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Πίναξ ΙΑ' και IB' : Χριστιανικαΐ έπιγραφαι Κεφαλληνίας. 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της " Αρμονίας)) είναι η διάδοσις της 
αληθείας δια ποωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδία εις 
τήν φίλοσοφιαν και θεολογίαν, τήν ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κήν και χριστιανικήν άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα εν γένει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστημας. 

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

Πρός όσον ενεστι τελειοτέραν έπίτευξίν τούτων ή κ Αρμονία Β μετ 
ιδίας προσοχής θά παρακολουθεί τήν φίλολογικήν κίνησιν της τε Έλλά-
δον και της αλλοδαπή ος,ύ μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αϋτης, άλλά και άνα-
πτύσσουσα η καϊ κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγου. 
Όθεν και παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νέον σύγγραμμα όπως πέμπη 
ήμίν 'έν άντίτυπον αύτοϋ, η όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν άναγγειλη ήμίν τουλάχιστον τήν έκδοσιν. 

Ή " Αρμονία. Β θέλει φιλοξενεί εν ταίς στήλαις αΰτης πάσαν έπι-
στημονικην διατριβην εγκρινομένην προηγουμένως ύπό της πρός τόν 
σκοπόν τούτον συσταθείσης είδικης επιτροπής και μη προσκρούουσαν 
είτε αμέσως είτε εμμέσως προς τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά
γματα τοΰ Ευαγγελίου. 

Ή κ'ΑρμονίαΒ εκδίδεται κατά 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 τεϋχος τιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικω φράγκου χρυ
σού), ή δ' εξάμηνος συνδρομή δραχ. 5 (έν τω έξωτερικω φρ. χρ. 5) 
και ή ετησία δραχ. 10 (έν τω έξωτερικω φρ. χρ. 10). 

Όσοι τών κ. κ. συνδρομητών δεν κατέβαλον ακόμη την συνδρομην 
αυτών παρακαλούνται νά πέμψωσιν αύτην 

οι μέν εν Ελλάδι και τή Ανατολή 

προς τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, εν Αθήναις όδ. 
Πανεπιστημίου 53, 

οι δ' έν τή Δυτική Εύρώπη 

προς τον Herrn CARL FR. FLEISCHER, Buchhandler, Leipzig, 
Salomonstrasse 16. μετά της έξης σημειώσεως : pour compte 
de MM. Barth & von Hirst a, Athenes. 



Εις* τους* συνδρομητάς* τής a Αρμονίας ) παρέχομεν τά 
έξης εργα τοΰ κ. Αντωνίου Μηλιαράκη αντί λίαν μικρών 
τιμών, ητοί : 

Μελέτην περί της θέσεως του 'Ιονίου πελάγους εν τη αρχαία 
και νέα γεωγραφία (αρχική τιμή δρ. 1) αντί λεπτών 50, 
ταχυδρ. άποστελλ. 65. 

Γεωγραφίαν πολιτικήν νέαν και αρχαίαν του νόμου Αργο-
λίδος και Κορινθίας μετά γεωγραφικού πίνακος* τοΰ νομοϋ ' 
(αρχ. τιμη δρ. 5) άντί δρ. 2, ταχυδρ. άποστελλ. 2.60. 

Γεωγραφίαν πολιτικήν νέαν και αρχαίαν του νόμου Κεφαλ-
ληνίας, μετά γεωγραφικού πίνακος (άρχ. τιμή δρ. 5) άντί 
δρ. 2, ταχυδρ. άποστελλ. 2.60. 

Παραγγελίας- άπευθυντεον πρός- τόν κ. Γουλιέλμον Μπαρτ, 
εν 'Αθήναις, όδ. Πανεπιστημίου αρ. 53. 

Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας Κ. Μαισνερ και Ν. Καργαδούρη - 2490. 
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Ροδισμός, Ανθισμός, Ανθηφόρια, Rosalia, Ρουσσάλια, Pascha 
Rosarum, Βαρτουβάρια, Russalka. 

Τήν γνωστήν έορτήν τοΰ μεσαιωνικού Πάσχα των Ρόδων (Pa-
scha Rosarum και Rosalia καλουμενην), έθεώρησάν τίνες ώς 
έορτήν χριστιανικήν η τουλάχιστον ίταλορωμαϊκήν έξ Ιταλίας διαδο-
θεισαν εις τάς έλληνικάς και τάς σλαυικάς χώρας. Ό Miklosich, 
όστις φρονεί δτι η έορτη έχει αρχήν καθαρώς χριστιανικών συνδεδεμένην 
μετά της εορτής της Πεντηκοστής, εΰρε τό όνομα Rosalia έν πάσαις 
ταις σλαυικαϊς γλώσσαις και αύτάς δέ τάς ύπό τό όνομα Russalka 
γνωστάς μυθικάς μορφάς της ρωσσικής μυθολογίας έθεώρησεν ώς άπλήν 
μ.υθικήν προσωποποίησιν της εορτής του Rosalia, και τήν γνώμην 
ταύτην ύπερήσπισεν εναντίον τών Σλαύων φιλολόγων, οιτινες, ώς ό 
Schaffarik, τό όνομα Russalka έρμηνεύουσιν έκ τών σλαυικών 
γλωσσών και θεωροΰσι τάς Russalka ώς άρχήθεν υδατίους θεότη
τας της σλαυικής μυθολογιας1. Άλλ' ό Tomaschek συνεδύασε τά 
Rosalia πρός τό Brumalia, απέδειξε δέ ότι ή εορτή Rosalia έχει 
αρχήν έν τη έθνικη λατρεία της 'Ρώμης και της Ιταλίας .̂ Παρά τοις 
Βυζαντινοΐς άπαντα τό όνομα 'Ρουσσάλια έν μεταγενεστέροις χρόνοις 
παρά Βαλσαμώνι, Χωματιανώ και τώ βιογραφώ τοΰ άγιου Νικολάου 
ώς όνομα εορτής αντιχριστιανικής καταδικαζομένης υπό τής Εκκλησίας 
διά τόν άταχτον και άνήθικον τρόπον, μεθ' οΰ έωρτάζετο, και παρίσταται 
μάλιστα τών 'Ρουσσαλίων ή εορτή ώς μάλλον έν ταις βορειοτέραις 
σλαυοελληνιχαϊς χώραις έπιχωριάζουσα 3. Άλλ' έκτος τών Ρουσσαλίων 

1 Wiener Sitxunysberichte τόμ..46, σ. 386—405. 
2 Αυτόθι, τομ. 60, σ. 351—404. 
3 Βάλσαμων εις τόν 62 Κανόνα τής 6ης Οίκουμ. Συνόδου : «Είθισται γοΰν 

παρα Ρωμαίοις εις μνήμην τούτων έτησιως πανηγυριζειν έλληνικώτερον και 
14 
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τούτων των μνημονευομένων ύπό των ειρημενων συγγραφέων, διετηρήθη 
μέχρι σήμερον έν τισιν έλληνικαίς χώραις και ιδίως έν Πελοποννήσω τό 
όνομα Ρουσαλιου, άλλ' ουχί έν τη σημασία της εορτής ρόδων, άλλ' ώς 
εορτή ψυχών ήτοι νεκρών, τελούμενη ύπό της ανατολικής Εκκλησίας 
κατά τό πρό της Πεντηκοστής Σάββατον έν πάσαις ταις έλληνικαίς 
χώραις και καλούμενη ψυχοσάββατον όποτε κατά τινα δημώδη παράδοσιν 
αι ψυχαι τών τεθνεώτων αι ανερχόμεναι τό Πάσχα έκ του κάτω κόσμου 
και έπι 50 ήμέρας έπι γης πλανώμεναι, την ήμεραν έκείνην τοΰ ψυχο-
σαββάτου έπιστρέφουσι πάλιν εις τον κάτω κόσμον. 'H επάνοδος δ' αύτη 
τών ψυχών συνοδεύεται ύπό τών ευσεβών συγγενών δι' έναγισμάτων, 
οια έν τη χριστιανική ελληνική Έκκλησία είναι τά πρόσφορα και τά 
κόλυβα. Άλλ' ενταύθα ή έορτη τοΰ Ρουσαλιοΰ, καίτοι τό δνομα είναι 
ταύτόν τω Ρουσσάλια και τώ ιταλικω Rosalia, ούδεμ.ίαν φαίνεται 
έχουσα σχέσιν έσωτεριχήν πρός τά ιταλικά Rosalia η τά υπό τοΰ 
Βαλσαμ.ώνος και Χωματιανοΰ καταδικαζόμενα αντιχριστιανικά σλαυο-
ιταλικά 'Ρουσσάλια, άλλά πρός τά αρχαία Ανθεστήρια, άτινα ήσαν 
κατά μέγα μέρος έορτη τών ψυχών η τών νεκρών. 

Ότι τό όνομα 'Ρουσαλιου έν τη σημασία εορτής θρησκευτικής τών 
ψυχών, ώς διετηρήθη μέχρι σήμερον έν τισι χώραις έλληνικαις, είναι 
όνομα βυζαντινόν, δέν φαίνεται πιθανόν, άφοΰ τά 'Ρουσσάλια εθεω
ρούντο και κατεδιώκοντο ώς αντιχριστιανικά. Οΰχ ήττον υπήρχε παρά 
τοις Βυζαντινοίς και εορτή τών Ανθέων ανάλογος πρός τά ίταλορω-
μαϊκά Rosalia, και εορτή τών ψυχών ανάλογος πρός τά αρχαία 
Ανθεστήρια. Άπό τοΰ Ε' μ.. Χ. ηδη αιώνος είναι γνωστόν τό όνομα 
((Ρόδων ήμεραι 9 άναφερόμενον ύπό Ιωάννου τοΰ Γραμματικού τοΰ 
άπό Γάζης. Άλλο βυζαντινόν όνομα της αυτής εορτής είναι 'Ροδι-

τινα άσεμνοι διαπράττειν. Τοιαύτη πανήγυρις αλλόκοτός έστι και τά λεγόμενα 
ρουσάλια, τα μετά το αγιον Πάσχα απο κακής συνήθειας έν ταΐς εξω χώραις 
γενόμενα". Δημήτριος Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας παρά Miklosich έν τω μνη-
μονευθέντι τοπω : "Οι απο του θέματος του Μολισκοϋ Ορμώμενοι. . . τοιόν δέ τι 
αμάρτημα έξηγόρευσαν, ειπόντες ότι παλαιοΰ έθους έν τή χώρα αυτών κρατούν
τος, ο δή ρουσαλια Ονομάζεται, τή μετα την πεντηκοστήν έβδομάδι σύνταγμα 
γίνεσθαι νεωτέρων και τας κατα χωράν κωμας αυτούς περιέρχεσθαι και παι-
γνίοις τισι κάι όρχήμασι και βεβακχευμένοις αλμασι και σκηνικαΐς άσχημίαις". 

1 "Ιδ. τήν περι τούτου πραγματείαν τοΰ καθηγητοϋ Νικολάου Πολιτου έν 
Άνατολ. 'Επιθεωρ. Τόμ. 4, σ. 97—161. 
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σμός. Τό όνομα, τούτο, όπερ ό Miklosich εύρε μόνον έν τώ έπι-
σφαλεί χωρίω τοΰ λεξικού τοΰ Φιλόξενου (('Ροδισμός. Ros. alia)), 
εύρον έγώ παρα τώ έκκλησιαστικώ συγγραφεί άρχιεπισκόπω Ιωάννη 
Εύχαίτων, τώ ζήσαντι κατά τόν ΙΑ' αιώνα μ.. Χ. Παρά τώ αύτώ δέ 
συγγραφεί έν τώ αύτώ χωρίω παρά τώ Ροδισμός αναφέρεται και 
'Ανθισμός καί Ανθηφόρια 1. Άλλ είναι άρά γε πάντα τά ονόματα 
ταύτα (ροδισμός, ανθισμός, άνθηφορία), άπλαί έρμηνείαι τοΰ ονόματος 
Rosalia; Πρός τούτο άνάγκη νά αναφέρω τά έξης. 

Ό Ιωάννης ό Εύχαίτων παρίστησι τήν έορτήν τοΰ 'Ροδισμοΰ ή 
Άνθισμοΰ ή Άνθηφορίων ώς έγχωρίαν έορτήν τών Εύχαίτων ή τοΰ 
Πόντου τοΰ καππαδοκικοΰ, ένθα, ώς έν πάση τη Μικρά Άσία, τό όνομα 
'Ρουσσάλια ή Ρουσαλιοΰ είναι όλως άγνωστον. Διότι έν μέν τη δυτική 
Mικρα Ασία ή εορτή τών Ρόδων άγεται τή ήμερα της Πεντηκοστής ή 
συνηθέστερον τη τοΰ Άγιου Ιωάννου τοΰ Φανιστού (τής γεννήσεως τοΰ 
Ιωάννου, 24 Ιουνίου) ύπό τό γνωστόν όνομα Κληδονας, έν δέ τη ανα
τολική, Μικρά Ασία ύπό τό όνομα Βαρτουβάρια, όπερ έκ τε της αρμε
νικής χαι έχ της έν Καππαδοκία λαλουμένης ελληνικής, έν αις αμφοτέ-
ραις τό όνομα varti σημαίνει ρόδον (πρβλ. τά αιολ. βρόδον), έρμηνεύε-
ται απλούστατα'Ροδοφόρία ή Ανθηφόρια. Έσώθη δέ και έν τη αρμενική 
Έκκλησία τό όνομα Vartavar ώς όνομα της Μεταμορφώσεως τοΰ Χρι
στού (6 Αυγούστου), ήτις εορτή ητο έν άρχη και νΰν έτι έν μέρει εορτή 
φυσική τών καρπών, άφού μέχρι σήμερον ή ανατολική Εκκλησία τη 
ήμέρα ταύτη ευλογεί δι' ιδιαιτέρας ευχής τήν έμφάνισιν τής σταφυλής. 
Άλλως οι Αρμένιοι, έχοντες και αΰτοι τήν έορτήν τών ανθέων κατά 
τήν ήμεραν τής Αναλήψεως ή Πεντηκοστής, καλοΰσι ταύτην ούχι βαρ-
ταβάρ ή Ανθοφορία, άλλά Vitzak ήτοι κλήρος (κατά τά ελληνικά 
κλήδονας, ριζικά). Τά βαρτουβάρια ώς εορτή ανθέων τελούνται έν τή 
ανατολική Μικρά Άσία πού μέν τήν πρό τής Πεντηκοστής Κυριακήν 
(τήν Κυριακήν τών Άγιων Πατέρων), τών προεορτίων αρχομένων άπό 
τής παραμονής τής Αναλήψεως, πού δέ τήν ήμεραν τοΰ Άγιου Ιωάν
νου τοΰ Φανιστού (24 Ιουνίου), ήτις καλείται ήμέρα ή εορτή τοΰ Άγ. 
Γιάννη τοΰ Βαρτουβαριοΰ. Έκ τών ύπό τοΰ Ιωάννου τοΰ Εύχαίτων δέ 
λεγομένων νοείται ότι κατά τούς χρόνους αύτοΰ ή εορτή τοΰ 'Ροδισμοΰ ή 
Άνθισμού έτελείτο τή, 9 Ιουνίου, πρός τούτοις δέ ότι τά ονόματα Άνθη. 

1 Ιδ. κατωτέρω 
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φόρια, 'Ροδισμός και Άνθισμός δέν ήσαν τά έν χρήσει όνόματα της έν 
Πόντω τελούμενης εορτής των ανθέων, άλλ' ήσαν μεταφράσεις εγχωρίου 
τινός ονόματος, Οπερ κατά πασαν πιθανότητα ήτο τό Βαρτουβάρι 1. "Οτι 
τό όνομα είναι μετάφρασις έκ τοΰ ιταλικού Rosalia εις τήν άρμενομι-
κρασιανήν είναι έκ πάσης έπόψεως άπίθανον. Βαρτουβάρια, Rosalia. 
Ανθεστήρια (και Άνθεσφόρια των Σικελιωτών) ήσαν ονόματα κοινής παρά 
τοις άρχαίοις άρμενομικρασιανοις, έλληνικοις και ίταλικοϊς λαοις εορτής 
των ανθέων ή τής άναγεννωμένης φύσεως. Άξιοσημείωτον δέ είναι Οτι 
έν Πόντω κατά τούς χρόνους ετι τοΰ Ιωάννου Εύχαίτων ή εορτή των 
ανθέων συνεδέετο μετά τοΰ Άγιου Θεοδώρου, τοΰ ωραίου τούτου και 
νεαρού στρατιώτου και μάρτυρος, τοΰ καταστρέψαντος τόν λυμαινόμενον 
τόν Πόντον φοβερόν δράκοντα, τοΰ Ηρακλέους δρακοντοπνίκτου τών 
αρμενικών μύθων, τοΰ έν τή νεανική άκμή και κάλλει εκπροσωπούν
τος τήν ζωήν καί τό κάλλος τοΰ έαρος και τών ανθέων, τοΰ φωτός 
τοΰ καταγωνισαμενου τόν δράκοντα τοΰ σκότους, τοΰ εξηνθισμένου και 
διηνθισμένου, ώς καλείται ύπό τοΰ Ιωάννου, και έν εορτή ανθέων πανη-
γυριζομένου 2. Άλλ' ό συνδυασμός τής εορτής τών ανθέων μετά τοΰ 
εξηνθισμένου και διηνθισμένου 3 Θεοδώρου αποκαλύπτει ήμίν και άλλην 
τινά έξιν και ιδιότητα τής εορτής τών Άνθηφορίων ή Βαρτουβαρίων τής 
Μικρας Άσιας κοινήν πρός τά Ανθεστήρια. 

Ώς ειπομεν έν άρχή, ή εορτή Ρουσαλιοΰ έν Πελοποννήσω είναι εορτή 
τών ψυχών ή νεκρών, ώς δέ γνωστόν και τά άρχαϊα Ανθεστήρια ήσαν 
επίσης έν μέρει εορτή τών ψυχών (έντεΰθεν δέ φαίνεται και τό κθύραζε 

1 Ιωάννου τοΰ άγιωτάτου μητροπολίτου Εύχαίτων εις τήν μνήμην τοΰ αγίου 
μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοΰ Τήρωνος ήτοι τοΰ Άνθισμοΰ : " . . . προειρήσθω 
νΰν έπ αύτώ ή εορτή Ανθοφόρια, ώσπερ ήδη και 'Ροδισμός ειτουν 'Ανθισμός 
προσηγόρευταιχ. 

* Ιωάννου Εύχαίτων εις τήν μνήμην τοΰ μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου : «Και 
αυτός (ό Θεόδωρος) παρ' αύτοϊς (τοις Εΰχαιτινοϊς) εξηνθισμένος ούτω πως άγροι-
κότερον ίσως διηνθισμένος ούχ έξω λόγου καλειται είτε διά τό ανθηρόν και χάριεν 
τής προσόψεως (ωραίος γάρ κάλλει παρά τούς κατ' αυτούς υιούς τών ανθρώπων 
ιστορείται γενέσθαι), οι δέ τόν καιρόν παραινιττόμενοι μάλλον και τήν νΰν 
ακμην τών ανθέων, έντεΰθεν εικοτως τόν γενναιον έπονομάζουσιν. 

3 Τα επίθετα ταΰτα τά αποδιδόμενα τώ Άγ. Θεοδώρω ύπό τοΰ Ιωάννου 
Εύχαίτων είναι πιθανώς μεταφράσεις τοΰ Βαρτουβάρ, Οπερ είναι έπώνυμον έν 
Καππαδοκια τοΰ Άγιου Ιωάννου τής 24 Ιουνίου, τοΰ άγ. Γιάννη τοΰ Βαρ-
τουβαριου. 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ 205 
Κάρες [αντί Κήρες]* ούκέτ' Ανθεστήρια), και ή τρίτη ήμερα τής εορτής, 
οι Χύτροι, ήτο αφιερωμένη εις τούς νεκρούς, και έν τή ήμέρα ταύτη 
έβραζον έν χύτραις τήν πανσπερμίαν, ήτις φαίνεται ότι ήτο ανάλογος 
πρός τά νΰν κολυβα. Και τά Ανθεσφόρια δέ τά έν Σικελία συνδεό
μενα μετά τών περί τής αρπαγής τής Περσεφόνης μύθων μαρτυ-
ροΰσι την πρός τούς νεκρούς σχέσιν τής εορτής. Ητο δέ φυσικόν και 
εύλογον ή εορτή τής άνατελλούσης και άναζωογονουμενης φύσεως νά 
συνδέηται έμμεσως και πρός τήν ίδέαν τοΰ θανάτου και τήν μνήμην τών 
νεκρών. Έν τή εορτή τών Βαρτουβαρίων τής Μιχρας Ασίας ουδεμία 
υπάρχει νΰν αναφορά φαινόμενη πρός τούς νεκρούς, ώς δέν υπάρχει προς 
τήν θρησχείαν. Τά Βαρτουβάρια τελούνται σήμερον όπως ό Κλήδονας 
ώς άπλή φυσική εορτή ανθέων, μάλιστα δέ κλήρωσι και τής διά τοΰ 
κλήρου έκαστου έν τοις ψαλλομενοις άσμασι προφητευομένης τύχης' άλλ 
ότι άρχαιότερον, έν τοις χρόνοις τουλάχιστον τοΰ Ιωάννου Εύχαίτων 
(ητοι τόν ΙΑ' μ.. Χ. αιώνα), ειχον σχέσιν τινά και πρός τούς νεκρούς, 
δήλον έκ τής συνδέσεως τής εορτής τοΰ Άνθισμοΰ προς τόν διηνθι-
σμένοι' Θεόδωρον. Ό τό άνθος και την ζωήν τής φύσεως διηνθισμέ-
νος Θεόδωρος είκόνιζεν άρνητικώς και τόν θάνατον και την φθοράν 
τής νεότητος, τής άκμης και τοΰ κάλλους, και διά τούτο ή ήμέρα τής 
εορτής αϋτοΰ ήτο και ήμερα τής εορτής τών νεκρών (έντεΰθεν δέ πιθα
νώς έχει τήν αρχήν και τό διπλούν τών Θεοδώρων, τοΰ θ. Τήρωνος 
και Θ. τοΰ Στρατηλάτου, όπως διπλή καθιερώθη έορτη τοΰ Άγιου 
Γεωργίου κατά τό έαρ και κατά τήν άρχην τοΰ χειμώνος). Είναι δέ 
γνωστόν ότι ή άνατολικη Εκκλησία νΰν δέν εορτάζει όπως έπι Ιωάννου 
τοΰ Εύχαίτων κατά τόν ΙΑ' αιώνα τήν έορτήν τοΰ Θεοδώρου τή 9 Ιου
νίου, όπως αύτη τότε έορτάζετο έν Πόντω, άλλά τή 26 Φεβρουαρίου, 
έτι δέ και τό πρώτον Σάββατον τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τήν σχέσιν 
τοΰ Άγιου Θεοδώρου πρός τούς νεκρούς διετήρησεν ή άνατολικη Εκκλη
σία έν τή εορτή τοΰ Άγ. Θεοδώρου τή τελούμενη τό πρώτον Σάββατον 
τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ήτις ήμερα είναι συγχρόνως έορτη και 
τών ψυχών και τών κολύβων, ουχί απλώς έν τή ίδιότητι τών κολλύ
βων ή θελκτηρίων προσφορών πρός τούς νεκρούς, άλλ' ώς καρποΰ τής 
φύσεως καθόλου, ώς γίνεται δήλον έκ τοΰ κατά τήν παραμονήν τοΰ Άγ. 
Θεοδώρου ύπό τοΰ ιερέως άναγινωσκομένης έπι τών κολλύβων ευχής 1. 

1 Η ευχή έχει ώς εξής : " Ό πάντα τελεσφορήσας τώ λόγω σου, Κύριε, και 
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Είναι αληθές οτι ή παράδοσίς διά βεβιασμένου τινός τρόπου την σχέσιν 
των κολύβων πρός τόν "Αγ. Θεόδωρον συνδυάζει πρός την επί Ιου
λιανού τοΰ Παραβάτου ζητηθεϊσαν δι είδωλοθύτων μόλυνσιν των έν 
άγορα όψων και την ύπό τοϋ 'Αγ. Θεοδώρου, χάριν της άπό τοιούτων 
μεμολυσμένων όψων αποχής τών Χριστιανών, γενομενην εις τόν πατράρ-
χην Εΰδόξιον σύστασιν περί χρήσεως κολύβων ώς τροφής. Άλλ' ή 
αύτη παράδοσις λέγει ρητώς Οτι τά κόλυβα ήσαν γνωστά έως τότε 
μόνον έν Εΰχαίτοις ήτοι έν Πόντω και ότι και τό όνομα κολυβα ήτο 
ποντικόν. Ειτα δέ ή ούτως αρχήν λαβούσα χρήσις τών κολύβων 
περιωρισθη απλώς εις τό μνημόσυνον τών νεκρών. 

Έκ τοϋ συνδυασμού πάντων τών μέχρι νϋν εϊρημένων έξάγομεν τά 
έξής, α) Οτι τά Άνθηφόρια ή Βαρτουβάρια τής Μικρας Ασίας ήσαν 
εορτή ανθέων και σίτου και γενικώτερον έορτη τής άναθαλλούσης 
φύσεως, β) έορτη τών ψυχών και κατά ταύτα έχουσι στενήν σχέσιν 
πρός τά Rosalia τά ιταλικά και ιδίως διπλήν σχέσιν έχουσι πρός τά 
Ανθεστήρια. Άλλ' ήσαν έν ταύτώ και εορτή τών κλήρων και κατά 
τούτο άναμιμνήσκουσιν ημάς τής έν τή βίβλω Έσθήρ ώς εβραϊκής 
μνημονευομένης, άλλ' ώς φαίνεται κατά τήν δυτικήν Άσίαν πασαν 
τελούμενης εορτής τών Πινριμ. 

Π. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ 

κελεύσας τή γή παντοδαπούς έκφΰειν καρπούς εις απόλαυσίν και τροφήν ήμετέ-
ραν' ό τοις σπέρμασι τους τρεις παιδας και Δανιήλ τών έν Βζβυλώνι άβροδιζί-
των λαμπροτέρους άναδείξας, αύτός πανάγαθε βασιλεϋ, και τά σπέρματα ταύτα 
σύν τοις διάφοροις καρποϊς εύλόγησον. . . ". 
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Έν ταίς χερσι τοΰ Αριστοφάνους ή κωμωδία υπήρξε δριμύτατη σάτυρα 
παντός ατόπου, έκνόμου και σαθροϋ έν τή πολιτεία και τή κοινωνία. Πολιτικοί, 
στρατηγοί, φιλόσοφοι, σοφισταί, ποιηται, μελοποιοι και καθόλου άνθρωποι 
πονηροί και επιβλαβείς έν τε τώ δημοσιω και ίδιωτικώ βίω σκώπτονται δηκτι-
κώτατα καί θαρραλεώτατα ύπό τοϋ ποιητοϋ, μή φειδομένου ουδέ αύτοϋ τοϋ 
Δήμου, όστις, καιπερ σκωπτόμενος, χειροκροτεί και βραβεύει τήν εύφυΐαν τοϋ 
μεγάλου κωμωδού. Αίτιον τοΰ ελευθέρως και δημοσία σκώπτειν τα πρόσωπα 
και τα γεγονότα τής ήμέρας κατά τούς χρόνους τής αττικής κωμωδίας ήν τό 
μεν ό όργιαστικός χαρακτήρ τών Διονυσιακών εορτών, έν αις αι κωμωδίαί έδιδά-
σκοντο, τό δέ τά ήθη τών χρόνων έκείνων και ή μετά τό πολιτικόν βήμα παρ
ρησία τοϋ λόγου έν τώ θεάτρω' αλλ' ή διακωμωδησις έγίνετο διά λόγου ζωηρό
τατου και εύστροφου, διά βωμολοχιών πολλάκις μεν φορτικών, πλήν μετά 
σπινθηριζούσης ευφυΐας και άφθονου άττικού άλατος και μετ'ανθήρας χάριτος 
και ποιητικής έξάρσεως έν μέτροις και ρυθμοις ποικιλωτάτοις. 

Πασαι αι προσπάθειαι τοϋ Αριστοφάνους έν τή δραματική αύτοϋ δράσει ζεί-
ποτε ετεινον πρός έξάλειψιν ή αναχαίτισιν τής ύπαοχούσης ή αρχομένης έν 
τή πόλει διαφθοράς έν παντί' τόν αγώνα τούτον αγωνιζόμενος ό ποιητής στι
γμάτιζει μεν τό παρόν, ύπομίμνήσχεί δέ τό ένδοξον παρελθόν, ώς ό Δημοσθένης 
έπραττεν έν τή πολίτική πρός νουθεσίαν τών συγχρόνων Αθηναίων* ή δίαφορά 
είναι Οτι ούτος μετεχείρίζετο πικρά και σοβαρά επιχειρήματα πρός έπιτευξιν 
τοϋ σκοπού αυτού, ό δέ κωμικός περίέβαλλε τάς σπουδαίας αυτού ιδέα; διά τών 
καρυκευμάτων τοϋ λόγου και τής απαστραπτούσης αυτού εΰφυολογίας' και έπρατ
τεν ούτως, ινα λεληθότως προσελκύση και χαρίέντως διδάξη τό πλήθος. Μορ-
φαι αλλόκοτοί, πρόσωπα γελοία, πραγματίκά ή φανταστικά, φαιδρά και ανεξάν
τλητος φλυαρία, πολίτική ειρωνεία, ταπείνωση τών συγχρόνων και άνύψωσίς 
τών προγόνων, παρωδία τής ποιήσεως, μάλιστα τής τραγικής, άσματα ποικίλα 
και πλήρη υπαινιγμών, χοροί έν έχστάσει θορυβώδει και χαρα έξαλλω, λύπη 
κωμικοτραγική. είναι τά έξωτερικά καί παιγνιώδη φαινόμενα τών κωμωδίών 
τοϋ ποιητοϋ, ύπό τά όποια όμω; έγκρΰπτονται αϊ βαθεία και επιτύχει; παρα
τηρήσεις καί παραινέσει; αύτοϋ περί τών συγχρόνων ζητημάτων και προσώπων 
τής αθηναικής πολιτείας και κοινωνια;. 

Δύσκολον είναι σήμερον ή έν Ολαις ταίς λεπτομέρειαι; ανάλυσις αρίστοφα-

1 Τής άναλύσεως ταύτης γενομένης χάρ:ν τών πολλών τά διάφορα χωρία τοϋ 
κείμένου τής κωμωδίας μετεφράσθησαν πάντα καί ή μετάφρασις έγένετο ελευθέρα. 
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νείου κωμωδίας δια λόγους, ους γινώσκουσι κάλλιστα οι τή μούση του ποιητοϋ 
έντρυφήσαντες. Δια τοϋτο έπιχειροϋντες νϋν τή αναλύσει τών Σφηκων μιας 
τών αρίστων κωμωδιών του Αριστοφάνους, θά περιορισθώμεν εις τα κύρια μέρη 
αυτής παραλείποντες τάς λεπτομέρειας έκείνας, αιτινες προσαρμοζόμεναι εις 
τά πρόσωπα και τα ήθη τών χρόνων έκείνων έτερπον και συνεκινουν τους πολυά
ριθμους θεατάς τοϋ υπό τήν ακρόπολιν τών Αθηνών Διονυσιακοΰ θεάτρου. 

Η κωμωδία τών Σφηκών έδιδάχθη τώ 422 π. Χ., ισχύοντος έν τή πόλει 
του δημαγωγού Κλέωνος. Κύρια πρόσωπα είναι ό Φιλοκλέων γέρων δικαστής, 
εις ύπέρτατον βαθμόν έχων τήν μανίαν του δικάζειν, και ό Βδελυκλέων υιός 
αύτοϋ, πάση δυνάμει αγωνιζόμενος Ίνα καταπαύση τον πατέρα τής μανίας ταύτης. 

Έν Αθήναις δεν ύπήρχον έξ επαγγέλματος δικασται* πάντες οι πολιται 
ύπερβάντες τό 30ον έτος έκληροΰντο τοιούτοι, ηλιασταί καλούμενοι και υπό τους 
θεσμοθέτας διατελούντες. Σκώπτων δε ό κωμικός τους δικαστάς έν τή προχει-
μένη κωμωδία σκώπτει αυτόν τόν ΆθηναΊκόν λαόν διά τήν μανιαν τοϋ διχά
ζειν. Την μανίαν ταΰτην εϊχον οι Αθηναίοι τό μεν διότι ήσαν φύσει συζητηται', 
τό δέ διότι, πλην τής έν τή πόλει καταναγκαστικής τών συμμάχων διαδικασίας, 
αι πολιτικαι άντεγκλήσεις και αι έριδες τών κομμάτων παρειχον άφθονον υλην 
προς δίκας' τούτοις δέ προσθετέον ότι πλήθος πολιτών πενήτων εΰρισκε πόρον 
ζωής έκ του δικαστικοΰ μισθού, ον ό Κλέων άνεβίβασεν εις 3 όβολούς, έξ ου 
και ό γέρων δικαστής τής κωμωδίας καλεϊται Φιλοκλέων ενώ ό υιός Βδελυκλέων. 
Τά λοιπά πρόσωπα τής κωμωδίας είναι -Σωσίας και Ξανθίας, δοϋλοι τοϋ Φιλο-
κλέωνος, -Χορός δικαστών γερόντων, μετημφιεσμένων εις σφήκας και φερόντων 
κέντρον, έξ ου και ή κωμωδία έχει τό όνομα, Παιδες Δύο κύνες, Αρτόπωλις, 
Κατήγορος. 

Ή σκηνή ύπόκειται έν Αθήναις πρό τής οικίας τοϋ Φιλοκλέωνος. Είναι 
όρθρος βαθύς. Δύο δοϋλοι τής οικίας, ό Σωσίας χαι 6 Ξανθιάς, φυλάττουσι προ 
αυτής κατά διαταγήν τοϋ Βδελυκλέωνος, φυλάττοντος και αύτοϋ έπί τής στέγης, 
Ίνα έμποδίσωσι τόν έντό: διτρίβοντα γέροντα δικαστήν νά έξέλθη και μεταβή 
εις τό δικαστήριον. Οι δύο δοϋλοι νυσταλέοι και μεμψιμοιροϋντες διά τήν φόλα-
ξίν διηγοϋνται άλήλλοις άνά εν ονειρον παράδοξον, όπερ είδον ύποκλέψαντες Ολί
γον ΰπνον' τό εν αυτών αναφέρεται μετά κωμικοϋ υπαινιγμοϋ εις τοϋ; δημαγω
γούς Κλέωνα και Θέωρον. Μετά τοϋτο δέ ό Ξανθιάς αφηγείται τήν νόσον, ΰφ' 
ης ό κύριος αύτοϋ, ό Φιλοκλέων, κατέχεται : 

« Ό ανήρ είναι φιληλιαστής ώς ουδείς άλλος, λέγει' μόνος πόθος αύτοϋ είναι 
τό δικάζειν, στενάζει δ' έκ λύπης έάν μή καταλάβη τό πρώτον κάθισμα έν τώ 
δικαστηρίω' ουδόλως κοιμαται τήν νύκτα, και αν δέ προς στιγμήν κλειση τούς 
Οφθαλμούς, ό νους αύτοϋ ίπταται προς τήν κλεψύδραν. Έκ δέ τής συνήθειας τοϋ 
κρατειν τήν ψήφον ανίσταται συνεχών τους τρεις τών δακτύλων ούτως, ώς 
θέτων λιβανωτον εις τό θυμιατήριον τήν πρώτην τοϋ μηνός. . . . Έάν ό αλέ-
κτωρ έξεγείρη αυτόν αργά, λέγει οτι έδωροδοκήθη υπό τών κατηγορουμένων. 
"Αμα δειπνήσας ζητεί μετά κραυγών τάς έμβάδας, τρέχει δ' εις τό δικαστήριον 
πρό τής ημέρας και κοιμαται προσκεκολλημένος δίκην Οστράκου έπί τοϋ κίονος. 
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Είναι δικαστής αμείλικτος, διά τοϋτο έπί τοϋ δικαστικοϋ πινακίου χαράσσει πάν
τοτε τήν καταδικαστικήν γραμμήν επανέρχεται δ εις τήν οικιαν έχων τους 
όνυχας πλήρεις κηροϋ ώς μέλισσα ή βομβυλιός. Φοβούμενος δέ μή στερηθή ποτε 
δικαστικών ψήφων, έχει έκ τω οικω άπειρον πληθύν θαλασσίων χαλίκων. Αύτη 
είναι ή μανία αύτοϋ' καίπερ δέ νουθετούμενος ουδέν ήττον δικάζει. Τοϋτον λοι
πόν Φυλάσσομεν αποκλείοντες εντός διά μοχλών, διότι βαρέως φέρει τήν νόσον 
ταύτην τοϋ πατρός ό υιός, όστις κατ' αρχάς μεν ηθέλησε δι' ήπίων λόγων νά 
πείση αυτόν νά μή φορή τό δικαστικόν τριβώνιον και νά μή έξέρχηται έκ τής 
οικίας, άλλ' έκεινος ουδόλως έπείθετο' μετά τοϋτο ΰπέβαλεν αυτόν εις λουτρά 
και καθαρμούς, πλήν μάτην ούδ' αι τών Κορυβάντων ιεροτελεστίαι ωφέλησαν 
αυτόν* μάλιστα καθ' ον χρόνον ύφίστατο ταύτας αναπηδήσας έφυγε μετά τοϋ 
τύμπανου, εισορμήσας δ εις τό δικαστήριον ήρχισε νά δικάζη. Έκ τούτου παρα
λαβών αυτόν ό υιός ήγαγεν εις Αίγιναν και βία κατέκλινεν αυτόν έν καιρώ 
νυκτός έν τώ ίερώ τοϋ 'Ασκληπιοϋ προς θεραπείαν, αλλ' αυτός δραπευτεύσας 
ευρέθη έν Αθήναις περί τήν χαραυγήν πρό τής δικαστικής κιγκλίδος. Άπό τοϋ 
χρόνου έκείνου δέν αφήσαμεν αυτόν νά διαφυγή έκ τής οίκίας' επειδή δ' έκεινος 
έπεχειρει νά δραπέτευση διά τών ΰδρορροών και τών όπών,ήμεϊς έφράξαμεν και 
έπακτώσαμεν πάσας διά ρακών αλλ' αυτός πήξας πασσάλους εις τόν τοιχον έξε-
πήδα έπ' αυτών ώς κολοιός' τότε πλέον κατεφύγομεν εις τά δίκτυα, τά όποια 
καταπετάσαντες περί τήν αύλήν άπασαν φυλάττομεν αύτόνο. 

Ταϋτα αφηγουμένου τοϋ Ξανθίου αναφαίνεται άνωθεν έπί τής στέγης ό Βδε-
λυκλέων, Οστις φωνει πρός τους δούλους : κ Σωσία, Ξανθιά, κοιμασθε ; « — «Τι 
τρέχει ; " απαντώσιν έκεϊνοι. Ο Βδελυκλέων αποκρίνεται οτι κατά τήν στιγμήν 
έκείνην εισήλθεν ό πατήρ λάθρα εις τό μαγειρειον και περιφέρεται δίκην μυός, 
συνιστά δέ τώ μεν Ξανθιά νά προσεχή μη ό πατήο έξέλθη έχ τής Οπής τοϋ 
πλυντήρος, τώ δέ Σωσία νά φυλάττη παρά τήν θύραν. Άλλά μετ' Ολίγον φαί
νεται ή κεφαλή τοϋ Φιλοκλέωνος εξερχόμενη έχ τής καπνοδόχης. Ό Βδελυ
κλέων έκπληκτος έρωτα : « Τις είσαι σύ ; " — ΦΙΛ. Καπνός εξερχόμενος.— ΒΔ. 
Καπνός ; Και τίνος ξύλου ; — ΦΙΛ. Συκής.— ΒΔ. Τής οποίας δηλαδή ό καπνός 
είναι δριμύτατος. Εισελθε πάλιν εντός ταχέως. Ποϋ είναι τό κάλυμμα τής 
καπνοδόχης ; Εισελθε ! " Ταϋτα λέγων ό Βδελυκλέων ώθεϊ εντός τόν πατέρα, 
προσθέτει δέ και δοκόν έπί τοϋ καλύμματος τής καπνοδόχης πρός βάρος, οικτί-
ρων αμα εαυτόν διότι τοϋ λοιποϋ μέλλει νά καλήται υιός Καπνίου* μετά δέ τοϋτο 
δίδει αύστηράς διαταγάς εις τους δούλους νά φυλάττωσι καλώς, ένώ ό Φιλοκλέων 
άνακράζει : "Μιαρώτατοι, δέν θά με αφήσητε νά υπάγω νά δικάσω ; άλλά θά 
άθωωθή ό Δρακοντίδης " κακοϋργός τις).—ΒΔ. "Καί σε λυπεί τοϋτο; —ΦΙΛ. 
" Μάλιστα, διότι ό έν Δελφοις Απόλλων έχρησμοδότησέ ποτε εις έμέ οτι τότε 
θά αποθάνω, όταν κατηγορούμενός τις διαφυγή τάς χείρας μου". Μή δυνάμενος 

1 Είχον οι δικασται πινακίσκον ξύλινον κηρώ έπεστρωμένον, έφ'ού δι'Οβελί-
σκου ή και τών Ονύχων έχάρασσον μακράν μέν γραμμήν έπί αποφάσεως καταδι-
καστικής, βραχεϊαν δέ έπί άθωωτικής. 
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δέ πλέον νά γύγη απειλεί ότι θά φάγη τό δικτυον ότε δ' εις τών δούλων 
παρατηρεί αύτώ οτι δέν έχει Οδόντας, μαίνεται κατ' αύτοϋ, επιθυμεί νά φονεύση 
αυτόν και προς τοϋτο ζητεί ξίφος ή δικαστικόν πινάκιον, Ίνα ρίψη τοϋτο έπ' 
αύτοϋ. Άλλ' αιφνης ό εξαγριωθείς γέρων φαίνεται πραϋνόμενος, διότι ένόμισεν 
Οτι άνεκάλυψεν εύλογον τρόπον εξόδου έκ τής οικίας' ζητεί δηλ. νά έξέλθη ταύ
της. Ίνα πωλήση τόν ονον αύτοϋ μετά τοϋ σάγματος, διότι ούσης πρώτης τοϋ 
μηνός έγίνετο αγορά. Ό Βδελυκλέων προτείνει νά μεταβή αυτός αντ έκείνου, 
αλλ' ό γέρων αποκρούει τήν πρότασιν. Ό Βδελυκλέων τότε διατάσσει τόν Ξανθίαν 
νά έξαγάγη ένδοθεν τόν ονον. 'Ενταϋθα συμβαίνει παρωδία τής έντή ένατη ραψω
δία τής Όδυσσείας σκηνής, καθ' ήν ό Όδυσσεύς σώζεται έκ τοϋ άντρου τοϋ 
Κύκλωπος χωθείς ΰπό τήν κοιλίαν δασυμάλλου κριοϋ. Ό Ξανθίας δηλονότι εξά
γει έπί τής σκηνής τόν ονον, υπό τήν κοιλίαν τοϋ οποίου κρατειται ό Φιλο
κλέων, και παρωδών τους Όμηρικούς στίχους λέγει: "ΙΙτωχέ μου όνε! διατί 
κλαίεις ; διότι θά πωληθής σήμερον ; Προχώρει' διατί στενάζεις ; μήπως φέρεις 
Όδυσσέα τινά; Άλλά τή αλήθεια, ιδού φέρει τινά έδώ ύποκάτω!" — ΒΔ. 
Ποϊον; νά ιδω.— ΞΑΝΘ. Τοϋτον έδώ. — ΒΔ. Τι είναι τοϋτο; ποιος είσαι, 
άνθρωπε ;—ΦΙΛ. Ούτις *. — ΒΔ. Ούτις σύ ; έκ τίνος τόπου ; — ΦΙΛ. " "Ιθακος 
Άποδρασιππίδου". Ό Βδελυχλέων διατάσσει νά κομίσωσιν αυτόν εντός, αλλ' ό 
γέρων απειλεί ότι, έάν μή άφήσωσιν αυτόν ελεύθερον, θά έναγάγη αυτόν εις τό 
δικαστήριον εις τήν έρώτησιν δέ τοϋ Βδελυκλέωνος περί τίνος θά δικασθή 
πρός αυτόν άπαντα: "περί όνου σκιας". 'Ανταλλαγεισών ολίγων έτι λέξεων ό 
γέρων εισάγεται βία εις τήν οικίαν μετά τοϋ όνου, καλών άμα εις βοήθειαν τους 
συνδικαστας καί τόν Κλέωνα' αλλ' ή θύρα Οχυροϋται νϋν έξωθεν ισχυρότερον. 

Δέν παρέρχονται όμως Ολιγαι στιγμαι και ό Φιλοχλέων φαίνεται ΰπό τάς 
κεραμιδας θέλων νά δραπέτευση διά τής ύδρορρόης. Νέα έξέγερσις και ταραχή 
τών δούλων καί φωναι τοϋ Βδελυκλέωνος, έξ ών αναγκάζεται ό Φιλοκλέων νά 
εισέλθη πάλιν εντός. Ό Ξανθιάς ζητεί νά κοιμηθή Ολίγον, άλλ ό Βδελυκλέων 
αποτρέπει αυτόν ύπομιμνήσκων ότι μετ' Ολίγον θά ελθωσι κατά τό ειωθός 
νά προσκαλέσωσι τόν Φιλοκλέωνα οι συνδικασταί, ίνα μεταβή εις τό δικαστήριον, 
συνιστά δέ αύτώ ν' άποφύγη τήν πρός τους όξυχόλους έκεινους γέροντας σύγ-
κρουσιν, ίνα μή πάθη κακόν τι. 

Αληθώς μετ' Ολίγον καταφθάνουσιν αδοντες οί γέροντες συνδικασταί τοϋ 
Φιλοκλέωνος μετά λύχνων, ους κρατοϋσι παίδες αυτών, διότι είναι νϋξ έτι' 
όμοιοι δέ οντες κατά τήν αμφίεσιν πρός σφήκας καί φέροντες κέντρα, σύμβολα 
τής Οξυθυμίας καί τής Οργής αυτών, αποτελοϋσι τόν χορόν τής κωμωδίας. 
Εισελθόντες εις τό θέατρον παρακελεύονται ζωηρώς αλλήλοις νά σπεύσωσιν, 
άμα δ' άναπολοϋσι καί αφηγούνται κωμικά κατορθώματα τοϋ έν τή νεότητι 
αυτών στρατιωτικού βίου καί λέγουσι φλυάρως Ολίγα τινά περί καιροϋ, περί 
ανέμου καί βροχής άναγκαίων όντων τή γεωργία. Ή γεροντική αύτη φλυαρία 

1 Ούτως άπήντησεν ό Όδυσσεύς, οτε ό Κύκλωψ έζήτησε νά μάθη τό όνομα 
αύτοϋ. 
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έκφράζεται υπό τοϋ ποιητοϋ μετά πολλής αληθείας καί άπλότητος. Επειδή 
δ' ενεκα τοϋ πολέμου οί νέοι άπήσαν έκ τής πόλεως καί τά δικαστήοια συνί-
σταντο έκ γερόντων, ό ποιητής ωφελούμενος έκ τούτου τέρπεται διακωμωδών 
τους γηραλέους έκείνους ήλιαστάς. 

Οι χορευτά! νϋν ιστανται πρό τής οικίας τοϋ Φιλοκλέωνος καί αδοντες πεπα
λαιωμένα μέλη προσκαλούσιν αυτόν, άλλ' έκπλήττονται μή βλέποντες έμφανιζό-
μενον, ένώ μέχρι τοϋδε πάντοτε ήτο πρώτος κατά τάς έξόδους' όθεν ποιούνται 
περί τούτου πολλάς είκασίας, ή ότι δήλα δή ό γέρων απώλεσε τάς έμβάδας, 
ή οτι προσέκοψεν έν τώ σκότει τόν πόδα καί τό σφυρόν αύτοϋ υπέστη φλεγμο-
νήν, ή ότι χατελήφθη ύπό πυρετοϋ έξ ύπερβολικής θλίψεως έπί ταις στρεψοδι-
κίαις καί άπάταις ανθρώπου δικασθέντος τή προτεραία. Άλλά μετ' Ολίγον έπι-
φαίνεται έκ τίνος παραθύρου ό Φιλοχλέων, όστις παραπονούμενος λέγει : "Φίλοι, 
τήκομαι ακούων ύμας πρό πολλοϋ διά τής Οπής' άλλά δέν δύναμαι ν' απαντήσω 
δι' ασματος' τι νά κάμω ; φυλάσσομαι ύπό τούτων έδώ, αν καί ποό πολλού επι
θυμώ νά μεταβώ μεθ' υμών εις τό δικαστήριον, Ίνα καταδικάσω τινά". Έν τή 
απελπισία ταύτη εύρισκόμενος παρακαλει τόν Δία ή νά μεταβάλη αυτόν εις 
καπνόν ή διά φλέγοντος κεραυνού εις κόνιν ή εις τό λίθινον έκεινο σκεύος έν τώ 
όποίω ηρίθμουν τάς ψήφους έν τοις δικαστηρίοις. Ό χορός έρωτα τό αίτιον τής 
έγκλείσεως, ό δέ Φιλοκλέων συνιστών αύτώ νά μή φωνάζη, διότι ό Βδελυκλέων 
κοιμαται, λέγει ότι ό υιός δέν αφήνει πλέον αυτόν νά κρινη ουδέ νά καταδι-
κάζη' "θέλει, λέγει, νά ζώ διασκεδάζων καί εύωχούμενος' άλλ' έγώ ουδόλως 
επιθυμώ τούτο ". 

Ο χορός κινειται εις συμπάθειαν, παρηγορεί αυτόν καί τώ προτείνει νά από
δραση διά τίνος όπής' αλλ' έκεινος λέγει οτι πάντα είναι ούτω πεφραγμένα, 
ωστε καί κώνωψ δέν δύναται νά διαφυγή. "Οτε δέ συμβουλεύει τώ γέροντι νά 
κατέλθη Οπως πάλαι ποτέ έν τή αλώσει τής Νάξου, οπότε κλέψας οβελίσκους 
κατέβη τή βοήθεια αυτών έκ τοϋ τείχους, ό Φιλοκλέων λέγει : " Ή περίστασις 
δέν είναι όμοία' τότε ήμην νέος καί ισχυρός, ουδείς δέ μ' έφύλαττεν άλλά νϋν 
φρουρούσί με άνδρες ένοπλοι κατά τάς διόδους' ιδού, δύο έξ αυτών παρά τάς 
θύρας κρατούντες όβελίσκους φυλάττουσι' με ώς γαλήν κλέψασαν κρέας". 

Ο χορός τότε συνίστησι ταχέως εύρεσιν μέσου πρός άπόδρασιν, διότι ήδη 
ύποφώσκει ή ήώς' ό Φιλοκλέων σπεύδει καί ύπό τάς παρακελεύσεις τοϋ χορού 
κατακόπτει διά τών Οδόντων δίκην μυός τό δίκτυον, συμβουλεύει δέ νά μή 
φωνάζωσιν, Ίνα μή εννοήση αυτούς ό Βδελυκλέων. Μέλλων δέ ήδη νά χατέλθη 
διά σχοινίου διστάζει φοβούμενος μή φωραθή ύπό τών φυλασσόντων καί άγρευθή 
ώς ιχθύς πάλιν προς τά άνω' αλλ' ό χορός ενισχύει αυτόν ύπισχνούμενος ότι θά 
άντιτάξη λυσσώδη άμυναν έν τοιαύτη περιπτώσει. Ό Φιλοκλέων λέγει οτι θά 
καταβή έχων πεποίθησιν εις αυτόν, παρακαλει δέ Ίνα, έάν συμβή άπευκταιόν τι, 
παραλάβωσι τό σώμα αύτοϋ καί κλαύσαντες θάψωσιν ύπό τό δικαστήριον. 

Βάντα τανωτέρω λέγονται καί διεξάγονται έν άνεξαντλήτω κωμικω έρεθισμώ 
καί συγινήσει, διά λέξεων και φράσεων άς μόνον τό πνεϋμα τοϋ Αριστοφάνους 
ήδύνατο νά μεταχειρίζηται. 
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Ό Φιλοκλέων κατέρχεται τέλος δια τοϋ σχοινιού ποιούμενος άμα εύχήν προς 

αισιαν κατάβασιν και διάσωσιν, αλλ' ένώ εύρίσκεται έν τώ μέσω τής καθοδου 
ό Βδελυκλέων εξεγείρεται, αντιλαμβάνεται τοϋ πράγματος και καλεϊ τους δού
λους, οιτινες σπεύσαντε; τύπτουσι τόν μετέωρον γέροντα διά ξηρών κλαδων, 
όπως άναγκάσωσιν αυτόν ν' άνέλθη πάλιν. Φαντάζεσθε τήν σκηνήν. Ο Φιλο
κλέων κινδυνεΰων καλεϊ μαγαλοφώνως πλέον καί όνομαστί τους συνδικαστας* 
ούτοι χατά τήν ύπόσχεσιν ήν έδοσαν όρμώσι μετά μανίας καί βόμβου ομοίου 
προς τόν βόμβον σφηκών, πλήττουσι τόν Βδελυκλέωνα καί τους δούλους διά τών 
κέντρων εις διάφορα τοϋ σώματος μέρη καί φωνοϋσι πρός τους παίδα; νά δρα-
μωσι καί ειπωσι τό πράγμα ει; τόν Κλέωνα, νά καλέσωσι δ αυτόν όπως έλθη 
και έπιτεθή κατ' άνδρός μισούντος τήν δημοκρατίαν καί αξίου θανάτου, διότι 
τολμά νά λέγη ότι δέν πρέπει νά γίνωνται δϊκαι. 

Ό Βδελυκλέων εύρίσκεται έν δεινή θέσει' βλέπων ότι δέν έπαρκει μετά τών 
δύο δούλων έν τή συγκρούσει έκείνη, καλεϊ καί άλλους εις βοήθειαν καί ή συμ-
πλοκή γενικεύεται, ένώ ό Ξανθιάς κρατει ισχυρώς τόν Φιλοκλέωνα ζητούντα 
νά διαφυγή καί μεθ' ύβρεων διαμαρτυρόμενον' αι ραβδοι τίθενται εις ένέργειαν, 
αλλά μόνον Οτε οι δοϋλοι προσήγαγον άνημμένας δάδας, Ίνα διά τοϋ καπνοΰ 
άποπνιξωσιν αυτούς ώς σφήκας, οι γέροντες δικασταί άποκρούονται μέν, αλλ' 
όμως δέν φεύγουσι, λέγοντες οτι θά μεινωσιν έχει μέχρις έσχατης πνοής, κατη-
γοροϋσι δέ τόν Βδελυκλέωνα ώς έπιδιώκοντα τυραννίδα. Εις τήν κατηγορίαν 
ταύτην, κοινήν καί τετριμμένην ούσαν έν τή ζηλοτύπως έχομένη τής ελευθερίας 
αθηναική δημοκρατία, ό Βδελυκλέων άπαντα: κΣεις ειτε περι μικρας ειτε περί 
μεγάλης υποθέσεως πρόκειται κατηγορία, πανταχοϋ βλέπετε τυραννίδα καί 
συνωμότας ! τυραννίδα, τής όποιας το όνομα έγώ πεντήκοντα έτη ζών ουδόλως 
ήκουσα' αλλά τώρα αξίζει περισσότερον από τά παστά ψάρια, ώστε καί τό όνομα 
αυτής κυλίεται έν τή αγορά. Έάν τις αγοράζη ροφούς καί περιφρονή τάς μεμ-
βράδας (χαψιά), ό πωλών ταύτας ιστάμενος πλησίον λέγει αμέσως : "Τά ψώνια 
τοϋ ανθρώπου τούτου μυρίζουν τυραννίδα". Έάν άλλος ζητή έπί πλέον ολίγον 
πρασσουλιδα διά νά καρυκεύση τά; μαρίδας, ή πλησίον λαχανόπωλις ύποβλέ-
πουσα αυτόν λέγει: « Πρασσουλιδα ζητείς ; μήπως έπιδιώκεις τυραννίδα ; ή μή 
νομίζει; ότι θά φορολογής τά; Αθήνα; διά τά καρυκεύματά σου ; " 

Μετά του; λόγου; τούτου; ό Βδελυκλέων λέγει ότι σχοπός τών μέτρων, 
άτινα λαμβάνει κατά τοϋ πατρός, είναι νά παράσχη αύτώ, αντί τοϋ σκληροϋ 
καί λυπηροΰ δικαστικού έργου, βίον άνετώτατον καί τερπνότανον. Άλλ' ό Φιλο
κλέων άποκρούει τήν πρόθεσιν τοϋ υιού λέγων: κ Ουδέ τών ορνίθων τό γάλα 
θ' άντήλλασσον πρό; τόν βίον ου ζητεί; νά με στερήσης' ούτε αι βατίδες (ειδ. 
ιχθ. ρινη μ' εύχαριστούσιν ούτε οι έγχέλεις' με περισσοτέραν εύχαρίστησιν θά 
έτρωγον μίαν μικράν δίκην μαγειρευμένην στυφάδο. — ΒΔ. Ναι, διότι συνεί-
θισες νά εύχαριστήσαι ει; τά τοιαϋτα, αλλ' υπόμεινον ν' ακούσης ήσύχως Οσα 
θά σοι ειπώ καί ελπίζω νά σε πείσω Οτι εύρίσκεσαι έν τή πλάνη". Ό Φιλο
κλέων, ου ό νούς είναι απερροφημένος ύπό τοϋ δικάζειν, άπαντα: "Έγώ είμαι 
έν τή πλάνη όταν δικάζω ; " — ΒΔ. κ Τή αληθεία δέν εννοεί; ότι καταγελασαι 
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ύπ' ανθρώπων, ου; σύ σχεδόν προσκυνεϊς' είσαι δοΰλος αυτών χωρί; νά έννοής 
τούτο".— ΦΙΛ. κ Έγώ δοϋλο;, όστις άρχω πάντων;"— ΒΔ. "Νομίζει; ότι 
άρχεις, ένώ δουλεύεις". 

Ενταύθα άρχεται δικανική συζήτησις σπουδαία αμα καί κωμική. έν τή όποια 
δείκνυται έναργώς ή δύναμις καί ή λεπτότης τής διανοίας τοϋ ποιητοϋ. Έκάστη 
κωμωδία τοϋ Αριστοφάνους περιέχει τοιαύτην ουσιώδη σκηνήν, εύρέω; ανα-
πτυσσομένην, ένή τό αποτελούν τήν ύπόθεσιν ζήτημα συζητείται καί κρίνεται 
ότέ μέν απ' ευθείας καί έκ μέρους τοϋ ποιητοϋ, έκφράζοντο; τά; ιδέα; αύτοϋ 
διά τοϋ στόματος τοϋ κορυφαίου τοϋ χορού έν τώ χορικώ έκείνω ασματι, όπερ 
καλειται παράβασις, ότέ δ' εμμέσως διά διαλόγου μεταξύ τών ύποκριτών, ώ; 
ενταύθα. Έν τή προκειμένη συζητήσει ό ποιητής ζητεί ν' άποδείξη τοι; Αθη
ναίοις ότι ό θεσμό; καθ' όν πάντε; δύνανται νά είναι δικασταί μισθωτοί είναι 
γελοίος; καί Ολέθριος. Έξ άλλου ομως αληθέ; είναι Οτι τό επιχείρημα τή; θερα
πεία; νόσου έγγηρασάση; τή πόλει ήν τολμηρόν καί δύσκολον, ισω; δ' ανώτε-
τεοον τών δυνάμεων κωμικού ποιητού' τούτο δ' άνομολογει καί αυτό; ό Αρι
στοφάνης διά τοϋ Βδελυκλέωνος. 

Ό Φιλοκλέων αποφαίνεται ότι ή δύναμις τοϋ δικαστού ουδεμίας βασιλείας 
είναι κατωτέρα. Ποία ευτυχία δύναται νά παραβληθή πρό; τήν ίδικήν του ; 
Πάντες τρέμουσι πρό αύτοϋ, όσω και αν είναι γέρων. κ'Αμέσως όταν κατέλθω έκ 
τή; κλινης, λέγει, οί μεγαλύτεροι καί επισημότεροι άνδρε; με περιμένουσι παρά 
τάς κιγκλίδας' όταν δ έμφανίζωμαί μοι δίδουσι θωπευτικώς τήν χειρα έκείνην, 
ήτις έκλεψε τά δημόσια χρήματα! μετά πολλών δ' ύποκλίσεων χαί φωνής 
ταπεινής καί λυπηρας με ίκετεύουσι λέγοντες: Λυπήσου με, πάτεο, σέ παρα-
καλώ, έν Ονόματι τών ωφελειών, τάς όποιας καί σύ ώφελήθη; ότε ήσο έν τή 
εξουσία ή ότε ήγόραζες τρόφιμα διά τοΰ; συσκήνους έν στρατεία ! ' Έ ! λοιπόν ! 
ό ομιλών ούτω; ουδέ θά έγνώριζεν ότι ζώ, έάν δέν είχον αθωώσει αυτόν προη-
γουμένω;". Ό γέρων έξακολουθεΐ φιλαρέσκως περιγράφων πάσα; τά; τιμάς καί 
τά; τέρψει; ας παρέχει αύτώ ή ανεύθυνο; δύναμι; ύφ' ή; περιβάλλεται. Ό ποιη
τή; έν τή περιγραφή ταύτη διακωμωδεΐ τά σύγχρονα ήθη καί σχεδιαγραφει 
πληθύν μικρών εικόνων μετά καυστικής σημασία; καί αληθείας. 

Ό Φιλοκλέων, έπαιρόμενο; έπί τή δυνάμει ήν έχει ώς δικαστής καί έπι τή 
έκ ταύτης ευτυχία, αμοιβήν τούτων έχει τρει; άβολου; μόνον* όταν δέ φέρη τόν 
μισθόν τούτον ει; τήν οικίαν, ή σύζυγος καί ή θυγάτηρ, ώς ό ιδιος αφηγείται, 
θωπεύουσιν αυτόν, περιποιούνται, τώ δίδουσι νά φάγη καί νά πίη Οσον καί όπω; 
θέλει, ει καί τό τελευταιον τούτο αύτοβούλω; πράττει συνεχώ;. Ή ευτυχία 
αύτοϋ είναι ίση πρό; τήν δύναμιν ήν έχει καί ή δύναμι; αύτοϋ είναι ιση πρό; 
τήν τοϋ Διός. 

Οί γέροντες συνδικασταί τού Φιλοκλέωνο; άκούοντες τοΰς ωραίους λαί ένθου-
σιώδεις λόγου; τού συναδέλφου αυτών βομβοϋσιν έκ χαράς, όγκούνται έξ ύπερη-
φανείας καί νομίζουσιν ότι είναι ήδη δικασταί έν ταις νήσοι; τών Μακάρων. 

Άλλα τότε λαμβάνει τόν λόγον ό Βδελυκλέων, ύπό τό πρόσωπον τοϋ όποιου 
κρύπτεται ό ποιητής, έπιχειρών ν' απόδειξη ότι οι δικασταί, οι τόσον χαίροντες 



214 ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΦΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
έπί τή δυνάμει αυτών και τή αμοιβή τών τριών όβολών, ουδέ τό δέκατον τών 
δημοσίων προσόδων λαμβάνουσι, διότι οι δημαγωγοί κατατρώγουσιν αυτά;, κατα-
λείπουσι δ' αυτοί; ψιχία μόνον. Αληθώς αι πρόσοδοι τής πόλεως ήσαν τότε περί 
τά δισχίλια τάλαντα* οι δικασταί εξακισχιλιοι οντε; ώφειλον νά λαμβάνωσι τό 
1/10 ητοι 200 τάλαντα, ένώ, ώς αποδεικνύει ό Βδελυκλέων, έλάμβανον 150 
μόνον.— "Τι γίνονται τά λοιπά" ; ανακράζει ό Φιλοκλέων. Και ο Βδελυκλέων 
άπαντα οτι μεταβαίνουσιν ει; τα θυλάκια τών αναφωνούντων : , Δέν θά προδώσω 
τόν δήμον τών Αθηναίων ! Πάντοτε θά αγωνισθώ υπέρ τοΰ λαού ! ' "Και σύ, 
πάτερ μου, έξακολουθει ό Βδελυκλέων, έξαπατώμενο; δια τών λόγων τούτων 
ύπακούεις εις αυτού;, ένώ ούτοι απειλοϋντες τάς πόλεις τών συμμάχων αποσπώσι 
παρ' αυτών ανά 50 τά τάλαντα. Βλέποντε; δ οι σύμμαχοι ότι τό ύμέτερον 
πλήθος αρχεΐται τρώγον γλυκίσματα και τρωγάλια, ούδόλω; φροντιζουσι περί 
αύτοϋ, άλλά στέλλουσι δώρα εις τούς δημαγωγού; ιχθύ; ταριχευτούς, οινον, 
τάπητα;, τυρόν, μέλι, σήσαμα, προσκεφάλαια, φιάλας, χλανίδας, στεφάνου;, 
περιδέραια, κύλικας, εύημερίαν καί ύγίειαν. Ει; σέ δέ ούδείς έκείνων ων άρχει; 
μετά μόχθου έν γή καί θαλασσή δίδει κεφαλήν σκορόδου, Ίνα χαρυχεύση; τά 
Οπτηθέντα ϊχθύδιά σου. Δέν είναι ήχειριστη τών δουλειών, Οταν βλέπης 
άρχοντας τούτου; καί τού; φίλου; τούτων ωφελουμένου; ύπ' αυτών; Αλλά 
σύ ευχαριστείσαι άν σοι δίδωσι τρει; Οβολού;, τού; όποιου; μετά τόσων κινδύ-
νων λαμβάνει;* έκεϊνο δέ τό όποιον μοι προξενεί τήν μεγίστην αγανάκτησιν 
είναι οτι μεταβαίνει; ει; τήν συνεδρίασιν τή προσκλήσει φαύλου τινό;". 

Ό Φιλοκλέων, ύπό τό όνομα τοϋ οποίου ό ποιητή; έννοει τόν δήμον, 
άκούων ταϋτα, Οσον απλούς καί άν φαίνηται, έκπλήττεται άνακαλύπτων ότι 
έξαπαταται τόσον οικτρώς και άνακράζει : « Αυτά μοι κάμνουν ! δυστυχία μου ! 
τι λέγει;; πόσον βαθέως συνταράσσει; τήν καρδίαν μου! μ' έλκύει; ποό; τά 
φρονήματα σου' αγνοώ, τι συμβαίνει έν έμοί". 

Ό Βδελυκλέων βλέπων τήν μεταβολήν ταύτην τού πατρός δέν αφήνει τήν 
εύκαιρίαν, αλλ' εντείνει τάς δυνάμες αυτού έν τοϊ; έπιχειρήμασι χαί κατορθοί 
έπί τέλου; νά μετατρέψη τά; ιδέα; τοϋ γέροντο;. Μετά λόγου οικείου, αλλά χαί 
μετά πολλή; εύγλωττία;, παριστά τήν ταπεινήν θέσιν, ει; ήν περιήγαγον αυτόν 
οι δημαγωγοί. Ό Φιλοκλέων ακούων ταϋτα μετά προσοχή; θλίβεται τόσον ώστε 
επιθυμεί ν' αύτοκτονήση, πλήν πρό; τοϋτο αισθάνεται έκλειπούσα; τά; δυνάμει;. 
«Φεϋ! λέγει, ή χειρ μου ναρκούται, αδυνατώ νά κρατήσω τό ξϊφος, αι δυνά
μει; μ' έγκαταλείπουσι". Πα; τι; φαντάζεται τήν κωμικοτραγικήν έκφρασιν 
τού γέροντο; δικαστού. Ό Βδελυκλέων δέν περιορίζεται μέχρι τού σημείου 
τούτου, άλλ' έξακολουθει έντονώτερον, διότι θέλει νά προσελχύση ει; εαυτόν 
ού μόνον τόν Φιλοκλέωνα, αλλά καί τόν χορόν τών γερόντων δικαστών* Οθεν 
συσσωρεύει επιχειρήματα καί φέρει παραδείγματα, κατορθώνει δέ τό ποθούμενον, 
διότι ό χορό; ακούσα; τοϋς λόγους αύτοϋ λέγει γενικώς μέν : "Βεβαιώ; σοφό; 
ήτο ό ειπών νά μή δικάσης πριν άκούσης καί τού; δύο", ιδία δέ πρό; τόν Βδε
λυκλέωνα : " Σύ τώρα μοι φαίνεσαι ότι υπερισχύει;. Ή Οργή μου πραίνεται' 
ιδού απορρίπτω τά; ράβδου;". 'Αποτεινόμενο; δ είτα πρό; τόν Φιλοκλέωνα 
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λέγει : "*Ω φίλε καί συνάδελφε, πείσθητι ει; τού; λόγου; τούτους, μή γίνεσαι 
άφρων καί ισχυρογνώμων. Είθε νά είχον καί έγώ συγγενή, όστι; νά μοι έδιδε 
τοιαύτα; συμβουλά;) Θεό; τι; σε βοηθεϊ σήμερον φανερά καί σ' ευεργετεί* μή 
αποκρούση; τήν εύεργεσίαν". 

Ενταύθα ό χορό; δεικνύει τόν γενικόν χαρακτήρα ον έχει έν τώ άρχαίω 
θεάτρω* παρίστησι δηλονότι τήν άνευ ισχυροϋ ένδιαφέροντο; χαί ώρισμένης απο-
φάσεω; κοινήν γνώμην. Ο μέν χορός τής τραγωδίας είχε τι τό εύγενέ;, τό 
ύψηλόν, ηθικόν καί θρησκευτικόν, έν οι; άρμονικώ; συνεδυάζετο ή φιλοσοφία, 
ή ποίησις, ή μουσική και ή ορχησις πρό; έκδήλωσιν τών τελείοτέρων όρων τή; 
τέχνη; καί τοϋ ήθικοϋ ιδεώδου;. Ό δέ χορό; τή; κωμωδία;, καίτοι κατά τά; 
ιδέα;, τήν άμφίεσιν καί τήν ορχησιν ειχε πολλήν έλευθερίαν, ούχ ήττον διά τή; 
τολμηρά; τοΰ ποιητοϋ φαντασία;, έξιχνουμένη; πολλάκις ει; υψιστον λυρισμόν, 
ειχεν ιδανικόν τι καί έξεπλήρου ενίοτε τόν ηθικόν σκοπον τού χορού τή; τρα
γωδία;, τ. έ. παρίστατο τό πρώτον απαθή; έν ται; συζητήσεσιν, ειτα δέ, 
έφ' όσον αι πλάστιγγες έταλαντεύοντο, έκλινεν ότέ μέν υπέρ τού ένό;, ότέ δέ 
ύπέρ τοϋ ετέρου τών αντιπάλων, καί τέλος, βλέπων φανερώ; πού έρρεπεν ή 
ετέρα αυτών, προσέθετε τότε και αυτό; τήν ιδίαν γνώμην καί ούτω; ή πλάστιγξ 
έκλινεν όριστικώς πρός έκεϊνο τό μέρος. 

Τοϋτο συμβαίνει καί ενταύθα. Άλλ' ό επίμονο; χαραχτήρ τού γέροντο; 
δικαστού δέν μεταβάλλεται. Καίτοι ό υιό; ύπεσχέθη οτι θά τρέφη αυτόν έν 
άνέσει καί διαρκεϊ τέρψει, ύπό τόν ορον νά μή δικάζη, καίτοι ό χορός έκ τή; 
σιωπής καί τή; συννοία;, ήν δεικνύει ό Φιλοκλέων, συμπεραίνει οτι ανεγνώρισε 
τήν εαυτού μανίαν καί ότι θά συμμορφωθή πρό; τά; παρακλήσεις τοϋ υιού, 
ή διάνοια τού γέροντο; Ίπταται περί το δικαστήριον έχει ποθεί νά εύρίσκετο 
τήν στιγμήν έκείνην καί άς ήτο ό τελευταίο; τών διδόντων τήν ψήφον. Ό 
Βδελυκλέων ικετευτικώ; παρακαλει αυτόν νά πεισθή' πλήν μάτην. Ό Φιλο
κλέων λέγει ότι προτίμα ν' άποθάνη παρά νά μή δικάζη. Ό υιό; τότε βλέπων 
τήν έπιμονήν τού πατρό; συλλαμβάνει φαεινην ιδέαν' προτείνει αύτώ νά μείνη 
καί νά δικάζη έν τώ οικω ανέτως καθ ήν ωραν αυτό; θέλει, μή ένοχλούμενο; 
ύπό τού θεσμοθέτου. Ό Φιλοκλέων αποδέχεται ασμένω; τήν ποότασιν χαι 
χαίρει έτι μάλλον μανθάνων ότι τόν δικαστικόν μισθόν θά λαμβάνη άσφαλώ; 
παρά τού υιού* ανυπόμονων δέ παρακαλει τούτον νά παρασκευάση τό δικαστή
ριον έν τή οικία, προσθέτων οτι ό χρησμό; ήδη πληρούται, διότι ειχεν άκούσει 
ότι θά ήρχετό ποτε καιρός, καθ' ον πα; Αθηναίο; θά έδίκαζεν έν τώ οικω 
κτίζων έν τοϊ; προθύροι; δικαστηρίδιον. 

Ό Βδελυκλέων επισπεύδει τά; ετοιμασία;* πρωτίστω; φέρει σκεύό; τι, όπερ 
έξαρτα έκ τινο; πασσάλου καί έπί τή προνοία τού οποίου χαίρει σφόδρα ό γέρων, 
ειτα δέ πύραυνον καί έπ' αυτού φακήν έντό; δοχείου, ινα ό δικαστή; έν άνάγκη 
ροφή έξ αυτή;* ό Φιλοκλέων καταγοητεύεται έκ πάντων τούτων, άλλ' ότε έφε-
ρον καί άλέκτορα, ήπόρησε και ήρώτησε τήν αιτίαν. 

— ""Ινα σ' έξεγειρη, έάν κατά τήν απολογίαν τινό; σε καταλάβη ύπνο;", 
άπαντα ό Βδελυκλέων. 
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Μετά τοϋτο, ένώ γίνεται σκέψις πεοι εισαγωγής δίκης τινός εις τό καινοφα-

νές έκεϊνο δικαστήριον, άκούεται ό Ξανθιάς καταρώμενος κύνα τινά' έρωτήσας 
τό αίτιον ό Βδελυκλέων μανθάνει παρ' αύτοϋ ότι πρό Ολίγου είσελθων εις τό 
μαγειρείον ό κύων τής οικίας Λάβης ήρπασε καί κατεβρόχθισεν όλόκληρον σικε-
λικόν τυρόν. Ό ποιητής ένταϋθα ύπό τόν κύνα Λάβητα ύπαινίσσεται τόν στρα-
τηγόν Λάχητα, Οστις πρό τίνος χρόνου άρχων στόλου εις Σικελίαν σταλέντος 
κατεκράτησε μέρος είτε τής λείας ειτε τοϋ μισθοϋ τών στρατιωτών. Ούτω δ' έν 
τή κωμωδία μετά τό κοινωνικόν ζήτημα έπακολουθεί σκηνή πολιτικής σημα
σίας* τόν ύπαινιγμόν τοϋ ποιητοϋ ένόησαν κάλλιστα οι τότε θεαταί τού Διονυ
σιακού θεάτρου έκ τε τοϋ πράγματος αύτοϋ καί έκ τών όμοήχων ονομάτων 
Λάβης καί Λάχης, τοϋ πρώτου πλασθέντος κατά λογοπαίγνιον έκ τού ρήματος 

Ό Βδελυκλέων επιλαμβάνεται τής εύκαιρίας Ίνα ό πατήρ πρώτην δίκην δικάση 
κατά τού κλέπτου καί λαίμαργου έκείνου κυνός, ορίζει δέ κατήγορον τόν Ξαν-
θίαν, αλλ' ούτος αποποιείται λέγων οτι υπάρχει έτερος κύων έν τή οικία, όστις 
θ' άναλάβη τήν κατηγορίαν, μεταβαίνει δέ Ίνα φέρη καί τούς δύο κύνας, κατή-
γορον καί κατηγορούμενον. Εν τώ μεταξύ ό Φιλοκλέων, Ίνα προβή εις δίκην, 
ζητεί όπως παρασκευάσωσι πάντα ώς έν τώ δικαστηρίω τής πόλεως' ούτω θεω-
ρεΐ απαραίτητον τό κιγκλίδωμα, αγανακτεί δέ οτε αντί τούτου φέρουσιν αύτώ 
τό δικτυωτόν έκεϊνο δι' ου έφύλασσον τά διά τάς οικοι θυσίας παχυνόμενα χοι
ρίδια καί ζητεί ταχέως τήν είσαγωγήν τών διαδίκων, ώς έχων ήδη έτοίμην τήν 
απόφασιν. Άλλ' ό Βδελυκλέων πρός μεγάλην αδημονίαν αύτοϋ λέγει ότι λείπει 
τό δικαστικόν πινάκιον καί τό γραφείον Ό Φιλοκλέων διαμαρτύρεται διά τήν 
βραδύτητα, αλλ' οι τύποι έπρεπε νά έκπληρωθώσι. Τέλος προσάγονται οί δύο 
κύνες, ένώ δέ ό Φιλοκλέων έρωτα, τίς είναι ό πρώτος αυτών, ό Βδελυκλέων 
διακόπτει καταρώμενος εαυτόν ότι έλησμόνησε τάς ψηφοδόχους κάλπας' ό Φιλο
κλέων τώ δεικνύει τούς παρακειμένους άρυστίχους 2, πλήν απαιτείται καί ή κλε-
ψύδρα' αγανακτήσας τότε ό Φιλοκλέων λέγει ότι αντ' αυτής δύναται νά χρησι-
μεύση τό έκ τοϋ πασσάλου έξηρτημένον σκεϋος. Ούτω πάντες οι δικαστικοί 
τύποι πληρούνται, άφοϋ πρώτον δίεκωμωδήθησαν. Ό Βδελυκλέων διατάσσει νά 
φέρωσι πϋρ καί λιβανωτόν καί μυρσίνας, Ίνα πρό τής συνεδριάσεως γίνη ή 
συνήθης ιεροτελεστία καί έπίκλισις τών θεών, ό δέ χορός, έκδηλών τήν χαράν 
έπί τή συνδιαλλαγή πατρός καί υιού, εύχεται τώ Άπόλλωνι ινα ή δίκη αποβή 
καλώς. Εύχήν ποιείται καί ό Βδελυκλέων παρακαλών τόν θεόν νά πραΰνη τό 
στρυφνόν καί πρίνινον ήθος τοϋ πατρός ένσταλάξας μέλι εις τήν καρδίαν αύτοϋ, 
Οπως τοϋ λοιπού είναι έπιεικέστερος καί μάλλον εύνους τώ κατηγορουμένω ή 
τώ κατηγόρω' έν τέλει δέ τής ευχής άνακράζει : "Άπόσπασον, θεέ μου, από 
τής ψυχής αύτοϋ τήν άκαλήφην (τσίκνίδα)ο. 

Ο χορός νϋν ενθουσιά υπέρ τού Βδελυκλέωνος, θεωρών αυτόν φίλον άμα καί 

1 Οβελισκος, δί ου έχάρασσον έπι τοΰ πινακίου τήν άπόφασιν. 
2 Σκεϋος δι ου ήντλουν φαγηγόν ή υδωρ. 
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ύπέρμαχον τοϋ λαοϋ. Επί τέλους ή δίκη άρχεται κατά πάντας τούς τύπους, οιτι-
νες κωμίκώς τηροϋνται καί καθ ολην τήν διάρκειαν αυτής. 

Προσάγεται ό κατηγορούμενος κύων, περί ου ό Φιλοκλέων έρωτα, άν αυτός 
ειναι' έπί τή καταφάσει δέ τοϋ Βδελυκλέωνος άπαντα: "θά καταδικασθή αμέ
σως ! " Τό πρόσωπον τοϋ κατηγόρου κυνός υποδύεται ό Ξανθιάς : « Ακούσατε, 
λέγει, τήν χατηγοοίαν. Κατηγορεί κύων Κυδαθηναιεύς Λάβητα τόν Αιξωνέα 
(έκ τοϋ δήμου Αιξωνής κατήγετο ό στρατηγός Λάχης οτι παρά τό δίκαίον 
κατεβρόχθίσε μόνος όλόκληρον σικελικόν τυρόν. Ποινή: κλοιός σύκινος". 

Κατά τούς άθηναίκούς νόμους ό κατήγορος είχε τό δικαίωμα νά προτείνη τήν 
ποινήν ής έθεώρει άξιον τόν κατηγορούμενον, Οστις πάλιν ήδύνατο ν' άντιπρο-
τείνη άλλην καθ' εαυτοϋ. τής έγκρίσεως αφιεμένης εις τούς δικαστάς. Ό κατή-
γορος ενταύθα προέτεινε την ποινήν συκίνου κλοιού. Ότε δέ ό Φιλοκλέων 
ηκούσε τήν ποινήν : κλοιός σύκινος, άνακράζει : "'H μάλλον θάνατος κύνειος έάν 
αποδειχθή ένοχος". Ρίπτων δέ τό βλέμμα ει; τόν κατηγορούμενον κύνα 
αναφωνεί : Α τόν κακούργον ! πράγματι έχει τήν Οψιν κλέπτου' σφίγγει 
τούς Οδόντας νομίζων ότι θά με εξαπάτηση (ό Φιλοκλέων νομίζει ότι ό κύων 
κλείει ισχυρώς τό στόμα, ίνα μή έξέλθη Οσμή τυρού καί προδοθή). "Οτε δέ ό 
Βδελυκλέων καλεϊ τόν κατήγορον, τόν Κυδαθηναιέα κύνα. εις άπάντησιν άκούε
ται ύλακή κυνός προσερχόμενου. — ΒΔ. Ιδού αυτός. — ΦΙΛ. Άλλος ούτος 
Λάβης γενναίως ύλακτών καί τάς χύτρας λείχων (ύπό τόν κύνα τούτον υπαι
νίσσεται τόν Κλέωνα εις έριδα διατελούντα πρός τόν Λάχητα). — ΣΩΣΙΑΣ ώς 
κηρυξ. " Ησυχία, καθίσατε' (πρός τόν Ξανθίαν) : σύ δ' αναβάς έπί τοϋ βήμα
τος κατηγόρει. — ΦΙΛ. 'Εγω δ'έν τώ μεταξύ θά ροφήσω Ολίγην φακήν.— 
ΞΑΝΘ. (ώς κατήγορος καί ώς αντιπρόσωπος τοϋ αδικηθέντος κυνός). Τήν μέν 
κατηγοοίαν, ώ άνδρες δικασταί, ηκούσατε. Ο κατηγορούμενος διέπραξε φοβε-
ρώτατον έγκλημα κατ έμοϋ καί κατά τοϋ ναυτικού πλήθους (υπαινιγμός εις 
τήν κατάχρησιν τού Λάχητος), διότι κλέψας μέγαν σικελικόν τυρόν απεσύρθη 
κρυφίως εις τινα γωνίαν καί έκορέσθη καταβροχθίσας αυτόν έν τώ σκότει. — 
ΦΙΛ. Τοϋτο είναι φανερόν* πρό Ολίγου ήσθάνθην φοβεράν όσμήν τυρού. — 
ΞΑΝΘ. (έξακολουθών). 'Ηρνήθη δέ νά μεταδώση εις έμέ έξ αύτοϋ' έάν δέ 
κάνεις δέν δίδη τίποτε εις έμέ, πώς θά υπηρετήσω υμάς πιστώς ; — ΦΙΛ. Δέν 
σοι έδωκε τίποτε ; αλλ αυτός δέν είναι ολιγώτεοον θερμός απ' αυτήν τήν 
φακήν (ό Φιλοκλέων λέγων ταύτα έτρωγε πολύ θερμήν τήν φακήν).—ΒΑ. Πρός 
θεών, πάτερ, μή αποφαίνεσαι, έάν μή άκούσης καί τούς δύο.—ΦΙΛ. Άλλά τό 
πράγμα είναι φανερόν φωνάζει μόνον του. 

Ό Ξανθιάς τελευτα τήν κατηγορίαν ζητών τήν καταδίκην κυνός λαίμαργου 
καί έγωιστού, έπιλέγων οτι μια οικία δέν δύναται νά τρέφη δύο κλέπτας, αυτός 
δέ δέν δύναται νά ύλακτή έχων κενόν τόν στόμαχον έκαστος εννοεί μετά πόσης 
πικρίας ό ποιητής βάλλει κατά τών υπαινισσόμενων προσώπων τά βέλη αυτού, 
κατά τοϋ Κλέωνος δήλ καί τοϋ Λάχητος. Ό Φιλοκλέων άκούων τους λόγους 
τού κατηγόρου κράζει: « Φεϋ ] φεϋ ! οια σωρεία κατηγοριών ! Τι κλέπτης ! '< 
Στρεφόμενος δέ πρός τόν άλεκτρυόνα λέγει: "Δέν φρονείς καί σύ ούτω; Ιδού, 
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κατανεύει. Μου είναι ό θεσμοθέτης;" Ό Σωσίας ώς θεσμοθετης νυν καλεϊ τούς 
μάρτυρας, οιτινες είναι πινάκιον, ιγδιόχειρον, τυρόκνηστις, έσχάρα, χύτρα και 
άλλα μαγειρικά σκεύη. 

Ό Βδελυκλέων τότε, ώς συνήγορος τοΰ Λάβητος, άρχεται λέγων ούτω: «Είναι 
δυσχερές έργον, ώ άνδρες δικασταί, ν' αναλάβω τήν ύπεράσπισιν κυνός γενομέ
νου θύματος βδελυράς συκοφαντίας' αλλ Ομως θά πράξω τούτο. Ό κύων ούτος 
είναι γενναίος και διώκτης τών λύκων". — ΦΙΛ. Κλέπτης καί συνωμότης! — 
ΒΔ. Ουχί, αλλ' είναι ό άριστος τών κυνών καί Ίκανός να φυλάττη πολλά πρό
βατα. — ΦΙΛ. Τι το όφελος άφοΰ τρώγει τον τυρόν ; 

Ό Βδελυκλέων έξακολουθει απαριθμών τά προτερήματα τοΰ πελάτου του, 
είτα δέ καλεϊ ένα τών μαρτύρων, τήν τυρόκνηστιν, ης όμως τήν μαρτυρίαν θεω
ρεί ψευδή ό Φιλοκλέων, κατήγορεί δέ τον έτερον κύνα ώς διαρκώς μένοντα έν τή 
οικία και δάκνοντα όσάκις δέν δίδουσι τι εις αυτόν έκ τών εντός εισαγομένων. 

Ό Φιλοκλέων νΰν αισθάνεται εαυτόν μαλασσόμενον, συγκινούμενον έκ τών 
λόγων τόΰ συνηγόρου, τοΰ Βδελυκλέωνος δηλ., όστις κατανοών τούτο ζητεί νά 
κινήση έτι μάλλον τον οικτον τοΰ πατρός διά τής προσαγωγής τών κυναρίων 
τοΰ κατηγορουμένου κυνός, Ίνα ταύτα δι' ικεσιών, παρακλήσεων καί δακρύων 
κάμψωσι τόν αδυσώπητον δικαστήν υπέρ τής αθωώσεως τοΰ πατρός αυτών, ως 
είθίστο νά γίνηται έν τοις αθηναίκοίς δικαστηρίοις ύπό τών κατηγορουμένων 
προσαγοντων τούς οικείους αυτών. Τό κωμικόν τής σκηνής ταύτης, ώς καί τοΰ 
αστειότατου καθόλου επεισοδίου τής δίκης τών δύο κυνών, καί αυτούς τους σχυ-
θοωπρτάτους τών θεατών θά προήγαγεν εις γέλωτα άσβεστον. Τό αποτέλεσμα 
όπερ ό Βδελυκλέων επεδίωξε δέν αργεί νά έπέλθη, διότι ό Φιλοκλέων συγχινεί-
ται έτι μάλλον αλλ' αγανακτών διά τοΰτο καθ' εαυτοΰ καλεϊ επανειλημμένως 
τόν Βδελυκλέωνα νά καταβή έκ τοΰ βήματος, θέλων δέ ν' άποκρύψη τήν αιτίαν 
των δακρύων, άτινα ρέουσιν εκ τών οφθαλμών αυτού, αποδίδει ταύτην εις τήν 
φακήν, ήν κατέφαγε πολύ θερμήν. 'Αλλ ό Βδελυκλέων αυξάνει εΰγλώττως τάς 
παρακλήσεις υπέρ τοΰ πελάτου καί ζητεί νά γίνη άμέσω; ή ψηφοφορία. 'Εν 
τοις δικαστηριοις ύπήρχον δύο κάλπαι ψήφων, ων ή μέν πρόσθεν κειμένη ήν 
άθωωτική, ή δ' όπισθεν καταδικαστική. Ο Βδελυκλέων έν τώ μέσω τών παρα
κλήσεων αύτοΰ προσάγει μετά πολλής έπιτηδειότητος τώ πατρί τήν άθωωτικήν 
κάλπην. εις ήν έκεϊνος ρίπτει τήν ψήφον νομίζων ότι είναι ή καταδικαστική. "Οτε 
δ' έγνώσθη το αποτέλεσμα, ή αθώωσις δηλ. τοΰ Λάβητος, ό γέρων δικαστής 
λιποθυμεί φωνάζων νά φέρωσι ταχέω; ύδωρ. Ο Βδελυκλέων περιποιείται αυτόν, 
όστις συνελθών έρωτα τον υιόν : " Είπε μοι, ηθωώθη αληθώ; ; —ΒΔ. Βεβαιώς. 
— ΦΙΛ. 'Εχάθην! — ΒΔ. Μή λυπήσαι, πάτερ, άλλά σύνελθε. — ΦΙΛ. Πώς θά 
υποφέρω τήν ίδέαν οτι ήθώωσα κατηγορούμενον! Τι θά γίνω ; Θεοί πολυσέ-
βαστοι, συγχωρήσατε μοι, τό έκαμα χωρίς νά θέλω, ένώ δέν είναι συνήθεια 
μου". Ό Βδελυκλέων πρό; παρηγορίαν τού πατρο; αναφέρει ότι μέλλει νά έκτε-
λέση νΰν τήν περί ανέτου, αμέριμνου καί διασκεδαστικοΰ βίου ύπόσχεσιν, ήν τώ 
έδωκεν. Ό Φιλοκλέων συγκατατίθεται, εισέρχονται δέ πάντε; ει; τήν οικίαν, ή 
σκηνή κενούται καί ό χορό; μένων μόνο; έν τή Ορχήστρα άδει τήν παραβασιν, 

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΦΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 219 
τό ιδιάζον τοΰτο άσμα τή; αρχαία; κωμωδία;, οπερ καί πυρήν αυτής ήτο καί 
έν τώ όποίω ό ποιητή; διά τοΰ στόματο; τού κορυφαίου απεφαίνετο μετά παρ
ρησία; περί διαφόρων ζητημάτων και προσώπων τή; εποχή; 'Εν τή παραβάσει 
τών Σφηκών ό Αριστοφάνης μεταξύ άλλων αναπτύσσει εις τού; θεατά; τήν 
αιτίαν δι'ήν έπλασε τού; γέροντα; δικαστά; ώ; σφήκας' τοΰτο 'έκαμε θέλων 
να δείξη τό θυμοειδές καί φοβερόν τή; αττικης φυλή;, ήτι; τόσον γενναίως 
κατετρόπωσε τού; βαρβάρου; έν τοί; περσικοί; πολέμοι;' άλλ' οι μέν πρόγονοι 
ώ; πρό; τοΰτο ήσαν σφήκες, ένώ πολλοί τών συγχρόνων αύτοΰ ήσαν κηφήνες. 

Μετά τό έκτενέστατον ασμα τή; παραβάσεω; άρχεται τό δεύτερον μέρο; τή; 
κωμωδία;, περί τή; σχέσεω; τοΰ όποιου ποό; τό πρώτον θά είπωμεν μετ' ολίγον. 

"Ηδη ή περί ανέτου βίου ύπόσχεσι; τοΰ Βδελυκλέωνο; πρό; τόν πατέρα 
πραγματοποιείται. Ο Φιλοκλέων εμφανίζεται έπί τή; σχηνής μετά τοΰ υιού, 
Οστις προσπαθεί νά πείση αύτον ν' αποβάλη τά χυδαία ενδύματα καί υποδήματα 
τά όποια φορεί χαί περιβληθή άλλα τοΰ συρμού, ώς κομψευόμενο; νεανία; τών 
Αθηνών. Ή μεταμφίεσι; αύτη, έπί τή; σκηνή; γινομένη καί μετά πολλών 

χωμιχών φράσεων συνοδευομένη, έχει ομοιότητα τινα πρό; τήν τοΰ Αρχοντοχω-
ριάτου μετά τοΰ ράπτου έν τή γνωστή κωμωδία τοΰ Μολιέρου. Πλήν τούτου ό 
Βδελυκλέων διδάσκει τόν πατέρα τόν τρόπον τοΰ φέρεσθαι καί τοΰ όμιλείν έν 
ταίς συναναστροφαϊς. Ο Φιλοκλέων θέλων νά δώση δείγμα τή; ικανότητο; 
αύτοΰ περί τό τελευταϊον τοΰτο λέγει οτι δύναται π. χ. ν' αρχίση όμιλίαν ώς 
έξή; : Ήτο μια φορά μια γάτα και ένας ποντικός. — 'Αλλ ' ό υιός διακόπτει αυτόν 
αποκαλών σκαιόν και απαίδευτον, διδάσκει δ' αυτόν διά παραδειγμάτων τί οφεί
λει νά λέγη έν ταί; όμιλίαι; καί πώ; νά φέρηται έν τοί; συμποσίοι;. 

Μετά ταΰτα άσκεί αυτόν εις άσματα μεθ' υπαινιγμών κωμικών έπί τών τότε 
προσώπων καί γεγονότων. Τούτων γενομένων ό Βδελυκλέων ζητεί νά μεταβώ-
σιν εις πραγματικόν πλέον δείπνον καί νά πίωσιν οίνον μέχρι μέθης' ό Φιλο
κλέων αποδέχεται τοΰτο, άλλά περί τή; μέθη; έχει αντίρρησιν, λέγων Οτι είναι 
επιβλαβή;, διότι ό μεθύων θραύει πολλάκις θύρα;, λιθοβολεί, δέρει καί έπειτα 
πληρώνει τά έξοδα. Ταΰτα βεβαίω; έλεγε κρίνων έκ τοΰ ιδίου χαρακτήρος, ώς 
θά ιδωμεν μετ' Ολίγον. 'Επί τής αντιρρήσεως δ αύτοΰ ό Βδελυκλέων άπαντα 
τά εξής: ""Οταν συμπίνης μετ' ανδρών αγαθών, ούδεμίαν ζημίαν θά πάθη; έάν 
παρεκτραπής κατά τίνος έξ αυτών διότι ούτοι θά πείσωσι τόν παθόντα νά σε 
συγχώρηση, ή καί σύ ό ίδιος θά διηγηθής μΰθόν τινα αστείον Αισώπειον ή Συβα-
ριτικον καί, τρέψας ούτω τό πράγμα εις γέλωτα, θ' απαλλαγής εύκόλως κακών 
συνεπειών". Ό Φιλοκλέων υπόσχεται ότι θά μάθη πολλούς μύθους, Ίνα, έάν 
πράξη ζημίαν τινά έν τώ συμποσίω, μηδέν πλήρωση. Μετά τοΰτο απέρχονται 
ευθύς εις τό δείπνον, ό δέ χορός διαιρεθείς εις δύο ήμιχόρια ψάλλει άσμα πλη-
ροΰν τό μεταξύ χρονικόν διάστημα, μέχρις ού έρχεται δρομαίως έπί τής σκηνής 
ό Ξανθιάς, όστις, δαρείς ύπό τοΰ Φιλοκλέωνος, μεθυσθέντος έν τώ συμποσίω, 
γογγύζει άλγεινώς, μακαρίζων τάς χελώνας, διότι φέρουσιν οστρακον έπί τών 
νώτων καλώς προστατεΰον αύτάς, ένώ τά ιδικά του διηυλακώθησαν έκ τών 
ραβδισμών. Ό χορός έρωτα τις ό αίτιος τούτου, ό δέ Ξανθιάς λέγει : «Συντρω-
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γων μετ'άλλων ό Φιλοκλέων υπερέβη πάντας κατά τήν άναιδειαν κορεσθείς 
πρώτον πολλών τεμαχίων καί πιων οίνον πολύν ήρχισεν έπειτα νά χορεύη, νά 
πηδα, νά σκώπτη τους συνδαιτυμόνας και τέλος νά δέρη ισχυρώς και έμέ αυτόν. 
Εις τών συντρόφων έχαρακτήρισεν αυτόν διά παραβολής αστείας, ήν έκεϊνο; 
άνταπέδωκεν επιτυχώς, χειροκροτηθεί; ΰπό πάντων πλήν ενός, ανδρός κοσμίου, 
όν άκριβώς διά τοϋτο έσκωψε. Τέλος μεθυσθείς εντελώς έπανήλθεν εις τήν οικίαν 
κτυπών πάντας όσους συνήντα. Άλλ' ιδού έρχεται' φεύγω!" Τωόντι ό Φιλο
κλέων εισέρχεται διά βήματος κλονουμένου εις τήν σκηνήν μετά τινο; αύλητρί-
δο;, ήν άποκαλεϊ χρυσομηλολόνθιον, και κρατεί δάδα, δι'ής απειλεί νά καύση 
τούς έπακολουθοϋντα; αύτώ. "Οτε δ'ό Βδελυκλέων απειλεί οτι θά έναγάγη αυτόν 
εις δίκην τήν έπομένην, ό γέρων περιφρονεί τάς απειλάς ταύτας, δέν θέλει 
ν'άκούση περί δικών και δικαστών καί καλπών, και χαριεντίζεται μετά τής 
αύλητοίδος, υποσχόμενος νά συζήση μετ' αύτής μετά τόν θάνατον τού υιού, δίότι 
τώρα δέν δύναται νά διάθεση τήν περιουσίαν επειδή είναι νέος, έχει δέ υιόν 
φίλαργυρώτατον. Κωμικωτάτη είναι ένταϋθα ή αντιστροφή τών όρων. Μετά 
τοϋτο έπεται διάλογος καθ' ον όυιός κακίζει τόν πατέρα έπί τή διαγωγή αύτοϋ, 
οτε έμφανίζεται πωλήτρια άρτων έπικαλουμένη βοήθειαν, διότι ό Φιλοκλέων 
καταδιώξας αυτήν δια της δαδός ηνάγκασεν αυτήν νά ρίψη χαμαί τούς άρτους, τους 
όποιους κατέστρεψεν. Ό Φιλοκλέων επιλαμβάνεται τή; εύκαιρίας; νά θέση ει; 
έφαρμογήν τά διδάγματα τοϋ υιοϋ, ινα απαλλαγή τή; πληρωμή; τή; ζημία;' 
διό άρχεται διηγούμενο; μύθόν τινα περί Αισωπου. έν ώ ή πωλήτρια τών άρτων 
έγκαλεί αυτόν παρά τω αγορανόμω έπί ζημία' αλλ' ό Φιλοκλέων ούδεμίαν 
προσοχήν δίδει ει; τούτο, οτε αναφαίνεται έτερο; αύτοϋ κατήγορο; έπί αικία. Ο 
Φιλοκλέων ποοσπαθεί νά εξευμένιση τούτον καί έν τή μέθη αύτοϋ άρχεται διη
γούμενο; άνέκδοτα καί μύθου; προ; μεγάλην άγανάκτησιν τοϋ κατηγόρου. Ό 
Βδελυκλέων τότε απολέσας τήν ύπομονήν αρπάζει τον πάτερα καί αρας αυτόν 
εισάγει βιαίως ει; τήν οικίαν έξακολουθοϋντα έτι νά διηγήται μϋθόν τινα περί 
Αισώπου. 'Επακολουθει άσμα τοϋ χορού έπαινούντο; τόν Βδελυκλέωνα ότι 
έβελτίωσε τήν θέσιν τοϋ έαυτοΰ πατρό; ώ; εισαγαγών αυτόν ει; βίον άνετον καί 
τερπνόν. Άλλ' αιφνη; αναφαίνεται ό Ξανθίας, όστις παραπονεΐται ότι θεός τι; 
έφερε μεγίστην σύγχυσιν και αταξίαν έν τή οικία, διότι ό γέρων ύπό τού οίνου 
και τών ήχων τού αύλού οιστρηλατηθείς όρχείται απαύστως τού; παλαιού; τοϋ 
Θέσπιδος χορού;, λέγων άμα οτι θ' απόδειξη τού; συγχρόνου; τραγωδοϋς άμα-
θεί; διά συναγωνισμοϋ όρχηστικοϋ πρό; αυτού;. Τούτων λεγομένων ό Φιλοκλέων 
εισβάλλων ει; τήν σκηνήν καί δαιμονιωδώς όρχούμενο; ανταλλάσσει λόγου; ποό; 
τόν ειρωνευόμενον αυτόν Ξανθίαν καί πρός τόν Βδελυκλέωνα περί τή; μεγάλη; 
αυτού Ορχηστικής δεξιότητος καί υπεροχή;, λήγει δέ ή κωμωδία διά ζωηρότα
του κόρδακος τοϋ χοροϋ, όπω; απήτει ή λαική φαιδρότης και έκστασις έν τή 
μέθη τών Διονυσιακών εορτών. 

'Ρίψωμεν ήδη ταχύ βλέμμα ει; τήν πορείαν τή; αναλυθείση; κωμωδίας και 
έξετάσωμεν τόν βαθύτερον αυτή; σκοπόν. 

Είδομεν ότι ό Φιλοκλέων κατείχετο ύπό τή; μανία; τοϋ δικάζειν, ότι πάσα 
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άλλη σκέψις καί ηδονή ήτο αλλότρια αύτώ, Οτι δέ άπασα ή οικία αύτοϋ έγένετο 
ανάστατο; ότε ό υιός επεχείρησε πάση δυνάμει και τέχνη νά θεραπεύση αυτόν 
από τή; μανία; έκείνη; καί ότι ό γέρων υπεχώρησε, λίαν ταχέω; μάλιστα, ει; 
τά πειστικά τού υιοϋ έπιχειρήματα περί βίου άνετου, τερπνού και πολυτελοϋ;, 
αλλ' ότι έν τώ νέω τούτω βίω ανέμιξε τρόπου; άγροίκους και αρχαικούς, ώστε 
αι προσπάθειαι τού Βδελυκλέωνος πρός βελτίωσιν τοϋ πατρός άπέτυχον. Τήν 
έξήγησιν τή; άποτυχίας ταύτης παρέχει αύτη ή βαθεία ψυχολογική παρατηρη-
τικότης τοϋ δαίμονίου κωμικού. Η υποχώρησις τοϋ Φιλοκλέωνο;, ύφ ον νοεί-
ται ό δήμο; τών Άθηναίων, ήτο κατ' έπιφάνειαν. 'Η φύσι; τού γέροντο; δικα-
στοϋ, άφ' ή; στιγμή; κατέλιπε τό δικαστικόν επάγγελμα καί ώρμησεν άκάθεκτος 
εις βίον ηδονών, ούδόλω; μετεβλήθη, αλλ' έμεινεν ή αύτή, οργίλη, θερμουργό;, 
φιλόνικος. έπιθετική. Ό ποιητή; ηθέλησε νά δείξη έν τώ χαρακτήρι τοϋ κυρίου 
προσώπου τή; κωμωδίας τό άμετάβλητον τοϋ χαρακτήρος τού αθηναίκοϋ δήμου 
και έν αύτή τή μεταβολή τών τρόπων τοϋ βίου' ετι δέ, και τούτο ειναι ό 
βαθύτερος σκοπός όν επεδίωξε διά τή; κωμωδία;, σκοπός καθαρώς πολιτικός, 
απέδειξεν ότι ή δικομανία αύτη τών Άθηναίων ύπεθάλπετο ύπό τών δημαγω-
γών, θελόντων ν άποκοιμίζωσι μέν τόν λαόν, ν' αρύωνται δ' έξ αύτή; μεγάλην 
δύναμιν και ωφέλειαν' τούτο αντέκειτο ει; τό αληθές συμφέρον τοϋ λαού, υπέρ 
τού όποιου έμάχετο ό ποιητής τήν ιδιοτελή ταύτην διαγωγήν τών δημαγωγών 
στιγματίζει ό Αριστοφάνη; δι' ισχυρών επιχειρημάτων, ουδέ είναι πρόθεσι; 
αύτοϋ κυρία νά ψέξη τοϋ; θεσμού; καί τοϋ; δικαστάς* τουναντίον ζητεί να 
προφύλαξη αύτοϋ; από τή; Ολεθρία; έπιδράσεω; πολιτικών φίλαρχων καί ασυνει
δήτων, οιο; ήτο ό Κλέων. 

Ούτω; έν τή κωμωδία ταύτη, ήτι; είναι έκ τών αρίστων τού ποιητοϋ, αγω
νίζεται ουτο;, οπω; καί έν πλείστα:; άλλαι;, τόν γενναίον καί έπίμοχθον αγώνα 
τοϋ καταπολεμείν θαρραλέω; πάντα τά κακώς κείμενα έν τή πολιτεία καί τή 
κοινωνία έπ' αγαθώ τή; πόλεω;. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΟΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 



ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Τόν Ίούλιον τοϋ παρελθόντος—1899— έτους περιήλθον μικρόν τι 
τής Κεφαλληνίας μετά φίλτάτου ανδρός, τοΰ καθηγητού του έν Οϋασιγ-
κτώνι καθολικού Πανεπιστημίου, τοϋ καλοϋ κάγαθοϋ Δανιήλ Κουίνν. 
Και εκείνος μεν της φιλέλληνος καρδίας αύτοΰ δεικνύων πάλιν τάς δια
θέσεις σοφήν παρασκευάζει περί τών Ιονίων νήσων συγγραφήν, ημείς δέ, 
βραχύτατον ένταϋθα χρόνον διατρίψαντες, βραχέα τινά, περί ών είδομ.εν, 
σημειοΰμεθα εις τους χριστιανικούς χρόνους τής τέχνης έν τη νησω 
αναφερόμενα. 

Χριστιανικά μνημεία άνά την Κεφαλληνιαν πολλά και καλά σώζον
ται των τελευταίων, καθ' όσον είδον, αιώνων (ις*'—ιθ'). Και είναι μέν 
περίεργος ή σπάνις ένταϋθα μνημείων τών προτέρων αιώνων, άλλ όμως 
δεν είναι αύτη παντελης' διότι και έν μέσω τών ερειπίων της αρχαίας 
Κράνης εκτείνεται μακρότατος και παχύτατος τοίχος, άπό βορρά πρός 
νότον φερόμενος, τών πρώτων πιθανώς βυζαντιακών χρόνων, τό δε 
Κάστρον, η πρωτεύουσα ακμαία πόλις έπί τής εν Κεφαλληνία βενετικής 
αρχής, δεν έκτίσθη, ώς γνωστόν, όλη έκ θεμελίων υπό τών Βενετών, 
ουδέ οί πρό αυτών άρξαντες ενταύθα Τόκκοι και Ορσϊναι καί Νορθμαννοϊ 
πρώτοι ίδρυσαν έκει τόπον διατριβής, άλλ' υπήρχε τι πιθανώτατα κτί
σμα βυζαντιακόν, ώς μαρτυροΰσι τά έπί τής ύψιστης κορυφής τοΰ 
Κάστρου οικοδομήματα. Άμαυραι δέ, άλλ' όμως οΰχι σπάνιαι α: περί τής 
νήσου κατά τους μέσους χρόνου; ειδήσεις 1. Εν γένει δ' ή νήσος κατά 

1 "Ορα Προκοπίου Γοτθικών 3, 40. — Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου 
III, 54 (περί θεμάτων), III, 224 (de administrando imperio).—'Εν τή Ζ' 
συνόδω (787) παριστατο " Γρηγόριος πρεσβύτερος καί τοποτηρητής Κεφαλη-
νίας". 'Εν τή έπι Φωτίου κατά τού Πάπα Νικολάου συνελθούση συνόδω (867) 
αναφέρεται έπίσκοπος «Αντώνιος Κεφαλληνίας".— Ο δέ Πάπας Ίννοκέντιος 
ό Γ' (1198 —1216) «epistolan episcopo Cephaloniae graeco scripsit: 
Le Quien, Oriens christianus II. 234—235.—"Αννης Κομνηνής, 'Αλε-
ξιάδος VI, 6. XI, 10. 
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την άκμην τοϋ Βυζαντιακοΰ κράτους ήτο σημασίας σπουδαίας παρά 
τήν γνώμην τοΰ Πορφυρογέννητου, γράφοντος έν τώ περί θεμάτων 
(III, 54): ((ή δέ Κεφαλληνία περιείληπται τή, Πελοποννήσω' ουδέποτε 
γάρ εις τάξιν έχρημάτιζε θέματος ουδέ ονομαστός τις έκ ταύτης έγέ-
νετο ει μη παρ' Όμήρω ό πολυθρύλητος Οδυσσεύς)). Μαρτυρεί δέ τοΰτο 
και άνέκδοτον μολυβδόβουλλον άλλοτε μεν εις τόν μακαριτην άρχίφαρ-
μακοποιόν Άλέξανδρον Βαρούχαν ανήκον, νΰν δ' εν τώ νομισματικώ 
μουσείω άποκείμενον τόδε 1 

Πάτερ (;) ό Θεός ήμώ[ν] Στ.. . τω βασιλικώ σπα[θαρ]ίω 
βοήθη *τώ σώ δούλ[ω] κέ στρα[τ]ηγώ Κεφαλωνία[ς] 2 

Τών σωζόμενων δ' έργων τής τών μέσων και νεωτέρων χρόνων τέχνης 
αρχιτεκτονικά έχομεν τόν έπί τής Κράνης τοιχον, έχοντα άλλοτε (νΰν 
δέ κεκλεισμένα) τρία αψιδωτά κοιλώματα, έπι τοϋ Κάστρου δέ πΰλας 
μετά αίρομενης γέφυρας, πύργους, πυροβολεία, υπογείους διόδους, ναούς, 
οικήσεις, γέφυραν άψιδωτην, σκοπιάς, δεξαμενάς ύδατος και πυριτιδος 
άποθηκας, ών πολλά έχουσιν έντετειχισμενα τά σύμβολα τοϋ άρχοντος 

' Περί τοΰ μολυβδοβούλλου τούτου ό σπουδαίως ασχολούμενος εις τήν χρι-
στιανίκήν αρχαιολογίαν καί έπιγραφικήν, γενναίων δ έργων παρέχων ελπίδας 
χρηστός νέος καί φίλος κ. Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος απέστειλε μοι σημείωσιν, 
ήν ασμένως δημοσιεύω έν τέλει τής παρούσης διατριβής. 

2 Ό δημώδης νΰν τύπος Κεφαλωνία φέρεται πρώτον παρά Πλινίω 4, 12, 19, 
έπειτα δέ καί έν Προκοπίου Γοτθικοίς (3, 40 έκδ. Βόννης 1832) «καί 'Αρτα-
βάνης δέ ού πολλώ ύστερον έν Κεφαλωνία γενόμενος, επειδή τά άμφί Λιβέριον 
κλπ.". Πότε δέ έγένετο ή νήσος στρατηγίς αναφέρει ό Πορφυρογέννητος (de 
administr. III, 224) «ίστέον οτι ή Κεφαληνίας στρατηγίς, ήγουν τά νησία, 
τοΰομα ήν τό παλα:όν τής στρατηγίδος Λογουβαρδίας' έπι δέ Λέοντος τοΰ φιλο-
χρίστου δεσπότου (886—912) γέγονε στρατηγίς«. Άλλ' ή μαρτυρία αύτη 
ύπόχειται εις σπουδαίας αμφιβολίας. Ίδε τήν έν τέλει σημείωσιν. 
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κράτους η οίκων ευγενών. Άλλά τά συνηθέστατα και έν Άγιω Γεωργίω 
τοΰ Κάστρου και έν Άργοστολιω και άλλαχοΰ κτίσματα είναι οί χριστια
νικοί ναοί. Οί ναοί ούτοι έχουσι συνηθέστατα σχήμα βασιλικής, άλλ' 
όμως. καίτοι ανήκον τίνες έξ αυτών εις Δυτικούς, ώς ή τής μονής τών 
Σισίων (San Francisco d'Assisi), και έχουσι γραμμάς η αρχιτε
κτονικά μελη τής ιταλικής αναγεννήσεως, είναι όμως έστραμμένοι πρός 
ανατολάς. Άξια δέ σημειώσεως έν αύτοις είναι θύραι τινές και θυρίδες, 
κωδωνοστάσια η και μελη αρχιτεκτονικά. 

Γλυπτά δ' έργα προσοχής και διά την ίστορίαν τής τέχνης περισυλλογής 
άξια είναι ανάγλυφα δυο τής Παναγίας, φερούσης τόν Χριστον παϊδα. 
έν τω κωδωνοστασίω τής μονής τών Σισίων και έν πολλοίς ναοϊς η και 
οίκιαις έντετειχισμέναι κεφάλαι ανδρών, γυναικών και αγγέλων, πτερω-
ται αύται, η και οίκόσημα. Περισυλλογής ωσαύτως άξιοι είναι τέσσαρες 
μεγάλοι κηροστάται ορειχάλκινοι έν τοις ναοις τών Αγίων Θεοδώρων 
και τοΰ Άγιου Δημητριου έν τώ Άγιω Γεωργίω τοΰ Κάστρου, χυθέντες 
τόν παρελθόντα αιώνα έν Άργοστολιω. 

Πολλής δέ προσοχής και έκτιμησεως άξια είναι και η τορευτικη 
τών δρυφάκτων (τεμπλέων) τέχνη, ύπομιμνήσκουσα τά τοιαΰτα τορεύ-
μ.ατα τής Φανερωμένης έν Ζακύνθω, τής έν Άνδριανουπόλει Παναγίας 
(Μητροπόλεως) και τοΰ Έλκομε'νου έν Μονεμβασία. Τών τορευτών τού
των δρυφάκτων τά κάλλιστα είναι τό τής Ευαγγελιστρίας τοΰ Κάστρου 
(1700), τό τοΰ Άγιου Δημητριου τοΰ Κάστρου (1703), τό τής μονής 
τών Σισίων (1763), τό τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος (Μητροπό
λεως) τοΰ Αργοστολίου (1806) και άλλα. Ύπάρχουσ: δέ και εικόνες 
τινές κεκαλυμμένα: δι' αργύρου, άλλ' οι τεχνίτα: τούτων ήσαν φλαυ-
ρουργοί τίνες, και αυτός ό Κωνσταντής Μουργιάχυς ό έξεργασθείς τον 
άργυρον τής εικόνος τοΰ Χρίστου έν τω ναώ τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος τοΰ 
Κάστρου ουδέ κατά μικρόν δύναται νά προσέγγιση πρός την έξοχον 
τέχνην τοΰ έν Ζακύνθω τορεΰσαντος τόν άργυρον τοΰ ιεροΰ κουβουκλίου 
τοΰ Άγιου Διονυσίου Διαμαντή Μπάφα Καλαρρυτιώτη, μάλιστα δέ 
πρός την δύναμιν τής τέχνης την έν τή είκόνι τοΰ Άγιου. 

Αι δέ ζωγραφιά: αι ιεραι έν Κεφαλληνία είναι τοιχογραφία: μέν ελά
χιστα:, εικόνες δέ η πίνακες έν τοις διαστυλίοις τών δρυφάκτων τών 
ναών, έν τω Ιερω, έπί τών τοίχων και έν ο!κ:α:ς ίδιωτών ίκανα: και 
σπουδαία:. Έχουσι δέ κακίας και άρετάς τάς συνηθεις τής βυζαντιακής 
αγιογραφίας τών τελευταίων αιώνων, περί ης έγραφον άλλοτε πρός τό Σ. 
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Υπουργεϊον τής Παιδείας έν τή εκθέσει περί τής εις Λοκρίδα αποστο
λής μ.ου. H τέχνη, έλεγον, τοΰ Κακαρβά' είναι φαύλη, όπως άπασα 
σχεδόν ή άπό τοΰ δεκάτου έκτου αιώνος αγιογραφία πλην ολίγων τινών 
καλών εικόνων, όπως έν Καισαριανή και Εύμορφη Εκκλησιά κεφαλαι 
τίνες και ει που άλλαχοΰ τοιαΰτα: ΰπάρχουσιν. Άλλ' οϋδαμοΰ πλέον 
προτομαί, εικόνες η συνθέσε:ς. ώς α: τοΰ άλλοτε εστιατορίου τοΰ Άγιου 
Ανδρέου έν Αθήναις, τής Άγιας Σοφίας έν Μονεμβασία και τών ναών 

πάντων τοΰ Μυστρά, μάλιστα δέ τής Οδηγήτριας του Βροντοχίου. τής 
Περιβλέπτου και τής Παντανάσσης. 

"Οσον δ άφορα εις τάς εικόνας τών χρόνων τούτων (αιώνες ις'— 
ιθ') παρατηρεί τις παράδοξόν τινα αντίθεσιν : τό μέν διάγραμμα εινα: 
συνήθως καλόν, μαρτυρούν χειρός δεξιότητα, αι τοΰ σώματος αναλο
γία:, πλην τής ρινός και τών δακτύλων, άτινα μακρότερα και ισχνότερα 
τοΰ φυσικού γράφονται, πολλάκις επιτυχείς, α: συνθέσεις ούχι σπανίως 
ίσχυραί, ή τών πτυχών διάθεσις σπουδής άξια. Το:αΰτα ούχ: καταφρο-
νητέα έργα είναι αι τοιχογραφίαι τής Καισαριανής, τής τε νεώς και 
τοΰ νάρθηκος, ζωγραφηθέντος ΰπό Ιωάννου Ύπατου, τής μονής τοΰ 
Αστεριού έπί τοΰ Ύμ.ηττοΰ (ή είκών μάλίστα τής Σταυρώσεως, τής έν 
μ.έσω τών κεράτων φερούσης τόν έσταυρωμενον έλάφου και τοΰ Μυστι-
κοΰ Δείπνου), τής μονής τής Ζωοδόχου Πηγής πλησίον τοΰ Ώρωποΰ, 
τοΰ Θηβαίου ζωγράφου Κονταρινοΰ τοΰ ζωγραφησαντος τόν παρά την 
Παναγιαν τής Μεληνίτσης Άγιον Γεώργιον, τών έπι τών λόφων ναών 
τών Μεγάρων, τών έν Κυνουρία ναών τών μονών τής Αουκοΰς κα: 
Καρυών και τών έν Πραστώ Αγίου Δημητριου και Άγιου Αθανασίου 
κα: τοΰ έπ: τοΰ ακρωτηρίου τοΰ Μαλέα Άγιου Γεωργίου. 

Άλλά κα: έν τούτοις μέν ολίγον, έν τοις ΰπολοίποις δέ, τοις φαυλο-
τέροις μάλιστα, ή μελέτη τοΰ γυμνού εινα: άγνωστος* διότι τό σώμα 
άφανίζετα: σχεδόν, ουδόλως η ελάχιστα ΰποδεικνύμενον ύπό τά ενδύ
ματα, και έν αύτώ τώ θαυμαστώ διά την έκφρασιν τού προσώπου 
Έλκομένω τής Μονεμβασίας, ούτινος τά ενδύματα περβάλλουσι τό 
σώμα μόνον ούχι ώς σανίδες. Τό δέ πάντων χείριστον ό χρωματισμός εινα: 
πενιχρός και άνευ ζωής κα: έπί τών περιβλημάτων κα: έπί τών προσώ
πων, άτινα εικονίζονται ώχρά, ώχρομέλανα η κατέρυθρα ώς κεραμος. 

1"Εγραψε τάς τοιχογραφίας τοϋ ναού τής Θεοτόκου τής έν Λοκρίδι μονής 
τής Μεληνίτσης. 
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Και ή, έκφρασι; δέ της όψεως ουδέν τή; ψυχή; πάθο; δηλοϊ. Ή απάθεια 
δε αύτη δέν είναι φιλοσοφική τις τή; Στοά; αταραξία (aequanimitas), 
άλλά προβατώδη; ηλιθιοτης' περιβάλλει δέ συγχρόνως του; εικονιζόμε
νου; αύχμηρότη ασκητική. 

Έκ τή; διαφορά; ταύτη; τοΰ διαγράμματος και τοΰ χρωματισμού, 
καθ όσον δηλαδή εκείνο μέν είναι καλόν, ούτος δέ φαΰλο;, εικάζω ότι οι 
πλείστοι τεχνϊται των τεσσάρων τελευταίων μάλιστα αιώνων δέν είναι 
αυτοί οι άμα μέν διαγράφοντε; τό σχεδιον έπί τοΰ πίνακο; η τοΰ τοί
χου, άμα δέ έκτελοΰντες τά; εικόνα; διά τοΰ χρωστήρο;. Πιθανώτατον 
λοιπόν είναι ότι τό διάγραμμα έλάμβανον έκ παλαιοτέρων καλών έργων 
ευφυών τεχνιτών διά διάφανου; τινο; σώματος, χάρτου κ.τ.τ., έπειτα 
μετέφερον αυτό έπί στερεωτέρου σώματο;, οίον μετάλλου, και έπί τούτου 
κατά πάσα; τάς γραμμάς έποιουν μικρά; οπά;, προσεκόλλων ύστερον 
έπί τοΰ τοίχου τοΰ ηδη κοσμουμενου ναοΰ, έτυρον μέλαν τι χρώμα διά 
τών οπών και ούτω τό διάγραμμα, καθ' όσον δέν είχε διαστραφή κατά 
την άντιγραφήν και τήν έφαρμογήν, ήτο ταύτό και τό τή; παλαιοτέρα; 
είκόνο; τοΰ ίκανοΰ ζωγράφου. 

Τής έτοίμου ένεκα και άταλαιπώρου εργασία; ταύτη; — όσον άφορα 
εις τό διάγραμμα — ήδυνήθη ό μέν Παναγιώτης ιερεύς ό Κουλιδάς μετά 
τών συγγενών αύτοΰ τοσούτου; ναού; έν Κυνουρία νά ζωγραφήση, ό δε 
Γεώργιος Μάρκου μετά συνεργατών, ούτως εργαζομένων, νά συντέλεση 
εις εικόνας και κοσμήματα τηλικαύτην έργασιαν, ζωγραφήσα; άπό ορο
φή; μέχρι τοΰ δαπέδου σχεδόν τό έσωτερικόν τοσούτων ναών, τή; έν 
Σαλαμϊνι Φανερωμένη;, τών Ασωμάτων Πετράκη, τή; Άγια; Παρα-
σκευή; κα: τής Άγια; Θεκλη; έν Μαρκοπούλω και πλήν τούτων τοΰ 
άλλοτε νεκροταφείου τής Κορωπή;, τοΰ Άγιου Γεωργίου παρά τού; 
Κουβαράδε; και τοΰ έν Κρόνιζ πρό; νότον τών Κουβαράδων και πρό; 
άνατολάς τή; Κερατέας ναοΰ, οΐτινες δέν έχουσι μέν άναγεγραμμενον 
τό όνομα τοΰ ζωγράφου, άλλ'όμως σαφέστατα φαίνεται ότι έκοσμήθη-
σαν ΰπ' αύτοΰ. Ή διά τοΰ χρωστήρος λοιπόν συντέλεσι; τή; είκόνος 
έδείκνυε τήν δΰναμιν τών τεχνιτών τούτων διότι τότε τό διάγραμμα 
πολλάκι; βλάπτεται, τά σώματα αφανίζονται, σκιόφως δέ κας δίοψις 
και έκφρασι; τή; οψεω;, ή αλήθεια ή δηλοΰσα την τεχνην, είναι άγνω
στα ει; τού; φλαυρουργού; τούτου; ζωγράφου;. 

Ό τοιούτο; δέ χαρακτηρισμος τής ζωγραφικής κατά τούς τελευταίους 
αιώνας αναφέρεται ει; τάς τοιχογραφία; μάλιστα' διότι αι κοσμοΰσαι 
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τό δρύφακτον ή δι' άλλον χώρον ώρισμέναι είκόνες είναι μετά πλείονος 
επιμέλεια;, πολλάκις δέ και μετά πρωτοτυπία; και δυνάμεω; έξειργα-
σμέναι. Τοιαΰτα έργα είναι ο έντεθρονισμένος Ιησού;, ή Θεοτόκος, ο 
Άγιος Γεώργιος και ο πάμμεγας Εσταυρωμένος τοΰ ναοΰ τής Θεοτόκου 
τή; Μελινιτσης. έργον ίσως τοΰ έν ταϊς τοιχογραφίας κακού ζωγράφου 
Κακαρβά, τό δένδρον τής ριζης Ιεσσαι έν τή μονή τών Βαρσών, έργον 
τοΰ Κρητός Ζαχαρίου Καστροφύλακο;, έν τή μονή Λουκοΰς ή Άνάληψις, 
ό έντεθρονισμένος Ιησούς ό έχων δεξιά τήν Θεοτόκον και αριστερά τήν 
Άγίαν Αίκατερίνην—αύτη δέ μάλιστα—ό τό εύαγγελιον τοΰ Ιωάννου 
συμβολικώς δηλών Άγγελος έν άλλη είκόνι έντεθρονισμένου Ιησού αυτόθι, 
ή έν ουρανοίς Θεοτόκος έν τή είκόνι τής κοιμήσεως τή; μονή; Άρτοκο-
στά;, ή τοΰ Άγιου Ιωάννου και ό τοΰ Τεμπλέου Εσταυρωμένος έν τή 
μονή Σύντζας, αί έκ Πραστοΰ μετενεχθεισαι πέντε είκόνες τών διαστυ-
λίων τοΰ έν Λεωνιδίω ναοΰ τής Ευαγγελίστρια;, ή Κοιμησις έν τή 
μονή Έλώνης, ή Άγια Ιουλία έν τώ ναώ τοΰ χωρίου Ταίρια έν Έπι-
δαύρω Λιμηρα και έν τή Μονεμβασία ό διά τήν έκφρασιν τής οψεως 
πάντων έξοχώτατο; Έλκόμενο;. Τοΰτο δέ έγίγνετο, διότι οί τεχνϊται 
είργάζοντο ενταύθα έπιμελέστερον' τής επιμελείας δέ δούλα πάντα 
γιγνεται, ώς θέλομεν ίδη κατωτέρω περί τοΰ ζωγράφου Στεφάνου 
Τζαγκαρόλα πραγματευόμενοι' διότι ούτο; άπό κοινοΰ εικονογράφου 
ανήλθε διά τή; επιμέλεια; ει; την περιωπήν καλλιτέχνου περιφανούς. 

Εν Κεφαλληνία, όπως και τά άλλα αισθήματα έμειναν έλληνικώ-
τατα, ούτω και ή τέχνη ή ζωγραφική διετηρήθη αγνή βυζαντιακή' δέν 
επηρέασε δηλαδή αυτήν ή βενετική κατάκτησις και ή μετά τών Ιταλών 
αναστροφή, οπως έγένετο έν Κέρκυρα (είκόνες τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος)' 
διότι και αύται αί έπί τών τοίχων τοΰ ναοΰ τής Παληοκαστρίτσας 
ανηρτημέναι μαρτυροΰσιν έπίδρασιν ίσχυράν ίταλικήν* μάλιστα δ' έν 
Ζακΰνθω' διότι ενταύθα τά έργα τοΰ Δοξαρά, τού Καντούνη. τοΰ 
Κουτοϋζη, τοΰ Πλακωτοΰ και τού Πελεκάση δηλοΰσιν ότι ει; τή; 
Ιταλία; τάς σχολάς έφοίτησαν ούτοι. Άλλ' έν Κεφαλληνία πλήν εικό
νος τινός τή; Άγια; Τριάδο; καλλίστης, αντιγράφου έξ ιταλικού πρω
τοτύπου ίσως (ή κεφαλή μετά τοΰ τραχήλου μάλιστα και ή άκρα 
χερ τοΰ Ματρός είναι έξοχα), άνακειμένης έν τώ ναώ τοΰ Άγιου 
Δημητρίου τοΰ Κάστρου, καί τίνος άμυδρας άπομιμήσεω; τοΰ Τζαγκα
ρόλα έν τή είκόνι τή; Παναγίας τών Σισίων, ή τέχνη έχεται τών 
βυζαντιακών παραδόσεων, ίσως διότι έξ ανατολών ερχόμενοι ή καταγο-
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μενοι οί ζωγράφοι, ώς πίθανώτατα ό Σκούταρις και ό Καραντηνός, η 
έκ Κρήτης, όπως Δημητριος ό Κρής και Στέφανος ό Τζαγκαρόλας, 
έδίδασκον τήν τέχνην κατά τάς έξ ανατολής παραδόσεις. 

Καί τοιχογραφίας μεν έν Κεφαλληνία δέν εύρον άλλ' ή έλαχίστας και 
ταύτας έν τώ μύακι ΰπό την Πλατυτέραν, ένθα εικονίζονται οί μεγάλοι 
τής Εκκλησίας ίεράρχαι τελοΰντες την άναίμακτον θυσίαν. Δυο δέ μόνον 
ναοί έχουσι καταγράφους τους εσωτερικούς εαυτών τοίχους, ό "Αγιος 
Νικόλαος μικρόν ύπό τούς Άγιους Φανέντας τής Σάμης και οι Αρχάγ
γελοι πρός ανατολάς τής ύπό τό Κάστρον αντικρύ τών Περατάτων 
μονής τοΰ Άγιου Ανδρέου. Άμφοτέρων αί εικόνες μάλιστα δέ αί τών 
Αρχαγγέλων εινα: έξ αντιγραφής μέν, καλά δέ όπως δήποτε εργα. 
Παράδοξος δέ είναι ή παράστασίς τής Δευτέρας Παρουσίας παρά την 
είσοδον εις τήν έκκλησίαν τής Ευαγγελιστρίας τοΰ Κάστρου, μελέτης 
άξια έν αντιπαραβολή πρός τάς άλλαχοΰ γεγραμμένας τοιαύτας εικόνας. 

Άλλά σπουδαιότερα! εινα: και άφθονώτεραι έν Κεφαλληνία αί εικόνες 
τών διαστυλιων τοΰ δρυφάκτου η άλλαχοΰ έπί σανίδων γεγραμμέναί. 
Και έν αύταις τηρείται ό κατά παράδοσιν βυζαντιακός τρόπος, τά 
σκιερά, εις ύπερβολήν ενίοτε, χρώματα ού μόνον εις τά περιβλήματα 
τών εικονιζόμενων άλλά και εις τά πρόσωπα αυτών. Τό πρόσωπον 
τής Παναγίας παρίσταται εις ύπερβολήν μελαν, έν ώ τό τοΰ Χρίστου 
φωτείνότερον, τό δέ τοΰ Άγιου Ιωάννου τοΰ Προδρόμου αύχμη-
ρόν σφόδρα, επιθυμούντων ίσως τών ζωγράφων νά δηλώσωσιν ότι όντως 
έτρωγε ακρίδας και μελί άγρίον. Έκ τών εικόνων τούτων μελέτης 
άξίαι είναι αί τής Παναγίας τής Βλαχέρνας και τής Θεοτόκου τής 
"Οδηγήτριας έν αντιπαραβολή πρός άλλας τοιαύτας όπου τυχόν ύπάρ-
χουσι (Θεοτόκος η Όδηγήτρια τοΰ Βροντοχίου έν Μυστρα, Παναγία ή 
Βλαχέρνα έν τή παρά τήν Γαστούνην όμωνύμω μονή). Καλόν δηλαδή νά 
έρευνηθή ασφαλώς, μηπως είναι αντίγραφα τών έν Κωνσταντινουπόλει 
πρό τής αλώσεως ευρισκομένων όμωνύμων, όπως αί εικόνες τής Πανα
γίας τοΰ Κύκου— είτε έν Αθήναις, είτε έν Άδριανουπόλει, είτε έν 
Κεφαλληνία — είναι πιστά αντίγραφα τής έν Κύπρω πρωτοτύπου. 
Αξια μελέτης ωσαύτως είναι η θέσις τοΰ Χρίστου έν τώ κόλπω τής 
Θεοτόκου' διότι άλλοτε φέρεται έπι τοΰ άριστεροΰ βραχίονο;, όπερ κα' 
συνηθέστερον, άλλοτε έπί τοΰ δεξιοΰ, άλλοτε στηρίζει την κεφαλήν έπι 
τής γένυος τής μητρός, και άλλοτε άντωπός κάθηται έν μέσω τοΰ 
κόλπου, οτε ή Θεοτόκος έχει την στάσιν τής Πλατυτέρας. 
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Σημειωτέον προσέτι ότι έν ταις τοιχογραφίας τών χρόνων τούτων 

αι τούς άγιους έν προτομή (στηθάρια) μόνον είκονίζουσαι ύπερέχουσι 
τών είκονιζουσών τό σώμα τών άγιων όλον και αυτών τών συνθέσεων, έν 
δέ ταις έπί σανίδων ζωγραφίαις καθ όσον είναι μικρότερα ή είχών κατά 
τοσοΰτον ή εργασία είναι ακριβεστέρα, επιμελεστέρα, μάλλον ευγενής και 
άληθης' προσεγγίζει δηλαδή μάλλον πρός τό καλόν. Ούτω και έν Κεφαλ
ληνία τά ήκιστα προσεγγίζοντα εις τήν αληθή τέχνην έργα είναι αί εικόνες 
τών διαστυλιων, μάλιστα δ κι τοΰ Άγιου Ιωάννου τοΰ Προδρόμου διά 
τό σκληρόν και άποτεταμένον τών γραμμών, μετ αυτήν δέ αίλοιπαί τοΰ 
δρυφάκτου. Τούτων δέ ύπερέχουσιν αί στέφουσαι τό με'τωπον τοΰ δρυφά-
κτου δώδεκα συνήθως εικόνες αί εις τάς Κυριακάς ή θεομητορικάς έορτάς 
άναφερόμεναι, ών αί κάλλίσται άπόκείντκι έν τώ ίερώ μ.έν τής μονή; 
τών Σίσιων ή είκών τής Αναστάσεως, έν τώ ίερώ δέ τής Άγιας 
Τριάδος τοΰ Αργοστολίου αί τής Γεννήσεως, τής Μεταμορφώσεως και 
τής Βαιοφόρου. Ανωτέραι έτ: τούτων είναι πολλάκις αί εις τά κάτω 
τοΰ δρυφάκτου τιθέμενα! εικόνες, συνθέσεις, σχεδόν πάντοτε, ίσχυραί, 
ζωηροΰ χρωματισμοΰ και ευγενοΰς εκφράσεως, ών αί κάλλισται αί 
ύπό τοΰ ιεροδιακόνου και έπειτα άρχίπρεσβυτέρου Ανδρέου Καραν-
τηνοΰ αρχομένου τοΰ παρελθόντος αιώνος γραφεισαι έν τώ ναώ τοΰ 
αγίου Σπυρίδωνος τοΰ Κάστρου (ή Γέννησίς, ή Πράσις τοΰ Πάγ
καλου Ιωσήφ ύπό τών αδελφών πρό; τού; Ισμαηλίτας και ή τοΰ 
Άγιου Σπυρίδωνο;). 

Άλλ' όμως άπαράμιλλον δεξιότητα δείκνύουσίν οι Έλληνες ζωγράφοι 
τών τελευταίων αιώνων εις τά; μικρογραφία;, αϊτινε; συνήθως περιβάλ-
λουσι τή; Θεοτόκου ή Άγιου τινό; τήν εικόνα και έκ τοΰ βίου αυτών 
παραστάσει; έχουσ:. Τοιαΰτα! έν Κεφαλληνία είκόνε; είναι ή τή; Θεοτόκου 
ανήκουσα άλλοτε ει; τήν οίκογένειαν τοΰ Γεωργίου Ντούσμανη, νΰν δ' έν 
τώ είκονοστασιω τή; έν Άργοστολιω εύγενοΰ; οικογένεια; τοΰ Μαρίνου 
Γεντιλίνη άνακείμενη, ή έν τώ είκονοστασιω τή; οικογένεια; τών αδελφών 
Σολωμοΰ έν Άργοστολιω άνακείμενη καλλίστη είκών τή; Πίστεως, γυναι
κός σεμνής και μεγαλόπρεπους, δεικνυούσης τά έπί σινδόνης έζωγραφη-
μενα επτά μυστήρια λεπτότατης εργασίας—ή είκών αύτη, όπως και ή 
τοΰ Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου κωλύοντος τήν Εύδοξίαν νά είσέλθη εις 
τόν ναόν, έργα δίά τήν σύνθεσίν, τόν φωτισμόν και την μελέτην τών 
σωμάτων έκ τών καλλίστων έν Κεφαλληνία, εγράφησαν ύπό Στυλίανοΰ 
Δευάρη — και ή θαυμάσια ζωγραφιά τοΰ Στεφάνου Τζαγκαρόλα ή τό 
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δρύφακτον τοϋ ναοΰ τής μονής των Σισίων κοσμοΰσα παράστασις των 
είκοσιτεσσάρων οίκων τής Θεοτόκου. 

Άλλ' έν Κεφαλληνία πλην τούτων ύπό τάς εικόνας των Άγιων εικο
νίζονται πολλάκις αυτοί οί δαπανήσαντες διά τήν ζωγραφίαν θεοσεβεις 
άνδρες. Ούτως επί τίνος εικόνος τής μονής τοΰ Άγιου Ανδρέου, τής 
πρός τά νοτιοδυτικά τοΰ Κάστρου, ύπό τά ομοιώματα τών Αγίων 
είναι αί εικόνες τών αναθεμένων αυτήν Ζώτου Ζυγαρά, τής συζύγου 
και τής θυγατρός αυτών. Ή είκών αύτη και καλή είναι και σπουδαία' 
διότι εικονίζει πιστώς πίθανώτατα τά πρόσωπα και παρέχει προσέτι 
ομοιώματα τής περβολής τών κατά τά μεσα τοΰ ΙΖ' αιώνος ανδρών 
και γυναικών τής ηγεμονικής αυλής τής Μολδοβλαχίας* διότι ό Ζώτος 
ούτος Ζυγαράς, ούτινος ή θυγάτηρ κατά θεοπρόπιόν τι άνίδρυσε τήν 
μονήν τοΰ Άγιου Ανδρέου, παρεκκλήσιον τότε τών παρακείμενων 
Αρχαγγέλων οΰσαν, ήτο γαμβρός τοϋ Βοεβόδα τής Μολδοβλαχίας 
Πέτρου. Εν τή αυτή δε μονή ύπό τήν εικόνα τών Άγιων Ιωάννου τοΰ 
Προδρόμου και Ανδρέου ύπάρχουσι δύο παίδες μετα τής έν Κεφαλληνία 
περβολής τοΰ ΙΖ' αιώνος λήγοντος, γονυπετεϊς. Έν δέ τώ ναώ τών 
άγιων Θεοδώρων τοΰ Κάστρου εν τή δεξια τω θεωμένω κάτω γωνία 
τής εικόνος τής Θεοτόκου είσι γονυπετεις δυο άνδρες. Τούτων ό πρός τά 
αριστερά περιβάλλεται στολήν ευγενούς Βένετου, ό δέ πρός τά δεξιά 
φέρει έρυθρόν ποδήρη χιτώνα, εινα; δέ άμφότεροι έξυρημένοι και τον 
μύστακα και τον πώγωνα. 

Η ωσαύτως καλη είκών τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου ή ανήκουσα 
νΰν εις τόν οίκον Γεντιλίνη έν Άργοστολιω, περί ής ανωτέρω ειπομεν, 
έχε; εις τά κάτω αυτής είκονισμενον τόν δαπανήσαντα εις τήν γραφήν 
αυτής Γεώργιον Ντούσμανην έν περιβολή ίππότου Βένετου, άσκεπη, 
βαθειαν τρέφοντα κόμην και έξυρημενον. Παρ' αυτόν δ' έν αυλή περι
βαλλόμενη υπό ίσοδομικοΰ τοίχου περί τράπεζαν καθήμενους άνδρα, 
γυναίκα και παϊδας τρεις, δυο δέ υπηρέτας, ών ό έτερος αίθίοψ, διακο-
νοΰντας έν τή τραπέζη διά κλίμακος δ' έστηριγμένης έπί τοΰ τοίχου 
άναβάς πυροβολεί τις κατά τών περί τήν τράπεζαν καθήμενων. Ή είκών 
αϋτη δέν ειναι περίφημος ούτε διά τήν ίσχυράν σύνθεσιν ούτε διά την 
ζωντανήν έκφρασιν τών προσώπων, άλλ' όμως είναι περίεργος διά τήν 
ίστορικήν παράστασιν, ήν έρμηνεΰει άκριβέστερον ή παρακείμενη επιγραφή. 

Άλλά τό κάλλιστον, όσων είδον, έργον έν Ελλάδι τέχνης βυζαντια-
κής, πλήν τής μορφής τοΰ Έλκομενου τής Μονεμβασίας, είναι ή έν τή 
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μονή τών Σισίων Θεοτόκος τοΰ Τζαγκαρόλα. Τοΰ ζωγράφου τούτου 
φέρουσαι τό όνομα αύτοΰ άνάκεινται έν τω δρυφάκτω τοΰ ναοΰ εικόνες 
τρεις. Τούτων ή τοΰ 'Αγίου Ιωάννου τοΰ Προδρόμου έχει σκληράς κα; άπο-
τεταμενας τάς γραμμάς, έργον τοΰ αύχμηροΰ και τραχέος κακοΰ τρόπου 
τής βυζαντιακής τέχνης, ένθα ή δίοψις άγνοεΐτα;, αί δέ πεδιάδες και 
τά όρη αιροντα υπέρ τήν κεφαλήν τοϋ εικονιζόμενου κα; τρόπον τινά 
κεκολλημένα είσίν έπί τών νώτων αύτοΰ. Ανώτερα; κατά τήν τέχνην 
ειναι αί εικόνες τοΰ έντεθρονισμενου Ιησοΰ Χρίστου και τής Θεοτόκου 
τοΰ δρυφάκτου1, άλλ όμως ουδέ ταΰτα ήτο δυνατόν νά δηλώσωσιν 
όποιος έξοχος καλλιτέχνης έκρύπτετο έν τώ εύτελεϊ τούτω αγιογραφώ. 
Φαινετα; ότι ό Τζαγκαρόλας έπεσκέφθη μετά τά πρώτα αύτοϋ έργα τήν 
Ιταλίαν και ούχι βραχύν χρόνον διέτριψεν έν αύτή' είδε λοιπόν πώς 
είργάσθησαν οί μεγάλοι τής Αναγεννήσεως τεχνϊται, κα; έλαβε μέν 
έξ αυτών τόν τρόπον τής συνθέσεως τών πινάκων (tableaux), τάς 
σωματικάς αναλογίας, τήν μελέτην τοΰ γυμνοϋ και τών χρωμάτων τό 
ζωντανόν, άλλά διετήρησεν έν τή εργασία αύτοΰ τήν μεθοδον, τήν 
ψυχήν τής τέχνης τής βυζαντιακής. Τό κέντρον τής μεγάλης εικόνος 
τής Θεοτόκου ειναι έν ταις γενικαις γραμμαϊς άπομιμησις τής περίφη
μου εικόνος τοϋ Ραφαήλ τής Παναγίας τής γνωστής ύπό τό όνομα 
Madonna della sedia, κα: όμως ή Παναγία τοΰ Τζαγκαρόλα δέν 
ειναι ιταλική άλλ' αγνότατου τύπου βυζαντιακοΰ τών παλαιών καλών 
χρόνων τής τέχνης τής εύγενοΰς. 

Αλλ αν ή κεντρική είκών τής Παναγίας είναι επαινετή διά τήν χάριν 
κα; τήν εύγένειαν τής μορφής και τήν δεξιότητα περί τήν πτυχολογίαν 
και τόν χρωματισμον, εκείνο δι' ό ύπήρξεν ό Τζανκαρόλας θαυμάσιος, 
κρείσσων έαυτοΰ, παρά προσδοκίαν μέγας, ειναι οί είκοσι τέσσαρες μικροί 
πίνακες (tableaux), οί ΚΔ' οίκοι τής Θεοτόκου, οί περιβάλλοντες τήν 
κεντρικήν εικόνα. Έξοχος φαινετα: έν αυτή διά τήν ίσχύν κα; τό εύπερί-
γραφον τής συνθέσεως, διά τήν σπουδήν τοΰ γυμνοΰ, τής μυολογίας και 
τοΰ χρώματος τής σαρκός, διά τοΰ φωτός τήν διάθεσιν. διά τήν ευγενή 
χάριν τών εικονιζόμενων κα: τής εκφράσεως τοΰ προσώπου τήν λεπτό
τητα και τήν νοημοσύνην κα: τήν ζωήν. Άναμφιβόλως μιας γενεάς 
χρόνος παρενέπεσεν άπό τής εκτελέσεως τών εικόνων τοΰ Χρίστου, τής 

1 Έπί τής είκόνος τής Θεοτόκου δέν υπάρχει επιγραφή δηλοϋσα τον ζωγρά-
φον, άλλ' έκ τής εργασίας φαίνεται και αυτή γραφεΐσα ΰπο τοϋ Τζαγκαρολα. 
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Θεοτόκου και τοΰ Άγιου Ιωάννου μεχρι τής εξεργασίας τής τελευταίας 
ζωγραφιάς των ΚΔ' οίκων τής Θεοτόκου. Κατά τον χρόνον τούτον ό 
Τζαγκαρόλας όχι μόνον άπό ιεροδιακόνου προήχθη εις ιερέα, άλλά δι ερ
γασίας και μελέτης αδαμαντίνης προήχθη άπό ταπεινού και ελαχίστου 
εικονογράφου εις τόν κράτιστον των ελλήνων ζωγράφων των τελευταίων 
πέντε αιώνων (ιε'—ιθ'). Τοΰτο, φαίνεται, και αυτός κατανοών, διότι εν ω 
περί τών άλλων εικόνων λέγει ((Στεφάνου Τζαγκαρόλου κόπος), υπό 
τό έργον τοΰτο γράφει ((ποιημα και πόνος Στεφάνου Τζαγκαρόλου)). 
Και αληθως είκοσιτέσσαρες έμμουσόταται στροφαί ποιήματος σιγώντος 
ειναι οι είκοσι τέσσαρες πίνακες οι ώς στέφανος χάριτος περιζωννΰοντες 
τήν εικόνα τής Θεοτόκου1. 

Έπιγραφάς δ' έπί τών δρυφάκτων τών ναών, έπί τάφων και επί 
εικόνων και χαράγματα επιγραφικά (grafltti) συνήγαγον υπέρ τάς 
έβδομήκοντα. 

1)Υπέρ τήν πρός νότον εΐσοδον τοΰ έπί τοΰ λόφου τοΰ υπερκείμε
νου τής Σάμης ναοΰ τών Άγιων Φανέντων 

γ Ανακαινί-
σθη ο θειος ναός 
τών Αγίων Φανέντων συνδρομή (;) Σε 
ραφειμ ιερομόναχου Ζερβός (;) 

1644 2 
2) Αυτόθι όπισθεν τής εικόνος τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ 

μαθηματον φρόντιζε 
και ου χριματον τα (γαρ καλά μαθήματα 

φέρουσι τά χρήματα) 
3) Η τα χερουβιμ μηστικος 

ικωνιζον κε την ζω 
οποίον (τριάδα κτλ.) 

4) Αυτόθι όπισθεν τής εικόνος 
Του άγιου Ίωάνου 

5) Αυτόθι όπισθεν τής εικόνος 
τις Παναγίας 

1 "Ορκ καί Γ. Μαυρογιάννη, Βυζαντινή τέχνη καί βυζαντινοί καλλιτέχναι 
σελ. 154 κέξ. 

2 "Oρα πιν. ΙΑ αρ. 1. 

ΠΙΝΑΞ ΙΑ' ΑΡΜΟΝΙΑ 



ΑΡΜΟΝΙΑ ΠΙΝΑΞ ΙΒ' 
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6) "Οπισθεν τής εικόνος τοΰ Άγιου Γερασίμου 

Τών άγιων Φανέντων 
7) Έπι των τοίχων τοΰ παρά την Μονην των Άγιων Φανέντων 

Άγιου Νικολάου 
1783 νοεμβρίου 
5 κουλουμπις έγραψα τό Παρόν 
μέ τό ύδιο μου χερι 
κε με το σπαθί στο χερι 

8) Αυτόθι 
1798 φεβρουΑρίου 15 
ΑΝΤονις ΤρεμουνΤΑΝις 
ΕΓΡΑΨΑ μερα δευ 

Τερα 
9) Έπι εικόνος τής Μητροπόλεως τοΰ Αργοστολίου διά κεφαλαίων 

γραμμάτων άνευ τόνων 
ΑΩς Αυγούστου Λ'. Κεχρύσωται δαπάνη τής έν μακάρια 

τη λήξει γενομένης δούλης του θεοϋ Κυρίας Ιουλίας Πηληκα 
υπέρ αφέσεως αμαρτιών και αναπαύσεως τής ψυχής αυτής, συμ
βίας του έκλαμπροτάτου Κ(ομιτο)ς κυρίου Κωνσταντίνου Χω-
ραφα 1806: ASOS(;) 

10) Έπί τής εικόνος τής Θεοτόκου τοΰ εν Άργοστολιω ναοΰ τής 
Βλαχερνας 

Μνηστιτει Κύριε του 
δούλου σου Μελε 
τιου ιερομο 
νάχου Αρκολέου 
και κτιτορος 
και οπιοι τα ξε 
νοσούν να έχουν 
άντίδηκον την Πα 
ναγία 

AXNH 1 

1 "Ορ. πίν. ΙΑ' άρ. 2. 
16 
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11) Αυτόθι έπι τής εικόνος τοΰ Χρίστου 

Μνείστιτει Κύριε 
του δούλου σου Με 
λετίου ιερο 
μονάχου Αρκο 
λεου και κτιτορος 

ΑΧΝΗ1 
Είναι δε ό Μελέτιος ούτο; Άρκολέος ό τελευταίος ίσως γνωστός από

γονος των αρχοντοπούλων τής ονομαστής οικογενείας τής Κρήτης, πρό 
τής αλώσεως ύπό τών Τούρκων τοΰ Χάνδακος μετανάστευσας εις Κε-
φαλληνίαν. 

12) Αυτόθι έπί τής εικόνος 
ό τις εγείνης επίσκοπος Διονύσειος ο θαυματουργός 'Αγεΐος (άγιος) 
Χιρ Ευσταθίου Καρούσου=1756 2 

13) Αυτόθι μεταξύ τών μεγάλων εικόνων τοΰ δρυφάκτου και τών 
υπέρ αυτάς μικρότερων τοϋ ναοΰ τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος διά κεφαλαίων 
γραμμάτων επίχρυσων ή συνήθης έπί τών δρυφάκτων τών ναών τής 
Κεφαλληνίας επιγραφή 

Τούτον τον οίκον ό πατήρ ώκοδομησε τοΰτον τόν οίκον θ υιός 
έστερέωσε τούτον τον οίκον τό πνεϋμα τό αγιον άνεκαίνισε. οΰτος 
ο οίκος ον ΰμεις καθορατε οίκος έστι προσευχής νηστείας και 
αγρυπνίας. Δέησις τοΟ δούλου τοΰ θεου Ιωάννου Μεταξά έν 
ετει 1780 Μαρτίου 

14) Επί τής εικόνος τής Μεταμορφώσεως τοΰ IΖ' αιώνος, τοΰ ναοΰ 
τής Άγιας Τριάδος τοΰ Αργοστολίου 

Δέησις τοΰ δούλου του θεοΰ 
Μάρκου Διβάρη 

15) Αυτόθι έπι τής είκόνος τών Βαϊφόρων 
Δέησις τοΰ δούλου τοΰ θεου 
Αντωνίου Μάί 1682 

1 Όρ. πίν. ΙΑ' άρ. 3. 
2 "Ορ. πίν. ΙΑ' άρ. 4. 
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16) Έν τω ναώ τών Αρχαγγέλων έν Αργοστολιω έπί τής είκόνο; 

τοΰ έντεθρονισμένου Ιησοΰ τοΰ δρυφάκτου είναι γεγραμμένα 

Διά δαπάνης 
Αγγέλου Δελλα 
δέτζιμα 

ΑΧΠΒ' 

17) Αυτόθι έπι τής είκόνος τή; Θεοτόκου 

Διά δαπάνης τής δού
λης τοΰ θεοΰ Διαμάντος 
Δέλλ Δετζιμα 2 . 

18) Έν Αργοστολιω έν τή οικία τή; εύγενοΰ; οικογένεια; Σολωμοΰ 
έπί τής είκόνο; τή; Πίστεω;, περί ή; ανωτέρω ειπομεν, γράφονται τάδε 

Διά δαπάνης 
Ευσταθίου Ρούσσου 
χιρι στυλειανοΰ Δεβαρι 

1782 

19) Αυτόθι κάτωθι τής είκόνος, περί η; ανωτέρω ωσαύτως ειπομεν, 
τοΰ Άγιου Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου κωλύοντο; τή,ν βασίλισσαν Εύδο-
ξίαν νά εισέλθη εις τόν ναόν, τά γράμματα 

98 (Νοεμβρίου;) 12 1782 Δέησις τοΰ δοΰλου 
τοΰ Θΰ (θεοΰ) Εΰσταθήου ροΰσου 
χειρ ςυληανοΰ Δευάρη 

20) Αυτόθι έπι τής είκόνο; διά κεφαλαίων γραμμάτων 

Ό "Αγιος Ίερομάρτυς 'Αντήπας επίσκοπος Περγάμου 
χυρ ιωαννου άναγνωστου σκουτάρι εξ ιθακης 3 

έν ετη 1777 

1 "Ορος πίν. ΙΑ' άρ. 5. 
2 Όρα πίν. ΙΑ' άρ. 6. 

3 Ή Ίθάκη τότε έκαλείτο Val de Compare, άλλά και Ίθάκη υπό τών 
Ελλήνων, ώς δήλοι ή επιγραφή, ή το Θιάκι και ό κάτοικος Θιακός. 



236 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
21) Έν Άργοστολιω ΰπό τήν είκόνα τής Κοιμήσεως άνήκουσαν ηδη 

τω εύγενει οίκω Μαρίνου Γεντιλίνη, περί ης ανωτέρω (σελ.229 στ.26 κέ.) 
διελάβομεν, ή ιστορικής σημασίας επιγραφή ήδε, ην μετά πολλοΰ κόπου 
άνέγνωμεν, διότι πολλαχοΰ τά γράμματα έχουσι γείνη έξίτηλα. 

Εις AXyH Αυγούστου ιε ήμερα Δευτέρα έως διο οραις της 
νικτος καθεζομενος ο έκλαπρότατος κύριος Καβαλιέρος Γεώργιος 
Ντούσμανης εις τόν α1 υπνον, μετα της συμβιου αυτού κυρίας 
Μαρίας και μετα των υων αΰτου ιωάννου και Ντουσμανη και 
άνεψιον αϋτου Νικολάου καπιος εχθρός, έσυρε μιαν τουφέκιαν 
άκουμβωντας εις τον τοιχον εις μιαν σκαλαν και ειχεν μπαλαις 
πέντε απο ταις όπιαις αί τρεις είναι οπίσω άπο την εικονα κολει-
σμεναις, ή αλη άπέρασε απο την κουλιαν της μέρας 2 και η αλη 
εβαρεσε το παίδι με ολίγον κλαψιμον, έπειτα εβαρεσε τον πάτερα 
του παιδιού περνώντας απο το δεξιον του μέρη (μερι=μηρόν) και 
δια ενθυμησιν έκαμε την παρόν εικωνα δια σωτηριαν της ψυχής του. 

22) Έν τή πρός τά ΝΔ τοΰ Κάστρου μονή γυναικών τοΰ Άγιου 
Ανδρέου έπι τοΰ δρυφάκτου διά γραμμάτων κεφαλαίων επίχρυσων 

Τούτον τον οίκον ο ΠΗΡ (πατήρ) ωκοδομησε, τούτον τον οίκον 
YOC έστερέωσε, τοΰτον το Πνεΰμα τό άγιον ανακαίνισε, ούτος ο 
οίκος οίκος έστι έν προσευχής και νιστείας 

23) Αυτόθι έπι εικόνος παλαιάς τοΰ Άγιου Ιωάννου τοΰ ΙΙροδρόμου 
Δέησις τής δούλης τοΰ θεοΰ 
Αικατερίνης και τών τέκνων αυτής 

24) Αυτόθι έπι τής εικόνος τών Άγιων Ιωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ και 
Ανδρέου, περί ής ανωτέρω (σελ. 231 στίχ.3 κέ.) ειπομεν, φέρονται τάδε 

δέησις τών δούλων τοΰ θεοΰ Ανδρέου κα! 
Βαπτιστοΰ τών αδελφών ΑΧΟΕ 
Βαπτιστα τοΰ Χ(ριστοΰ πρέσβεβε υπέρ ημών 
"Αγιε Ανδρέα πρέσβεβαι υπέρ ημών. 

1 Πρώτον υπνον = πρώτας ώρας τής νυκτός. 
2 κούλιαν, δηλαδή σκοπιάν τής ημέρας, άλλα μήπως πρέπει ν' άναγνωσθή 

«από τήν κοιλίαν τής μητέρας ;ο 
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25) Αυτόθι ύπό την είκόνα, περί ης ανωτέρω διελάβομεν, τοΰ Ζώτου 

Ζυγαρά τής συζύγου και τής θυγατρός αυτών ή επιγραφή 
Δέησις τοΰ δούλου τοΰ θεοΰ Ζώτου Ζυγαρά άμα τής συμβίου 

καΙ τής θυγατρος αυτών Ρωξάνης τής δια τοΰ θείου και άγγελικοΰ 
σχήματος (μετονομασθείσης μονα)χής ΑΧΝ 1 

26) Αυτόθι έπί ξυλογραφίας περιβαλλόμενης ύπό γραμμής ωοειδούς 
ή επιγραφή ιστορικής οπωσδήποτε σημασίας ήδε 

Είκών τοΰ λαμπρότατου κυρίου Ζωτοΰ τοΰ Τζυγαρα του έξ 
Ιωαννίνων πρωτοσπαθαρίου και γαμβροΰ τοΰ γαληνότατου ήγε-

μόνος πάσης Μολδοβλαχίας Κ(υρίο)υ Κ(υριο)υ Πέτρου Βοεβόδα 
ετών 
Ν Ζ ' 

Ό Ζώτος Τζυγαρας άνήκεν εις τήν οικογένειαν Κοντοδήμου τήν έκ 
τής κώμης Βραδέτου τοΰ Ζαγορίου, μετοικήσασαν εις Ιωάννινα, είς ήν 
και έπ' ονόματι τοΰ Αγίου Μηνά τιμωμένην έκκλησιαν ειχε τό νΰν 
Τζαμί τοΰ Παζαριοΰ. Εις Μολδαυίαν άπελθών ό Ζώτος Τζυγαρας διά 
τήν εύφυίαν και τήν άλλην άρετήν τοσούτον έξετμήθη ΰπό τοΰ βοεβόδα 
τής χώρας Πέτρου Πέρκλου ώστε εις τό αξίωμα τοΰ πρωτοσπαθαρίου 
άνερρήθη και τήν θυγατέρα τοΰ ήγεμόνος σύζυγον έλαβε τώ 1589. 
Υπήρξε δέ ό Ζώτος Τζυγαράς ευσεβής και φιλογενέστατος και ό κυριώ-

τατος υποστηρικτής τής εκδόσεως τοΰ περιφήμου Χρονογράφου τοΰ Μονεμ-
βασιας Δωροθέου, ώς μαρτυρεί ή ύπό τοΰ Αποστόλου Τζυγαρά άφιέρωσις 
τοΰ Χρονογράφου τούτου είςτόν Άλέξανδρον Βοεβόδαν Ούγγροβλαχίας και 
Πογζανίας, Κραϊόβας και τών έξής' κ. . .εκείνου τοΰ αύθεντός Αλε
ξάνδρου Βοιδόδα ήτον αδελφός ό μακαρίτης Πέτρος ό πατήρ τής κυράς 
και νύμφης μου, τής δόμνας Μαρίας όπου ειχεν εις γυναίκα του ό αδελ
φός μου ό κύρ Ζώτος ό Τζυγαρας, ό πρωτοσπαθάριος εκείνου τοΰ αύθεν-

1 Κατά τήν παράδοσιν ή θυγάτηρ τού Ζυγαρά πλέουσα παρά τήν Κεφαλλη-
νίαν και ύπό άπλοίας ένταϋθα συνεχόμενη, έχουσα δέ παρ' αύτη είκόνα τοϋ 
Αγίου Ανδρέου ήρώτησεν άν υπάρχει που έν τή νήσω τόπος λατρείας τοϋ 
Αγίου, εύρούσα δέ τοϋτο. παρεκκλήσιον τότε ον τών παρακειμένων Αρχαγγέ

λων, μετέβαλεν εις μονήν δι' άφθονων πλουτίσασα χρηματικών δωρεών. 
2 Η είκών έχει άποσπασθή άπό τρύ Χρονογράφου τού ύπό τού Αποστόλου 

Τζυγαρά έκδοθέντος. 
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τός Βοιβόδα μέ του όποιου τό πρόσταγμα έσυνηχθη και έγράφη τό 
παρόν βιβλιον 1 διά συνδρομής και επιστασίας του άδελφοΰ μου κυρ 
Ζώτου Τζυγαρά του Πρωτοσπαθαρίου τοΰ εξ Ιωαννίνων)). 

Άμφιβολον πότε άπέθανεν ο Τζυγαράς' διότι κατά την ανωτέρω 
έπιγραφην άφιεροϊ την εικόνα τω 1650, κατά δέ τήν ΰπό τοΰ άδελφοΰ 
αύτοΰ έκδοσιν τοΰ Χρονογράφου ειχεν ηδη άποθάνη, τω 1631. ((Τοΰτο 
τό ιστορικόν ββλιον τοΰ μακαρίτου εκείνου Δωροθέου κατά τινα θείαν 
πρόνοιαν περιήλθεν εις τά χέρια τοΰ έν μακάρια τη μνημη γενομένου 
λαμπροτάτου και γενναιότατου κυρ Ζώη τοΰ Τζυγαρά τοΰ έμοΰ γνη
σίου όμοπατρίου τε και όμομητρίου άδελφοΰ. 

Άπό Βενετίας κατά τό ΑΧΛΑ' της ήμων σωτηρίας ετος)). 
Αλλά πιθανόν ότι ημείς κακώς έν τη είκόνι άνέγνωμεν ΑΧΝ άντι 

ίσως ΑΧΛ. 
Απέθανε δέ ό Ζώτος Τζυγαρας έν Βενετία, ένθα σώζεται ό τάφος 

αύτοΰ έν τη αυτόθι όρθοδόξω ελληνική; εκκλησία 2. 
27) Έπι τοΰ δρυφάκτου, αριστερά, τοΰ παρά την μονήν τοΰ 

Άγιου Ανδρέου ναοΰ τών Αρχάγγελων 

α̂ριστερά τω θεωμένω 
Τό στερέωμα τών έπί σοι πεποιθότων στερέωσαν, Κύριε, την 

έκκλησίαν, ην έκτησω τω τιμίω σου αιμ[ατι] 
εν τω μεσω) 

Τούτον τόν οίκον ο ΥOC 3 έστερέωσε τουτον τό /Μά 4 τό αγιον 
ανακαίνισε' ούτος ό οίκος οίκος έστι έν προσευχή 
^ δεξια ) 

Πρός(;) συνχορησιν τών αμαρτιών του (δούλου του Θεου) 
Σαραφιμ ιερέως του Άντ(ιπα). 

1 Χρονογράφος, «Βίβλος ιστορική περιέχουσα ιστορίαν έν συνόψει άπό κτίσεως 
κόσμου μέχρις αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως και έπέκεινα κτλ.". 

2 Πρβλ. περι Ζώτου Τζυγαρά καί Σάθα Νεοελληνικής φιλολογίας σελ. 222 
κέξ. Πολυτίμους δέ σημειώσεις ευγενώς παρεχώρησε μοι ό λόγιος φίλος κ. Ν. 
Τσιγαρας. 

3 Υιός. 
4Πνεϋμα 
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28) Ύπό την εικόνα της Πλατυτέρας 
Τό στερέωμα τών έπι σοι πεποιθότων κτλ. 
29) Έπι της εικόνος τοΰ Άγιου Παντελεήμονος τόδε 
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XF ΟΘ 

ΧΡ Λ 

δηλοΰν Ίσως «Χριστέ ό Θεός χριστιανούς λυτρωσον)). 
30) Αυτόθι 

Π αν Τε Λε 
Η Μ 

τ Εγραψα 
ΜΩΝ 

βοηθέ αγ ΠΑΝΤΕΛεΙ 
δηλοΰν ((Παντελεημων *j* έγραψα (μέ τό ίδιο μου τό χέρι)' βοηθει 

άγιε Παντελεημων)). 
31) Αυτόθι 

32) Αυτόθι 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

1 7 9 Ο 
33) Έπι τοΰ ορυφάκτου τοΰ ναοΰ της κώμης Τραυλιάτων η συνήθης 

επιγραφή 

Τουτον τον οίκον ο πατήρ ώκοδόμησε τοΰτον τόν οίκον ο VOC 
έστερέωσε τουτον τον οίκον τό πνεύμα τό άγιον άνεκαίνισε. Ούτος 
ό οίκος έν ύμεις καθορατε οίκος έστι προσευχής νηστείας κα! 
αγρυπνίας. Δέησις του δούλου του Θεου Σεραφίμ Μοναχου 
μ(ηνός) Δεκεμ(βρίου. . . . έτους). 

34) Έν τω Άγιω Γεωργίω τοΰ Κάστρου υπέρ την πρός Β θΰραν 
της εισόδου εις τόν ναόν της Άγιας Άννης 

1581 
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35) Αυτόθι. Έπι της εικόνος της Πανάγιας έν τοις διαστυλίοις 

τοΰ δρυφάκτου τοΰ ναοΰ τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος 

Δέησις τοΰ δούλου τοΰ θεοΰ Παησίου ιερο-
[μονάχου κακουράτου 

1807 Ιουλίου 16 χειρ Δημητρίου τοΰ Κρητός 
[άμαθώς έγραψε' ό Θεος συγχωρήσει αυτόν. 

36) Αυτόθι εις τά κάτω τοΰ ορυφάκτου έπι της εικόνος της Γεννήσεως 
Ανδρέου εύτελοΰς ιεροδιακόνου 

καραντινοΰ Χειρ ΑΨς 

37) Αυτόθι έπι της εικόνος " 
ή πρασις του Πάγκαλου Ιωσήφ ύπο τών αδελφών προς 

τους Ισμαηλίτας 
Ανδρέου εϋτελοΰς και έλαχηστου ίερωδιακόνου καραντινοΰ 

Χειρ. 
ΐ Α.Ψ.ς 

38) Αυτόθι έπι της εικόνος τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος 
Ό άγιο; ιατρευσε τον βασιλέα κωνσταντιον έκ της δύνης 

άσθενιας εις την αντιωχιαν ό δέ φίλος τοΰ άγιου Τριφίλιος 
εθαύμαζε την άπηρον δόξαν και τόν χρυσοαστραπομορφον θρόνον 
του βασιλέος 

Ανδρέου εύτελοΰς ιεροδιάκονου 
καραντινοΰ κόπος 

α.ψ.ς 
39) Αυτόθι κατά τήν άριστεράν εισοδον εις τό ιερόν έπι της εικόνος 

ό "Αγιος Ιάκωβος ό άδελφόθεος 
και πρώτος ιεράρχης 

Ανδρέου εύτελοΰς 
και ελαχίστου ιε
ροδιάκονου καραν 
τινοΰ κόπος. Α.Ψ.Ζ. 

1707. 
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40) Αυτόθι έπι της Άγιας Τραπέζης 
Μνείσθητι Κύριε του δούλου σου Ανδρέου άρχιπρεσβυτέρου 

Καραντινοΰ κεκοιμημένου 

41) Αυτόθι κατά την δεξιάν εις τό ιερόν είσοδον έπι της εικόνος 
ό Αγιος Αθανάσιος 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας 

Ανδρέου ίεροδιακωνου ευτελούς 
καραντινοΰ κοπος 

42) Αυτόθι υπέρ τάς εικόνας τοΰ δρυφάκτου 
Ορων το βημα της τραπέζης Κυρίου στήθη τρέμων άνθρωπε 

και νέβων κατο. Χρίστος γάρ ενδων θυετε καθ ήμεραν και πασα 
τάξις των αυλών αγγέλων τρέμουσα προστρέχουσι μετ ευλάβειας 
Λειτουργικως κυκλουσιν αυτήν εν φοβω. Α. Ψ . Γ εν μυνη 
Νοεμβριω Κ. 

43) Αυτόθι έπι κηροστάτου ορειχάλκινου 
Νικολις Αρσενις του Παναγι 
Νικολις Βλάχος του Στέλιο 

Γασταλδι 
44) Αυτόθι έπι τοΰ έτερου 

Νικολις Βλάχος τοΰ Στέλιου 
Νικολις Αρσενις του Παναγή 

Γασταλδι 
45) Αυτόθι έπι τοΰ αργυρού τοΰ έντεθρονισμενου Ίησοΰ τοΰ δρυφάκτου 

Ηλία Ματαρά<γ)κα και Κολετατου 
[σπύρου Βλάχου 

Δεησις τις δουλις του θεου Κορνελίας 
Άντίπα. 
Κόπος Κοσταν. Μουργιάχι1 

1 Ίδε πίν. ΙΑ' άρ. 7' μήπως άναγνωστέον «Κόπος Κοσταντή Μουργή ΑΧΙ" 
δηλαδή 1610; 
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46) Έν τω Άγιω Γεωργίω τοΰ Κάστρου έπι της εικόνος τοΰ Άγιου 

Γερασίμου τοΰ όμωνυμου ναοΰ 

Πρέσβευε προς Κυριον θειε Γεράσιμε υπέρ τοΰ δούλου σου 
Χριστοδουλου Κολον(ι)α δι' ού η θεία σου εικόνα όμου συν τοις 
άλλοις διά τών εξόδων αύτοΰ ίστορηθησαν και τον ναον σου άνο-
κοδόμησε. διό άξίωσον τειχην της αιωνίου άπολαύσεως. 1815 
ϊουλίου 2. κόπος Γερασίμου ιερέος κοκίνου. 

47) Αυτόθι έπι της εικόνος της Θεοτόκου 

κόπος Γ. I. Κ (Γερασίμου ιερέως Κόκκινου) 
1818 

48) Αυτόθι επί της εικόνος τοΰ Χρίστου 
Γερασίμου ιερέως Κοκίνου κόπος 

1815 Ιουλίου λα. 

49) Έν τω ναω της Άγιας Παρασκευής έπι κακοΰ αντιγράφου της 
εν τη μονη των Σίσιων εικόνος της Θεοτόκου τοΰ Τσαγκαρόλα κεφα
λαία γράμματα μετά τόνων τάδε 

Η πανύμνητος Δέσποινα και αμαρτωλών 
Σωτηρία 

χειρ Δημιτρίου κοκίνου ιεροδιακόνου 
1825 

δέησις τών δούλων τοΰ θεου Γεωργίου 
Τζηβα π(οτέ) βαγγελίου και Νικολάου Μηλια-
ρέση π(οτέ) σπυρίδονου 

50) Έν τω ναώ των Άγιων Θεοδώρων έξω τοΰ Κάστρου' έπι 
της εικόνος τοΰ έντεθρονισμένου Ιησοΰ τών διαστυλιων, άνω μέν τά 
γράμματα 

Ο Βασιλεύς τών βασιλευόντων και μόνος άκρος άρχιερεύς 
κάτω δέ 

Δέησις τών δούλων τοΰ Θεου Γεωργίου ιερέως και Πέτρου 
του Αδελφού αύτου τών Τραυλών 
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Του Ανάξιου Γερασίμου Αναγνωςου Κόκκινου κόπος κατά 

τω αψΥς' 
1796 Μαρτίου κθ 

51) Αύτόθι' έπι της εικόνος της Θεοτόκου, έφ'ής έν τη δεξιά τώ 
θεωμένω κάτω γωνία εικονίζονται οι δυο αδελφοί Τραυλοί οί άφίερω-
σαντες την εικόνα, περί ης ανωτέρω (σελ. 230, στίχ. 17) διελάβομεν, 
διά κεφαλαίων άτονων γραμμάτων ή επιγραφή 

Ω πανυμνητε μητερ η τεκουσα των πάντων αγιωτατον λογον 
δεξαμενή την προσφοραν απο πάσης ρυσαι συμφοράς απαντάς 
και πρέσβευε προς ον ετεκες Κυριον λυτρωθηναι της μελλούσης 
κολασεως τους κεκοιμημενους δούλους σου Γρηγοριον και Παναγή 
αδελφούς Τραυλό και παντας τους προς σε καταφευγο(ν)τας και 
βοώντας αλληλούια. 

52) Αυτόθι έπι της εικόνος τών Άγιων Θεοδώρων της περί τόν IX' 
αιώνα άρχόμενον πιθανώτατα γραφεισης κάτωθι ή επιγραφή 

Στεφάνου έντελοΰς Ιερέος τοΰ Κρασσά χειρ Και διά δαπά
νης αύτοΰ 

53) Αυτόθι έν τω μυακι τά γράμματα 

Τό στερέωμα τών έπι σοι πεποιθότων στερέωσον Κύριε την 
έκκλησίαν, ην έκτησω, τω τιμίω σου αιματι 1 

54) Αυτόθι έπι τοΰ δρυφάκτου ή συνήθης επιγραφή άλλά μετά 
τίνων διαφορών έν τέλει 

Τοΰτον τον οίκον κτλ. άνεκαίνισε. Ο οίκος ούτος υπάρχει 
προσευχής ευλάβειας και ΐλασμοΰ τών πιστών, έτελειώθη 

V̂Or σεπτεμβρίου 

1 Όρα πινακ.ΙΑ' άρ. 8. 
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55) Αυτόθι επί τη; εν τοις διαστυλίοις εικόνος τοΰ Άγιου Ιωάννου 

τοΰ Προδρόμου άνω μεν 

ό Αγιος Ιωάννης ό Πρόδρομος 
κάτωθι δε 

Δεησις του Δούλου τοΰ θεοΰ Ιωάννου Βαπτιστοΰ Κα(ρ))ούσου. 
Κόπος Γεράσιμου άναγνοστου Κόκκινου Ιουλίου 8 αψy Η Δ 1798 1. 

56) Αυτόθι επί της ανωτάτης βαθμίδος της κλίμακος προ της 
εισόδου εις τον ναόν ή επιγραφή 

ΑΧΜΘ Μετακομίσαμε και κατέθεντο ένθάδε Ίωάννην Κοβά-
τζιο(ν) και 'Εκτορα Δαλαπόρτα(ν) προκιμιμένι 2 

57) Έν τω Άγιω Γεωργίω τοΰ Κάστρου έπι της εικόνος της 
Υπαπαντής τοΰ ναοΰ της Ευαγγελιστρίας διά κεφαλαίων γραμμάτων 
η επιγραφή 

Ίστορηθη τους 1771 δια χειρός Κωνσταντίνου εικονογράφου 3. 

58) Αυτόθι άπό της Ωραίας Πύλης τοΰ δρυφάκτου διά κεφαλαίων 
γραμμάτων 

Τοϋτο το ιερόν τέμπλον διά μεγίστου συνδρομής και αγαθής 
προτροπής γέγονε τοΰ έν μακάρια τη λέξει γενομένου δούλου 
τοΰ θεοΰ Γεωργίου Χωραφα τοΰ Γέροντος 4 

59) Εις τό άνω τοΰ δρυφάκτου διά κεφαλαίων ή συνήθης επιγραφή 
μετά παράλογων 

Τοΰτον τον οίκον ό πατήρ οκοδομησε τοΰτον τον (οίκον) 
κτλ. Τοΰτον τον οίκον (ον) ύμις βροτοί καθορατε οίκος έστιν 
αγρυπνίας προσευχής και νηστείας' 1700 έν μηνί Μαίω 8 

1 Όρα πίνακ. IB' άρ. 1. 
2 "Oρα πίνακ. ΙΒ' άρ. 2. 
3 "Ορα πίνακ. ΙΒ' άρ. 3. 
4 Περι τον ΙΗ' αιώνα άρχόμενον έγένετο. Όρια πίν. IB' άρ. 4. 
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60) Έπι τοΰ τοίχου οίκίας τινός συνεχόμενης τη εκκλησία τοΰ 

Εϋαγγελισμ.οΰ είναι έντετειχισμενη πώρινη πλάς έχουσα έν τω μέσω 
κάλλιστα είργασμένον τόν δικέφαλον αετόν, ένεπιγραφος κατά τάς 
άκρας άνωθεν και κάτωθεν, ηδε' 

δηλαδή' 

[Τω ετει 172. ά]νεκαινίσθη ό οίκος ουτος έκ βάθρων δαπάνη 
τοΰ πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας και Ζακύνθου 
Κυ(ρίου) Κυ(ρίου) Αγαπίου Λουβέρδου 1 

61) Έν τω ναω της μονης τών Σισίων, ητις λέγεται μεν δυτική 
τό άρχαΐον ούσα, φέρει δ όμως τόν δικέφαλον, έπι τοΰ δαπέδου της 

1 Ό Αγάπιος Λουβέρδος περί το 1721 ήρχε τής έκκλησίας Κεφαλληνίας. 
"Ορα περί τούτου Le Quien, Oriens Christianus II, 234—235. 
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εκκλησίας, άετόν, είσίν άναγεγραμμέναι ηδη αί έπιγραφαί. Έπι τοΰ 
δρυφάκτου Οπερ τάς εικόνας τών διαστυλίων ή συνηθης' 

Τούτον τον οίκον ό Π#ΰ1 ώκοδόμησε' τουτον τον οίκον ό 
VOC έστερέοσεν' τουτον τον ικον το πνευμα το άγιον άνε-
κένΥσεν. Ούτος ο οίκος έν ύμεις καθορατε έστι προσευχής και 
νηστείας. 1763. 

62) Αυτόθι έπι της έν τώ ίερώ εικόνος της Αναστάσεως 
Δέησις του δούλου του Θεου 
Αναστασίου Γουλελίου 

ου 1684. 
Είναι δ' ό Γουλέλιος ούτος απόγονος τών Γουλελίων 2 εκείνων πιθα-

νώτατα τών αναφερομένων έν τοις Acta et diplomata 3. 
63) Αυτόθι έπι της εικόνος τοΰ Άγιου Ιωάννου τοΰ Προδρόμου τών 

διαστυλίων άνωθεν μεν 
ό άγιος Ιωάννης ό Πρόδρομος 

κάτωθι δέ 
Στεφάνου ευτελούς ιεροδιακόνου 
του Τζα καρόλου κόπος 4. 

64) Αυτόθι έπι της εικόνος τοΰ έντεθρονισμένου Ίησοΰ 
Του έν ΙεροδιακΟνοις ελαχίστου 

[Οτεφανου 
Τζαν καρόλου Κρητός Κόπος 5. 

65) Αυτόθι έπι της εικόνος της Θεοτόκου της ύπό τών είκοσι τεσ
σάρων οίκων περιβαλλόμενης 

Ποίημα και Πόνος Στεφάνου εϋτελοϋς 
Ιερέως του Τζανκαρολου. Έν ετει 
αψ. Ιουλίου κδ 6. 

1 Πατήρ. 
2 Και Γουλολέων, Γουλολέος, Γουλολέοντες. 
3 V. II, 6, 26. 
4 "Ορα πίν. IB' άρ. 1. 
5 "Ορα πίν. IB' άρ. 5. 
6 "Ορα πίν. IB' άρ. 6. 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 247 
Λατινικάς δ' έπιγραφάς εϋρομεν έλαχίστας, άς άναγράφομεν ώδε 
66) Έπι τοΰ εδάφους τοΰ έν Αργοστολίου ναοΰ Παναγίας της 

Βλαχερνας έπι πλακός φερούσης τό οΐκόσημον τοΰ Χωραφά εικονίζον 
πτηνόν έπι βράχου και στέμμα 

IACENT HIC OSSA 
COMITVM CORAFA 1 

67) Έν Άγιω Γεωργίω τοΰ Κάστρου υπέρ την πρός βορράν θύραν 
της Ευαγγελιστρίας έπι πλακός κάτωθεν οίκοσημου ταινία έλισσομενη 
κατά τά άκρα φέρει τά γράμματα Α. L2, υπό δέ την ταινίαν 1580. 

68) Έν τω Κάστρω παρά την πύλην την έσωτερικήν κατάκεινται 
τηλεβόλα δύο σιδηρά. Έπι τοΰ πρώτου τούτων φέρεται έκτυπος ό λέων 
τοΰ Άγιου Μάρκου, ύπ' αυτόν δέ ταΰτα 

A V 
C Β 

6 

69) Έπι δέ τοΰ έτερου ό λέων τοΰ Άγιου Μάρκου, ύπ' αύτον ^ + η 
κατά τό στόμα ό άριθμός ΧII και κατά την ούράν ό αριθμός 3263. 

70) Έπι πλακός, ύπό καλοΰ περιθεομένης δωρικοΰ κυματιου 

A D M D C X X X X I I I 
δηλαδή, Anno Domini 1643. 

71) Αυτόθι έπι τοΰ μαρμάρινου στομίου τοΰ κάτω φρέατος εκατέ
ρωθεν μεν οίκοσημου 3 τά γράμματα F Τ, κάτωθι δέ 

Μ Δ D Δ L _ Δ X Δ X Δ X Δ V Δ I Δ I 
δηλαδή 1587. 

Κ. Γ. ΖΗΣΙΟΥ 

1 Τοΰ παρελθόντος ΙΗ' αιώνος. 
2 Ερευνητέα τά οικόσημα ύπό τών επιτήδειων τίνος είναι οικου. 
3 'Ερευνητέον τό οίκόσημον τίνος είναι οικου. 
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--W— 

Τό μολυβδόβουλλον όπερ δημοσιεύεται έν τη περί των χριστιανικών 
αρχαιοτήτων της Κεφαλληνίας πραγματεία τοΰ κ. Κωστ. Ζησίου είναι 
αληθώς μνημεϊον πολλοΰ λόγου άξιον διά τήν μεσαιωνικήν ίστορίαν της 
νήσου. Διά τήν πενιχρότητα τών ειδήσεων, αϊτινες περιεσώθησαν περί 
της Κεφαλληνίας κατά τους βυζαντιακούς χρόνους και την σπάνιν άλλων 
μνημείων, μονα τά μολυβδόβουλλατών στρατιωτικών της νήσου αρχόν
των άπομένουσιν άξιόχρεα μαρτύρια της κατά τους μέσους χρόνους πολι
τικής αυτής διοργανώσεως και ακμής. Ευτυχώς δέ, χάρις εις τόν άκάμα-
τον έρευνητήν της βυζαντιακής σφραγιδολογίας κ. G. Schlumberger, 
νΰν γνωρίζομεν σειράν εΰάριθμον μέν πλην πολυτιμοτάτην τοιούτων μνη-
μείων. Τούτων έν μόνον ήτο πρότερον γνωστόν, τό ύπό τοΰ άειμνήστου 
Ποστολάκα δημοσιευθέν έν τώ καταλόγω τών νομισμάτων τών Ιονίων 
νήσων 1 Νικήτα βασιλικού πρωτοσπαθαρίου' καϊ στρατηγου Κεφαλ[λη-
νίας], τά δέ άλλα πάντα τέσσαρα τόν αριθμόν έδημοσιεύθησαν ύπό τοΰ 
κ. Schlumberger 2. Τά τρία έξ αυτών άνήκουσιν εις τούς στρατηγούς 
τοΰ θέματος Κεφαλληνίας Κωνσταντϊνον, Λέοντα και τινα άλλον ού τό 
όνομα έγένετο έξίτηλον. Ταΰτα μετά τοΰ ύπό τοΰ Ποστολάκα δημοσιευ
θέντος τάσσονται εις τήν αυτήν κατηγορίαν, ής κοινόν γνώρισμα είναι τό 
έπι της έμπροσθίας όψεως σταυροειδές μονογράφημα τό άναλυόμενον εις : 
Κύρίε ή Θεοτόκε βοήθει, μετά τών λέξεων πέριξ : τώ σω δουλω. Είναι 
δέ ή τοιαύτη κατηγορία τών μολυβδοβούλλων μία τών μεγίστων της 
βυζαντιακής σιγιλλογραφίας, αναγόμενη, ώς ό Mordtmann 3 και ό κ. 
Schlumberger 4 μεθοδικώς απέδειξαν, εις τάςΗ'και Θ'εκατονταε
τηρίδας. Τό τελευταϊον μολυβδόβουλλον ανήκει εις τινα τουρμάρχην 
Κεφαλληνίας, ού τό όνομα είναι δυσανάγνωστον, φέρει δ' έπι της εμπρό
σθιας όψεως ώς τύπον στηθάριον τοΰ άγιου Τρύφωνος. Ως έξ αύτοΰ τοΰ 

1 σελ. 101, πίν. Ε' άρ. 986. 
2 Sigillographie de l'empire Byzantin σελ. 207—208. 
3 'Εν Φιλ. Συλλ. Κωνστ. τόμ. H' σελ. 57—81. 
4 Sigillographie σελ. 88. 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 249 
τύπου εξάγεται, τό μολυβδόβουλλον δέν δύναται νά είναι προγενέστερον 
της I' έκατονταετηρίδος, άφ' ής ήρξαντο έπικρατοΰσαι έν τοις μολυβδο-
βούλλοις αϊ εικόνες. Και ό μέν Schlumberger τάσσει αυτό γενικώτερον 
εις την Ι' ή Α' εκατονταετηρίδα, ή τεχνοτροπία όμως αύτοΰ μαρτυρεί 
ότι τοΰτο ανήκει μάλλον εις την τελευταίαν. 

Τά γνωστά ταϋτα τοΰ θέματος Κεφαλληνίας μολυβδόβουλλα δύναν
ται νά χειραγωγήσωσιν ημάς ασφαλώς εις την χρονολόγησιν τοΰ ύπό τοΰ 
κ. Ζησίου δημοσιευομένου, ούτινος ό τύπος τών επιγραφών ουσιωδώς 
διαφέρει τοΰ καθιερωμένου. Τοΰτο έκ τοΰ χαρακτήρος τών γραμμάτων 
καί της ελλείψεως ιεράς τίνος είκόνος, ώς έν τώ τοΰ τουρμάρχου. ελέγ
χεται ασφαλώς προγενέστερον της Γ έκατονταετηρίδος. 'Αφ' έτερου όμως 
ή σύγκρισις αύτοΰ πρός τά τέσσαρα πρώτα τών άλλων στρατηγών τοΰ 
θέματος μαρτυρεί σαφώς ότι τοΰτο είναι μεταγενεστέρων χρόνων. 'Αναγ-
καίως λοιπόν τό μολυβδόβουλλον δέν δύναται νά ταχθη είμή εις το τέλος 
της Θ' έχατονταετηρίδος. 

Έν τούτοις ή κατάταξις αύτη φαίνεται προσκρούουσα εις τάς γνω-
στάς άλλοθεν ειδήσεις περί τοΰ θέματος της Κεφαλληνίας, καίτοι αύται 
τοσούτον άντιφάσκουσι πρός άλλήλας και προς αυτά τά πράγματα ώστε 
δέν δύνανται νά νομισθώσι μαρτυριαι αξιόπιστοι. Εύρηνται δέ αί ειδή
σεις αύται παρά τώ Πορφυρογεννήτω, όστις έν μέν τη πρός τόν ίδιον υίόν 
Ρωμανόν απευθυνόμενη συγγραφή 1 γράφει ότι «ή Κεφαλληνίας στρα-
τηγις ήγουν τά νησία τοΰρμα ήν τό παλαιόν της στρατηγίδος Λογου-
βαρδίας' έπι δέ Λέοντος 2 τοΰ φίλοχρήστου δεσπότουγέγονε στρατηγίς))' 
έν δέ τω περί θεμάτων' βιβλίω 3 ή δε Κεφαλληνία συμπεριείληπται 
τη Πελοποννήσω' ουδεποτε γαρ εις τάξιν εχρημάτιζε θέματος κτλ.)) 4. 
Ή άντίφασις τών δύο τούτων χωρίων είναι προφανής. Ανάγκη όμως νά 
έχωμεν ύπ όψιν ότι, όπως άπεδειξεν ήδη ό κ. Krumbacher 5. το περί 
θεμάτων- σύγγραμμα τοΰ Πορφυρογεννήτου είναι έπιτομή καί έν μέρει 
αντιγραφή τών 'Εθνικών Στεφάνου τοΰ βυζαντίου και τοΰ Συνεκδήμου 
τοΰ Ιεροκλέους, είναι δέ γνωστότατον ότι άλλως είχεν ή διοικητική διαί-
ρεσις τής Έλλάδος κατά τούς χρόνους καθ ους έζων οι ύπό τοΰ Πορφυρο-

1 De administrando imperio, III, σελ. 224 κέ έκδ. Βόννης. 
2 τοΰ Σοφού (886—912). 
3 Η σελ. 54 τής έκδ. Βόννης. 
4 Σημειωτέον Οτι στρατηγίς και θέμα ήσαν ταυτόσημα, 
5 Gescliichte der Byzantinischen Literatur σελ 61 
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γεννήτου άκρίτως άντιγραφόμενοι συγγραφείς. Αξιόπιστος λοιπόν ήδύνατο 
μέχρι τινός νά θεωρηθη μονγ ή πρώτη μαρτυρία τοΰ Πορφυρογέννητου, 
ότι δηλαδή τό θέμα της Κεφαλληνίας έγένετο τοιοΰτον άπό απλής τούρ-
μας επί Λέοντος τοΰ Σοφοΰ. Τοΰτο όμως άντικρυς αντίκειται προς τήν 
χρονολόγησιν τών μολυβδοβούλλων, διότι ταύτα, ώς ειπομεν ανωτέρω, 
εξαιρέσει τοΰ ανήκοντος εις τόν τουρμάρχην τάσσονται μεν εις τάς H' 
και Θ' εκατονταετηρίδας γενικώτερον, άλλ', ώς αποδεικνύει τό υπό τοΰ 
κ. Ζησίου δημοσιευόμενον, μόνον τοΰτο δύναται νά ταχθή εις τό τέλος 
τής Θ', οπότε ήρξε Λέων ό Σοφός, ή δέ διαφορά της τεχνοτροπίας αύτοΰ 
πράς τά τέσσαρα προγενέστερα μαρτυρεί ότι μεταξύ αυτών μεσολαβεί 
χρόνος αρκούντως μακρός. Και άν δ' ήθελον νομισθή τά τέσσαρα εκείνα, 
τά ανάλογα ώς ειδομεν τήν τεχνοτροπίαν, ώς άποτελοΰντα διαδοχικήν 
σειράν άνευ χασμάτων, όπερ άπίθανον, πάλιν ταΰτα θά έπλήρουν χρονι-
κόν διάστημα με'γα. Έντεΰθεν έχοντες ύπ' όψιν τάς πολλάς ανακρίβειας 
και την σύγχυσιν εις ά υποπίπτει συχνότατα ό Πορφυρογέννητος, όπερ 
άλλως τε πολλάκις μέχρι τοΰδε παρετηρήθη, πειθόμεθα άδιστάκτως ότι 
το θέμα τής Κεφαλληνίας ύφίστατο ώς τοιοΰτον πολλώ πρότερον τής 
βασιλείας Λέοντος τοΰ Σοφοΰ. Είναι δ' εντελώς άβάσιμος ή υποψία μη οι 
μνημονευόμενοι στρατηγοί προίσταντο τούρμας, όποια ήτο ή Κεφαλληνία 
κατά τον Πορφυρογέννητον πρό Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, διότι ουδέποτε 
στρατηγός διώκει τοΰρμαν άπλήν. Άλλως δέ είναι γνωστόν ότι τό 
νησιωτικόν θέμα τής Κεφαλληνίας, περιλαμβάνον πλην τής πρωτευούσης 
ταύτης νήσου και τάς άλλας Ιονίους εξαιρέσει τών Κυθήρων και ίσως και 
τής Ζακύνθου, ένομίζετο έκ τών σπουδαίων δυτικών θεμάτων ένεκα τής 
επικαίρου θέσεως, κατ' εκείνους μάλιστα τούς χρόνους, τής ποωτευούσης 
αύτοΰ, ής ό διοικητής στρατηγός ήδύνατο ώς έξ άσφαλοΰς σκοπιάς νά 
έφορα και περιστελλη τάς συχνάς τών Αράβων πειρατικάς έπιδρομάς έν 
τώ Κορινθιακώ κόλπω και τοις δυτικοίς παραλίοις τής Πελοποννήσου. 

Τό ύπό τοΰ κ. Ζησίου δημοσιευόμενον μολυβδόβουλλον δύναται νά 
νομισθή ύπερέχον κατά τοΰτο τών άλλων ότι έν αύτώ εύρηται τό δημώ-
δες όνομα τής νήσου τό διατηρούμενον μέχρι τοΰδε και ού τόν τύπον 
άπεδέχθησαν κοινώς οι δυτικοί λαοί. Έν τοις άλλοις μολυβδοβούλλοις 
τό όνομα εύρηται έν μεν τω τοΰ στρατηγού Κωνσταντίνου όλόγραφον 
κατά τόν άρχαϊον τύπον, έν δέ τοις έτέροις συντετμημένον εις ΚΕΦΑΛ' 
άναγνωσθέν έν πάσι ύπό τοΰ κ. Schlumberger οδηγούμενου ύπό τοΰ 
πρώτου κατά τόν αυτόν τύπον, ένώ, ώς διδάσκει ημάς τό προκείμενον 
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ή τοιαύτη άνάγνωσις δέν δύναται νά νομισθή ασφαλής και είναι ωσαύτως 
εύλογος ή συμπλήρωσις τοΰ ονόματος κατά τόν δημώδη τύπον. 

Μέχρι τίνος χρόνου το θέμα τής Κεφαλληνίας παρέμεινεν ώς τοιοΰτον, 
δέν είναι άλλοθεν γνωστόν, έκτων μολυβδοβουλλων όμως διδασκόμεθα ότι 
βεβαίως ή νήσος μετά τών εις αυτήν υπαγομένων έτερων τεσσάρων δέν 
διετηρήθησαν εις τάξιν θέματος μέχρι τέλους τής έν αύταίς βυζαντιακής 
κυριαρχίας. Τοΰτο καθιστά άναμφισβήτητον τό τελευταΐον τών γνωστών 
μολυβδοβουλλων, τό τοΰ τουρμάρχου, όπερ ύπό ιστορικήν έποψιν είναι τό 
σπουδαιότατον πάντων. Έξ αύτοΰ μανθάνομεν ότι κατά την ΙΑ'εκατον
ταετηρίδα τό θέμα τής Κεφαλληνίας ύπεβιβάσθη εις τούρμαν.'Ότι δέ το 
μολυβδόβουλλον ανήκει εις τήν εκατονταετηρίδα ταύτην σαφώς μαρτυ-
ροΰσι και ή καθόλου τεχνοτροπία αύτοΰ και ό χαρακτήρ τών γραμμά
των. Ακριβέστερος προσδιορισμός τοΰ χρόνου καθ' ον έπήλθεν ή τοιαύτη 
μεταβολή είναι δυνατόν νά γίνη μετά πολλής πιθανότητος αν άνατρέ-
ξωμεν εις τάς έν τή αυτοκρατορία επελθούσας διοικητικάς μεταρρυθμίσεις 
κατά τήν ΙΑ' εκατονταετηρίδα. Τοιαύτας δέ μεταρρυθμίσεις άπαντώ-
μεν κατά τούς χρόνους τούτους μάλιστα έν ταίς δυτικαίς έπαρχίαις. 
Αύται έγενοντο κατά τήν δυναστείαν τών Δουκών, οπότε εύρίσκομεν 
διοικητικώς ηνωμένα τά θέματα Θράκης και Μακεδονίας, και βραδύτερον 
κατά τήν βασιλείαν τοΰ Αλεξίου Κομνηνοΰ, οπότε ωσαύτως ήνώθησαν 
τά θέματα Ελλάδος και Πελοποννήσου. Νομίζομεν λοιπόν ότι μετά 
πολλής πιθανότητος δυνάμεθα ν' άποδεχθώμεν ώς χρόνον τοΰ υποβιβα
σμού τοΰ θέματος Κεφαλληνίας εις τοΰρμαν τό δεύτερον ήμισυ τής 
ΙΑ' έκατονταετηρίδος. 

Κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 



ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑΙ MEΛETAI 

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

1710 — 1860 

Ό Κέλλερ εις την περίφημον μελετην του περί των συγχρόνων κοι
νωνιών δυο προ πάντων εθνικών στοιχείων την συνεκτικότητα και τόν 
σύνδεσμον προς την άρχικήν ρίζαν έθαύμαζε : τοΰ Ιουδαϊκού και τοΰ 
Ελληνικού. ((Και οι δύο λαοί, γράφει, ένδοξοι και μεγάλοι, διελθόντες 

και διερχόμενοι δι άπειρων περιπετειών, είναι αξιοθαύμαστοι πρό πάν
των διά την προσήλωσίν των εις την άρχικην των καταγωγήν. Ευτυ
χέστεροι τών Ιουδαίων οι "Ελληνες πραγματοποιήσαντες τό έθνικόν 
αυτών όνειρον δέν έπαυσαν και άποκεντροΰμενοι νά συγκεντρώνται πέριξ 
τής ιδέας τής εθνικής των ένότητος. "Οπου γής και άν διασπαρώσιν, 
οιαι δήποτε δυσχέρειαι και άν παρεμβληθώσι και . εις την έθνικήν των 
και εις τήν άτομικήν των πρόοδον, πρός τήν ένδοξον όμως μητρόπολιν 
στρεφουσι τό βλέμμα και αυτής το φώς τους καθοδηγεί εις τόν δρόμον 
τής εργασίας και της προόδου)). 

Τήν άλήθειαν τών λόγων αυτών του Γερμανού κοινωνιολόγου δύνα
ται τις νά έκτιμήση πρό πάντων διά τής μελέτης τοϋ συγχρόνου 
Έλληνισμοΰ έν Αιγύπτω. 

Δυστυχως έως τώρα ή ιστορία αύτοΰ άπέμενεν άγνωστος. Ένώ ή 
αρχαία ιστορία τής δράσεως τών Ελλήνων έν Αίγΰπτω είναι γνωστή 
μέχρι τών ελαχίστων λεπτομερειών, διεσώθησαν δέ μέχρις ήμών ακέ
ραια τά αρχαία κείμενα, άπό τά όποια συναρμολογείται τό όλον έν 
πληρέστατη ακρίβεια, ή νεωτέρα ιστορία τής ελληνικής Αιγύπτου άπέ
μενεν έν τω σκότει, ολίγον κατ' Ολίγον δέ χάνονται και έπ' αύτοΰ τοΰ 
σημείου αί πληροφορίαι και αϊ παραδόσεις, άπό τάς όποιας ό ιστορικός 
τοΰ μέλλοντος θά έγραφε μιαν τών ωραιότερων σελίδων τής νεωτέρας 
ελληνικής ιστορίας. 

Η έλλειψις αύτη δέον ν' άποδοθή εις πολλούς και διαφόρους λόγους. 
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Έν πρώτοις τά στοιχεία έάν δέν έλλείπωσιν είναι όμως καταπληκτικώς 
δυσεύρετα. Χρειάζεται υπομονή και άφοσίωσις διά νά άνατιναχθώσι τά 
κονιορτοταφή και σκωληκόβρωτα έγγραφα τών Πατριαρχείων και τής 
κοινότητος, και ύψιστη δόσις προσοχής απαιτείται ΐν' άποκαθαρισθή ή 
αλήθεια άπό τάς προφορικάς παραδόσεις. 

Έξ άλλου οι έν Αιγύπτω λόγιοι 'Έλληνες—-και τοιούτους δέν έπαυσε 
βεβαίως νά παράγη ή χώρα τών Φαραώ — προετίμησαν πάντοτε τήν 
μελετην τής αρχαίας ιστορίας, τής όποιας πραγματικώς πλείστα σκο
τεινά σημεία διεφωτισαν. 

Άς έπιτραπή ήδη εις τόν γράφοντα τάς γραμμάς ταύτας νά κατά
στρωση τό πρώ:ον ύλικόν, τό όποιον πιθανόν νά χρησιμεύσω άργότερον 
εις έπιμελεστέραν και παραγωγικωτεραν έργασίαν. "Ο,τι θά παρέλαση 
εις τάς γραμμάς ταύτας οφείλεται εις έργασίαν έπι τών σωζόμενων 
πληροφοριών τών κωδίκων τοΰ Πατριαρχείου και τών πρακτικών τών 
ελληνικών κοινοτήτων. Τήν άρχικήν ταύτην ύλην συμπληροΰσι πλη
ροφορίαι και παραδόσεις όφειλόμεναι εις πολυτίμους φίλους, οί όποιοι 
ηθέλησαν ν άνασκαλεύσωσι τήν μνήμην των πρός όφελος τών σελίδων 
τούτων. Βεβαίως κενά καί σκότος δέν έλλείπουσιν άπό τήν σύντομον 
ταύτην ίστορικήν μελέτην. Άλλα καί τά κενά θά συμπληρώση ίσως ό 
ιστορικός, ό λαμβάνων άφορμήν έκ τών σελίδων τούτων, και τό σκότος 
θά διαλύσωσι νεώτερα! έρευναι και έργασιαί. 

Και αυτός είναι ό σκοπός κυρίως τής μελέτης αυτής. 
Άφ' ότου ό Μωαμεθανισμός, έφαρμοζων ώρισμενον σχέδιον, έπολέ-

μησε τό έλληνικον στοιχεϊον και κατέλαβεν άλληλοδιαδόχως όλα τά 
διαμερίσματα τής βυζαντιακής αυτοκρατορίας, τά όποια έγκατέλιπεν εις 
χείρας των ή βυζαντιακή αδράνεια και ό έκφυλίσμός τών Ανατολιτών 
ήγεμόνων, σκότος άδιαπέραστον έπιχύνεται έπ! τής γενικής ιστορίας 
τής Αιγύπτου και ιδιαιτέρως έπι τής δράσεως τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου 
τής χώρας ταύτης. 

Είναι βεβαιωμενον ότι και άπό τήν Κρήτην καί άπό τήν Πελοπόν-
νησον καί άπό τάς Ιονίους νήσους αί επαναστάσεις και ή καταπίεσις 
έξέβρασαν εις τήν χώραν τοΰ Νείλου πολυάριθμον κόσμον μεταναστών. 
Δυστυχώς όμως ή χώρα τότε, έρμαιον τής φιλοδοξίας διαφόρων έτερο-
θρήσκων αρχηγών, ήτο πεδίον δίαρκοΰς καί σκληρότατης πάλης, καί 
επομένως οί μετανάσται όχι μόνον δέν ηύτύχησαν έχει, άλλ ουδέ τά 
ίχνη των κάν άφήκαν. 
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Επομένως μέχρι τής εποχής καθ ήν ό μεγαλεπιβολος Μωχάμετ-

Άλης επεβλήθη τής Αιγύπτου, πληροφορία! περί Ελλήνων δεν ΰπήρχον. 
Σώζονται όμως μεταξύ τών εγγράφων διαφόρων οικογενειών έπίστο-
λαί τίνες και έγγραφα έχοντα τούτο μόνον τό κακόν ότι διασώζουσιν άπό 
τήν λήθην ονόματα ελληνικά ούδεμίαν όμως πληροφορίαν προσθέτοντα. 

Ούτως ειδον έπιστολάς ενός Γρηγόρη Κολέντη, Κεφαλλήνος, ό όποιος 
τώ 1729 έγραφεν εις τους γονείς του εις Κεφαλληνίαν ότι έφθασεν υγιής. 
Επίσης άνέγνωσα χρεωστικόν έγγραφον τοΰ Νικολάου Άρμύρη, όμολο-
γούντος ότι όφελει όλόκληρον τό πλοιάριόν του εις τόν Γιαννακόν Χατζή 
Σαλάγον (Σαλβάγον μήπως;), πρόγονον πιθανώς τής μεγάλης και πλού
σιας ήδη έν Αίγΰπτω ελληνικής οικογενείας τών Σαλβάγων 

Πολύτιμος φίλος μ. έβεβαίωσεν επίσης ότι είδε δίπλωμα ευγενείας 
άπονεμηθέν τώ 1735 υπό τής Γαλλικής κυβερνήσεως εις δύο Έλληνας 
τής Αιγύπτου τόν Κωνσταντήν Τοσίτσαν και τόν Κωνσταντινον 'Αμπέτ. 

Και τών δύο αυτών οικογενειών οι άπόγονον ζώσιν ήδη έν Αιγύπτω. 
πολυάριθμος δέ, ισχυρά και έκτιμωμενη ή οικογένεια Άμπετ. 

Τά πρώτα ταΰτα έγγραφα, συναρμοζόμενα μετά τών άλλων τά όποια 
πιστοποιοΰσι τήν δρασιν και τήν κίνησιν τοΰ Έλληνισμοΰ έκει κάτω, 
άποτελοΰσιν ούτως ειπείν τό χρυσοΰν ββλίον τής έν Αιγύπτω ελληνικής 
αριστοκρατίας, αριστοκρατίας αισθημάτων και τμής και ευσυνείδητου 
εργασίας όπως και εθνικής δράσεως. 

Τό χρυσοΰν τοΰτο ββλίον είναι πολύτμον διά τήν έν γένει ίστορίαν 
ήμών, διότι και αι άτομικαί και μεμονωμέναι σελίδες του συνδέονται 
μετά τής όλης μας εθνικής ιστορίας διά σειράς σπουδαιότατων υπηρε
σιών πρός τήν πατρίδα και δι ανυπολογίστων ολικών θυσιών όπερ αυτής 
δούλης και ελευθέρας. 

Μία παράδοσις φέρει ότι ό Μωχάμετ-Άλης, ο ένδοξος ήγεμών τής 
Αιγύπτου, ό παγιώσας τήν αύθυπαρξίαν αυτής, έφερεν εις τάς φλέβας του 
έλληνικόν αίμα. 

Λόγιος Σύρος εις τοΰ όποιου τά φώτα προσέτρεξα μ.' έβεβαίωσεν ότι ό 
Μωχάμετ-'Αλης ήτο υιός Έλληνίδος έξισλαμισθείσης υπό τοΰ πατρός του 
Ιμβραήμ. άγά. αρχηγού τής χωροφυλακής έν Καβάλλα. 

Οΰδεμίαν εύθύνην αναλαμβάνω έπι τής παραδόσεως ταύτης, ή όποια 
πιθανόν νά είναι αληθής, πιθανόν νά είναι και πλάσμα τών χρόνων. 

Άλλως τε τοΰτο δέν έχει μεγάλην σημασίαν, κατά τους χρόνους 
δ' εκείνους, καθ ους ή τιμή. ή θρησκεία, ή περιουσία και ή ζωή τών 
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Ελλήνων ήτο εις τήν διάκρισιν τών δυναστών, δέν σημαίνει απολύτως 

τίποτε ή γέννησις ενός άκομη Μωαμεθανού παρ'Έλληνίδος, ήτις έβιάσθη 
νά διάρρηξη πάντα πρός τήν θρησκείαν και τήν καταγωγήν της δεσμόν. 

Τό βέβαιον όμως είναι ότι ό Μωχάμετ-Άλης κατά τά πρώτα έτη 
τής ηλικίας του, ότε ήτο άκόμη ειρηνικός έμπορος καπνών εις τήν 
Καβάλλαν τής Μακεδονίας, έσχετίσθη πολϋ μετά τών Ελλήνων έμπό-
ρων, αναφέρεται δέ και ώρισμενως ό Παντελής Τριαντάφυλλο; ώς συνερ
γασθείς μετ' αύτοΰ εις το έμπόριον τοΰ καπνού. 

Όπως δήποτε ό Μωχάμετ-Άλης οριστικώς εγκατασταθείς εις τήν 
Αιγυπτον και διορισθείς αρχηγός τοΰ σώματος όπερ εστάλη κατά τών 
Μαμελούκων, έπι τέλους δέ αναγορευθείς άντιβασιλεύς τής Αιγύπτου, δέν 
έλησμόνησε τούς "Ελληνας, πρός τούς όποιους έτρεφε πολλήν συμπάθειαν. 
Άς μή φανή δέ παράλογος και διαψευδομένη ύπό τών πραγμάτων ή 
πληροφορία αύτη, διά τήν κατά τόν αγώνα διαγωγήν τοΰ Μωχάμετ-
Άλη.'Ο άντιβασιλεύς τής Αιγύπτου ήνείχετο και ηύνόει τούς "Ελληνας 
έφ' Οσον τούς άνεγνώριζεν ειρηνικούς έμπόρους και πλοιάρχους τής χώρας 
του. "Οταν όμως ή Πελοπόννησος και ή Στερεά έπανεστάτησαν, οί 
"Ελληνες ήσαν εχθροί και τό Κοράνιον διέτασσεν έξόντωσιν. 

Τά πρώτα έτη τής βασιλείας τοΰ Μωχάμετ -Άλη διήλθον έν διαρκεί 
πάλη και σπαραγμω. Έλυμαίνοντο τότε τήν χώραν οι Μαμελοΰκοι και 
οί Βαχαβΐταί και κατ' αυτών έπήλθεν αμείλικτος ό πασσάς. 

Εις τήν ίστορίαν τών αγώνων αυτών, κατόπιν τών όποιων εξέλιπε και 
τό τελευταϊον ίχνος αντιδράσεως κατά τοΰ Μωχάμετ-Άλη, αναφέρεται 
και εν έλληνικόν όνομα. 

Εις τόν στρατόν τοΰ πασσά υπηρετεί μέ άνώτερον βαθμόν ό καπετάν 
Κωνσταντής άγνωστου έπωνύμου. Κατά τινας πληροφορίας ό καπετάν 
Κωνσταντής ούτος ήτο Μανιάτης τής μεγάλης και πολισχιδοΰς οικογε
νείας τών Στεφανοπουλαίων, ναυτικός κατ' αρχάς και έπειτα άφωσιωμένος 
τοΰ Μωχάμετ-Άλη στρατιώτης. 

Λέγεται όμως ότι ήτο και Κρής, έκ τής επίσης μεγάλης και αρχαίας 
οικογενείας τών Αργυρόπουλων, τών όποιων ή καταγωγή ανάγεται εις τό 
Βυζάντιον. Ιχνος τοΰ Κωνσταντή τούτου δέν διεσώθη. Ή σύζυγος του 
είχεν αποθάνει πολύ πρό αύτοΰ, αυτός δέ ύποπεσών εις δυσμένειαν έφο-
νεύθη ύπό τοΰ Μωχάμετ-Άλη, ίδια χειρί. Ο αναφερών τάς πληροφο
ρίας ταύτας Ιάκωβος Γκρετρύ δέν επιμένει περισσότερον εις τόν άξιω-
ματικόν τοΰτον, διά τόν οποίον φυσικώτατα δέν ενδιαφέρεται. 
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Αφ' ότου κατετροπωθησαν τά δύο άτακτα τής Αιγύπτου στοιχεία 

και έστερεώθη πλέον ή δυναστεία τοΰ Μωχάμετ-Άλη. ήρχισεν νά 
αίθριάζη ό ορίζων τής Αιγύπτου και νά έπανέρχηται ή φυγαδευθείσα ύπό 
τόν τόπον γαλήνη και ησυχία. Η Αίγυπτος έγίνετο πάλιν ή εύδαίμων 
χώρα τής επαγγελίας, ή κατ'εξοχήν γη τοΰ έμπορίου και τοΰ χρήματος. 

Και εννοείται, ώς τοιαύτη έγένετο ταχέως τό κέντρον τών μεγάλων 
επιχειρήσεων και ό τόπος εις τόν όποιον έδιδον συνέντευξιν οί έκπατριζό-
μενοι και ζητοΰντες πλουσίαν άποκατάστασιν "Ελληνες. 

Περί τό 1817 εύρίσκομεν ήδη τούς πρώτους "Ελληνας έμπόρους άπο-
καθισταμένους εις Αιγυπτον και επιδιδομένους εις τό έμπόριον ύπό τήν 
πατρικήν προστασίαν τοΰ Μωχάμετ-Άλη, όστις έν τή Οξυνοία και τή 
διορατικότητί του ένόησεν όίτι ή συρροή Ελλήνων εις τήν χώραν έκεί-
νην ήτο ή μόνη έγγύησις τής ευδοκιμήσεως και τής ευτυχίας τοΰ τόπου. 

Κατά τό 1812 τόν πυρήνα τής έν Αλεξάνδρεια και Καιρώ ελληνικής 
αποικίας άπετέλουν οί Θεόδωρος και Μιχαήλ Τοσσίτσαι, άργότερον δέ 
και ό αδελφός αυτών Κωνσταντίνος, ό Ιωάννης δ' Ανάσταση, ό ένερ-
γητικώτατος και δημοφιλέστατος εκείνος άνήρ, έπ' ονόματι τοΰ όποιου 
τιμάται σήμερον μία τών κεντρικωτερων οδών τής Αλεξανδρείας, οί 
αδελφοί Δημήτριος και Αλέξανδρος Κασσαβέται, ό καθηγητής Ιδομε
νεύς Βιτώρης, οί αδελφοί Θεοχ. και Ιωάννης Δημητρίου καί οί αδελφοί 
Χατζή Σωτήρη. Περί αυτούς είχον συσπειρωθή τρεις περίπου χιλιάδες 
"Ελληνες, οί όποιοι έζων εργαζόμενοι εις τά κτήματα τών ανωτέρω, ή ώς 
προμηθευταί τής αυλής ή και εμπορευόμενοι εις τήν Άλεξάνδρειαν και 
τό Κάϊρον. 

Τά χρονικά τής εποχής εκείνης δέν άναφέρουσιν άκόμη μεγάλας περι
ουσίας. Ό ελληνικός κόσμος περιωρίζετο άκόμη εις μικρά; εργασίας, 
μεταξύ τών όποιων το έμπόριον έν Αλεξάνδρεια και ή έκμετάλλευσις 
τής πρωτογενούς έτι γεωργίας τών φελλάχων. 

Εις τούς πρώτους αυτούς "Ελληνας οφείλεται ή συστηματική γεωρ
γία τής πλούσιας παραγωγής τής χώρας, οί πρώτοι δέ κατελθόντες 
φιλόπονοι και τίμιοι Ήπειρώται είναι εκείνοι οϊτινες έδοσαν τήν πρώτην 
ωθησιν εις τήν τεραστίαν έπειτα παραγωγικότητα τοΰ Δέλτα. τό όποιον 
περιβρέχει ό ευεργετικός Νείλος. 

Εις τον λιμένα τής Αλεξανδρείας μέχρι τοΰ 1812 αναφέρονται τά 
πλοία τών Υδραίων και Σπετσιωτών, κατάγοντα κατ' έτος έμπόρους 
και έργάτας, μεταξύ δέ τών πρώτων οικιστών Ελλήνων τής Άλεξαν-
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δρείας αναφέρονται καί εκείνοι οίτινες απεστάλησαν υπό τής οικογενείας 
Μαργαρίτου κατά τό 1815 και οι όποιοι αναβιβάζονται υπό τής παρα
δόσεως εις 130. δεν θά ήσαν όμως πραγματικώς περισσότεροι των 60, 
διότι τόσους κατώρθωσα νά εξακριβώσω. 

Τω 1816 επίσης κατήλθον έκ'Ρωσσία; περί τους 30 Έλληνες μετα-
νάσται, έπι κεφαλής τών όποιων ήτο ό Ιωάννης Μεσσαλάς και ό γαμ-
βοος αΰτοϋ Λεονάρδος. Οί Έλληνες οΰτοι κατώκησαν εις τήν σημερινήν 
συνοικίαν τοϋ 'Ράς-έλ-τίν, μέχρι τοΰ 1825, ότε φαίνεται ότι έξεπατρί-
σθησαν ύποβλεπόμενοι ύπό τών εγχωρίων άρχων ώς ένθαρρύνοντες τήν 
έπανάστασιν. Οπως δήποτε μέλος τής οικογενείας ταύτης επιφανές 
είναι ά διασωζόμενος εις τά πρακτικά τής έλληνικής κοινότητος Δημή-
τριος Μαργαρίτης, όστις αναφέρεται μεταξύ τών προυχόντων τής 
εποχής του. 

Επίσης μεταξύ τών επιφανών Ελλήνων εκείνης τής εποχής ειναι 
και οί αδελφοί Καλογιάννη, τών όποιων εις κλάδος διασώζεται άκόμη 
έν Αλεξάνδρεια, εις πλουσίαν καί ευγενή οίκογένειαν. 

Και ή μεγάλη δέ οίκογένεια τών Βαλλιάνων ειχε παραφυάδα έν 
Αιγύπτω, όπου μία κόρη Βαλλιάνου έγένετο σύζυγος τοΰ Λάμπρου βέη 
Πόρπορη. Εκ τοΰ γάμου εκείνου δέν έγεννήθησαν άρρενα τέκνα καί 
ούτως έξηλείφθη ή διαδοχή και τών δύο τούτων μεγάλων καί ευγενών 
οικογενειών. 

Εις τι πρακτικόν τής κοινότητος καί εις τον κατάλογον τοΰ Πατριαρ
χείου αναγράφονται προσέτι τά έξης ονόματα : 

Γεώργιος 'Αργυρίδης, Θεόδωρος ό επικαλούμενος Κοντοθοδωρής, 
Νικόλαος Στουρνάρας, Κωνσταντίνος Σαρρής, Γεώργιος Μπότης. Γεώρ
γιος Δημητρίου, Άθ. Κοκκιλάνης καί ό Ηπειρώτης Στέργιος Κόττοβας. 

Ήδη ή άκμή τής έλληνικής παροικίας τής Αιγύπτου ήρχισεν. 
Εις μίαν συνεισφοράν ή όποια έγένετο τώ 1820 αναγράφονται πολλά 

Ονόματα έξ εκείνων τά Οποία αναφέρει ευγνωμονώ; ή νεωτέρα μας ιστορία. 
Ούτω μεταξύ τών συνενεγκόντων είναι ό Στυλιανός Λάσκαρης βέης. 
ιατρός, ό κόμης Στέφανο; Τζιτζίνιας, ό γενικός πρόξενο; τή; 'Ρωσσία; 
Γεώργιο; Σιβίνη;, ό Κωνσταντίνος Νάτσιος, ο Ιωάννης Ιβος, ο Αντώ
νιος Αμπέτ, προύχων και μέγα δυνάμενος—κατά τήν σημείωσιν —, ό 
Ανέστης Κοβάκης, ο Δημ.. Κορτέσης, ό Γεώργιος Κεχρής, τής μεγάλης 
άλλ' έπειτα άτυχησάσης οικογένειας, ο πρωτοσύγκελλος Νικηφόρος, ο 
Λαμπρος Πατύχας, ό Ναουμ. (Θεοδώρου και άλλοι. 
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Άπό τοΰ 1820 μέχρι τοΰ 1830 οί πατριαρχικοί κώδικες άναγρά-

φουσιν ονόματα προυχόντων Ελλήνων, τών όποιων οί απόγονοι ζώσι 
σήμερον και άποτελοΰσι την ίσχυροτέραν ζΰμην τής ελληνικής παροικίας, 
τά έξης : 

Χαράλαμπος Σπαθάρης, Ιωάννης Δαβίδ, Γεώργιος Μινώτος, Δημ.. 
Κάσδαγλης, Ιερώνυμος Σιβιτανίδης, Κωνσταντίνος Μιχαηλιδης, έμπο-
ρος εις τό έσωτερικόν, πρόγονος τών τραπεζιτών Αλεξάνδρου και Ιωάν
νου Μιχαηλίδου, ό Κύπριος Χ. Λειβαδιώτης, ό Σταμάτιος Πρώιος, οί 
αδελφοί Συναδινοί. πρόγονοι των σημερινών Συναδινών, άνδρες διακρι
νόμενοι έπι πλούτω και αγαθοεργία, άλλά και διά τά πατριωτικά των 
αισθήματα, ό Ηπειρώτης Πέτρος Σταύρου, οί τρεις αδελφοί Σεβαστό-
πουλοι, τών όποιων εις είχε και τίτλον ευγενείας, ό πολύς ιατρός και 
φιλόσοφος Πέτρος Σουμαρίππας, ό Αλέξανδρος Άσλάν, άπό τοΰ οποίου 
κατάγεται ή σημερινή μεγάλη και ισχύουσα οικογένεια, ό Αθανάσιος 
'Ρηγατζηρός, επίσης ισχύων τής εποχής εκείνης άνήρ και πρόγονος ίσχυ-
ράς σημερινής οικογενείας, ό Βαπτιστής Βενεδούτσης, τοΰ όποιου από
γονος είναι ό νυν γραμματεύς τής διοικήσεως Αλεξανδρείας, οι αδελφοί 
Χορτάτσηδες κρητικής καταγωγής και έμ,ποροι ισχυρότατοι τότε, ό 
Άθ. Λεγάτος, ό Χρήστος Σινανός, πάππος τών σημερινών τραπεζιτών, 
ό Πέτρος Μάξιμος, επίσης ό Παύλος Δρανέτ πασσάς, Κύπριος άνήρ, 
ό όποιος ταχέως ανυψωθείς διά τής εμπιστοσύνης ής άπήλαυεν εκ μέρους 
τών ηγεμόνων τής χώρας έφθασε μέχρι τοΰ βαθμοΰ συμβούλου τοΟ 
ήγεμόνος και πασσά. 

Ό Δρανέτ πασσάς είναι μεταξύ τών ζωντανωτέρων παραδειγμάτων 
τής φιλεργίας, τής προόδου, τής χρηστότητος και τής όξυνοίας, απο
θανών δέ πρό ολίγων μόνον ετών έν βαθυτάτω γήρατι, άφήκε κενόν 
δυσαναπλήρωτον εις τήν έλληνικήν παροικίαν τής Αλεξανδρείας, ής ήτο 
εις τών κυριωτέρων μοχλών. 

Επίσης κατά τήν έποχήν ταύτην αναφέρονται ώς "μέγα δυνάμενοι)) 
οί Κύπριοι Χρ. Σάββα, Λοίζος Μιχαηλίδης, Γεώργιος Μωρίδης και 
Χρ. Παυλίδης. 

Εις έτερον πρακτικόν τής κοινότητος αναφέρεται διά πρώτην φοράν 
τό όνομα τοΰ Αναστασίου Αβέρωφ, άδελφοΰ τοΰ αλησμόνητου μεγάλου 
ευεργέτου, πλουσίου και αύτοΰ τότε και ισχύοντος έμπορου, τό τοΰ 
Μιχ. Πετροκοκκίνου, άδελφοΰ τοΰ επίσης έν Αγγλία μεγάλου έμπορου, 
και τό τοΰ Άλ. Τραπάντζαλη. 
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Τότε τό πρώτον αναφέρονται επίσης τής ευγενέστατης οικογενείας 

Άδίπ διά τοΰ πρώτου αυτής σημαίνοντος προπάτορος Γεωργίου Άδίπ, 
μιας τών συμπαθεστάτων μορφών τής τότε κοινωνίας. 

Άλλων ονόματα γνωστά κατά τήν έποχήν έκείνην είναι τό του 
υπαλλήλου τών ανακτόρων του πασσά Μάρκου Πρωτολιανοΰ, Κεφαλ-
λήνος, τό του συμβούλου Καθηκούρη ή Σπανού και άλλων ώς τών 
Πέτρου Κουτουφά. Σταματίου Στίερ, Μάρκου Σαλλούμη, Βασιλ. 
Τσουρίδου, Ρήγα Ιωαννίδου, Πέτρου Λαβερίου, Κων. Αθανασίου, 
Γεωργίου Σάββα και τοΰ πρωθιερέως Μάρκου. 

Εις τόν κατάλογον τών τότε εξεχόντων προσώπων αναγράφεται και 
τό του Κρητός καπετάν Μανώλη, ό όποιος εις τό βιβλίον τής κοινότητος 
αναγράφεται ((Καπετάν Μανώλης ό στρατιωτικός)). 

Περί τοΰ Καπετάν Μανώλη τούτου, άστυνομεύοντος έν Αλεξάνδρεια 
έπι Ισμαήλ πασσά, ή παράδοσις διηγείται απίστευτα πράγματα, τά 
όποια συγκεντρούμενα θ άποτελέσωσιν έν τών περιεργοτάτων κεφαλαίων 
τής νεωτέρας Αιγυπτιακής ιστορίας. 

Ήδη οί τρισχίλιοι έν Αιγύπτω Ελληνες προαγόμενοι καθ' ήμεραν 
ύλικώς καί καταλαμβάνοντες ολίγον κατ'ολίγον τάς ύψίστας του τόπου 
θέσεις χάρις εις τήν έμφυτον όξύνοιαν καί τήν χρηστότητα των, απεφά
σισαν νά προβώσι και εις τήν έκπλήρωσιν απαραιτήτων τινών αναγκών 
τής παροικίας, ή όποια ώσημεραι ηύξανεν και έπληθύνετο. 

Και πρώτη αναφέρεται κοινοφελής πράξις ύπό τών χρονικών ή ϊδρυσις 
τοϋ νοσοκομείου τής Αλεξανδρείας, τό όποιον έμελλεν ολίγον κατ' ολίγον 
προικιζόμενον και αύξανόμενον νά καταστή έν τών ωραιότερων και μεγα
λυτέρων τής Ανατολής. Τοΰ νοσοκομείου τούτου ή Ί'δρυσις οφείλεται 
εις δύο φιλογενεις άνδρας τής εποχής εκείνης, εις τόν Πατριάρχην Αλε
ξανδρείας Θεόφιλον Παγκώσταν και τόν Θεόδωρον Τζιτζίνιαν. 

Ό πρώτος, εις τών διαπρεπέστερων ιεραρχών τής αιγυπτιακής εκκλη
σίας, μεγάλως τιμώμενος και ύπ' αύτοΰ τοΰ Μωχάμετ-Άλη, ό όποιος 
διαρκούσης άκόμη τής επαναστάσεως απέστειλε και τόν έζήτησεν, έδώ-
ρησεν έκ τών κτημάτων τοΰ πατριαρχικοΰ ναοΰ τοΰ Άγιου Μάρκου 
το οίκόπεδον έπι τοΰ όποιου άνηγέρθη τά νοσοκομεϊον. Τήν δαπάνην τής 
ανεγέρσεως προσέφερεν ο Τζιτζινιας, συνετηρεϊτο δέ τό ίδρυμα διά τής 
συνδρομής πάντων τών Ελλήνων, είσφεροντων ετησίως άνάλογον τή 
περιουσία έκάστου ποσόν. 

Ό δικηγόρος κ. Κυπριάδης, φιλοτίμως καταβαλών κόπους, συνήθροι-
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σεν έπι τής εποχής ταύτης πολύτιμους πληροφορίας, τάς όποιας ήδη 
εχω ύπ'όψιν.'Από του σημείου τούτου ή δρασι; και ή πρόοδος τοϋ ελλη
νικού στοιχείου έν Αίγΰπτω καθίσταται καταφανεστέρα. Από της ιδρύ
σεως τοΰ νοσοκομείου, τό όποιον έγινεν ή πρώτη αφετηρία ευγενών σκέ
ψεων και έθνικωτέρας και κοινοφελεστέρας ενεργείας, χρονολογείται ή 
θαυμάσια και καταπλήσσουσα έπίδοσις τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου τής 
Αιγύπτου, έπίδοσις ή όποια ανήγαγε τήν έλληνικήν εις τήν πρώτην και 
έπίζηλον έκ τών ξένων έν τή χώρα τοΰ Νείλου παροικιών. 

Ιερός ενθουσιασμός κατέλαβε τούς αείμνηστους εκείνους άνδρας έπι τή 
ιδέα τής έν κοινότητι πόθων συνεργασίας και συγκεντρώσεως και ταχέως 
τό νοσοκομειον, περιλαμβάνον κατ αρχάς μίαν αιθουσαν και δύο κοιτώ
νας μετά δώδεκα κλινών, ηυξήθη προστεθεισών δύο μικρών πτερύγων. 

Ώς άμεσος δέ συνέπεια αύτοΰ έπήλθεν ή ϊδρυσις τοΰ σχολείου. 
Τό σχολειον ίδρύθη όπως και τό νοσοκομειον κατ αρχάς προαιρετική 

έπειτα δέ επιβεβλημένη εισφορά πάντων τών Ελλήνων. 
Διεσώθη μία επιστολή τοΰ κόμητος Στεφάνου Τζιτζίνια πρός τόν 

I. Σταματιάδην, δεικνύουσα τόν τρόπον καθ' όν τότε έπεβάλλοντο οί 
άνθρωποι τής άξιας και τής επιβολής τοΰ Τζιτζίνια. 

((Φίλε αγαπητέ Σταματιάδη, 
))Έμαθα πώς δέν θέλεις νά συμμερισθής τήν άπόφασίν μας εις τό νά 

ίδρύσωμεν σχολειον διά τήν έκπαίδευσιν τών Γραικών παιδιών τών όμοε-
θνών μας, προφασιζόμενος ότι δέν εύδοκίμησεν εφέτος ή εργασία σου και 
ότι έζημιώθης πάμπολλα. Μή έπιθυμών νά φανή ότι "Ελλην και συ δέν 
ηθέλησες νά συνεισφέρη; εις έργον τόσον κοινοφελές και έθνοφελές και 
αγιον έβαλα διά λογαριασμόν σου γρ. αιγυπτιακά 200 τά Οποια έως 
αί υποθέσεις σου εύδοκιμήσουν μοΰ δίδεις. Σέ ειδοποιώ και τοΰτο έστω 
πρός γνώσιν σου επειδή έγώ δέν έδήλωσα τό πώς άρνήθης, άλλά έγραψα 
με τό ιδιον μου χερι εις τον καταλογον οταν μου επαρουσιασαν. 

ο'Εχε εις τόν νουν σου τήν πατρίδα όταν σοΰ ζητούν χρήματα και 
σκέψου ότι μέ τά ολίγα σου γρόσια κάποτε σώζεται μία μεγάλως έθνω-
φελής ιδέα)). 

Εννοείται ότι εις τήν έπιστολήν έκείνην ο φιλάργυρος Σταματιάδης 
δέν ήδύνατο ν' άρνηθή πλέον και τά διακόσια γρόσια τοΰ Τζιτζίνια έφερον 
άλλα τετρακόσια τοΰ Σταματιάδου. 

Τοιουτοτρόπως ετέθησαν αί βάσεις τής διπλής φιλανθρωπικής ενερ
γείας τοΰ νοσοκομείου και τοΰ σχολείου και ήρχισε πλέον ή ελληνική 
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κοινότη; παριστάμενη και εις τά όμματα τών Ελλήνων, άλλά και τών 
εγχωρίων άρχων και τών ξένων, δρώσα και εύεργητικώς και εθνικώς υπέρ 
τών Ομοεθνών. 

Από τοΰ 1843 ύπό τήν διεύθυνσιν τριών φίλογενών ανδρών, τοΰ 
Τοσσίτσα. Στουρνάρα και Τζιτζίνια και άργότερον τοΰ κόμητος δ' Ανά
σταση έσυστηματοποιήθη ή εθνική τής έν Αιγύπτω ελληνικής παροι
κίας δράσις. 

Τότε τό πρώτον συνήλθον πάντες οί "Ελληνε; τής Αλεξανδρείας και 
απεφάσισαν νά ιδρύσωσιν έλληνικήν κοινότητα, τής όποιας ό σκοπός ητο 
φιλανθρωπικός, κρυπτών όμως έν τή ξένη ύπό την φίλανθρωπείαν τό 
τό έθνικόν συμφέρον. Πρόεδρος τής πρώτης ταύτη; συνελεύσεως εξελέγη 
βοή ό πολυσέβαστος μοχλός τής κινήσεως πάσης ό Μιχαήλ Τοσσίτσας, 
παρεκάθισαν δέ ώς σύμβουλοι οί τρεις άλλοι άνδρες ών τά ονόματα 
άνεφερον ανωτέρω. Ή συνέλευσις απεφάσισε νά ονομάση τήν κοινότητα 
Γραικικήν και ή συνέλευσις κατανηλώθη εις σύνταξιν οργανισμού τοΰ 
νοσοκομείου καί τοΰ σχολείου, Οργανισμού τοΰ Οποίου εκαστον άρθρον 
διαπνέει ή μεγάλη τής εθνικότητος ιδέα. 

Τάς τρεις ανωτέρας θέσεις τής επιτροπής κατέλαβον ό Γ. πρόξενος 
της Ελλάδος Μιχ. Τοσσίτσας, ο Γ. πρόξενος τοΰ Βελγίου κόμης Στέ
φανος Τζιτζίνια; και ο Γ. πρόξενο; τή; Σουηδία; και Νορβηγίας κόμης 
δ' Ανάσταση. 

Ηδη μετά τόν κανονισμόν τών άφορώντων εις τό νοσοκομειον και τό 
σχολειον οί πόθοι όλων εστράφησαν εις τήν ιδρυσιν εκκλησίας μεγαλο
πρεπούς έν τώ κέντρω τής πόλεως εις μαρτύριον τής δυνάμεως καί τοΰ 
πλούτου τής παροικίας. 

Προς τούτο δι' επιστολής του ο Μιχαήλ Τοσσίτσα; έκάλεσε τήν 30 
Μαίου τοΰ 1844 τούς "Ελληνας τής Αλεξανδρείας εις το μέγαρον τοΰ 
Β. ελληνικού προξενείου και ύπέβαλεν αύτοις τήν ίδέαν και τάς πρώτας 
ενεργείας του. 

Ειε τό πρακτικόν, τό Οποιον υπέγραψαν οι συνελθόντες, αναγράφονται 
Ονόματα σεβαστά και σήμερον έν τή ελληνική κοινωνία τής Αιγύπτου 
καί συμπληρούντα ούτως ειπείν τό χρυσοΰν ββλίον τής εκεί ελληνικής 
αριστοκρατίας. 

Ούτως αναφέρονται ό Αναστάσιος Καλλιγά;. ο Μάρκος Νικολούδης, 
ό Σοφοκλή; Κωνσταντινίδη;, ο Ε. Ρηγάδη;, ό Ι. Νεγρεπόντης, οί αδελ
φοί Γεωργαλά. ο Απ. Πρίγκος, ο Λάμπρος Γρούτας, ο Παναγ. Γερα-
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λόπουλος, ό Λ. Λυγούνης, ό ιατρός Άρμοστή;, ό Πέτρος Καβάφας, 
οί αδελφοί Μάξιμοι, οι αδελφοί Κινδυνέκοι, ό Κάζιρας, οι αδελφοί 
Γρόλλοι, ό Κυριάκος Χριστοδούλου, ό Σκαναβά;, ό Φ. Μπερικέτης, ό 
Θωμάς Κιτριλλάκης, ό Γ. Ράλλης, ό σέρ Κωνστ. Ζερβουδάκη;, 0 Ι. 
Δημητρίου, ό Εΰθ. Όράτης, ό σερ Τζών Αντωνιάδης, ό Κ. Παντα-
ζέλο;, 0 Ρ Λυδης, ό Κ. Κλέσση;, ό Κ. Γώγος, ό Μάρκος Μαΰρο;, ό Θ. 
'Ροδοκανάκης και οί αδελφοί Τσοΰροι. 

Επίτροποι διά την ένέργειαν τής ανεγέρσεως του ναοΰ εξελέγησαν οί 
Ν. Τσάκαλο;, "Αθανάσιο; 'Ρήγα-Τζηρώ, Σταμ.. Πρώϊος, Μαργαρίτης 
Δημητοίου, Πέτρος Σταύρου και Ι. Ιβος, μ.έ την έντολήν νά προβώσιν 
εις εισπράξεις. Υπέγραψαν δέ τό πρακτικόν οι Μ. Τοσσίτσα;, Ν. Τσάκα-
λη;, Στ. Τζιτζίνια;, Σταμ.. Πρώϊος, Δημ.. Κουτσούκη;,'Εμ.. Βλαχάκη;, 
Αύγ. Συναδινός Πέτρος Σταύρου, Μ. Δημητρίου, Μ. Πετροκόκκινος, 
Ε. Σεβαστόπουλο;, Ρ Συναδινό;, Α. Μαυροκορδάτος, Ν. Παυλίδης, 
Π. Αντωνίου. Μεγάλο; Καλογιάννη, 'Αλ. Καλογιάννη, Κ. Καλογιάννη. 

Πρώτος άνεγράφη ει; τόν κατάλογον τών είσφορων ό Πατριάρχης 
Ιερόθεος προσενεγκών 14 χιλ. τάλληρα και μέγα μέρος τοΰ ύλικοΰ. 
Έπήλθον έπειτα και σύνδρομαι τών άλλων, ίδιαιτέρως μεγαλοπρεπή; ή 
τοΰ Τσιτσίνια. και την 1 Σεπτεμβρίου τοΰ 1847 κατετέθη ό θεμέλιο; 
λίθος τοΰ ωραίου ναοΰ, ό όποιο; πρόκειται σήμερον περιφανέ; δείγμα τή; 
ίσχύο; και τή; άκμή; τή; ελληνική; κοινότητο;. 

Μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ ναοΰ τούτου τό παράδειγμα τών έν Αλε
ξάνδρεια Ελλήνων εκίνησε τον ζήλον και τήν προθυμίαν και τών έν τώ 
έσωτερικώ ελληνικών κοινοτήτων, και ταχύτατα ιδρύθησαν και έκειέκκλη 
σίαι και κοινότητε; συντηροΰσαι σχολεία και αγαθοεργά καταστήματα. 

Τοιουτοτρόπω; ολίγον κατ' ολίγον ό ελληνικό; κόσμο; τή; Αιγύπτου 
κατώρθωσε νά συγκεντρωθή και νά ένισχυθή διά τή; αλληλοβοήθεια;, και 
άπό τά σπλάγχνα αύτοΰ έξήλθον οί άνδρε; διά τού; όποιου; δίκαιον έχει 
νά καυχάται και νά σεμνύνηται ό Έλληνισμος ολόκληρος. 

Αυτή είναι έν Ολίγοι; ή ιστορία τοΰ νεωτέρου έν Αιγύπτω Έλληνισμοΰ. 
Προσεπάθησα νά συγκεντρώσω όσον τό δυνατόν πλείστα; πληροφο

ρία; περί όλων εκείνων τών ευγενών και γενναίων ανδρών, οι όποιοι διέ
θεσαν υπέρ τή; εθνική; ιδέα; τά; ενεργεία; των και έχρησιμοποίησαν 
υπέρ τή; πατρίδο; των είτε τήν μεγάλην αυτών διανοητιχήν δύναμιν 
ή τόν πλοΰτον τόν ισχυρόν ή τήν εύνοιαν τών ήγεμονων παρά τοϊ; 
Οποίοι; έζησαν. Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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* 

Χειρόγραφον άπαρτιζόμενον έκ τριακοσίων περίπου σελίδων εις 4ον 
ήγόρασεν έπι τής Έλλ. έπαναστάσεω; ό πρώτος Γενικό; Έφορο; τών 
αρχαιοτήτων Κυριάκος Πιττάκης και έπέδειξεν ει; πολλού; τών παρ ήμίν 
λογίων και ει; αλλοδαπού;, έν οι; ό J. Ph. Fallmerayer, 0 Γάλλο; 
Buchon και ό Χόπφ. Ό τίτλο; τοΰ χειρογράφου ήτο κατά μέν τόν 
Buchon (Nouvelles rech. t. I. p. 160) ((Ββλίον ιστορικόν περι
έχον διαφόρου ιστορία;, συγγρκφέν ύπό έμοΰ τοΰ ταπεινοΰ Άνθίμου 
Αθηναίου, manuscrit sur papier du XVIII siecle)), κατά δέ 
τόν Χόπφ «Βιβλίον ιστορικόν περιέχον διαφόρου; ιστορία; έσυγγράφθη 
υπέρ έμοΰ τοΰ ταπεινοΰ Άνθίμου Αθηναίου 1614 Νοεμβρίου 20". Ό δέ 
κάτοχος αύτοΰ Κ. Πιττάκης έδημοσίευσεν ελάχιστον μέρο; έν τή Αρχ. 
Έφημερίδι τοΰ έτους 1853, υποσχόμενο; νά εξακολούθηση τήν δημοσί-
ευσιν, άλλά, καθόσον έγώ γινώσκω, τοΰτο έγένετο ύφ' έτερου και όχι ύπό 
Πιττάκη, και μετά πολλών ετών παρέλευσιν. 

Έν τούτοι; είχεν έκδοθή έν Βενετία τώ 1815 δίτομος ιστορία τοΰ 
Σουλίου και Πάργα; ύπό ΒΥΚ, ΨΟ ΨΞΗΛΑ ΑΩΚΑ (Χρ. Περραιβοΰ) 
περιλαμβάνουσα άπό τή; σελ. 95—177 τοΰ β' τόμου Επιτομήν περί 
της* των Αθηνων πολιτειας. Έν τή έπιτομή έδημοσιεύθησαν τότε τό 
πρώτον πολύτιμοι και τέω; άγνωστοι είδήσει; περί τή; καταστάσεω; 
τών Αθηνών έπι τουρκοκρατία;, και επειδή ό έκδοτη; παρεσιώπα πόθεν 
αυτά; παρέλαβεν, έθεωρήθησαν προϊόντα ίδια; αύτοΰ έρεύνη;. Μετά 
παρέλευσιν όμω; τριών δεκαετηρίδων ό Αθηναίο; Διονύσιο; Σουρμελή; 
άπεκάλυψεν έν τή συντομωτάτη αύτοΰ ιστορική πραγματεία, η; ό τίτλο; 
((Κατάστασι; συνοπτική τή; πόλεω; Αθηνών 2)), ότι όχι ό Περραιβό; 

1 'Eκ τής πρός εκδοσιν έτοιμαζομένης " Ιστορίας τών Αθηνών από τοΰ 
1400 μέχρι τοϋ 1800 μ. Χ", περί ης όρα άγγελίαν έν τώ έξωφυλλω τοϋ 3°υ 
τεύχους τή; "Αρμονίας". Σ. Σ. 

2 "Εκδοσις γ' 1846 σελ. 72. 
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άλλ ό μακαρίτης, έπι λέξει, διδάσκαλος Ιωάννης Μπενιζέλος είναι ό 
συγγραφεύς τής έπιτομής εκείνης. Ούτε αυτός όμως ούτε άλλος τις έξέ-
φρασεν ύπόνοιαν περί ταυτότητος τής επιτομής και τοϋ χειρογράφου τοΰ 
Άνθίμου. Ο δε Κ. Παππαρηγόπουλος, ένδεκα έτη βραδύτερον άντι-
κρούων τάς παραδοξολογίας τοϋ Φαλμεράϋερ παρετήρησεν ότι τά έν τω 
χειρογράφω τοΰ Άνθίμου ίστορούμενα γνωστά έγένοντο διά τής προ 42 
ετων εκδοθείσης υπο Περραιβου επιτομης της Αθηναϊκής πολιτείας άλλ 
ουδέν περί συγγραφέως ή περί ταυτότητος σημειοϊ 1. 

Έν έτει δέ 1866 άρξάμενος των περί Αθηνών μελετών μου και 
γράφων πραγματείαν περί τών Αθηναϊκών σχολείων έπι τουρκοκρα
τίας', έδανείσθην χάριν μελέτης τό περί ου ό λόγος χρονιχόν τοΰ Άνθι
μου παρά τοΰ ίατροΰ Προκοπίου Πιττάκη, υίοϋ τοΰ ήδη πρό πολλού 
αποβιώσαντος Γενικού Εφόρου. Διεξελθών δέ τινας σελίδας, έξεπλάγην 
έπι τή απροσδοκήτω όμοιότητι πρός τήν Έπιτομην τοϋ Περραιβοΰ, άπό 
τής όποιας διέφερε μόνον κατά τινας παραλήψεις και κατά τό λεκτικόν. 
Διά τοΰτο καί αντέγραψα μόνα τά παραλείφθέντα υπό τοϋ Περραιβοΰ 
χωρία και όλόκληρον τό δεύτερον μ.έρος τό έν είδει ημερολογίου, άρχό-
μενον άπό τοΰ έτους 1754, ύπό τόν τίτλον Εφημερίδες, αντέγραψα δέ 
τροχάδην και ουχί κατά λέξιν χάριν συντομίας, σκεφθείς ότι έν παντί 
χρόνω έδυνάμην νά ζητήσω τό χειρόγραφον παρά τοϋ Π. Πιττάκη και 
λάβω άκριβέστερον άντίγραφον. 

Μετά παρέλευσιν ίκανοΰ χρόνου τώ 1869 ό κ. Επαμεινώνδας Στα-
ματιάδης συνεξέδωκε μετά τής περί Καταλάνων πραγματείας αύτοΰ και 
τό πολυθρύλητον χρονιχόν τοΰ Άνθίμου, ύπό τόν τίτλον Επίμετρον 3 
άλλ' έν τή έκδόσει ταύτη άνεκάλυψα άπροσδοκήτως, παραβαλών πρός 
τάς έμάς σημειώσεις, πολλάς παραλείψεις καί χρονολογικά λάθη άλλοϊα 
και διάφορα τών έν τώ κειμένω τοΰ Περραιβοΰ. Έζήτησα τότε παρά τοΰ 
Προκοπίου Πιττάκη τό χειρόγραφον, ίνα παραβάλω αυτό πρός τό ύπό 
τού Σταματιάδου εκδοθέν, εκείνος δέ μοί άπήντησεν ότι άπό χειρός εις 
χείρα περιπλανηθέν τελευταΐον άπώλετο. Έκτοτε άκατανόητον πρό
κειται μοι τό διατί ο κ. Σταματιάδης, έκτος τής έν τώ προοιμίω όμο-
λογηθείσης ύπ' αύτοΰ παραλείψεως, ώς δήθεν περιττής, άπέκοψε καί 

1 Έν Πανδώρα Τόμ. H, φυλλαδ. 173. 
2 Χρυσαλλίδος Τόμ. Δ' φυλλ. 86. 
3 Οί Καταλάνοι έν τή Ανατολή, άπό σελ. 267 — 327. 
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συνέτεμε χωρία τινά τοΰ χειρογράφου σπουδαιότατα. Μήτοι άρά γε τό 
δοθέν αύτώ ύπό τοΰ Π. Πιττάκη δέν ητο αυτό τό πρωτότυπον, άλλά 
κεκολοβωμένον τι άντίγραφον ; 

Ενθυμούμαι καλώς ότι εκείνο τό όποιον έγώ διεξήλθον έν έτει 1866 
ήν οίον περιέγραψεν αυτό ό Κυριάκος Πιττάκης έν τή Αρχαιολογική Εφη-
μερίδι τοϋ έτους 1853 (φυλ. 33), περιείχε δέ έν δυσίπροσθετοις φύλ-
λοις και τά άγνωστα δήθεν ιστορικά ποιήματα, τά όποια ίδών ήπό-
ρησα. διατί μάταιος κατεβλήθη κόπος πρός άντιγραφήν ποιήματος εκδο
θέντος έν Βενετία τώ 1681 1 ύπό τόν τίτλον κ<Θρήνος τής περίφημου 
πόλεως Αθηνών)). 

Και ταύτα μέν τότε, έν έτει δέ 1889 ό κ. Δημ.. Γ. Καμπούρογλους 
άνεδημοσίευσεν έν τοις Μνημείοις ' τά τελευταία δύο κεφάλαια τού Περ
ραιβοΰ και έκ τοΰ επιμέτρου τοΰ Έπ. Σταματιάδου τό έπιγραφην φέρον 
<( Εφημερίδες))' παραδόξως όμως, εις ουδέν λογισάμενος τήν άποκάλυψιν 
τοΰ Αθηναίου συμβολαιογράφου και ιστοριογράφου Δ. Σουρμελή, έπι 
τών χρόνων τοϋ όποιου έζων εισέτι γέροντες Αθηναίοι, γνωρίσαντες έκ 
τοΰ σύνεγγυς τον συμπατριώτην καί διδάσκαλον Ιωάννην λίπενιζέλον 
καί γνώσιν έχοντες πιθανώτατα τής συγγραφής αυτού, φέρει εις τό μέσον 
καινοφανή όλως γνώμην, ότι δηλαδή συγγραφεύς τοϋ ίστορικοϋ ύπομνη-
ματος είναι αυτός ούτος ό Περραιβος, όχι όμως ολοκλήρου, άλλά μέχρι 
τών Εφημερίδων, αύται δέ ότι είναι έργον άλλου τινός αγνώστου',Αθη-
ναίου. Τούτο δέ αποδεικνύεται, κατ αυτόν, έκ τοΰ ότι τοΰ Περραιβοΰ 
τό δημοσίευμα είναι δήθεν πλήρες, ένώ τό τοΰ Σταματιάδου Επίμετρον 
έλλειπες. Λέγων όμως ταΰτα λησμονεί ότι αυτός ούτος, άπαντήσας 
μεγάλην τινά παρά τώ Περραιβώ παράλειψιν εις τά περί σχολείων, έση-
μ.είωσεν αύτολεξεί τάδε κέν τώ χειρογράφω Πιττάκη εκτενέστερον και 
πληρέστερον εκτίθενται ταΰτα και αλλα σχετικά πρός τήν έν Αθήναις 
έκπαίδευσιν)). Σημειωτέον δ' έκ δευτέρου ότι τών έν τώ Επιμετρώ 
παραλείψεων τον λόγον μόνον ό κ. Σταματιάδης γινώσκει, διότι, έπα-

1 "Ορα Κατάλογον Π. Βρετοΰ Μέρος β' σ. 37. Τόν θρήνον τοΰτον ανε-
δημοσίευσεν ό κ. Δημ. Γ. Καμποϋρογλους έν τω ζ' τόμ. τών Μνημείων τής 
ιστορίας τών 'Αθηναιων μετα τής παρακολουθούσης τον Θρήνον αποστροφής 
"πρό; τους ένδοξωτάτους και πολυμαθεστάτους Άθηναίους, Αντώνιο; ιερεύ; ό 
Μπουμπούλη;". 

2 Μνημ. τή; ιστορίας τών Άθηναίων τόμ. α' σελ. 28—40 και 99—131 και 
Ίστορίας τόμος α' σελ. 25 και έπ. 
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ναλέγω, τό ύπ έμοΰ παραβληθέν χειρόγραφον ού μόνον τά έν τω Επι
μετρώ παραλειφθέντα χωρία περιελάμβανεν, άλλα και έτερα σπουδαιό
τατα, άτινα έλλείπουσιν έκ τής Επιτομής τοϋ Περραιβοΰ. 

Ό προσεκτικώς διεξερχόμενος τό υπό τοϋ κ. Σταματιάδου εκδοθέν 
μέρος τοϋ χειρογράφου, τό περιλαμβάνον τήν έπι τής τουρκοκρατίας 
περίοδον, πείθεται άδιστάκτως Οτι ό γράψας έβίου έν Αθήναις και ήν 
μάλιστα διδάσκαλος' ούτω φέρ' ειπείν έν σελ. 271 (τοϋ Επιμέτρου) 
σημειοϋται περί τών έν Αθήναις σχολείων κ. . . ό κυρ Αθανάσιος, ον 
μετά ες έτη εκουσίως παραιτηθέντα ύπό τοΰ γήρατος διαδέχεται ό νυν 
Σχολαρχών κύρ Σαμουήλ Κουβελάνος)) και περαιτέρω, προκείμενου λόγου 
περί τής Σχολής τοΰ Ντέκα κ. . . ώς φαίνεται έν τή διαθήκη, αύτοΰ 
κειμενη εις τήν βιβλιοθήκην της Σχολης. Η οικοδομή έγένετο δι' επι
στασίας τοΰ εξαδέλφου του κυρ Μιχαήλ Ντέκα, πρός τόν όποιον ειχε 
στείλη απόλυτον έξουσίαν νά έξοδεύση τά όσα ήθελε χρειασθοΰν εις τόν 
άπαρτισμόν τοϋ κτιρίου)). 'Απάσας ταύτας τάς λεπτολογίας, περί ών 
μόνον οι έν Αθήναις έφρόντίζον, παραλείψας επίτηδες ό Περραιβός, ώς 
επουσιώδεις και σχολαστικάς, κατωνόμασε μόνον τούς διδασκάλους και 
ουδέν άλλο' έξ απροσεξίας μάλιστα και άγνοιας προσεκόλλησεν έν τέλει 
τοΰ καταλόγου τών διδασκάλων τής σχολής τοΰ Κοινου ονόματα ανή
κοντα εις τήν έτέραν σχολην τήν ύπό τοΰ Ντέκα ίδρυθείσαν, ούτως ώστε 
τόν Κουβελάνον τελευταϊον σχολάρχην τής σχολής τοϋ Κοινοΰ διαδέ
χεται ό πρό τεσσαράκοντα και πέντε' ετών αποθανών Βησσαρίων 'Ροΰ-
φος, πρώτος διδάσκαλος τής Σχολής τοϋ Ντέκα.Ένώ δέ τοιαϋτα συνο-
πτικώς και άπροσέκτως σκιαγραφεί ο Περραβός, ό καθαυτό συγγραφεύς 
τοϋ Επιμέτρου εκτείνεται μετά περισσής ακριβείας, πάντα λεπτομερώς 
καταγραφών τά τής σχολής, έν ή και αυτός έδιδάσκετο και κατόπιν 
έδίδασκεν, ορίζων έν άλλοις και ποΰ αυτής εκείτο ή διαθήκη τοΰ ίδρυτοΰ 
τής σχολής Ντέκα. 

Ό Περραβός λοιπόν προδήλως, περιελθόντος εις χείρας αύτοΰ τοΰ 
χειρογράφου τής ιστορίας τοΰ Άνθίμου ίσως έν Κέρκυρα, ό'που κατόπιν 
ήγόρασεν αυτό ό Κ. Πιττάκης, άντέγραψεν όσα έθεώρησεν άξια λόγου 
καί ικανά πρός τόν σκοπόν αύτοΰ' μεταβαλών δέ και άφομοιώσας τό 
λεκτιχόν πρός την έπιλοιπον συγγραφήν τής ιστορίας τοΰ Σουλίου καί 
Πάργας, έπέγραψεν ((Έπιτομη περι τής τών Αθηνών πολιτείας)). "Ωστε 
αδικεί τον γνήσίον συγγραφέα ό κ. Καμπόρογλους, αποδίδων εις τόν 
σφετερίσθέντα αλλότριους κοπους Περραιβόν τόν όφειλόμενον έπαινον καί 
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έκδίδων καταδικαστίκήν άπόφασιν άμετάκλητον, καθ ήν «ή περί Αθη
νών χρονογραφία ή ύπό Σταματιάδου έκδοθεϊσα έν επιμετρώ μέχρι τοΰ 
τέλους αυτής καί τής αρχής τών Εφημερίδων δέν δυναται νά χρησι
μεύση ώς ιστορική πηγή 1). Άλλ' ό κ. Καμπούρογλους δέν αποδέχεται 
ουδέ ότ! αί κατά σειράν άκολουθοΰσαι έν τώ κειμένω Εφημερίδες συνε-
τάχθησαν ύπό τοϋ γράψαντος καί τό πρώτον μέρος, τό περιλαμβάνον 
τήν ίστορίαν τών Αθηνών μέχοι τής ύπό τοΰ Μοροζίνη καταστροφής, 
άλλ' ότι άλλος έγραψε τό πρώτον μέρος και άλλος τά δεύτερον. Ένώ 
επιμελώς εξεταζομένου τοΰ κειμένου καί παραβαλλομενων τών δύο μερων 
προς άλληλα, καταφαίνεται έναργώς όμοίότης καί κατά τήν ύφήν τοΰ 
λόγου και κατά τόν τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι και κατά τήν έκλογήν τής 
φράσεως, και ουδεμία εναπομένει άμφιβολία ότ! εις και ό αυτός δίδά* 
σκάλος, άφοϋ εξιστόρησε τά πρό αύτοΰ γεγονότα συνοπτίκώς έξ αλλό
τριων πηγών, ένδιατρίψας μόνον εις τά περί σχολείων, τά όποια έγίνωσκε 
κατά βάθος, έξηκολούθησε δέ κατόπιν τά μετά τόν Μοροζίνην, έπι-
συνάψας και κατάλογον τών κατά τούς χρόνους εκείνους αρχιερέων, 
καταλήγει εις τό ετος 1754. Έντεϋθεν όσας ειδήσεις είχε λάβε:, τάς μέν 
παλαιοτέρας έκ σημειωμάτων και άλλων πληροφοριών, τάς δέ νεωτέρας 
έξ ίδιου ίσως ημερολογίου, κατέστρωσε χρονολογιχώς ύπό τόν τίτλον 
«Εφημερίδες)). 

Και ότι μέν ό γράψας ήν διδάσκαλος και όχι ό Περραιβός, φανερόν 
καθίσταται και έκ τών πικρών παραπόνων περί τής καθυστερήσεως τών 
διδασκαλικών μισθών (( . . . έκαμε τούς δυστυχείς αυτής διδασκάλους νά 
κοπιάζουν εις τό έργον τους δύο ολόκληρους χρόνους χωρίς νά λάβουν 
ουδέ όβολόν και είναι εις κίνδυνον νά κλείσουν και τά δύο σχολεία. 
Οί διδάσκαλοι, με όλον όπου ενδεείς, δέν παύουσίν άχρι τής σήμερον 
τής διδασκαλίας και παραδόσεως τών μαθημάτων, έλπίζοντες εις τό 
άπειρον έλεος τοΰ Θεοΰ, και μήπως ό νέος κυρίαρχης τής Βενετίας 
ήθελε βάλε; εις τήν προτέραν τάξίν και άκολουθίαν εκείνα τά λάσσα, ή 
τέλος πάντων μήπως και οι συμπατριώται . . . )). Ότι δέ είναι ό Αθη
ναίος διδάσκαλος Ιωάννης Μπενίζελος άποδείκνυται και έκ τών έξής' 
έν σελ. 272 σημειοϋται αχαί άντίκατεστη ό ήδη σχολαρχών κύρ Ιωάν
νης Μπενίζελος Αθηναίος, μαθητεύσας και αυτός παρά τε τώ μακαρίττη 
Βησσαρίωνι και τώ κύρ Αθανασίω καί Δημητρίω)), έν δέ σελ. 283 «άπέ-

1 Ιστ. Καμπ. ένθ' ανωτέρω. 
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θανεν ο ιεροδιδάσκαλος κυρ Βησσαρίων . . ύποκάτω εις αυτόν επαιδεύθην 
και εγώ τά γραμματικά)), έν σελ. 292 «εις τάς 26 τοϋ Αύγουστου διε-
δέχθη την σχολήν τοϋ Ντέκα ό Ιωάννης Μπενιζέλος)), έν σελ. 294 «τον 
σοφολογιώτατον διδάσκαλον κύρ Δημήτριον Βόδα Ιωαννίτην. . . ύπο
κάτω εις αυτόν ηκουσα καί εγω την λογικήν τοϋ Κορυδαλέως 1). 

Άν και φαίνωνται ικανά τά ανωτέρω πρός πίστωσιν ότι ό Ιω. Μπε-
νιζέλος και ό χρονογράφος δέν είναι δύο άλλ εν και τό αυτό πρόσωπον, 
ούχ ήττον άσφαλεστάτην περί τούτου άπόδειξιν παρέχει ήμϊν ή ιδιό
χειρος επιστολή τοϋ Ιω. Μπενιζέλου άποσταλείσα τω 1798 πράς τόν 
Πατριάρχην Ιεροσολύμων και δημοσιευθείσα κατ ευτυχή σύμ,πτωσιν 
έν τοις Μνημείοις τοϋ κ. Δ. Καμπούρογλου ύπό τοϋ κ. Μ. Ι. Γεδεώ-
νος 2. Μια περικοπή τής επιστολής ταύτης είναι απαράλλακτος πρός τήν 
έν τω χρονικώ τοϋ Ανθίμου θρηνωδίαν υπέρ τών σχολείων και τών 
διδασκάλων. 

Ιδού ή περικοπή τής επιστολής: «Έγώ τοιγαροϋν, Μακαριώτατε 
δέσποτα, ευρίσκομαι ένας παραμικρός διδάσκαλος τής έν Αθήναις, 
πατρίδι μου, ελληνικής σχολής, ήτις ήτον συστημένη και προικισμένη 
παρά τίνος Ιωάννου Ντέκα Αθηναίου, όπου ειχεν αποθέσει ίκανήν 
ποσότητα χρημάτων εις τήν Τζέκαν τής Βενετίας, άπό τήν οποίαν 
έστελλετο κατ'έτος ό μισθός τοϋ διδασκάλου, δουκάτα διακόσια' έξ 
αύτοΰ λοιπόν τοϋ ετησίου μισθοϋ, άγκαλά και ολίγου εις άνθρωπον μέ 
φαμιλίαν ωσάν έμενα, πλήν ποιούμενος τήν ανάγκην φιλοτιμίαν, διή-
γον τόν βίον έν λιτότητι και ευτέλεια και ήρκούμην εις αυτήν την 
κατάστασιν μή ένοχλών τών φίλων τινί' αλλ' η των Γάλλων πυρκαϊά 
οπου με πολυ' μέρος της Ιταλίας κατεκαυσε καί την είς δεκατεσσαρας 

1 Ο Δημήτοιο; Βόδα; έν σελ. 272 Ονομάζεται απλώς Δημήτριο;, διότι τότε 
οι διδάσκαλοι έκαλοϋντο διά μόνων τών κυρίων Ονομάτων ούτω καί κύρ 'Αθα-
νάσιον εννοεί τόν Αθανάσιον Μπουσόπουλον τόν Πελοποννήσ;ον. *Ας μή φανή 
δέ παράξενον ότι ό Ιω. Μπενιζέλο;, ήδη διδάσκαλο; από τριετίας έν τή Σχολή 
τοϋ Ντέκα, ήκροατο καί τοϋ Δημητρίου Βόδα, προσκληθέντο; τότε ως διδα-
σκάλου εις τήν σχολήν τοϋ Κοινρϋ, διότι οι άνδρες έκείνοι ήσαν μετριόφρονε; 
καί δέν έθεώρουν ταπεινωτιχόν τό διδάσχεσθαι ύπό τών σοφωτέρων' καί προ 
αύτοϋ οχι άπλοϋς διδάσχαλος. αλλ αυτός ό Μητροπολίτη; Ανθιμος "δέν ήσχυ-
νετο, γράφει ό Μπενιζέλο; έν τκι; έφημερισιν, άρχιερεύ; <ον νά μαθητεύση υπό τε 
τώ διδασκάλω κΰρ Παισίω καί τώ κύρ Κοσμα". 

2 Μν. Καμ. β' σ. 330. 
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αιώνας ανεπηρέαστον' διαμείνασαν λαμπράν και περιφημον 'Αριστοκρα-
τίαν των Ενετών, κατελαβεν εως των εσχατιων της Αττικης κάμε τόν 
τρισάθλιον και μέ κατέκαυσεν έξ ολοκλήρου ! Β. 

Ιδού και τό χωρίον τοϋ Επιμέτρου : « . . . Άλλά φεΰ, τοϋ μεγέ
θους τής συμφοράς ! ή θεία παραχωρήσει και κρίμασιν οις οίδεν ή πάν-
σοφος αύτοϋ πρόνοια και βουλή, παρά τών λαοπλάνων και άθεων Γάλλων 
έπισυμβάσα καταστροφή και ολης μεν της Ιταλίας, περισσοτέρως δέ και 
άπροσδοκήτως, και πάνυ έλεεινώς της επί δεκατεσσαρας αιωνας ανεπά-
φου και αδιασείστου περικλεους εκείνης αριστοκρατίας τών Ούενετών, 
φθάσασα οία τις λαίλαψ και έριννύς καταχθόνιος καί έως; εις τας εσχα
τιάς τής πτωχής ήμών Αττικης, έκαμε τούς δυστυχείς αυτής διδασκά
λους κτλ. . . κ. 

Η αυτή έννοια και αί αύται λέξεις έκ μιας και τής αυτής αναντιρ
ρήτως έξήλθον κεφαλής, τής τοΰ Ιωάννου Μπενιζέλου, όστις φοβούμε
νος πιθανόν τούς Τούρκους, απέκρυψε τ' αληθές αύτοΰ όνομα ύπό τό 
ψευδώνυμον Άνθιμος' ό δέ Περραιβός εύρων τό χειρόγραφον έν Κέρκυρα, 
αντέγραψε και έδημοσίευσεν, όσα έθεώρησεν άξια λόγου, έν παραρτήματι 
της ιστορίας Σουλίου καί Πάργας. Και δέν έτόλμησε μέν νά παρουσίαση 
ώς ίδιον έργον τήν Επιτομήν της των Αθηνων πολιτείας, άπέφυγεν όμως 
έπιτηδείως νά όνομάση τόν συγγραφέα (τόν όποιον ίσως και ήγνόει), 
προτάξας τά αόριστα ταϋτα: «Επειδή και τήν τοΰ Σουλίου και Πάργας 
ίστορίαν συνέγραψα, στοχάζομαι νά μήν είναι περιττή και ή παροϋσα 
βραχεία επιτομή περί τής τών Αθηνών πολιτείας)). Άλλ' ό Διονύσιος 
Σουρμελής ό Αθηναίος έγίνωσκε τόν αληθή συγγραφέα, μαθών τούτο 
έκ τών πρεσβυτέρων Αθηναίων τών προσωπικώς γνωρισάντων τόν διδά-
σκαλον Μπενιζελον, όθεν και άνενδοάστως έδήλωσε τοϋτο έν τή συνο
πτική αύτοϋ περί Αθηνών πραγματεία ούτωσί: «Άπό δέ τοΰ 1690 
μέχρι τοϋ 1754 έζων οί Αθηναίοι έν ησυχία, πολιτευόμενοι κατά τόν 
άκόλουθον τρόπον, ώς διαλαμβάνει τό υπόμνημα τοϋ μακαρίτου διδα
σκάλου Ιω. Μπενιζέλου, ανδρός σοφοϋ και αρετής σπανίας)). Εν υπο
σημειώσει δέ προσεθηκεν : «Ό Χριστόφορος Περραιβός έξέδωκε τοϋτο 
κατά νυνέπειαν τής περί Σουλίου και Πάργας ιστορίας του, μ.ή φανε-
ρωσας όμως τό όνομα τοϋ συγγραφέως)). Άλλά και ό Σουρμελής παρα
δόξως δέν είδε τό παρά τώ Πιττάκη χειρόγραφον και διά τούτο έδημο-
σίευσε περικοπήν τινα έκ τού Περραιβοΰ έλλειπή ώς ειχε, διορθώσας 
μόνον ένιαχοΰ τό λεκτικόν φαίνεται, ότι ό κ. Πιττάκης, έπιθυμών 
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αύτος νά έκδώση πρώτος τό χειρόγραφον, ήρνήθη τοΰτο εις τόν Σουρ
μελή, έξ ού και μήνις έπηκολούθησε και καταφορά κατά τοΰ συμπα-
τριώτου Πιττάκη. 

Εξέφρασα ήδη τήν ύπόνοιαν ότι τό ύπό τοΰ κ. Σταματιάδου δημο
σιευθέν Έπίμετρον ελήφθη έξ άντιγράφου, έν ώ μεταξύ άλλων ήλλοιώθη 
και τό όνομα Μπενιζέλο; εις Βενιζέλος, όπερ ούδαμοϋ τοΰ χειρογράφου 
άπαντα. 'Ασυγκρίτω; όμως σπουδαιότεραι είσιν αί παραλείψεις παρά τε 
τώ Περραιβώ καί τώ Σταματιάδη, αϊτινες ευτυχώς συμπληροΰνται έκ τών 
έμών σημειώσεων. Έκ δέ τών συμπληρουμένων τούτων χωρίων, τά 
όποια έκ τοΰ γνησίου χειρογράφου αντέγραψα, τηρήσα; άκεραίαν και άλώ-
βητον την έννοιαν, μανθάνομεν γεγονότα όλως άγνωστα, συμπληροΰντα 
καί διαφωτίζοντα πολλά τής Αθηναϊκής ιστορίας σκοτεινά καί ατελή. 

Ούτω, φέρ' ειπείν, ό μεν Σταματιάδης άπέκοψε τό κείμενον άπό τοΰ 
μέσου τής απαντήσεως τών Αθηναίων πρός τόν Άπδουλά πασάν, από 
τής λέξεως υπομονη (επιμέτρου σ. 281 5. 7), ό δέ Περραιβός έξηκο-
λούθησε μέχρι τέλους τής σελ. 174, ένώ κατά τήν έμην συμπλήρωσιν 
έπεται διήγησις επεισοδίου περιεργοτάτου, έν ω βλέπομεν γεγονός πρω
τοφανές και πρωτάκουστον έπι τουρκοκρατίας, χριστιανόν δήλα δή διο-
ριζόμενον παρά τοΰ άρχιευνούχου βοιβόδαν μετά δικαιοδοσίας Ζαμπίτ, 
έν πόλει κατοικουμένη ύπό χιλιάδων Τούρκων. Μετά δέ ταΰτα αναγρά
φονται έν ίδιω κεφαλαίω τά ονόματα τών πρώτων μετά τόν Μοροζίνην 
αρχιερέων καί πολλά βιογραφικά σημειώματα περί τούτων. Ό Περραιβός 
παρέλειψε προσέτι τά άπό τής σελ. 175 καί τών λέξεων κτήν διοίκησιν 
τής πόλεως)), ένθα ό Μπενιζέλος καταλέγει τάς οίκογενείας έξ ών συνή
θως έξελέγοντο οι δημογέροντες καί εκθέτει τίνι τρόπω έν τω καταλόγω 
τούτω κατετάχθη και τις νέηλυς έκ Θεσσαλίας. Παρέλειψε δέ τελευταϊον 
έν σελ. 177 καί άπό του στ. 9 τινάς τών πόρων τοΰ Κοινου. 

Ταΰτα έν συντόμω σήμερον, έξ ών διαφωτίζεται, νομίζω, έπαρκώς 
τό τέως σκοτεινόν ζήτημα περί τοΰ τις ό γνήσιος συγγραφεύς τοΰ παρά 
τώ Πιττάκη χειρογράφου' και αίρεται μέν έκ τοΰ μέσου πάσα άφορμή 
πρός περαιτέρω συζήτησιν, αποκαθίσταται δέ και ή ύπόληψις τοΰ δεινώς 
συκοφαντηθέντος ύπό τοΰ Χόπφ και άλλων Κυριακού Πιττάκη, τοΰ 
πολλά μοχθήσαντος υπέρ τής διασώσεως τών αρχαιοτήτων καί πρώτου 
άναδιφητοΰ τή; νεωτέρας ιστορίας τών Αθηνών. 

Θ. Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ 

ΕΚ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ1 
—*— 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Προκήρυξις. 

Πρόσνερον τη 29 Ιουνίου 1822. 
Κάμνομεν γνωστόν εις όλους, Οτι οι πολεμικοι άξιωματικοί Οπόταν έμβαίνουν 

εις τα πολιτιΚα Και οικονομικά επαγγέλματα τοϋ Έθνους, κάνουν αμέσως τά 
πολεμικά των άξιώματα' τήν πατένταν των ήμποοοϋν νά βαστοϋν διά μίαν 
μόνην άπόδειξιν Οτι έδούλευσαν και εις τήν πολεμικήν τοϋ Έθνους δούλευσιν, 
αλλά εις τά γράμματα όπου θέλουν απογράψη κατά τό επάγγελμα των δέν 
ημποροϋν νά γράφουν τόν τιτλον των. Πρός τούτοις οι νόμοι εμποδίζουν εις 
τούς πολεμικοϋς αξιωματικούς από τοϋ νά έμβαίνουν εις τά πολιτικα επαγγέλ
ματα, έν οσω θέλει βαστάξη ούτος ό υπέρ θρησκείας καί ελευθερίας ιερός πόλε
μος, μετά τό τέλος τοϋ Οποίου καθ εις είναι ελεύθερος άπό τήν σεβαστήν Βου-
λήν εις τό νά παραίτηση τό επάγγελμα του, καί τότε ημπορεί νά ζήτηση διά 
νά έμβη ει; Οποιανδήποτε άλλην δούλευσιν ή επάγγελμα. Ούτω προστάζουν οι 
ιεροί νόμοι τοϋ Έθνους και ουτω νά γίνη γνωστόν τοις πασιν έξ αποφάσεως. 

Ο Γενικός Επαρχος της Κρήτης 
Τ. Σ ) ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΕΦ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Εφήμερος Διαταγή. 

Πατριώται ! Δια νά καταζαλίσωμεν τόν τύραννον έχθρον και νά τόν κάμω-
μεν να ανατρέψη κάθε σχέδιον τών μιαρών σκοπών του, απεφασίσαμεν νά τόν 

1 Οκ.Ι . Βλαχογιάννης ασχολούμενος από μακροϋ εις τήν περισυλλογήν 
επισήμων έγγραφων ανηκόντων εις τήν έπανάστασιν τοϋ 1821 και τους μετά 
ταϋτα χρόνους τής αντιβασιλείας και τής πρώτης μοναρχικής βασιλείας τοϋ 
"Οθωνος, κατήρτισε συλλογήν πολυτίμοτάτην τοιούτων έγγραφων εις πολλάς 
ανερχομένων χιλιάδας. Έξ αυτών ιδίαν σειράν άποτελοϋσι τ' άφορώντα εις τήν 
έν Κρήτη κατά τόν αγώνα έλληνικήν διοίκησιν, κέκτηνται δ' ού σμικράν ίστο-
ριχήν σπουδαιότητα. Έκ τών έγγραφων τούτων αρχόμεθα από τοϋδε νά δημο-
σιεύωμεν κατ' έκλογήν τά σπουδαιότερα, παρέχοντες ούτω μικράν συμβολήν 
εις τόν έπιχειρήσοντά ποτε λεπτομερέστερον ή μέχρι τοϋδε νά μελετήση τόν 
έν Κρήτη αγώνα κατά τήν έλληνικήν έπανάστασιν. 
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κτυπήσωμεν με τήν βοήθεαν τοΰ θεού άπό τό Σέλινον. καθώς τοϋτο σας προε-
γραψαμεν και σας είδοποιήσαμεν. "Οθεν όσοι πιστεύετε εις Χριστόν καί ποθείτε 
την σωτηοίαν τή; πατρίδος, τρέξατε τώοα εις αυτήν τήν σωτήριον έκστρατειαν 
καί δείξατε τήν γενναιότητα σας καί τό ότι είσθε άξιοι να όνομάζεσθε απόγονοι 
τών ελευθέριων έκείνων αοιδίμων ηρώων Ελλήνων Και ιδού καί ήμει; αποφα-
σίζομεν πάλιν νά έλθωμεν διά θαλάσσης μέ άλλα τρία καϊκια, διά νά τού; κατα-
τρομάξωμεν άπό λάθε μέρος, καί έλπίζομεν εάν τρέξητε προθύμως και μέ γεν
ναιότητα, ότι ή νικη ειναι έδική μας. Στοχασθήτε και σεΐς μόνοι καί τήν 
απόλαυσιν όπου θέλει έχετε. 

Εν Σφακίοις τη 27 Αυγούστου 1822. 
Ο Γενικός Έπαρχος της Κρήτης 

Μ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΕΦ 

Προς τους κυρίους φροντιστάς τών εσωτερικών υποθέσεων. 
Δέν έλειψα νά σας φανερωσω καί διά τοϋ παρόντο; μου ότι σήμερον έμά-

ζευσα Ολους τού; κατοίκου; τής επαρχία;, τών Οποίων έδιάβασα τόν διοργανισμόν 
τοϋ συστήματος καί τού; έδιόρισα νά εύρουν του; πλέον αξιωτέρου; δημογέρον
τας καί νά τού; στείλουν τήν δευτέραν σύν Θεώ όπου νά εύρωμεν καί τού; 
έπιστάτας τής οϊκονομίας άπό τ'έκείνους μέ την έκλογήν τών πλειοτέρων 
καπεταναίων και προεστών καί τών λοιπών κατοίκων. "Οθεν και μετά τήν 
τελείωσιν τούτων θέλω σας φανερώση πάλιν ευθύς και μένω ει; τά; προσταγάς 
σας διά πάντα ώς αδελφός 

τη 3 Ιουλίου 1823 εν Μουρνιές. 
Έπαρχος Κυδωνίας 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ 


