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C. Schultess) Β 767 
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Πίναξ ΚΓ' : Στοά τοϋ Αδριανού. 
Πίναξ ΚΔ : Πύλη τοϋ Αδριανού και Όλυμπιεΐον. 
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Άπό τοϋ τεύχους τοϋ Ιανουαρίου τοϋ προσεχοϋς 
έτους αρχεται δημοσιευομένη εν τη Αρμονία. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ 
μετά πολλών εικόνων και σχεδιογραφημάτων. 

Κύρος και πρώτιστος σκοπός της ((Αρμονίας!) είναι ή δάδοσις της 
αληθείας δά πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, άναγομένων ιδία εις 
την Φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κήν και χριστιανικην άρχαιολογίαν, τα ελληνικά γράμματα έν γένει, ώς 
και τάς φυσικας έπιστημας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί να καθιστα προσιτά εις τους Ελληνας 
δι' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφομενα ξένη φωνη συνάδουσι 
προς τόν ανω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας των ξένων γλωσσών η 
και δι' άλλους λόγους δέν περιέρχονται ώς έπί τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ήμών. 

Προς όσον ένεστι τελειοτέραν έπίτευςιν τούτων ή κΆρμονιάΒ μετ' 
ίδιας προσοχής θα παρακολουθεί τήν φ.λολογικήν κίνησιν της τε Έλλά-

δον και της αλλοδαπής, ου μόνον άναγράφουσα τα εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αυτής, άλλα και άνα-
πτύσσουσα η και κρίνουσα τα περιεχόμενα των μάλλον άξιων λόγου. 
"Οθεν και παρακαλοΰμεν πάντα εκδίδοντα νέον σύγγραμμα, όπως πέμπη 
ήμϊν εν άντίτυπον αΰτοϋ, η όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμΐν τουλάχιστον την έκδοσιν. 

Ή κ Αρμονία)) θέλει φιλοξενεί έν ταϊς στηλαις αύτης πασαν έπι-
στημονικήν διατριβήν εγκρινομενην προηγουμένως ύπό της προς τόν 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μη προσκρούουσαν 
είτε άμέσως είτε έμμέσως προς τας χριστιανικας αληθείας και τα διδά
γματα τοΰ Ευαγγελίου. 

Ή ((Αρμονία a εκδίδεται κατα μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 
τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 8°ν μετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-
τήματι η και εντός τοΰ κειμένου. 

"Εκαστον τεύχος τιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικω φράγκου χρυ
σού), η δ' εξάμηνος συνδρομη δραχ. 5 (έν τφ έξωτερικω φρ. χρ. 5) 
και ή ετησία δραχ. 10 (έν τω έξωτερικω φρ. χρ. 10). 

Όσοι των κ. κ. συνδρομητών δέν κατέβαλον ακόμη την συνδρομην 
αύτων παρακαλούνται να πέμψωσιν αΰτην 

οι μέν έν Ελλάδι και τη Ανατολή 

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

οι δ' έν τη Δυτική Ευρώπη 

πρός τόν Herrn CAUL FR. FLEISCHER, Buchhandler, Leipzig, 
Salomonstrasse 16. μετά της έξης σημειώσεως : pour compte 
de MM. Barth & von Hirst a Athenes. 
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Πρό τίνων ετών έδημοσιεύθη ΰφ' ήμών έν τω έν Αθήναις περιοδικω 
((Παρνασσός)) έν σελ. 601 κ. έξ. τοΰ ϊς τόμου πραγματεία τις ύπό τήν 
έπιγραφην ((Βερνάρδος Keun και Κοραής)), άφορωσα είς τας σχέσεις 
τοΰ άοιδίμου Κοραή πρός τόν αγαθόν αύτοΰ διδάσκαλον και προστάτην, 
τόν Όλλανδόν Keun, ούτινος και ατελή πως βιον έγραψαμεν. Άτελη 
δέ λέγομεν κυρίως ένεκα της όλιγότητος των ημετέρων τότε γνώσεων 
περί τών κατα τον άείμνηστον τούτον άνδρα. "Εκτοτε δ' όμως έντυ-
χόντες λεπτομερεστέραις είδήσεσιν, αιτινες συμπληροΰσι τας έν τω αρθρω 
έκείνω, καίπερ βραχειαι και μάλλον ανεπαρκείς οΰσαι, και αϊτινες 
οφείλονται ίδια τη εΰγενεΐ προθυμία των κ. κ. Β. F. Slaars. ημε
τέρου σεβαστού διδάσκαλου και γνωστοΰ έν Σμύρνη λογίου, και Αλφρέ
δου Α. Keun, δισέγγονου τοΰ άδελφοΰ τοΰ Βερνάρδου και προξένου της 
Ρουμανίας αυτόθι 1, ασμενοι δημοσιεύομεν ταύτας τοσούτω μάλλον, 

όσω ή μεγάλη μορφη και προσωπικότης τοΰ Κοραή καθίστησι την μνη-
μην τοΰ άλλως ενάρετου και διακεκριμένου διδάσκαλου αύτοΰ οΰ μόνον 
τοις 'Ελλησι προσφιλή, αλλα και τοις απανταχού περί τα Ελληνικά 
γράμματα και την νεωτέραν Έλληνικην ίστορίαν διατρίβουσιν. 

Κατα τας συλλεχθείσας όθεν πληροφορίας ήμων, ό Βερνάρδος Keun 

1 Τούτων ό μεν πρώτος έσπευσεν άμα τή δημοσιεύσει τοϋ ημετέρου άρθρου έν 
τώ "ΙΙαρνασσω" νά πέμψη ήμιν ειδήσεις περί τε του Keun και τοϋ Όλλανδι-
κοϋ ναοϋ έν Σμύρνη έκ τής γαλλιστι γραφείσης τω 1882 μελέτης τοϋ μακαρίτου 
Richard 1. Van Lennep, προξένου τών Κάτω Χωρών αυτόθι, ύπό τήν έπιγρα
φην "L'Eglise Protestante Neerlandaise de Smyrne και δημοσιευθείσης 
μετα τον θάνατον αύτοϋ έν τώ Bulletin de la Commission de l Histoire 
des Εglises Wallonnes, a La Haye 1892, καί έν ίδίω τεύχει, πηγήν 
δ' έχούσης τά αρχεία τής έν Σμύρνη Όλλανδικής παροικιας, ό δε δεύτερος 
χειρόγραφους οίκογενειακάς σημειώσεις. Άμφοτέροις δέ τοις άξιοτίμοις τούτοις 
κυρίοις πλειστας όμολογοϋμεν χάριτας. 

48 
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έγεννή,θη έν Ροττερδάμω της Ολλανδίας, έξ οικογενείας καταγομένης 
έκ της πόλεως Delft της περιωνύμου δια τα άργιλλόπλαστα αΰτης 
σκεύη, οικογενείας άναγούσης την άρχην μέχρι τοΰ έτους 1500. Εις έκ 
της οικογενείας ταύτης διέπρεψεν ώς συνταγματάρχης έν τη αλώσει της 
πόλεως Breda κατα τα τέλη τοϋ Ις ' αιώνος πεσών αυτόθι ένδόξως, 
έτερος δέ ύπηρξε διοικητής της Ολλανδικής αποικίας Βαταβίας. Έγεν-
νηθη δέ ό Βερνάρδος, πρωτότοκος ών, έν έτει 1733, ώς και πρότερον 
ήτο ήμιν γνωστόν, και νεαρώτατος ηκροάσατο των μαθημάτων έν τφ 
τότε περιφημω και νΰν έτι άκμάζοντι πανεπιστημίω της πόλεως Leyden, 
τοΰ αρχαίου Λουγδούνου τοϋ Βαταβικοΰ, τω έν τοις νεωτέροις χρόνοις 
τοις 'Ελλησιν ιδία πάνυ γνωρίμω έκ της έκεΐ διδασκαλίας τοΰ διαπρε
πούς φιλολόγου Κοβητου, ούτινος μαθητής τυγχάνει ών ό ήμέτερος 
σεβαστός και πολυμαθης καθηγητής Κ. Κόντος 1. Περάνας δ' έκεΐ τας 
σπουδας αύτοΰ ό μόλις δυοκαιεικοσαέτης Keun και τυχών τοΰ βαθμού 
τοΰ διδάκτορος τω 1755 άφιερώθη εις τό έκκλησιαστικόν στάδιον, μετ' 
ού πολύ δε άνεχώρησεν εις Άνατολήν μετά τοΰ νεωτέρου αύτοΰ άδελφοΰ 
Αβραάμ. 

Ή άναχώρησις αύτη έξ Όλλανδίας συνέβη ένεκα τής έξης αίτιας. Ό 
τοπάρχης (Stathouder) τών Κάτω Χωρών Γουλιέλμος Δ', ήγεμών της 
Άραυσίωνος η 'Οράγγης, έκ τών πολλαχοΰ στάσεων της δημοτικής μ.ερίδος 
τοΰ "Ολλανδικού λαοΰ κατα τής αριστοκρατίας επωφελούμενος, κατέστη-
σεν έν έτει 1747 κληρονομικόν τό τοΰ τοπάρχου αξίωμα έν τη οικογένεια 
αύτοΰ, τό άπό τοΰ έτους 1701 σχολάζον μετα τόν θάνατον Γουλιέλμου 
τοΰ Γ' τοΰ και βασιλέως της Άγγλίας' απέθανε δέ καταλιπών την άρχην 
τω άνηλίκω αύτοΰ υίφ Γουλιέλμω τω Ε', ού έν ονόματι έκυβέρνη-
σεν ή μητηρ αύτοΰ, έπικληρος ήγεμονίς και θυγάτηρ τοΰ βασιλέως της 
Αγγλίας Γεωργίου τοΰ Β' Άννα μετά τοΰ συγγενοΰς αύτης Λουδοβίκου 
Έρνέστου δουκός της Βρουνσβίκης. Τοΰ τελευταίου τούτου ή διαγωγή 
ηνάγκασε πολλούς τότε Ολλανδούς καταδιωχθέντας ύπ' αύτοΰ και άπο-

1 Τοϋ πανεπιστημίου τοϋ Λουγδούνου καί τών αυτόθι διδαξάντων ανδρών, ώς 
και τής έν "Ολλανδία έλληνικής παιδείας, έποιήσατο λόγον ό αείμνηστος Δ. 
θερειανός έν τώ "Άδαμαντίω Κοραή", έν Τεργέστη 1889, τόμ. Α , σελ. 
102—105. Πρβλ. και Σ Π. Λάμπρου, Ολλανδία καί Ελλάς έν "Παρνασσοϋ" 
τόμω ΙΔ', σελ. 585 κ. έξ. 

Περί δέ τοϋ Κοβήτου ίδέ έπιμνημόσυνον λόγον τοϋ καθηγητοϋ Κ. Σ. Κόντου 
έν τη κ'Αθηνα" τόμ. Γ', σελ. 3 — 38. 
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λέσαντας την περιουσίαν να έκπατρισθώσι. Μεταξύ τούτων ήτο και ή 
οικογένεια Keun, ης τά υπάρχοντα έδημεύθησαν ύπό τοΰ δουκός και 
ουδέποτε ύστερον απεδόθησαν, και ήτις άπετελεϊτο έκ τοΰ Βερνάρδου, 
τού προμνημονευθέντος Αβραάμ., τοΰ "Ριχάρδου τρίτου άδελφοΰ άναχωρη-
σαντος εις 'Αμερικήν και έκεΐ έγκαταστάντος, και μιας αδελφής, συζύ
γου ίσως τινός Van Poolen, ής αγνοείται ή μετέπειτα τύχη. Και ό 
μέν Αβραάμ., ό γενάρχης της έν Σμύρνη οικογενείας Keun. ήλθεν 
αΰτόσε και διετελεσεν έπί έτη πολλά καγκελλάριος τοΰ αυτόθι "Ολλανδι
κού προξενείου, ό δέ Βερνάρδος, άφικόμενος τη 14 Ιανουαρίου 1756 1, 
συγχρόνως ίσως τω άδελφω, ώς ίεροκηρυξ και λειτουργός τοΰ ιερού 
Ευαγγελίου, ηρξατο άμα τη άφίξει αύτοΰ κηρύττων τόν θείον λόγον έν 
τω ναίσκω τού "Ολλανδικού προξενείου, περί ού ναοΰ επιτραπήτω ήμϊν 
ινα είπωμέν τινα. 

Κατά την απόφασιν τών Συνόδων τών Γενικών Τάξεων (Etats 
Generaux) τών Κάτω Χωρών της 7 Οκτωβρίου 1675, ό έν Σμύρνη 
πρόξενος της Όλλανδίας Ιάκωβος Van Dam ένετάλη να παράσχη 
κατάλληλον οίκημα πρός τέλεσιν της θείας λατρείας, ώς και πρότερον 
έγίνετο, ητοι άπό της αυτόθι ιδρύσεως της "Ολλανδικής εκκλησίας τώ 
1660. Τό οίκημα τούτο κείμενον εντός τοΰ περιβόλου της κατοικίας 
τοΰ προξένου διετηρηθη μεχρι τοΰ φοβερού και καταστρεπτικού σεισμοΰ 
τής 30 Ιουνίου / 10 Ιουλίου 1688, ότε, ώς εικός, κατέρρευσε και τοΰτο. 

Μετ' ολίγον χρόνον ώκοδομηθη ίδιος ναισκος περατωθείς τη 3 Απριλίου 
1690, έν τη ιδιοκτησία τοΰ προξένου, ένθα ή πρώτη ιερουργία έτελέσθη 
τη 9 τοΰ αύτοΰ μηνός. Εν τούτω λοιπόν τω εύκτηρίω οίκω έτέλει ό 
Keun τα τοΰ λειτουργήματος αύτοΰ σχών ώς προκατόχους 1 3 ιεροκήρυ
κας, έξ ών διασημότεροι υπήρξαν ό και άλλοτε μνημονευθείς ύφ' ήμών 
Johannes Heymann διατρίψας έν Σμύρνη άπό της 5 Ιουνίου 1700 
μέχρι της 17 Ιουνίου 1705, ό γνωστός άλλως ώς περιηγηθείς την 
'Ανατολην και ύστερον διαπρέψας ώς καθηγητής της Αραβικής και άλλων 

1 Ιδε Van Lennep, ένθ. άν. σελ 14. 
2 Τοϋ σεισμοϋ τούτου έκτενή μνείαν έποιήσατο ό κ. Β. Slaars έν "Etude sur 

Smyrnen, αυτόθι 1868, έν σελ. 128 κ. έξ. πρβλ. καί Van Lennep, ένθ. άν. 
σελ. 25—26. Εις ανάμνησιν τοϋ σεισμοϋ τούτου έγίνετο κατ έτος επιμνημόσυνος 
τελετή ύπό τών "Ολλανδών μέχρι τοϋ έτους 1756, οτε έτελέσθη τό ϋστατον έν τή 
θερινή κατοικία τής οίκογενείας Van Lennep έν τώ χωρίω Σεβδήκίοι' ιδε Van 
Lennep, σελ. 10. 
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ανατολικών γλωσσών έν τω πανεπιστημίω τοΰ Λουγδούνου και οι Isaac 
van der Vecht και Hermann van der Horst 1. Κατα τό αυτό δέ 
έτος της εις Σμύρνην άφίξεως αύτοΰ, ό Keun προσεκληθη εις Κων
σταντινούπολη υπό τοΰ έκεΐ πρεσβευτοΰ των Κατω Χωρών βαρώνου 
Έλβέρτου de Hochepiel, τοΰ έκ της οικογενείας των έν Σμύρνη τής 
Όλλανδίας προξένων, περί ης κατωτέρω, όπως διδαξη τα τέκνα τού
του τα δόγματα τής των Διαμαρτυρομένων πίστεως και έκτελη έκεΐ 
τα τής θείας λατρείας έν ελλείψει τότε του οικείου ίερωμ.ένου. Ό 
Keun όθεν άνεχώρησεν εις Κωνσταντινούπολη κατα Μαρτιον και διέ-
τρψεν έκεΐ μέχρι τοΰ Οκτωβρίου τοϋ έτους 1756, ότε και έπανήλθεν εις 
Σμύρνην. Μικρόν δ' όμως μετα την έπανοδον τοΰ Keun αύτόσε κατε-
στραφη έξ αίτιου άγνωστου ό ναός τοϋ Όλλανδικοΰ προξενείου, άλλα 
μετ' ού πολύ άνηγερθη έκ βάθρων τη 7 Οκτωβρίου 1759. Ουδόλως 
όμως έπέπρωτο να διατηρηθη έπί μακρόν και ούτος, διότι κατα νην 
μεγάλην πυρκαιαν τής Σμύρνης τη 26 Ιουλίου/6 Αυγούστου 1763 
τήν αποτεφρώσασαν μέγα μέρος τής πόλεως, έν ώ ήσαν και ή εκκλησία 
των Όρθοδόξων Αγία Φωτεινή μετα τής μητροπόλεως και άλλων 
εύαγων καθιδρυμάτων, ή Δυτική εκκλησία τού Άγιου Πολυκάρπου 
των Καπουκίνων και ή των Ίησουιτών και αλλα οικοδομήματα, ούτινος 
γεγονότος έχομεν και αλλοθεν πολλας μαρτυρίας 2 έκάη μεθ' άπαντος 

1 Τούτων ό μεν Isaac van der Vecht, ό άπό τοϋ 1712 μέχρι τοϋ 1718 έν 
Σμύρνη διαμεινας, συνέλεξεν αντίγραφα επιγραφών 'Ελληνικών τε καί Λατινι-
χών έκ τών περί την Σμύρνην καί 'Εφεσον μερών, άτινα έναπόκεινται έν τοις 
χειρογράφοις τής βιβλιοθήκης τοϋ Λουγδούνου έν τώ τμήματι Oudendorp άρ. 
28, ό δέ διάδοχος αϋτοϋ Hermann van der Horst, ό άπό τοϋ 1718 —1727 
ιεροκήρυξ, έξέδραμεν εις "Εφεσον μετά μεγάλης συνοδίας τώ 1720,περιγράψας τά 
κατά τήν έκδρομήν ταύτην έν πραγματεία ανεκδοτω σωζομένη έν τή αύτη βιβλιο-
θήκη ύπ' αριθ. 238 τοϋ παλαιοϋ τμήματος. Όμοίως έποιήσατο συλλογήν επιγρα
φών, δημοσιευθεισών ύστερον ύπό τοϋ Εσσελίου έν τή ύπ'αύτοϋ έκδόσει τών 
Antiquae Inscriptiones a Gudio collectae, Leovardiae 1731. Τό άρχέ-
τυπον χειρόγραφον τούτων σώζεται ωσαύτως έν τή αύτη βιβλιοθήκη ύπ' αρ. 42 
τοϋ τμήματος Burmann. Ίδέ Van Lennep, ένθ. άν σελ 11 καί 12 έν 
υποσημειώσει. 

2 Ίδέ R. Chandler : "Voyages dans l Asie Mineure et en Grace", 
trad, de I'Anglais par Servois et Barbie du Bocage, Paris 1806, tom. 
I, σελ. 125, Κ. Οικονόμου Αύτοσχέδιον διατριβήν περί Σμύρνης, έν Μελίτη 
1831, σελ. 30 έν ύποσημ., Ludeke Beschreibung des Turkischen Reichs 
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τού περιεχομένου αυτοΰ ητοι επίπλων και σκευών, ώς και πιθανώτατα 
και ή παρακείμενη οικία τού Όλλανδοΰ προξένου Δανιήλ Ιωάννου 
κόμητος de Hochepied. Οι Ολλανδοί τότε έμειναν έπί τινα χρόνον 
ανευ ναού έκκλησιαζόμενοι έν τω τοΰ Αγγλικού προξενείου μέχρι τού 
Σεπτεμβρίου τοΰ 1767, ότε άπεπερατώθη ή άνοικοδόμησις νέου ναίσκου 
κειμένου παρα την οίκίαν του αύτοϋ προξένου 1. Ώς δυνάμεθα δ' ευκό
λως να είκάσωμεν έκ τών σωζόμενων Σμυρναϊκών παραδόσεων, ό ναός 
ούτος εκείτο εντός τής έπί τής οδού Φραγκομαχαλα διόδου (φρεγκχανέ), 
ιδιοκτησίας ούσης τής οικογενείας de Hochepied 2 μέχρι τοΰ έτους 1875, 

etc , Leipzig 1778, τόμ. Β',σελ.23,Μ.Παρανίκα,'Ιστορίαν τής Εϋαγγελιχής 
Σχολής Σμύρνης, έν Αθήναις 1885, σελ. 14 έν ύποσημ. Πρβλ. καί "LettrcS 
inedites de Coray a Chardon de la Rochettea etc. 1877, σελ. 73. 

1 Περί πασών τών ανωτέρω ειδήσεων Ιδε πραγματειαν τοϋ Ριχάρδου Van 
Lennep, ένθ. αν. σελ. 6 κ. έξ , όθεν ηρυσάμεθα ταϋτα. Ό συγγραφεύς τής περί 
ης ό λόγος πραγματείας ήτο εγγονός τοϋ έκ τών φίλων τοϋ Κοραή (πρβλ. «Lettrcs 
de Coray a Chardon de la Rochette,σελ.87) David Van Lennep αρχαίου 
αξιωματικοϋ τοϋ ναυτικοϋ καί από τού 1712 εμπορευομένου έν Σμύρνη, Οπου καί 
απέθανε κατ Αύγουστον τοϋ 1797 γενάρχης τής ομωνύμου οικογενειας έν Ανα
τολή καταστάς' διετέλεσε δ'ό "Ριχάρδος έπί 35ετιαν πρόξενος τών Κάτω Χωρών 
έν τή αύτη πόλει καί υπήρξε τύπος καλοκαγαθίας καί μετριοφροσύνης, απέθανε 
δέ αυτόθι τώ 1890. Περί Hochepied ίδε κατωτέρω Περί δέ τοϋ τρίτου φίλου 
τοϋ Κοραή Daniel Fremeaux οϋδεν σχεδόν ήδυνήθημεν νά μάθωμεν, άτε τής 
οικογενείας ταύτης άπό τοϋ 1795 έκλιπούσης έν Σμύρνη. 

2 Τά περί τοϋ αρχαιοτάτου οικου de Hochepied (de Halcipedibus) τοΰ 
ανάγοντοςτήν αρχήν μέχρι τοϋ έτους 1123 καί καταγομένου εκ Cambray τής 
Γαλλίας, μεταναστεύσαντος δ' είτα εις Κάτω Χώρας, ανεκοίνωσεν ήμιν κατ'εξο
χήν ό ένταϋθα αξιότιμος κύριος 'Εδμόνδος κόμης de Hochepied ό αρχηγός νϋν 
τούτου καί πρωτότοκος τών αδελφών Έλβέρτου, 'Ραούλ, Ιωάννας καί Ελένης, 
δούς ήμιν χειρόγραφον πραγματείαν λίαν διαφέρουσαν καί εξιστορούσαν τά τοϋ 
οικου τούτου μέχρι τών καθ' ήμας χρόνων. Δυστυχώς τά όρια τών μετά χείρας 
σημειώσεων δεν έπίτρέπουσιν ήμιν νά παρεκβώμεν πολύ τοϋ προκειμένου διεξερ-
χόμενοι ένταϋθα τά κατά τήν έν Σμύρνη διαμονήν τής οικογενείας ταύτης άπό 
τοϋ 1688 καί τήν εύεργετικήν αυτής δρασιν έπί τών Χριστιανών τής Ανατολής 
ώς προξένων τής Ολλανδίας έν Σμύρνη. Ο πρώτος πρόξενος έκ τής οίκογενείας 
ταύτης Δανιήλ Ιωάννης de Η , ό άπό τής 11 Ιουλίου 1688 έν Σμύρνη διορι
σθείς, έλαβε μέρος ύστερον έν τή συνθήκη τού Carlowitz ώς δεύτερος αντιπρόσωπος 
τής Ολλανδίας καί ώνομάσθη ύπό τοϋ αύτοκράτορος Λεοπόλδου τού Β βαρώνος 
τής αύτοκρατορίας, ό δέ υιός αύτοϋ καί διάδοχος τής έν Σμύρνη προξενικής θέσεως 
Δανιήλ Αλέξανδρος ύψώθη ύπό τής αύτοκρατείρας Μαρίας Θηρεσίας τώ 1741 
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ένθα ύπηρχε και παλαιός ναίσκος των Διαμαρτυρομένων, όστις έπεσκευά-
σθη και μετά τας καταστρεπτικωτατας πυρκαΐας της 4/15 Μαρτίου 
1797 1 και της 9/21 Ιουνίου 1845, άλλ' έξηφανισθη τέλεον από τοΰ 
1875. Πρότερον δ'όμως, ήτοι τω 1853, οι Διαμαρτυρόμενοι Ολλανδοί 
έκ τοΰ Καλβινικοΰ δόγματος έκτισαν την νΰν ΰπάρχουσαν έκκλησίαν 
αΰτων καταλιπόντες τοις Λουθηρανοις Γερμανοις τόν ρηθέντα ναίσκον, 
παρα τό εντός της πόλεως παλαιόν νεκροταφειον αΰτων, περί ου δ' ικανός 
έγένετο ύφ' ημών λόγος έν τω προειρημενω αρθρω έν τω ((Παρνασσώ)), 
έκκλησίαν συνεχομένην τω ίδίω νοσοκομείω, τω ύπάρχοντι άπό τοΰ τέλους 
τοΰ ΙΖ' αιώνος, αύξηθέντι τη δωρεά τοΰ Ιωάννου DerveaUX τω 1739 2 
και άνοικοδομηθέντι τω 1852. 

Έπανίωμεν νΰν έπί τον Βερνάρδον Keun. Ούτος ολίγον χρόνον μετα 
την ώς ανω είρηται άποτέφρωσιν τοΰ Ολλανδικού ναίσκου κατέλιπε την 

εις τόν βαθμόν τοϋ κόμητος καί μεγιστανος τής Ουγγαρίας καί ύπήρξε πατήρ 
τοϋ έκ τών γνωρίμων τώ Κοραή κόμητος Δανιήλ Ιωάννου τοϋ Ομωνύμου τώ 
πάππω καί ούχι Δανιήλ Αλεξάνδρου, ώς έκ λάθους άλλοτε έγράψαμεν ό ύστα
τος πρόξενος έκ τής οίκογενείας ταύτης ύπήρξεν ό κόμης Ίάκωβος ό φιλανθρώ-
πως ποοσενεχθείς τοις 'Ελλησι τής Σμύρνης κατά τόν Ελληνικόν αγώνα, ου έν 
μέσιο απέθανε, περί τό 1825. Σημειωτέον δ' Οτι ό προμνημονευθείς 'Ελβέρτος 
ό έν Κων/πόλει πρέσβυς ήτο υιός τοϋ πρώτου Δανιήλ Ιωάννου. Πρβλ. περί 
τής οίκογενείας ταύτης Gishert Ouper Lettres Amsterdam 1743. σελ. 
396— 398, Slaars, ένθ. άν. σελ. 149, και τους περιηγητάς La Mottraye, 
'<Voyages en Europe, Asie et Afrique" a ta Haye 1727, τομ. I., σελ. 
183, 197—198 

Van Egmond & Heymann, "Travels througli part of Europa, Asia 
Minor etc. translated from the low Dutch", London 1758,τόμ.Α',σελ.74. 

Hasselquist, "Reise nach Pataestina, aus dem Schwedischena, 
Rostock 1762, σελ. 29 — 30. 

Paul Lucas, "3eme Voyage fait en MDCCXIV etc. par ordre de 
Louis XIV dans ia Turquiea etc., Rouen 1719, σελ. 208. 

Chandler, ένθ. άν., de Forbin, "Voyage dans le Levant en 1817 et 
1818". Paris 1819, σελ. 52. ΙΙ, σελ. 212 καί άλλαχοϋ. 

Otto Fr. v. Richters. "Wallfahrten im Morgenlandea, Berlin 1822, 
σ. 491 κ. έξ. 

Arundell, "A visit to the seven Churches of Asian, London 1829, 
σελ. 12 Καί 14. 

1 Τά συμβάντα τά προηγηθέντα τής πυρκαιας ταύτης Ιδέ παρά Slaars. ένθ. 
αν. σελ. 44, σημ. 80, καί έν Ιδία ημών πραγματεία δημοσιευθησομένη βραδΰτερον. 

2 Ίδέ Van Lennep, ένθ. άν. σελ. 33. 
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Σμύρνην τη 19 Ιουλίου 1765 άπάρας πρός τήν Όλλανδιαν, ένθα και 
διεμεινεν έπί διετίαν περίπου* άντικαταστάτην αύτοΰ έν Σμύρνη άφηκε 
τόν Λουθηρανόν ιερέα Χριστόφορον Γουλιέλμον Ludeke, τόν γνωστόν 
συγγραφέα τοΰ πολλού λόγου άξιου πονήματος περί Τουρκίας και τών 
ήθών και εθίμων αύτης ' και έν Σμύρνη έπί 9 έτη διατρίψαντα. Δέν 
είναι δέ τολμηρόν να είκάσωμεν ότι ό Keun έν τη πατρίδι ευρισκόμε
νος ηϋξησε τάς θεολογικας και φιλολογίας αύτοΰ γνώσεις και έγνώ-
ρισε τόν σοφόν έν 'Αμστελοδάμω θεολόγον Αδριανόν Buurt. Έπανελ-
θών εις Σμύρνην τη 15 Φεβρουαρίου 1767 2 όλίγω πρό της άνοικο-
δομήσεως τοΰ ειρημένου ναίσκου απεφάσισε να έκμάθη τήν Έλληνικην 
γλώσσαν, ην άλλως έκ τών βιβλίων ηπιότατο, διδασκόμενος τα της νεω
τέρας προφοράς* προσελαβεν έπί τούτω τόν εικοσαετή περίπου Κοραην 
έκτοτε δ' άρχεται η πασίγνωστος άμφοτέρων σχέσις,ήτις άπό της αμοι
βαίας διδασκαλίας απέβη σύν τω χρόνω φιλία στενή και αδιάσπαστος, 
διαρκέσασα έπί δεκάδας ετών μέχρι της τελευτης τοΰ Keun, τοΰ προ-
στάτου και ευεργέτου τοΰ Κοραή τρανότατα άναδειχθεντος. Ίνα δέ μηδέν 
παραλιπωμεν, μηδέ τό ελάχιστον τών εις τας σχέσεις άμφοτέρων τούτων 
άφορώντων έκ τών γνωστών ήμιν, άναφέρομεν και άνέκδοτόν τι, καθ' ο 
5 τε μαθητής και διδάσκαλος, στενοί ήδη φίλοι, μετέβαινον πρός κυνη-
γέσιον εις τα τερπνά napa τήν Σμύρνην χωρία Βουτζαν και Σεβδηκιοι 4 
συνδιαλεγόμενοι συνήθως Ιταλιστί' κατα ταΰτα ό Κοραής, καιπερ εντε
ταλμένος ών ύπό τοΰ Keun, τοΰ έχοντος μάλλον άσθενη τήν ό'ρασιν, να 
προαγγέλλη αύτω τήν έμφάνισιν πτηνού τίνος, έβράδυνε να πράττη τοΰτο 
ύπ' άλλων περισπώμενος, ώστε ό αγαθός Keun κατόπιν έορτη; και μάτην 

1 Τοϋτο επιγράφεται "Beschreibung des Turkischen Reichs nach sei
ner Religions-und Staatsverfassung in der letzten Halfte des 18ten 
Jatirhunderts von Christoph Wilhelm Ludeke" έν 2 τόμοις, ών ό A' 
εξεδόθη τώ 1771,ο δε Β'τώ 1778 έν Λειψία. 

2 Ιδε Van Lennep, ένθ. άν. σελ. 15. 
3 Ίδέ αύτοβιογραφίαν Κοραή, σελ. 13 —15, έξ ου συμπεραίνομεν Οτι τούτο 

έγένετο προ τοϋ 1770. 
4 Τό τελευταίον τοϋτο χωρίον ήτο ή θερινή κατοικία τών ευπόρων έν Σμύρνη 

"Ολλανδών (πρβλ. καί Arundell, ένθ. άν. σελ. 12), ών αι επαύλεις σώζονται 
εισέτι αυτόθι, καί έντιϋθα ό Keun κατά τό θέρος έτέλει τά τής λατρείας ώς 
καί βαπτίσεις τών τεκνών τοϋ ρηθέντος κόμητος de Hochepied καί άλλων 
Ολλανδικών οίκογενειών. 
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έσκόπευε κατα των πτηνών, οσάκις ό Κοραής έκραζεν Ecco ! Un 
becafico ! "Ινα δέ έκ τοϋ επουσιώδους τούτου έξαγάγωμεν καΙ τι σπου-
δαιοτερον, παρατηροΰμεν ότι ό Κοραής ανέκαθεν έγίνωσκε την Ίταλικην, 
ες ης ύστερον μετέφρασε τόν Βεκκαρίαν, μεταχειρισθείς και Ιταλικά βοη
θήματα έν ταϊς σοφαις αύτοϋ έκδόσεσι τών Ελλήνων συγγραφέων. 
Άλλως τε ή Ιταλική γλώσσα ήτο έν Σμύρνη τότε μάλλον έπιχωριά-
ζουσα η τανΰν, διότι πολλάκις Άγγλοι και "Ολλανδοί ιερείς έκηρυττον 
τόν θείον λόγον Ίταλιστί άπό τών ίδιων εκκλησιών 1.Τά δέ περί της εις 
Όλλανδιαν μετ' ολίγον μεταβάσεως τοΰ Κοραή χάριν έμπορίας τω 
1771 και της συστάσεως αΰτοΰ υπό τοΰ Keun πρός τόν ρηθέντα θεο-
λόγον Άδριανόν Buurt παραλείπομεν ένταϋθα ώς και αλλοθεν τω 
κοινώ γνωστά 2. 

Ό Keun διαρκούσης της εις Όλλανδιαν αποδημίας τοΰ Κοραή προ
σεβλήθη τω 1775 ΰπό της δεινής νόσου πανώλους, ήτις, ώς εικός, κατε-
φόβησεν αυτόν και έπί τοσοΰτον, ώστε σημειώσας τοϋτο έν τοις βιβλίοις 
της "Ολλανδικής εκκλησίας συνέστησεν εαυτόν εις τήν θείαν Πρόνοιαν 3. 
Έθεραπεύθη δ' όμως έκ ταύτης, μετα δέ τέσσαρα έτη επεχείρησε νέον 
ταξίδιον εις Όλλανδιαν διελθών δά τής Ισπανίας και Γαλλίας και δή και 
δια Παρισίων. Τότε δέ μετέφρασεν έκ τής "Ολλανδικής εις τήν Γαλλικήν 
γλώσσαν θεολογικόν τι βιβλίον τοΰ Αδριανού Buurt, όπερ και έξετύ-
πωσε κατα τήν έν Άμστελοδάμω διαμονήν αύτοϋ τω 1779 4. Τό ταξί-
διον τοϋτο τοΰ Keun εις Έσπερίαν ητο και πρότερον ήμιν γνωστόν έξ 
επιστολής τοϋ Κοραή πρός τόν διδάσκαλον αύτοϋ 5,νΰν δέ πιστοΰται 

1 Πρβλ. Van Lennep, ένθ. άν. σελ. 10, 12 καί 15. 
2 Πρβλ. Αύτοβιογραφίαν Α. Κοραή σελ. 17 καί Δ. Γρ. Καμπούρογλου 'Επι-

στολάς άνεκδοτους περί Κοραή έν «Παρνασσού" τομ. ΙΔ', σελ. 652 καί 717. 
3 Πρβλ. Van Lennep, ένθ. άν. σελ. 16. 
4 Τής μεταφράσεως ταύτης άντίτυπον, δωρηθέν ύπό του Keun τώ Κοραή, 

έναπόκείται νΰν έν τή βιβλιοθήκη τοΰ γυμνασίου τής Χίου έν τοις βιβλιοις τοϋ 
αοιδιμου ανδρός, τοις καταλειφθεισι μετά θάνατον έχει. επιγράφεται Abrege 
de la Theologie Dogmatique de Adrien Buurt. ministre du St 
Evangile a Amsterdam, Redige en forme de Demandes et Reponses 
par son Epouse Josine Caroline de Lyndeti" Et traduit du HoIIan-
dois par Bern. Keun. Amsterdam 1779 καί φέρει τον άρ. 190 θεολ. κατά 
τήν φιλόφρονα πρός ήμας άνακοίνωσιν τοϋ κ. Μ. Κουφοπαντελή γραμματέως τής 
κοινότητος αυτόθι, ώτινι έκφράζομεν ένταϋθα τάς ευχαριστίας ημών. 

* "Lettres inedites de Coray a Chardon de la Rochette", ίδέ σελ. 14. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΙΚΑ TINA ΠΕΡΙ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ KEUM ΚΑΙ ΚΟΡΑΗ 737 
και έξ ετέρας επιστολής αΰτοΰ τοΰ Keun, ύφ' ήμών ευρεθείσης έν τη 
συλλογή τής έν Αθήναις αξιότιμου κυρίας Σκιαδαρέση και απευθυνόμε
νης πρός τόν ίδιον άνεψιόν Ισαάκ Keun υιόν τοΰ προμνημονευθέντος 
Αβραάμ 1. Τήν έπιστολήν ταύτην και όσα ήδυνήθημεν να εύρωμεν 
έγγραφα τοϋ Βερνάρδου Keun σωζόμενα παρα τη αύτη κυρία, τη ώς 
γνωστόν έγγόνω τοϋ έτερου προστατευομένου τοΰ Keun Ιακώβου "Ρώτα, 
καταχωρίζομεν έν μεταφράσει κατωτέρω 2. 

1 Ό 'Αβραάμ Keun, ώς προείπομεν. μετά τήν εις Σμύρνην άφιξιν αύτοϋ, 
διωρίσθη καγκελλάριος τοϋ αυτόθι Όλλανδικοϋ προξενείου διατελέσας έν τώ 
αξιώματι τούτω μέχρι του θανάτου αύτοϋ συμβάντος περι τά τέλη τοϋ IΗ' αιώ
νος. Λαβών δε τώ 1781 γυναικα τήν Sarali, θυγατέρα τοϋ Γεωργίου Boddin-
gton, καγκελλαρίου τοϋ έν Σμύρνη 'Αγγλικοϋ προξενείου, ούτινος το δνομα συν
δέεται μετά τής γεραρας Εύαγγελίκής Σχολής τής τεθείσης ύπο τήν προστασίαν 
τών Αγγλων ύπό τοϋ αειμνήστου μεγάλου ευεργέτου καί ανακαινιστοϋ αυτής Παν-
τολέοντος Σεβαστοπούλου, έγένετο πατήρ τοϋ ανωτέρου Ίσαάκ. Ούτος μονογε
νής ων άπήλθεν ευθύς μετά τόν θάνατον τοϋ θείου αύτοϋ καί ποοστάτου Βερνάρ
δου έν ήλικία 19 ετών εις Αιγυπτον, ένθα τυχών τής προστασίας τοϋ Μεχμέτ 
Αλή έγένετο πλουσιώτατος, αλλά φυγών ένεκεν όφθαλμίας έκ τής χώρας ταύτης 

μετέβη εις Μασσαλίαν, όπου απολέσας τήν περιουσίαν έπανήλθεν είς Σμύρνην, 
έν ή και απέθανε τώ 1853 ζήσας υπέρ τά 70 έτη. "Υπήρξε δέ έκ τών δύο γάμων 
αύτοϋ πατήρ πολυμελεστάτης οίκογενειας,έξ ης επέζησαν αΰτώ δέχα υιοί καί τρεις 
θυγατέρες. 'Εκ τών υιών τούτων, ών τίνες έλαβον καί Ελληνίδας γυναΐκας, πολ
λοί διεκρίθησαν έν τώ διπλωματικώ καί προξενικώ σταδίω, ώς ό "Ριχάρδος, 
γραμματεύς τής πρεσβείας τών Κάτω Χωρών έν Κωνσταντίνουπόλει,έν η απέθανε 
κατά Μάρτιον τοϋ 1880 (ίδε άρθρον A. Scheffer έν τή έχει γαλλική έφημερίδι 
*Stamboul" τής 18/30 Μαρτίου 1880}, ό Ιωάννης Αλέξανδρος πρόσεδρο; 
υπουργός τοϋ αύτοϋ κράτους έν Βουκουρεστύω καί πρώην ιδιαίτερος γραμμα
τεύς τοϋ ήγεμόνος τής Βλαχίας Στίρβεη, αποθανών πρό τίνων ετών χαί ό 
Εδουάρδος πρόξενος τοϋ Βελγίου έν Τραπεζοϋντι,τελευτήσας τώ 1875, ών ανε
ψιός είναι ό αξιότιμος κ. Αλφρέδος Keun, υιός τοϋ προαποθανόντος νεωτέρου 
αδελφού Βενιαμίν χαί πρόξενος τής Ρουμανίας έν Σμύρνη. 

2 Αι σωζόμεναι έπιστολαί τοϋ Κοραή πρός τόν Keun γαλλιστι γεγραμμέναι 
κατεχωρίσθησαν ύπό τοϋ Ίακώβου Ρώτα μετ' άλλων επιστολών τοϋ Κοραή 
άλλ' ουχί πλήρεις έν τώ Β 'Απανθίσματι τών επιστολών Α. Κοραή έν 
Αθήναις 1841, έξ ου Βιβλίου έδημοσιεύθησαν άνευ παραλλαγής έν ταις "Lettres 
de Coray a Chardon de la Rochette etc. Paris 1877.Ουδεμία τοϋ Keun 
επιστολή προς Κοραην σώζεται, ώς έκ τών γνωστών διατάξεων τής διαθήκης τοϋ 
τελευταίου νά καώσι μετά θάνατον πασαι αϊ πρός αυτόν απευθυνόμεναι έπιστο
λαί. Σημειωτέον δέ Οτι άλλαι έπιστολαί τοϋ Κοραή πρός τόν Keun καί άλλα 
πολύτιμα έγγραφα έφυλάττοντο μετά προσοχής ύπό τήν κλίνην τού Ίσαάκ Keun, 
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Περαίνοντες δέ τόν λόγον έκφράζομεν την ημετέραν λύπην ότι παρ' 

όλας τας έρευνας ήμών οΰδεμίαν ήδυνήθημεν να άνακαλύψωμεν εικόνα 
ουδέ σύγγραμμα τι αλλο, έργον τής διανοίας τοϋ Βερνάρδου Keun. 
"Εργα όμως της καρδίας αύτοϋ περιφανή είσιν η προστασία ή έπιδαψι-
λευθεισα τω μεγάλω Κοραή, έτι και τω Ρώτα, ώς και τώ ίδιω άνεψιώ 
και άλλοις πιθανώτατα, ώς και η φήμη ώς φιλάνθρωπου και όντως άγιου 
ανδρός, η έτι έν Σμύρνη διατηρούμενη. Άλλως αι άρεται τοΰ ανδρός, 
ώς και ό Κοραής εκφράζεται που έπιστέλλων πρός τόν 'Ρώταν προτεί-
ναντα αύτώ να γράψη τόν βίον τοΰ κοινοϋ αυτών διδασκάλου, ήσαν 
μάλλον ιδιωτικαι άρεται (des vertus privees). Ούχ ήττον όμως ή 
φήμη τοϋ ανδρός τούτου, ιδία δια τους "Ελληνας, διαρκεί και διαρκέσει 
μάλλον τής φήμης άλλων προσώπων δημοσία δρασάντων ή και πολλά 
συγγραψάντων. 

Ό Βερνάρδος Keun, άγαμος διαμείνας καθ' άπαντα τόν βίον αύτοϋ, 
άπέθανεν, ώς και άλλοτε ήτο ήμιν γνωστόν, τη 17/29 Ιανουαρίου 
1801 έκ μακροχρονίου νόσου και ετάφη έν τω Όλλανδικώ κομητηρίω, 
περί ου άλλαχοΰ ικανός έγένετο ύφ' ήμών λόγος, εντός τάφου, ούτινος 
τήν έπιγραφήν λατινιστι γεγραμμένην παρατίθεμεν ένταϋθα όλόκληρον, 
έχουσαν ώδε : 

D. Ο. Μ. 
Hic jacet resurrectionem expectans 

Bernardus Keun 
Smyrnis pro natione Batava 
Sancti Evangelii minister 
Qui aetatis annorum LXVIII 

Diutina infirmitate patientissime tolerata 
Die XXIX lanuarii MDCCCI 
Communi fletu et moerori 

Fatis cessit 

ούτινος μετά τόν θάνατον τώ 1853 διεσκορπίσθησαν. ώς έμάθομεν, καί κατε-
στράφησαν κατά παιδαριώδη τρόπον ύπό οΙχείου τινός άμαθους καί άγνοοϋντος 
οίον θησαυρόν έμπεριέκλειον. Άλλαι δε έπιστολαί τοϋ Κοραή παρά τώ 'Ριχάρδω 
Keun εύρίσκόμεναι έγένοντο παρανάλωμα τοϋ πυρός ώς έκ τών συχνών πυο-
καιών τής Σμύρνης. 

1 Ίδε έπιστολάς Α. Κοραή, έκδ. Ν. Δαμαλα, τομ. Γ', σελ. 233. 
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Vir fuit eximiae probitatis 

in omni genere scientiarum expertus 
Erga pauperes beneficentissimus 
Ac infer caeteras praeclaras dotes 

Quibus constantissime verbo et opere docuit 
Mitis humilis decorus omnibusque charitis 

qua propter illius memoria numquam obliterabitur 
Et apud omnes semper in benedictione erit. 

A 
Επιστολή τού Koυ Β. Κ. πρός τόν ανεψιόν αύτοϋ I. Κ. 

Ό ωραίος εκκλησιαστικός ύμνος, αγαπητέ μοι, τού όποιου μοί στέλ
λεις άντίγραφον, μοί ήτο γνωστός πρό πολλού, διότι ειχον αυτόν τώ 
1779 παραπλέων τήν Ίσπανίαν έν πλοίω διοικουμ.ένω ύπό τόν πλοι'αρ-
χον de Gates και κατεχώρισα έν τη μικρά συλλογή μου, μάλιστα δέ 
άπεμνημονευσα αυτόν πρός θρησκευτικήν χρήσιν. Ούχ ήττον μοί ένεποίη-
σεν εΰχαρίστησιν νά λάβω αυτόν παρα σοΰ και εγκρίνω πληρέστατα τό 
σχέδιον, τό όποιον μοι ένδεικνύεις νά πλουτίσης τήν συλλογήν σου* άρκεΐ 
μόνον νά αποφυγής τά μικρά ορθογραφικά λάθη, άτινα διώρθωσα. Βλέπω 
ευχαρίστως ότι ό γραφικός χαρακτήρ σου βελτιοΰται έπαισθητώς και 
φρονώ ότι προσπαθών νά καταστήσης αυτόν καλύτερον θα κατορθώσης 
μετ' ού πολύ νά τελειοποιηθης. Αντίγραφε πάντοτε καλά υποδείγματα 
και προσπαθεί νά τά μιμήσαι. Οταν έχη τις τήν θέλησιν ουδέν είναι 
έπίπονον και πασα δυσκολία οφείλει νά ύποχωρη πρό τής τόλμης και 
τής επιμονής. Χαίρω πολύ ότι αι άσχολίαι σου σέ άποτρέπουσι τής 
ανίας. Πράττε οσον τό δυνατόν τό ώφέλιμον και τό τερπνόν πρός σέ και 
και πρός τους άλλους και, άν τύχης ευκαιρίας νά γείνης ωφέλιμος εις 
τους φίλους σου, μ.ή άμελήσης να τό πράξης. 

"Εσο εύπροσήγορος και χαρίεις πρός πάντας, εΰπειθής και ύποτετα-
γμένος πρός τήν μητέρα σου και εϋγνώμων πρός τους δεικνύοντας περι
ποιήσεις πρός σέ. Επειδή μετα τήν άναχώρησιν τοΰ προσεχούς ταχυδρο
μείου μεταβαίνομεν όλοι εις Σεβδήκιοι, ελπίζω νά λάβω τήν εΰχαρίστησιν 
να σέ ΐδω πρότερον, υποσχεθείς εις τόν κ. V. D. Schr. να επισκεφθώ 
αυτόν μετά τοϋ συναδέλφου μου Rivoir. 

Έν τοσούτω πρόσφερε αύτώ τα σεβάσματά μου ώς και τη κυρία συζύγω 
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του και άπαση τη οικογένεια Wilkinson, λέγων τας φίλιας προσρή
σεις μου πρός την άγαπητην μητέρα σου. 

Υγίαινε, αγαπητέ, και φέρου καλώς. ' 
ο αγαπητός θειος και λίαν καλός φίλος 

Β. Κ. 
Σάββατον, εσπέρας 

Παρέδωκα την έπιστολην σου εις τόν κ. Slaars, Οστις ανέλαβε τήν 
άποστολην της πρός την δεσποινίδα Henr. ώς καί την της απαντήσεως. 

Β 
Πρός τόν αυτόν (Αΰγ. 1797). 

Αγαπητέ. Τοϋ κ. Dl είπόντος μοι ότι έχει έργασίαν, την οποίαν 
ηδύνασο να εκτέλεσης και δια τής όποιας θα υποχρέωσης αυτόν, χαίρω 
πολΰ δια τοϋτο, διότι θα έχης νά άσχοληθης τοσούτον επωφελώς και 
φρονώ ότι επιδιδόμενος προθύμως θα αποπεράτωσης αυτήν μετ' επιμε
λείας καί ακριβείας, προσπαθών, όσον δυνατόν, ίνα ό γραφικός σου χαρα-
κτήρ είναι καλός και άνευ σφαλμάτων και ϊνα μ.ή, παρεκκλίνης τοϋ πρω
τοτύπου. Έκτός τούτου, αγαπητέ, φέρου κατά πάντα ούτως, ώστε να 
ώσιν ευχαριστημένοι άπό σέ και νά άνταποκρίνησαιπρός τάς αγαθότητας, 
ας έχουσι πρός σέ. 

Τοϋ κυρίου Van Len. έξακολουθοϋντος νά έχη κάκιστα εις την ύγείαν 
καί βαίνοντος πρός τό τέλος αύτοϋ περιμένω την έκβασιν της ασθενείας 
αύτοϋ, όπως μεταβώ εις τήν εξοχην* και επειδή οφείλω νά έλθω ωσαύ
τως εις Βουτζάν, ελπίζω νά εύρεθη άνεπίληπτος ή, διαγωγή σου. 

Γ' 
Πρός τόν Dentand. 

Έπισυνημμένην, λίαν αγαπητέ φίλε. σοι αποστέλλω την έπιστολην 
τοϋ φίλου Κοραήην έλαβονπρό ολίγου καί άφορώσαν εις σέ μάλλον η 
εις έμέ, βέβαιος δ' ών Οτι θά σπεύσης να ίκανοποησης αυτόν Οσον τό 
δυνατόν τάχιστα διατελώ ό σος 

Β. KEUN 
1 Πρόκειται πάντως περί τής επιστολής, ήν εγραψεν ό Κοραής έι Παρισίων 

πρός τόν Keun τή 3 Δεκεμβριου 1796, ήν ίδέ έν τώ Β Απανθίσματι τών 
επιστολών τοΰ Λ. Κοραή ύπό I. Ρώτα, σελ. 98 καί έν "Lettres de Coray a 
Chardon de la Rocbette" etc 1877, σελ. 393, έξ ης παρελείφθησαν ύπό 
αμφοτέρων τών έκδοτων τάδε,ατινα ύπάρχρουσιν έν τοις πρωτοτύποις τοις εύρισκο-
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Ό υποφαινόμενος δια της παρούσης άπολύων της υπηρεσίας τόν 
Νικόλαον Carduli ουδόλως πράττει τοϋτο διά παράπτωμα τι αυτοΰ' 
άπ' εναντίας πολύ ευχαριστημένος ών ύπό πασαν έποψιν ό υποφαινόμε
νος πιστεύει ότι ή άπόδειξις αύτη οφείλεται αύτώ πρός άναγνώρισιν καί 
σύστασιν της ιδιαζούσης τιμιότητος καί πίστεως, μεθ' ης έπί δέκα καί 
εξ έτη ό ρηθείς Νικόλαος ύπηρέτησεν αυτόν. Και πρός άνταμοιβην θά 
καρπωθη μετά τόν θάνατον μου ο,τι τώ άφηκα έν τη διαθήκη μου 
Έν Σμύρνη 25 Νοεμβρίου 1796. 

Πανομοιότυπον τής υπογραφής Βερνάρδου Keun 2. 

Εγραφον εν Σμύρνη κατ' 'Ιούλιον του 1990. 
^ Ν Κ. Χ. ΚΩΣΤΗΣ 
μένων παρά τή έν Αθήναις κυρία Σκιαδαρέση καί άτινα παρατίθεμεν έν έλλη-
νική μεταφράσει. «Είπε μοι, σέ παρακαλώ, άν ό φίλος ημών Dentand έμπο-
ρεύηται πάντοτε καί είναι εταίρος έν τώ καταστήματι Van Lennep. Μή 
λησμονήσης νά μοί απάντησης εις αυτό τό ερώτημα". 

Συγχρόνως δέ ό Κοραής έγραφε πρός τόν Dentand έπιστολην εύρισκομένην 
έν ταις ανωτέρω έχδόσεσιν έν σελ. 101 τής πρώτης καί 306 τής δευτέρας, ένθα 
παραλείπονται ωσαύτως τά εξής ; 

... « Ό κ. Κοκός. εις τών εταίρων τοΰ έμπορικοΰ οικου Κανα, είναι εξάδελ
φος μου. 'Ενδεχόμενον είναι ό κύριος ούτος, βιαζόμενος ύπό τής αισχύνης να μέ 
βλέπη βοηθούμενον ύπό τών ξένων, νά θέληση νά μέ ατιμάση άποστέλλων μοι 
χρηματικόν τι ποσόν Έχω προαίσθησιν τινα έξ όσων ό πρωτοψάλτης μοί εγρα
ψεν εσχάτως. Σώσατε με αμφότεροι, σας παρακαλώ, έξ ευεργετήματος, τό όποιον 
θά μοί έμποιή ερύθημα καθ όλην μου τήν ζωήν. Υγίαινε, καλέ μου φίλε. Τά 
σεβάσματά μου, παραχαλώ, πρός πασαν τήν αξιοσέβαστον οίχογένειαν τοΰ χ. 
Van Lennepa 

Πρβλ. καί έπιστολην Κοραή προς Πρωτοψάλτην έν έπιστολαις Α. Κοραή, 
έκδ. Ν. Δαμαλα, τόμ. Α', σελ. 326 καί 328. Ο Ιωάννης Φραγκϊσκος Dentand 
έκ Γενεύης καταγόμενος ήλθεν εις Σμύρνην κατ' αρχάς ώς παιδαγωγός τών 
τέκνων τοϋ ανωτέρω David Van Lennep περί τό 1770, ύφ' οΰ ύστερον προ
σελήφθη ώς εταίρος έν τώ έμπορικώ αύτοϋ οικω' απέθανε δέ τώ 1808, ώς καί 
άλλοτε ήμιν ητο γνωστόν, έν ήλικια 65 ετών. 

1 Τήν διαθήκην ταύτην παρ Ολα; τάς έρευνας ημών δέν ήδυνήθημεν νά ανεύ-
ρωμεν έν τοις αρχείοις τοϋ προξενείου τών Κάτω Χωρών έν Σμύρνη. Εμάθο-
μεν δέ Οτι πάντα τά ποό τοϋ έτους 1832 έγγοαία τοϋ προξενείου τούτου εστά
λησαν πρό 10ετίας περίπου εις "Αγην, ένθα καί φυλάσσονται ύπό τοϋ D' Α. 
Telting, άρχείοφυλακος παραπληρωματικοϋ. 

2 Τήν ανωτέρω ύπογραφήν εύρομεν έν τοις βιβλίοις τού έν Σμύρνη Γενικοϋ 
Προξενείου τής Γαλλίας έν προικοσυμφώνω τής 8 Μάιου 1787 τής θυγατρός 
τοϋ άνωτέοω David Van Lennep "Λννης μετά τοϋ Ιωάννου μαρκησίου de 
Chabannes La Palisse πατρός τού Γάλλου άντιναυάρχου'Οκταβίου, τοϋ δια-
κριθέντοςέν Κριμαία. 
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Ό Κορινθιακός κόλπος, όστις και σήμερον είναι εκ των μέγιστων και 
σημαντικωτάτων κόλπων της Ελλάδος μεταξύ της Στέρεας Ελλάδος 
και της Πελοποννήσου, έν τη άρχαιότητι ειχε μείζονα σπουδαιότητα. 
Δια τούτου οι Κορίνθιοι έπεξέτειναν την ίσχΰν αυτών και άπώκησαν 
πέραν τοΰ κόλπου τούτου. Έν τω παρόντι δέν προτιθέμεθα να παρακο-
λουθήσωμεν την έξέλιξιν της Κορινθιακής δυνάμεως ουδέ να περιγρά-
ψωμεν την στρατηγικήν θέσιν τοΰ κόλπου τούτου και τας ενταύθα γενο-
μένας ναυμαχιας' άλλα θά έπιχειρήσωμεν, ώς ένεστι, νά διακρινωμεν τάς 
διαφόρους μεταβολάς, επεκτάσεις και περιορισμούς τοΰ ονόματος αΰτοΰ. 

Ό νΰν Κορινθιακός κόλπος άρχεται άπό τοΰ πορθμοΰ Ρίου τοΰ σχη
ματιζόμενου ύπό τών ακρωτηρίων της Πελοποννήσου Ρίου και τής 
Στέρεας Ελλάδος Αντιρρίου, απεχόντων αλλήλων ολίγον πλέον τοΰ 
ναυτικού μιλίου 1, και εΰρύνεται προχωρών ΑΝΑ βαθύτατα μέχρι τοΰ 
ίσθμοΰ τής Κορίνθου. Τό μεγιστον μήκος αΰτοΰ είναι περί τά 80 ναυ
τικά μίλια, τό δέ μέγιστον πλάτος περί τά 22. Ή νοτία παραλία τής 
Πελοποννήσου είναι διάφορος τής Στέρεας* διότι ή μέν παραλία τής 
πρώτης είναι χαμηλή, αμμώδης, άκολπος άλλ' εύφορος, ύπό προσχώ
σεων σχηματισθείσα, ή δέ τής Στέρεας είναι ακτή υψηλή, ξηρά και βαθύ-
κολπος, σχηματίζουσα έτερους τρεις βαθεις κόλπους, τών Σαλώνων 
(ή Ιτέας, Γαλαξειδιου), τών Άσπρων Σπιτιών και τής Λιβαδόστρας 
(Αίγοσθένων). Λίαν χαρακτηριστική δ είναι ή παροιμία τών ναυτικών 
κ'Ρούμελη με τά πόρτα σου, Μωρία μέ τά νερά σου)). 

Ώς έν πολλοίς γεωγραφικοίς όνόμασιν, ούτω και έν τώ ονόματι τού 
Κορινθιακού κόλπου πλείσται μεταβολαί έπήλθον. Τοΰ νΰν Ιονίου πελά
γους λ. χ. τοΰ πληροΰντος τόν κόλπον τοΰτον τό όνομα υπέστη τοιαύτας 

1 Περί τά 2 χιλιόμετρα ή περί τά 11 —12 παλ. στάδια. Ό Στράβων (Η' 335) 
λέγει πέντε στάδια, ό Σκύλαξ (§ 35) δέκα, ό Άγαθήμερος (§ 24) επτά, ό δε 
Πλίνιος (Hist. Nat, 4, 2, 6) «minus mille passuum«, δηλ. ησσον τών 8 
σταδίων. 
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περιπέτειας, ώστε ό κ. Α. Μηλιαράκης, ό έγκριτος τών παρ' ήμίν γεω
γράφων, συνέγραψεν όλόκληρον άξιόλογον βιβλιον, όπως απόδειξη ότι τό 
πέλαγος τοΰτο έκαλείτο κατά τους αρχαίους χρόνους Σικελικόν 1. 

Παρόμοιόν τι συνέβη και έν τω Κορινθιακώ κόλπω. Πριν προβώμεν 
όμως εις τήν έρευναν τοΰ ζητήματος, πρέπει έκ τών προτέρων νά 
έννοήσωμεν τήν άντίληψιν τοΰ κόλπου τούτου ύπό τών αρχαίων συμφώ-
νως τοις συγγράμμασι τών γεωγράφων. 

Οι αρχαίοι ειχον σαφεστέραν και συμφωνοτέραν πρός τήν φυσικήν 
διάπλασιν ίδέαν τοΰ κόλπου τούτου. Διότι ποιούμενος λόγον ό Στράβων 
περί τής θαλάσσης τής βρεχούσης τήν Ελλάδα λέγει : ((Αΰτη (ή θάλασσα) 
έκ τοΰ Σικελικού πελάγους προσπεσοΰσα τή μεν άναχείιαι πρός τόν 
Κορινθιακόν κολπον, τη δ' αποτελεί χερρόνησον 2)) και κατωτέρω, ένθα 
ακριβώς περιγράφει τά όρια τοΰ κόλπου: ((Ό δέ Κορινθιακός κόλπος 
άρχεται μέν από τών εκβολών τοΰ Ευήνου (τινές δέ φασιν τοΰ Αχελώου) 
και τοΰ Άράξου. Ένταϋθα γαρ πρώτον άξιολογον συναγωγήν λαμβάνουσι 
πρός άλλήλας αι εκατέρωθεν άκταί' προιοϋσαι δέ πλέον τελέως συμπί-
πτουσι κατά τό 'Ριον και τό Άντίρριον, όσον δή πέντε σταδίων άπολεί-
πουσαι πορθμον... Ειτ' εντεύθεν διίσταται πάλιν ή παραλία μετρίως εκα
τέρωθεν προελθοΰσα δ εις τον Κρισαίον κόλπον ενταύθα τελευτά, κλειο-
μένη τοις προσεσπερίοις τής Βοιωτίας και τής Μεγαρικής τερμόσιν. "Εχει 
δέ τήν περίμετρον ό Κορινθιακός κόλπος άπό μέν τοΰ Ευήνου μέχρι τοΰ 
Άράξου σταδίων δισχιλίων διακοσίων τριάκοντα* ει δ άπό τοΰ Αχε
λώου, πλεονάζοι άν εκατόν που σταδίοις. Ή δ άπό τοΰ Αντιρρίου μέχρι 
ισθμού θάλαττα Άλκυονίς καλείται μέρος ούσα τού Κρισαίου κόλπου, 
διέχουσα άπό τοΰ ισθμού μέχρι τού Άράξου σταδίους τριάκοντα έπί 
τοίς χιλίοις)). 

Άρκοΰσι πάντα ταύτα τού Στράβωνος νά παραστήσωσι σαφεστάτην 
τήν άντίληψιν τοΰ κόλπου ύπό τών αρχαίων, ώς δέ κατωτέρω θα έπι
χειρησωμεν ν' άποδείξωμεν, τά ονόματα τοϋ κόλπου τούτου οΰδεμίαν 
μεταβολήν υπέστησαν μεχρι τοϋ τέλους τουλάχιστον τής 2ας μ. Χ. έκα-
τονταετηρίδος* αν δέ παρατηρήται σύγχυσίς τις, ευκόλως αίρεται, αν έχη 
τις ύπ'Οψιν τό γενικόν όνομα τοΰ κόλπου και τα μερικώτερα τούτου. 

1 Μελέτη περί τής θέσεως τοϋ Ιονίου πελάγους έν τή αρχαία καί νεωτέρα 
γεωγραφία. Έν Αθήναις 1888. 8°" σελ. 87 

2 Η,334. 
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Έν τω ανωτέρω χωριω παρατηρεί τις πρώτον ότι ύπό των αρχαίων τό 
όνομα Κορινθιακός κόλπος είχε γενικωτέραν και φυσικωτέραν σημασίαν, 
καθότι άρχεται άπό των εκβολών τοϋ Εύηνου η τοΰ Αχελώου άο' ενός 
και τοϋ Άράξου ακρωτηρίου άφ' έτέρου' και τώ όντι η άκτη της Στέ
ρεας πρός τας έκβολάς τοΰ Αχελώου κυρίως κάμπτεται πρός ανατολάς 
απέναντι τοΰ Πελοποννησιακού ακρωτηρίου Άράξου και εκ τοΰ Σικελι-
κοϋ πελάγους σχηματίζεται φυσικώτατα ό Κορινθιακός κόλπος, όστις 
στενοΰται πρός τό 'Ριον και Άντιρριον, εΰρύνεται δ' εντεύθεν μέχρι τοΰ 
ίσθμοΰ, ένθα τελευτα' ενώ τό σημερινόν όνομα τοΰ κόλπου περιορίζεται 
εντεύθεν τοΰ πορθμού, δηλ. εις εκείνο τό τμημα τοΰ Κορινθιακού κόλ
που, όπερ ύπό στενωτέραν σημασίαν καλεί ό Στράβων και πάντες οι 
αρχαίοι συγγραφείς Κρισαιον κόλπον. Μη έχοντες δ' ημείς αυτοτελές 
όνομα γενικόν τοΰ έκ τών εκβολών τοΰ Αχελώου κόλπου μέχρι τοϋ 
ισθμού όνομάζομεν κόλπον τών Πατρών το πρό τοΰ πορθμού τμημα, 
ούτινος τά Ορια δέν άντιστοιχοΰσιν ακριβώς ούτε εις τήν αύστηράν 
έννοιαν τοϋ κόλπου ουτε εις τον τών αρχαίων κόλπον τών Πατρών, 
περιοριζόντων τόν κόλπον τοΰτον μεταξύ τών ακρωτηρίων Άράξου και 
'Ρίου' τό δέ πέραν τοΰ πορθμού καλοΰμεν Κορινθιακόν κόλπον, τό 
τμημα δηλα δη τοϋ Κορινθιακοϋ κόλπου τό ύπό τών αρχαίων καλούμε-
νον Κρισαιον. Και τούτου έτι τού Κρισαίου κόλπου παρατηροϋμεν είδι-
κώτερον τμήμα πρός βορραν άπό τοΰ Αντιρρίου ό κόλπος φαίνεται σχη
ματίζων κοίλωμα μέχρι τοΰ παρά τόν ίσθμόν της Κορίνθου ακρωτηρίου 
Μελαγκάβι η Άγιου Νικολάου (π. Ηραίου), και τοΰτο καλεί ό 
Στράβων Αλκυονίδα θάλασσαν, ητις και πληροί τους σημερινούς κόλ
πους τών Σαλώνων, Άσπρων σπιτιών και Λιβαδόστρας' ή θάλασσα 
δ' αύτη ύπό τών ιστορικών χαρτών κακώς περιορίζεται μόνον εις τον 
κόλπον της Λιβαδόστρας τόν παρά τοις άρχαιοις τών Αίγοσθένων, ένω 
ό Στράβων μας αναφέρει τά όρια της θαλάσσης ταύτης, άπερ και 
συμφωνοΰσι πληρέστατα πρός τόν άριθμόν τών ύπ' αύτοΰ αναφερο
μένων σταδίων. 

"Οπως έτι έδραιωθη ή αντίστοιχος τών αρχαίων ονομασία τοΰ Κρι
σαίου κόλπου πρός τόν νΰν Κορινθιακόν, άναφέρομεν και ετερά τινα 
χωρία τοΰ τε Στράβωνος και άλλων συγγραφέων. Ό Στράβων άλλα-
χοΰ λέγει' κ Ή Φωκις τω Κρισαίω κόλπω συνηπται 1)). —(( Διττή έστι 

1Η, 416. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 745 
(ή Λοκρίς) διηρημένη ύπό τοΰ Παρνασσοΰ δίχα ή μέν έκ τοΰ έσπερίου 
μέρους παρακείμενη καθηκουσα έπί τόν Κρισαιον κόλπον 1 Β. — ((Η τε 
παραλία τοΰ Κρισαίου μέχρι Ακτίου και ή πρός Εύβοιαν μέχρι Θεσσα
λονίκης παράλληλοι άλληλαις είσίν 2)). 

Αναφέρει τόν κόλπον τοΰτον και ό εις Απόλλωνα Πύθιον όμηρικός 
ύμνος έν στίχω 431 3 θεωρών αυτόν ώς χωρίζοντα την Πελοπόννησον 
της Στέρεας. Ό δέ Θουκυδίδης αναφέρει τοΰτον έν Α 107, έν Β 68, 
83, 86, 92, 93. Έν Β 86, ένθα περιγράφει την ναυμαχίαν τών 
Πελοποννησίων πρός την ύπό τού Φορμίωνος διοικουμένην μοίραν τοΰ 
στόλου τών Αθηναίων, γενομένην έν τω κόλπω τούτω, αναφέρει 
και τό στόμα τοΰ Κρισαίου τό σχηματιζόμενον διά τών δύο ακρω
τηρίων 'Ρίου και Αντιρρίου, τοΰθ' όπερ συμφωνεί εντελώς πρός τα 
ανωτέρω. Ωσαύτως ό Ηλιόδωρος 4, ό Φιλόστρατος 5 όστις αναφέ
ρει ναυάγιον είσπλεούσης νεώς έν τω κόλπω τούτω πλεούσης πρός τό 
Λέχαιον έκ Λευκάδος. Ό Παυσανίας (2, 1, 5) καλεί τούτον Κρισαιον 
πέλαγος, ο Σκύλαξ (Σκύλακος περίπλους 35) Δελφικόν κόλπον ορίζων 
και τό στόμα αυτού 10 σταδίων τό πλάτος, και τέλος ό Ξενοφών 
(Ελληνικά 4, 8, 10) καλεί ((περί Άχαίαν και Λέχαιον)) κόλπον. 

Τα ανωτέρω πείθουσιν ότι τό όνομα Κρισαίος κόλπος ητο τό είδικώ-
τερον έσημαινε δέ τό μείζον τμημα τοϋ Κορινθιακού κόλπου* έν τούτοις 
ό Στράβων έν ένι χωριω 6 ονομάζει Κορινθιακόν τόν κόλπον προκειμένου 
περί τοϋ Κρισαίου' τό τοιούτον ευκόλως εξηγείται, άν λάβωμεν ύπ' όψιν 
Οτι και ό είδικώτερος ούτω καλούμενος κόλπος ηδύνατο νά όνομασθη και 
οια του γενικωτερου αυτού ονόματος. 

Τό γενικόν όνομα τοΰ κόλπου (Κορινθιακός) αναφέρει και ή περιήγη
σις ή αποδιδομένη εις τόν Σκύμνον (γραφείσα περί τήν 1ην π. Χ. έκατον-
ταετηρίδα)7, ό Ευστάθιος 8, ό Άγαθήμερος, όστις αναφέρει ρητώς ότι 
άρχεται ό Κορινθιακός κόλπος έκ τού Άράξου, ό Πολύβιος 9, όστις λέγει 

1 Η,416. 
2 Η, 417. Πρβ. και Η, 335' Η, 380' Θ, 418. 
3 "Κρίσης κόλπος απείρων οστε διεκ Πελοπόννησον έέργεί". 
4 Ήλιοδ. Αίθιοπ. 2, 36. —5 Έν 5. 18. 
6 H, 302. 
7 Σκύμνος Χίος, στ. 508. 
8 Εύσταθ Παρεκβολ. 420. 
9 Πολύβ. 4, 57, 5 καί 5. 3, 9. 
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(5, 3, 9) ορθότατα ότι ή Κεφαλληνία κείται κατα τον Κορινθιακον 
κόλπον και άνατείνεται εις τό Σικελικόν πέλαγος, ό Λίβιος 1 κτλ. 

Άποδείξαντες, ώς νομίζομεν, την εΰρυτέραν περιοχην τοΰ ονόματος 
τοΰ Κορινθιακού κόλπου μέχρι της 2ας και πλέον πιθανώς μ. Χ. έκα-
τονταετηριδος, ώς και τό όνομα τοΰ μερικωτέρου τμήματος τοΰ κόλπου 
τούτου, θα έξετάσωμεν νΰν τους μικρότερους ηδη κόλπους τους σχημα
τιζόμενους έν τω άρχαίω Κρισαίω. Παρα τον ίσθμόν παραφυάς των 
Γερανείων ορέων (Μελαγκάβι) προχωρεί προς τόν κόλπον και σχηματί
ζει δύο κόλπους, τόν πρός νότον καλούμενον του Λεχαίου 2 (έκ τοΰ ομω
νύμου επινείου της Κορίνθου) και πρός βορραν τόν των Αίγοσθένων. Συμ.-
φώνως δέ τω Παυσανία και Στράβωνι 3 ό πρός Β. σημερινός κόλπος 
"Ασπρων σπιτιών είναι ό Άντικιρραίος, ό δέ παρα τοΰτον καλούμενος 
κόλπος των Σαλώνων η έν ταϊς σημεριναϊς γεωγραφίαις Κρισαιος, άν 
στηριχθωμεν εις χωρίον τι τοΰ Παυσανιου'*, έκαλειτο κόλπος της Κίρρας 
η Κιρραίος. Και δη τόν Κρισαϊον κόλπον άλλαχοΰ, ώς έμνήσθημεν 
λέγει ό Παυσανίας Κρισαϊον πέλαγος' ποιούμενος δέ λόγον ένταΰθα περί 
τοΰ κόλπου της Κίρρας εννοεί πιθανώτατα τόν κόλπον τοΰτον των 
Σαλώνων, έν ω εκείτο ή αρχαία πόλις Κϊρρα, ητις μετέδωκε τό ονομά 
της εις τόν μικρόν τοΰτον κόλπον ακριβώς ώς και αι παράλιαι πόλεις 
Λέχαιον, Αίγόσθενα, Άντίκιρρα, Πατραι, Κυλλήνη κτλ. εις τους προ 
αΰτων ιδιαιτέρους κόλπους. Έτι μάλλον δύναται να ενίσχυση την γνώ-
μην ταύτην τοΰ αρχαίου ονόματος τοΰ κόλπου της Κίρρας και ή εσχά
τως έπικρατοΰσα γνώμη 5 ότι ή πόλις Κρισα ήτο αρχαιότατη άκμάσασα 
κατα τους ηρωικούς χρόνους και ότι είτε κατεστραφη ειτε τό πιθανώτε-
ρον έξηφανίσθη, τών κατοίκων μετοικισάντων άλλων εις Δελφούς και 
άλλων εις Κίρραν.Ό Παυσανίας περί Κίρρας λέγει οτι ό "Ομηρος Κρι-
σαν καλεϊ την πόλιν 6, τοΰθ' όπερ δέν αντίκειται πρός την γνώμην ταύ
την* αν δέ τίνες γεωγράφοι άναφέρουσι πλην της Κίρρας και Κρισαν 
πόλιν κατα τους χρόνους αυτών (Πλίνιος, Πτολεμαίος), έπλανηθησαν έκ 

1 26, 26 καί 28, 7. 
2 Παυσαν. 2, 15 έπί Λεχαίω θάλασσα". 
3 Παυσ. 10, 13, 6, Στράβ. 9, 410. 
4 Παυσ. 10, 36, 6. 
5 Ε. Curtius, Griech. Gesch. I, 245. Σβορώνου Νομισματική τών Δελ

φών έν Bull. Corr. Hell. XX. 9. 
6' Παυσ. 7, 19, 7. 
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τοΰ Κρισαίου κόλπου, εις ον ειχε μείνει τό όνομα της παλαιάς πόλεως 
Κρίσης κειμένης 1 1/2 ώραν μακράν της Κίρρας πρός τας υπώρειας τοΰ 
Παρνασσοΰ, ακριβώς ώς συνέβη και τό ιστορικόν σφάλμα ότι έκ της 
συγχύσεως τοΰ ονόματος ενός και τοΰ αύτοΰ πεδίου Κιρραικοΰ και Κρι-
σαϊκοΰ, όπερ ΰπηρξε τό θέατρον τοΰ Κρισαικοΰ πολέμου εθεωρηθη κατα 
Στράβωνα ούτος ώς διπλοΰς πόλεμος. 

Ούτως ώς φαίνεται ειχον τα τοΰ κόλπου τούτου τουλάχιστον μεχρι 
της 2ας μ.Χ. έκατονταετηρίδος. Οι νεώτεροι γεωγράφοι και περιηγη-
ται ουδαμώς προσπαθοΰσι να διακρίνωσι τα ιδιάζοντα τμ.ήματα τοΰ 
κόλπου τούτου, άλλακαλοΰσι τοΰτον εκάστοτε Κορινθιακον η κόλπον της 
Ναυπάκτου (Lepanto, Έπάχτου), περιορίζοντες αυτόν εις τό εντεύθεν 
τοΰ πορθμού τμημα, οι δέ σημερινοί γεωγράφοι ώς και ανωτέρω έμνή
σθημεν άκολουθοΰντες την έξέλιςιν της τοΰ χρόνου μεταβολής καλοΰσι 
τόν άρχαϊον Κρισαϊον κόλπον Κορινθιακον, τόν δέ σημερινόν τών Σαλώ
νων θελοντες νά όνομάσωσι δι έλληνικωτέρου ονόματος καλοΰσι Κρι
σαϊον* άπατώνται δέ και οι περιορίζοντες έν τοις ίστορικοϊς χάρταις τό 
όνομα τοΰ Κρισαίου κόλπου εις τόν τελευταίον τοΰτον ώς και τό τοΰ 
Κορινθιακοΰ κόλπου εις τα σημερινά όρια*. Έξαίρεσιν αποτελεί ό χάρ
της τοΰ Κουρτίου της Πελοποννήσου, ώς πρός τά όρια τοΰ Κορινθιακοΰ 
κόλπου αναγραφών ορθώς άπασαν την έκτασιν τοΰ κόλπου τούτου παρά 
τοίς άρχαίοις. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΑΡΡΗΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 
Ή έν αρχη τής διατριβής μνημονευομένη παροιμία « 'Ρουμελη μ ε τα πόρτα 

σου, Μωρία με τα νερά σου" Οφείλεται εις φιλόφρονα άναχοίνωσιν τοΰ καθηγη-
τοϋ κ. Ν. Γ. Πολίτου, όστις έμαθε ταύτην παρά τοϋ γνωστού λογογράφου κ. Α. 
Καρκαβίτσα. 

1 Kiepert, Atlas antiquus. 
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Κατα την θυελλώδη ταύτην έποχήν η οικογένεια τών Λόντων έσχε 
μερος λίαν ένεργόν, πρό πάντων δ' ό πρεσβύτερος αδελφός Άνδρεάς, 
συνδεόμενος μετά του όμωνυμου του προύχοντος τών Καλαβρύτων 
Ζαημη και άποτελών μετ' αΰτοΰ την ξυνωρίδα τών Άνδρεών, ήτις 
πρωτηγωνίστησε κατά τε τόν πρώτον και τόν δεύτερον τών έμφυλίων 
πολέμων. Ό Αναστάσιος Λόντος επισκιάζεται έκ της δράσεως τοΰ 
Ανδρέου, οΰχ ήττον και αυτός διέπρεψεν εις τους άδοξους τούτους 
αγώνας δια την βιαιοπάθειάν του. Ή διάλυσις δέ, ην αποδίδει αύτώ ό 
Όδυσσεύς, είναι Ίσως τό συμβάν έν "Αργεί γεγονός, όπερ ό Τρικούπης 
αφηγείται ώς έξης έν τη ιστορία του (τόμ.. Γ" σελ. 59). ((Κατεταράχθη 
ο τό Νομοτελεστικόν μαθόν τό έν Άκόβοις συμβάν (την μεταξύ Δελη-
)) γιανναιων και Πλαπούτα σύγκρουσιν), διότι ήλθον εις χείρας δυο οίκο-
)) γένειαι τοΰ κόμματος του και έσπευσε πρός διόρθωσιν τοΰ κακοΰ ν' άπο-
Β στείλη τόν Μεταξαν άλλ' έπι τη αποστολή ταύτη ημαρτε πολλαχώς' 
ο δεν έζήτησε την άπαιτουμενην αδειαν της Βουλής, μετά δέ τήν άπο-
Β στολην απέμειναν έν Ναυπλίω δύο μόνον μέλη τοΰ Νομοτελεστικοΰ, 
Β ένω ό νόμος άπητει τουλάχιστον τρία πάντοτε παρόντα' τα δ' έναπο-
Η μείναντα δύο μέλη ένήργουν ώς και πρότερον, ένώ πασα ενέργεια 
Β αυτών ήτο παράνομος. Έντεΰθεν λαβοΰσα δικαίαν αίτίαν ή Βουλή, 
)) ενήργησε τά τοΰ Νόμου, ώς και έπι της παρανομήσεως τοΰ ύπουργοΰ 
)) Περούκα, έκήρυξε την 25 (Σεπτεμβρίου 1823) τόν Μεταξαν έγκλη-
ο ματίαν και ανατροπέα τοΰ όργανικοΰ νόμου και τόν καθήρεσεν, άντι-
Βκαταστησασα τόν Κωλέττην. "Ενοχοι επίσης ήσαν και άξιοι της αΰτης 
)) ποινής και οι δύο άλλοι συνάδελφοι τοΰ Μεταξά* άλλ' η Βουλή δέν 
a τους συνεκάθηρεν. Ή μετριοπάθεια της όμως αύτη δέν ώφέλησεν. Οί 
Η μη καθαιρεθέντες νομοτελεσταί ούτε τόν Κωλέττην έδέχθησαν ούτε 
Β τόν Μεταξαν έκπτωτον έθεώρησαν. Φοβούμενοι δέ και τήν εαυτών 

1 Συνέχεια* Ιδε σελ. 646 καί 657. 
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Β έκπτωσιν, έκηρυτταν οτι οί έν "Αργεί βουλευται ένήργουν έκτος τοΰ 
Β νόμου, ελλείποντος τοΰ απαιτουμένου άριθμοΰ' απέστειλαν δέ την 
Β επαύριον εις "Αργός τον φρούραρχον τοΰ Ναυπλίου Πανον Κολοκο-
Βτρώνην, τόν Νικηταν και τόν Τσόκρην, ίνα διαλύσωσι την Βουλήν 
Β και συλλάβωσι τους πρωταιτίους, ώς ερεθίζοντας κατά τοΰ Νομοτελε-
Β στικοΰ τους άλλους βουλευτάς. Ώς πρωταίτιοι δέ έθεωροΰντο ό άντι-
Β πρόεδρος Βρεσθένης (ό επίσκοπος Θεοδώρητος), ό Ασημάκης Φωτή-
Β λας και ό Αναστάσιος Λόντος. Οί σταλέντες ύπηγαν εις "Αργός έν 
Β συνοδία 200 στρατιωτών, έπάτησαν τό Βουλευτήριον διαρκούσης της 
Β συνεδριάσεως, ηρπασαν τά αρχεία και διεσκόρπισαν τους βουλευτάς, 
Β άπειλοΰντες και αιροντες χείρα έπι τινας αυτών έπάτησαν δέ δια 
Β νυκτός και οικίας βουλευτών, και μ.η εΰρόντες τους ένοικοΰντας τάς 
Β έγύμνωσαν. Αλλ' οί τόσον ασυστόλως άσεβήσαντες εις τόν νόμον 
Β ώφειλαν να έμποδίσωσι πασαν συγκέντρωσιν τών διασκορπισθέντων 
Β βουλευτών, έξ ης θά προηρχετο η πτώσις των' άλλ' ουδέν ενήργησαν 
Β και οι παθόντες βουλευτά! άνεχώρησαν κρυφίως και ασφαλώς, οί μεν 
Β διά ξηράς, οι δέ διά θαλάσσης εις τό Κρανίδι Β. 

Τό έτερον κεφάλαιον της κατά τοΰ Λόντου κατηγορίας, τό περί 
προσκολλήσεώς του «εις ξένην ΑύληνΒ μένει όπωσοΰν σκοτεινόν και 
άνεξήγητον. Τή,ν έποχήν έκείνην ακόμη δέν ειχεν άποφασισθη ύπό της 
Ευρώπης ή άπελευθέρωσις της Ελλάδος και δέν ειχον επομένως άνα-
φυη αί πολιτικαι φατρίαι αι ύποθαλπόμεναι υπό ξένων ραδιουργιών, ών 
ό επιβλαβής περί έπικρατησεως έν τη πολιτική ανταγωνισμός διήρκεσε 
μέχρι τοΰ τέλους περίπου της πρώτης βασιλείας. Τά περί της εκλογής 
τοΰ δευτεροτόκου υίοΰ του δουκός τοΰ Νεμοϋρ όνειρα τοΰ δουκός της 
Αΰρηλίας και η αποστολή τοΰ στρατηγοΰ Roche εινε μεταγενέστερα, 
εως τότε δ' έπίσημόν τι διπλωματικόν διάβημα δέν είχε γείνει άλλο 
ειμή, η εμπιστευτική, πρότασις της Ι'ωσσίας περί διαιρέσεως της Ελλά
δος εις τρεις υποτελείς ηγεμονίας, ήτις και πολϋ πρόσφατος ητο τότε 
κα! δέν ήδΰνατο να γέννηση εις την Ελλάδα κομματικάς διαιρέσεις κα! 
διαφωνίας."Ωστε άδηλον εις τίνα Αΰλην ξένην ήδΰνατο νά είναι προσκε-
κολλημενος ό Λόντος. Ισως υπήρξε ποιά τις περί τούτου φήμη έκ τών 
ανυπόστατων εκείνων, αϊτινες δημιουργούνται έκ τοΰ πολιτικοΰ μίσους 
και διαδίδονται επίτηδες πρός ψογον και όνειδος τών αντιπάλων, όπως 
έτυχε νά ιδωμεν και κατά τας ημέρας μας. Όπως δήποτε δέν υπάρχει 
περί τοΰ πράγματος άλλη τις μαρτυρία, οΰδ έτυχε να συναντήσω νύξιν 
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καν τινα εις όσας πηγας και ιστορικά έργα, εις τα συμβάντα της έποχης 
εκείνης αναφερόμενα, έτυχε ν' αναγνώσω. 

Γ' 
Άλλα τό χαρακτηριστικόν τοΰ περιέργου αύτοΰ έγγραφου είναι τό 

αίσθημα της δυσφορίας και της βαρυθυμίας. τό έπιπνέον έν αύτώ άπ' 
άρχης μέχρι τέλους μετ' όργης κοχλαζούσης ύποκώφως και μόλις συγ-
κρατουμενης.'Η τοιαύτη έκρυθμος ψυχολογική του κατάστασις προηρχετο 
έκ τών έκτακτων περιστάσεων, έν αις διετέλει.'Ήδη ό κατατρώγων την 
άτίθασον ψυχην του σάρας* της αντιζηλίας πρός τόν Γκούραν, τό τέως 
πρωτοπαλλήκαρόν του, ηρχιζε να καθίσταται άφόρητος' εις τών ανδρών 
δέ την άντιζηλίαν προσετίθετο και ή τών γυναικών, όξύνουσα τό άμοι-
βαϊον πάθος. 

Ό Γκούρας διορισθείς φρούραρχος Αθηνών παρ' αΰτοΰ τοΰ Όδυσσέως 
κατά τήν έποχήν της εις Βοιωτίαν εκστρατείας αύτοΰ, προσεκάλεσεν 
εντός της Ακροπόλεως και την σύζυγον του κατά Φεβρουάριον τοΰ 
1823, βραδύτερον δέ προσεκάλεσεν έκεϊ και τόν σύγγαμβρόν του Κατσι-
κογιάννην. Περί τα τέλη δέ τοΰ αύτοΰ έτους έφερε και ό Όδυσσεύς εντός 
τοΰ φρουρίου την ιδίαν σύζυγον μ.ετά της μητρός του. Οι έκ τών Αθη
ναίων ύποβλέποντες τόν Όδυσσέα έπεδαψίλευον έπιδεικτικώς πρός τε τόν 
Γκούραν και την* σύζυγον αύτοΰ παντοίας τιμάς. "Οθεν ή γηραιά 
Άνδρούτσαινα ώργίσθη και έδηλωσεν ότι δέν ηδύνατο ν' άνέχηται και 
να θεωρη ώς όμοίαν αΰτης την σύζυγον τοΰ πρώην ύπηρέτου της. Ό 
Γκούρας έξηκολούθει δεικνύων πρός τόν Όδυσσέα σέβας και εΰπείθειαν. 
τουλάχιστον κατα τό φαινόμενον' άλλ' αι γυναικεϊαι άντιζηλίαι και αί 
έξωθεν ραδιουργία! ειχον ηδη ενσταλάξει τό δηλητήρίον τοΰ φθόνου εις 
την καρδίαν τοΰ Οδυσσέως και τό μεταξύ αυτών χάσμα ηΰρύνετο όλο-
νέν. Δια νά θέση τέρμα εις την τοιαύτην κατάστασιν, η και πρός πραγμα-
τοποίησίν άλλων σκοπών, ό Όδυσσεύς απεφάσισε περί τα τέλη τοΰ έτους 
1823 ν' άπομακρύνη έξ Αθηνών τήν οίκογένειάν του' άλλ' οι πρόκριτοι 
τών Αθηνών μετά διπλωματικής δολιότητος έπιδίώκοντες την διαίρεσιν 
μεταξύ τών δύο αρχηγών δια τών ερίδων τών συζύγων των, οπως 
τουλάχιστον ισχυρίζεται ό ιστοριογράφος τών Αθηνών Σουρμελής, τόν 
απέτρεψαν έπιτηδείως της τοιαύτης αποφάσεως, διά της επομένης κολα
κευτικής επιστολής των άπό 7 Δεκεμβρίου 1823. 

« Δέν έλπιζομεν νά σας λανθάνη ή μεγάλη χαρά, την οποίαν έδοκί-
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)' μασεν αύτη ή πόλις, όταν έλαβε την τιμήν νά δεχθη την εΰγενη οίκογέ-
)) νειάν σας' και έκ τοΰ εναντίου λύπη εγκάρδιος έκυρίευσεν όλους ημάς, 
οό'τε ηκούσαμεν ότι έμηνύσατε ν' αναχώρηση απ' εδώ. Ήμεις λοιπόν 
)) έκρίναμεν χρέος να σας γράψωμεν άπό μέρος όλης της πατρίδος, 
'ίζητοΰντες αΰτην την χάριν άπό την Γενναιότητα σου, νά μη μας 
)) στερήσετε την εΰγενη οίκογένειάν σας, την οποίαν ό λαός τών 'Αθηνων 
)) τήν έχει δια καύχημα του και εις έμψύχωσιν εις τάς παρούσας περι-
)) στάσεις. Περισσότερον δέν θέλομεν νά σας βαρύνωμεν με τάς παρακλη-
)) σεις μας. Ή Γενναιότης σου λοιπόν γνωρίζοντας τό ειλικρινές τοΰ 
ο ζητήματος μας, είμεθα ευέλπιδες ότι θέλετε νεύσει εις τό νά μας κάμετε 
)) και αΰτην την χάριν εις την πατρίδα μας, ήτις σας είναι ευγνώμων και 
)) δια τόσας άλλας )). 

Έαν ήτο τω όντι παγίς ή πρόσκλησις αύτη, ό Όδυσσεύς έπεσεν εις 
αύτην μέ όλην την πανουργίαν του. 

Έπέστρεψεν εις Άθηνας μετά τήν διάλυσιν τοΰ έλληνικοΰ στρατοπέ
δου έν Εύβοια, όπου πράγματι ουδέν άξιον λόγου πολεμικόν έργον 
έπραξεν. Ίσως διά τοΰτο δυσφορών έτι μάλλον, εύρων δέ τόν άντίζηλον 
του ίσχυρόν, ήσθάνθη τό κατ' αΰτοΰ μίσος κεντρίζον ϊσχυρότερον την 
ψυχην του. Μη δυνάμενος νά καταβάλη άπ' ευθείας τόν Γκούραν, ανέ
λαβε νά διεξαγάγη αγώνα ραδιουργίας πρός τούς ύποστηρικτάς του, 
οιτινες ήσαν οι Δημογέροντες, οι άντιπροσωπεύοντες την τάξιν τών πλου
σίων και τών ευγενών. Κατά τόν Σουρμελην, ενήργησε νά σταλη πρός 
αυτόν παρα 18 έγκριτων πολιτών Αθηναίων επιστολή, πλήρης παραπό
νων κατά τοΰ Γκούρα, Οτι δήθεν κατέτρεχε τους Δημογέροντας και έπίεζε 
τους φίλους τοΰ Όδυσσέως μετά την άναχώρησιν τούτου' τήν έπιστολην 
δέ ταύτην παραινοΰσιν αυτόν νά έπιστρέψη και ν' άναλάβη την φρου-
ραρχίαν, άνεκοίνωσεν ό Όδυσσεύς πρός τόν Γκούραν μετά τών έξης 
συμβουλών : κ Παιδί μου Γκούρα, πολλαίς φοραίς έβάλθησαν οί εχθροί 
)) μας νά μας διαιρέσουν, ομως δέν έκατώρθωσαν τίποτε' άπό τό παρόν 
ο γράμμα θέλεις βεβαιωθη τούς κακούς σκοπούς τών Αθηναίων σοΰ ειπα 
a πολλαις φοραίς νά προσεχής αυτούς και νά μη τούς πιστεύης, ότι εινε 
" διαβολευμένοι και πονηροί και πασχίζουν νάμάς διώξουν και τούς δύο* 
οομως τα φρόνιμα παίδια δέν τά γελούν λαγώς πιπέριν έτριβε, κακό 
))τοΰ κεφαλιοΰ του* διάβασε λοιπόν τό γράμμα τών φίλων και λάβε τα 
Η μέτρα σου, διά να φερθης εις αυτούς καθώς τους πρέπει. Ή ιδική μου 
Η συμβουλή, εινα: νά τούς βγάλης όλους άπό την μεσην, αν θέλης να ήσυ-
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)) χάσωμεν άπό αυτούς τους διαβόλους, διότι ήμποροΰν εις τά ύστερα 
" να σε δολοφονήσουν. Περισσότερα δέν έχω να σου ειπώ καί, αν έχης 
)) νουν, φέρσου 'σάν παλληκάρι)). 

((Ό Γκούρας (εξακολουθεί ό Σουρμελής), άφοϋ άνέγνωσε τό γράμμα, 
έμεινεν άπορος, μη δυνάμενος μήτε νά πιστεύση μήτε ν'άπιστη, και επι
στρέφων εις την πόλιν τεταραγμενος εκμυστηρεύεται τό πράγμα εις τινας 
των έξ απορρήτων του συγγενείς, οιτινες γνωρίζοντες κάλλιον τάς δολιό-
τητας καί τάς μηχανουργίας τοϋ Όδυσσέως, τόν έκαμαν νά πιστεύση 
ότι είναι πλαστογραφία, κίνημα δολερών σκοπών, άφορώντων τόν όλεθρον 
τοϋ Γκούρα. Όθεν ό Γκούρας, δια νά άντιστρέψη τά κατ' αΰτοϋ μελε-
τώμενα κατά τοϋ ίδιου μελετωντος, κοινοποιεί τό πράγμα, άλλα πολύ 
βραδέως, πρός τινας φίλους και εν έτερον επινόημα της διεστραμμένης 
εκείνης ψυχής . . . "Εως ότου όμως νά γνωρίση ό Γκούρας την ραδιουρ-
γιαν τοΰ πονηρού, έβασανίσθησαν αδίκως φρικώδη βάσανα οκτώ Αθηναίοι 
νεανίαι, μεταξύ τών όποιων ήσαν ό Χ. Λάμπρος Κορομηλάς, Ιωάννης 
Κανάρης, Σαράντης Βανανος καί Δ. 'Ροΰτος, ύποπτευθέντες παρ'αύτοΰ 
ώς οπαδοί της εναντίας φατρίας έπιβουλευούσης αυτόν )). Τό γεγονός, ει 
καί δέν μαρτυρείται άλλοθεν, ουδέν έχει τό άντίθετον καί τό άνοίκειον 
πρός τόν έγνωσμένον χαρακτήρα τοΰ Όδυσσέως και τάς γνωστάς περί 
τό σκευωρεΐν έξεις του. Είναι βέβαιον ότι ό Όδυσσεΰς έν Αθήναις άνεμί-
χθη εις τάς κομματικάς δολοπλοκίας καί προσηταιρίσθη έπιτηδείως τόν 
λαόν έξεγείρων αυτόν εναντίον τών Δημογερόντων, οΐτινες καί καθηρέθη-
σαν, ενήργησε δέ νά έκλεγώσιν έτεροι Δημογέροντες έκ της φιλικής μάλ
λον πρός αυτόν μερίδος, αΐτινες ήσαν ό Μ. Τουρναβίτης, ό Ανάργυρος 
Πετράκης, ό Ιω. Πάλλης και δύο έκ τών πέριξ χωρίων. Ταυτοχρόνως 
τη ενεργεία του συνέστη δικαστήριον πρός έκδίκασιν τών μεταξύ τών 
πολιτών διαφορών, οΰ τα μελη επίσης εξελέγησαν συμφώνως πρός τάς 
επιθυμίας αΰτοΰ. Κατ' άμ.φοτέρας τάς εκκλησίας ταύτας τοΰ λαοΰ 
παρευρέθη καί ό φιλέλλην Άγγλος συνταγματάρχης Στάνωπ (Stanhope) 
έλθόντο; μετά τοΰ Βύρωνος εις Μεσολόγγιον, εκείθεν δ' έπισκεφθέντος τάς 
Αθήνας, όστις εις τάς εκδοθείσας περί Ελλάδος έπιστολάς του περιγρά
φει ώς έξης τάς άρχαικάς ταύτας συνελεύσεις: κΧθές (6 Μαρτίου 1824) 
)) έγένετο ένταΰθα γενική συνέλευσις πρός έκλογην τριών αρχόντων. 
)) Υποδειχθέντων τών προσώπων έγένετο συζήτησις περί της ατομικής 
a των άξιας, μεθ' ο εξελέγησαν ομοθύμως. Τη αύτη ήμερα συνεκροτήθη 
ο καί άλλη συνέλευσις πρός έκλογην τριών δικαστών. Ό Όδυσσεΰς μετά 
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ο πολλών άλλων έκάθητο αντικρύ γηραιοΰ δένδρου, περί τό όποιον 
οήδρευον οί Δημογέροντες, οιτινες άποτεινόμενοιεις τόν λαόν, εξήγησαν 
)) αύτω τόν σκοπόν της όμηγύρεως και προσεκάλεσαν τούς πολίτας νά 
)) ύποδείξωσι τους δικαστάς. Ελευθέρα συζήτησις έπηκολούθησε τότε, 
οδιαρκέσασα έπι πολύ, ήτις βαθμηδόν έξήφθη, καί επειδή υπήρχε διχο-
Βγνωμια, έγένετο ψηφοφορία καί εξελέγησαν οι πλειονοψηφήσαντες)). 

Ολίγας ημέρας μετά τά συμβάντα ταΰτα ό Όδυσσεΰς άπηλθεν έξ 
Αθηνών, μεταβάς καί πάλιν εις Εύβοιαν, διά νά συνέχιση την πολιορ-
κίαν της ακροπόλεως της Χαλκίδος, οπου ειχον κλεισθη οι Τοΰρκοι υπό 
τόν Όμέρ πασαν της Καρύστου. Καί κατά την έπιχείρησιν ταύτην ό 
Όδυσσεύς, συμπράττων μετά τών Ψαριανών, δέν διέπραξε τι άξιοση-
μείωτον και μίαν μόνην κατήγαγεν έπιτυχίαν έν Άλιβερίω, όπου διά 
της συνήθους του ευφυίας κατώρθωσεν άπό πολιορκουμένου νά γείνη 
πολιορκητής, κατανικήσας έν ενέδρα τουρκικόν σώμα έρχόμενον εναντίον 
του και κυριεύσας τά έκ Χαλκίδος κομιζόμενα δύο αΰτοΰ τηλεβόλα. 
Άλλ εις την άποτυχίαν της επιχειρήσεως συνετέλεσε καί η αδράνεια, 
ίσως δέ καί ή κακοπιστία της υπό τόν Κουντουριώτην κυβερνήσεως, ης 
μέλος ήτο ό Κωλέττης, σφόδρα έχθρευόμενος τόν Όδυσσέα 1 παρά τάς 

1 Λέγεται ότι ό Κωλέττης διετέλει εις στενάς σχέσεις μετά τής χήρας τοϋ 
Παλάσκα, ενός τών δύο φονευθέντων παρά τοϋ Οδυσσέως απεσταλμένων τής 
Κυβερνήσεως, χαριζόμενος δ' εις αυτήν, κατέτρεχεν έτι μάλλον τόν Οδυσσέα. 

Προσθετέον ότι ό Κωλέττης ήσθάνετο και ποιάν τινα άντιζηλίαν προς τόν 
Όδυσσέα, διότι όρεχθείς στρατιωτικης δόξης και έκστρατεύσας εις Εύβοιαν άπέ-
τυχεν οίκτρώς. Ό Φίνλαϋ γράφει περί τούτου : " Οΰτος (ό Κωλέττης) έφλέγετο 
" ώςπερ και ό Μαυροκορδατος ύπό στρατιωτικής δόξης. . Έπεισε τά μέλη τής 
χ Κυβερνήσεως νά τόν διορίσωσι στρατάρχην ή άρχηγόν τοϋ στρατοϋ, ον ήθελε 
" συναθροίσει εις Εύβοιαν. Καί ποάγματι μέν πλήν τοϋ μεγαλόπρεπους αύτοϋ 
" αναστήματος και τής άλβανικής ενδυμασίας οϋδεμιαν άλλην είχε στρατιωτι-
« κήν άρετήν άλλ' ουδέν ήττον διά μόνης τής επιδείξεως και τών φυσικών του 
ο πλεονεκτημάτων ήδυνήθη να έπισκιάση τό ήθιχόν θάρρος και τήν πατριωτι-
" κήν αύταπάρνησιν τοϋ Ψαναριώτου αντιζήλου του, Οστις, καίπερ έχων μικρό-
" τερον ανάστημα, ήτο Ομως δραστηριώτερο;. "Οτε οι Τοϋρκοι ενεφανίσθησαν 
'< έν Εύβοια, ό Κωλέττης έφυγε και έγκατέλειψε τήν νήσον εις τήν τύχην της' 
"τοϋτο δέ μαθών ό Όδυσσεύς, ό διοικών τάς έν τώ άνατολικώ τμήματι στρα-
"τιωτικάς δυνάμεις, άντετάχθη κατά τών Τούρκων κλπ.". Ότι δέ ό ευφυής 
και πολύτροπος πρώην ιατρός τοϋ χαρεμίου τοϋ Άλή ήσθάνετο διακαή τήν ορε-
ξιν τοϋ νά διαδραματίση πρόσωπον στρατηλάτου, εξάγεται και έκ τής επομένης 
επιστολής του πρός τόν θείον του Τουρτούρην. χρονολογουμένης έκ Δημητσάνης 
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έπανειλημμένας αιτήσεις τούτου και τας υποσχέσεις, δέν εστάλη ή απαι
τουμένη διά την πολιορκιαν καί την πολεμικών εν γένει ένέργειαν ναυ
τική δύναμις, έως ότου έγνώσθη ότι ό τουρκικός στόλος, έκπλεύσας έκ 

από 11 Ιανουαρίου 1825, Οτε έξεστράτευσεν αυτοπροσώπως κατά τών έν ΙΙελο-
ποννήσιο αντιπάλων τής Κυβερνήσεως, γεγραμμένης δε εις ύφος λίαν δογκισω-
τιχόν : (Όί νόμοι και ή Διοκησίς μας έκινδύνευσαν καί έφέτο; από τους ανταρ-
"τας τοσούτον, ώστε έβιάσθην ό Ιδιος εις τήν α' τοϋ απελθόντος μηνός νά 
" έκστρατεύσω έπι κεφαλής ιχανών διοικητικών στρατευμάτων εναντίον τών 
« ανταρτών, τούς όποιους μόλις έβγήκα άπό Ναύπλιον έτρόμαξα, καί προχω-
" ρών εις Κόρινθον. Βοστίτζαν καί Καλάβρυτα, καί ένταϋθα, κατετρόπωσα, διε-
"σκόρπισα καί έπελάγωσα!) (Όρα Γουδα.* Βίος Κωλέττη). 

Οφείλω έν τούτοις ν αναφέρω Οτι έν τω Άρχειω τής Ιστοριχής καί 'Εθνο-
λογικής Εταιρείας υπάρχει ή πρός τήν Προσωρινήν Διοίκησιν τής Ελλάδος έκθε-
σις τοϋ Κωλέττη χρονολογουμένη έξ 'Ωρεών τή 11 Αυγούστου 1823 (αριθ. 
έγγρ. 11666], έν ή τήν άποτυχίαν τής έκστρατείας του αποδίδει εις τήν άνιχα-
νότητα, τήν δειλίαν καί τήν απληστίαν τών όπ' αυτόν στρατιωτών και ιδία τών 
έξ Ολύμπου, περί ών λέγει τά εξής φοβερά: «Και Οσον ηδυνηθην νά γνωρίσω 
ο τόν σχοπόν τών αχρείων καπετάνων καί στρατιωτών τοϋ Ολύμπου, δεν μοϋ 
" έδοσαν νά καταλάβω άλλο παρά τό ότι αυτοί εις τό νά χτυπήσουν Τοϋοχον 
« είναι δειλότατοι καί ασυμφωνότατοι καί εις τό νά γείνουν λησταί νά λαφυοα-
'< γωγήσουν Οπου δεν είναι Τοϋρκοι καί νά έγδύσουν καί ξεγυμνώσουν τους Χρι-
" στιανούς είναι εμπειρότατοι καί αξιώτατοι. Έως τώρα δέν είδα στράτευμα μήτε 
" ασυμφωνότατον μήτε αναξιώτατον μήτε αίσχροχερδέστατον μήτε αδικώτα-
" τον καί άρπακτικώτατον από τό στράτευμα τών Όλυμπίων. Τό έθνος δέν 
" ελπίζω ποτέ νά ίδή καμμίαν ωφέλειαν από αυτούς η. 'Αλλά καί κατά τών ναυ-
τιχών διατυποϊ παραπλήσια σχεδόν παράπονα : « Τριάντα μύστικα καί σκαμπα-
" βιαι Ψαριανά περιπλέαν ένταϋθα χαι δέν έστάθη τρόπος ποτέ νά ημπορέσω νά 
" τά μεταχειρισθώ εις κανένα καλόν πραγμα' όλοι είναι δοσμένοι εις τήν αρπα-
"γήν' όλοι δέν Ονειρεύονται παρά λάφυρα "' καί επάγεται μελαγχολικώς. «Ένας 
" αίσθαντικός άνθρωπος τό νά εύρίσκεται εις τό μέσον τοιούτων απάνθρωπων 
" ανθρώπων τυραννειται περισσότερον από τοϋ νά εύρίσκεται εις τόν Τάρταρον 
«της Κολάσεωςη. Ή γνώμη του είναι ότι ή άλωσις τής Ευβοίας είναι ευχερής* 
αρχούσί δίσχίλιοι στρατιώται μειά ικανοϋ αρχηγοϋ' προσθέτει δε — καί ένταϋθα 
αναφαίνεται ό πολιτικός του νους — ότι ή Εύβοια «μολονότι χαλασμένη, δύναται 
" νά θρέψη (τούς δισχιλίους στρατιώτας)* ή Εύβοια είναι πολλα αναγκαια εις το 
Η'Έθνος. Τό περίεργον δέ είναι ότι προτείνει νά διορισθή αρχηγός ό Όδυσσεύς 
" ή έν ελλείψει αύτοϋ ό Νικήτας. κ Ό Όδυσσεύς, λέγει, άρχετά πολεμεφόδια 
" έχει εις Αθήνας, στρατιώτας άρκετούς δύναται νά συνάξη* οι κάτοιχοι τής 
" Ευβοίας τόν θέλουν* όθεν καλόν ήθελεν ητο νά διορισθή αυτός αρχηγός τών 
ο αρμάτων τής Ευρίπου καί νά τώ δοθή προσταγή νά έκστρατεύση με όσους 
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Κωνσταντινουπόλεως, έμελλε νά καταπλεύση πρός έπισίτισιν των πολιορ-
κουμένων καί βοηθειαν έν γένει των έν Εύβοια Οθωμανών. Όθεν ή 
πολιορκία διελύθη τή 23 Απριλίου 1824 και ή κατά της Εύβοιας 
πολεμική ενέργεια έματαιωθη, έπαναληφθεισα βραδύτερον, άλλα και 
πάλιν ανεπιτυχώς ύπό τοϋ Φαβιέρου. Είναι ομως άξιοσημείωτον ότι ό 
Όδυσσεΰς έδειξε πολίτική,ν περίνοιαν προσπαθων νά κυρίευση την Εύβοιαν, 
ώσεί έγίνωσκε και συνησθάνετο τό άρχαϊον ρητόν, κατά τό όποιον ό 
άρχων της Εύβοιας καί της Ελλάδος άρχει* παρωτρύνετο δ' εις τοΰτο 
και έκ λόγων στρατηγικών, διά νά μη έπισιτίζηται ευκόλως ό έν τη 
Αττική τυχόν είσχωρησας εχθρός, άλλα και διά νά έξαπλωθη καί επι
κράτηση ή Έπανάστασις έν τη μεγαλονησω εκείνη, ένθα όμολογουμ.ένως 
ελάχιστα έδρασαν καί ηύδοκίμησαν τά ελληνικά όπλα κατά την διάρ-
κειαν τοΰ άγωνος. Καί διά τοΰτο, ό'τε τό πρώτον έκηρύχθη ελευθέρα η 
Ελλάς, ή Εύβοια, ώς γνωστόν, δέν συμπεριελαμβάνετο εις τό ελεύθερον 
Έλληνικόν Κράτος, ώς κατεχόμενη έξ ολοκλήρου ύπό τών Τούρκων, 
άντηλλάγη δέ μετά της νήσου Σάμου, ητις ειχε συμπεριληψθη εις τό 
πρώτον έλληνικόν Κράτος καί διά τοΰτο έτυχε της σχετικής αυτονομίας. 

Κατ' εκείνον τόν καιρόν ό Όδυσσεύς, πειθόμ.ενος εις τάς εισηγήσεις 
τοΰ Νέγρη, γενομένου ιδιαιτέρου αύτοΰ συμβούλου καί παντοία μηχανω-
μένου κατά τών πολιτικών αύτοΰ αντιπάλων ενήργησε την έν Σαλώνοις 
συνέλευσιν τών αντιπροσώπων της Στερεάς Ελλάδος, πρός άντίπραξιν 
τρόπον τινά της έν Πελοποννησω έδρευούσης Κυβερνήσεως* άλλ' η από
πειρα άπέτυχεν ώς έκ της άντιπράξεως τοΰ Μαυροκορδάτου, ευάριθμων 
παραστάντων αυτόθι αντιπροσώπων της Δυτικής Ελλάδος, καί διακο-
πεισών τών εργασιών της συνελεύσεως μετά τίνων ημερών ασήμαντους 
συνεδρίας*. Εις την συνέλευσιν ταύτην προσεκληθη ύπό τοΰ Όδυσσέως 

" δυνηθή στρατιώτας εις τήν Εΰβοιαν. *Αν αυτόν δέν έγκρίνη ή Διοίκησις. στο-
" χάζομαι ότι δέν συμφέρει νά έλθη άλλος παρά ό στρατηγός Νικήτας μέ Πελο-
"ποννησίους στρατιώτας". Περί εαυτοϋ γράφει δραματικώς: «Έγώ, επειδή ή 
" τύχη μου έστάθη τοιαύτη, απεφάσισα ή νά ιδώ τήν Εΰβοιαν έλευθέραν ή νά 
"χαθώ". Γνωστόν είναι ότι ή τοιαύτη απόφασίς του εμεινεν ανεκτέλεστος, ώς 
καί πολλά άλλα εις τόν κατόπιν βίον του. 

1 Μεταξύ τών παρευρεθέντων ήσαν οι Πανουριάς, 'Αλ. Βλαχόπουλος. Δ. 
Σκαλτσας, Γεώργ. Δυοβουνιώτης, 'Ανδρ. Σαφάκης, Δημ. Τσέλιος, Γεώρ. Βαλ
τινός, Τάτσης Μαγγίνας, Ί. Φίλωνος, Λ. Νάκος, Ν. Ζαχαρίτσας κλπ. Ιδού μία 
τών πράξεων αυτής άπό 25 Απριλίου 1824, απευθυνόμενη πρός τήν Διοίκησιν: 
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και ό Λόρδος Βύρων, ον έπόθει να γνωρίση έκ τοΰ σύνεγγυς και ούτινος 
έχαιρε την ίδιαιτέραν έκτιμησιν ώς έκ τών συστάσεων τοΰ Στάνωπ. 
Άλλ' ότε ό γαμβρός τοΰ Όδυσσέως Τρελλώνης καί κόμισες τών γραμ.-
μάτων του έφθασεν εις Μεσολόγγιον, ό μέγας ποιητής καί πολυτιμότατος 
της Ελλάδος φίλος ειχεν ηδη εκφέρει την τελευταίαν πνοήν. 

Ό Όδυσσεύς μετά τοΰτο μετέβη εις Ναύπλιον' εΰρίσκετο δ' ηδη εις 
Άργος, ότε συνέβη το έπεισόδιον τοΰ προσορμισμοΰ της γαλλικής κορ-
βέττας πρός κρυφίαν έξαγοραν και παραλαβήν τών αυτόθι κρατουμένων 
δύο Οθωμανών πασάδων. Ή τότε έν Μύλοις εδρεύουσα Κυβέρνησις έσκέ-
φθη να χρησιμοποίηση τόν Όδυσσέα πρός παρεμπόδισιν τών τεκταινο
μένων, άλλ' επελθούσης άπροσδοκήτως ετέρας λύσεως δέν έλαβε την 
ανάγκην τών υπηρεσιών του. Λέγεται ότι ή Κυβέρνησις προύτεινεν εις 
αυτόν βραδύτερον να συμμετάσχη καί της κατα τοΰ Ιβραημ εκστρατείας 
μετα τών άλλων όπλαρχνγών της Ρούμελης, ότι δέ αυτός ηρνήθη, 
προτιμών να παραμείνη εις την Στερεάν Ελλάδα. Τοΰτο βέβαιοι ό Γού-
δας, άλλ άπιθάνως, διότι, ότε ό Ιβραημ. άπεβιβάσθη εις Πελοπόννησον. 
ό Όδυσσεύς συνέπραττεν ηδη μετα τών Τούρκων. Πιθανώτερον είναι τό 
άνκφερόμενον ύπό τοΰ Σπηλιάδου (σελ. 248) ότι εις τας κατηγορίας τοΰ 
Όδυσσέως, Οτι παρημέλει την 'Ρούμελην, ή Κυβέρνησις άπελογεϊτο ότι 
εδέχθη αυτόν καλώς εις Πελοπόννησον, προύτεινε δέ αύτώ να τόν διο-
ρίση η άρχηγον εις τό στρατόπεδον τών Βασιλικών, η άρχηγόν τών στρα
τευμάτων έν Ύδρα καί Σπέτσαις' προύτεινεν ωσαύτως αύτώ να μείνη 
παρ' αύτη ώς πολεμικός σύμβουλος. Πλην αυτός άνεχώρησεν έκ Ναυπλίου 
άνευ της διαταγής της καί μεταβας εις Εΰβοιαν έλαβε τας προσόδους 
αυτής αυθαιρέτως δια καθυστερούμενους μισθούς τών στρατιωτών του 

κ Θεωροϋντες οι τής Στέρεας 'Ελλάδος κλονιζομένους τούς Νόμους, πάσχουσαν 
'< τήν Διοίκησιν, τά ιερά δικαιώματα τών λαών χαμένα δ'.' Ολου, πολλαπλασιαζρ-
" μένην τήν κατάχρησιν. παρευδοκιμοϋντα τόν πόλεμον κατά τοϋ Σουλτάνου, 
"αύξανομένας τάς εμφυλίους ταραχάς καί προχωροϋσαν τήν αναρχίαν, κινδυνεύου-
" σαν μεν τήν Ελλάδα όλόκληρον, προκινδυνευουσαν δέ τήν Στερεάν, κατά τήν 
" οποίαν έχουν οι Έλληνες ελευθερίαν νά συνέρχωνται έπι σκοπώ κοινής ωφε-
" λείας καί τής τών Νόμων υποστηρίξεως, συνεκρότησαν Γενικήν τής Στερείς 
" Ελλάδος συνέλευσιν, ή όποια έξετάσασα τά διατρέχοντα δεινά με προσοχήν 
" καί απάθειαν, αναγκαίον έκρινε να κάμη καί έγγραφον συμφωνίαν. τήν οποίαν 
" πρωτοτύπως διευθύνει προς τήν Διοίκησιν, διά νά θεωρηθή καί φυλαχθή εις τά 
"Αρχεία τοϋ Έθνους". 
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και έφορολόγησε τους κατοίκους. Και αύται μέν ήσαν αϊ δικαιολογίαι 
της Κυβερνήσεως* κατα πόσον δέ αϊ προτάσεις αΰτης πρός τόν Όδυσσέα 
ήσαν ειλικρινείς, έάν όντως έγένοντο, απέδειξαν τα μετέπειτα συμβάντα. 

Τό αληθές όμως είναι ότι ό Όδυσσεΰς διαρκώς είχεν έστραμμένην τήν 
προσοχήν του πρός τήν Άνατολικήν Ελλάδα, περί αΰτης πρό πάντων 
ενδιαφερόμενος καί ιδίως περί της Ακροπόλεως τών Αθηνών. Έξ Άργους, 
οπού μετέβη τότε έκ Ναυπλίου, έγραψε πρός τόν Γκούραν τη 21 Μαίου 
1824 ((Αδελφέ μου Γκούρα, σοΰ φιλώ τά μάτια. Έλαβα τό γράμμα 
" σου καί είδα ότι ήλθαν οι σύντροφοι άπό τό Εύριπονήσι αΰτοΰ. Λοιπόν 
a νά σταθοΰν αύτοΰ όσοι μείνουν καί νά ίδοΰμε. Ή εκστρατεία έχει να 
Βγείνη περί Τούρκων καί τότε άποφασίζομεν. Ακόμη καί διά τόν Καπε-
Β τάν Στάθην, όπου μοΰ γράφεις, ήλθεν έδώ και πάλιν γυρίζει εις τά 
Β αύτοΰ. Εγώ καί έπροχθές σοΰ έγραφα διά μέσου τοΰ Καπετάν Γεώργη 
Β Κίτσου ότι διά τοΰ Κρόκου τό άλογον έβγηκαν πολλοί μουστερήδες νά 
Β το αγοράσουν καί κύτταξε καλά νά μή σέ γελάσουν, ότι τώρα άλογα 
Β μας χρειάζονται και έχουν πέρασίν. Καί, αν θέλης πάλιν νά τό δώσης, 
Β νά μοΰ δώσης και έμε χαμπέρι καί να έχω άπόκρισίν σου. Υγίαινε. 

Ο αδελφός σον 
" Όδυσσευς 'Ανδρίτσου ". 

Σημειοί δέ ό ΰπομνηματίζων τάς έπίστολάς ταύτας διά λίαν περιέρ
γων σημειώσεων καί σχολίων πρόκριτος πολίτης Ιωάννης Βλάχος, τής 
γνωστής αθηναϊκής οικογενείας, τά έξης επεξηγηματικά τοΰ αίνιγματώ-
δους τής επιστολής περιεχομένου : ((Τοΰ Κρόκου τό άλογον διά τό όποιον 
Β γράφει ό κύριος Όδυσσεΰς ότι έβγηκαν πολλοί μουστερήδες διά νά τό 
Β άγοράσωσιν. εννοεί τό φρούριον τών Αθηνών καί προειδοποιεί τόν 
" Γκούραν διά νά μη άπατηθη καί τό δώση εις τήν έξουσίαν τής Διοι-
Β κήσεως, νομίζοντας ίσως τόν Γκούραν διά μπουνταλαν, καί φοβείται 
Β μή τόν γελάσωσιν, έχοντας καί μερικάς ύποκεκρυμμένας υποψίας, δι' 
Β αυτόν νέας Β. Καί περαιτέρω: ((Μέ τοΰτο θέλει νά τοΰ είπη ότι και 
Β αυτός είναι ένας τών μουστερήδων (δηλ. τών αγοραστών) καί είναι έτοι-
Β μος νά τό άγοράση έπι δημοπρασίας μέ τό παραπάνω και να έχη την 

1 "Ορα'Αρχειον Ίστορ.ή Έθνολ. Εταιρείας, εγγράφου αριθ. 1595-9, φάκελ-
λος αλληλογραφίας Γκούρα. 
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Βειδησιν ώς αγοραστής)). Ό Βλάχος δέ σημειοί και τά επόμενα σπου
δαιότατα : κ'Ο Γκούρας, ένω ήτο ό Όδυσσεύς εις Άργος και τοϋ έγραψε 
)) δια τοΰ Κρόκου τό άλογον, κινεί άπ' Αθήνας εύθΰς δια Ναύπλιον, 
)) όπου ήτο τότε ή καθέδρα τής Διοικήσεως και κατα πρώτον δι' άνα-

φορας του παραδίδει τό φρούριον τών Αθηνών εις τήν Διοίκησιν. Ή 
)) Διοίκησις υπόσχεται πάλιν τήν φρουραρχίαν πρός αυτόν ώς αγαθόν 
)) πολιτην καί τόν προτρέπει ν' άποσπασθή άπό τον Όδυσσέα, διορί-
))ζοντάςτον άρχηγόν τών όπλων τής Ανατολικής Ελλάδος)). 

Υπάρχει ούχ ήττον έτερα μαρτυρία αξιοσημείωτος ότι ό Όδυσσεΰς 
αυθορμήτως προσεφέρθη να παραδώση τό φρούριον τών 'Αθηνων εις τήν 
Κυβέρνησιν. Ό Γκίκας Καρακατσάνης γράφων πρός τούς Προκρίτους 
Σπετσών τη 4 Όκτωβριου 1823 (Αρχ. Τστορ. καί Εθνολογικής 
Εταιρείας, άριθ. 11738) γράφει: (( . . .Αμέσως λοιπόν έμίσευσε τό 

)) Έκτελεστικόν χωρίς καν να φροντίση ούτε τήν παραλαβήν των 'Αθη-
)) νων, οπου επρότεΐνεν ο Όδυσσευς να παραδώση τής Διοικησεως, ουτε 
)) να εκτέλεση αλλάς ουσιώδεις υποθέσεις Β. Ισως όμως ένεκα τών κατό
πιν γεγονότων ό Οδυσσεύς μετέβαλε γνώμην. Ή κατ έκείνας τας ημέ
ρας άφιξις τοΰ Όδυσσέως καί άλλων οπλαρχηγών εις Ναύπλιον σχετίζε
ται μέ τήν τότε γενομενην άποστολην τής πρώτης δόσεως τοΰ έν Αγγλία 
συνομολογηθέντος δανείου. Τήν δόσιν ταύτην έξ ογδοήκοντα χιλιάδων 
λιρών στερλινών διέθετον τα μέλη τής Κυβερνήσεως κατα βούλησιν καί 
συμφώνως πρός τας προσωπικάς αυτών συμπαθείας παρείχον τα χορη-
γήματα εις τους οπλαρχηγούς. Ό Οδυσσεύς ήτο έκ τών παραγκωνισμέ
νων καί ένω έστρατολογήθησαν άλλοι ίνα έκστρατεΰσωσιν εις τήν Φωκίδα 
κατα τών επερχομένων εχθρών, (οιτινες έπεχείρουν έκ Θεσσαλίας και 
Φθιώτιδος συχνας έπιδρομάς εις τήν Ανατολικήν Ελλάδα), γενναία 
λαβόντες χρηματικά βοηθήματα, αΰτος ό ανεγνωρισμένος αρχηγός τής 
Ανατολικής Ελλάδος οΰδεμίαν έλαβεν έντολήν ή χορηγίαν 1. Τό τραΰμα 

1 Περί τών αισθημάτων καί ιδεών τοϋ Όδυσσέως ώς προς τήν 'Ανατολικήν 
Ελλάδα καί τήν Πελοπόννησον υπάρχει έν τω Αρχείω τής Ίστορικής καί 'Εθνο-
λογικής Εταιρείας (αριθ. 11,630) ή εξής περιεργοτάτη αΰτοΰ επιστολή: 

Φιλογενέστατοι Πρόκριτοι της νήσου Σπετσων, 

" Καί με άλλο μου προς ύμας έγραΦΟν τά διατρέξαντα καί ήδη τά έως νΰν. 
" Κατά τήν 7 τοΰ ήδη Ιουλίου τρέχοντος σφοδρά μάχη έγένετο παρ ημών μέ 
" τους έν Λεβαδειά εχθρούς τώ οντι περιφανής καί ούτως. Το ήμισυ σχεδόν 
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ήτο δεινόν διότι έκτος τής ηθικής προσβολής συνεπήγετο καί ΰλικήν 
βλάβην. Ή φιλοχρηματία ήτο ελάττωμα ούχι ασύνηθες μεταξύ τών 
άνδρων τοΰ 'Αγωνος' δέν προήρχετο όμως καθαρώς έκ πλεονεξίας και 

" έχθρικον στράτευμα όν στρατοπεδευμένον έν τή τής Χαιρώνειας πεδιάδι κατά 
" τάς οχθα: τοϋ Κηφισού πόταμου διέμεινεν ήμεις βλέποντες το τοιοΰτον καί 
" κυριευθέντες οι Έλληνες από τον ενόντα ένθουσιασμόν, αμέσως ετρέξαμεν 
" μετά μεγάλης σπουδής κατ αυτών, έσυγκροτήσαμεν διά νυκτός, ώς ή ώρα 
" εκτη μίαν μάχην μαχιμώτατην, ώστε φονευμένους εχθρούς και πληγωμένους 
" έλάβομεν άρκετούς, χαμηλούς σχεδόν εκατόν καί άλογομούλαοα πολλά καί 
n μέρος τών εφοδίων είδα δε διεσκορπίσθησαν τήδε κακειθεν καί έως ώρας δεν 
« είναι βεβαία ειδησις άν ένώθησαν με τό άλλο το έν Καλάμω τής Λεβαδείας 
" έχθρικον στρατόπεδον. Και τέλος έμεινεν ή κοινώς ποθούμενη νίκη εις τούς 
" Έλληνας, έξ ών εις μόνον έπληγώθη. 

" Τις άρα ευαίσθητος καί καλοκάγαθος ψυχή δέν ήθελε δικαίως καί άπαθώς 
" διασαλπίσει εις τάς ακράς έκείνων, οιτινες αναιρούν τά δίκαία τής 'Ανατολικής 
"Ελλάδος, τά Οσα κατά καιρόν ανδραγαθήματα της; ή δέν ήθελε διηγηθή 
" δακρυρροοϋσα προς απαντάς τάς Οσας καταχρήσεις έδοκίμασεν άπό τών απίστων 
" Όθωμανών ; Ωσαύτως καί τόν τέλειον ήδη άφανισμόν της ; ή ήθελε κρύψει τήν 
" μεγάλην αδιαφορίαν τών Πελοποννησίων ; Τώ οντι ουδεμία. 

" Ή Πελοπόννησος, αδελφοί μου, δέν έχει λόγον δικαιολογήματός τίνος ήδη 
" καί μηδεμιας προφάσεως διόλου μήτε ημπορεί νά άρνηθή τήν οσην τιμήν 
" έλαβεν άπό τάς Αίγειοπελαγικας απαντάς νήσους, Δυτικήν καί Ανατολικήν 
" Ελλάδα, καθότι μεγαλειτέρα τιμή πρό πάντων είναι όπου τήν έγνώρισαν άπασαι 
" ώς γενικόν κέντρον άπάσης τής Ελλάδος. 'Αφίνω νά λέγω τάς όσας βοηθείας 
" αύτοθελήτως έπρόσφερον αύτη καί τίνες απέβλεπον εις τήν τιμήν καί ύπόλη-
" ψιν αυτής. 

"Άλλ' αυτή ή σκληρά καί υπερήφανος, καταγινομένη εις τήν μέθοδον τής 
" αίσχροκερδείας καί τής αρπαγής και εις τούς βαθμούς τής δόξης, πριχοΰ τό 
" Έλληνικόν γένος νά λάβη τήν ανεξαρτησίαν του εντελώς καί παντός άλλου 
" είδους ατοπήματα, δέν δίδει άκρόασιν τελείως εις τά; φωνάς αυτών άλλ' 
" ούτε αϊ ήδη δειναί περιστάσεις τής Άνατολικής Ελλάδος κατεμαλάκωσαν τήν 
" καρδίαν τής Πελοποννήσου μήτε αϊ συνεχείς τέλος πάντων μετά δακρύων 
" παρακλήσεις αυτής διά τήν ένταϋθα έξαποστολήν έν τάχει τής πελοποννησιακής 
" βοηθείας εις άπάντησιν τοϋ έχθροΰ έμετέβαλον τήν δόλιον διάθεσιν αυτής. 
" Είπα δεινας περιστάσεις, διότι ό Καραισκάκης καί Μήτσος Κοντογιάννης. καθώς 
" καί άλλοι, κάμνοντες άνακωχήν αρμάτων ησυχάζουν, δίδοντες έτι καί τά Οσα 
" χαρακτηρίζουν τόν ραγιαν. Καί Οντα έκεϊνα τά μέρη ούτως, ό εχθρός διευθύ-
" νεται άνευ φόβου εις τήν θέσιν τής επαρχίας Λεβαδείας, καθώς καί ήδη στρα-
" τοπεδεύει εντός αυτής. Καί οι είρημένοι Ομως στερημένοι τής πελοποννησια-
" χής βοηθείας, ποιοΰν τοιαύτας. 
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κερδαλεοφροσύνης, άλλ' έξ ανάγκης πρός διατήρησιν της έαυτων Ισχύος 
και περιωπής, υποχρεωμένων νά διάγωσιν έλευθερίως και ν' άμειβωσι 
γενναίως την εις αυτούς άφοσίωσιν των παλληκαρίων των οι στρατιωται 

" Διά νά μή νομίσετε ότι έκφράζομαι τοιούτους λόγους διά τίνος πάθους, 
"αφινω τήν φιλογένειάν σας νά κάμετε κρίσιν*όρθήν επάνω ει; τά πράγματα 
« δια νά πληροφορηθήτε μόνοι σας. 

" Πόσον διάστημα καιροϋ διέτρεξεν άφ' ής έδωκεν ύπόσχεσιν ή Πελοπόννησος 
" διά τήν εις τήν Άνατολικήν Ελλάδα έξαποστολήν τών στρατευμάτων ; πολύ 
<< βέβαια, καθότι ή προθεσμία της διπλή καί τρίδιπλος έγεινε ! Σας παρακαλώ, 
" είπέτε μου άν ή παροϋσα περίστασις συγχωρή νά γένη διπλή καί τοίδιπλος ή 
" προθεσμία* Οχι μόνον αλλ' ούτε τροφάς μίς προφθάνουν, όπου καταλιμοκτο-
" νοϋμεν έδώ, καταπολεμοϋντες μόνοι μας τόν έχθρόν διά ξηράς καί διά θαλάσ-
" σης. Στοχάζομαι νά σας είναι γνωστή ή έν τώ Κορινθιακώ κόλπω εισβολή τοϋ 
" έχθρικοϋ στόλου' μολονότι άν έπωλειτο είς κανένα μέρος τροφή, όπου νά ήτο 
χ δυνατόν νά αγοράζωμεν, μολον τοϋτο δεν έζητήσαμεν μήτε καί αυτήν έξ αυτών 
" τήν τροφήν. "Οθεν βέβαια τοϋτο δέν είναι άλλο ειμή μία φανερά φανερά αόρά-
" νεια καί φανερός διαχωρισμός αφ' ημών, ώς τό πάλαι. 

ο Φροντίδα καί έπιμέλείαν καταβάλλουν έως νά έβγάλουν τόν Νικήταν μόνον 
π ει; τά Μέγαρα μέ πεντακοσίους ή και χίλιους στρατιώτας καί προφασίζονται 
" με αυτόν ότι στέλλουν στράτευμα. Σας λέγω μετά βεβαιότητος Οτι, αν δεν ήθε-
" λεν έχει ή Πατρίς τόσην ανάγκην, άς ήτον πεπληροφορημένη με μόνον τον 
« Νικήταν ήθέλομεν καταξολοθρεύσει τόν τύραννον. "Ενθα έκ τών είρημένων 
" δέν αμφιβάλλω καθώς καί άλλων έτι γνωστών σας νά έξακριβώσετε τό άνευ 
" λόγου δικαίωμα τών Πελοποννησιων έως ατόμου. 

" "Οσον τό κατ' έμέ. έβράχνιασεν ό λάρυγξ μου, έκολλήθη καί ή γλωσσά μου 
" τώ λάρυγγί μου, κατά τόν ψαλμωδόν Δαυίδ, βοώντας διά συνεχών γραμμάτων 
" άδιακόπως τήν κατεπείγουσαν ανάγκην τοϋ Έθνους* άλλ' αυτός μήτε είς τάς 
Η συνεχείς φωνάς μας εισέτι έδωκαν ακρόασιν μήτε ύπεράσπίσιν καί βοήθειαν 
" εις τήν κατεπείγουσαν ανάγκην τής Πατρίδος. 

" Πολλάκις λοιπόν ήθέλετε ειπεί* πάλιν επιστολή τοϋ Οδυσσέως ! πάλιν νά 
" παρακινήσωμεν τούς Πελοποννησίους διά τήν ένταϋθα έξαποστολήν ταχειαν 
" τών στρατευμάτων* καί έγώ χωρίς παϋσίν . . . καί ή φιλογένειά σας νά όμιλή-
Β σετε πρός τούς Πελοποννησίους' ό ε!ς τήν παροϋσαν στιγμήν κίνδυνος τής 
" πατρίδος έστάθη αίτιον καί έκτείνομαι διά τής παρούσης μου, καί συγχωρητέον. 
" Υγιαίνετε κατ' άμφω εύδαιμονοϋντες καί φιλειτε τον ύμας φιλοϋντα. 

Εν τη Μονη της Ιερουσαλήμ, τη 13 Ιουλίου 1823. 
Στους ορισμούς σας 

Οδυσσεύς Ανδρίτσου. 
Β Τήν ιδίαν στιγμήν τό έν Λεβαδεία έχθρικον στρατόπεδον έμετέβη είς τήν 
έπαρχίαν Θηβών ". 
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άπητουν τακτικήν τήν πληρωμην τοϋ μισθοΰ, δι' αύτους δέ ό άριστος 
τών στρατηγών καί ό αγαπητότατος εθεωρείτο ό τακτικώτερον καί γεν-
ναιότερον τών λοιπών πληρώνων. Οί αρχηγοί ΰπεβάλλοντο είς πολλάς 
έξ ιδίων δαπανάς, αυτός δέ ό Οδυσσεύς πρό τίνος ειχε δαπανήσει ε ξ 
ίδιων 15 χιλιάδας γροσιών, ποσόν αρκετά σημαντικόν. πρός άγοραν 
πυρίτιδος έκ Ψαρών. Οθεν βαρέως φέρων τό αδίκημα έπέστρεψεν εις 
Αθήνας* άλλα μη δυνάμενος νά μείνη αργός, άποκαμών δ' άλλως τε και 
έκ τής εναντίον του αμείλικτου αντιδράσεως τών προυχόντων Αθηναίων, 
απεφάσισε νά έκστρατεύση, μισθώσας έξ ίδιων όσους στρατιώτας ήδΰ-
νατο. Έζήτησε την έξόφλησιν τοϋ πρός αυτόν χρέους των δι' όσα είχε 
δαπανήσει έκ τοΰ βαλαντίου του πρός έπισίτισιν τής Ακροπόλεως, άλλ' 
ουδέ λεπτόν έλαβε'. Ώς και ένα έμπειρικόν χειροΰργον Οθωμανόν, όν 
έζήτησεν, ήρνήθησαν νά πέμψωσιν αύτώ, έπι τω λόγω ότι ήτο ό ιατρός 
τής φρουράς. "Οθεν απήλθε σφόδρα έξωργισμενος καί μενεα πνέων κατά 
των έχθρων του και ιδίως κατά τών έν Αθήναις αντιπάλων του. Τό 
αληθές είναι ότι ή έχθρα μεταξύ τοΰ Όδυσσέως καί τής αριστοκρατικής 
ιδίως μερίδος τών Αθηναίων είχε καταντήσει τότε άσπονδος* άλλ' όμως 
πασα ή ευθύνη δέν βαρύνει τους τελευταίους τούτους. Ό Όδυσσεΰς ήτο 
βιαιοπαθής εις τό μισός του, οι δέ στρατιωται του, φημιζόμενοι έπι 
άγριότητι, όπως ό περιβόητος Μάνδαλος, εις τών υπαρχηγών του ό 

1 Περί τοϋ χρέους τούτου ύπήρχεν είς χείρας τοϋ Όδυσσέως τό επόμενον 
χρεωστικόν όμόλογον' ο Διά τοϋ παρόντος δηλοποιοϋμεν ημείς οί υποφαινόμενοι 
Β Οτι ό Γενναιότατος Καπετάν Οδυσσεύς, έχοντας ανάγκην ή πατρίς μας, έδωσεν 
Β έξ ίδιων του διά σιτάρι καί γεβερτζίλέν, όπου έφέραμεν διά τό Κάστρον, γρόσια 
"χιλιάδες δεκατέσσαρας καί έξακόσια εννέα καί παράδες δέκα, γρ. 14609 καί 
Β παράδ. 10. Καί είς ένδειξιν έδώσαμεν εις χείρας του τό παρόν έσφραγισμένον 
« τή σφραγιδι τής Κοινότητος καί ύπογεγραμμένον παρ ημών. 

Εν Αθηναις τη 22 8βρίου 1822. 

Έπονται τριάκοντα πέντε υπόγραφαι τών προκρίτων καί μάλλον επισήμων 
έκ τών πολιτών. 

Υπάρχει έν τώ Άρχείω τής'Ιστορικής καί ΈθνολογικήςΈταιρειας (αριθ.1592) 
παρόμοιον έγγραφον τών προκρίτων Λεβαδείας χρονολογουμενον έκ Σαλώνων 
άπό 17 Νοεμβρίου 1821, δια τοϋ όποιου όμολογοϋσιν ότι έδανείσθησαν παρά τοϋ 
Καπετάνου των Όδυσσέως Άνδρίτσου γρόσια πεντακισχίλια, πεμφθέντα είς 
Ύδραν πρός άγοράν πυρίτιδος, άτινα υπόσχονται ν' άποδώσωσι μετά πεντάμη-
νον μεν προθεσμίαν άτόκως* μετά δέ τήν προθεσμίαν ταύτην μετά τόκου 15 
τοις % κατ' έτος. 
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κατόπιν είς τόν Γκούραν αφοσιωθείς, ειτε τη συναινέσει αϋτοϋ είτε καί 
αυτοβούλως, ειχον προβή εις παντοίας εκβάσεις και ύβρεις καί κακώσεις 
κατα των πολιτών, μή σεβόμενοι ούδ'αύτων των αρχοντικών των Αθη
νών οίκων. Τό πάθος δέ των Αθηναίων, όπερ παρεκίνησε τόν ιστορικόν 
Σουρμελήν να γράψη μετα τόσης χολής, μαρτυρειται και έκ τοϋ έξης 
περιστατικού. Ό Όδυσσεύς είχεν ομολογουμένως έργασθη όπως δά 
κατάλληλων οχυρωματικών έργων περιλάβη εντός τοϋ περιβόλου τοΰ 
φρουρίου τό άνακαλυφθέν ύδωρ της Κλεψύδρας, τη υποδείξει τοΰ έν 
Αθήναις ΰποπροξενου της Αυστρίας άρχαιοδίφου Γροπίου, έξασφαλίσας 
ούτω την ύδρευσιν είς τους πολιορκουμ.ένους. Έτοποθέτησε δέ έπι τοΰ 
ανεγερθέντος τείχους πλάκα άναθηματικήν φέρουσαν τήν έπιγραφήν : 
« Προμαχεωνα τόν δε πηγαίου υδατος ανηγειρεν εκ βάθρων Όδυσσευς 
Ανδριτσου, Ελλήνων στρατηγός ̂ . Ή επιγραφή αύτη, καθα βέβαιοι ό 
Παπαδόπουλος, άψηρέθη κατόπιν έξ εμπάθειας.Άλλ' όμως σήμερον σώζε
ται έντετειχισμενη και πάλιν φέρουσα τήν προσθήκην σΰν τώ γενναίω 
Γκούρα)). Πότε έγένετο ή τοιαύτη μεταβολή, δέν είναι έξηκρβωμένον. 

Συνέβη τότε ετερόν τι περιστατικόν, έλέγχον τήν κακοβουλίαν τής 
Κυβερνήσεως καί τήν άδυσώπητον αυτής πρός τόν Όδυσσέα έχθραν. Ό 
επιμελητής καί ταμίας τοϋ κατα τήν 'Ανατολικήν Ελλάδα στρατού 
Ιωάννης Μέλας, βλέπων τόν Όδυσσέα άπρακτοΰντα δι' έλλειψιν μέσων, 
απεφάσισε να χορήγηση είς αϋτον 25 χιλιάδας γροσιών διά τήν μισθοδο-
σίαν τών ύπ' αυτόν ανδρών, πεπεισμ.ένος έν τη άθωότητί του ότι πράττει 
έργον φιλόπατρι και άξιεπαινον. Άλλ' ή Κυβέρνησις μαθοΰσα τό γεγο
νός, έπέπληξεν αυτόν δριμΰτατα καί κατελόγισεν εις βάρος του τό ποσόν 
αυτό, αυστηρώς άμα άπαγορεΰσασα νά χορήγηση είς τόν Όδυσσέα καί 
όβολον έστω. Διά τής πράξεως ταύτης ΰπερεπληρώθη ή κύλιξ τής πικρίας. 
Ό Όδυσσεΰς άπέδωκεν είς τόν Μελαν τά χρήματα, είπε πρός τους φίλους 
του : « Άς όψωνται οί αίτιοι ! )) καί διενοήθη καί έπραγματοποίησε τό 
άπονενοημένον σχέδιον τής είς τούς Τούρκους αΰτομολίας του 1. 

1 Ό Σπηλιάδης είς τά Απομνημονεύματα αύτοΰ ώς εξής αφηγείται τά συμ
βάντα, εκ τών αναφερομένων δε παρ αύτοΰ λεπτομερειών διαφωτίζεται χαί ή 
κατόπιν ενέργεια τών Ρουμελιωτών καί Σουλιωτών οπλαρχηγών υπέρ τοΰ Όδυσ
σέως καθώς καί ή αρχή τής μετά τών Τούρκων συνεννοήσεως τούτου: κ Ο Οδυσ-
" σεύς Οτε ό εχθρός έφθασεν είς Λεβάδειαν, άνηνέχθη τήν 7 Ιουλίου προς τήν 
" Κυβέρνησιν καί έζήτησε τάς διαταγάς της νά κινηθή κατ' αΰτοΰ, αλλά δέν 
" τάς λαμβάνει. Τάς 15 έγραφεν ότι έλυπειτο μή ευρεθείς καί έκεινος εις τήν 
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Την ψυχολογικήν κατάστασιν τοΰ Οδυσσέως κατ εκείνον τόν καιρόν 

διερμηνεύει εύγλωττότατα ή έξης επιστολή αύτοΰ, δημοσιευθείσα ύπό 
τοΰ προμνημονευθεντος συνταγματάρχου Στάνωπ, διότι είς αυτόν άπηυ-
θύνετο τυνοψίζουσα δέ πάντα τά εναντίον τής Κυβερνήσεως παράπονα 
τοΰ άδικηθέντος άρχηγοΰ : 

Εν Βελίτση τη 1 Σεπτεμβρίου 1824. 
Κύριε, 

)) Αφότου έχωρίσθημεν είς τήν "Αμφίσσαν, δέν ήξιώθην επιστολής σας, 
)) μολονότι συχνάκις σας ανέφερα τά παράπονα μου καί τών άλλων 
)) Καπεταναίων, οί όποιοι διά παρόμοιας αίτιας ευρίσκονται έδώ είς 

" μάχην τής "Αμπλιανης, καθό μή λαβών διαταγήν της, περιέμενε δε διαταγήν 
" διά μέσου τοΰ Μελα. Τήν 27 τοΰ Ιδίου πρώτος ό Όδυσσεύς καί 8 έκ τών 
" οπλαρχηγών Σουλιώται καί Στερεοελλαδιται αναφερόμενοι προς τήν Κυβέρνη-
"σιν, ζητοΰσι τάναγκαϊα διά νά πολεμήσωσι τούς έχθρούς' αλλ' ό Οδυσσεύς 
" είναι είς τήν ύογήν της. Αρχάς Αυγούστου αρχίζει έν τή απελπισία του νά 
" συνεννοήται μέ τούς Τούρκους. εξομολογείται ε!ς τόν Δυοβουνιώτην καί τοΰ 
" λέγει Οτι ή Κυβέρνησις έχει σκοπόν νά κτυπήση τούς οπλαρχηγούς και θα 
« τούς άπολέση, έάν δεν εισβάλωσι Τοΰρκοι είς τήν Πελοπόννησον. Φαίνεται δέ 
" Οτι ητο με αυτόν σύμφωνος καί ό Καραίσκάκης εναντίον τής Κυβερνήσεως. 
" Τήν 23 τοΰ αύτοΰ αναφέρει ό Μέλας είς τήν Κυβέρνησιν ότι ό Όδυσσεύς καί 
" ό Δυοβουνιώτης ώμλησε με τούς Τούρκους καί ότι οι άλλοι αρχηγοί δυσηρε-
" στήθησαν καί απελθόντες όλοι είς Άργοστόλιον, όπου έστρατοπέδευεν έκεινοι, 
" τόν ήρώτησαν περί τούτου και τούς άπεκριθη Οτι δεν ήτο μυστικόν ή μέ τούς 
" Τούρκους συνέντευξις του, τήν έγνώριζον καί οι άλλοι εντόπιοι αρχηγοί καί 
" απέβλεπον εις τό νά τούς απατήση νά μή βλάψωσι τά μνήματα. Έπαραπο-
" νειτο δέ κατά τής Κυβερνήσεως καί διότι δέν τόν έπλήρωνε τούς μισθούς του 
" διά τήν πολιορκίαν τών φρουρίων τής Εύβοιας. Είς τήν μέ τούς Τούρκους 
" συνέντευξίν του ήτο παρών καί ό Καραίσκάκης, Οστις ειπεν Οτι παρευρέθη διά 
"ν' ακούση τι θά ώμιλει μέ τούς Τούρκους. . . Έν τούτοις ό αρχηγός Τσα-
"βέλλας, Ν. ΙΙανουριας, Καραίσκάκης. Δήμος Σκαλτσας, 'Ανδρίτσος Σαφάκος, 
" Γ. Δράκος, Γ. Δαγκλής, συνεκρότησαν συμβούλιον, απεφάσισαν νά πλήρωση 
" ό Μέλας είς τόν Όδυσσέα πεντακοσίους μισθούς καί παρεκάλεσαν τήν Κυβέρ-
" νησιν νά τούς δεχθή, διά τόν φόβον μή βλάψη ό Όδυσσεύς τά γενικά συμφέ-
" ροντα. 'Αλλ' ή Κυβέρνησις τούς έπιπλήττει τήν 11 Σεπτεμβρίου, διότι έπεμ-
" βαίνουσιν εις τά χρέη της καί τούς λέγει Οτι ό Οδυσσεύς δέν έχει διαταγήν 
" στρατολογίας καί δέν εχει δίκαιον νά ζητή μισθούς' καί επομένως τά κατ άπό-
" φασίν των πληρωθέντα παρά τοΰ Μελα είναι είς βάρος τούτου. Και τότε ό 
" Οδυσσεύς, μή υποφέρων νά ζημιωθή ό Μέλας, τοΰ απέδωκε τά χρήματα τής 
" Κυβερνήσεως ". 
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a Βολίτσαν. Συνήλθομεν δια να έμποδίσωμεν τήν άρπαγήν των δίκαιω
ν των τοΰ λαοΰ. Οι κυβερνήταί μας, άφοΰ έγειναν κύριοι τοΰ δάνειου, 
Β δέν συλλογίζονται άλλο πάρα να δολοφονήσουν όλους εκείνους, οί όποιοι 
)) όμιλοΰν δια τά δικαιώματα τοΰ ταλαίπωρου λαοΰ τής Ελλάδος, διά 
a ν' απαλλαχθούν είς τό εξής άπό όλους, όσους φοβούνται, ίνα τυράννω
ν σιν έπειτα μέ πλήρη έλευθερίαν. Σας αναφέρω δέ τούτο, διότι τρεις 
ο φοράς με έπυροβόλησαν' τήν πρώτην φοράν είς Ναύπλιον. Καθ' όλας 
a αΰτάς τάς περιστάσεις συνέλαβα τους ένοχους καί τους έπαρουσίασα 
a προσωπικώς εις τήν Κυβέρνησιν. Εις τήν πρώτην περίστασιν ή Κυβέρ-
a νησις ειπεν ότι θά δικασθούν τήν έπομενην ήμέραν άλλα την νύκτα 
a οι δολοφόνοι άπελύθησαν. Τό πρωί, ένω έκαθήμην είς τό παράθυρόν 
Βμου και έπερίμενα τήν δίκην, έκ δευτέρου μ.' έπυροβόλησαν. Αμέσως 
a έτρεξα καί συνέλαβα τους κακούργους και τους έπαρουσίασα πάλιν είς 
a τήν Κυβέρνησιν, μέ άπεκρίθησαν δέ ότι τήν έπιοΰσαν θέλουν δικασθή. 
a Έπερίμενα' άλλά τήν έπομενην είδα αιφνιδίως τους αυτούς νά μ.έ 
a πυροβολήσωσι διά τρίτην φοράν. Πάλιν τούς συνέλαβα καί τούς παρέ-
" δωκα έκ νέου εις χείρας τής Κυβερνήσεως καί έκτοτε άνεχώρησα διά 
a τόν στρατόν. Μόλις δέ είχα αναχωρήσει, και εις τον δρόμον λαμβάνω 
a γράμμα άπό τόν Σκώτον λοχαγόν Φίνλαϋν, ό όποιος μέ παρεκάλει νά 
a ταχύνω πρός αυτόν, επειδή ή ζωή μου και ή ιδική του εύρίσκοντο εις 
Βκίνδυνον' άφοΰ δ' ένταμώθημεν, έπληροφορήθην ότι ή Κυβέρνησις 
a έστειλεν ένα άνθρωπον, ό όποιος τοΰ έπρόσφερε δέκα χιλιάδες τάλ-
Βληρα, διά νά παραδώση τήν οίκίαν μου εις αυτόν τον άπεσταλμενον. 
Β Ό λοχαγός Φίνλαϋς όμως δέν συνηνεσεν είς τοιαύτην αίσχράν πραξιν 
a και έδιωξεν άπ' εμπρός τόν άπεσταλμένον, φοβερίσας αυτόν ότι άν 
a έτόλμα νά είπη έκ δευτέρου τοιούτον λόγον, ήθελε τόν κτυπήσει. Έν 
Β τούτοις ό ούτιδανός εκείνος δέν έχασε καιρόν, άλλ έτοποθέτησεν εις 
a τόν δρόμ.ον δύο ανθρώπους μέ οδηγίας νά δολοφονήσουν τόν λοχαγόν 
a Φίνλαΰν, άμα ηθελον τον ιδεί. Έπυροβόλησαν και τόν έπλήγωσαν, 
a άλλά καθώς ειδε τό πιστόλιον παρουσιαζόμενον, έπιτηδείως τό έκτύ-
a πησε μέ τήν χείρα καί τοιουτοτρόπως δέν έπληγώθη βαρέως καί έσωσε 
Β την ζωήν του. Δι'έμέ δέ είκοσι ή τριάκοντα άνθρωποι πληρωμένο: 
a άπό τους αισχρούς κυβερνήτας μας, παραφυλάττουσι νά εΰρουν εύκαι-
a ριάν νά μέ δολοφονήσουν. 

Β Είς τά τοιαύτα μεταχειρίζονται τά χρήμα τοΰ δανείου και όχι είς 
a τάς άνάγκας τοΰ πολέμου. Σας λέγω δέ ότι πρός άσφάλειαν τής ζωής 
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Β μας ώς τελευταίον καταφύγιον δεν εχομεν αλλο μεσον παρα να προσ-
" πέσωμεν εις τό έλεος των Τούρκων, τόσον ημείς, όσον καί ό άτυχέστα-
a τος λαός τής Ελλάδος, όστις φεύγων άπό τόν ένα ζυγόν καί βλέπων 
a ότι θά πεση εις χειρότερον. προτίμα τόν πρώτον άπό τόν δεύτερον, 
a Τας περιστάσεις ταύτας υποβάλλων πρός υμάς, κύριε, διά νά έκτιμή-
a σετε τήν κατάστασιν τής Ελλάδος, άπονέμω εύσεβάστως τάς προσα-
a γορεύσεις μου. 
Ο ταπεινότατος δουλος σας 

«'Οδυσσεύς *Ανδρίτσου«. 
Προς τον Συνταγματάρχην Στάνωπ 
Εις Λονδινον 

Είς, τήν έπιστολήν ταύτην ό Στάνωπ επάγεται τά έξης σχόλια : 
κ Ισως τινές ήθελον νομίσει ότι θά ήτο συμφερώτερον καί εις τόν 

a Όδυσσέα καί εις έμε', ή μάλλον φρονιμώτερον νά παραλείψω μέρη 
a τινά τής επιστολής ταύτης* τήν πανοΰργον αυτήν διαγωγήν κατα-
Β φρονώ. Έάν τά έκθετόμενα πράγματα ύπό τοΰ μεγάλου τούτου 
" Καπετάνου είναι αληθινά, τά αισθήματα των είναι φυσικά και τοιαύτα, 
Β όποια δύναται τις νά προσδοκά παρ ανθρώπου έχοντος τήν άνατροφήν 
a εκείνου. Τό άμεσον σφάλμα πρέπει ν' άποδοθη είς τήν Έλληνικήν 
Β Κυβέρνησιν. Άλλ' οι αρχικοί αίτιοι είναι οι διαπραγματευθεντες τό 
Β δάνειον, διότι δέν έζήτησαν νά τεθώσιν Οροι, σκοπός τών όποιων έπρεπε 
Β νά είναι ή διαλλαγή καί ή ανεξαρτησία. Άνευ ενώσεως οι μέτοχοι τοΰ 
Β δανείου πρέπει νά είναι βέβαιοι ότι ουδέποτε θέλουσι λάβει λεπτόν. Τό 
Β ψεΰδος καί ή πανουργία έχουσιν ολέθριους συνεπείας* ή άπόκρυψις τής 
Β αληθείας είναι επιβλαβής και εις τους μετόχους καί εις τούς "ΕλληναςΒ. 

Ή άναφερομένη έν τη επιστολή ταύτη συνέλευσις Καπεταναίων έν Βελίτση δέν μνημονεύεται ύπό τής ιστορίας, "ίσως όμως συνήλθον εκεί 
τίνες έκ τών έν Άμφίσση πρότερον συνελθόντων και δυσηρεστημένων 
κατά τής Κυβερνήσεως ώς παραγκωνισθέντων έν τή μισθοφορική εκστρα
τεία, ή μάλλον ίσως ήτο απόπειρα τις τοΰ Όδυσσέως πρός συνασπισμόν 
τοιούτον, άλλά μή εύοδωθείσα, διότι άλλως θά ύπήρχον περί αυτής 
μαρτυρίαι. 

Είς τά αίτια δέ τά έξωθήσαντα τόν Όδυσσέα πρέπει ακόμη νά προσθέ-
σωμεν καί την θρυληθείσαν πρόθεσιν περί τής Κυβερνήσεως, Οπως διορίση 
ώς φρουρούς τής επαρχίας Λεβαδείας τους Τζαβελλαίους μετά σώματος 
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Σουλιωτών 1. Τό καπετανατον της Λεβαδείας άνήκεν εις αυτόν ανέκαθεν, 
διότι ειχε διορισθη εκεί πρό της Επαναστάσεως ύπό τοϋ Άλη 2. "Ωστε 
τό νέον τοϋτο τραΰμα ήτο καίριον κατα τής φιλοτιμίας του, καθό ίσοδυ-
ναμοΰν μέ καθαιρεσιν. Διό συνεκάλεσε τους προκρίτους τής επαρχίας, ώς 
γράψει ή Εφημερίς Αθηνων, συνιστών αύτοις να μή στέρξωσι τόν 
τοιούτον διορισμόν, όν έν άναγκη ήτοιμάσθη και δια τής βίας να εμπό
διση. Και δέν έπραγματοποιήθη μεν ή πρόθεσις τής Κυβερνήσεως, Ίσως 
δέ και τα περί τούτου ήσαν απλή διάδοσις* άλλ' όμως είναι άναμφίσβή-
τητον ότι τάλλεπάλληλα ταΰτα περιστατικά επέδρασαν επί του πνεύ
ματος και υπερίσχυσαν νά κατανικήσωσι τους δισταγμούς του. 

["Επεται συνέχεια}. ΧΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ 

1 Τό κακεντρεχες σχέδιον ήτο επινόημα τών άμειλίκτων έχθρων του. Είς έξ 
αυτών ό Γ. Αίνιάν, Οστις είχε χρηματίσει μέλος τοϋ Αρείου Πάγου, ήτο δε 
τότε Γενικός Έφορος τών στρατοπέδων τής Στέρεας Ελλάδος, έγραφεν έξ 
'Αμφίσσης τήν 23 Όκτωβρίου πρός τήν Κυβέρνησιν: κ Ό Όδυσσεύς είναι ε!ς 
" τήν σπηλιάν του μεμονωμένος* αλλά πρό πάντων άνάγκη νά τοϋ άφαιρεθή 
" πάσα επιρροή άπό τής επαρχίας. Ό Γ. Δράκος διωρίσθη οπλαρχηγός Ταλαν-
" τίου' νά διορισθη καί ό Κ. Τζαβέλλας τής Λεβαδείας. Νά διορισθοϋν καί άλλοι 
« νά φυλάττουν τον Πανουριαν όπου αν έναντιωθή. νά τόν κτυπήσουν. Νά διορι-
" σθοϋν δε ό Λάμπρος Βέικος καί ό Δαγκλής' τότε κατορθώνεται τό κατά τοϋ 
" Όδυσσέως κίνημα. Ιδού αρμόδιος καιρός διά τήν καταστροφήν τοϋ Προδότου. 
ο *Ας διορισθη καί ό Καραισκάκης νά περάση είς Καρπενήσι νά συμπολιορκήση 
" με τόν Μήτσον καί Γιολδάσην τους είς Μαυρίλον έχθρούς, διά να μη αρχίσουν μεσιτειαι υπερ του Οδυσσέως καί αργοπορίαι ". Ως πρός τήν τελευταίαν ταύτην 
φράσιν όρα περαιτέρω τά περί τών ενεργειών τοϋ Καραίσκάκη. 

2 Ο Όδυσσεύς ώς αρματωλός τής Λεβαδείας έκέκτητο τοιαύτην ίσχύν καί 
τοίαυτην ένήσχει έξουσίαν, έν Ονόματι τοϋ ισχυρού βεζύρου τών Ιωαννίνων, ώστε 
καί πρός αυτούς τούς ισχυρούς Οθωμανούς έκερετο αγερώχως καί δεσποτικώς. 
Ό Γούδας αναφέρει τό εξής άνέκδοτον' "Ιβραημ πάσας τις άγων τρεις χιλιά-
" δας στρατού, αφίκετο είς Λαμίαν, ιν'απέλθη είς Πελοπόννησον ώςΒαλής' έφερε 
" δέ μεθ' εαυτού καί ένα Τατάρ αγιοϋ. αρχιταχυδρόμον, Ναλκηράνην λεγόμενον 
" (πεταλοθραύστην)' ούτος εχθρός ων τοϋ έν Λεβαδεία Έμίν Τατάρ ΰποταχυ-
" δρόμου), ύπό τοϋ Άλή πάσα διορισθέντος, έξυλοκόπησεν αυτόν ανηλεώς έν τώ 
Β ταχυδρομικω καταστήματι. Μαθών τούτο ό Όδυσσεύς έπεμψε τόν Διαχον χαί 
" έξυλοκόπησεν ανηλεέστερον έν τώ μέσιο τής αγοράς τής Λεβαδείας τόν άρχι-
Β ταχυδρόμον. Οι Λεβαδεις έφοβήθησαν είς τοσοϋτον τάς αντεκδικήσεις τοϋ 
" Ιβραημ πασα, ώστε οι προύχοντες καί προεστοί ανεχώρησαν καί έπεμψαν 
Β μεταμφιεσμένους ώς προεστούς δήθεν υποδεεστέρους τινάς. Ίνα ύποδεχθώσι τόν 
Β διαβαίνοντα πασαν. Άλλ' ούτος μαθών ότι ό Όδυσσεύς ήτο ώχυρωμένος έν τή 
Β άνω τής πόλεως Μονή μετά έχατόν πεντήκοντα. απέπεμψε τόν άρχιταχυδρό-
" μον καί διήλθε μεθ' Ολου τοϋ στρατοϋ του, χωρίς νά ενόχληση ουτε τήν πόλιν 
" ούτε τούς προύχοντας". Σημειωτέον ότι καί οι επιφανείς τής επαρχίας οπλαρ
χηγοί ύπετάσσοντο αύτώ. Ό Αθανάσιος Διακος ήτο πρωτοπαλλήκαρόν του, έχρά-
τησε δέ αυτόν πλησίον του παρά τήν εναντίον του μήνιν τοϋ φοβεοοϋ σατράπω. 
Τόν δέ κλέφτην Πανουριαν συνέλαβε καί έπεμψεν εις Ιωάννινα, χωρίς όμως νά 
τόν βλαψη, αλλά και συστήσας μάλιστα εις τόν 'Αλήν να μή τόν κακοποιήση. 

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΔΡΙΑΝΟΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΥΠ' ΑΥΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
*— 

"Οτε κατ' Αύγουστον του έτους 117 
μ. Χ. ό αυτοκράτωρ Τραϊανός άπέθανεν 
αιφνιδίως καί άπροσδοκήτως έν Σελινοϋντι 
τής Κιλικίας, ή αυτοκράτειρα Πλωτϊνα 
ανήγγειλε τώ συγγενεϊ αυτής Ποπλίω Αι-
λίω 'Αδριανω, ότι ό αποθανών υίοθέτησεν 
αυτόν κατά τήν ώραν του θανάτου. Ό 
Τραϊανός ειχεν ήδη απονείμει αΰτώ τοσαΰτα 
αξιώματα καί τοσαύτας τιμάς, ώστε πρό 
πολλοϋ αυτός καί ουδείς άλλος έφαίνετο 
ενδεδειγμένος ώς επίδοξος τοΰ θρόνου διάδο
χος* άλλά τήν όριστικήν άπόφασιν τής υίο-
θετήσεως έλαβεν ό έν ηλικία 64 ετών ευρι

σκόμενος αυτοκράτωρ πολϋ βραδύτερον, Οθεν καί διεδόθη ότι ή αυτο
κράτειρα καί ό κηδεμών τοΰ Αδριανού Άττιανός προέβησαν είς τήν 
υίοθέτησιν αΰτοΰ μόνον μετά τόν θάνατον τοΰ Τραιανοΰ 

Ό Αδριανός έλαβε τή Η Αυγούστου τήν περί τής υιοθετήσεως αΰτοΰ 
άγγελίαν, τή δέ 11 Αυγούστου (τοΰ έτους 117) τήν τοΰ θανάτου τοΰ 
Τραιανοΰ καί αυθημερόν άνεκήρυξεν εαυτόν αυτοκράτορα έν Αντιό
χεια, τή πρωτευούση αΰτοΰ, καί έλαβε μετά ταΰτα την έπικύρωσιν 
ύπό τής Συγκλήτου. Ει καί έπειτα δέν διώκησεν ούτε κατά τό πνεΰμα 
τοΰ προκατόχου του ούτε κατά τήν έπιθυμίαν τής Συγκλήτου, οΰχ 
ήττον όμως ήρξατο μετά τοΰ Άδριανοΰ διά τό ρωμαϊκόν κράτος ή περίο
δος, ήν ό Γερμανός ιστορικός 'Ράγκε χαρακτηρίζει ώς τήν τής εξωτε
ρικής ειρήνης καί τής εσωτερικής προόδου)). 

Αμφότεροι οί γονείς τοΰ Άδριανοΰ κατήγοντο έξ Ανδαλουσίας καί ό 
Αδριανός έγεννήθη τη 24 Ιανουαρίου τοΰ έτους 76 μ. Χ. κατά τους 

πλείστους έν ιταλική, ένθα καί έδιδάχθη τά πρώτα γράμματα. Άποθα-
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νόντος δέ τοϋ πατρός του μετα δέκα έτη, τήν κηδεμονίαν αΰτοϋ άνελα-
βον οί συγγενείς του Μ. Ούλπιος Τραϊανός και ο ίππεΰς Καίλιος Άττια-
νός. Κατα τα πέντε επόμενα έτη έφοίτησεν έν σχολείω τινί της Ρώμης, 
ένθα τό όλως έξαιρετικόν μνημονικόν του τω διηυκόλυνε να λαβη γνώσεις 
πολλας εν όλοις τοις κλαδοις τών έπιστημών. Ειχε πρός τούτοις καί 
φυσικήν κλισιν πρός τας σωματικάς ασκήσεις, πρός μεγάλας πορείας καί 
επικίνδυνους θήρας' ιδίως δέ, ότε έν ηλικία δεκαπέντε ετών επέστρεψε 
παρα νην μητέρα αΰτοΰ είς την Ίσπανίαν, έπεδόθη μετα τοσαύτης μανίας 
εις τήν θήραν τών άγριων θηρίων, ώστε ό κηδεμών αΰτοϋ έφοβήθη, μη 
χάριν της διασκεδάσεως ταύτης λησμονήση παν άλλο, και προέτρεψεν 
αυτόν νά επιδίωξη έν 'Ρώμη θέσεις πολιτικάς καί στρατιωτικάς. Καί 
πρό της άναρρήσεως τοΰ Τραιανοΰ είς τόν θρόνον ήτο ηδη χιλίαρχος τοϋ 
πέμπτου λεγεώνος έν Μοισία. Ό Τραϊανός συνεδέθη μετ αΰτοΰ έτι στε-
νότερον, δοϋς αύτώ σύζυγον την άνεψιάν του Βιβίαν Σαβίναν, προσλα-
βών αυτόν έν ταϊς έκστρατειαις και άναθέσας αύτώ τα υψηλότερα δημό
σια αξιώματα. Από τοΰ 113—117 ήτο ό Αδριανός ύπαρχος τοΰ αύτο-
κράτορος έν τώ κατά τών Πάρθων πολέμω καί κατά τόν θάνατον τοΰ 
Τραιανοΰ κατείχε τήν κατ' εκείνους τούς χρόνους σπουδαίαν θέσιν τοΰ 
τοποτηρητοΰ έν Συρία. 

Έν ύπευθύνοις θέσεσι διατελών έξεμαθε τήν διοίκησιν καί τήν στρα-
τηγικήν τέχνην, και ήτο παρεσκευασμένος εντελώς ν' άναλάβη και τό 
σκήπτρον ώς διατελέσας γραμματεύς τοΰ Τραιανοΰ. Πρός άναψυχήν έκ 
τών σοβαρών τούτων ασχολιών ειχεν επιδοθή εις τήν καλλιτεχνίαν, 
περιορισθείς ιδίως εις την ζωγραφικήν, ήν τώ έπέτρεπον τότε τά περιω-
ρισμενα αΰτοϋ οικονομικά μεσα. Φαίνεται δέ ότι κατ' εξοχήν έπιτύγχανεν 
είς τήν ρωπογραφίαν, ήτις και αντιπροσωπεύεται εις τάς πομπηϊανάς 
παραστάσεις καί τοιχογραφίας τών οικοδομών του' άλλ' ό Τραϊανός δέν 
ηύνόει τήν πρός τήν καλλιτεχνίαν κλίσιν αύτοΰ, διό καί περί τών μεγαλο
πρεπών αύτοΰ οικοδομών ουδέποτε έζήτει τήν γνώμην του, και ότε ήμέραν 
τινά έν τινι συζητήσει ήθέλησεν ό Αδριανός νά έκφέρη τήν γνώμην του, 
ό αρχιτέκτων τοΰ Τραιανοΰ Απολλόδωρος τω ειπεν άποτόμως* ((Φρόν
τιζε νά απεικόνισης τάς κολοκύνθας σου, διότι περί αρχιτεκτονικής ουδέ 
τήν έλαχίστην έχεις γνώσιν a. 

"Οτε δέ κατόπιν είτε τή επιθυμία τοΰ ετοιμοθάνατου Τραιανοΰ είτε 
τη εύνοια τής Πλωτίνης κατέλαβε τόν θρόνον, ήγεν ήλικίαν 42 ετών. 
Κατά δέ τό διάστημα τών έξάκις επτά τούτων ετών είχε μάθει κατά 
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τό υπόδειγμα τοΰ μεγάλου "Ελληνος φιλοσόφου νά περιορίζηται είς τά 
εφικτά, και ιστατο άκόμη έν όλη τή ακμή τής σωματικής καί πνευ
ματικής αύτοϋ δυνάμεως. Τά νομισματόσημα, τα νομίσματα καί οι 
ανδριάντες τών χρόνων εκείνων καί τών μεταγενεστέρων άκόμη παρι-
στώσιν ήμίν τόν Άδριανόν ώς άνδρα εύειδή καί εύσταλή, μετά κόμης επι
μελώς περιποιημένης καί μετά βλέμματος διαπεραστικοΰ. ((Οι οφθαλμοί 
του είναι ήμίκλειστοι, ώς θέλοντος νά ίδη μόνος τά πάντα, καί ή κεφαλή 
αύτοΰ ελαφρώς κεκλιμένη, ώς θέλοντος ν' άκούη καλύτερον)). Τά νομί
σματα τών επιφανών Ρωμαίων από τοΰ Πομπηίου μ.έχρι τοΰ Τραιανοΰ 
παρουσιάζουσιν ήμίν πρόσωπα άγένεια' διά τοΰ Άδριανοΰ άρχεται σειρά 
όλη πωγωνοφόρων κεφαλών, διότι ό Αδριανός, αδιαφορών διά τό άρχαίον 
έθιμον, έτρεφε πώγωνα φιλοσόφου, όστις δι' αυτόν ήτο καταλληλότερος, 
διότι τώ έκάλυπτε τάς ούλάς των πολλών τραυμάτων τοϋ προσώπου του. 
Ευφυέστατος καί ευτράπελος έν τή πρός λογίους καί πρός αγράμματους 
συναναστροφή, έγίνωσκεν ό Αδριανός νά έκφράζη μετά πολλής έπιτηδειό-
τητος τάς ιδέας του είτε έν πεζω ει'τε καί έν έμμέτρω λόγω είτε ελληνιστί 
είτε λατινιστί. Σώζονται επιγράμματα τινα αύτοΰ, ώς καί χωρία έκ τών 
επιστολών του καί απανθίσματα έκ τής αυτοβιογραφίας του, πρός δέ καί 
περικοπαί λόγων, ους άπήγγειλεν έν έτει 119 πρός τιμήν τής πενθερας του 
Ματιδίας καί έν έτει 128 ενώπιον τοΰ στρατοϋ έν Αφρική. Ούτω καί 
η φυσική ευφυία του και ή πείοα κατέστησαν αυτόν ίκανόν εις τό νά 
διευθετή μόνος πάσας τάς υποθέσεις του, κατά δέ τό φαινόμενον είργά-
ζετο έν σύμπνοια πρός τήν Σύγκλητον, ήτις έπεκύρου εκάστοτε καί τούς 
ύπ' αύτοΰ εκλεγόμενους συμβούλους. 

Άν οι σύγχρονοι του έχαρακτήρισαν αυτόν ώς άλλον 'Ρωμύλον, 
αυτός ό Αδριανός επεδίωξε τήν δόξαν τοϋ Νουμά. διότι τό κράτος 
Ειχεν ανάγκην ειρηνικής διοικήσεως, Οπως μη πτώχευση έκ τών αλλε
παλλήλων κατακτητικών πολέμων. Οι πόλεμοι και αϊ επαναστάσεις 
τών τελευταίων ετών ειχον εξαντλήσει τά οικονομικά είς τοιοϋτον 
βαθμόν. ώστε ήτο δύσκολον νά ύπολογισθώσι τά διαθέσιμα χρηματικά 
μέσα. Ό Αδριανός εισήγαγε την τακτικην έξελεγξιν τών απαιτήσεων 
τοΰ κράτους καί τήν άμεσον εισπραξιν τών φόρων, άφ' ού πρότερον 
έδώρησε πάντα τά άπό δεκαετίας οφειλόμενα τώ δημοσιω χρέη, τα 
οποία ανήρχοντο είς πλέον τών 200 εκατομμυρίων φράγκων. Την 
άνάμνησιν τής έκτακτου ταύτης δωρεάς διαιωνίζουσι νομίσματα, έφ' ών 
βλέπομεν τόν αυτοκράτορα παραδίδοντα εις τό πϋρ δέμα χρεωστικών 
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έγγραφων, μετα της έξης επεξηγηματικής επιγραφής' «Τα καθυστε
ρούμενα 900 έκατομμύρια σεστερτίων διεγράφησαν)). "Εν τινι επι
γραφή εύρεθείση έν Αθήναις καυχάται ά Αδριανός, ότι οικειοθελώς 
οΰδένα πολεμον έπεχείρησεν, άλλα μόνον κατέστειλε την έπανάστασιν 
τών Ιουδαίων. 

Έγκαταλιπών εντελώς τάς πέρα τοϋ Εΰφράτου χωράς ήρκέσθη έν 
Αρμενία είς ψιλήν έπικυριαρχίαν καί απέκρουσε τάς έν τοις συνόροις έπι-
δρομάς δι' επιεικείας και διά τοϋ φόβου, όν ένέπνεεν είς τους εχθρούς 
ό καλός συντεταγμένος καί άριστα ώπλισμένος στρατός του. Τά νομί
σματα έκ τών μεθοριακών επαρχιών παριστώσιν ήμίν αυτόν είτε έφιππον 
είτε ιστάμενον έπι ρητορικού βήματος και προσφωνοϋντα τούς στρα
τιώτας η κρίνοντα περί τών πράξεων αυτών. Επί άλλων δέ νομι
σμάτων, φερόντων τήν έπιγραφην Disciplina Augusti (Ή πειθαρχία 
τοϋ Αυγούστου), βλέπομεν αυτόν όδεΰοντα έπι κεφαλής του στρατεύ
ματος, απεικονιζόμενου διά τριών η τεσσάρων οπλιτών. Άσκεπης υπό 
τόν καυστικόν ήλιον της Αφρικής η έπι τών χιονοσκεπών πεδιάδων 
της Βρεταννίας ώδευε μετά τοϋ στρατοΰ του, συγγυμναζόμενος καί 
συνταλαιπωρούμενος μετ' αΰτοΰ και αυτοπροσώπως εξετάζων τά έκτε-
λούμενα οχυρωματικά έργα. Την καταπιεστικήν ταύτην δραστηριότητα 
έπέκρινον οί πλείστοι τών Ρωμαίων, πολλώ μάλλον τοΰ συγγραφέως 
Φλώρου, τοΰ περιηγηθέντος και αΰτοΰ πολλάς χώρας. Ό Φλώρος άπο-
τεινόμενος πρός τόν Άδριανόν λέγει' κΔέν ηθελον νά είμαι αυτοκράτωρ 
και νά οδεύω διά της Βρεταννίας καί νά πάσχω έκ τοΰ ψύχους έν τη 
χώρα τών Σκυθών)). Είς ταΰτα ό αυτοκράτωρ απήντησε μετά πολλής 
έτοιμότητος' ((Δέν ηθελον νά είμαι Φλώρος καί νά περιέρχωμαι τά 
οίνοπωλεία καί νά τρώγω έν καπηλείοις, έν οις δάκνουσι στρογ-
γύλαι μυϊαΐ)). 

Άλλ' οΰ μόνον οι λεγεώνες και ή φρούρησις τών συνόρων παρέ
σχον αύτώ φροντίδα. Ώς υιός ισπανικοϋ οίκου ό Αδριανός ού μόνον 
ήθελε να κυβερνά τό κράτος έκ της 'Ρώμης, άλλά καί νά γνωρίση 
αυτοπροσώπως τάς επαρχίας, όπως καλύτερον έπιμεληθή αυτών. 
Ένδιεφέρετο δέ συγχρόνως καί διά τάς φυσικάς καλλονάς των καί δ'ά 
τά θηρευτικά των προσόντα, ώς καί διά τα ιστορικά μνημεία, τά καλ
λιτεχνήματα και τούς καλλιτέχνας αυτών. Τώ 126 άνηλθεν έπι της 
Αιτνης καί τρία έτη μετά ταΰτα έπι τοΰ όρους Κασίου κατά την άκτήν 
της Συρίας' μετέβη είς Τρωάδα και έθαψε τά γιγάντια όστα τοΰ Αίαντος, 
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ά ειχεν έκβάλει τοϋ τάφου η πλημμυρήσασα θάλασσα' έθεσε νέαν έπι
γραφην έπι τοΰ μνημείου τοΰ Έπαμεινώνδου έν Άρκαδία' ανήγειρε 
μεγαλοπρεπές κενοτάφιον τώ Αλκιβιάδη έν Μελίσση της Φρυγίας καί 
έστησεν εικόνα έαυτοΰ παρά τήν Τραπεζούντα έν τη θέσει, έξ ης οί 
δεκακισχίλιοι Έλληνες τοΰ Ξενοφώντος ειδον κατά πρώτον τήν θάλασσαν. 

Έκ τών είκοσιν ετών τής βασιλείας του κατανήλωσε τά δεκατέσσαρα 
εις περιηγήσεις, ώς τό πλείστον αΰτοκαλούμ.ενος ανθύπατος. Τρις ανέλαβε 
τήν ΰπατείαν. τω 108, τώ 118 καί τω 119, βραδύτερον παρητήθη καί 
αΰτοΰ τοΰ τιμητικου τίτλου καί εδέχθη τόν προσενεχθέντα αύτώ τίτλον 
((Πατρός τής Πατρίδος') μόλις κατά τό έτος 128. Έν Ρώμη καί έν 
γένει έν Ιταλία διέμεινε κατ αρχάς μόνον παροδικώς, ήτοι άπό τοΰ 
Αυγούστου 118 μέχρι τέλους τοΰ 120 ή μέχρι τής αρχής τοΰ 121, ώς 
και άπό τοϋ τέλους τοΰ 126 μέχρι τοΰ 128. Εν τω μεταξύ έπεσκέφθη 
την Άφρικήν καί έπανελθών κατά τό έαρ τοϋ 134 είς 'Ρώμην ηθέλησε 
νά διέλθη έν ησυχία καί απομονώσει τό ύπόλοιπον τοΰ βίου του καί 
διέμεινε διαρκώς έν Ρώμη, κάτοικων τήν νεόδμητον παρά τά Τίβουρα 
έπαυλιν του. 

Έν ηλικία 59 ετών ήτο ήδη γέρων καί σΰν τω γήρατι κατέστη 
φιλύποπτος καί μισάνθρωπος.Τήν Βιβίαν Σαβίναν έλαβε σύζυγον έκ πολι
τικών λόγων καί ιδίως χάριν τής προστάτιδος αΰτοϋ Πλωτίνης, άλλ' αί 
σχέσεις του πρός τήν Σαβίναν ήσαν ώς έπι τό πλείστον λίαν τεταμέναι, 
καί μόνον τό αξίωμα αΰτοΰ ώς αύτοκράτορος άπετρεψεν αυτόν άπό τοϋ 
διαζυγίου. Ό θάνατος τής Σαβίνης θά επήλθε κατά τό τέλος τοϋ 136, 
καί αν καί ή στέρησίς της δέν κατέθλψεν αυτόν ύπερβαλλόντως, ήσθάνθη 
όμως δι αΰτοΰ βαθύτερον έτι την άτεκνίαν καί τήν έλλειψίν φυσικοϋ 
διαδόχου τοΰ θρόνου. Ήδη δέ ότε περί τάς αρχάς τοΰ 136 προσεβλήθη 
ύφ' ϋδρωπος καί ένόησε τάς ραδιουργίας τών έπίδίωκόντων τήν διαδοχήν 
τοΰ θρόνου, κατέστη σκληρός καί προέβη εις αΰστηροτάτας κατ' αυτών 
ποινάς. Αι ραδιουργίαι αύται παρεκίνησαν αυτόν νά υιοθέτηση τόν μαλ-
θακόν Λ. Οΰήρον καί, μετά τόν πρόωρον τούτου θάνατον, τόν εμβριθή κα! 
νουνεχή Αντωνίνον Πίον. Έν τοσούτω έξηκολούθει βασιλεύων, έστερη-
μένος φίλων καί πραγματικών συμβούλων, κατεγίνετο δέ ιδίως εις τήν 
καλλίτεχνικήν αΰτοϋ κλίσίν και περιώρισεν όλην του την άγάπην είς τούς 
ίππους καί τους κϋνας. τους πιστούς αΰτοϋ κατά τάς θηρευτικάς έκδρο-
μάς συντρόφους. Εις τών αυλικών του έλεγεν, ότι μεθ όλον τόν σεβασμόν. 
ον εύρε πρός αυτόν, δέν έτόλμα νά τόν άγαπήση. άλλ' ότι προσεπάθει 
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να τον καταστήση ευμενή και συνδιαλλακτικόν ώς τόν θεόν τοϋ πολέμου 
και τοϋ "Αδου. "Οτε δέ προοδευσασης της νόσου ουδείς ούτε ιατρός 
ούτε μάγος ηδύνατο πλέον να τόν βοηθήση και πρός τούτοις τόν 
παρεμπόδιζον να θέση ίδια χειρί τέρμα είς τας βασάνους του, επετέθη 
κατα τών ιατρών, οιτινες, έλεγε, κφονεύουσι τόν αυτοκράτορα)), καί 
εξεμάνη καθ' όλων τών αυλικών του. Τέλος δέ άναθέσας τήν κυβέρνη
σιν εις τόν διάδοχόν του έζήτησεν ανακούφισιν είς τας ίαματικας πηγάς 
τών Βαιών έν Καμπανία, ένθα καί απέθανε τη 10 Ιουλίου τοϋ 
έτους 138. 

Υπέρ αύτοκράτορος τοσοΰτον μεμορφωμένου και τοσαύτην έχοντος 
ίσχύν δράσεως, οίος ήτο ό Αδριανός, πασαι αί καρδίαι έν άρχή έπαλ-
λον ή βασιλεία του ήτο έτι άγραφος σελίς, έφ' ής έκαστος ενέγραψε 
τους πόθους του, ους ό Τραϊανός δέν ειχεν εκπληρώσει. Τήν μετα-
τροπήν τών διαθέσεων τούτων παρατηροΰμεν κυρίως παρά τοις συγ-
γραψεϋσι τών ιουδαϊκών χρησμών, οιτινες κατ αρχάς προσεδόκων παρ' 
αΰτοϋ τήν έκ νέου άνέγερσιν τοΰ ναοΰ καί έλεγον περί αΰτοΰ, τοΰ 
άνδρός μέ τήν άργυραν κόμην)), ότι ((είναι άνηρ έξοχος, Οστις τά πάντα 

εννοεί και έπίσταται* έπι σοΰ, βασιλεΰ, καί έπι τών απογόνων σου 
αιωνία θά βασιλεύη ειρήνη !)) Ότε δέ ό αυτοκράτωρ διέψευσε τάς ελπί
δας ταύτας καί μετά αίματηρόν πόλεμον αντικατέστησε τήν Ιερουσα
λήμ διά τής Αίλίας Καπιτολίνης, έχάρησαν έπι τώ θανάτω αύτοΰ και 
έξεφράζοντο ούτω' ((Τότε θ' άναφανή βασιλεύς μέ λευκήν κόμην, όστις 
διέρχεται μέ πόδας έπουλωμένους καί καθημαγμένους τά μέρη, όπου 
οσφραίνεται λείας, Οστις έχων άφθονίαν χρυσοϋ και αργύρου ληστεύει 
τάς χώρας και επανέρχεται πάλιν εις τήν πατρίδα αύτοϋ)). 

Έκ τών λοιπών επαρχιών τοΰ εκτεταμένου κράτους αί δώδεκα έξυ-
μνοΰσι τόν αυτοκράτορα ώς τόν άναμορφωτήν, καί ιδίως ή Ελλάς, 
ήτις απονέμει αύτώ ύπερβολικάς μέν άλλ' όμως επαξίους τιμάς. Άλλ' 
ό,τι έκέρδησε τό κράτος απώλεσαν οί Ρωμαίοι, και ή ιστορία έπιβεβαιοί 
τήν κρίσιν τοϋ βιογράφου αΰτοϋ, όστις λέγει, ότι καθ' ύπερβολήν έπε-
δόθη είς τήν ποίησιν καί τάς έπιστήμας, ότι ειχε πολλάς γνώσεις τής 
αριθμητικής, τής γεωμετρίας καί τής ζωγραφικής, ότι έσεμνύνετο έπι 
τή δεξιότητι αύτοϋ εις τήν κιθαρωδίαν και τήν ώδικήν, και ότι πρός 
τούτοις ήτο εντριβής τής πολεμικής τέχνης και πεπειραμένος και άρι
στος ξιφομάχος. ((*Ήτο σύναμα σοβαρός καί εύθυμος, εύπροσήγορος 
καί αυστηρός, τολμηρός καί επιφυλακτικός, γλίσχρος και γενναιόδωρος, 
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οργίλος καί μαλακός καί εις όλας τάς περιστάσεις αλλοπρόσαλλος)). 

Ταχέως έπείσθη ό Αδριανός ότι ό κόσμος δέν διοικείται διά χαρίτων 
καί επιεικείας, καί αν έν ήμεραις εύεξίας καί υγείας δι' απαράμιλλου 
ευθυμίας άπέπεμπε τούς αναιδείς άπαιτητάς, τό ψιλύποπτον τοΰ γηρά-
σκοντος ανδρός καί οι φόβοι έκ τοΰ ύδρωπος, ίσως δέ καί τό προαίσθημα 
τοΰ προσεγγίζοντος θανάτου, κατέστησαν τόν πάσχοντα ανακτά πολλά
κις σκληρόν καί ώμόν. Κατά τά τελευταία έτη τής βασιλείας του έγέ
νετο τόσον μισητός είς τούς Ρωμαίους, ώστε οι κάτοικοι τής πρωτευού
σης καί ή Σύγκλητος σύμπασα εξέφρασαν άπροκαλύπτως την χαράν 
των έπι τω θανάτω αύτοΰ καί ήτοιμάζοντο νά καταργήσωσι τάς 
διατάξεις αύτοΰ. Αί άναμνήσεις τών τελευταίων τούτων ήμερων είναι 
αί μοναι αί άμαυροΰσαι τήν βασιλείαν του, ένω αί σωτήριοι μεταρρυ
θμίσεις, ας είσήγαγεν εις τήν έσωτερικήν διοίκησιν και είς τήν νομοθεσίαν, 
είς τήν δικαιοσύνην και εις τόν στρατιωτικόν όργανισμόν, επέδρασαν ού 
μόνον μέχρι τής πτώσεως τής αυτοκρατορίας, άλλά καί πέρα αυτής. 

Ό Αδριανός δέν έθεώρει βεβαίως εύκολον τό καθήκον αύτοϋ ώς 
απολύτου άρχοντος τοσούτων χωρών, άλλ' έκ νεότητος είχε τόσον αγα
πήσει τάς έπιστήμας καί τάς τέχνας, ώστε δέν ήδύνατο ν άποξενωθή 
αυτών. Καί εις τάς τέχνας, πρός τάς Οποίας ήσθάνετο έκτακτον κλί-
σιν, προσετέθη μετά τήν έπι τοΰ θρόνου άνάρρησίν του καί ή αρχιτεκτο
νική, διά τήν έξάσκησιν τής όποιας τω έλειπον μέχρι τοϋδε τά μεσα. 
Εις τάς περιοδείας του συνωδεύετο ύπό στίφους στρατιωτικως ώργανω-
μενων ξυλουργών, λιθοξόων και αρχιτεκτόνων, οιτινες κατ' αρχάς άνή-
γειρον κτίρια στρατιωτικά τή συμπράξει τών στρατιωτών. Κατά δέ τάς 
εκάστοτε παρουσιαζομένας άνάγκας οι στρατιωτικοί ούτοι μηχανικοί 
συνειργάζοντο καί είς τά έν τώ έσωτερικώ τοϋ κράτους ανεγειρόμενα 
οικοδομήματα, άτινα έμαρτύρουν περί τοϋ ενδιαφέροντος αύτοΰ διά τήν 
τέχνην καί περί τής υπέρ τοΰ κράτους του μερίμνης, καί άτινα ύπερτε-
ροϋσι κατά τήν ποικιλίαν καί τήν έκτασιν πάντων τών έργων τών ύπό 
τών ισχυρών τής γής κατορθωθέντων έν τω κλάδω τούτω. 

Αι ίστορικαι πηγαι έκ τής αρχαιότητος ολίγα μόνον άναφέρουσι περί 
τών οικοδομημάτων του Αδριανου, ει καί ό αυτοκράτωρ έφρόντισε νά 
διαιώνιση τά έργα του δι επιγραφών (έν Αθήναις και άλλαχοϋ) καί διά 
τής αυτοβιογραφίας του. Η αυτοβιογραφία του έγράφη πιθανώς τώ 135 
ύπό τό όνομα τοΰ απελεύθερου αύτοϋ Φλέγοντος, καί ό,τι έν αυτή αναφέ
ρεται ανήκει είς τάς άξιοπιστοτέρας ειδήσεις περί τής βασιλείας του. Ένω 
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δέ η βιογραφία αύτη, ης ό αληθής συγγραφεύς δέν έμεινεν επί πολύ 
κεκρυμμένος, άνεγνώριζε καί έδικαιολόγει την διοίκησίν του, έγραφη εκα
τόν έτη μετα ταΰτα σύγγραμμα πραγματευόμενον περί των αυτοκρατό
ρων άπό Νέρβα μεχρις Έλαγαβάλου, ούτινος ό συγγραφεύς Λ. Μάριος 
Μάξιμος (ύπατος έν έτει 223) διατείνεται ότι ό Αδριανός υπήρξε φύσει 
ώμ.ός καί αν έπραξε πολλά καλά, τα έπραξεν επί τω φόβω μή πάθη 
ο,τι έπαθεν ό Δομιτιανός. Ια δύο ταΰτα διεξοδικά συγγράμματα άπω-
λέσθησαν, άλλ' αποσπάσματα αΰτων παρελήφθησαν έν περιληψει εις την 
έν έτει 300 γραφεΐσαν βιογραφίαν τοΰ Αιλίου Σπαρτιανοΰ, ητις δέν 
πεοιλαμβάνει πλέον τών τριάκοντα σελίδων κειμένου. Καί ό "Ελλην 
ιστορικός Δίων Κάσσιος έποιησατο χρήσιν μεταξύ άλλων πηγών καί 
τής αυτοβιογραφίας τοΰ Άδριανοΰ, άλλα σήμερον δέν έχομεν η τά από
σπασμα τοΰ Ξίφιλίνου ές είκοσι μόνον σελίδων, απόσπασμα έπιπολαίως 
συντεταγμένον, άναγράφον ανακριβώς τά κύρια ονόματα καί διατήρησαν 
μόνον ασήμαντα καί κακεντρεχή χωρία έκ τοΰ μεγάλου έργου τοΰ Δίωνος. 

Ή συκοφαντία, ητις τά πάντα ανασκαλεύει καί ητις αποδίδει εις τάς 
καλάς πράξεις κακά αίτια, είσεχώρησε καί είς τό έργον τοΰ Δίωνος καί 
πολλαι ύπ' αΰτοΰ μεταδοθεϊσα: ειδήσεις τοιούτου είδους δέν είναι ώς έκ 
τούτου αξιόπιστοι, αν και άποβαίνη δυσχερές ν' αντίκρουση τις τάς 
μαρτυρίας του. Παρά τω Σπαρτιανώ, ώς καί παρά τώ Ξίφιλίνω, αί περί 
τών οικοδομημάτων τοΰ Άδριανοΰ ειδήσεις είναι λίαν περιωρισμέναι, 
διότι, άν καί άμ.φότεροι άνάγωνται έν μέρει, μέχρι τοΰ έτους 135, εις 
τήν αΰτοβιογραφίαν, οΰχ ήττον ολίγον ενδιαφέρον δεικνύουσι περί τούτων 
καί μάλλον περιορίζονται είς δηκτικά ανέκδοτα καί επεισόδια. Έκ τών 
πολλών άλλων συγγραφέων, οϊτινες άναφέρουσι περί τών οικοδομημάτων 
τοΰ Άδριανοΰ, όφείλομεν να μνημονεύσωμεν τό βραχύ κεφάλαιον τοΰ 
Αυρηλίου Βίκτωρος, καί πρό πάντων τόν Παυσανίαν, όστις έν τή περι
γραφή τών Αθηνών αναφέρει πάσας τάς έν Αθήναις εΰρισκομένας οίκο-
δομάς τοΰ Άδριανοΰ, χωρίς όμως δυστυχώς νά όρίση ακριβώς καί τήν 
θέσιν αυτών. Αί ίστορικαί αύται ειδήσεις δέν περιέχουσιν ώς έπι τό 
πλείστον ή ξηρά μόνον ονόματα καί ταΰτα ατελή καί άνευ ώρισμένης 
χρονολογίας. Τήν κυρίαν όθεν πηγήν άποτελοΰσι πλείστα νομισματό-
σημα, νομίσματα καί έπιγραφαί, πρό πάντων δέ αυτά τά οικοδομήματα. 

Σπουδαιότατα οικοδομικά έργα τοΰ Άδριανοΰ ήσαν τά γενόμενα 
τείχη καί οχυρώματα πρός άμυναν τής αυτοκρατορίας κατά τών βαρ
βάρων. Κυριώτατον τών έργων τούτων υπήρξε το έν Σκωτία όχύρωμα 
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κατά την 55ην μοίραν, τό νΰν καλούμενον Ρωμαίκόν τείχος. Σύγκειται 
έκ τάφρου πρός βορράν καί λίθινου τείχους όπισθεν τής τάφρου καί έξ 
ασθενέστερου όχυρώματος πρός νότον, άνηγέρθη δέ κατά τά έτη 
122 — 124 ύπό τριών λεγεωνών. 

Διά τών οχυρωματικών τούτων έργων έξησφάλίσεν ό Αδριανός τάς 
πλείστας τών μάλλον εκτεθειμένων επαρχιών κατά τών ληστρικών επι
δρομών τών βαρβάρων, πάσας δέ τάς επαρχίας ωφέλησε διά τής κατα
σκευής οδών καί τής ιδρύσεως νέων πόλεων. Φαίνεται δέ ότι καλάς οδούς 
κατεσκεύασεν άπανταχοΰ του κράτους, ιδίως όμως έν τή βορειοδυτική 
Ισπανία καί έν Αφρική. Μαρά δέ τόν Ίσθμόν τής Κορίνθου έπλάτυνε 

τήν Σκίρωνείαν όδόν (τήν κακήν Σκάλαν) είς τρόπον, ώστε νά δύνανται 
απροσκόπτως νά κυκλοφορώσίν έν αυτή δύο αντιθέτως ερχόμενα; άμα
ξα!. Τό δ έν ακμή εύρίσκόμενον έμπορων μετά τής χώρας τών Πάρθων 
άνέπτυξεν έτι μάλλον διά τής ιδρύσεως φυλακείων έπι τής άπό Δαμά
σκου διά Παλμύρας μέχρι τοΰ Εΰφράτου άγούσης όδοΰ. 

Τήν άφθονίαν διαυγών ποσίμων υδάτων, τα όποια κατά τό παρά
δειγμα τής Ρώμης ειχον όλα: αί ιταλικαί πόλεις, έπεξέτεινε και έπι τών 
επαρχιακών πόλεων, καί ό βιογράφος του λέγει ότι ώνόμασε πολλά 
υδραγωγεία κατά τό όνομα του, ώς π. χ. έν ταίς άρτίως κτισθείσαίς 
πόλεσί Ζαρμιζεγεθούση, καί Λαμβαίση. Έν Ελλάδι ένεποίησε μεγάλην 
έντύπωσιν ή κατασκευή υδραγωγείου δέκα μιλίων μήκους, τό όποιον δι' 
απλής διατρήσεως τοΰ εδάφους ύδρευε την πολυάριθμον Κόρίνθον 
διά ποσίμου ύδατος έκ τής Στυμφαλίας λίμνης. Περί τών διαφόρων 
ύπ' αύτοΰ ανεγερθέντων θεάτρων, ναών, μνημείων και άλλων δημοσίων 
οικοδομών μαρτυροΰσίν οί στηθέντες αΰτω πολλοί ανδριάντες ύπό δια
φόρων πόλεων, αϊτινες καλοΰσι τόν Άδρίανόν "άνακαίνιστήν)) καί 
κ κτίστην ο. 

Πόλεις τινές, αίς απένειμε τά αστικά δικαιώματα ή πρός τάς όποιας 
έδείξεν ίδιαίτέραν εύνοιαν, έν μέρει δέ και τμήματα πόλεων, έλαβον 
χάριν ευγνωμοσύνης τό όνομα άπ' αύτοΰ (Αίλία ή Άδρίανή), μεταξύ 
άλλων καί αί ασιατικά! πόλεις Παλμύρα καί Πέτρα. Καί άλλαί 
μέν άπέβαλον τό όνομα αποθανόντος τοΰ αΰτοκράτορος, άλλα! δέ 
νεωστί ιδρυθείσα! πόλείς, ώς ή Αίλία Γέφυρα (Pons Aelius) έν Καλη
δονία καί αί Άδριανοΰ θήραι, άς ίδρυσεν έν Μυσία εις άνάμνησιν θήρας 
άρκτου, διετήρησαν τά ονόματα αυτών μέχρι τής πτώσεως τοΰ ρωμαϊ-
κοΰ κράτους, καί σήμερον έτι φέρε: τό όνομα του ή Άδριανούπολις, την 
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οποίαν ΐδρυσεν ώς πόλιν έλληνικην εν τη θέσει αρχαίου θρακικού μαντείου. 

Μεταβαίνων έν έτει 130 άπό Αντιοχείας εις την Άραβίαν άφίκετο ό 
Αδριανός και έν τη θέσει, έν ή εκείτο έρημος και έγκαταλελειμμένη σχε
δόν ή ύπό του Τίτου καταστραφείσα Ιερουσαλήμ. Εννοείται ότι ό 
Αδριανός ουδόλως έσκέφθη περί ανασυστάσεως της ιουδαϊκής ταύτης 
πόλεως η περί τής μονοθεϊκής λατρείας τών ύπό τοΰ Τραιανοΰ ηδη έν 
αιματηρώ πολέμω καταπολεμηθέντων Ιουδαίων, αλλ' ηθέλησε μόνον νά 
έγείρη ένταϋθα napa τό στρατόπεδον τοΰ δεκάτου λεγεώνος ίσχυρόν 
φρούριον, ου ειχεν ανάγκην τό κράτος μετά την έγκατάλεψιν τών παρ
θικών κατακτήσεων. Ή ιδρυθείσα πόλις έμελλε νά λάβη τό όνομα 
Aelia Capitolina, Αίλία μεν κατά τόν άνεγείραντα αύτην έκ νέου, 
Καπιτωλίνη δέ κατά τόν Καπιτωλίνον Δία. "Οτε δέ ηρξατο η άνοικο-
δόμησις καί έν τη θέσει τοΰ ναοΰ τοΰ Ιεχωβά άνηγέρθη ναός τοΰ Διός. 
έπανεστάτησαν τώ 132 οι Ιουδαίοι υπό την όδηγίαν τοΰ Σίμωνος, 
όστις ώνόμαζεν εαυτόν Βαρκοχέβαν, ητοι υίόν τών αστέρων, καί έκυ-
οίευσαν τήν νέαν πόλιν. Επειδή δέ ό αυτοκράτωρ έδοκίμασε νά εξά
λειψη τόν Ιουδαϊσμόν διά της απαγορεύσεως της περιτομης, έξηκολού-
θησεν ό πόλεμος άμφοτέρωθεν μετ' ανήκουστου πείσματος καί μανίας. 
Ή πρό τοΰ πολέμου άρξαμ.ένη άνέγερσις της στρατιωτικής αποικίας 
έπανεληφθη καί ένεκαινίσθη τω 137, καίτοι δ'η νέα πόλις δέν περιηλθεν 
είς άκμην, οΰχ ήττον τό άνω όνομα διετηρηθη μέχρι τοΰ Ζ' αιώνος. 

Τό σπουδαιότατον τών νέων ιδρυμάτων τοΰ Άδριανοΰ είναι τό έν 
έτει 130 έν Αίγύπτω γενόμ.ενον. Κατά την μετάβασιν αύτοΰ πρός τάς 
αρχαίας Θήβας καί παρά τά μεσημβρινά σύνορα της χώρας έπνιγη τη 
30 Όκτωβρίου ό αγαπητός αύτοΰ φίλος 'Αντίνοος. Καί αυτοί οί σύγ
χρονοι του άγνοοΰσιν, άν ούτος έπνιγη τυχαίως η άν έθυσιάσθη υπέρ 
τοΰ αύτοκράτορος, έχοντος ανάγκην, ώς καί αυτός ό Άντίνοος έπίστευεν, 
οικειοθελούς θύματος πρός έπιτυχίαν τών σκοπών του. Ή αγάπη πρός 
τον ευειδη νεανιαν καί η ευγνωμοσύνη προς τον σωτήρα του εξηγουσι 
την έπιθυμίαν τοΰ αύτοκράτορος νά ιδη τιμώμενον τόν αποθανόντα ώς 
ηρωα και θεόν. Οί Έλληνες ιδίως συνεμορφώθησαν πρός την έπιθυμίαν 
ταύτην τοΰ ηγεμόνος καί έκοψαν πρός τιμην τοΰ Άντίνόου πλείστα 
νομίσματα καί άνή,γειραν ναούς καί ανδριάντας, έν οις εκφράζεται ((τό 
μελαγχολικόν πένθος διά τόν πρόωρον θάνατον καί τό κρύφίον παράπο-
νον διά την έξαφάνισιν της τόσον βραχείας άκμης τοΰ βίου του)). "Οτε 
δέ ένα μηνα μετά ταΰτα ό Αδριανός ιστάμενος μετά της συζύγου του 
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και της ποιήτριας Βαλβίλλης παρα την ανδριάντα τοϋ Μέμνωνος ήκουσε 
την «θειαν φωνήν)), συνέλαβε τήν ίδεαν να ίδρυση και έν Αίγύπτω νέαν 
πόλιν καί να μεταδώση τόν έλληνικόν πολιτισμόν και είς την ίδιόρρυ-
θμον έκείνην χώραν. Οϋτω παρα την θέσιν έν η έπνιγη ό Άντίνοος καί 
ακριβώς έν τη θέσει της αρχαίας αιγυπτιακής πόλεως Βησής ίδρΰθη ή 
πόλις 'Αντινόη η 'Αντινοούπολις. Ή πόλις αύτη κατέστη ταχέως πρω
τεύουσα επαρχίας καί βραδύτερον έδρα χριστιανού έπισκόπου' άλλα 
παρακμάσασα βαθμηδόν έκαλύφθη υπό της άμμου της έρημου. 

Τάς εΰτυχεστάτας ήμερας τοΰ βίου του διήλθεν ό Αδριανός εν 'Αθη-
ναις. Ήδη πρό της εις τόν θρόνον άναρρήσεώς του εξελέγη διά τό έτος 
112 άρχων της πόλεως ταύτης, καίτοι δέ δέν κατέλαβεν αυτοπροσώπως 
τό τιμητικόν τοϋτο αξίωμα, οϋχ ήττον όμως ή έξ Αρείου Πάγου Βουλή, 
ή Βουλή, τών 600 καί ό Δήμος ανήγειραν αύτώ τιμητικήν έπιγραφήν έν τώ 
Διονυσιακώ θεάτρω καί απεφάσισαν έν έτει 122 τήν ιδρυσιν νέας φυλής, 
ήτις εις τιμην αΰτοΰ εκλήθη Άδριανίς, πιθανόν διότι ό αυτοκράτωρ και 
απών παρέσχε τοις 'Αθηναίοις τήν εΰνοάν του. Κατά τό ψθινόπωρον τοΰ 
έτους 125 άφίκετο ό Αδριανός τό πρώτον έν Αθήναις, έμυήθη κατά 
Σεπτέμβριον τά μικρά Ελευσίνια μυστήρια καί προήδρευσε μηνί Μαρτιω 
τής τελετής τών μεγάλων Διονυσίων. Τότε ή Βουλή καί ό Δήμος τών 
Αθηναίων έστησαν έν τω θεάτρω τόν ανδριάντα αύτοϋ άμεσως όπισθεν 
τοΰ θρόνου τοΰ ιερέως τοϋ Διονύσου, καί δώδεκα άλλοι ανδριάντες ίδρύ-
θησαν ύπό άλλων φυλών έπι άλλων κερκίδων τοΰ θεάτρου. Πλεϊσται 
έπιγραφαι μεταχειρίζονται άπό τής διαμονής του ταύτης (125— 126) 
νέαν χρονολογίαν τής πόλεως, μνείαν ποιούμεναι περί τοΰ τρίτου, τετάρ
του, δεκάτου πέμπτου καί είκοστοΰ έβδομου έτους άπό τής πρώτης 
((Τραιανοΰ Άδριανοΰ Καίσαρος επιδημίας)). Πάλιν τόν χειμώνα τοΰ 128 
έπανήλθεν είς Αθήνας, όπου και διέμεινε μέχρι τοΰ έτους 129, Οτε και 
έμυήθη τά μεγάλα Ελευσίνια μυστήρια' πιθανόν δέ είναι ότι καί τρίτον 
έπεσκέφθη τήν πόλιν ταύτην τώ 131 —132 ή τω 132 —133. 

"Ο,τι ανάγεται είς τήν έν Αθήναις δρασιν αύτοΰ δέν είναι δυνατόν να 
όρισθή ακριβώς, βέβαιον όμως φαίνεται ότι όλα τά μεγάλα οικοδομή
ματα άτινα ήρξατο άνεγείρων κατά τάς δύο πρώτας αύτοΰ επισκέψεις, 
έπεράτωσε κατά τήν δευτέραν καί τρίτην. Ό έν Αθήναις βίος και ή 
απέριττος μετά τών έν αύταίς λογίων και καλλιτεχνών συναναστροφή 
ειχε δι' άνδρα, οίος ητο ό Αδριανός, ιδιαίτερα θέλγητρα. Εν ταϊς 
τελεταις ένεφανίζετο ώς πλούσιος ιδιώτης, άνευ τηβέννου καί έν ελληνική 
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περιβολή, συνεζήτει μετα φιλοσόφων, ήκροατο των υπέρ τοΰ χριστιανι
σμού αγορεύσεων και έπεδείκνυεν εαυτόν ώς ζωγράφον έμπειρον και γλύ-
πτην* έλέγετο μάλιστα περί αΰτοϋ ότι είργαζετο σχεδόν ώς ό Πολύκλειτος 
και ό Εΰοράνωρ. Και δά τας πρακτικας άνάγκας της πόλεως έμερίμνησε 
δια διαφόρων νόμων. Κατα τήν είς Αθήνας κάθοδον καί ανοδον καί 
κατ' αλλάς τινας έκδρομάς, ας έπεχειρησεν, έπεσκέφθη τα γνωστότερα 
μέρη τής Ελλάδος, διέβη τήν κοιλάδα τών Τεμπών (τώ 132), έπηρώ-
τησε το μαντείον τών Δελφών περί τής καταγωγής τοΰ Όμήρου καί 
έμαθεν ότι ό μέγας ποιητής τής αρχαιότητος ήτο υιός τοΰ Τηλεμάχου καί 
τής Πολυκάστης, καί έν Θεσπιαϊς έπεσκέφθη τό περίφημον άγαλμα τοΰ 
Έρωτος υπό τοΰ Πραξιτέλους, ένθα καί κό μέγας σκοπευτής Αδριανός 
άφιεροϊ τώ μικρώ σκοπευτή 'Έρωτι)) τήν δοράν φονευθείσης άρκτου διά 
τής έξης επιγραφής : Ω παί, όστις κρατείς τό τόξον τής κ λιγειας)) 
Κύπριδος καί κατοικείς έν Θεσπιαίς παρά τόν Ελικώνα πλησίον τοΰ 
άνθώνος τοΰ Ναρκίσσου, έσο ίλεως. Ό Αδριανός σοι άφιεροϊ τήν δοράν 
ταύτην άρκτου, ήν ίδίαις χερσίν έκ τοΰ ίππου έφόνευσε. Συ δέ πάρεχε 
αύτώ είς αντάλλαγμα τήν εΰνοιαν τής ουράνιας Αφροδίτης)). 

Είς πολλά μέρη τής Ελλάδος άνήγειρεν οικοδομήματα ίδια δαπάνη, 
ιδίως όμως ανήγειρε τόσον πολλά έν Αθήναις, ώστε τά ιδρύματα αΰτοΰ 
δύνανται νά παραβληθώσι πρός τά τοΰ Περικλέους. Έκθεσιν περί τού
των άνέγραψεν έν τω Πανθεω τών Αθηνών, δυστυχώς όμως δεν άνεκα-
λύφθη μέχρι σήμερον ή περιέχουσα τήν άναγραφήν ταύτην πλάξ. Ούτω 
καί άλλων τινών οικοδομών αΰτοΰ δέν γνωρίζομεν ουδέ τήν θέσιν. Έν 
τω κέντρω τής πρός βορραν τής Ακροπόλεως κειμένης πόλεως εΰρίσκετο 
όρθογώνιον οίκοδόμημα μήκους ώς έγγιστα 130 μ., καί πλάτους 80, το 
οποίον κοινώς λέγεται ή Στοά ή τό Γυμνάσιον τοΰ Άδριανοΰ. Έκ τοΰ 
οίκοδομ.ήματος τούτου σώζονται έν τή δυτική πλευρά επτά κορινθιακοί 
κίονες έκ μαρμάρου τής Καρύστου. Οι κίονες οΰτοι ύψους μέν 9,42 μ., 
και πάχους 0,97 έχουσι πλουσίως κεκοσμημένα κιονόκρανα έκ πεντελη-
σίου μαρμάρου. Τά ερείπια τοΰ οικοδομήματος τούτου ήσαν έγκεκτι-
σμένα έν τη εκκλησία τής Μεγάλης Παναγίας καί κατά πάσαν πιθα
νότητα άνήκουσιν είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ Άδριανοΰ. Ή βιβλιοθήκη 
αύτη περιεβάλλετο κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου υπό εκατόν κιό
νων έκ φρυγίου μαρμάρου, καί έκ τοΰ μαρμάοου τούτου ήσαν καί οι 
εξωτερικοί τοίχοι. Εσωτερικώς αί όροφα: ήσαν κεχρυσωμέναι, οι δέ τοί
χοι ήσαν έξ αλαβάστρου καί κεκοσμημένοι δι' αγαλμάτων και εικόνων. 
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Εν τοις άγάλμασι δέ τούτοις άνήκουσι κατά πασαν πιθανότητα και ή 
εκεί ευρεθείσα προτομή τοΰ Σοφοκλέους και αί δύο παρθένοι, αί παρι-
στώσαι άλληγορικώς τήν Ίλιάδα και τήν Όδύσσειαν. Τοιαύτας πολυ
τελείς βιβλιοθήκας ιδρυσεν ό Τραϊανός έν Ρώμη και άλλαχοΰ, ήτο δέ 
ιδέα λίαν επιτυχής νά ίδρυθή καί έν Αθήναις παρά τήν άρχαίαν Ββλιο-
θήκην έν τώ Γυμνασίω Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου καί έτερον έντίυ-
κτήριον τών λογίων (όρα Παυσαν. Α' 18, 9). 

Δι' άλλας μεγάλας οίκοδομάς έλειπεν ό χώρος έν τή πυκνώς κατοι-
κουμένη αρχαία πόλει, διό καί ό Αδριανός έσκέφθη νά συστήση προά-
στειον, τό όποιον νά φέρη τό όνομα του. Ό πρός τοΰτο ύπ' αύτοϋ 
εκλεγείς χώρος εκείτο πρός ανατολάς τής Ακροπόλεως παρα τάς 
όχθας τοΰ Ιλισσοΰ. Ένταϋθα έδείκνυον τήν χαράδραν, δι' ής έξέρ-
ρευσεν ό κατακλυσμός τοΰ Δευκαλίωνος, καί ή θεσις, έν ή ό βασιλεύς 
Κόδρος έθυσιάσθη υπέρ τοΰ λαοΰ του' ένταϋθα ειχον αρχίσει οι Πεισι-
στρατίδαι τήν άνέγερσιν μεγαλόπρεπους ναοϋ του Όλυμπίου Διός, όστις 
έμεινεν ημιτελής. Ό Αδριανός διέταξε νά κατεδαφίσωσι τό Ν. Α. τεί
χος τής πόλεως καί ν' άνεγείρωσιν έπι τών θεμελίων αύτοϋ επαύλεις. Τό 
όριον τής νέας πόλεως διεγράφετο διά κομψής πύλης τ̂ής Πύλης του 
Αδριανού, ήτις φέρει πρός μέν τό δυτικον μέρος τήν έπιγραφήν* 
«Αιδ' είσίν Αθήναι, Θησέως ή πριν πόλις)), έπι δέ τής ανατολικής 
πλευράς έτέραν έπιγραφήν, λέγουσαν κΑΐδ είσίν Άδριανοΰ, ουχί Θησέως 
πόλις)). Τήν έξ 6,10 μ., πλατείαν αψίδα περιέβαλλον κορινθιακοί κίονες 
διακοσμητικώς, άλλά διά νά μ.ή φαίνωνται οί κίονες ιστάμενοι άνευ 
σκοποΰ, αί λίθινοι δοκοί έξεϊχον άνωθεν όρθογωνικώς. Σήμερον δέν σώζον
ται έξ αυτών ή τεμάχια μόνον τών βάθρων, ένω αί ύπ' αυτών στηρι
ζόμεναι δοκοί τής δυτικής πλευράς με'νουσιν ανέπαφοι, 'Υπεράνω ύψοΰται 
δεύτερος όροφος έχων τρεις όπάς έν είδει παραθύρων, αίτινες άλλοτε 
έκαλύπτοντο ύπό λεπτών μαρμάρινων πλακών, καί άνωθεν αυτών 
αέτωμα, τοΰ όποιου ή κορυφή ύψοΰται 18 μ. υπεράνω τοϋ εδάφους. 

Ή πύλη αύτη εύρίσκετο άμεσως πρό τοΰ Ολυμπιείου, τό όποιον 
άπετέλε! καί τό κύριον κόσμημα τοΰ νέου τούτου τμήματος τής πόλεως. 
Ή οίκοδομή τοϋ ναοϋ είχεν αρχίσει ήδη άπό τών Πεισίστρατιδών έπι 
αρχαιοτάτου ιεροΰ τοΰ Διός, άλλ' οί Αθηναίοι έγκατέλιπον τήν αποπερά
τωσιν αύτοϋ. Μόλις κατά διαταγήν τοϋ Άντιόχου Δ' τής Συρίας 
(τώ 175- 164 π. Χρ.) είχεν αποπερατώσει ό Ρωμαίος αρχιτέκτων 
Δέκίμος Κοσσούτιος τόν μέγαν σηκόν και έδωκε τό ώρισμένον σχήμα είς 
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τό έκ κορινθιακών κιόνων δίπτερον και είς την έξωτερικήν τοϋ ναοϋ 
διακόσμησιν. "Εκτοτε ό ναός είχεν έπι των δυο πλευρών τοΰ αετώματος 
οκτώ κίονας καί άνωθεν ανοικτής στέγην. Γραδυτερον διεκόπη πάλιν ή 
οίκοδομία, καί ό Σύλλας μετέφερε μάλιστα κίονας τινας καί τούς σιδηρούς 
ουδούς εις την Ρώμην. Έπι Αυγούστου απεφασίσθη να άποπερατωθή 
ό ναός και ν' άφιερωθή είς αυτόν τόν αυτοκράτορα, αλλα μόλις ό Αδρια
νός απεφάσισε κατά τό 125 νά καταβάλη την άδράν πρός άποπεράτωσιν 
αύτοΰ δαπάνην, παρευρέθη δέ αυτοπροσώπως κατά την δευτεραν η την 
τρίτην έν Αθήναις διαμονήν του εις τά επίσημα αύτοΰ εγκαίνια. Καί 
πρώτον μέν έπεράτωσε τόν περίβολον τοΰ ναοΰ, ύψούμενον 3,5 — 4,5 μ., 
υπεράνω της κοίτης τοΰ Ίλισσοΰ καί έκτεινόμενον έπι 206,5 μ., μήκους 
καί 130 μ., πλάτους. Σύγκειται δέ ό περίβολος ούτος έκ σειράς αψιδω
τών στοών έξ αργών λίθων κεκαλυμμένων διά μεγάλων τετραγωνικών 
πλακών. Τό τείχος τοΰτο τοΰ περιβόλου, τό όποιον φαίνεται ότι ειχε πρός 
βορραν δύο εισόδους και καλύπτει αρχαιότερα οίκοδομήματα, άνηγειρεν 
ό Αδριανός, διότι ό περίβολος ειχε διά τους σκοπούς του ίδιαιτέραν 
σημασίαν. 

Τι ό Αδριανός έπραξε δι' αυτόν τόν ναόν, δέν γινώσκομεν ακριβώς, 
άλλά βεβαίως ήτο πολύ. Ό ναός έχει μήκος 120 μ., και πλάτος 54' 
έπι τοΰ στυλοβάτου έχει μήκος 107,75 μ., καί πλάτος 41 μ.. Επομένως 
καλύπτει έπιφάνειαν διπλασίαν τής τοΰ Παρθενώνος καί είναι ό μέγι
στος ναός τής κυρίως Ελλάδος. Πρός Α. καί Δ. ειχε τρεις σειράς έξ 
οκτώ κιόνων έκάστην, ήτο λοιπόν δίπτερος όκτάστυλος' εις δέ τάς δύο 
μακράς πτέρυγας ειχε δύο σειράς έκ 19 κιόνων έκστ. καί άνά 2 κίονας 
μεταξύ τών παραστάδων τοΰ σηκοΰ. Οι 104 ούτοι κίονες έχουσιν ϋψος 
μ.ετά τών κιονόκρανων χαι τής βάσεως 20,16 μ., και διάμετρον 1 ,70 μ.. 
Τά κιονόκρανα έχουσιν άνω διάμετρον 3 μ.., τό έπιστύλιον έχει ϋψος 2.25' 
τό δέ μεσόστυλον είναι 2,92 μ. Έν τώ σηκώ ίστατο κολοσσιαιον άγαλμα 
τοΰ Διός χρυσελεφάντινον, πιθανώς άπομίμησιν τοϋ έν Ολυμπία υπό τοΰ 
Φειδίου πονηθεντος αγάλματος. Έν τώ περιβόλω τοΰ ναοϋ ίσταντο παρά 
την εισοδον τρεις μαρμάρινοι ανδριάντες τοϋ Άδριανοΰ και έν άλλαις αΰτοΰ 
θέσεσι πολλοί ανδριάντες έκ χαλκοΰ, ους ειχον στήσει αύτώ πόλεις έλλη-
νικαι κατά τό 132. Οί ανδριάντες ούτοι έξέλιπον πάντες, άλλά σώζον
ται 14 βάσεις μετ' επιγραφών, οίον «Άδριανώ Όλυμπίω Κυζικη-
νοί)). Πλέον εκτεταμέναι είναι αί έπιγραφαί τής Μιλήτου, τής Αβύδου 
και τής Θάσου. Ή πόλις Άβυδος αναγράφει αυτόν ώς σωτήρα καϊ 
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κτίστην αυτής. Οι Αθηναίοι όμως υπερέβαλον πάντας, διότι έστησαν 
όπισθεν τοΰ ναοϋ κολοσσιαιον ανδριάντα τοΰ αΰτοκράτορος. Ό άνδριάς 
ούτος ήτο βεβαίως ό αυτός, όστις κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Δίωνος 
ιστατο κέν τώ Όλυμπιείω)), άλλ' έκ τών λόγων τούτων και έξ άλλων 
μαρτυριών δέν εξάγεται, αν ό Αδριανός ειχε τόν ανδριάντα αύτοΰ παρά 
τό άγαλμα τοΰ Διός καί άν έδέχετο καί θυσίας έκ μέρους τοΰ ιερέως τοϋ 
Διός. Αίνιγματώδης κάπως είναι ή σημασία τοΰ έξ Ινδιών μετακομι-
σθέντος ένταϋθα όψεως, φαίνεται όμως Οτι είναι όμοιότυπον τοΰ όψεως 
τοϋ Ερεχθέως και έμφαίνει τόν δαίμονα τοΰ αΰτοκράτορος. "Οτε έπερα-
τωθη ή άνοικοδόμησις τοΰ ναοϋ καί έτελέσθη έπι παρουσία τοΰ αΰτοκρά
τορος ή πρώτη έν αύτώ θυσία, ό επισημότατος τών τότε πανηγυριστών, 
Πολέμων έκ Σμύρνης, έξεψώνησεν ιστάμενος έπι τοΰ στυλοβάτου τόν πανη-
γυρικόν. Αυτοί οι Αθηναίοι ειχον αφήσει τό οικοδόμημα τών Πεισιστρα-
τιδών πρό τής άποπερατώσεως αύτοΰ νά κατάρρευση, διότι ό οΰτω κατη-
ρειπωμένος ναός ήτο δείγμα τής ελευθερίας των."Ο,τι οι εγχώριοι τύραν
νοι ειχον αρχίσει, έξηκολούθησαν ξένοι βασιλείς καί άπετελείωσεν ό φιλέλ-
λην αυτοκράτωρ. "Οτε έν αρχή τοϋ μεσαιώνος κατεστράψη ό μεγαλοπρε
πής ναός, λέγεται ότι έπι τίνος τών κιόνων αΰτοΰ κατώκει χριστιανός 
στυλίτης, όστις έλεγεν είς τους χλευάζοντας αυτόν Αθηναίους, ότι ό πίθος 
τοΰ Διογένους ήλλαξε θέσιν. Έκ τών υλικών τοΰ ναοΰ έκτίσθη παρεκκλή-
σιον τοΰ Άγιου Ιωάννου, τό όποιον ειδεν ακόμη έν έτει 1675 ό Γερμα
νός περιηγητής Τράνσφελτ (Transfeldt). Έκ τών τότε άπομεινάντων 
17 στύλων τόν ένα κατηδάφισαν οι Τοΰρκοι έν έτει 1700, έτερον δέ 
κατέρριψεν ισχυρά έν έτει 1852 έπισυμβασα θύελλα μετά σεισμοΰ' ήδη 
δέ διατηρούνται δεκατρείς μεν κίονες τής ΝΑ γωνίας και δύο τής εσω
τερικής σειράς, καί δικαιοϋσι τήν δημώδη όνομασίαν τοΰ μ.έρους τούτου 
((είς τους στύλους)), τό όποιον μετά μεσημβριαν χρησιμεύει ώς ευχά
ριστος τόπος περιπάτου, διότι είναι μια τών δροσερωτέρων θέσεων τών 
Αθηνών. 

Ό Αδριανός έτρεφε τήν έπιθυμίαν, καθ' όσον έπέτρεπεν αύτώ ή έκτα-
σις τοΰ 'Ρωμαϊκοΰ κράτους, νά εκτέλεση μίαν άνεκτέλεστον ίδέαν τοΰ 
χρόνου τοϋ Περικλέους, τήν οποίαν ό Πλούταρχος έπανέφερεν είς την 
μνήμην τών συγχρόνων του ώς ύψηλήν και έξοχον έπινόησιν τοΰ Περι
κλέους. Ηθέλησε δηλ. νά ένωση πάντας τους "Ελληνας ύπό τήν άρχη-
γίαν τών Αθηνών και νά καταστήσιη τάς Αθήνας, αϊτινες έσεμνύνοντο 
ότι ίδρυσαν τοσαύτας πόλεις, έδραν τοϋ Συνεδρίου τών Ελλήνων. 
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Πολιτικην σημασιαν ούτε ηδύνατο ούτε έμελλε να λάβη τό πανελλήνιον 
τοΰτο σχέδιον, άλλ' ήρκει διά τους Αθηναίους ότι συνεστάθη έν τη πόλει 
αΰτων νέα ελληνική εορτή, ητις διά της συρροής πρεσβευτών έκ πλεί
στων πόλεων νέαν έδει νά λάβη λάμψιν καί ζωήν. Οι "Ελληνες απέδειξαν 
την εΰγνωμοσύνην των έγείραντες εις τόν αυτοκράτορα ναόν, τόν όποιον 
έθεράπευεν «ιερεύς τοΰ θεοΰ Άδριανοΰ, τοΰ Πανελληνίου)). Ό ιερεύς ούτος 
είχε ταυτοχρόνως κατά την νέαν ταύτην έορτήν των Πανελληνίων τήν 
προεδρίαν καί τιμητικήν θέσιν έν τω μεγάλω Διονυσιακώ θεάτρω. Ό 
Δίων όνουάζει τόν ναόν τοΰτον «Πανελληνιον)), άλλά πιθανώς να 
είναι ό αυτός πρός τόν ναόν τής "Ηρας καί τοϋ Πανελληνίου Διός, καί έν 
τω ναώ τούτω έλατρεύετο ό αυτοκράτωρ ταυτοχρόνως μετά τοϋ Διός. 
Τό «Πανελληνιον)) έξηφανίσθη εντελώς, ώστε ουδέ καν τήν θέσιν αύτοϋ 
γινώσκομεν καί μόνον δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν ότι έχρησίμευεν είς 
καθωραϊσμόν τής νέας πόλεως τοΰ Άδριανοΰ. Λέγεται ότι καί τό ύπό 
τοΰ Παυσανίου άναφερόμενον Γυμνάσιον άνεκαλύφθη πρός νότον τοΰ 
Ίλισσοΰ έπι τής πρός τό Σούνιον άγούσης όδοΰ. Ή τάς άνασκαφάς 
ένεργοΰσα εκεί Αγγλική Σχολή άνεκάλυψε μέγα οίκοδόμημα, τό όποιον 
κατά τό σχέδιον και τόν ρυθμόν αύτοΰ έχει μεγίστην όμοιότητα πρός 
τήν βιβλιοθήκην, περί ης ανωτέρω ειπομεν, νέαι δ' επιστημονικά! άνα-
σκαφαί θά φέρωσι πιθανώς είς φώς καί άλλας δημοσίας οίκοδομάς τοΰ Άδριανοΰ. 

Επειδή ή πόλις τών Άθηνων ειχεν ανέκαθεν έλλεψίν ύδατος, άν και οι Πεισιστρατίδαι ήδη ειχον κατασκευάσει ύδραγωγειον άπό τής άνω 
πεδιάδος τοΰ Ίλισσοΰ μέχρι τής Πνυκός, ό Αδριανός διέταξε τήν κατα
σκευήν μεγάλου υδραγωγείου πρός διοχέτευσιν ύδατος είς τήν πόλιν 
άπό τοΰ Πεντελικοΰ διά τών νυν χωρίων Χαλανδρίου καί Αμπελο
κήπων. Τό ύδραγωγειον τοΰτο ήτο έν μέρει κτιστόν, έν μέρει: δέ 
άντί άδράς δαπάνης λελαξευμενον έν τώ βράχω. 'Εν επιγραφή τής δεξα
μενής αναφέρεται ότι ό διάδοχος αύτοΰ έπεράτωσε τό έργον. Τους μολύ
βδινους σωλήνας, δι' ών διωχετεύετο τό ύδωρ είς τήν πόλιν, μετεχειρί-
σθησαν οι Αθηναίοι κατά τόν υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα τοΰ 1821 πρός 
κατασκευήν σφαιρών εν μόνον τεμάχιον σωλήνος διαμέτρου 0,18 μ. 
και πάχους τών τοιχωμάτων 0,03 μ. διατηρείται σήμερον έν τη 
Δημαρχία. 

Καί άλλας οίκοδομάς αναμφιβόλως άνήγειρεν ό Αδριανός έν τή αρχαία και τή νέα πόλει, άλλ ήδη αί γνωσταί ήμίν ευεργεσία! αύτοΰ δικαιολο-
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γοΰσιν ίκανώς τάς έκτακτους τιμάς, αΐτινες τώ απεδόθησαν. Έν τώ 
Διονυσιακώ θεάτρω, έν τή Βασιλείω Στοά καί έν τώ Παρθενωνι έστήθη-
σαν αύτώ ανδριάντες και έκ τών σωζόμενων σήμερον επιγραφών 13 μέν 
όνομάζουσίν αυτόν θεόν, 48 Ολύμπιον Δία, άλλαι δέ καί Πανελλήνίον 
καί άλλαι Σωτήρα. Ή εύνοια αύτοϋ καί ή αγάπη ειχον απαλλάξει τήν 
άρχαίαν περίδοξον πόλιν έκ τής αφάνειας καί είς τήν πόλιν, ήτις ύπήρξέ 
ποτε ή πρωτεύουσα όλων τών πόλεων, έλαμψεν ώς «φαεινή τις άκτίς 
ηλίου πρό τής εισβολής τής μακράς τοϋ μεσαιώνος νυκτός )). 

Περί τής Ιταλίας ειχον μεριμνήσει πάντες οί προκάτοχοι τοϋ αύτοκρά-
τορος, και φαίνεται ότι ή 'Ρώμη ειχεν ήττονα των Άθηνων ανάγκην ήγε-
μόνος θέλοντος καί δυναμένου νά χρησιμοποίηση τά μεγάλα τοΰ Κράτους 
μέσα πρός τήν φιλόκαλον αυτής καθωράισιν. Εν τούτοις χωρίς νάλάβη 
ύπ' όψιν τούς πόθους τοϋ λαοΰ ό Αδριανός έβάδίσε την χαραχθεϊσαν άπαξ 
όδον καί είργάσθη μεγάλως υπέρ τής πρωτευούσης διά τής επισκευής τών 
μεγίστων τών ναών αυτής καί τών βασιλικών ανακτόρων. 

Τάς οίκοδομάς τής Νέας Αγοράς άπεπέρανεν ό Απολλόδωρος τή 
εντολή αύτοϋ, και μετά παρέλευσίν ολίγων μόνον ετών έτελείώθη καί 
άνεκαινίσθη λαμπρότατα ό «Ναός τοΰ Τραιανοΰ καί τής αυτοκράτειρας 
Πλωτίνης)). Έκτος τής Αγοράς εκείνης τοϋ Τραιανοΰ έπεχείρησεν ό 
Αδριανός και τήν έπέκτασιν τών Ανακτόρων τοΰ Φλαβίου έπι τοΰ 
Παλατινού λόφου, τών κυρίως αύτοΰ ανακτόρων έν τή πρωτευούση. 

Ουχί όλιγωτέραν άξίαν όφείλομεν ν' άποδώσωμεν τώ Άδριανώ διά 
τήν έπισκευήν τών μεγάλων οικοδομών τοΰ Αυγούστου έπι τοΰ πεδίου 
τοϋ Άρεως. Διά βραχέων διηγείται ό βιογράφος του, ότι έπεσκεύασεν 
έν Ρώμη τό Πάνθεον, τά Saepta, τήν Βασιλικήν τοΰ Ποσειδώνος, 
πολλούς ναούς, τήν Άγοράν τοϋ Αυγούστου καί τάς Θέρμας τοΰ 
Άγρίππα, τά όποια πάντα άνεκαίνισεν ύπό τό όνομα τών πρώτων αύτοΰ 
ιδρυτών. Τά Saepta Julia ήσαν μεγάλαι στοαί, ών σώζονται σήμερον 
τά θεμέλια καί ών τήν άνέγερσιν ήρχισεν ό Καίσαρ καί έπεράτωσεν ό 
Άγρίππας' ταΰτα δέ έν άρχή έχρησίμευον ώς τόπος ψηφοφορίας, βρα-
δύτερον δέ εις εμπορικά καταστήματα. 

Μέχρι πρό μικροΰ εθεωρείτο βέβαιον ότι κατά τήν έπιγραφήν άνωθεν 
τής εισόδου ό Άγρίππας άνήγειρεν έν έτει 27 πρ. Χρ. τό περίφημον 
Πάνθεον, όπως σήμερον σώζεται. Έν τούτοις, ώς άπέδειξεν ό Γάλλος 
Chedannes, ή λίθινη οικοδομή τοΰ Πανθέου, ήτις μέχρι τοΰδε έφημί-
ζετο ώς τό μέγα έργον τών χρόνων τοΰ Αυγούστου, πρέπει νά θεωρηθή 
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ώς τρανή άπόδειξις της τεχνικής ικανότητος καί της φιλοκαλίας τοΰ 
Άδριανοΰ και τών αρχιτεκτόνων αΰτοΰ. 

Δια νέας οίκοδομάς πλησίον της αρχαίας Αγοράς δέν είχεν ό αυτο
κράτωρ είς την διάθεσίν του η την Velia, τήν ταπεινήν λοφοσειράν, 
την χωρίζουσαν την ρωμαϊκήν Άγοραν (τό Forum romanum) άπό 
της κοιλάδος, έν η είναι τό Κολοσσαϊον. Άπό της αρχαίας ρωμαϊκής 
Άγορας έφερεν η ιερά οδός πρός την Velia και είτα έκαμπτε πρός 
τά δεξιά μέχρι της άψίδος τοΰ Τίτου και άπό ταύτης έφερε πρός τό 
Κολοσσαϊον. Έπι της μεγάλης πλατείας της πρός τά δεξιά της όδοΰ 
κείμενης ώκοδόμησεν ό αυτοκράτωρ τόν διπλουν ναον της Αφροδίτης 
και της Ρώμης. Ή ιδέα και τό σχέδιον τοΰ μεγίστου τούτου ρωμαϊ-
κοΰ ναοΰ είναι πνευματικόν κτήμα τοΰ Άδριανοΰ. Κατά την πρώτην 
πολυετή έν Ρώμη διαμονην του έπεξειργάσθητό σχέδιον. Πόσην δέσημα-
σιαν άπέδιδεν αυτός ό Αδριανός εις τό έργον του, τοΰτο έμφαίνεται έκ 
τοΰ ότι μετά τά εγκαίνια εδέχθη τόν επανειλημμένως προσενεχθέντα 
αΰτω ύπό της συγκλήτου τιτλον κ Πατρός της Πατρίδος)) καί άπένει-
μεν εις τήν σύζυγον του τόν τιτλον «Αύγούστης)). Έν τω μέσω τοΰ 
περιβόλου καί είς άπόστασιν 25 περίπου μ.έτρων άπό της περβαλλούσης 
αυτόν στοάς ΰψοΰτο ό στυλοβάτης τοΰ ναοΰ, πρός τόν όποιον ανήρχετο τις 
δι' επτά μαρμάρινων βαθμίδων. Τό δάπεδον τοΰτο συνέκειτο έκ βραχώ
δους μείγματος λίθων και κονιάματος καί ειχε μηκος μέν 110 μ.., πλά
τος δέ 53. Τόν ναόν περιέβαλλε στοά έκ 56 ραβδωτών κιόνων έκ μαρ
μάρου, δυο μέτρων πάχους, άνά δέκα έπι τών στενωτέρων πλευρών 
πρός ανατολάς καί δυσμάς, καί άνά ειχοσιν έπι τών μακροτέρων πλευ
ρών. Έπι τών άνακαλυφθέντων λειψάνων της στέγης ευρέθησαν λεοντο-
κεφαλαι διά την έκροην τών υδάτων. Τό έξωτερικόν σχήμα τοΰ ναοΰ 
δεικνΰουσι νομίσματα τοΰ Άδριανοΰ μετά της επιγραφής «Τη αιωνία 
'Ρώμην (Romae aeternae) η «Τη εΰδαίμονι Αφροδίτη)) (Veneri 
felici), ώς καί νόμισμα τι μετά της αΰτης επιγραφής τοΰ Άντωνίνου 
Πίου, όστις έφερεν είς πέρας τόν ναόν. 

Άναγνωσθείσης της έπι τοΰ οβελίσκου τοΰ Βαρβερίνης επιγραφής έβε-
βαιώθη, ότι ό Αδριανός έθαψε τόν Άντίνοόν του πρός ανατολάς της 
πρωτευούσης ουχί μακράν τοΰ υδραγωγείου τοΰ Κλαυδίου καί διεκό-
ομησε τόν τάφον αΰτοΰ διά τοΰ μνησθέντος οβελίσκου. 

Ό Αδριανός έςέλεςεν ώς θέσιν διά τό έαυτοΰ Μαυσωλεΐον τους κήπους 
τής Δομιτίας έπι τής βόρειας όχθης τοΰ Τιβέρεως, και κατεσκεύασεν έκεΐ 
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πρώτον τετράγωνον κρηπίδωμα, του όποιου αί 104 μ. μήκος έχουσαι 
πλευράι ήσαν κεκαλυμμέναι δια μαρμάρου και δια πλουσίων ανάγλυ
φων έπ' αΰτοΰ δ' ύψοΰτο κυλινδρικόν κτίριον 73 μ. διαμέτρου και 50 μ., 
ύψους, τό όποιον περιεβαλλετο δια παντοειδών κιόνων. Εις τό έσωτερι-
κόν αΰτοΰ έφερεν ευρεία στοα πρός τόν μέχρις ημων διασωθέντα κυρίως 
ταφον, όστις αναμφιβόλως ητο κεκοσμημένος δια μαρμάρου και μωσαϊ
κών. Έπι του τάφου τούτου εϋρίσκετο και έτερον οικοδόμημα περιβαλ-
λόμενον δια πολλών κιόνων και γλυπτικού τίνος έργου, "ίσως ητο τό 
έργον τοΰτο τέθριππον η και κολοσσιαίος άνδρας, ούχι όμως ό έν τω 
κηπω τοΰ Βατικανού ευρισκόμενος κώνος η πιτυοστρόβιλος, εις τον όποιον 
μόλις κατα τόν Ις' αΐωνα εδόθη έσφαλμένως ή καταγωγή αύτη. 

Ό Αΰρηλιανός μετεχειρίσθη τό Μαυσωλειον ώς προμαχώνα εις τόν 
έπ αΰτοΰ κατασκευασθεντα οχυρωματικόν περίβολον της πόλεως."Οραμα τι τοΰ Παπα Γρηγορίου τοΰ Μεγάλου έν έτει 590 έδωκεν άφορμήν, όπως άνεγερθη έπι της κορυφής τοΰ Μαυσωλείου πρώτον μέν παρεκκλήσιον, 
είτα δέ άγαλμα τοΰ Αρχαγγέλου, και όπως τό όλον οικοδόμημα λάβη 
τό όνομα τοΰ φρουρίου του 'Αγίου 'Αγγέλου (Forte Sant' Angelo). 
Ώς φρούριον άπόρθητον παρέσχε τοΰτο μεγάλας υπηρεσίας εις τους 
"Ρωμαίους και ιδίως εις τους Πάπας κατα τας ημέρας των μεγαλυτέ
ρων κινδύνων, τοΰθ' όπερ ΰπηρξεν αίτια ν' άπολέση τά εξωτερικά 
κοσμήματα και μεγάλας νά ΰποστη καταστροφάς εσωτερικώς. 

Προς ενωσιν της πόλεως μετά τοΰ Μαυσωλείου και τοΰ έγγΰς 'Αμφι-
θεάτρου κατεσκεύασεν ό Αδριανός έν έτει 136 την τό όνομα αΰτοΰ 
φέρουσαν Αιλίαν Γέφυραν (Pons Aelius). ητις ήγε κατ' ευθείαν άπό 
τοΰ πεδίου τοΰ "Αρεως πρός τό μέσον τοΰ μνημειου. Ή γέφυρα αύτη 
είχε τρείς μεγάλας αψίδας, ένω τρεις μικρότεραι έφερον άπό τοΰ πεδίου 
τοΰ "Αρεως και δύο έτι μικρότεραι άπό τοΰ μνημείου πρός την γέφυ-
ραν. Φαίνεται ότι και ή γέφυρα αύτη ητο κεκοσμημένη διά πολλών 
ανδριάντων κατόπιν ηλλαξε τό όνομα κληθείσα Γέφυρα τοΰ Άγιου 
Αγγέλου. 

Εκ των πολυαρίθμων οικοδομημάτων, δι' ων ό Αδριανός έκόσμησε 
τό Κράτος αΰτοΰ, ουδέν σχεδόν ήτο πρός ιδίαν αΰτοΰ χρησιν. Έν όμως 
τούτων, ωραία επαυλις, εφημιζετο ηδη κατα την αρχαιοτητα' ως τόπον 
ταύτης εξέλεξε θέσιν ΰγια και εΰχάριστον, έχουσαν θεαν έκτεταμένην πρός 
τά ορη και πρός την θάλασσαν, οπόθεν ήδύνατο ευκόλως νά μεταβαίνη 
εις την πρωτεύουσαν, χωρίς νά παρενοχληται υπό τοΰ όχλου, θέσιν γνω-
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στην μεν καταστασαν δι' αΰτοΰ, λησμονηθεϊσαν δέ εντελώς μετ' αυτόν. 
Ό άπό Ρώμης μεταβαίνων νΰν δια τοΰ σιδηροδρόμου εις Τιβουρα 
(Tivoli), διαβαίνει δια τής Λευκανικής γέφυρας τόν 'Ανιώνα (σημ. 
Teverone) ποταμ.όν και μετά 27 χιλιόμετρα φθάνει εις τόν τελευταϊον 
πρό των Τιβούρων σταθμόν, εις την έπαυλιν τοΰ Αδριανου Ένταΰθα 
υπάρχει χώρα λοφώδης, ήτις διά ρυάκων χωρίζεται εις διάφορα τμή
ματα. Μεταξύ των ρυάκων τούτων έπι γλώσσης τινός της λοφοσειρας 
ύψοΰνται σήμερον έν μέσω έλαιών, κυπαρίσσων και πευκών τά ερείπια 
της έπαύλεως. Ιδού τι λέγει περί αυτής ό Σπαρτιανός : ((Έν τη 
παρά τά Τίβουρα έπαύλει αύτοΰ κατεσκεύασε θαΰμα αρχιτεκτονικής, 
έφ' ου έπέγραψεν όλα τά γνωστότερα ονόματα έκ των επαρχιών και έξ 
άλλων χωρών, οίον τα ονόματα Λυκείου, Ακαδημίας, Πρυτανείου, 
Κανώπου, Ποικίλης και Τεμπών παρέστησε μάλιστα έν αύτη και τόν 
"Αδηνο. Έκαστον διαμέρισμα τοΰ οικοδομήματος είχε την έπίσημον όνο-
μασίαν του, και δια τους ξένους ήτο εύχάριστον ό'τι και έξωτερικώς έσημει-
οΰντο τα ονόματα ταΰτα. Μεταξύ τούτων τό τοΰ Αιγυπτίου Κανώπου 
ανήκει αναμφιβόλως εις τό διαμέρισμα της έπαύλεως, έν ω ευρέθησαν 
πολλά αιγυπτιακά ανάγλυφα, και αν ή μία των δύο κοιλάδων έλέγετο η 
κοιλας των Τεμπών, βεβαίως πρέπει να είναι αΰτη ή μεγαλύτερα, ή προς 
βορραν. Τά άλλα ονόματα τών διαφόρων διαμερισμάτων δεν είναι δυνα
τόν νά έξακριβωθώσιν, εάν δέν βασίζωνται έπι άνακαλυοθεισών επιγραφών. 
Άν όμως ό προορισμός τών οικοδομών τούτων έδωκε και τήν όνομασίαν 
των, πρέπει πάνυ δικαίως νά παραδεχθώμεν, ότι ή αίθουσα συνεδριάσεων 
εκλήθη Πρυτανειον, δύο Γυμνάσια εκλήθησαν Ακαδημία και Λύκειον, 
και ή ανοικτή στοά, ή περιέχουσα εικόνας και τοιχογραφίας, Ποικίλη. 
"Αγνωστον είναι, κατα πόσον ό ρυθμός, τό μέγεθος και η διακόσμησις 
τών ρηθεισών οικοδομών άνταπεκρίνετο πρός τά αρχαϊκά αυτών πρότυπα. 

Ουδεμία υπάρχει αμφιβολία, Οτι αυτός ό Αδριανός έπεξειργάσθη τό 
σχεδιον της έπαύλεώς του, ουδέ ότι κατά τας περιηγήσεις του επέφερε 
μεταβολάς τινας συμ.φώνως πρός τάς νέας εκάστοτε εντυπώσεις του. 

Τά κυρίως οικήματα έν τη έπαύλει είναι το ΒΑ. Μέγα θερινόν 'Ανά-
κτορον, και τό μικρότερον ΝΔ. Χειμερινόν Μέγαρον. 

Μέγας σχετικώς είναι ό αριθμός τών μωσαϊκών, τά όποια ευρίσκοντα 
ακόμη έν τοις μουσείοις της Ρώμης προερχόμενα έκ της έπαύλεως ταύ
της* ούτω π.χ. αϊ τρεις περιστέρα; έπι τοΰ χείλους χρυσοΰ κυπέλλου. Τό 
μωσαϊκόν τοΰτο είναι άπομίμησις τοΰ άλλοτε έν Περγάμω ευρισκομένου 
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μωσαικοΰ. Έκ τών γλυπτικών έργων τό γνωστότερον είναι τό άνάγλυ-
φον τοΰ 'Αντινόου έν τη έπαύλει 'Αλβάνα, έτερον δέ τό της γεννήσεως 
τοΰ Έριχθονίου έν τω Βατικανώ. Τά αρχιτεκτονικά κοσμήματα, τα 
όποια εΰρεν η ιταλική επιτροπή, απεστάλησαν εις τό μουσεϊον τών Θερ
μών τοΰ Διοκλιτιανοΰ. 

"Ολως ίδιαιτέραν μέριμναν κατέβαλεν ό φιλόμουσος αυτοκράτωρ και 
εις τά κινητά κοσμήματα, οίον τάπητας, πολύτιμα αγγεία, πολύτιμους 
λίθους και άγάλματα' επειδή όμως άπησχόλει εις όλα τά μέρη τοΰ 
Κράτους καλλιτέχνας, δέν ήσαν έργα πρώτης τάξεως όλα τα σταθέντα 
έν τη έπαύλει κατά τά τελευταία της βασιλείας του έτη. 

Μετά τόν 'Αδριανόν ουδέποτε γίνεται πλέον μνεία της έπαύλεως ώς 
αυτοκρατορικής κατοικίας, και ένεκα της άπό της πρωτευούσης αποστά
σεως αΰτης φαίνεται ότι έγκατελείφθη και ήρημώθη, μέχρις οΰ κατά τόν 
Δ' αιώνα έπεσκευάσθη έπιπολαίως δια τοΰ υπάρχοντος όλικοΰ. "Εκτοτε 
όμως άπωλέσθη σχεδόν και ή περί υπάρξεως αΰτης παράδοσις, και κατά 
τόν μεσαίωνα κατεστράφη τελείως ΰπό τών Γότθων, οιτινες υπό τόν 
Τοτίλαν έπολιόρκησαν τά Τίβουρα, άλλα και ριζικώτερον έτι ΰπό τών 
περιοίκων. Περί τά μέσα τοΰ IE' αιώνος έμνήσθη αΰτης ό λόγιος Πάπας 
Πίος ό Β' διά συμπαθητικών λόγων, άλλ' αϊ τότε γενόμεναι άνασκαφαί 
άπέβλεπον μόνον εις τήν άνεύρεσιν διαφόρων κινητών άντικειμένων, και 
επειδή τά ευρήματα ήσαν ιδιοκτησία τοΰ Δημοσίου, διηρπάγησαν τα 
πλείστα. Έν τούτοις ό τω σπουδαίω αρτι έκδοθέντι περί της έπαύλεως 
συγγράμματι τοΰ Βίννεφελδ προσηρτημένος κατάλογος τών έκ της 
έπαύλεως ευρημάτων πληροί δεκαοκτώ όλας σελίδας και παρέχει ήμϊν 
ίδεαν περί τοΰ τί συνετέλεσεν ό Αδριανός διά τών οικοδομών του υπέρ 
της τέχνης της αρχαιότητος. 

Και πριν ακόμη καταλάβη τόν θρόνον ό Αδριανός ένδιεφέρετο δι' όλους 
τους κλάδους της τέχνης, ώς αυτοκράτωρ δέ άφιερώθη ιδίως εις την 
άρχιτεκτονικήν. Αυτός μετά τών αρχιτεκτόνων αΰτοΰ έλυσαν τά δυσκο-
λώτατα αρχιτεκτονικά προβλήματα. Ούτως ώς φιλόμουσος έρασίτεχνος 
έθεσεν ό Αδριανός τους πόρους τοΰ καλώς διοικούμενου και εΰημεροΰντος 
Κράτους αύτοΰ εις τήν διάθεσιν τής τέχνης και ήγαγεν αύτην εις νεαν 
άκμήν μάλλον ή όσον ήδύνατο νά πράξη τοΰτο αρχιτέκτων έξ επαγ
γέλματος. 

Εκ του γερμανικού του C . Schultess] 
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ΚΑΡΟΛΟΥ* ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΙΔΕΚ 

Καθ' όν χρόνον ούτοι έπλησίασαν εις την παραλίαν, κάτοικοι δέ τίνες 
τοΰ Βρανά και τοΰ Μαραθωνος προσήλθον πρός αυτούς, έμάθομεν έκ 
τών τελευταίων τούτων ότι οι "Ελληνες τών πέριξ ηθελον προθύμ.ως 
λάβει τά Οπλα, ηρκει μόνον νά άποθεσωσι τάς οικογενείας αυτών έν 
άσφαλεϊ μέρει τών νήσων, ότι δ' οι Τούρκοι ήρξαντο στερούμενοι άρτου 
παθόντες σημαντικώς έν ταις διαφόροις έφόδοις κατά τοϋ Φαλήρου. 
"Ετι δέ ότι ή της ακροπόλεως φρουρά μόνον ξύλων, μανδυών και θερ
μού ιματισμού στερείται, Οτι έν τώ 'Ωρωπώ ύπήρχον μεν τρία τηλε
βόλα, άλλα δέν ητο δυνατόν νά ΰπολογισθη η δύναμις αυτών, της φρου 
ρας κατά τάς περιστάσεις άλλασσομένης, ότι έν Μαραθώνι ευρίσκετο 
άγας μεθ' 150 ανδρών, ότι ό Ομέρ πασσας της Καρύστου διαψωνήσας 
πρός τόν σερασκέρην έπανηλθεν εις Χαλκίδα έπι προφάσει ασθενείας, 
τέλος δέ ότι ουδέν πλοίον ώφθη έν τω κόλπω τούτω 2. 

Περιεπλεύσαμεν την νύκτα και την πρωίαν της έπομένης αναζητούν
τες τά ημέτερα πλοία, άτινα εϋρομεν τέλος εξερχόμενα τοΰ λιμένος 
Ράφτη, (την παρελθοΰσαν νύκτα ούτε τους πυραύλους ήμών ειδον ούτε 

τας βολάς ημών ήκουσαν). Έπειτα δέ είσήλθομεν εις τον λιμένα τών 
Στύρων, οπού ή Καρτερία και ό Νέλσων παρελαβον τά παλληκάρια. 

1 Συνέχειαν Ιδε σελ. 50. 122, 196, 330 καί 413. 
2 Θεώμενος τήν ουχί εϋρύχωρον καί τό πλείστον ελώδη πεδιάδα τοϋ Μαρα-

θώνος δεν ήδυνήθην να αποκρούσω τήν σκέψιν, ότι οι Πέρσαι οι τότε αγωνι-
σθέντες κατά τηλικοϋτον αριθμόν θά ήσαν σμικρότατοι ανθρωπίσκοί, ωστε νά 
χωρήσωσιν ένταϋθα, ή Οτι έν τοις τότε Αθηναίκής δελτίοίς ηδύνατο έν μηδενί-
κόν έπι πλέον νά παρείσφρηση, ώ: τοϋτο είθισται έτι καί έν τοις νεωτέροις 
στρατιωτικοις δελτίοις. 
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Αμφότερα ταΰτα τά πλοία ειχον προμηθευθη πέντε καΐκια και άλλα 
μικρότερα πλοιάρια, όπως χρησιμοποιήσωσιν εις την άποβιβασιν τών 
στρατευμάτων. 

Έχάρην έκ καρδίας ότε τά παλληκάρια τέλος κατώρθωσαν νά άφή-
σωσι τήν φρεγάτταν, διότι ό γέρων Μιαούλης ητο λίαν δύσθυμος έπι τώ πάντως ουχί εύαρέστω άλλ' έκ τών περιστάσεων άναγκαίω καταστάντι 
πληρώματι τούτω, διισχυριζόμενος ότι ό διπυρίτης δέν έπήρκει και ότι τά καλά έξ Αμερικής άλευρα, άτινα μετεκόμισα έπι τοΰ σκάφους πρός συντηρησιν τών στρατιωτών, δέν έχρησιμευον αΰτώ, διότι δέν ηδύνατο νά 
κατασκευάση άρτον έπι τοΰ πλοίου* μάλιστα δέ ηπείλει ότι, έάν δέν ένε-
φανίζοντο εγκαίρως τά άλλα πλοία, ηθελεν άναγκασθή νά άποβιβάση 
έπι της ξηράς τά παλληκάρια, άτινα τότε έπρεπε νά φροντίσωσι τινι 
τρόπω νά διασωθώσιν. 

Ειπον τώ ναυάρχω σοβαρώτατα την περί τούτου γνώμην μου και 
κατεπράϋνα αυτόν μετ' ου πολύ, διότι ή ασυμφωνία αύτη ητο, ώς έμα-
θον ύστερον, προϊόν τοΰ έξερεθισμοΰ τίνων έκ τών αξιωματικών και 
τών ναυτών του. Περατωθείσης δέ της μεταβιβάσεως, συνεκάλεσα έπι 
της Ελλάδος είδος συμβουλίου μετά τοΰ ναυάρχου, τών πλοιάρχων 
Άστιγγος και Παπανικολή και τοΰ οπλαρχηγού Πέτα, έν ώ απεφασί
σθη νά σταθώμεν έξω τών οφθαλμών τοΰ λιμένος τοΰ 'Ωρωποΰ, ίνα μ.η έγείρωμεν εις τα όπλα τους Τούρκους, άλλ' επερχόμενης της νυκτός νά 
άποβιβάσωμεν έπι της ξηράς μεταξύ Καλάμου και 'Ωρωποΰ τά παλλη
κάρια, Οπου ηθελεν ευρέθη καλή θέσις και ύδωρ, εκεί δέ ταχέως νά προ-
φυλάξωμεν αυτά διά ταμπουριών, αφήνοντες τόν Νέλσωνα πρός φυλα-
κήν αυτών. Ύποφωσκούσης δέ της άλλης ημέρας ή φρεγάττα και τό 
άτμόπλοιον έπρεπε νά είσπλεύσωσιν εις τόν λιμένα τοΰ 'Ωρωποΰ κατα-
συντρίβοντα διά τοΰ κραταιού αυτών πυροβολικού τά όχυρώματα, τάς 
πυρβολαρχίας και άποθηκας τών Τούρκων συγχρόνως δέ τά υπό τοΰ 
συνοδεύοντος Νέλσωνος και τών καϊκιών και λέμβων τοΰ στολίσκου 
βοηθούμενα παλληκάρια έμελλον επωφελούμενα τήν πρώτην έκπληξιν τών 
Τούρκων νά ένσκήψωσιν έπ' αυτών και νά καταδιώξωσι τούτους κατα-
στρέφοντα και κατακαίοντα τά κτίρια και τάς άποθηκας. "Υστερον δέ 
νά έπιββασθώσι πάλιν έπι τών πλοίων, διότι, τοΰ άριθμοϋ τών στρα
τιωτών μικρού οντος, δέν ηδύνατο νά γινη λόγος περί καταλήψεως τοΰ 
λιμένος, άλλ' ουδέ περί αποκλεισμού τοΰ φρουρίου Καραμπαμπα, τοΰ 
συναπτομένου μετά τής Χαλκίδος διά γέφυρας ανω τοΰ Εΰρίπου' ό σκο-
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πός της αποστολής ήτο η καταστροφή των αποθηκών τοϋ 'Ωρωποΰ και 
ή έπεκδρομή μετ' άποβιβασμοΰ, όπως διασπείρωμεν την άνησυχίαν και 
τόν τρόμον άνα την Εύβοιαν και να άπειλήσωμεν τόν έπισιτισμόν, κατα 
τα νωτα τοΰ Σερασκερη. 

Μόλις συνεφωνήσαμεν εις τό σχέδιον τοΰτο και τίνες τών πλοίαρχων 
έπανήλθον εις τα πλοία των, ότε ναύτης της εν τω μεταξύ έκπλευσά-
σης Ελλάδος άνεκάλυψε δια. τοΰ καλοΰ μου τηλεσκοπίου, όπερ άφήκα 
κειμενον έπι τηλεβόλου, άνω τών ταπεινότερων λόφων παρα τόν 'Ωρω-
πόν άκρας ιστών τίνων έν τώ εκεί λιμένι και άνεκοίνωσε τοΰτο τοις συν-
τρόψοις αΰτοΰ. Ευθύς επήλθε μεγάλη ταραχή και θόρυβος έπι τοΰ σκά
φους, τών ναυτών κραυγαζόντων ότι έπρεπεν άμέσως νά πλεύσωσι κατ' 
αυτών, διότι άλλως τά πλοία έμελλον νά γίνωσιν άφαντα. "Ετι οι 
αξιωματικοί της φρεγάττας οι ουχί βεβαίως μάλλον ανεπτυγμένοι η οι 
ναΰται τότε ηνώχλουν διά παρακλήσεων τόν γηραιόν Μιαουλην, μέχρις 
ου ένέδωκεν ούτος. 

"Εκαμον παραστάσεις εναντίον τής απρόοπτου μεταβολής τοΰ περι-
εσκεμμένου σχεδίου ημών, όπερ καλώς μόνον διεξαγόμενον είχε πάσαν 
πιθανότητα νά έπιτύχη. Αλλά μάτην οι διψώντες λείας ναϋται υπερί
σχυσαν, τά ιστία άνεπετάσθησαν και ταχέως έπλεύσαμεν κατ' ευθείαν 
εις τόν λιμένα. 

Ίδών ότι δέν είσηκουόμην και ούτε ήδυνάμην ούτε ήθελον άνεχθή τοι-
αύτην ασυνήθη συμπερίφοράν έγώ ό άναλαβών τήν διεύθυνσιν τής απο
στολής ταύτης, έδήλωσα κατηγορηματικώτατα τοΰ πλοιάρχου παρόντος 
οτι θεωρώ του λοιποΰ τήν έπιχείρησιν ταύτην ώς όλως θαλασσίαν και 
αποχωρώ πάσης έν αΰτη αναμίξεως. Ό γηραιός ναύαρχος συνησθάνθη 
βεβαίως, πόσον απροσδόκητος και δυσάρεστος εις έμέ ή αιφνίδια αΰτη 
μετατροπή έμελλε νά είναι. Έδικαιολογήθη διά τό βιαιον τών ανθρώ
πων του, ζητήσας νά με καταπραΰνη διά τής παρατηρήσεως ότι επί 
τέλους ήτο εντελώς αδιάφορος, αν άφαιρέσωμεν άπό τους Τούρκους τόν 
σϊτον έπι τών πλοίων ή έκ τών αποθηκών διότι ήδυνάμεθα πάντοτε νά 
δοκιμάσωμεν και άποβασιν, άμα ώς άπας συνελαμβάνομεν τά πλοία. 

Δέν έστεργον νά ανεχθώ τοιαΰτα παίγνια κατά την πρώτην έπιχεί
ρησιν, ής τήν διεύθυνσιν ειχον αναλάβει, και ενέμεινα στερρώς έν τη 
άποφάσει μου, νά μή επιληφθώ περαιτέρω τοΰ πράγματος και θεωρήσω 
έμαυτόν ώς άπλοΰν έπβάτην έπι τής φρεγάττας, έπιφυλαττόμενος νά 
υποβάλω τη Κυβερνήσει τά παράπονα μου. Πάντα ταΰτα εις ουδέν 
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ωφέλησαν. Ίσως μάλλον θά ειχον αποτέλεσμα, έάν ήπείλουν νά παρα
πονεθώ παρά τώ φιλελληνικω κομιτάτω αντί παρά τη Κυβερνήσει. 

Επί τη υποθέσει ότι τά πλοία, ών τάς άκρας τών ιστών είδομεν, 
ήσαν ώπλισμένα, παρεσκευάσθησαν πρός μάχην. Δύο ώρας προ τής 
δύσεως τοΰ ήλιου κατήχθημεν προ τοΰ λμένος, τό δέ άτμόπλοιον και ό 
Νέλσων προσέβαλον τά δύο βρίκια, ών τά πληρώματα κατέφυγον εις 
τήν ξηράν άμα τη έμφανίσει τοΰ ημετέρου στολίσκου' τά φαΰλα ταΰτα 
πλοιάρια δέν ήσαν ώπλισμ.ένα, τών τεσσάρων πτωχικών σιδηρών πυρο
βόλων, άτινα ειχον έπ' αυτών, μή όντων άξιων τοΰ ονόματος τών 
τηλεβόλων. 

Τά παλληκάρια έπήδησαν πρώτον επί τών πλοίων και έβοήθησαν 
τους άκολουθοϋντας ναύτας νά άνκσπάσωσι παρευθΰς τήν άγκυραν, τό δέ 
κυριευθέν πλοίον ετέθη ΰπό τήν προστασίαν τής φρεγάττας. 

Οι Τοΰρκοι έπυροβόλουν κακώς και βραδύτατα διά τών τριών τηλε
βόλων αυτών, έξ ών έν ήτο τών 18 λιτρών, ώς έβεβαιώθημεν έκ τής 
μόνης βολής, ήτις επέτυχε τήν φρεγγάταν αποχωρούσαν, μετ' ολίγον 
όμως έσιώπησαν και τότε ό ναύαρχος εξέφρασε τήν γνώμην ότι έπρεπε 
νά στείλω τά παλληκάρια" εις τήν ξηράν. Έπανέλαβον τήν προτέραν 
δήλωσιν μου προσθείς ότι δέν έναντιοΰμαι προς τοΰτο, έάν ό καπετάν 
Πέτας ηθελεν ύπ' εΰθύνην του νά άφήση τσΰς ανθρώπους του νά άποβι-
βασθώσιν εις τήν ξηράν. Δέν έπρεπεν όμως νά άπαιτώσι παρ' έμοϋ, 
παλαιοΰ και έμπειρου αξιωματικού, νά διατάξω τήν έκτέλεσιν τοιούτων 
πραγμάτων πρό τών ομμάτων έχθροΰ έκδιωκομένου, ούτινος τόν αριθμόν 
αγνοώ, αλλ όν θεωρώ έκ τής εκτάσεως και τοΰ αριθμού τών ταμπου-
ρίων του και τοΰ πλήθους τών έμπεπηγμένων σημαιών πολλώ ίσχυρότε-
ρον των ημέτερων στρατευμάτων, ως και επι εδαφους ομοίως άγνωστου 
μοι, διότι είμαι πεπεισμένος Οτι τοΰτο εις ουδέν θα άπολήξη του λοιποΰ 
ή εις τήν άσκοπον άπωλειαν ανδρών, ένώ ή πρότερον σχεδιασθείσα 
έφοδος, ή ματαιωθείσα διά τοΰ ανυπότακτου τών ναυτών, είχε βεβαίως 
έν εαυτή πολλάς ελπίδας επιτυχίας. Ομοίως δέ ότι δέν είμαι συνειθισμένος 
νά μεταβάλλω καλώς σταθμισθέντα σχέδια ουδέ νά παρασύρωμαι ΰπό 
τής βίας. Όμολογώ ότι τοσούτον έξωργίσθην έκ τής προηγουμένης δια
γωγής, ώστε νά απόσχω πάσης συμμετοχής, έτι και ύπό βελτίονας 
προσδοκίας περί τής επιτυχίας. "Ημην διπλασίως ήρεθισμένος, διότι ή 
υγεία μου ήσθάνετο ήδη άπό τίνος την έπιδρασιν τοϋ κλίματος και 
τοσούτων δυσαρεσκειών και άγανακτήσεως. 
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του, τοσούτω μάλλον, επειδή δέν ήδύναντο ταχυπλοούντων των πολε
μικών πλοίων τα πέντε καΐκια να παρακολουθήσωσι ταΰτα ουδέ αι 
λέμβοι τούτων ομοίως έπήρκουν να άποβιβάσωσιν εις τήν ξηραν τήν 
πληθυν των παλληκαρίων, δέν λέγω σύμπασαν, αλλ' ουδέ μέγα μέρος 
αυτής, διότι ό Μιαούλης έπ' ούδενί λόγω ήθελε να ρίψη εις τήν θάλασ
σαν τας δύο μεγάλας λέμβους τής φρεγάττας του. Άποβιβασμός όμως 
μικρών αποσπασμάτων κατα τμήματα θα ήτο πρό προφανώς Ισχυ
ρότερου πολεμίου άφρων και ασύγγνωστος. 

Έν τοσούτω έγένετο εσπέρα, τό δέ πΰρ τοΰ ημετέρου πυροβολικού 
είχε πρό πολλοΰ καταπαύσει τα φαΰλα πυροβόλα των Τούρκων, ότε μία 
τών ύστατων βολών τοΰ ατμόπλοιου άνέφλεξε βυτίον πυρίτιδος έν τη 
εχθρική πυρβολαρχία* οι φάκελλοι και τα φρύγανα έκαίοντο φωτίζοντα 
τήν άκτήν, εν δέ τηλεβόλον άποσυντεθέν μεν άλλ' εισέτι πεπληρωμενον 
διερράγη καταληφθέν ΰπό τοΰ πυρός και έξεσφενδόνισεν εις τόν αέρα τήν 
σφαΐραν αΰτοΰ. 

Τότε ό ναύαρχος διέταξεν, επελθούσης τής νυκτός, τους ναύτας νά 
έπιβώσι τών λέμβων, λέγων νά έκτελέσωσιν άπόβασιν και νά καταισχύ-
νωσι τά παλληκάρια. Καίπερ δ' αληθώς όντες δραστηριώτεροι και θαραλ-
λεώτεροι εκείνων και καλώς ώπλισμένοι, έφυλάχθησαν οί θαλασσινοί νά 
φθάσωσιν εις τήν ξηράν και επέστρεψαν άπρακτοι έπι τοΰ πλοίου, άφ'ου 
έπ' ολίγον ήκροβολίσθησαν μετά τών Τουρκικών όχυρωμάτων. 

Ήμην, ώς όπισθεν εννοείται, μάλιστα δΰσθυμος έκ τών γενομένων 
σήμερον και ήρχισα άθύμως νά γράφω τήν έκθεσίν μου πρός τήν Κυβέρ-
νησιν, ότε ό Γιακουμάκης Τομπάζης, ό πρότερον ώς ναύαρχος τών 
Υδραίων διευθύνας τινάς ουχί ανεπιτυχείς κατά θάλασσαν εκστρατείας 

και ώς στενός φίλος τοΰ Μιαούλη άκολουθήσας τοΰτον έπι τής φρεγάτ
τας, όπου άλλως οϋδεμίαν αρχήν διεχειριζετο, ήλθε πρός με έχων μεθ' 
αΰτοΰ και τόν κ. Άξιώτην τόν παρακολουθήσαντα τήν άποστολήν έκ 
περιεργίας και χρησιμεύοντα χρείας τυχούσης ώς διερμηνέα μου. 

["Επεται συνέχεια] 


