτα τά πρόσωπα, πατριάρχαι, απόστολοι, προφηται, επί
σκοποι και μάρτυρες, παρουσιάζονται καθ' ώρισμένην ίεραρχίαν έν τώ έπι-
γείω τούτω οΰρανώ, ένθα οι χριστιανοί λατρεύουσι τόν Κύριον. Έν τοις 
τοίχοις τοΰ θείου οικου ΰπό τά όμματα τοΰ Παντοκράτορος κατέχει έκα
στος θέσιν άνάλογον προς τόν χαρακτήρα αύτοΰ. Συμεών ό Θεσσαλονί
κης διαβλέπει έν τώ ναώ εικόνα τοΰ αίσθητοΰ κόσμου, είς δέ τά ανώ
τερα αύτοΰ διαμερίσματα εικόνα τοΰ ούρανοΰ. Πράγματι δέ τόν οΰρανόν 
είκονιζουσιν ό τροΰλλος και αί καμάραι. Ή κυκλική ταινία ή περιβάλ
λουσα τό ψηφιδωτόν τοΰ Παντοκράτορος αποτελείται έξ αποχρώσεων ερυ
θρών και πρασίνων ανοικτών μ.έν πρός τό κέντρον βαθυχρόων δέ πρός τά 
κράσπεδα, απομιμείται δ' ούτως ή, ζώνη αύτη τό οΰράνιον τόξον, ώς 
διδάσκει και ή 'Ερμηνεια των ζωγράφων. Έν Άγίω Μάρκω, έν τώ άνα-
τολικώ αύτοΰ τρούλλω, Ομοιος κύκλος περιβάλλει ψηφιδωτόν ούρανοΰ 
άστερόεντος, έν δέ τω έν Κιέβω ναω της Άγιας Σοφίας ό Παντοκρά
τωρ τοΰ τρούλλου εύρηται έν μέσω δύο ομοκέντρων κύκλων ίριδοχρόων. 
Οί ποικίλοι ούτοι χρωματισμοί πέριξ τοΰ Μαντοκράτορος συμβολίζουσι 
τό γραφικόν ρητόν όπερ και εύρηται άναγεγραμένον έν τη Palatina 
περί την κυκλικήν ταινίαν : κ Ό ουρανός μοι θρόνος ή δέ γη ΰποπόδιον 
τών ποδών μου)), εικονίζουσι δέ τό οΰράνιον τόξον, ένώ τόν οΰρανόν 
παριστά αυτός ούτος ό τροΰλλος. 

Άλλ' ό αισθητός οΰτος ουρανός δέν εικονίζεται πανταχοΰ κατά τόν 
αυτόν η κατά παραπλησιον τρόπον. Ενίοτε ό Χριστός εύρηται έν τω 
μέσω φωτεινού κύκλου, βασταζομ.ένου ύπό αγγέλων, ένώ πέριξ εικο
νίζονται οί απόστολοι άναβλέποντες τεθαμβωμένοι. Άλλα κοινώτε-
ρον, ώς έν Δαφνίω, ό Χριστός παρίσταται έν δίσκω εύλογων, περιβαλλό
μενος δέ ύπό απλών εικόνων. Αϊ εικόνες αΰται έν τη Νέα Έκκλησία 

1 Πατρολογ. Migne τομ. 98, σ. 384. 
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Βασιλείου Α' τοΰ Μαχεδόνος ήσαν άγγελοι έν έπισήμω περιβολή. Κάτω
θεν των αγγέλων βραδυτερον έλαβον θέσιν η οι απόστολοι, ώς εις δυο 
ναοΰς της ΙΑ' έκατονταετηρίδος (τη Άγια Σοφία τοΰ Κιέβου και τη Νέα 
Μονή της Χίου), η τυνηθέστερον οι προφηται (Palatina και Mar-
torana). Οϋτω δέ κατέστη ή σύνθεσις αύτη τοΰ Παντοκράτορος μετά 
τών αγγέλων και τών προφητών τύπος κλασσικός, καθιερωθείς κατα τάς 
αρχάς της ΙΑ' έκατονταετηρίδος έν Όσίω Λουκά της Φωκίδος και έν 
Άγια Σοφία τοΰ Νοβογορόδου, απαντών δέ συνεχώς κατά τάς ΙΑ', 
ΙΕ' και Ι ς ' εκατονταετηρίδας. Ιδία μετά μεγάλης ακριβείας άπεικο-
νίσθη ΰπό τών ζωγράφων τοΰ Μυστρά (έν τω Περιβλέπτω) και τοΰ 
"Αθωνος. Τόν τύπον τοϋτον υποδεικνύει και η Έρμηνεία τών ζωγράφων. 
Έν Δαφνίω ή σειρά τών αγγέλων παρελείφθη, ώς και έν Αγίω Μάρκω 
της Βενετίας την παράλεψιν ταύτην έπεβαλον οι κανόνες της συμμε
τρίας, και έν μέν τώ Άγίω Μάρκω τοΰτο έγένετο διότι τά παράθυρα 
τοΰ τρούλλου είναι χαμηλά και κείνται έγγΰς αλλήλων, έντεΰθεν δέ οί 
προφηται εικονίζονται εγγύτατα τοΰ δίσκου τοΰ Παντοκράτορος* έν 
Δαφνίω τουναντίον οι προφηται κείνται μεταξύ τών παραθύρων, αλλα 
τό ύψηλόν άνοιγμα τών παραθύρων τούτων περιορίζει πολΰ τόν διά τους 
αγγέλους προωρισμένον χώρον, δια τοΰτο δέ προυτίμησαν ν' άφησωσιν 
αυτόν ελεύθερον και νά είκονίσωσι κολοσσιαίαν τήν προτομήν τοΰ Παντο-
κράτορος (ό δίσκος αύτοΰ έχει διάμετρον τεσσάρων περίπου μέτρων) 
μάλλον έπιβάλλουσαν έν εΰρεί χρυσώ πεδίω, άνευ της συνοδείας τών 
επουρανίων δορυφόρων. 

Κατά την ς" εκατονταετηρίδα διεκόσμουν ομοίως τους τρούλλους διά 
δίσκου περιβαλλόμενου ύπό εικόνων. Τό θέμα (motif) τούτο, όν απλώς 
διακοσμ.ητικόν, προσέλαβε κατά την Θ'εκατονταετηρίδα χαρακτήρα δογ-
ματικόν και έκτοτε ό Χριστός εικονίζεται έν τώ δίσκω τούτω. Πράγματι 
δέ ό Χριστός τών τρούλλων δέν είναι απλώς ό Σωτηρ, ό ήρως της 
Ευαγγελικής ιστορίας. Ή σημασία αΰτοΰ ένταΰθα είναι κατά πολύ 
ευρύτερα. Ό πατριάρχης Φώτιος έν τη Εκφράσει της Νέας Εκκλη
σίας γράφει σχετικώς πρός τοΰτο* «Είποις άν αυτόν την γήν έφοράν και 
την περί ταύτης διανοείσθαι διχκόσμησίν τε και κυβέρνησιν* ούτως 
ακριβώς ό γραφεύς καί τοις σχήμασι και τοις χρώμασι τήν τοΰ δημιουρ
γού περί ημάς κηδεμονίαν έπίπνους γέγονεν έντυπώσασθαι)). Είναι λοι
πόν ό δημιουργός καί κύριος τοΰ σύμπαντος ό άναφωνών' κ Ό ουρανός 
μοι θρόνος)), ό Παντοκράτωρ, ώς επιγράφεται έν τοις ναοίς τών μονών 
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τοΰ "Αθωνος καί άλλαχοΰ. Έν τοις τρούλλοις λοιπόν τών ναών ώς έν 
τοίς όράμασι τής Άποκαλύψεως καί έν τή συμβολική τών Πατέρων ό 
Χριστός παρουσιάζεται ώς τό ομοίωμα τοΰ αοράτου Θεοΰ έπί μακρόν 
παραμείναντος αγνώστου έν τή χριστιανική τέχνη. Είναι ή ζώσα έκφρα-
σις τοΰ δόγματος τοΰ Όμοουσιου. 

Πέριξ τοΰ Παντοκράτορος έν άλλοις ναοίς αί επουράνιοι δυνάμεις 
πρός κρείττονα έκφανσιν τής δόξης αύτοΰ εικονίζονται δορυφοροΰσαι ένο
πλοι. Κάλλιον όμως τών αρχαγγέλων οι προφηται δύνανται νά μαρτν-
ρήσωσι περί τής παντοδυναμίας τοΰ Κυρίου, άφ' ού ούτοι τής παντοδυ
ναμίας ταύτης έδέξαντο και άνεκοίνωσαν τήν άποκάλυψιν. Διά τοΰτο 
έν Δαφνίω, ώς καί έν πάσι τοίς άλλοις ναοίς, οί πλείστοι έξ αυτών 
υψουσι την χείρα εν σχηματι προφητικω η δεικνυουσι τας πρωτας 
λέξεις τών ιερών κειμένων έπί τών περγαμηνών ας έκτυλίσσουσι. Τών 
κείμενων τούτων τά μέν διακηρύττουσι τήν δόξαν τοΰ ενός και μόνου 
Θεοΰ, δημιουργού τού ούρανοΰ και τής γής, όστις βρέχει έπί δικαίους 
και άδικους, τά δέ προαγγέλλουσι τήν έλευσιν τής βασιλείας τών ουρα
νών : a Έπιλάμψει ό Θεός τή ήμερα εκείνη έν βουλή μετά δόξης )) 
(Ίσαίας Δ', 5). ((Θάρσει Σιών* μή παρείσθωσαν αί χείρες σου)) (Σοφον. 
Γ', )6). «Αναστήσει ό Θεός τοΰ Ούρανοΰ βασιλείαν)) (Δανιήλ Β', 44). 
«Τάδε λέγει Κύριος, τά τέκνα Σιών χαίρετε και εύφραίνεσθε)) (Τωήλ 
Β', 23) κ.τ.λ. Είναι λοιπόν ό Θεός ούτος ταυτοχρόνως Δημιουργός και 
Σωτήρ, Πατήρ και Υιός, Χριστός Παντοκράτωρ ον οι προφηται δοξο-
λογοΰσι.1 

Είς τήν κορυφήν τών σταυροθολίων ό μετ' οκτώ βραχιόνων σταυρός 
παριστά άπό τής Θ' μέχρι τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος τό θείον σύμβολον 
τοΰ χρίσματος ή τοΰ αρνίου, Οπερ ενίοτε και είκονίζετο πρότερον εντός 
δίσκου μετ' αστέρων. Ό σταυρός ούτος συμβολίζει ωσαύτως αυτόν τόν 
Χριστον. άφ' ού έν Άγίω Ούιταλιω έν τω τοίχω τοΰ μύακος εντός δίσκου 
βασταζομε'νου ύπό δύο αγγέλων τοιοΰτος σταυρός αντικαθιστά τήν εικόνα 
τοΰ Χρίστου. Δέν είναι όμως ούτος απλούν συμπίλημα τών γνωστών 
μονογραφημάτων τοΰ ονόματος τοΰ Χριστού, άλλ' είναι ιδιόμορφος 
αστήρ' τοΰτο δέ δηλοΰται σαφέστερον έν τώ Αγίω Ούιταλιω και τη 

1 Οι προφήται ούτοι είναι έν Δαφνίω οί εξής* Μωϋσής, Δαβίδ, Ίσαιας. 
Σολομών, Ηλίας. 'Ελισσεέ. Ίωνας. Άβακούμ, Σοφονίας, Μαλαχίας, Δανιήλ, 
Μιχαίας, Ίωήλ, Ζαχαρίας};), Ίεζεκιήλ και Ιερεμίας. 
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Άγια Σοφία τοΰ Κιέβου, ένθα σώζονται εισέτι οι βραχίονες αύτοΰ πεπλα-
τυσμένοι κατα τα άκρα και στίλβοντες, ΰποδηλοΰντες ότι είναι ακτίνες. 
Πράγματι δ' έν τη Αποκαλύψει και τοίς έργοις τοΰ Εΰσεβίου ό αστήρ 
συμβολίζει αυτόν τόν Χριστόν. Τά σταυροθόλια λοιπόν παριστώσιν ώς 
και ό τροΰλλος, άλλ' έν συμβολική σμικρύνσει, τό ομοίωμα τοΰ ούρανοΰ, 
ένθα διαλάμπει η δόξα τοΰ Χρίστου. 

Έν τώ ιερώ άδύτω εις δύο μέρη εικονίζεται ωσαύτως ό ουρανός, έν τη 
καμάρα και έν τη κόγχη τοΰ μεγάλου μύακος. Η Έτοιμασια τοΰ Θρόνου 1 
είναι ή εϊκών τοΰ Χρίστου έν τη δόξη αύτοΰ μετά την άνάστασιν και η 
εικών τοΰ Κριτοΰ της Δευτέρας παρουσίας. Ή καμάρα λοιπόν τοΰ μεγά
λου μύακος παριστά τόν Χριστόν έν μ.έσω τοΰ ούρανοΰ, άλλα διά συμβό
λου εμφαντικού άναφερομ.ένου μάλλον εις τόν βωμ,όν (άγίαν τράπεζαν), 
διότι έν άλλοις ναοίς συγχρόνοις η συμβολική αύτη εϊκών δέν εύρηται 
έν τώ ούρανώ της καμάρας, άλλ' εις τό άνω μ.έρος τοΰ τόξου αυτής. 

Ποίαν ακριβώς έννοιαν άπέδιδον είς τή,ν "̂ τοι/ίασιηΐί' τοΰ θρό*Όν ; 
Έν Όσίω Λουκά πέριξ αυτής εύρηνται συνηθροισμ-ένοι οί απόστολοι 
φωτιζόμενοι ύπό τών πύρινων γλωσσών. Άλλ' έν τώ ναω τοΰ Σωτή-
ρος έν Nereditzi, ή Ετοιμασία έν τη κόγχη τοΰ μ.ύακος άνωθεν της 
Πλατυτέρας ανταποκρίνεται είς ετέραν εικόνα διαγραφομένην έπί της 
καμάρας* είναι δ' αύτη η γνωστή ύπό τό όνομα κό παλαιος τών ημερων. 
'Εν δέ τη Μητροπόλει τοΰ Μυστρα έν τώ Διακονικώ,έν ω ό θρόνος εύρη
ται έν τω κέντρω της καμάρας, έπί τοΰ τοίχου άνωθεν της κόγχης εικο
νίζεται ό Χριστός καθήμενος, έχων τούς πόδας έπί μικρών κύκλων (τών 
θρόνων) και περικυκλούμενος ύπό τών ουρανίων δυνάμεων, περί αυτόν δέ 
επιγραφή ανακαλούσα εις τήν μνήμην την προφητείαν τοΰ Δανιήλ έν η 
οί διά τόν «παλαιόν τών ημερων διατεθειμένοι θρόνοι προεικονίζουσι 
την Δευτέραν Παρουσίαν.* Είς τούς δύο τούτους ναούς ό εικονιζόμενος 
θρόνος είναι ό τοΰ Υπέρτατου Κριτοΰ. 

Ή 'Ετοιμασία έν τώ ιερώ άδύτω, είτε έν μέσω τών αποστόλων είτε 
παρά τόν «παλαιόν τών ημερών, ανταποκρίνεται άκριβώς πρός τήν 
έρμηνείαν τών λειτουργιστών. Αληθώς δέ κατά τόν Ψευδογερμανόν 

1 Τοϋ ψηφιδωτού τούτου ελάχιστον τμήμα είχε διασωθή, άφηρέθη δέ και 
τοϋτο κατά τάς έπισκευάς. 

2 "Εις φοβεράν τήν έλευσιν τής δευτέρας καθόδου έκδηλοποίών ό Δανιήλ προέ-
λεγεν ώς θρόνοι ετέθησαν καί παλαιός έκάθησενο (Δαν. Ζ, 9). 

ΠΙΝΑΞ ΚΒ' 
ΑΡΜΟΝΙΑ 

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
(Ψηφιδωτόν Δαφνίου) 

Τύποις 'Εστίας 
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((Βήμα έστιν ύπόβαθρος τόπος και θρόνος, έν ώπερ ό παμβασιλεΰς Χριστός 
προχάθηται μετα τών αύτοΰ αποστόλων, ός λέγει πρός αύτοΰς ότι καθή-
σεσθε έπί δώδεκα θρόνων κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς τοΰ Ισραήλ . . . 
Υποδεικνύει δέ τήν δευτέραν αύτοΰ παρουσίαν)-. (Πατρ. Migne, τ. 
98, στ. 389 C D). Όταν ή Ετοιμασία είκονίζηται μόνη άνευ άκρι-
βοΰς προσδιορισμοΰ, ίσως ανταποκρίνεται εις τήν τής Αγίας- Τραπεζης 
έρμηνείαν, την γενομενην ύπό τοΰ αύτοΰ συγγραφέως. (("Εστί δέ και 
θρόνος Θεοΰ ή αύτη, έν ώ ό επουράνιος Θεός ό έπί τών Χερουβίμ επο
χούμενος σωματωθείς έπανεπαύσατο (αυτόθι). 

Κατα τήν Δ' εκατονταετηρίδα ή κόγχη τοΰ μεγάλου μύακος ήτο ή 
τιμητική ούτως ειπείν θέσις, διεκόσμει δ' αυτήν σύνθεσίς τις συνήθως 
άναφερομένη είς τόν Χριστόν. Σπανιώτατα άπεικονίζετο ένταΰθα ή 
Θεοτόκος. Βραδυτερον, οπότε ό Χριστός έλαβε θέσιν έν τώ τρούλλω, ή 
Θεοτόκος άντικατέστησεν αυτόν έν τή κόγχη τοΰ μύακος, άπό δέ τής 
Θ' έκατονταετηρίδος ή θέσις αυτής ένταΰθα κατέστη σταθερά και μόνι
μος. Έξαίρεσιν ποιούνται οί σικελικοί ναοί, έν οις εϋρηται έν δευ
τέρα μοίρα. Ή Θεοτόκος ενίοτε εικονίζεται όρθια έν στάσει προσευ
χής ή φέρουσα τό βρέφος, αλλά συνηθέστερον καθήμενη ώς έν Δαφνίω. 
Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ έν περιβολή έπισημω εικονίζονται 
ωσαύτως έν τω ιερώ άδύτω, είτε έν τώ κυρτώματι τής καμάρας τής 
άνωθεν τοΰ μεγάλου μυακος, είτε έν τοίς μικροίς μύαζιν, είτε έν τώ 
μεγάλω εκατέρωθεν τής Θεοτόκου. 

Ή τιμητική έν τώ μύακι θέσις δίδεται είς τήν Θεοτόκον διότι αύτη 
μετά τόν Χριστόν έρχεται πρώτη έν τή ιεραρχία τών ουρανών ((ανω
τέρα πασών τών ουρανίων δυνάμεων)), ((υψηλότερα τών ουρανών)).Hτο 
λοιπόν φυσικόν Οτι αύτη θά ένεθρονίζετο έν τώ οΰρανώ ον εικονίζει ή 
κόγχη τοΰ μεγάλου μύακος, έν μέσω τών αρχηγών τών αγγελικών 
ταγμάτων. 

Αί άλλαι εικόνες τοΰ ίεροΰ άδυτου σχετίζονται πρός τό μυστήριον τής 
Ευχαριστίας. Ή μεγίστη ποικιλία τών ένταΰθα εικόνων κατά τήν ς' 
εκατονταετηρίδα, αυτοκρατορικής αυλής, εγχωρίων επισκόπων, πατριαρ
χών και σκηνών τής Π. Δ., μαρτύρων και σκηνών Ευαγγελικών, έγκα-
τελείφθη. Αι συμβολικάι διδασκαλίαι και ή λειτουργική συνήθεια άπεχώ-
ρισε τοΰ λοιποΰ τό ιερόν άδυτον άπό τοΰ ναοΰ. Τό ιερόν άδυτον συμβό
λιζει έκτοτε τόν νοητόν κόσμον έν αντιθέσει πρός τόν ναόν τόν συμβολί-
ζοντα τόν αίσθητόν. Οϋτως έντεΰθεν άπεκλείσθη πάσα εϊκών αλλότρια 
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τοΰ ίερουργουμένου μυστηρίου. Ένταΰθα άνήκουσι μόνον αί εικόνες των 
αρχιερέων τοΰ Ισραήλ προκατόχων τοΰ Χρίστου, των επισκόπων αντι
προσώπων αΰτοΰ και διαδόχων τών αποστόλων, των διακόνων των 
μετεχόντων της ιεροτελεστίας μετα τών επισκόπων. Ώς έν τη Άγια 
Σοφία τοΰ Κιέβου ούτω και έν Δαφνίω εικονίζονται ό Ααρών και ο 
Ζαχαρίας μετ' επισκόπων και διακόνων είκονιζομένων ακολούθως αΰτοϊς. 
Δια τούτων συμβολίζεται ή έπιτέλεσις τοΰ μυστηρίου της Ευχαριστίας. 
Ούτος είναι ό κλασσικός τύπος της Ευχαριστίας ό απεικονιζόμενος μετα-
γενέστερον έν πάσι τοις ναοϊς τοΰ "Αθωνος. Έν Δαφνίω δι' έλλειψιν 
χώρου οί αρχιερείς, οι επίσκοποι και οί διάκονοι τοποθετοΰνται έν τοίς 
μικροίς μύαξι και ταίς παρ' αύτοίς καμάραις. "Οσον άφορα είς την 
εικόνα Ιωάννου τοϋ Προδρόμου, ή τοποθέτησις αυτής έν τη κόγχη της 
Προθέσεως έν Δαφνίω είναι ασυνήθης. Ό κ. Millet δέν εΰρεν έτερον 
παράδειγμα ειμή έν τινι παρεκκλησίω της ΙΔ έκατονταετηρίδος, τω 
Άγίω Ιωάννη τοΰ Μυστρά. Είναι φυσικόν να ύποθέσωμεν ότι τώ Προ-
δρόμω θα έδιδον τήν τρίτην τιμητικήν θέσιν, εΰθϋς άμεσως μετα την 
Θεοτόκον. Έν τη εκλογή όμως της θέσεως ταύτης επέδρασαν παρα τοίς 
άγιογράφοις αί συμβολικαι διδασκαλίαι. Αληθώς δέ ό Ψευδογερμανός 
και μετ' αυτόν κατα τήν ΙΑ' εκατονταετηρίδα ό επίσκοπος Άδανείας 
Θεόδωρος περίπου καθ'ον χρόνον δίεκοσμήθη ή μονή Δαφνιού, καθορίζουσι 
την συμβολικην σημασίαν της εικόνος τοΰ Προδρόμου. Ό δεύτερος τού
των εκφράζεται ώς έξής' ((Ό δέ ιερεύς ό την έναρξιν της θείας λειτουργίας 
ποιούμενος, εικόνα φέρει τοϋ Προδρόμου Ιωάννου και Βαπτιστοΰ, προκα-
ταρξαμένου τοϋ κηρύγματος και λέγοντος' μετανοείτε,ήγγικε γαρ ή βασι
λεία τών ουρανών, και βαπτίζοντος πάντας τους προσερχομένους)) *.Έν 
Δαφνίω λοιπόν ό Πρόδρομος προΐσταται της Τραπέζης της Προθέσεως, 
εμπροσθεν της όποιας ίερουργεί ό ιερεύς έν αρχή της λειτουργίας. Έν τω 
αύτώ δικαιώματι, ώς οί αρχιερείς, οί επίσκοποι και οί διάκονοι, συνδέε
ται και οΰτος πρός τό μυστήριον της Ευχαριστίας. 

Έν τω κυρίως ναω η εκλογή τών μαρτύρων ανταποκρίνεται πρός 
τας ανάγκας της δίακοσμήσεως. Τά αυτά αθροίσματα, έν ναοίς διαφό
ρου ρυθμοΰ, κοσμοΰσιν ειτε τάς καμάρας είτε τά τύμπανα είς θέσεις 
ένθα τρεις, πέντε η και επτά εικόνες ήσαν αναγκαίαι πρός πλήρω-

1 Προθεωρια τών έν τή θεία λειτουργία γινομένων συμβόλων και μυστηρίων 
(Πατρ. Migne τ. 140, στ. 432, Β' § 11) 
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σιν τοΰ χώρου. Ούτως ό Πρόβος, ό Τάραχος και πιθανώτατα ό Ανδρό
νικος, άφ' ετέρου δέ ό Σαμονάς εικονίζονται έν τοίς τυμπάνοις τής 
Άγιας Σοφίας έν Κιέβω. Οί Σέργιος, Βάκχος και οί άποτελοΰντες τό 
σύμπλεγμα έν ώ προεξάρχει ό Ευστράτιος μάρτυρες εικονίζονται έν 
τοίς δίσκοίς τής δυτικής άψίδος έν τή Martorana. Έν δέ τή Μονή 
τής Χώρας (Καχριέ τζαμί) πάντα ταΰτα τά αθροίσματα, εξαιρέσει τών 
Σεργίου και Βάκχου, εύρηντα: έν τώ έξω νάρθηκι. Έν τοίς ναοίς τοις 
έχουσιν όμοιον τώ τοΰ Δαφνιού ρυθμόν, τ' αθροίσματα ταΰτα έπρεπε νά 
είναι εις τάς αΰτάς θέσεις. Έν τούτοις έν μέν τώ Όσίω Λουκά τάς 
θέσεις αυτών καταλαμβάνουσιν εικόνες ασκητών, οί δέ μάρτυρες εικονί
ζονται είτε έν τοίς τοίχοις τοΰ νάρθηκος είτε έν τοίς μικροίς ύποθολώ-
μασι τοΰ τρούλλου, έν δέ τή έν Χίω Νέα Μονή ένεκα τής μεταβολής τοΰ 
ρυθμοΰ κατ' ανάγκην έτοποθετήθησαν πέριξ τοΰ τρούλλου, τοΰ νάρθη
κος. Πιθανώτατα λοιπόν μόνος ό μουσείωτής τοϋ Δαφνιού έτήρησε τήν 
κανονικήν κατάταξίν τών εικόνων, τήν συμφωνοΰσαν πρός τόν ρυθμόν 
τοϋ ναοΰ, ενώ έν τοίς άλλοις τάς παρατηρουμένας ανωμαλίας έπέβαλον 
μονομερείς άνάγκαί. 

Οί μάρτυρες ους άπαντα τις συχνότερον έν τή διακοσμήσει τών ναών 
είναι οί στρατιωτικοί. Έν Όσίω Λουκά κάτωθεν τών μεγάλων αψίδων 
εικονίζονται οί άγιοι Δημήτριος. Θεόδωρος ό Τήρων, Γεώργιος, Θεόδω
ρος ό Στρατηλάτης, Μερκούριος και Προκόπιος. Έν Δαφνίω είναι βέβαιον 
ότι θά ύπήρχον έν ταίς αύταίς περίπου θέσεσι, δέν διεσώθησαν όμως. 

Έν τω νάρθηκι ωσαύτως πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι ύπήρχεν έπί τοΰ 
τόξου τής θύρας ήτις άγει πρός τόν ναόν, προτομή τοΰ Χρίστου, ώς έν 
Όσίω Λουκά, έν Νέα Μονή τής Χίου και έν Αγία Σοφία τής Μονεμβα
σίας. Τώ οντι δέ κατά παράδοσιν, ήτις ανέρχεται εις τήν Θ' εκατον
ταετηρίδα και ήν βλέπομεν έφαρμοζομενην έν τή Αγία Σοφία τής Κων
σταντινουπόλεως και τή Νέα Εκκλησία Βασίλειου τοϋ Μακεδόνος, ήτις 
παράδοσις και δίετηρείτο εισέτι κατά τήν ΙΔ' εκατονταετηρίδα (Μονή τής 
Χώρας), έν τή θέσει ταύτη εικονίζεται ό Χριστός, είτε μόνος, είτε μετά 
τής Θεοτόκου και τοΰ Προδρόμου, είτε μετά τοΰ ίδρυτοΰ τοΰ ναοΰ. 

Τά οκτώ μικρά ύποθολώματα τά άνωθεν τών κωνοειδών (θολωτών 
(trompes) έφερον ωσαύτως εικόνας έξαλειφθείσας. Ποίαι ήσαν αί εικό
νες αύται ; 'Εν Νέα Μονή τής Χίου τέσσαρα Σεραφείμ ή Χερουβήμ. 
εύρηνται μεταξύ τών τεσσάρων Ευαγγελιστών έν τοίς μικροίς ύποθολώ-
μασιν. Ό συνδυασμός ούτος είναι χαρακτηριστικός και παρέχει ήμίν 
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διδόμενα οπως άναγνωρίσωμεν τήν κανονικήν διακόσμησιν των μικρών 
ύποθολωμάτων έν τοις ναοις τοΰ ρυθμοΰ τοΰ Δαφνιού, Παραδόξως όμως 
έν Όσίω Λουκά εύρίσκομεν λείψανα μαρτυροΰντα ότι έχει τα ύποθολώ-
ματα έφερον Ολως δάφορα θέματα. Εντεύθεν δέ άμφίβολον άπομένει 
όποιος ήτο ό διάκοσμος των ύποθολωμάτων τοΰ Δαφνιού. 

"Οσον άφορα είς τάς συνθέσεις, αύται, ώς έν Όσίω Λουκά και Νέα 
Μονή. διανέμονται έν τε τω κυρίως ναω και τω νάρθηκι, αναφέρονται 
δ' είς τάς κυριωτέρας έορτάς τοΰ Χρίστου και της Θεοτόκου. Ή δια-

ΙΗΣΟΥΣ Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ 
(Ψηφιδωτόν Δαφνίου) 

νομή αυτών εξαρτάται έκ της θέσεως δύο έξ αυτών, της Σταυρώσεως 
και της Αναστάσεως. Εις τάς δύο ταύτας συνθέσεις άπέδωκαν όλως 
ίδιάζουσαν σημασίαν. 'Εν Όσίω Λουκά, τοποθετήσαντες τάς συνθέσεις 
τών τεσσάρων κυριωτέρων εορτών έπί τών κωνοειδών θολωτών, δέν εύρον 
πλέον φατνώματα καταφανή και αντάξια τών συνθέσεων της Σταυρώ-
σεως και της Αναστάσεως ειμή έν τω νάρθηκι' ένταΰθα λοιπόν έτοπο-
θέτησαν ταύτας έναντι της εισόδου, εκατέρωθεν της εικόνος τοΰ Χρίστου, 
έπί δέ τών φατνωμάτων τών πλαγίων τοίχων τοΰ νάρθηκος έτοποθέτη-
σαν τάς δύο παρεπομενας και αναλογούσας προς έκείνας συνθέσεις τοΰ 
Νιπτήρος και της Απιστίας τοΰ Θωμά. Ό μουσειωτής τοΰ Δαφνιού 
άναμφιβολως έγνώριζε τήν τοιαύτην κατάταξιν τών συνθέσεων έν Όσίω 
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Λουκά, εξέλεξε λοιπόν διά την Σταύρωσιν και την 'Ανάστασιν τ' ανα
τολικά φατνώματα τών χορών, έφελκύοντα την προσοχήν τών πιστών 
αμα εισερχομένων είς τόν ναόν και χωρούντων πρός τό ιερόν άδυτον. 
Όρισθεισών ούτω τών θέσεων τών δύο τούτων κυρίων συνθέσεων, ή, συμ-
πλήρωσις τοΰ διακόσμου έν τοις άλλοις φατνώμασιν έγένετο κατα φυσι-
κην άκολουθίαν. Ούτω λοιπόν ή μέν σύνθεσις της Γεννήσεως τής Θεο
τόκου προηγείται τοΰ Ευαγγελισμού και άπ' αυτής άρχεται ή σειρά τών 
δεκατριών συνθέσεων τοΰ κυρίως ναοΰ. Ή συνήθης ακολουθία τών μεγά
λων εορτών πληροί πάσας τάς θέσεις πλην μιας, έν ή ετέθη λίαν έπι-
καίρως ή Προσκύνησις τών Μάγων, κατ' άπομίμησιν δέ τής έν Όσίω 
Λουκά διανομής τοποθετείται έναντι τής Αναστάσεως ή Απιστία τοΰ 
Θωμά. 'Εν τώ νάρθηκι ωσαύτως ό Νιπτήρ κατέχει την αυτήν ήν και 
έν Όσίω Λουκά θέσιν, έχει δ' έπικαίρως παρ' αύτώ τήν Προδοσίαν τοΰ 
Ιούδα και τόν Μυστικόν Δείπνον, ένώ τά πρός μεσημβρίαν παραμείναντα 
κενά φατνώματα έχρησιμοποιήθησαν διά συνθέσεις δευτερευούσης σημα
σίας άναφερομενας είς επεισόδια τοΰ βίου τής Θεοτόκου. 

Έκ τής αυτής αρχής όρμάται ή διάταξις τών συνθέσεων έν τοίς μετά 
υποστηριγμάτων ναοίς, ένθα αύται δώδεκα ώς έπί τό πολύ τόν αριθμόν 
περιελίσσονται κάτωθεν τών μεγάλων ήμικυλινδρικών θόλων, κατά τήν 
αυτήν τάξιν ήν και έν Δαφνίω βλέπομεν. Έν γένει έν τοίς ναοίς έξέλε-
γον συνθέσεις πάντοτε άναφερομένας εις τας μεγάλας έορτάς, διένεμον 
δέ ταύτας κατ' άκολουθίαν άμετάβλητον, συμπληροΰντες τόν Ολον δά-
κοσμον διά συνθέσεων δευτερευουσών. Τάς δευτερεύουσας ταύτας συνθέ
σεις προσήρμοζον αναλόγως τών απαιτήσεων τής συμμετρίας, συχνάκις 
ύποτάσσοντες αύτάς εις τήν ύπό τών θέσεων τής Σταυρώσεως και τής 
Αναστάσεως κανονιζομ.ένην άλληλουχίαν. 

Κατά τάς Ε' και ς' εκατονταετηρίδας αί εικόνες τών ναών ήσαν 
απλώς προωρισμεναι πρός διδασκαλίαν τών πιστών, εμπνεόμεναι ελευ
θέρως έκ τής Γραφής, κατά τούς μετά ταΰτα όμως χρόνους, μάλιστα 
κατά τήν ΙΑ' εκατονταετηρίδα, αύται περιωρίσθησαν είς τάς παραστά
σεις τών μεγάλων εορτών. Ή μεταβολή αύτη έπήλθεν ουχί μόνον διότ: 
ή οίκοδομία τών μετά τρούλλων ναών παρουσίαζε φατνώματα μάλλον 
περιωρισμένα τών έν ταίς βασιλικαίς, άλλα πρό παντός διότι άπό τών 
άρχων τής Ζ' έκατονταετηρίδος ή τελείοποίησις τοΰ λειτουργικού ημε
ρολογίου έθηκεν είς πρώτην μοίραν τά αντικείμενα τών μεγάλων εορτών 
μετά ταΰτα δέ αί άπό τοΰ άμβωνος διδασκαλίαι και αί είκόνες αί έκτε-
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θειμέναι έν τοις ναοις κατα τας μεγάλας πανηγύρεις τας κατέστησαν 
κοινωτέρας. Συνέβη ώστε τα ομοιώματα ταΰτα συνηνωμένα έν τη αύτη 
λατρεία απετέλεσαν εν σώμα έν τοις πίναξιν και έν τοΐς φορητοΐς ψηφι-
δωτοίς η τοΐς έξ έγκαύστου και έλεφαντόδοντος μικροτεχνήμασιν.Έν τη 
συστηματική ταύτη συναθροίσει άπέδωκαν σημασίαν ώρισμενην. Εις τών 
λειτουργιστών της ΙΑ' έκατονταετηρίδος, ό επίσκοπος 'Αδανίας Θεόδωρος, 
θέλων ν' άποδείξη την ενότητα και την συνάφειαν ολοκλήρου τοΰ σώματος 
τών μυστηρίων, λέγει πρός τοίς άλλοις' κ Άλλ' έστι και τρίτη βεβαίωσις 
τών προτεθειμενων ή τών ιερών εικόνων διά χρωμάτων 
άναστήλωσις' έν ταύταις γάρ τά της ενανθρωπήσεως τοΰ Χρίστου και 
Θεοΰ ημών άπαντα μυστήρια τοίς εύσεβέσιν όρώνται καθιστορούμενα 
άπ' αυτής της τοΰ αρχαγγέλου Γαβριήλ πρός την Παρθένον άφίξεως, 
μέχρι και της εις ουρανούς αναλήψεως τοΰ Κυρίου και τής δευτέρας 
αΰτοΰ παρουσίας)).1 Άπέδωκαν λοιπόν εις τά συμπλέγματα ταΰτα τών 
εικόνων δογματικήν σημασίαν, κατ' άκολουθίαν δέ διά τούτων μόνον διε-
κόσμουν και τους ναούς. 

Ή "Έκκλησιαστικη ιστορία τοΰ Ψευδογερμανοΰ έρμηνεύουσα την σΰμ-
βολικήν σημασίαν τοΰ ναοΰ λέγει πρός τοίς άλλοις ότι αύτη άντιτυπεί τηγ 
Σταύρωσιν και την Ταφην και την 'Ανάστασιν του Χρίστου. *Ητο λοι
πόν φυσικόν ότι θά έπεφύλασσον πρωτεύουσαν θέσιν διά τάς συνθέσεις 
τής Σταυρώσεως και τής Αναστάσεως, άφ' οΰ αΰται δεικνύουσι τά 
μυστήρια άτινα ό ναός συμβολίζει και πρός τούτοις έκφράζουσι τήν 
μυστικήν σημασίαν τών τοίχων ους διακοσμοΰσι. Βραδυτερον όμως ή 
έρμηνεία τοΰ Ψευδογερμανοΰ έφάνη στενόχωρος, άνεγνωρίσθη δ έν τώ 
ναω ή εϊκών τών μυστηρίων έν τω συστηματικω αυτών συνόλω. Τοΰτο 
δ' ΰπήρξεν ή θεωρία ήν υπεστήριξε κατά τήν ΙΑ εκατονταετηρίδα ό επί
σκοπος Άδανίας Θεόδωρος, ότι δηλαδή ή συμβολική σημασία τοΰ διακό
σμου δέν άφορα είς τόν ναόν, άλλ', 5περ όμως είναι ταΰτόσημον, εις τήν 
λειτουργίαν. Πειράται δ' οΰτος ν'απόδειξη διά τών εικόνων τήν ένότητα, 
τηγ συνάφειαν όλοκλήρου τοΰ σωματος τών άγιων μυστηρίων. Ό ναός 
λοιπόν απέβη εϊκών τοΰ δόγματος, οΰ πλήρη τήν έκφρασιν παρουσιάζει 
έπί τών τοίχων αΰτοΰ. 

Κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Προθεωρία περί τών έν τή θεία λειτουργία γινομένων συμβόλων καί μυστη
ρίων (Migne τομ. 140) § 3. 

Άσμενοι δημοσιεύομεν τήν κάτωθι έπιστολήν διορθοϋσαν άνακρίβειαν ημών 
προελθοϋσαν έξ εσφαλμένων πληροφοριών. Ν. Χ. Κ. 

Αξιότιμε Κυριε 

Ό κ. Ν. Χ. Κωστής δημοσιεύων εις τό άξιόλογον ΰμών περιοδικόν 
έπιστολάς Κοραή αναφέρει έν ΰποσημ. τής σελ. 168 ότι ό μακαρίτης 
Jules Δαυιδ έδημοσίευσεν έν Σύρω τώ 1832 Γαλλικήν Γραμματικήν. 
Χάριν ακριβείας παρακαλώ νά διορθώσητε τό γραφέν ώς άνω. Τής δημο
σιευθείσης τώ 1832 γραμματικής τής Γαλλικής γλώσσης συγγραφεύς 
δέν ήτο ό Jules Δαυίδ, αλλ ό γνωστός τοίς παλαιοτέροις Έρμουπο-
λίταις Ανδρέας Δαβίδ Κύπριος, διατελέσας μέχρι τοΰ θανάτου αΰτοΰ 
(1863) διδάσκαλος τής Γαλλικής και συμβολαιογράφος, ανατυπώσας δέ 
τό είρημένον βιβλίον τω 1843. 

Δέξασθε, κύριε, τήν διαβεβαίωσιν τής πρός υμάς ΰπολήψεως. 

Εν Ερμουπολει τη 24 Όκτωβριου 1900. 

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΧΟΥΜΗΣ 



ΕΚ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
— * — 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Πρός τό Φροντιστήριον των Έσωτερικών. 
Ταύτην τήν στιγμήν είς τάς 7 ώρας τής νυκτός έλάβομεν τήν ειδησιν από 

τον Οίκονόμον τον Σιναιτην, τόν όποιον έκαναν Μητροπολίτην εις τό Κάστρο, 
αυτός λοιπόν δίδει τήν είδησιν Οτι, συνελεύσεως γενομένης εις τό Κάστρο, απε
φάσισαν οί κοινοί εχθροί τό νά κινήσουν ή τήν Δευτέραν τό πρωί, τουτέστι 
σήμερον, ή τήν Τετάρτην, οιτινες μέλλει νά διαίρεθοϋν είς τρεις κολόννας έκά-
στη άνά 5 χιλ., διότι, ώς γράφουν, συμποσούνται 15 χιλ. Ή μία λοιπόν μέλλει 
νά τραβήση πρός τόν Κουρσώνα, ή άλλη είς τήν Γάργαρη καί ή τρίτη προς 
τό Τυμπάκι. 

Ό καπ. Μιχάλης ό Κουρμουλης έγραψε τό νά πηγαίνουν απ' έδώ ζώα διά νά 
σηκώσουν τό παξιμάδι άπό τήν Γληγοριά καί έκίνησαν διάφοροι καί έχομε 
σκοπόν νά τό βάλωμε είς τήν Καλίγδαινα ώς ασφαλέστερον μέρος. Αι φαμιλίαι 
τής Μεσαριάς όλο ένα τραβώνται εις ταύτας τάς επαρχίας Αμαρίου και Άγιου 
Βασιλείου. 

Τά στρατεύματα τοϋ Αμαρίου έσυνάχθησαν έδώ, πλήν από τά τοΰ Άγιου 
Βασιλείου δέν έφάνη μήτε ένας στρατιώτης, μ' Ολον Οτι έχομε διάφορα γράμ
ματα έσταλμένα καί σήμερον άκόμη πηγαίνει καί ό καπ. Ίω. Πεδιαδίτης 
διά νά πασχίση νά τους παρόρμηση καί νά τους κινήση διά να τρέξουν τό 
Ογλιγορώτερον. 

Έαν δέν φθάσουν καί άλλα στρατεύματα είς τοΰτα τά μέρη, είμεθα είς κιν-
δυνον νά χάσωμεν τό Ολον (ο μή γένοιτο)' μεθέξατε λοιπόν ταύτης τής είδή-
σεως τής 'Εξοχότητός του, διά νά μεταχείρισθή τά άναγκαϊα μέσα διά τήν 
έξοικονόμησιν αυτής τής μεγάλης συμφοράς ή οποία μας περιτρέχει. 

"Ενεκεν αυτής τής κριτικωτάτης περιστάσεως δέν έλάβαμε καιρον νά ένεργή-
σωμε τό παραμικρόν προς τόν διοργανισμόν τής επαρχίας, επειδή και οί άνθρω
ποι είναι σκοτωμένοι τό πώς νά εξοικονομήσουν τήν ΰπαρξίν τους. 

Τούτην τήν στιγμήν όπου σας γράφομε είναι ό κάμπος καί τά βουνά γεμάτα 
άπό φαμίλιας όπου καταφεύγουν από τήν Μεσαριά είς ταϋτα τά μέρη. 

Και έν τοσούτω χαίρετε. 
Τη 9 Ιουλιου 1823 Πλάτανος. 

Ό 'Έπαρχος 'Αμαρίου 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό Γ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 


