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Κύριος και πρώτιστος σκοπός της κ Αρμονίας Β είναι ή διάδοσις της 
αλήθειας διά πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ίδια εις 
την φιλοσοφιαν και θεολογιαν, την ίστοριαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κην και χριστιανικήν άρχαιολογιαν, τα ελληνικά γράμματα έν γένει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστημας. 

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

Πρός Οσον ενεστι τελειοτέραν έπιτευξιν τούτων ή ((Αρμονία)) μετ' 
ίδιας προσοχή; θά παρακολουθεί τήν φιλολογικήν κινησιν της τε Έλλά-
δον και τη; αλλοδαπής, ού μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αύτης, άλλα καΐ άνα-
πτύσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγου. 
"Οθεν και παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νέον σύγγραμμα, όπως πέμπη 
ήμίν έν άντιτυπον αύτοϋ, η όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν' άναγγειλη ήμίν τουλάχιστον την έκδοσιν. 

Ή κ Άρμονια)) θέλει φιλοξενεί εν ταίς στηλαις αύτης πασαν έπι-
στημονικην διατριβην εγκρινομενην προηγουμένως ΰπό της πρός τόν 
σκοπόν τοΰτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μη προσκρουουσαν 
ειτε αμέσως είτε εμμέσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά
γματα τοΰ Ευαγγελίου. 

Ή ((Άρμονία" εκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 
τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 8°" μετ' είκόνων και πινάκων έν παραρ-
τήματι η και εντός τοΰ κειμένου. 

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

"Οσοι τών κ. κ. συνδρομητών δεν κατέβαλον ακόμη την συνδρομήν 
αυτών παρακαλούνται να πέμψωσιν αυτήν 

οί μέν εν Ελλάδι και τη Ανατολή 

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

οι δ' έν τη Δυτική Ευρώπη 

προς τον Herrn CARL FR. FLEISCHER, Huchhandler, Leipzig, 
Salomonstrasse 16, μετά της έξης σημειώσεως : pour COmpte 
de MM. Barth & von Hirst a Athenes. 
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Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΑΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ 1 
ΥΠΟ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΟΥΒΙΟ ΛΙΟΥΚ 
' 

Έν στενή δ επαφή μετά τοϋ βασιλέως Δόν Ιωάννου, υπάρξαντος 
άληθοΰ: Αυγούστου τοΰ Καταλανικοΰ πολιτισμοΰ, πριν η τό βασιλικόν 
στέμμα περβάλη τους κροτάφους του, εΰρίσκετο έν επιφανές έξ'Αραγωνίας 
πρόσωπον, ούτινος ή πρός τά κλασσικά γράμματα ευφυία άνεπτϋχθη έν 
Αβινιώνι, Ιταλία και 'Ρόδω, ίσως δέ και έν αυταις ταις Αθήναις, διότι 
ευρέθη ει; φίλικάς η έχθρικάς σχέσεις μετά τοΰ Καταλανικοΰ δουκάτου, 
ότε ή διπλωματία και ή ανδρεία των φιλοξενών ιπποτών του έθεσαν τον 
Μωρέαν υπό την κυριαρχίαν του. Έννοοΰμεν τον μεγαν Αρχοντα Δόν 
Ιωάννην Femandex de Heredia, άνδρα κοσμοπολίτην και χαρα-
κτήρος εξόχως έπιχειρηματικοΰ, ρέποντος πρός πάν είδος παιδείας, προ
πάντων ιστορικής, έχεφρονα και ίκανώτατον διπλωμάτην, δεξιόν βρα
χίονα τοΰ ΙΙοντίφηκος έν Αβινιώνι, και κριτήν επί τίνα χρόνον τής τύχης 
τοΰ φράγκικου Μωρεως. Η φιλολογική παρουσία του έν τή Καταλανοα-
ραγωνική μοναρχία είναι σπουδαιότατη. Ό Heredia είναι πρόδρομος 
των μεγάλων Μαικηνών τής κλασσικής Αναγεννήσεως και εφάμιλλος τών 
Bercheure και Collutio Salutato, αν όχι ένεκα τών ίδιων αϋτοΰ 
έργων, άλλ ένεκα εκείνων, άτινα ενέπνευσε, συνέλεξεν ή διέταξε νά 
μεταφρασθώσιν. Ώ ; δέ ό Άλφόνσος Ε' έν τή αυλή τής Νεαπόλεως, 
περιεστοιχιζετο και ούτος έν Άβινιώνι υπ ανδρών φίλοβίβλων και λογίων 
και, ίνα μεγαλύτερα καταστή ή όμοιοτης, έφερεν έκεϊ αφανή τινά 

1 Συνέχεια ιδε σελ. 273. 
2.3 
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"Ελληνα πεπαιδευμενον έκ τής νήσου "Ρόδου, όστις έν μετριωτέρω κύκλω 
προηγείται επί τινα έτη των επιφανών εκείνων Βυζαντινών, οιτινες, 
κεκαλυμμένοι έτι ΰπό τής κόνεως τών ερειπίων τοΰ Βυζαντίου, μετέ-
φερον εις τάς πόλεις τής Ιταλίας τά λείψανα τοΰ αρχαίου 'Ελληνικού 
πολιτισμού. Ωνομάζετο δέ ό πεπαιδευμένος εκείνος Δημήτριος Ταλοδί-
κης η Καλοδίκης (Talodiqui ό Calodiqui). Τοΰτον έπεφόρτισεν ό 
Heredia έν Άβινιώνι νά μετάφραση έκ τής κοινής Ελληνικής η Βυζαν-
τιακής τους Βίους του Πλουτάρχου, τά Χρονικά του Ζωναρα, ίσως δέ 
και τά Ελληνικά Χρονικά τοΰ Μωρέως—καίτοι είναι πιθανόν, ότι 
έν τή κατατάξει και συναρμολογία τής λοιπής αποτελούσης αυτά ύλης 
έλαβε μέρος ό ίδιος "Αρχων—-και άλλα έργα, άτινα αναμφιβόλως άπω-
λέσθησαν. Έξ επιστολής δέ τοΰ βασιλέως Δον Ιωάννου προς τον μεγαν 
εκείνον φίλον του τρανώς καταφαίνεται, ότι ό "Ελλην μεταφραστής 
έγίνωσκε τήν τραχειαν Άραγωνικήν διάλεκτον', και τοΰτο είναι νέα 
μαρτυρία τής έν τώ Έλληνικώ εδάφει διαδόσεως αμφοτέρων τών έν τή 
Άραγωνική μοναρχία ομιλουμένων γλωσσών. Τό μόνον λοιπόν ίχνος 
Βυζαντινισμοΰ, τό έν τή Ισπανική φιλολογία τοΰ μέσου αιώνος άναφαι-
νόμενον, οφείλεται εις τόν περίφημον Άραγώνιον "Αρχοντα, και δεν 
υπάρχει άμφιβολία, ότι έν τή ξένη ταύτη επιδράσει, τή ύπό τής μετα
φράσεως τοΰ Ζωναρά και τής ταξινομήσεως και μεγεθυνσεως τών Χρο
νικών τοΰ Μωρέως άντιπροσωπευομενη, έσχε πολϋ μέρος ή έν Ελλάδι 
διαμονή του. Ή φήμη τών εκτεταμένων ιστορικών έπιτομών του, 
αιτινες άποτελοΰσι κύκλον τόσον πολυάριθμον, ώς αϊ έπιτελεσθεϊσαι ΰπό 
τοΰ βασιλέως Sabio, έν αίς αναμιγνύονται ό Πλούταρχος και ό 
Ζωναράς, ό Hethoun και ό Μάρκος Πόλος, τά κοινά Ελληνικά 
χρονικά μετά τών ίστοριώγ τοΰ μονάρχου εκείνου, και τά βασιλικά χρο
νικά τοΰ Δόν Ιακώβου και τοΰ Άγιου Φερδινάνδου, έφθανε μέχρι τών 
Ιταλών διδασκάλων τής ΙΔ' εκατ., ή δέ καλώς έφωδιασμένη βιβλιοθήκη 

1 Η επιστολή αυτη φέρει χρονολογίαν 17 Νοεμβρίου τοΰ 1384, καί μεταξύ 
άλλων λέγει κύτώ τά εξής: "Πρός τούτοις ήκουσαμεν ότι έχετε έκει ένα 
φιλόσοφον εξ Ελλάδος, Οστις μεταφράζει ύμιν βιβλία έκ τής Έλληνικής εις την 
ημετέραν γλώσσαν. Παρακαλοϋμεν ϋμας θερμώς, Οπως κποστείλητε ήμϊν τό 
είρημένον βιβλιον τοϋ Τρόγου Πομπηιου καί έξ έκεινων, άτινοι μεταφράζει 
ϋμίν ο ρηθεις φιλόσοφος." 

Arch. Cor. Aragon. Reg. 1748, φϋλλ. 121. Ό "Αρχων Heredia 
διέμενε τότε έν 'Αβινιώνι (ιδ. τό παράρτημα Α'). 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΑΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 339 
του διηγειρε τήν ζηλοτυπίαν τοΰ CoUutio Salutato' και τοΰ βασι
λέως Δον Ιωάννου Α' τής Άραγωνίας, όστις συν τώ έπωνύμω τοΰ έρα-
στοΰ τής ευγενείας θά ήτο επίσης άξιος νά φέρη και τό τοΰ έραστοΰ τής 
σοφίας. Άς άναμνησθή τις τόν πόθον μεθ' ου έπ' ανταλλαγή θηρευτικών 
πτηνών και κυνών έζήτει παρ ' έκείνου τά έργα τοϋ Τρόγου Πομπηίου καί 
τοϋ ίωσήπου 2. Περί δέ τής έκτιμήσεως, ην έτρεφε διά τάς μεταφράσεις 
του καί τάς ίστορικάς συναρμογάς του μαρτυρεί η επιστολή, ην έγραψε 
μαθών τόν θάνατον του. αναθέτων δι αυτής εις ηγουμένους τινάς τοΰ 
Τάγματος τοΰ Άγιου Ιωάννου, τους Βίους του Πλουτάρχου, τα Μεγάλα 
χρονικά της Ιστοριας, τα Μεγάλα χρονικά των κατακτητων, η αυτοκρα-
τόρων, ώς αυτός τά ονομάζει, τών όποιων τό πρώτον μερος είναι 
κατά λέξιν μετάφρασις τοΰ ΙΓ' βιβλίου τής 'Επιτροπης ιστοριων τοΰ 
Ιωάννου Ζωναρά, και τέλος τά Χρονικά τής Ελλάδος, ή τό κοινώς 
ονομαστόν Χρονικόν του Μωρέως, εις τό οποίον ΰποπτεύομεν Οτι 
περισσότερον ή εις άλλα έργα έλαβεν άμεσον καί προσωπικώς μέρος ο 
Μέγας "Αρχων 3 

Eν δέ τώ πρός τήν Άκρόπολιν και τόν Βυζαντινισμ.όν ή Έλληνισμόν 
έγκωμίω τοΰ έρασιτέχνου Άρχοντος Heredia συνοψίζεται άπασαή καλ
λιτεχνική φιλολογική ΰπόστασις, ήν παρακατέθηκεν έν τή ψυχή τών 
Καταλανοαραγωνίων νικητών ή μεσαιωνική Ελλάς. Βέβαιον είναι οτι ή 
κατάστασις ταύτης δεν ήτο πρόσφορος, όπως μετάγγιση εις αυτήν πόθους 
γνώσεως, διότι ο Ελληνικος κλήρος εΰρίσκετο τότε έν τή αυτή παχυλή 
άμαθεία, εις ήν άφήκεν αΰτον αρχομένης τής ΙΓ έκατοντ. ό Μητροπολί-

1 Ότι ό Heredia ειχεν αποτελέσει πλουσίαν βιβλιοθήκην. προπάντων έ; 
έργων ιστορικών, βέβαιοι ήμιν επιστολή, ήν εγραψεν αΰτώ ό περίφημος ούτος 
Ιταλός φιλόλογος ζητών χειρόγραφα τινα. "Inter alia quibus delectaris. 
est copia cumulatioque- librorum in qua re studio tanto tantaque eura 
vac asti. ut iam sit onnibus persuasum frustra librum quaeri quem 
apud te non contingerit reperiri.sed inter alios te praecipue dilexisse 
semper historicos." Ιδ. πρόλογον τοϋ A. Morel-Fatio εις τό Libro de 
los fechos et conquistas del principado de la Morea τοϋ Maestre 
Heredia. δημοσιευθέν ΰπό τής Societe de l Orient latin (Γενευη 1885), 
σελίς XVIII.— Περι τοϋ προσώπου τούτου, περι ου ισως ασχοληθώ ήμέραν 
τινά, ίδε επίσης τήν μονογραφίαν τοϋ Karl Herquet, Juan Fernandez de 
Heredia, Grossmeister des Johanniterordens (Muhlhausen 1878). 

2 ίδε τό παράρτημα B' . 
3 "ίδε τό παράρτημα Γ . 
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της Αθηνών Μιχαήλ Ακομινάτος 1, αί δέ κύριαι εστίαι τής Βυζαντιακής 
κατά τόν μέσον αιώνα εκπαιδεύσεως υπήρξαν τό Βυζάντιον και ό Άθως, 
ουχί δέ αί Αθήναι, οι δ "Ελληνες ιερείς τής Φραγκικής Ελλάδος, οι 
μεταβαίνοντες έκεΐ, όπως μορφωθώσι, δεν έπανήρχοντο ώς εικός κατά τό 
πλείστον εις την άρχαίκν πατρίδα των, έν ή ουδέν μέλλον άνέμενεν 
αυτούς, των κατακτητών μη ανεχομενων πλησίον της ιδικης των την 
σχισματικήν έκκλησιαστικήν ίεραρχίαν τών ηττημένων 2. 

Αι δέ πατριαρχικάι η μητροπολίτίκαί έδραι τής Κωνσταντινουπό
λεως, Φιλαδέλφειας, Θεσσαλονίκης, και αύτη ή, αυτοκρατορική, πορφύρα 
ήσαν τό αντάλλαγμα, όπερ ανέμενε τούς Παλαμάν, Φίλόθεον, Νικηφόρον 
και Καντακουζηνόν, οιτινες εξεπαιδεύοντο εις τήν κλασσικήν παιδείαν και 
τήν ίστορίαν και θεολογίαν έν τοις περΐφήμοις μοναστηρίοις τοΰ Άγιου 
"Ορους τοϋ μεσαιωνικοΰ Έλληνισμοΰ, άσπλάγχνως λεηλατουμένοις ύπο 
τών στρατιών τοΰ Rocafort 3. Η έλλειψις λοιπόν αύτη ορθοδόξων ιεραρ
χών εν τή κυρίως λεγομένη Ελλάδι συνεπήγετο τήν έλλειψιν Ελληνικών 
σχολείων και έγένετο ή κυρία αίτια τής άμαθίας τοΰ λαοΰ και τοΰ 
κλήρου. Έν παρομοία δέ καταστάσει εύρίσκετο έ Λατινικός κλήρος, έκτος 
τινών εξαιρέσεων, ώς ή τοΰ Δομινικανοϋ Γουλιελμου de Meerbeke, 
αρχιεπισκόπου τής Κορίνθου τώ 1280, μεταφράσαντος εις τήν Λατινι-
κήν διάφορα έργα τοΰ Αριστοτέλους, Πρόκλου, Ιπποκράτους και Γαλη-
νοΰ.Έν γένει δ' οί Δυτικοί κληρικοί προυτίμων νά μεταβώσιν εις Ρώμην 
και εις αυτήν τήν γειτονικήν Εύβοιαν, όπως συνεχίσωσι τάς σπουδάς 
των, ή νά διαμείνωσιν έν Θήβαις ή Αθήναις4. 

1 Τ.Δ. Νερούτσου Χρίστιανικαί Αθήναι, Βιβλ. Β', σελ. 184 ."Ιδε το ΙΓ' τεϋχος 
τοϋ Δελτίου τής ιστορικής καί έθνολογικής έταιρείας τής Ελλάδος (Αθήναι 1892 . 

2 Νερούτσου. Χριστιανικαί Άθήναι, σελ. 134. 
3 Είναι βεβαιωμένη ιστορικώς ή λεηλασία μοναστηριών τινών τοϋ όρους "Αθω 

ύπό τών Καταλάνων, πρβ. Π. Καλλιγα Μελέται Βυζαντινής ιστορίας ί Αθήναι 
1894) σελ. 331, καί ή καταστροφή τοϋ έν Θήβαις φρουρίου Sant Omer. Άλλ' 
ου.ως δέν δύνανται (ωσαύτως νά αποδειχθώσιν αί εις αυτούς αποδιδόμεναι βανδα-
λικαί καταστροφαί. όσον άφορα εις τάς Αθήνας, ήτοι τών έλαιών τοϋ Κολωνοϋ, 
μέρους τής πόλεως κειμένου εις τους πρόποδας τής Άκροπόλεως καί τής έν τώ 
αρχαιω ναώ τοϋ Άσκληπιοϋ οίκοδομηθείσης χριστιανικής έκκλησίας. Τουναντίον 
τά κλασσικά οίκοδομήματα τών Αθηνών διέφυγον τήν καταστροφήν μέχρι τής 
εποχής τών Τούρκων καί Ενετών, "ίδε Γρηγορόβιον έ. ά. τόμ. Β . σελ. 53. 

4 Κατά τό 1309 ό Δουξ Πέτρος Γραδενιγος έζήτει παρά τοϋ άρχιεπισκόπου 
Θηβών, όπως έπιτρέψη εις ιερέα τινά ΰπήκοόν του νά απόλαυση τών χορηγημά-
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Ό ρηθείς Άκομινάτος, όστις έζησε πρό τής Φραγκικής κατακτήσεως, 

λέγε πρός φίλον του ότι, εάν έξηκολούθει διαμένων έπί πολύν χρόνον εις 
Αθήνας, θά έβαρβαροΰτο 1. Μετά τής ιδέας δέ τοΰ σοφοΰ εκείνου ιεράρ-
χου συμπίπτουσιν αί εντυπώσεις τών κατά τήν ΙΔ εκατ. περιηγηθέντων 
τήν Καταλανικήν Άττικήν καί Βοιωτίαν Ludolf de Sudheim, Ior-
dan de Severac και Abulfeda 2. Ό πρώτος, όστις παρέμεινεν έν 
αύται; τώ 1335, λέγει ότι: « Αί Αθήναι, Οπου άλλοτε έλαμπεν ή έπι-
στήμη τών Ελλήνων, ήσαν τότε σχεδόν ακατοίκητοι)). Ήμισυ δέ σχεδόν 
αιώνα κατόπιν οί Καταλάνοι κάτοικοι τής είρημένης πόλεως παρεπονοΰντο 
ίπίσης εις τόν βασιλέα αυτών Μέτρον Δ' δια τήν πτωχείαν και τάς στε-
ρήσεις της κοινότητος εκεινης 3. Άντανάκλασις προσέτι, ει και ρητορική, 
τής καταπτωσεως ταύτης είναι ή επιστολή τοΰ Αθανασίου Λεπανθρηνοΰ 
πρός τόν Βυζαντίνον ιστορικόν Νικηφόρον Γρηγοράν, όστις περιέγραψε 
τά τελευταία γεγονότα τής Καταλανικής Εταιρείας, έν τή οποία λέγει 
ότι ((οι Αθηναίοι και Θηβαίοι και οι κατοικοΰντες τήν Πελοπόννη-
σον μετέβαλον τήν άρχαιαν εϋδαιμονιαν εις βαρβαρότητα καί υφί
στανται τήν έσχάτην δουλείαν 4)). Σπανίως μόνον τά Ελληνικά 
γράμματα καί αί φυσικαί επιστήμαι έκαλλιεργοΰντο έν τοίς μονα-
στηρίοις τών βασιλείων τής Αττικής και Βοιωτίας, άτινα ύπό τήν 
τεφραν τής ορθοδοξίας ύπέκρυπτον τό πυρ τοϋ Έλληνισμοΰ, κατά 
τήν διάρκειαν τής κυριαρχίας τών Καταλάνων κατακτητών. Ούτω, τό 
θέρος τοΰ 1339, ό μοναχός Κοσμάς Κάμηλος (Cosme Camelos) 
αντέγραψε διά τόν ίατρόν τών Αθηνών Δημήτριον Nomachloma 

των του. Ό ιερεύς ούτος έπεράτου τάς σπουδάς του έν 'Ενετία. Κατα τήν 
διάρκειαν τής διοικήσεως τών Καταλάνων αντιβασιλέων πολλοί κάτοικοι τών 
Αθηνών προυτίμων νά μετοικήσωσιν εις τήν 'Ενετικήν Εύβοιαν, οπως απολαμ-

βάνωσι περισσοτέραν ήσυχίαν, τοϋτο δέ έδωκεν άφορμήν εις ψυχρότητα μεταξύ 
'Ενετίας και Καταλανικής Εταιρείας. Πρβ. Hopf, Griechenland im Mittel-
alter (Leipzig, 1870) τόμ. ς-', σελ. 439. 

' Βεβκρβάρωμκι χρόνιος ών έν Αθήναις. "Εκδοσις Λάμπρου, τόμ. Β' σελ. 44. 
2 Hopf. Criechenland, τόμος ς;'. σελ. 431—32. 
3 Arch Cor. Arag., Reg. 1366, φυλ. 66, β'. 
4 'Εκδοσις Βόννης, τόμ. Β', σελ. XC1V : «Αθηναίοι γε μήν και Θηβαίοι καί 

οί κατοικοϋντες τήν Πελοπόννησον... τή; παλαιάς εϋδαιμονιας τήν άγροικίαν 
ήλλάξαντο δουλείαν τήν έσχάτην υφιστάμενοι". 
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διάφορα βιβλία τοΰ 'Ορειβασιου και άλλων Βυζαντινών φυσικών 

Τό γεγονός όμως τοΰτο τής άθλιότητος τής εκπαιδεύσεως αρκεί, ώς 
είναι φυσικόν, όπως μη λάβη, τις κατά γράμμα τους υπό τοΰ περίφη
μου Μωαμεθανοΰ γεωγράφου και ιστορικού Άλμπουφέδα, ταξειδεύ-
σαντος εις Άττικήν κατά τά μέσα τής ΙΔ εκατ., πρός τάς παρηκμα-
κυίας Αθήνας απευθυνόμενους επαίνους, υποδεικνύοντος αύτάς διά τοΰ 
χαρακτηριστικού ονόματος «πόλις τών σοφών Ελλήνων))2. Ή υπερβολή, 
αΰτη αποδεικνύει μόνον, ότι και έν μέσω τής καταπτώσεώς της διετήρει 
ή πότνια μητηρ τής Ελλάδος την γοητείαν τής αρχαίας ένδόξου παιδείας 
της, γοητείαν, ην ουδέποτε άπώλεσεν ή δέσποινα τής Αττικής, έστεμ-
μένη έν τή δουλεία της διά τοΰ βασιλικού διαδήματος τής Ακροπόλεως, 
και ότι δικαίως επεκαλείτο τόν μεγαν Πάπαν Ιννοκέντιον Γ', όπως εγκα
θίδρυση την ρωμαϊκών έκκλησιαστικήν ίεραρχίαν έν τώ πλήρει μνημείων 
περιβόλω της 3."Οχι μόνον έν τή Βυζαντιακή και Ανατολική μεσαιωνική 
φιλολογία κατεϊχον αί Αθήναι ύπέροχον θέσιν, αλλά και δι' αυτήν την 
ίπποτικην φίλολογίαν τής Δύσεως έξηκολούθουν ούσαι ή αρχαία κοιτις 
και ό θρόνος πάσης σοφίας. Ούτως έν τώ έπικώ κύκλω τοΰ Amadis 
αναφέρεται, ότι ά Αγησίλαος de Colchos έσπούδασεν έν αύταϊςκαί ότι 
εδίδασκεν Ισπανόν τινα την ίπποτικην τέχνην. Έν τώ περιέργω επίσης 
ββλίω τής Καταλανικής ίπποτικότητος, τώ έπιγραφομένω Curial, ό 
ήρως, άφοΰ ένίκησεν εις πολλάς μιάχας και υπέστη άπειρους περιπέτειας, 
φλέγεται ύπό τής επιθυμίας νά έπισκεφθή τάς Άθηνας, κτην ευγενή και 
περίφημοτάτην έκείνην άρχαιαν πόλιν, ήτις έδωκε νόμους εις τήν 'Ρώμην 
και την περίφημον παιδείαν, εν η έδιδάσκετό τις την έπιστήμην τοΰ γινώ-

' "Ιδε Νεροϋτσον έ. ά. σελ. 198. 
Κατά τήν Καταλανίκήν έποχήν οί ιατροί δέν ήσαν άφθονο: έν τοις δουκάτοις. 

Ό Φρειδερικος Γ ένδίδων εις τά: παρακλήσεις τών Θηβαίων. παραπονουμένων 
διά τήν τοιαύτην σπάνιν, άπέστειλεν εις τήν πρωτεύουσαν τής Βοιωτίας, τώ 
1356, Οπως έξασκήση τό επάγγελμα του, τον ίατρόν του Ίωάννην de Montpel-
ler. Arch. di Stato de Palermo. Protonot, τόμος Β' σελ. 147. 

2 Πατρίδα τών σοφών έκάλει επίσης αϋτάς ένα αίώνα βραδύτερον ό Τοϋρκος 
Seadeddin κατά τήν έποχήν τής κατακτήσεως τοϋ Μωάμεθ Β' ίΓρηγοοόβ. 
Β', 386). 

3 Berardo Atheniensi Archiepiscopo ejusque successoribus cano-
nice substituendis in perpetuam antiquam Atheniensis gloriam 
civilatis. (Baluze. Β , 256). 
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σκειν τόν θεόν.,.1)) Ειδομεν δ ήδη, ότι ό βασιλεύς Δόν Ιωάννης, έπι-
φορτίζων τόν Άρχοντα Heredia νά τώ άποστείλη τινά τών ιστορικών 
βιβλίων του, υποδεικνύει τόν μετριόφρονα μεταφραστήν και συνεργάτην 
του διά τοΰ πομπώδους, άλλ έκ παραδόσεως δικαιολογουμένου τίτλου 
τοΰ φιλοσόφου 'Ελληνο. 

Και ύπ' αύτάς δ' έτι τάς θλίβεράς συνθήκας τής καταστροφής και 
καταπτώσεως, εις άς εύρίσκετο ή ηττημένη χώρα, είναι και έσται ές αεί 
σφραγίς ευγενείας διά την Καταλανικήν γλώσσαν τό ότι έβασίλευσεν έπι 
ένα σχεδόν αιώνα έν τή πατρίδι τών Χαρίτων και τών Μουσών. Ενώ 
ο ήτο άκόμη έναυλος ή ήχώ των φθόγγων της εις τάς άπομεμακρυσμε-
νας έκείνας χώρας, ά εύγλωττος επίσκοπος τής EIna Ιωάννης Mar-
garit έν τή πρός τον Δόν Ιωάννην τής Ναβάρρας τώ 1454 απαντήσει 
του άνεμίμνησκε μεθ' υπερηφάνειας, ότι τό Καταλανικόν έθνος είχε 
μεταβάλει τήν πάτριον γλώσσαν κτών αρχαιοτάτων εκείνων και περίφη-
μοτάτων Αθηνών, έξ ών έπήγασαν ή κομψότης, ή φιλανθρωπία και ή 
παιδεία τών Ελλήνων Β 2. 

Ουδέν ίχνος απέμεινε τής ημετέρας εν Ελλάδι κυριαρχίας. Η 
άνάμνησις τών Καταλάνων άποσβέννυται έν αυτή καθημερινώς και 
διατηρείται αΰτη σχεδόν μόνον ύπό τών πεπαιδευμένων. Έπι τών 
κολοσσιαίων μεσαιωνικών φρουρίων, τών στεφόντων τά βουνά τής Λεβα-
δίας, τών Σαλώνων, τών Νέων Πατρών και τής Λαμίας, ών τήν 

1 Βιβλιον Γ' κεφ. 28. Curial y Guelfa εινα: μυθιστόρημα Καταλανικόν τοϋ 
IE' αιώνος, τοϋ οποίου τό μόνον γνωστόν πρωτότυπον φυλάσσεται έν τή Εθνική 
Βιβλιοθήκη τή; Μαδρίτη;. Ή 'Ακαδημία τή; Φιλολογία; έν Βαρκελώνι πρό-
κειται νά δημοσίευση μετ' Ολίγον αυτό, αναθεϊσα τήν δημοσίευσιν ταύτην εί; 
τόν συγγραφέα τή; παρούση; μελέτη;. 

Ή περικοπή αύτη, από τών λέξεων « έν τώ περιέργω έπίσης βιβλίω " μέχρι 
τών λέξεων «τήν έπιστήμην τοϋ γινώσκειν τόν Θεόνο ώς καί ή ϋποσημειωσι; 1 
δέν ϋπάρχουσιν εν τώ πρωτοτυπώ, άλλ' εστάλησαν ήμιν ΰπό τοϋ συγγραφέω;, 
οπω; τεθώσιν έν τή μεταφράσει. (Σημ. Μεταφραστοϋ). 

2 Coroleu y Bella, Las Cortes catalanas (1876) σελ. 407.— 'Εξαίρουσα 
τό γεγονό; τοϋτο ή Βασιλική Φίλολογική 'Ακαδημία τή; Βαρκελώνο;, έλεγε 
περί τά μέσα τοϋ παρελθόντο; αίώνο; : Έν Ελλάδι διετηρήθη (ή Καταλανική 
γλώσσα) έπι πολλά έτη, ώστε άκόμη σωζονται ενδείξεις εις τα ορη της χώρας, 
ει; δέ τά; πόλει; ίχνη τών φρουρίων μα;." Ιδ. Memorias τή; είρημένη; 
Άκαδημία;, τόμο; Α', έτο; 1756. Observaciones sobre los principios 
elementales de la Historia. 
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καταστροφήν εξακολουθεί βραδέως ό χρόνος έν μέσω τής γενικής 
αδιαφορίας, είναι δΰσκολον νά διαχρίντ, τις μεταξύ τών Πελασγικών 
πολυγωνικών ογκολίθων και τών ορθογωνίων Φραγκικών εκείνους, ους 
ύψωσαν διά τών νικητών βραχιόνων των οί πρόγονοι ήμών. Άλλ' εκεί, 
εις τό βάθος τοΰ πλουσίου Αρχείου μας, έν τινι άμαυρώ εγγράφω, 
υφίσταται ή μάλλον ζωντανή μαρτυρία τή; στείρα; ημών έν τή Ανατολή 
κυριαρχίας, ην οί αιώνες δέν θά καταστρέψωσι, διότι η ιστορία παρέλα-
βεν ηδη αυτήν έν τώ μητρικώ κόλπω τη;, ώ; μοναδικόν μνημεϊον, όπερ 
ουδέν τών άλλων Λατινικών εθνών τών συνυποταξάντων τήν Ελλάδα 
κατά τόν μέσον αιώνα κατέχει' είναι δέ αύτη τά Κεφάλαια τών Αθη-

Ταΰτα άναγγέλλουσιν, εύγλωττότερον η άν έγλύπτετο έπι ορειχάλ
κου, έπι νομισμάτων και έπι τειχών, διότι είναι έν τώ ίερώ ρήματι 
τή; ανθρωπινή; σκέψεως γεγλυμμένον, τό ένδοξον έπεισόδιον ότι ή 
ημετέρα φυλή κατά την ΙΔ έκατ. διά τών φθόγγων τή; ωραιότατης 
Καταλανικης του κόσμου έκαμε νά φρικιώσι τά ερείπια τή; σεπτή; 
Ακροπόλεως τοΰ Κίμωνος και τοΰ Περικλέου;. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι 

Επιστολή τοΰ Δον Ιωάννου, διαδόχου τοΰ Άραγωνικοΰ στέμματος 1, 
προ; τόν Μεγαν Άρχοντα Ιωάννην Fernandez de Heredia, αίτοΰν-
το; παρ αύτοΰ πτηνά και κύνα; θηρευτικού; και τήν μετάφρασιν τοΰ 
Τρόγου Πομπηίου και άλλων βιβλίων. 

Αγαπητέ φίλε Άρχον. Την έπιστολήν σα; έλάβομεν μετά τών 
τριών κίρκων 2, οΰ; παρ υμών έφερεν ήμίν ό αδελφό; Ούγο; Gerart, 
έρμηνευτής έκ Νίκαια;, και οιτινες είσίν ωραιότατοι. Παρακαλοΰμεν ύμας. 

1 Ό Ιωάννης τή; Άραγωνίας κατα τον χρόνον έκείνον ητο κληρονόμο; 
τοϋ 'Αραγωνικοϋ στέμματο;. έβασίλευε δέ τότε ό πατήρ αΰτοϋ Πέτρο; Δ' τή; 
'Αραγωνία;, οστι; ήτο δούξ τών Αθηνών. Ό Δόν Ιωάννη; ώνομάσθη Ιωάννη; 
Α' τή; 'Αραγωνίας και έγένετο ώσαύτω; δούξ τών Αθηνών μέχρι τοϋ 1388. 
Ό Δόν Πέτρο; Δ' άπέθανε τώ 1387. 

2 Είδος ίέρακος. 
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Άρχον, ίνα πέμψητε ήμίν όσου; ίέραχα; τής Ρωμανίας καί λαγωνικούς 
κύνας τή; Τουρκίας δύνασθε νά έπιτύχητε. Προς τούτοις εμαθομεν 
οτι έχετε αυτόθι βιβλίον τι όνομαζόμενον Τρόγο; Πομπήϊος, καί φιλό-
σοφόν τίνα εξ Ελλάδος, μεταφράζοντα ύμϊν βιβλία έκ τή; Έλληνική; 
ει; την ήμετέραν γλώσσαν ώ; έκ τούτου δέ παρακαλοΰμεν ύμας θερμώ; 
νά πέμψητε ημϊν τό ρηθέν βιβλίον τοΰ Τρόγου Πομπηίου καί τά άλλα 
άτινα μεταφράζει ύμϊν ό είρημένο; φιλόσοφο;, η αντίγραφα αύτοΰ' θά 
παράσχητε δ ήμίν σπουδαίαν ύπηρεσίαν. Ημείς, Άρχον, πέμπομεν 
ύμϊν διά τοΰ είρημενου έρμηνευτοΰ δύο κύνας διά κονίκλου;, τού; καλ
λίστου; εξ όσων ήδη έχομεν, τών όποιων ό ξανθό; ονομάζεται Becerro, 
ο δέ λευκό; Zapato. Άμα ώ; άποκτήσωμεν άλλου; ικανού; και ωραίους, 
θ άποστείλωμεν ύμίν αυτούς, ώς και άλλα πράγματα εντεύθεν, άρέ-
σκοντα ύμϊν. Έγράφη έν Elna 1 χαί έσφραγίσθη διά τής ημετέρας 
μυστικής σφραγίδος, τή 17 Νοεμβρίου τοΰ έτους 1384. Πρωτότοκος. 

Πρός τόν άγαπητόν ήμών φίλον, τόν (Μεγαν) Άρχοντα τής (Τάξεως) 
Hospital (τής Ιερουσαλήμ.). 

R. 1748, φύλλ. β. 

II 

Επιστολή τοΰ Δόν Ιωάννου Α' πρός τόν αυτόν άρχοντα Heredia, 
παραπονουμενου προς αυτόν, ότι τό άποσταλέν άντίγραφον τοΰ Ιωσήπου 
δέν είναι πλήρες. 

Φίλε Άρχον. Έλάβομεν τήν έπιστολήν ύμ.ών μετά τοΰ βιβλίου τού 
ονομαζόμενου Ιωσήπου, λαμπρώς δεδεμένον. καί τούς τεσσάρας λαγωνι-
κούς κύνας, ους επέμψατε ήμίν διά τοΰ ημετέρου οίκείου Ιωάννου Gat-
Ιθ^υ εύγνωμονοΰμεν δ' ύμιν έπι τούτο καί παρακαλοΰμεν υμάς,Άρχον, 
ίνα όταν καί οί έτεροι δύο οι αυτόθι άπομείναντες θεραπευθώσιν, άπο-
στείλητε ήμίν αυτούς. Άλλά νομίζομεν, Άρχον, ότι τό είρημενον βιβλίον 
δέν είναι τελειον ουδέ συμπεπληρωμένον, καί διά τούτο παρακαλοΰμεν 
υμάς, ίνα πιστοποιήσητε ήμΐν. άν είναι συμπεπληρωμένον ή όχι, έάν δέ 
είναι ατελές, νά διατάξητε νά συμπληρωθή. Αναγγέλλετε ήμίν πάσας 
τάς ειδήσεις άς αυτόθι μανθάνετε, οιαδήτοτε καί άν εινα: ή προέλευσις 

1 Πόλι; τή; Γαλλίας, έν τή επαρχία Roussillon. 
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αυτών. Εγράφη εν Lerida και εσφραγίσθη διά τής ημετέρας μυστι
κής σφραγΐδος, τη 16 Απριλίου τοϋ έτους 1384. Πρωτότοκος. 

Προς τον άγαπητόν ήμών φίλον τόν Άρχοντα del Hospital. 
(R. 1748, φύλλ. 60 β'.) 

III 

Επιστολή συλλυπητήριος τοϋ βασιλέως Ιωάννου Α' πρός τους 
Ηγουμένους τής Άκυτανίας. Ωβέρνης. Τολώσσης και San Gil 1, έπι 

τώ θανάτω τοΰ Μεγάλου Άρχοντος Δόν Ιωάννου Fernandez de 
Heredia. Έν τή επιστολή ταύτη, λατινιστι γεγραμμένη και φερούση 
χρονολογίαν τής 24 Μαρτίου 1396, ζητεί ό βασιλεύς παρ' αυτών διά
φορα έργα τούτου ητοι: τήν μετάφρασιν τών Βίων τοΰ Πλουτάρχου, 
τό μέγα Χρονικόν τής Ισπανίας, τό Χρονικάν τοϋ Μωρέως και τό μέγα 
Χρονικόν τών Κατακτητών. 

1 Τά μεγάλα ήγουμενεια τής Τάξεω; τοΰ Ά γ ι ο υ Ιωάννου έν Γαλλία ήσαν 
τότε το τής Άκυταν ίας . Ώβέρνης, Τολώσσης και Saint-Gilles. 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 

Πολλοί επί τώ λήξαντι ήδη ΙΘ' αίώνι περιέγραψαν και έξέθηκαν πολ-
λαχοΰ τάς κατακτήσεις τής έπιστήμης και τής ανθρωπινής δραστηριότητος 
έν παντί κλάδω τοΰ επιστητού. Ή επιστήμη, ήτις είναι απόρροια τοΰ 
ανθρωπίνου λόγου, άνεκάλυψε νέας οδούς, κατέρριψε παλαιάς πλάνας, 
ανέπτυξε τάς φυσικάς καί χημικάς έρευνας, έδημιούργησε νέους κόσμους 
και συνετέλεσεν ούτω ώς μέγιστα εις τήν πρόοδον καί άνάπτυξιν τής 
καθόλου άνθρωποτητος. Η επιστήμη διά τής έρεύνης καί τής άνακαλύ-
ψεως νέων μεθόδων συνέτεμε τάς αποστάσεις διά τοΰ άτμοΰ καί τοΰ 
τηλεγράφου και έξεΰρε φάρμακα δραστικά κατά πολλών βροτολοιγών 
ασθενειών. Η επιστήμη είναι κατάκτησις τής άλογου φύσεως έπ' ωφε
λεία τοϋ άνθρωπου, Οστις είναι τό ΰψηλότατον καί εϋγενέστατον δημι
ούργημα τοΰ Θεοΰ. Ό άνθρωπος σκέπτεται, νοεί και ζητεί νά ευρη τους 
νόμους καθ' ους συντηρείται ό φυσικός κόσμος, τόν όποιον υποτάσσει και 
καταδαμάζει πρός θεραπείαν τών διαφόρων αϋτοΰ αναγκών καί χρειών. 
Διά τής νοήσεως και τής λογικής ό άνθρωπος ευρίσκει τάς διαφόρους 
ανακαλύψεις, αΐτινες χρησιμοποιούνται έν τή βιομηχανία κα! ταϊς άλλαις 
έργασίαις, δι ών ή άνθρωποτης προοδεύει και τελειοϋται. Αληθές μέν 
είναι ότι τινές τών μεγάλων ανακαλύψεων οφείλονται εις τήν τύχην, εις 
τήν παρατήρησιν ενός ασήμαντου γεγονότος και εις τινα μαντικήν. ούτως 
ειπείν, όρμήν τής μεγαλονοίας' άλλ' αί πλείσται είναι αποτέλεσμα τοϋ 
χρόνου, μακρών και επίπονων προσπαθειών, επανειλημμένων πειραμά
των, νοήμονος βασάνου και έλλόγου καταναγκασμοΰ,δι ού εκβιάζεται ή 
φύσις ν' άνακαλύώη έαυτήν κατά τήν άλήθειαν τής ουσίας της και 
άφαρπάζεται άπ' αυτής τό μυστήριον τής ενεργείας της. Η παρατήρη-
σις, ή άφαίρεσις, ή γενίκευσις φέρουσιν εις τήν έπαγωγήν και εις ταύτην 
ανάγεται έπι τέλους ή μέθοδος τών επιστημονικών ανακαλύψεων και 
ταύτην μάλλον ή ήττον διεφώτισαν ό Αριστοτέλης, ό Νεύτων κ̂αί 
ταύτην εφήρμοσαν καί έφαρμοζουσι καθ έκάστην πάντες οί επι
στήμονες. Η επιστήμη κατά ταΰτα είναι ή άνακάλυψις τών νόμων 
τής φύσεως καθ ους αύτη λειτουργεί. Διά τής επιστήμης ταύτης εξευ
γενίζεται ό άνθρωπος, μορφοϋται, ευημερεί, προοδεύει. Ή επιστήμη 
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έρευνώσα τό αληθές, αγαθόν και καλόν είναι ό ευγενέστατος και ωραιό
τατο; πόθος τοϋ άληθοϋ; άνθρωπου, όστι; έπλάσθη δι'ύψηλοτατον σκο-
πόν. Ή αλήθεια κατά τε τά; φυσικά; και ηθικά; έπιστήμα; και κατά 
τά; τέχνα;, ιδού εκείνα πρό; ά έχει ή ψυχή, άκαταμάχητον κλίσιν. Ώ ; 
ελαφρά φλόξ επί τή; επιφάνεια; τοϋ ΰλικοϋ κόσμου περιϊπταμένη ή ψυχή 
τείνει διηνεκώ; και ανά μέσον παντοίων προσκομμάτων νά έπανέλθη εις 
την έστίαν τή; αλήθεια;, εξ ή; προήλθεν. Η επιστήμη άρα κατά την 
καθολικών αυτή; σημασίαν είναι απόρροια τή; πνευματική; τοΰ άνθρωπου 
φύσεω; και λογική, ώ; ειπείν, ανάγκη. Αναντιρρήτω; ό άνθρωπο; έν τή 
έρεύνη τή; αλήθεια; πολλάκις πλανάται και δή ευρίσκει πολλά και ανυ
πέρβλητα εστίν ότε κωλύματα έκ τε τής φύσεως τοΰ υποκείμενου και 
τών πλανών τών χρόνων καθ' ου; ζή. Ή ζήτησι; και εύρεσις τή; αλή
θεια; και ή υποταγή τή; φύσεω; εί; τήν δύναμιν τοΰ πνεύμ.ατο; δέν 
είναι εύκολόν τι χρήμα, άλλά δυσχερέ; και παγχάλεπον' πλήν και έν τή 
τοιαύτη τοΰ πράγματο; δυσχέρεια ό άνθρωπος ού μόνον δέν άποκάμνει 
και δέν άποδειλια, άλλά και, τό σπουδαιότατον, χαίρει και χωρεί έν τή 
οδω της επιστημονικη; ερευνης και εκζητησεως. 

Ό άνθρωπος έν τή ιστορία αγωνίζεται αγώνα κρατερόν κατά τής 
πλάνης καί υπέρ τής αληθείας. Διά τοΰ τοιούτου αγώνος υπαγόμενος 
τόν κόσμον τόν αίσθητόν ύπό τήν έαυτοΰ συνείδησιν δημιουργεί τά; 
κατά μέρο; έπιστήμα;, τά; τε πρό; ώφελειαν σωματικήν εαυτού καί 
τά; ευγενεστέρα;, αϊτινε; άποβλέπουσιν εί; τά; έσωτερικάς τέρψει; τή; 
ψυχή;. Διά τοΰ τοιούτου αγώνος απέβη όντως βασιλεύς και κύριος 
τοΰ κόσμου. τό τελειότατον άμα καί εύγενέστατον τοΰ Θεοΰ δημιούρ
γημα, είχών αύτοΰ καί όμοίωσις. Πόσα αληθώς διά τής έπιστήμη; 
καί τοΰ λόγου παρήγαγεν έν τώδε τώ κόσμω ! Πόσας νίκας έν τώ 
άγων: ήρατο ό άνθρωπος καί πόσα έστησε τρόπαια προάγων το κρά-
τος τής διανοίας και τοΰ λόγου επί τοΰ χράτους τής φύσεως! ((Ποσα 
δημιουργήματα τέχνης, λέγει ό Σχίλλερ, πόσα θαύματα ανθρωπινής 
εργασίας δέν παρήχθησαν έπι τής γής, πόσον φώς δέν διεχύθη εις απαν
τάς τούς χώρους τής ανθρωπινής ενεργείας άφ' ότου τό φώς τής πνευ
ματικής αναπτύξεως φωτίζει τάς αισθήσεις και Οδηγεί καί κινεί τάς 
χείρα; τοΰ άνθρωπου, άφ' ότου ό άνθρωπος δέν καταναλίσκει τυφλώς 
καί ασκόπως τάς δυνάμεις αύτοΰ εις τάς Ορμάς τής φύσεως, άλλ εις τάς 
Οδούς τάς χαρασσομενα; αύτώ ύπό τής διανοίας!)) Ναί! Διά τή; επι
στήμη; και τή; χρησιμοποιήσεω; τών νόμιων τή; φύσεω; ο άνθρωπος 
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κατώρθωσε θαύματα αληθώς έν τώ φυσικώ κόσμω καί νά κάμη άλματα 
εν τή βιομηχανία καί άλλαχοΰ. Αί θετικά: λεγόμεναι έπιστήμα: άνε-
—τύχθησαν μεγάλως και έγένοντο τό ύποκείμενον επίπονων ερευνών και 
εκζητήσεων κατά τού; τελευταίου; τού;δε χρόνου;. Δικαίω; ο ΙΘ αιών 
είναι και λέγεται αιών τών θετικών έπιστημών. 'Ο άνθρωπο;, έν γένει 
ειπείν, προοδεύει πολλαχώ; και «έν ίδρώτι τού προσώπου αύτοΰ)) τείνει 
εί; τό τέλειον, τό ίδεώδε;. Ό άνθρωπο; διά τοΰ λόγου και τή; επιστήμη; 
υπότασσε: τά πάντα ύπό τήν έξουσίαν αύτοΰ. ((Πάντα; υπέταξα; ύπό 
τούς πόδα; αύτοΰ)) αναφωνεί ό υψιπέτη; αετό; τών Ίεροσολύμων. Τό 
κράτος τή; έπιστήμης άληθώ; είναι μεγα. 

'Αλλ' άρά γε ή επιστήμη αύτη και αί νεώτεραι πολυπληθεί; ανακα
λύψεις αντίκεινται εις τήν άλήθειαν τής θρησκείας και δή τής χριστια
νικής, ήτις είναι ή τελειοτάτη και απόλυτος και ή άποκάλυψις τοΰ 
Θεοΰ έν Χριστώ Ιησού; Ή αληθής επιστήμη ού μ.όνον δέν αντίκειται τή 
χριστιανική θρησκεία, άλλά τουναντίον ύπερμαχει ταύτης και ώς αληθείας 
αυτής καθ' έαυτήν και ώς αναγκαιότατης τή κοινωνία και προόδω 
ταύτης. Η αληθής επιστήμη είναι σπουδαιότατος σύμμαχος τής χριστια
νικής θρησκείας, ήτις είναι αυτή ή αλήθεια, ήν ζητεί και προσπαθεί νά 
εύρη ή αληθής έπιστήμη. Μόνον ή ψευδεπιστήμη αντίκειται τή άληθει 
θρησκεία. Ό βαθύς Βάκων λέγει: ((Ή έπιστήμη βαθέως μελετωμένη 
φέρει εις τόν Θεόν, έπιπολαίως δε μελετωμένη απάγει άπό τοΰ Θεοΰ.)) 
Ή άληθης κα: βαθεία μελέτη τής έπιστήμη; και τών νόμων τής φύσεως 
αποδεικνύει τάς θεμελιώδεις αληθείας τής χριστιανικής θρησκείας, ήτις 
ήχιστα φοβείται τήν πρόοδον τής έπιστήμης και τών φώτων ταύτης. Ό 
κύκλος τών φυσικών έπιστημ.ών είναι άλλοίος τοΰ κύκλου τής άποκαλύ-
ψεως. Ή άποκάλυψις απόβλεπε: εις τόν άνθρωπον ώς ον πνευματικόν 
και θρησκευτικόν, διαγράφει αύτώ τήν όδόν τής ηθικής τελειώσεως και 
παρέχει τά μέσα τή; ηθική; καθάρσεω; και έξαγνίσεω;. Ή άποκάλυψι; 
είναι ό φωτοβόλο; έκείνο; ήλιο;, ό'στι; διά τών μαρμαρυγών αύτοΰ ακτινών 
Φωτίζει τά σκότη τοΰ πνευματικού και ηθικού ανθρώπου κα: θερμαίνε: 
αυτόν εί; τήν όδόν τοΰ καθήκοντο; και τή; κοινωνική; ευημερία;. H 
άποκάλυψις εν Χριστώ Ιησού είναι ή Οδό; και ή αλήθεια και κατ' άκο-
λουθίαν τό μόνον και απόλυτον σύστημα τή; άληθοΰ; πνευματική; κα: 
ήθικής γνώσεω; και σοφία;.Η άποκάλυψι; συνίστησι θερμώ; τήν πίστιν. 
άλλ εις τα ζητήματα εκείνα άπερ είναι ανωτέρα τή; ανθρωπινή; άντι-
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λήψεως, διότι ό Χριστιανισμός διδάσκει και αληθείας αιτίνες είναι υπέρ 
λόγον και τάς όποιας τό άνθρώπινον πνεύμα, ώς ατελές και πεπε-
ρασμ.ένον, ήκιστα δύναται νά κατανοήσω). Ή πίστις και εις αϋτάς 
τάς θετικάς έτι έπιστήμας είναι αναγκαία και όρος απαράβατος τής 
αναπτύξεως καί προόδου αυτών. Αι πρώται άρχαί πάσης έπιστημης 
δέν αποδεικνύονται. Γίνονται ώς αξιώματα παραδεκταί καί έπ: τούτων 
οικοδομείται τό ώραϊον καί μεγαλοπρεπές τής επιστήμης οικοδόμημα. 
Ό άνθρωπος, όστις ΰπό δίψης θηρεύει τό μυστήριον τής απολύτου αλη
θείας καί ώς ό έπι σκηνής Φάουστ κρούε: εΰπίστως καί άκαθέκτως τήν 
πύλην τής θελκτικής γνώσεως, μόνον έν τώ Χριστιανισμώ. όστις είναι 
άποκάλυψις τής αϋτοαληθείας τού Θεού, δύνατα: νά εύρη αυτήν και να 
ικανοποιήση τήν άκάθεκτον ταύτην τής γνώσεως δίψαν. Αιά τοϋ 
Χριστιανισμού αναπτύσσονται, μορφοΰνται, προάγονται, μεγαλουργοϋσιν 
αί κοινωνίαι καί τά έθνη. Ανευ δέ τής χριστιανικής μορφώσεως τών 
πολιτών ήκιστα δύναται νά προαχθή έν έθνος. Ή επιστήμη κα: αί 
ανακαλύψεις τών νόμ.ων τής φύσεως δύνανται τό πολύ νά συντελέσωσιν 
εις τήν έςωτερικήν εύμάρειαν, τάς ευκολίας τοϋ ανθρωπείου βίου και τήν 
έν γενεί έξωτερικήν λάμψιν άλλ ή χριστιανική θρησκεία, ήτις αποβλέ
πει εις τήν ήθικήν τών ανθρώπων διάπλασιν, συγκρατεί τάς κοινωνίας, 
ηθικοποιεί και αναπτύσσει και προάγει εις ΰψηλότερον κα: εΰγενέστερον 
σκοπόν. Οί χρόνοι τής θρησκευτικής αδιαφορίας και απιστίας είναι χρόνο; 
τής διαφθοράς κα: καταπτώσεως και άν έτι ή έπιστήμη φθάση εις τό 
μεσουράνημα τής δόξης καί ακμής. Ο Gothe, ό δαιμόνιος ούτος τού 
γερμανικοϋ Παρνασσού Αισχύλος, λέγει που : κΠάσαι αί έποχαί έν αίς 
βασιλεύει ή πίστις, λάμπουσιν άνυψούσαι τήν καρδίαν κα: καρποφορούσα; 
τοις τε συγχρόνοις κα: τοις έπιγινομενοις, τουναντίον δέ πάσαι αί έποχαί 
έν αις ή απιστία ψευδή τινα χατάγει νίκην, αί έποχαί αύται και έάν 
μικρόν έπ: απατηλή σεμνύνωνται λάμψει, εξαφανίζονται πρό τών έπε:τα 
έσομενων ανθρώπων, διότι ουδείς άσμενος προσταλαιπωρει τή έρεύνη τοϋ 
άγονου)). Ή έπιστήμη κατά ταύτα, ήτις αποβλέπει εις τήν άνακάλυψιν 
τής αληθείας κα: τήν ΰλικήν κα: ήθικήν προοδον τών κοινωνιών, έχε:, 
εί'περ ποτε, ανάγκην τής Χριστιανικής θρησκείας και ηθικής. Εις τήν 
ούσίαν και τό πνεύμα τού Χριστιανισμού ουδεμία άμ.φβολία ή δυσπιστία 
δύναται ποτε νά έγερθή' διά τούτο έξοχοι σοφοί τών νεωτέρων χρόνων, 
οίον ό Μοντεσκιέ, ό Βλούντζλι, ό Κουζέν, ό Ιούλιος Σιμών, ό Ζανε 
και άλλοι έγραψαν και ΰπεστήριξαν τόν Χριστιανισμόν έν σοφοίς συγ-
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γράμμασι κατά τών επιπόλαιων εκείνων, οιτινες λαμβάνοντες ΰπ'όψιν 
μόνον διήγησίν τινα τής Άγιας Γραφής, ή τά σφάλματα κληρικών 
τ:νων, επιτίθενται λάβρως κατά τής καθόλου χριστιανικής θρησκείας. Ή 
Ελληνική και αληθής φλοσοφία ευρίσκεται έν πληρέστατη συμφωνία 
πρός τήν ούσίαν κα: τό πνεΰμα τοΰ Χριστιανισμ.οΰ. «Ούκ αλλότρια, 
λέγε: ορθότατα ό ιουστΐνος φιλόσοφος κα: μάρτυς, τά τοΰ Πλάτωνος 
διδάγματα τοΰ Χρίστου)) (Β' Άπολ. ε', 13). Ο Χριστιανισμός είναι έν 
τώ πνευματικώ και ήθικώ κόσμω ό,τι ό φωτοβόλος ήλιος έν τώ φυσικώ 
και τό Εύαγγέλιον εινα: εις αιώνας αιώνων ή βάσις και τό θεμελίον τής 
ηθικής ανατροφής τών ανθρώπων. Τό Εύαγγέλιον είναι ή Καλλιρρόη 
πηγή, έξ ής άφθονον κα: καθαρόν και άθολωτον ρέει τό ναμα τής ΰγι-
αινούσης διδασκαλίας, δί' ής τρέφονται κα: ζωογονούνται αί ψυχαί. 
((Ή χρεωκοπία τής έπιστήμης)) ώς πρός τά αιώνα ζητήματα είναι, είπερ 
ποτε, κατάδηλος. Αληθής έπιστήμη καί άποκάλυψίς είναι τά μόνα μέσα 
τής προόδου καί αναπτύξεως τών κοινωνιών και αί δύο έκεΐναι και 
ισχυρότατα: πτέρυγες, δι' ών δύναται ή άνθρωπότης νά ίπταται έν τώ 
άπείρω χώρω τοΰ άληθοΰς πολιτισμοΰ. Ό ΰπό τό σεμ.νόν όνομα τής 
επιστήμης επιτιθέμενος κατά τών αιωνίων αληθειών τοΰ Χρίστιανισμοΰ 
καταρρίπτει τάς ήθικάς αρχάς, έφ' ών βασίζονται αί κοινωνία; και τά 
έθνη, κα; απολύει κατ' αυτών κεραυνούς κα; άστραπάς. Ή αληθής έπι
στήμ.η, ήτις ταπεινώς και ειλικρινώς Ομολογεί τήν άμαθίαν αυτής εις τά 
αιώνια ζητήματα, παραπέμπει εις τήν μεταφυσικήν, ήτις συμ.πληροΰται 
διά τοΰ Χρίστιανισμοΰ. Ο Χριστιανισμός, ώς άποκάλυψις τοΰ Θεοΰ, 
είναι φώς και ζωή και άνάστασίς και ό ισχυρότατος μοχλός τής προόδου 
κα: τοΰ μεγαλείου τών εθνών. 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ I. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 



ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

— * — 

Κατά τινα έκδρομήν εις Αίτωλιαν και 'Ακαρνανιαν, ην μετά φιλων 
επεχείρησα πρό ήμερων, ό επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων τοΰ 
νομοΰ εκείνου κ. Τσιμικάλης έδωκε μοι άντίγραφον επιταφίου επιγραφής, 
ήν πρό πολλού ειχεν αντιγράψει έν 'Αγίω Βασιλείω τοΰ δήμου Άνακτο-
ρίων έκ πλακός άρτίως άνασκαφέντος τάφου. Έν τω μέρει έκείνω, ένθα 
θά εκείτο ίσως τό άρχαίον Θύρρειον, οί κάτοικοι συχνότατα άνασκά-
πτουσι τάφους και πωλοΰσι τά εξ αυτών ευρήματα, τινές μάλιστα 
συστηματικώς τοΰτο πράττουσιν, ώστε οΰκ ολίγοι αρχαίοι τάφοι έχουσιν 
ήδη ανασκαφή, χωρίς κάμμία πρόνοια ύπό των αρμοδίων πράς έμπό-
δισιν τής αίσχράς ταύτης τυμβωρυχίας και άρχαιοκαπηλίας νά έχη 
ληφθή μέχρι τούδε. Ό κ. Τσιμικάλης παρέστη μάρτυς τοιαύτης τυμ
βωρυχίας, άπεκομίσατο δ' έξ αυτής τήν περί ής ό λόγος έπιγραφήν 
έχουσαν ώς εξής : 

ΟΥ ΜΕ ΠΑΤΗΡ ΜΕ ΞΕΙΝΟΙ Ο ΔΥΣΜΟΡΟΣ ΟΥΔΕ ME MATΗΡ 
ΝΥΜΦΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΕΔΡΑΚΟΝ ΑΠΤΟΜΕΝΟΝ 

ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΣ ΔΙΑ ΝΥΚΤΑ ΚΑΤΑ ΠΤΟΛΙΝ ΑΡΕΙ ΛΥΓΡΩ! 
ΦΩΤΟΣ ΥΠΟ ΣΤΥΓΕΡΑΣ ΟΥΛΟΜΕΝΟΝ ΠΑΛΑΜΑΣ 

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΔΕ ΓΟΝΟΣ ΠΙΝΥΤΟΙΟ ΞΕΝΩΝΟΣ 
ΝΙΚΑΡΧΟΣ ΜΥΣΤΑΙΣ ΑΜΜΙΓΑ ΝΑΙΕΤΑΩΝ 

ΟΥΔΕ ΓΟΝΕΥΣΙ ΑΠΟΔΟΥΣ ΧΑΡΙΝ Ω ΜΕΓΑΣ ΑΙΔΑ 
ΤΟΝ ΜΕ ΚΑΤΑΚΤΕΙΝΑΝΤΑ ΑΙΨΑ ΚΑΤΑΣΤΟΡΕΣΑΙΣ 

Πρόκειται, ώς βλέπει ο αναγνώστης, περί δολοφονίας νυκτός διαπρα
χθείσης ύπ' άγνωστου κατά τού είκοσιπενταετοΰς Νικάρχου, υιού τοΰ 
συνετοΰ Ξένωνος, όστις άνυμφος κατήλθεν εις τόν 'Αδην, πριν προφθάση 
ν' άποδώση και πράς τούς γονείς τήν χάριν, διό εύχεται εις τόν 
Άδην νά εξολόθρευση τόν δολοφόνον. Νομίζει τις Οτι άναγινώσκει κάμ-
μίαν άπό τάς συχνάς έν τοίς νεκροταφείοις τής νεωτέρας Ελλάδος έπι-
γραφάς, αϊτινες αναφέρουσι παρόμοιας δολοφονίας ! 
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Ή επιγραφή, ώς τό σχήμα τών γραμμάτων δήλοι, έχαράχθη μετά 

τό 403°ν έτος π. Χ., Ίσως δέ και πρό τοΰ έτους 219/18, ότε Φίλιππος 
Ε' τής Μακεδονίας, θέλων νά εκδίωξη τής Ελλάδος τήν ρωμαϊκήν 
έπιοροήν, επεχείρησε τήν πολυθρύλητον υπό τοΰ Πολυβίου περιγραφομε-
νην εις Αίτωλιαν και 'Ακαρνανίαν έκστρατείαν, ό'πως έξοντώση τούς 
πιστούς εις τήν συμμαχίαν τών 'Ρωμαίων μένοντας Αιτωλούς, τους 
πρώτους άναμίξαντας εκείνους εις τά ελληνικά πράγματα, κατέστρεψε 
δέ τότε τάς πλείστας όχυράς τής Αιτωλίας και Ακαρνανίας πόλεις, έν 
αις Ίσως και τό Θύρρειον, όπερ δέν αναφέρει πλέον ό Στράβων. Σημειώ
σεως άξιον είναι ότι ό δολοφονηθείς νέος κατώχει μύσταις άμμιγα, ήτοι μετά 
μυστών. Τίνες οί μύσται ούτοι, άγνωστον. Πάντως όμ.ως θά ήσαν ιερού 
τίνος τής πόλεως εκείνης, διότι ό Νίκαρχος έδολοφονήθη κατα πτόλιν. 
"Αλλως ούτε ό Νίκαρχος ούτος ούτε ό πατήρ αύτοΰ Ξένων τυγχάνουσιν 
άλλοθεν γνωστοί, διότι ούτε οί συγγραφείς ούτε έπιγραφαί άλλαι έκ τής 
αρχαιότητος άναφέρουσιν 'Ακαρνάνας τοιούτους. Σημειωτέον πρός τού
τοις ότι ό έβδομος στίχος είναι ελλιπής κατά ένα πόδα, Ίσως κατά 
λάθος τοΰ χαράκτου. 

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 



ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΟΜΕΡ ΚΑΤΑ ΣΦΑΚΙΩΝ1 

* 

Τρεις εκστρατείας έπεχείρησεν άπό τής εις την νήσον άφίξεώς του ό 
μέγας Στρατάρχης τής Τουρκίας Ομερ' πρώτην κατά των Δυτικών 
επαρχιών δευτέραν κατά των Μεσων, και τριτην κατά των Ανατο
λικών. Και κατά τάς μεν δυο πρώτας άπέτυχεν εντελώς, κατά δε την 
τριτην ουδέν άλλο κατώρθωσεν η ν̂  άπολέση πολύτιμον χρόνον εξ ού η 
έπανάστασις ώφελήθη. Τρεις μήνας όθεν μετά την άφιξιν τοϋ νέου Στρα
τάρχου ουχί μόνον ή έπανάστασις ίστατο ακμαιότερα η πριν, άλλά και 
άπωλεσθη κατά μεγα μερος ή μόνη άγκυρα, έφ' ης έστηρίζετο ή Τουρκία 
διά τήν καταστολήν αυτής' ήτο δε αύτη το όνομα τοΰ μεγάλου Στρα
τάρχου. Άλλά πιθανόν ή έλλειψις τής πείρας εις τόν τόπον τοΰτον έκ 
μέρους αύτοΰ και ή έλλειψις έπαρκουσών δυνάμεων νά έστάθησαν τά 
αίτια τής αποτυχίας αύτοΰ. 

Και την μεν πειραν έκτήσατο ήδη διά τών αλλεπάλληλων ατυχημά
των του, τάς δέ δυνάμεις ηύξησε κατά δέκα πέντε χιλιάδας κα! πλέον 
ίσως, χάρις εις τήν όξυδέρκειαν τών έν Ελλάδι ενεργούντων, οΐτινες 
πεισθέντες εις τάς βεβαιώσεις τής διπλωματίας, η κάλλιον μ.έγιστον 
έρωτα τρέφοντες εις το καθεστώς περιέστειλαν τά Ηπειροθεσσαλικά. 

Άντί τεσσαράκοντα χιλιάδων στρατού όθεν ό 'Ομ.έρ διέθετε πεντή
κοντα πέντε χιλιάδας. Μέ τοιαύτην δύναμιν ηδύνατο νά καταστείλη την 
επανάστασιν εις τό κέντρον αυτής έπισωρεύων κατ' αύτοΰ τά δύο τρίτα 
τών δυνάμεων του. Ταύτα διεκήρυξεν ό ίδιος Στρατάρχης εις μίαν πρός 

1 Ή Κρητική επανάστασις τοΰ 1866 δέν είναι άκόμη γνωστή έν πάσαις 
αυτής ταίς λεπτομερείαις. "Εν δέ τών έγγραφων τά όποια δύνανται νά διαφω-
τίσωσιν Ολίγον κατ' Ολίγον τήν περίοδον έκείνην είναι και ή ένταΰθα δημο
σιευομένη εκθεσις τοΰ αειμνήστου στρατηγού Πάνου Κορωναίου, τήν οποίαν 
ίδιόχειρον καί ύπογεγραμμένην ύπό τοΰ ίδιου ηύτυχήσαμεν νά λάβωμεν καί 
τήν οποίαν αφήνομεν ώς έχει έν τώ κειμένω, μετά τών γλωσσικών ατε
λειών αυτής, ας βεβαίως ήθελε διορθώσει ό γράψας αυτήν, άν ετοίμαζε τήν 
δημοσίευσιν . 
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τήν Κυβέρνησίν του έκθεσιν, δι ης έζήτει τήν αύξησιν τών δυνάμεων 
του. Και βεβαίως τι ήδύναντο ν' άντιτάξωσι τυχοδιώκταί τίνες η κλέ-
πται (ούτω ώνόμασεν ό Στρατάρχης τούς έθελοντάς' οί εγχώριοι κάλλιον 
έκτιμώντες τούς αντιπάλους των ονομάζουν αυτούς λάπιδες') καί άλλοι 
τόσοι εγχώριοι Κρήτες. κείμενο; ύπό τό βάρος τών οικογενειών των άνευ 
τροφής, άνευ πολεμεφοδίων και άνευ τών λοιπών χρειωδών ; Άλλ' άς 
μή σπεύδωμεν και άς άναμείνωμεν τήν διήγησιν τών πραγμάτων. 

Τό σχεδιον τοϋ εχθρού ήτο καλώς μεμελετημενον, όταν λογαριάζη 
τις άνευ τοΰ άντιδίκου. Σκοπός αύτοΰ ήτο νά έκστραιεύση έκ τρ;ών 
μερών, τών τριών μόνων οδών τών φερουσών εις τό κέντρον τών Σφακιών, 
ν' άποκλείση αυτό τών λοιπών επαρχιών κα: τότε, έπιπίπτων μέ τάς 
κολοσσιαίας δυνάμεις του, νά έξοντώση, αυτό. Αί οδοί ήσαν ή διά θαλάσ
σης εις Σφακιά, Καλλικράτην. "Ασφεδον, και "Ασκυφον φέρουσα' ή διά 
τών Άποκορώνων εις Ασκυφον, και ή διά 'Ρεθύμνης καί Άγιου Βασι
λείου εις Καλλικράτην και Ασκυφον. 

Τήν πρωτην και τήν σπουδαιοτέραν έπεφυλάξατο εις εαυτόν ό Στρα
τάρχης, τήν δευτέραν ένεπιστεύθη εις τον συνετον Μεχμέτ Πασσά, και 
τήν τρίτην εις τόν τολμηρον Πασσά τοϋ Ηρακλείου Ρεσίτ μετά τοΰ 
έτι τολμηρότερου Δελί Χουσείν άρχηγοΰ τών εγχωρίων Οθωμανων άπα-
σών τών ανατολικών επαρχιών, ανδρός χαίροντος μεγίστην έπιρροήν εις 
άπασαν τήν νήσον. Τό όλον τοΰ στρατοΰ του συνέκειτο έκ 32—35000. 

Ταΰτά είσι τά εκ μέρους τοϋ έχθροΰ σχεδιασθέντα. Άς ίδωμ.εν τά νΰν 
ποια ήσαν τά έκ μέρους τών ολίγων κλεπτών διαπραχθέντα. 

Έν σιγή και αταραξία, άφοϋ καλώς έγνωμεν τό σχέδιον τοΰ έχθροΰ, 
έσκέφθημεν και άπεφασίσαμεν ότι, ώς έχουσι τά πράγματα ήμ.ών και 
τοΰ εχθρού, συμφερότερον ήτο ν' άφήσωμεν εις αυτόν τάς διόδους 
ελευθέρας προσποιούμενοι ότι έζητοϋμεν νά έμποδίσωμεν αυτόν και 
ζημιοϋντες αυτόν όσον ήδυνάμεθα* οτε δέ ήθελε συγκεντρωθή εις τό μέσον 
τοϋ ακαταλόγιστου εδάφους τής επαρχίας Σφακιών, νά κυκλώσωμεν 
αυτόν πανταχόθεν και ν' άνησυχώμεν αυτόν ήμερας και νυκτός. Ταύτα 
δέ ένούμενα μετά τών φυσικών επικούρων τού τόπου, ήτοι τό δύσβατον, 
τό λίαν άνώμαλον, τό φαραγγώδες και που δασώδες, τό δύσκολον επο
μένως τών κινήσεων και τών προμηθεύσεων αυτού και τέλος ή στέρησις 
τοΰ ύδατος, και έπι πάσι τούτοις, ή αρωγή τού Ύψιστου εις τό δίκαιον 
ήμ.ών, ταύτα πάντα, λέγω, όμοϋ, ήλπίζετο νά φέρωσιν ημάς εις τό 
ποθούμενον. Έπεφυλάχθημεν νά δωσωμεν μάχην μεγάλην όπου υπήρχε 



356 ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
βεβαιότη; περί τοΰ αποτελέσματος η περί τής εύκολου και αζημίωτου 
ύποχωρήσεω;. 

Και τω όντι τά αποτελέσματα αυτά έδικαίωσαν ήμάς, ότι ό εχθρό; 
ύπελόγιζεν άνευ τοΰ αντιδίκου. 

Οι στρατοί ήμών των κλεπτών διηρέθησαν εις δύο' έν ήτο τό τών 
κυρίως Σφακιών τοΰτο κατέλαβε τά υψηλότερα μέρη τής επαρχίας, ήτοι 
τά δυτικώτερα, και ώδηγεϊτο ύπό τών Αρχηγών Ζυμβρακάκη, Κωστα-
ροΰ, Κριάρη. Χατζή Μιχάλη, Τζελεπή. Λάμπη, Καρκαβάτζου και λοιπών. 
Τό έτερον κατέλαβε τά άνατολικώτερα μέρη, ητοι μέρος τοΰ 'Ασκύφου, 
τό Άσφεδον, Καλλικράτην, Χορεύτραις, και ώδηγεϊτο ύπό τών Αρχηγών 
Παύλου Α. Μοράκη, Π. Παππαδάκη, Καυκαλάκιδων αδελφών, Χρι
στοδουλάκη, Ζερβουδάκη και άλλων. Μετά τούτων ήνώθην και έγώ 
μετά τών επικουριών τοΰ Τμήματος 'Ρεθύμνης. Τοιαύτη ήτο ή κατά 
πρώτον γενομένη τοποθέτησις τών δυνάμεων ήμών άλλ' επειδή ουδέποτε 
ήδυνήθη ό εχθρός ώς ήλπιζε νά διαχώριση τούς δύο στρατούς ήμών, ή 
τοποθέτησις αύτη μετεβλήθη κατά τάς περιστάσεις. Συνέκειτο δέ τό 
κατ' αρχάς εις μέν τό δυτικώτερον έξ 800 ανδρών, εις δέ τό άνατολι-
κώτερον έκ 500. 

Πρώτος έπάτησε τό έδαφος τών Σφακιών ό Στρατάρχης 'Ομέρ απο
βιβασθείς τήν 23ην Ιουλίου εις Φραγκοκάστελον μετά 15 περίπου χιλιά
δων στρατού. Τήν 24ην έξεστράτευσε κατά τοΰ Καλλικράτους και 
κατέλαβε τάς άνω τοΰ Καψοδάσους και Μπατζιανοΰ φύσει ισχυρά; 
θέσεις. Δύσκολον δέν ήτο ν'άντικρουσθή ο εχθρός εί; έκείνα; τά; θέσει;, 
άλλ' οι μέν κάτοικοι τών Σφακιών άναγκαίω; ένησχολήθησαν εί; τήν 
έξασφάλισιν τών οικογενειών των, οί δέ τών γειτόνων επαρχιών δέν ήτο 
δυνατόν νά φθάσωσιν άμεσως εί; τόν τόπον. Ταύτα προιδόντε; άπεφασί-
σαμεν νά μή άντιταχθώμεν κατά τού έχθροΰ κατά τήν εΐσβολήν του. 

Τήν 19ην αναχώρησα; ές Αμαρίου και Άγιου Βασιλείου, άφοΰ 
άφησα τά; δεούσα; οδηγία; περί συγκεντρώσεω; και τοποθετήσεως τών 
δυνάμεων τοΰ Τμήματος τής 'Ρεθύμνης, ώδευσα πρός τό Ασκυφον μετά 
300 εθελοντών και τίνων εγχωρίων, και την 21ην έφθασα εις τόν τόπον. 
Έκεϊ συναντηθέντες μετά τών άλλων Αρχηγών έλάβομεν έκ συμφώνου 
τά άνω ρηθέντα μέτρα και έκαστος κατέλαβε τάς οικείας θέσεις' αμέσως 
ώχυρώθημεν και άνεμένομεν άπό ήμερας εις ήμερας σύναξιν έκ τών 
λοιπών επαρχιών. 

Τήν 23ην έπληροφορήθημεν ότι ο εχθρός άπεβιβάσθη εις Φραγκοκά-
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στελον μετά μεγάλων δυνάμεων. Συμφώνως μέ όσα προαπεφασίσαμεν τοΰ 
νά άρκούμεθα ζημιούντες τόν έχθρόν, και γινώσκων ότι δέν ΰπήρχον 
ήμέτεραι δυνάμεις έκεϊ, ωδευσα τήν έπιούσαν 24ην μετά ολίγων εθελον
τών εις τά μέρη έκεϊνα, καί τήν μεσημβρίαν φθάσας έχει καί ενωθείς 
μετά τοΰ "Οπλαρχηγού τοΰ Καλλικράτους Κ°υ Π. Παππαδάκη έχοντος 
και τούτου ολίγους άνδρας άντεκρούσαμεν τόν έχθρόν έπι τινας ώρας. Τήν 
άκόλουθον 25ην ύπέστρεψα εις "Ασκυφον όπως επανέλθω μετά μεγαλει-
τέρων δυνάμεων εί ήδυνάμην. Συνάμα έπεμψα είδησιν εις τό Τμήμα τής 
'Ρεθύμνης όπως συνέρχωνται εις Καλλικράτην. 

Τώ όντι τήν 26ην άπό πρωίας είχον συνέλθει περί τούς 1500 άνδρας, 
έξ ών 200 Μυλοποταμίται ύπό τούς Αρχηγούς καί Καπετανέους Ν. 
Σγουρόν, Λ. Βογαζόπουλον, Καλέργην καί άλλους, 400 Άμαριώται ύπό 
τόν Άρχηγόν Δ. Μοσχοβίτην καί τούς Καπετανέους Άντώνιον Φραγκιόν, 
Χ. Μοσχονάν, Κουφάκην, Καλομενόπουλον, Α. Κατζαδυνάκην, Α. Λίτιναν 
και Μ. Λίτιναν και λοιπούς' 700 Άγιοβασιλειώται ύπό τόν Άρχηγόν 
Μαρινάκην και τούς λοιπούς Καπετανέους Μ. Δριμάκην, Γ. Πλευράκην, 
Α. Παππαδομανόλη, Ν. Τζασουδάκην, Μ. Μαραγκουδάκην, Κ. Τζελε-
πάκην, Βουρβουχάκην, και λοιπούς' 200 'Ρεθύμνιοι ύπό τόν Άρχηγόν 
Βαρδάκην και ύπό τούς Καπετανέους I. Μανίουδάκην και άλλους και 
τίνες Καλλικρατιανοί ύπό τόν Όπλαρχηγόν Π. Παππαδάκην. 

Μέ τοιαύτην σύναξιν έπόμενον ήτο νά συγκροτηθή μάχη. Και τφ 
όντι ό εχθρός θελήσας νά προχώρηση εις Καλλικράτην εμποδίσθη άπό 
τούς ήμετέρους' τότε συνεκροτήθη γενική μάχη καθ' ήν ό εχθρός έφερεν 
άλας τάς δυνάμεις του, άλλά τοσούτον γενναίως άπεκρούσθη άπό τοΰ; 
ημετέρου;, ώστε ήρχισε νά ύποχωρή. Τήν στιγμήν ταύτην 5ην ώραν 
μ., μ. οί ημέτεροι επί κεφαλή; έχοντε; τού; έκ τοΰ χωρίου Σελιά ύπό 
τόν Καπετάνιον Μανόλη Δριμάκη, προσέβαλαν μίαν τών όχυρωτέρων 
θέσεων τοΰ έχθροΰ, έκυρίευσαν αυτήν, κατεδίωξαν τόν έχθρόν, έφονευσαν 
πολλού; και έζώγρησαν δύο κα: τινα σκεύη. Τήν αυτήν ήμέραν άνεχώ-
ρουν άπό Ασκυφον μετά 150 εθελοντών, και περί τήν μεσημβρίαν 
έφθασα ει; Άσφεδον όπου ήνώθησαν μεθ' ήμών καί 50 εγχώριοι. Άμέ-
σω; προσεβάλαμεν τόν έχθρόν τού όποιου τό άριστερόν έπεξετείνετο έω; 
τοΰ όρου; Περσινάκη, κειμενου άνω καί δυτικώς τού Ασφέδου. H θέσις 
αύτη έπέκειτο εί; τό άριστερόν τού εχθρού, έπομ.ένω; έάν έκυριεύαμεν 
αυτήν ήτο πιθανώτατον νά λάβωμεν τήν νίκην, καί τούτου γενομένου 
νά καταστήσωμεν τήν ύποχωρησιν τοΰ έχθροΰ δύσκολον. Ένεκα τούτου 
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και διότι προσέτι δέν έγίνωσκεν ό εχθρός τάς δυνάμεις μας εις το μέρος 
τοΰτο ήναγκάσθη ν' άποσύρη στρατόν εκ τοϋ πεδίου της μάχης τοΰ 
Καλλικράτους και νά πεμψη εις τό άριστερον του. Τοΰτο ηύκόλυνε τους 
ημετέρους τοΰ Καλλικράτους και έλαβον τήν άνω εϋτυχιαν' η μάχη 
έξηκολούθησε καθ' όλην την γραμμής μέχρι της εσπέρας. Ό Εχθρός 
κατά την ήμέραν ταύτην απώλεσε και μέρος τοΰ πεδίου της μάχης και 
άνδρας πολλούς. 

Ή έπιοΰσα 27η προεμηνύετο έτι καλειτέρα. Διά νά ευρεθώ εις τό 
μέσον τοΰ πεδίου της μάχης μετέβην εις Καλλικράτην, άφήσας τους 
πλείστους έθελοντάς εις Άσοεδον ύπό τήν διοίκησιν τοΰ ανθυπασπιστού 
Κου Ξανθουδάκη και ϋπό τήν άρχηγίαν τοΰ Άρχηγοΰ Κ°" Π. Α. Μοράκη 
μετά τίνων εγχωρίων παραγγείλας αύτοϊς νά περιμεινωσι τάς διαταγάς 
μου. Εις Καλλικράτην συνεννοηθείς μετά τών έκεϊ ευρεθέντων αρχηγών 
άπεφασι'σαμεν ν' άρχισωμεν την μάχην περί την μεσημβριαν και νά 
προσβάλωμεν τήν κυριωτέραν θέσιν τοΰ έχθροΰ, ήτις ήτο και καλώς 
ώχυρωμενη, περί την 4ην ώραν μ., μ.. Ή προσβολή της θέσεως ταύτης 
ανετέθη εις μεν τό δεξιόν εις τόν Όπλαρχηγον Π. Παντελή Παππαδά-
κην με τους Καλλικρατιανοϋς και τινας έθελοντάς, εις δέ τό κέντρον εις 
τους Άμαριώτας ύπό τόν Άρχηγόν Α. Μοσχοβιτην, εις δέ τό άριστερον 
εις τους 'Αγιοβασιλειώτας ϋπό τόν Κ°̂  Ζερβουδάκην. Συνάμα έγράψαμεν 
εις τόν Αρχηγόν Π. Μοράκην νά δώση και ούτος μάχην και νά προσβάλη 
κατά την 4ην ώραν τω έλέγαμεν δέ ότι σκοπός κύτοΰ ήτο νά σύρη, 
μόνον την προσοχήν τοΰ έχθροΰ όπως άναγκασθη ν' άποσύρη δυνάμεις 
άπό Καλλικράτην, όπως και την προλαβοΰσαν ήμέραν. 

Τά πάντα εις Καλλικράτην έξετελέσθησαν ώς έσχεδιάσαμεν, και οι 
ημέτεροι έπροχώρουν κατ ολίγον, Περί την 4ην ώραν έγένετο. ή προσ
βολή και οι ημέτεροι έπροχώρησαν πλησίον τών όχυρωμάτων εις δευτέ-
ραν προσβολην οι τοΰ δεξιοΰ έφθασαν μέχρι τών τειχών έκρήμνισαν μέρος 
αϋτοΰ και ήλθον εις χείρας μετά τοΰ έχθροΰ. Πρώτος δέ είσήλθεν εις τό 
όχύρωμα τών εχθρών ό έκ Μέρωνος Κος Μ. Καλοιδάς, όστις και έλθών 
εις χείρας μετά τών εχθρών εις τούτων τοΰ ήρπασε τό ξΐφος άπό την 
ζώνην, άλλά και αυτόν και άλλον ένα έφόνευσεν. Ούτος έβραβεύθη ακο
λούθως. Τότε ό εχθρός ύπεχώρησεν έγκαταλειπων τήν θέσιν' εις τό 
κέντρον και τό άριστερον έφάνη δισταγμός* τότε έπεμψα έπικουριαν τον 
Καπετάν Αδάμ. με τούς Κουντουριώτας και άλλους τινάς' άλλά και 
παλιν άφοΰ έπροχώρησαν ολίγον έσταμάτησαν. Τι συνέβη ; Ή επιστολή, 
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ην εγράψαμεν προς τόν Κον Μοράκην, αντί νά φθάση περί την μίαν ώραν 
μ., μ., ώς ύπελογίζαμεν και ώς έπρεπε, έφθασε την 5ην ώραν και ούτω 
επειδή οι εις Άσφεδον δέν έδωσαν μάχην, ό εχθρός έφερε περί την 4ην 
ώραν όλας κύτοΰ τάς δυνάμεις εις Καλλικράτην. Αι αλλεπάλληλοι αύται 
έπικουρίαι τοΰ έχθροΰ τό μεν κέντρον και άριστερον της προσβολής 
ήνάγκασαν νά σταματηση, τό δέ δεξιόν νά εγκατάλειψη τήν έπιχείρησίν 
του, ην τοσοΰτον επιτυχώς έφερεν. "Αν και δέν έκυριεύσαμεν τήν θέσιν 
ταύτην, ούχ ήττον ό εχθρός απώλεσε μέρος τοΰ πεδίου της μάχης, και 
ήλπίζετο, μετά βεβαιότητος σχεδόν, ν' άναγκάσωμεν αυτόν νά υποχώ
ρηση την επαύριον. Τοσούτω μάλλον ήλπίζετο τοΰτο, καθόσον τό εσπέρας 
προσήλθον νεαι έπικουρίαι μετά τοΰ Κου Σμολένσκη, όν είχον πέμψει εις 
τό Τμημα της Ρεθύμνης διά νά σπεύση την σύναξιν. Και εις τήν μάχην 
της ήμερας ταύτης ό εχθρός απώλεσε πολλούς, διότι ηναγκάσθη νά 
ύποστηριξη τάς θέσεις του διά φαλαγγών πυκνών, και διότι μία και 
μ.όνη δεξαμενή, έξ ης έλάμβανεν ύδωρ, καθίστατο άνά πασαν στιγμήν 
τό θέατρον νέας μάχης. 

Έν ω ευρισκόμεθα εις τήν εύάρεστον ταύτην θέσιν και έσκεπτόμεθα τό 
εσπέρας διά τάς εργασίας της έπιούσης, αίφνης είδοποιηθημεν Οτι έξέλι-
πον τά πολεμεφόδια' απεφασίσθη όθεν νά πέμψωμεν άμέσως άπανταχόσε 
προς άνεύρεσιν και νά μη δώσωμεν μάχην πριν η προμηθευθώμεν ήλπί-
ζοντο δέ νά φθάσωσι περι την μεσημβρίαν. Την πρωίαν 28ην νέον και μέγα 
έμποδιον άνεφάνη. Ό Μεχμέτ Πσσάς τών Άπόκωρώνων έκκινήσας με 
τόν στρατόν του άπό Βρύσαις ώδευε κατά τοΰ Άσκύφου. Οι έν Πυρο
βολική τοΰ Άσκύφου ημέτεροι, αδελφοί Καυκαλάκιδες και ό Κ°ςΘών, 
ον ειχον αφήσει έκεϊ μετά τοΰ ήμίσεος τών εθελοντών, είδοποιοΰντές 
μας τό τοιούτον έζήτουν τήν βοηθειάν μας κατεσπευσμενως. Επειδή ή 
είς Άσκυφον ανάγκη ήτο κατεπείγουσα και έπειδη η εις Καλλικράτην 
δύναμις, ητις κατά τό εσπέρας άνέβη περί τούς 2000, ήτο πλέον η 
άοκοΰσα όπως απόκρουση τόν έχθρόν, έάν άπεπειράτο νά προχώρηση 
εις Καλλικράτην, και επειδή προσέτι δεν ύπήρχον άρκοΰντα πολεμεφό-
δια, απεφασίσθη νά πέμψωμεν αμέσως δύναμιν έκ 500 ανδρών εις 
Άσκυφον και νά περιορισθώμεν εις Καλλικράτην ν' άντικρούσωμεν τόν 
έχθρόν έάν ήθελε μας προσβάλει. Ταύτα έσκέφθημεν καί άπεφασισαμεν 
τήν πρωίαν της 28ης. Ευτυχώς έφθασε κατ έκείνην τήν στιγμ.ήν και 
ό "Οπλαρχηγός τοΰ Μυλοποτάμου Κ°ς Μ. Σκουλας μετά 150 αν
δρών. Αμέσως παραλαβών τούτους και 50 έθελοντάς ώδευσα πρός τό 
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"Ασκυφον άφήσας παραγγελίαν ν' άκολουθήσωσι και οι λοιποί τριακόσιοι. 

Έν τούτοις ό Μεχμέτ Πασσάς φθάσας εις Άσκυφον προσέβαλεν αυτό 
και μετά πολύωρον μάχην, καθ' ην υπέστη μεγάλας ζημίας, έκυριευσε τήν 
εισοδον εις ην και έγκατέστη. Τήν λεπτομερειαν τών εργασιών τοΰ μέρους 
τούτου αφήνω εις τόν Άρχηγόν κ. Ζυμβρακάκην διευθύνοντα αύτάς. 

Έν ω ήμην κατά τό ήμισυ της πορείας μου, πεζοδρόμος έλθών έκ 
τοΰ στρατοπέδου τοΰ Καλλικράτους μέ άνήγγειλεν ότι έ Ρεσίτ Πασσάς 
τοΰ Ηρακλείου μετά οκτώ χιλιάδων στρατού ώδευεν άπό Αίεσαράς διά 
τοΰ Άγιου Βασιλείου κατά τών Σφακιών, καίων και έρημόνων τά 
πάντα' και ότι οι ημέτεροι απεφάσισαν νά έπιστρεψωσιν εις τάς επαρχίας 
των προς υπερασπισιν αυτών και οτι εξεκινησαν ηδη. Το πράγμα ητο 
αληθές, και οι ημετεροι καλώς έπραττον έάν, μένοντες συσσωματωμένοι 
και αφήνοντες ολίγους άνδρας εις Καλλικράτην προς έξαπάτησιν τοΰ 
έχθροΰ και άντίκρουσιν αΰτοΰ εις περίστασιν, καθ ην έσκόπει νά προχώ
ρηση, έβάδιζον εις προύπάντησιν τοΰ νέου έχθροΰ. *Ητο δέ έλπίς, τοπο
θετούμενοι εις την ϊσχυράν θέσιν τοΰ Άσφεδαμέ, δι' ης διήλθεν ό εχθρός, 
ν'άποκρούσωσιν αυτόν η τουλάχιστον νά τώ προξενήσωσι μεγάλας ζημιας. 
Άλλ' άντί τούτου άπαντες άνεχώρησαν άπό Καλλικράτην και έδραμεν 
έκαστος εις τό χωρίον του προς έξασφάλισιν της οικογενείας του' και τοιου
τοτρόπως ούτε τόν ένα ούτε τόν άλλον έχθρόν άντέκρουσαν, και τό χει-
ρότερον, διελύθη ή σύναξις. Δέν έσκέφθησαν Οτι, ώς είχον τά πράγματα, 
δέν ήτο πλέον καιρός νά ύπερασπίσωσι τά χωρία των, και ότι ή καλει-
τερα ύπεράσπισις αυτών καί τών οικογενειών των ήτο νά είναι συσσω
ματωμένοι και νά παρουσιασθώσι κατά τοΰ έχθροΰ. Ό έχων την πειραν 
τών τοιούτων πολέμ.ων δέν απορεί εις ταύτα, άλλά και πάς άλλος δέν 
θέλει απορήσει αναλογιζόμενος τό φίλτρον της οικογενείας. Δέν υπάρχει 
άμφιβολία ότι ό εχθρός έξετέλεσε την κίνησιν ταύτην και διά νά μας 
έπιτεθη κατά νώτων και διά νά φέρη τήν διάλυσιν τοΰ στρατοπέδου, 
καλώς γινώσκων τά ήθη τών εγχωρίων και τάς άνάγχας αυτών. Μολα
ταύτα όχι μόνον δέν ώφελήθη έκ της κινήσεως του ταύτης, ώς θέλομεν 
ιδεί κατωτέρω, άλλά και κατασταθείς τολμηρότερος ετέθη μόνος του 
εις την έπικίνδυνον έκείνην θέσιν, εις ην τόν περιεμενομεν καί έξ ής έζήτει 
παντοιοτρόπως νά έςελθη άκολούθως καί δέν έξήλθεν η μετά μεγάλης 
του ζημίας. Έάν άφ' ενός ό εχθρός έγίνωσκε τά ηθη καί τάς άνάγκας 
μας, άφ'έτερου δέν ύπελόγισε καί τάς ωφελείας καί τά πλεονεκτήματα, 
τά όποια έχουν στρατοί ώς τούς ημετέρους. "Επρεπε όθεν νά σκεφθη Οτι 
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αδύνατον τώ ήτο, ερχόμενος άπό τόσον μακράν, νά μας θέση μεταξυ 
δύο πυρών καί ότι, καθώς ευκόλως άποφεύγαμεν τά βραδυκινητα στρα
τηγήματα του, ούτω εϋκόλως καί έκτελοΰμεν τά ταχυκίνητα ιδικά μας. 

Άς έπανελθωμεν εις τήν διήγησιν. Επειδή εις Καλλικράτην δέν 
υπήρχε πλέον στρατόπεδον και ή εις τά έκεϊσε παρουσία μου ήτο περιττή, 
έξηκολούθησα τήν πορείαν μου εις Άσκυφον. Τήν έπιοΰσαν 29ην άνα-
γνωρίσαντες τόν έχθρόν άπεφασίσαμ.εν νά όχυρωθώμεν πλησίον του και 
νά άνησυχώμεν αυτόν ήμέρας και νυκτός, συνεννοούμενοι και μετά τών 
απέναντι ημετέρων. Συνάμα έγράψαμεν εις τό Τμήμα Ρεθύμνης να 
συναχθώσιν άπαντες και παρακολουθήσωσι τόν έχθρόν (τόν 'Ρεσίτ). Έν 
τούτοις ή προσέγγισις αυτού, ή παντελής έλλειψις άρτου, ή έλάττωσις 
τών πολεμεφοδίων και ή μικρά δύναμις ήμών καθιστών τήν έκεϊ διαμο-
νήν ήμών λίαν άκροσφαλή, καί ή γνώμη τών πολλών ητο νά μεταβώμεν 
άπαντες εις τό απέναντι μέρος καί ένωθώμεν μετά τών λοιπών όπως 
άποτελέσωμεν έν σώμα ίσχυρόν. Τό πράγμα ούτως είχεν αλλά πράττον-
τες ούτω άπομακρυνόμεθα τοΰ αρχικού στοιχείου μας, καί έκεΐνο, όπερ 
έσχεδιάζομεν ήμεϊς κατά τοΰ έχθροΰ, έπραττεν αυτός καθ' ήμών. 
Προσέτι δέ έγκλειόμενοι άπαντες εις τό μερος έκεϊνο έστερούμεθα ήμεις 
αυτοί ελευθερίας κινήσεων, και έν αποτυχία έκινδυνεύομεν νά πάθωμεν 
μεγάλην καταστροφήν. Άπ' εναντίας μένοντες έκτος, ό μέν εχθρός 
κατέληγεν όπου ήθέλαμεν νά ίδωμεν αυτόν, έκυκλώναμεν αύτον παντα
χόθεν και έν αποτυχία εϊχομεν ευρύ στάδιον κινήσεων άπό Σφακιών 
μέχρι Μυλοποτάμου. Ή γνώμη αύτη ύπερισχύσασα, έςηκολουθοΰμεν νά 
άνησυχώμεν τόν έχθρόν και ούτω διήγομεν μέχρι της 2ας Ιουλίου. Κατά 
τό διάστημα τοΰτο έγένοντο διάφοροι συγκρούσεις έξ άμφοτερων τών 
στρατών ημών ήμεριναί και νυκτεριναί. Ή συγκοινωνία τοΰ εχθρού 
μετά τών Άποκορώνων διεκόπη, και ήδη έκαμνον αρχήν αί δυσχέρεια! 
τοΰ έχθρού' τι ήθελε συμβη έάν έπεσωρεύοντο τριάκοντα χιλιάδες στρα
τού εις τό μοναδικόν διά τήν άξενόνητά του έκεϊνο έδαφος, και μάλιστα 
έάν περιεκυκλούτο ό εχθρός πανταχόθεν καί ήνοχλείτο ακαταπαύστως; 
τό αποτέλεσμα δέν ήτο άμφιβολον. Άλλ' ή δύναμις ήμών ήτο μικρά, 
διότι δέν υπερέβαινε τους 400 άνδρας. Οί εις Άσφεδον ευρισκόμενοι 
έθελονταί ύπό τόν Κον Ξανθουδάκην μετά τήν διάλυσιν τοΰ στρατοπέδου 
τοΰ Καλλίκράτους, εις τό απέναντι μέρος 1. Ναι μεν έγράψαμεν πανταχοσε 

1 Ή πρότασις αύτη είναι ατελής κάι έν τώ χειρογράφω. 
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νά συνελθωσιν οι κάτοικοι, άλλά τοΰτο καθίστατο άμ.φίβολον ένεκα των 
οικογενειών και άλλων δυσχερειών τών κατοίκων. Απεφάσισα όθεν νά 
μεταβώ ό ίδιος εις τό Τμήμα "Ρεθύμνης προς τόν σκοπόν τούτον και 
την 2αν Ιουλίου έξεκίνησα μετά 50 εθελοντών βαδίζων προς τά Σελιά 
ώς τήν συντομωτέραν όδόν, διά νά μεταβώ εις τόν Άγιον Βασίλειον. 
Εις Άσκυφον άνέθηκα την διοίκησιν τών εθελοντών εις τόν Σμο-
λέσκην.'Εν τούτοις ό Ρεσίτ την 30ην ήτο εις Σπήλι τοΰ Άγιου Βασι
λείου. Τήν 1ην Ιουλίου κατηυλίσθη εις Καλήν Συκιάν βαδίζων εις Καλ-
λικράτην. Τήν 2αν άνέβη εις Ασφεδαμέ καί κατέλαβεν αυτό. Περί τήν 
3ην ώραν της αυτής ήμέρας ανέβαινα καί έγώ τά όρος, όταν αίφνης 
απήντησα τον έχθρόν κατέχοντα τάς κορυφάς αύτοΰ. Αραστηριότερος 
εχθρός ήδύνατο νά μάς περιπλέξη έκει, άλλά διαφυγόντες μετά προσο
χής τόν σκοπελον έπιστρεψαμεν εις Γωνίαις. Έπί τοΰ επικείμενου ορούς. 
Άγόρη της Συκιάς καλουμένου, είχον καταφύγει αί οικογένεια! τών 
πέριξ χωρίων και εύρισκοντο επομένως πολλοί οπλοφόροι. Επειδή ή 
θέσις τοΰ Άμυγδαλοπόρου, έξ ής έμελλε νά διέλθη ο εχθρός, ήτο λίαν 
κατάλληλος πρός άντικρουσιν αύτοΰ. προσεκαλεσαμεν τήν έπιοΰσαν απαν
τάς τούς οπλοφόρους νά τοποθετηθώσιν έχει, άλλ' ή φροντις τών οικογε
νειών έμπόδισεν αυτούς. Ολίγο: τινές όμως εγχώριοι και έθελονταί 
τοποθετηθέντες προσέβαλαν την όπισθοφυλακήν τοΰ έχθροΰ και ήνάγκα-
σαν αυτήν ν' άλλάξη πορείαν. Τό έπεισόδιον τούτο δέν έσχεν άλλην 
συνέπειαν, αποδεικνύει όμως ότι, έάν οι άνδοες οι συνιστώντες τον στρατόν 
ήμών δέν είχον άλλο μέλημα ή τόν πόλεμον, εις πολλάς περιστάσεις ό 
εχθρός ήθελε πάθει πολλάς ζημίας. Τήν αυτήν ήμέραν 3ην Ιουλίου τό 
εσπέρας, ό εχθρός έπροχώρησεν εις Καλλικράτην, όν και κατέλαβεν. 

Τήν έξηκολούθησα τήν πορείαν μου καί τό εσπέρας έφθασα εις 
Δριμισκον, όθεν ειδοποιών τήν άφίξίν μου προσεκάλουν τήν σύναξιν εις 
Μουρνέ. Τήν 5ην καί 6η περιήλθον τινά χωρία προς έπίσπευσιν της 
συνάξεως. Τήν πρωίαν της ήμερας ταύτης εχθρική έκδρομή έκ Ρεθύ-
μνου έξελθοΰσα έπροχώρησε μέχρι τών Λάκκων της Αίδούς κειμενοίν 
άνω τοΰ χωρίου Σπήλι, κατέσφαξαν ένδεκα άνδρας και μίαν γυναίκα και 
ήρπασε ζώά τινα. Ταύτην κατεδιωξεν ο: κάτοικοι, άλλ'ήτο πλέον άργά. 
Τήν γυναίκα άφ' οΰ έπλήγωσαν διά τουφεκίου εις τόν μηρόν συλλαβόν-
τες έβασάνισαν και ακολούθως έσφαξαν ? Τήν αυτήν ήμεραν ό ίερεύς 
τοΰ χωριού Μαρουλά Εμμανουήλ ονομαζόμενος μετ άλλων τινών 'Ρεθυ-
μνίων, μ έπαρουσίασε τρεις αιχμαλώτους, ους συνελαβεν εις έπίδρομήν 
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πλησίον τού 'Ρεθύμνου, έξ ών τόν ένα, τριάκοντα ετών ηλικίας, έπεμψα-
μεν εις τήν Συνελευσιν, τούς δέ δύο έτερους, παϊδας οντάς, έπεμψαμεν 
ελευθέρους εις Ρεθυμνον. 

Τήν 7ην μετεβην εις Μουρνέ αναμένων τήν σύναξιν και διεμεινα και 
τήν ογδόην, καθ ήν ήλθον 150 Μυλοποταμίται ύπό τόν Όπλαρχηγόν 
Κ°ν I. Σγουρόν. Τήν έπιοΰσαν θεωρών βραδύνουσαν τήν σύναξιν έξεκί-
νησα μετά τετρακοσίων περίπου ανδρών πρός άναζήτησιν τοΰ έχθροΰ καί 
τήν έσπέραν έφθασα εις Φρυγάνα τοΰ Άσφεδαμέ. Τήν 10ην μετέβημεν 
εις Χορεύτραις πρός τόν σκοπον νά προσβάλωμεν τον έχθρόν τόν σταθ
μεύοντα εις Άσκυφον άλλά μή εύροντες άλλας δυνάμεις έκ τών ημετέ
ρων άπεφασίσαμεν νά μεταβώμεν πλησίον τοΰ εις Άσφεδον ευρισκομένου 
εχθρού, όπως προσβάλωμ.εν τάς μετά τών Σφακιών συγκοινωνίας αύτοΰ. 
Τήν 11ην έχει αφιχθέντες άνεγνωρίσαμεν τόν έχθρόν, αλλ ίδόντες αυτόν 
μέν καλώς τοποθετημένον καί ώχυρωμένον, εαυτούς δέ αδυνάτους άπε
φασίσαμεν ν' άναμείνωμεν τάς κινήσεις τοΰ έχθροΰ. 

Άς 'ιδωμεν τά νΰν τί έγένετο εις Σφακιά μετά τήν εκείθεν άναχω-
ρησίν μας και ποίας θέσεις κατειχον οι τε ημέτεροι και οι εχθροί κατά 
τήν έπάνοδον μας. 

Οι ημέτεροι ους είχον αφήσει εις Άβρόχην τοΰ Άσκύφου δέν ήσαν 
πλέον έκεΐ' καί κατά πρώτον έφυγον οι Γωνιώται καί Άλικαμπιώται 
μεταβάντες εις τό Αγόρι της Συχιάς όπου ειχον τάς οικογενείας των 
ακολούθως ίδόντες ότε Κ°ς Σκουλας μετά τών Μυλοποταμιτών και ό 
Κ°ς Σμολένσκης μετά τών έθελοντων ότι έμεινον μόνοι, διέβησαν εις τό 
απέναντι μέρος χαί έτοποθετήθησαν άνω τής "Ιμβρου' ολίγοι τινές έμειναν 
μετά τών αδελφών Καυκαλάκιδων αποσυρθέντες εις Χορεύτραις. Ό 
εχθρός ίδών τότε τήν χώραν έλευθέραν άπό εναντίους περιχαρής συνεκεν-
τροΰτο εις Άσκυφον καί Άσφεδον δέν άπελείπετο δέ ή ή κατοχή τής 
Ιμβρου όπως τελέση έξ ολοκλήρου τήν ένωσιν τών τριών σωμάτων 
αύτοΰ. Τήν 6ην Ιουλίου όθεν έβάδισε κατ' αυτής, έχει άντεκρούσθη 
ύπό τών άνω, άλλά τέλος ή σμικροτης των δυνάμεων αυτών ήνάγκα-
σεν αυτούς ν άποσυρθώσιν εις Σκαφίδια. Ί'ήν μ.άχην διηγείται ό ίδιος 
Κος Σμολενσκης. Έκτοτε ή ένωσις τών τριών σωμάτων τού εχθρού 
ήτοι τό τοΰ Ομερ, τό τοΰ Μεχμέτ και τό τοΰ Δεσίτ έγένετο τελεία. 
Κατειχον δέ οι εχθροί τό Άσκυφον, τό Άσφεδον, τήν Ιμβρον, και 
ολας τάς κορυφάς τάς μεταξύ Άσκύφου. Καλλικράτους, Άσφέδου και 
Άνωπόλεως. Παραιτήσας δέ το χωρίον τοΰ Καλλικράτονς τό όποιον 
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άπετέφρωσε, έπροχώρει πρός την 'Ανωπολιν. Οι λοιποί έκ τών ημέτε
ρων τού απέναντι μέρους οντες τοποθετημένοι εις Σκαφίδια και εις τά 
Λευκά "Ορη έξηκολούθουν ν' άνησυχώσι τόν έχθρόν. 

Εις τοιαύτην κατάστασιν εύρον τά πράγματα όταν έπανήλθον τήν 
10ην Ιουλίου, τουτέστι εύρομεν τόν έχθρόν όπως έπεθυμούμεν. Δέν έβρά-
δυνε δέ καί αύτος ούτος νά ιδη την πλάνην του καί την χαράν του 
στραφείσαν εις άθυμίαν. Αι δυνάμεις μας ήσαν μικραί, διότι αύται δέν 
ύπερεβαινον τούς 500 άνδρας συμπεριλαμβανομένων καί τών Σφακιω-
τών, καί ολίγον ήλπιζα μεν εις την έλευσιν έπικουρίας έκ τού Τμήματος 
Ρεθύμνης, διότι οι κάτοικοι αύτού απειλούμενοι πάντοτε άπό έπιδρομάς 
τών 'Ρεθυμνίων Οθωμανών, δέν έτόλμων νά έγκαταλείψωσι τάς οικογε
νείας των άνευ υπερασπίσεως. Καίτοι ούτως είχον τά πράγματα έπρεπεν 
όμως νά ένεργήσωμεν και διά παντός τρόπου νά στενοχωρήσωμεν τόν 
έχθρόν. Κατά συνέπειαν έπρεπε ν' άναπληρώσωμεν τόν άριθμόν διά τής 
ταχύτητος δεικνυόμενοι και ενεργούντες απανταχού. Διά τού τρόπου 
τούτου τόν μέν άριθμ.όν ήμών έπολλαπλασιάζαμεν, τόν δέ έχθρόν έσυγ-
χίζαμεν και ήλπίζαμεν νά έπιτύχωμεν αυτόν εις επισφαλή τινα θεσιν. 

Είπον ανωτέρω ότι τήν 11 η" είμεθα πλησίον τού Άσφέδου εις θέσιν 
καλουμενην Κολοκάσια. Τήν ήμεραν ταύτην και τήν έπιούσαν ένησχο-
λήθημεν εις διαφόρους ελιγμούς άνησυχούντες τόν έχθρόν. Αίφνης τήν 
13ΐ" έπληροφορήθημεν ότι ό Μεχμέτ Πασσάς ύπεχώρει εις Βρύσαις τών 
Άποκωρώνων όπου είχε πριν τό στρατόπεδόν του έγχαταλείπων τό 
Ασκυφον. Κατεδίωκον δέ αυτόν οι αδελφοί Καυκαλάκιδες μετά ολίγων 

ανδρών. 11 εϊδησις ήτο αληθής. Αι συνέπειαι τής αδυναμίας τού εχθρού 
καί τής δυσχερούς θέσεως αυτού ήρχισαν ν άναφαίνωνται. Ούτος μή εύρί-
σχων άνάπαυσιν ήμερας καί νυκτός, μή δυνάμενος νά προμηθεύηται 
τών αναγκαίων του, μή εύρίσκων ύδωρ διά τόν μέγαν άριθμόν τού 
στρατού και τών κτηνών του, προσέτι δέ εξαντληθεί; άπό τάς επίπονους 
όδοιποριας, άς ήναγκάζετο νά κάμη, εις τά απρόσιτα εκείνα μέρη, και 
βλέπων ότι διαμένων επί ολίγον χρόνον εισέτι εκεί ήθελε πάθει κατα-
στροφήν όμοίαν εκείνων τάς όποιας άλλοι προ αυτού έπαθαν, και τέλος 
πληροφορούμενος τήν άφιξιν ημών εις τάόπίσθιά του ήν υπέθετε βεβαίως, 
τή βοήθεια τής Ανατολικής φαντασίας, συνοδευομενην ύπό πολυαρίθμου 
στρατού απεφάσισε νά υποχώρηση. Αλλά και τούτο ήτο δυσχερές. Τήν 
δυσχερειαν ομως ταυτην απέφυγε κατά μεγα μέρος ένεκα των περιστά
σεων ημών, άς πολλάκις ήδη παρεστησα. Μολαταύτα άς ϊδωμεν. Άν 

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΟΜΕΡ ΚΑΤΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 365 
καί έγινώσκομεν τήν δυσχερή θέσιν του εχθρού μολαταύτα ούδαμώς ύπε-
θέτομεν τήν ΰποχώρησίν του τοσούτον εγγύς άλλά και δέν ήδυνάμεθα νά 
πράξωμεν τι πλέον ένεκα τού μικρού αριθμού τών δυνάμεων μας. Τώρα 
όμως καταφαίνεται ότι οί ημέτεροι δέν έπρεπε νά συγκεντρωθώσιν άπαν
τες εις τό απέναντι μέρος. Ιδών Οθεν ό εχθρός κενάς τάς θέσεις μ.ας, 
αίφνης τήν 13ην πριν ή άνατείλη ό ήλιος έξεκίνησε και ήτο ήδη μακράν 
ότε οί ολίγοι ημέτεροι τόν κατέφθασαν. Έκ τής ύποχωρήσεως τού σώμα
τος τούτου δέν έμενεν άμφιβολία ότι ό εχθρός έσκόπει προσεχώς νά δώση 
τέλος εις τήν έκστρατείαν του ή νά μεταβάλη σχέδιον. Άμέσως έξεκι-
νήσαμεν όπως καταλάβωμεν τάς πέριξ τού Ξηροκάμπου. ον κατεϊχεν ο 
Ρεσίτ, θέσεις και τήν εσπέραν διενυκτερεύσαμεν εις Ταύρην, ήμίσειαν 
ώραν κειμενην μ.ακράν τού εχθρού. Τήν έπιούσαν 14ην άναγνωρίσαντες 
αύτον άπεφασίσαμεν νά τόν προσβάλωμεν. Εν ώ ήτοιμαζόμεθα, αί 
φύλακα; μας ειδοποίησαν ότι ό εχθρός καύσας τάς καλύβας του ύπεχώ
ρει μετά σπουδής. Ο εχθρός ίδών τάς προετοιμασίας ήμ.ών δέν ένομισε 
συνετόν νά άναμείνη έπί πλέον. Άμέσως έδράμομεν εις καταδίωξιν του 
και κατεφθάσαμεν αυτόν ήμίσειαν ώραν μακράν τών θέσεων του. Και τό 
μ.έν κέντρον ήμ.ών κατείχετο ύπό τών εθελοντών οδηγούμενων ύπό τού 
ανθυπολοχαγού Κου Θών έχοντος μετ' αυτού τά αποσπάσματα τού Καπε
τάν Αδάμ., τού έπιλοχίου Μιμήκου και τού ανθυπασπιστού Μάνεση και 
τών Παππαγεωργακοπούλου καί Παππαγιαννοπούλου,οιτινες ειχον φθάσει 
πρό ολίγου έξ Ελλάδος' τό δέ δεξιόν ύπό τών "Οπλαρχηγών και Καπε-
τανέων Ν. Χριστοδουλάκη, Δημ.. Τζοντάκη, Ιωάννου καί Ανδρέου 
Καυκαλάκη καί Αναγνώστη Λωνταράκη μετά τών Άσκυφίωτών και 
τών Οπλαρχηγών και Καπετανέων Ι. Φασουλή, Σ. Καλούδη, Σ. Ρηνο-
γιαννάκη, Σ. Μαυρουλάκη, Α. Μανουσακάκη, Ν. Βουρβουχάκη καί Ι. 
Δελέντζα μεθ' ενός αποσπάσματος Ρεθυμνίων. Τό δέ άριστερον ύπό 
τού Οπλαρχηγού Κ. Π. Παππαδάκη μετά τών Οπλαρχηγών και 
Καπετανέων Ι. Βαρδάκη, Γ Σφανιαδάκη, Ε. Βαρδάκη, I. Μανου-
δάχη, Α. Παππαδομανολη μεθ' έτερου αποσπάσματος Ρεθυμνίων και 
Ροδακινιωτών. 

Εν τούτοις οί Άσκυφίώται και Καλλικρατιανοί γινώσκοντες καλώς τάς 
θέσεις έπροχώρησαν δεξιά και αριστερά τοσούτον ώστε έστενοχώρησαν 
πολύ τόν έχθρόν τότε προσβαλόντες έκ νέου οι τού κέντρου μεθ' ών 
ήνώθησαν και πολλοί Κρήτες έλθόντες κατά τό διάστημα τής μάχης 
ύπό τούς Καπετανέους Πλευράκην, Τζανουδάκην και άλλους, ήνάγκασαν 
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τον έχθρόν νά εγκατάλειψη τάς θέσεις του και νά υποχώρηση' μετ' 
ολίγον ή ύποχώρησις έτράπη εις φυγην, και ή καταδίωξις έξηκολούθησε 
μέχρι τής ώρας μ., μ... ήτοι μέχρις ου ό εχθρός έφθασεν εις Κομητά-
δες όπου συνεκεντροΰτο άπας ό ύπό τόν 'Ρεσίτ Ήρακλειωτικός στρατός. 
Εις την μάχην ταύτην έπληγώθη ό σημαιοφόρος ήμ.ών Κώστας Σαλα-
νιτιός, θέλων νά στήση πρώτος τήν σημαιαν εις τό οχύρωμα τοΰ 
έχθροΰ. Τούτον άντικατέστησεν ό πρώην λοχίας Παλαμάς όστις καθ 
όλην τήν μάχην έστησε τήν σημαιαν πλησίον τοΰ έχθροΰ. Αμφότεροι 
ούτοι έβραβεύθησαν. 

Διά νά δωσωμεν εντελή ίδέαν τής εκστρατείας ταύτης τοΰ Ομερ άς 
ρίψωμεν εν βλέμμα και εις τάς εργασίας τών λοιπών πεδίων. Ό εχθρός 
μετά τήν έ'νωσίν του έσκόπει νά διαχωρίση ήμάς εις δύο, ώς προείπομεν, 
και νά έπιτεθη ακολούθως συσσωματωμένος πρώτον μέν κατά τών έν τώ 
δυτικωτέρω ευρισκομένων ημετέρων και μετά ταΰτα καθ' ήμών. Αλλ' 
ίσια ισία η ενωσις αυτη του εχθρου και η διαιρεσις ημων έφερε και την 
άποτυχίαν του. Ή ένωσις αύτοΰ έγένετο τήν Ο: ημέτεροι ύπό τόν 
Όπλαρχηγον κ. Σκουλάν και ύπό τόν Διοικητήν τών εθελοντών Κον 
Σμ.ολένσκην άπεπειράθησαν, ως προείπομεν, νά έμποδίσωσιν αυτόν εις 
Ίμβρον, άλλά μή δυνηθέντες ένεκα τής σμικρότητος τών δυνάμεων των 
άπεσύρθησαν εις Σκαφίδια. Τότε ό εχθρός καταλαβών άπάσας αϋτάς 
τάς θέσεις έπροχώρησεν εις 'Ανώπολιν σκοπιών δέ νά εκδιώξη και 
εκείθεν τούς ημετέρους, ακολούθως δέ και έξ 'Αράδενας και Άγιας 
'Ρουμέλης προύτίθετο νά περιορίση αυτούς εις στενόν κύκλον και νά 
έπιτεθή τότε κατ' αυτών και τύχη τού ποθούμενου αποτελέσματος. 
Και τήν μέν Άνώπολιν κατέλαβεν ευκόλως, διότι οι ημέτεροι μή εύρι-
σκοντες κατάλληλον τήν θέσιν πρός άντίκρουσιν τού εχθρού παρήτησαν 
αυτήν, αποσυρθέντες όμως εις Άράδενα απεφάσισαν νά τον άντικρού-
σωσιν έκεϊ. Ταύτην προσέβαλεν ό εχθρός τήν 11ην και 12ην άλλ' άπε-
χρούσθη μετά μεγάλης του ζημίας. Θεωρών τότε ότι δέν ήτο δυνατόν νά 
κυρίευση τήν θέσιν ταύτην έκ τοΰ μετώπου απεβίβασε τήν 13ην στρατόν 
όπισθεν και μακράν τοΰ χωρίου. Οί ημέτεροι άφρόντιδες οντες έκ τοΰ 
μέρους τούτου έκυκλώθησαν αίφνης, άλλά μαχόμενοι άπεσύρθησαν εις τά 
υψηλότερα. Τότε απεφάσισαν νά περιορίσωσι τήν ύπεράσπισίν των εις 
τήν Σαμαριάν. Εκεί μεταφέροντες όλας τάς τροφάς, πολεμεφόδια καί 
λοιπά καί καλώς οχυρωθέντες καί ένδυναμωθέντες άπό στρατόν περιεμε-
νον τόν έχθρόν. Ούτος όδεύσας τήν 14ην διά τε ξηράς και θαλάσσης εις 
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Άγίαν Ρουμέλην κατέλαβεν αυτήν και τήν άπετέφρωσε. Τό πράγμα 
δέν ήτο δύσκολον, διότι ώς ειπομεν οι ημέτεροι καλώς ποιοΰντες περιώ-
ρισαν τήν ύπεράσπισίν των μόνον εις τήν Σαμαριάν. 

Έν ώ ό εχθρός έσκέπτετο περί τών περαιτέρω εργασιών του, ημείς τήν 
αυτήν ήμεραν 14ην, προσεβάλαμεν τό σώμα τοΰ Ρεσιτ, έχοντος τήν 
έντολήν ν' ασφάλιση τά οπίσθια τοΰ έχθροΰ, και κατεδιώκαμεν αυτόν, 
H ένωσις τών δύο σωμάτων ουχί μόνον δέν ήτο εύκολος πλέον, διότι 

ήμείς έτοποθετήθημεν μεταξύ αυτών, άλλά και έάν κατωρθούτο, όχι μόνον 
ήθελε πάθει μεγάλας ζημίας ό εχθρός, άλλά καί ήθελεν εύρεθή εις τήν 
προτέραν δυσχερή θέσιν τού νά κυκλωθη πανταχόθεν, υποφέρων συγ
χρόνως έκ τε τής στερήσεως ύδατος, τροφών κτλ. Ταυτοχρόνως ειδήσεις 
ήρχοντο καθ' ήμεραν εις τόν Στρατάρχην, ότι οί κλέπται έπιδραμόντες 
εις τά Ήρακλειωτικά καί Ρεθυμνιωτικά, έλεηλάτουν τούς πιστούς καί 
που έφόνευον, ή έζώγρουν έξ αυτών. Ενεκα τοιαύτης τινός επιδρομής 
τών ημετέρων εις τό Ήράκλειον τοσούτον ώργίσθησαν οι έν αύτώ 
πιστοί, ώστε εξελθόντες ώς μανιώδεις έπετέθησαν κατά πολλών χωρίων 
τού Ηρακλείου και έθυσαν καί απωλέσαν πάν τό προστυχόν. Αι θηριώ
δεις αύται πράξεις έγένοντο άφορμαί τής άπό κοινοΰ διαμαρτυρήσεως 
τών έν Ήρακλείω προξένων. Εις τάς περιστάσεις ταύτας όθεν τό φρονι-
μώτερον διά τόν έχθρόν ήτο ή ύποχώρησις καί μάλιστα ή όσον δυνατόν 
ταχεία, διότι άφ' ενός μεν ηύξανον αί δυσχέρειαι αυτού, άφ έτερου αϊ 
δυνάμεις καί τό θάρρος ήμών. 

Τώ όντι ό εχθρός, ουδέ στίγμάς άπολέσας, άμέσως τήν 15ην ύπεχώ-
ρησεν, ο μέν 'Ρεσίτ, εις Ηράκλειον διά τοΰ Άγιου Βασιλείου, ό δέ 
Ομερ . . . . εις τά πλοία' μέρος αύτοΰ μόνον έμεινεν εις τήν χώραν 

τών Σφακιών, όπου εύρίσκετο ήσφαλισμενος ύπό τήν προστασίαν τών 
πλοίων. Μετά τήν άφήγησιν ταύτην τών εργασιών έν γένει, ας έπανελ-
θωμεν εις τήν διήγησιν τών ιδίων ήμών εργασιών. 

Απολείπεται δέ νά διηγηθώμεν τά τής ύποχωρήσεως τοΰ 'Ρεσίτ. Και 
κατά πρώτον τίθεται ή έρώτησις, διότι έπιθυμοϋμεν νά είμεθα αμερόλη
πτοι καί πρός αυτούς τούς εχθρούς μας, διατί. ένώ ύπεχωρει φεύγων ό 
εχθρός, νά υποχώρηση διά τοΰ Άγιου Βασιλείου, όπου ήτο βέβαιος οτι 
θα άπηντα άντίστασιν καί ζημιάς πολλάς ; Ή άπάντησις είναι εύκολος. 
Ό εχθρός έσυρε μεθ' εαυτού καί στρατόν πολύν και κτήνη φορτηγά 
πολλά' μέρος τούτων έπεβίβασεν εις τά πλοία, άλλ' ήτο αδύνατον νά 
επιβίβαση όλα καί ήθελον υποφέρει μεγάλως οι τε άνθρωποι και τά 
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κτήνη, εάν μετέφερεν αυτά διά θαλάσσης' δεν ηδΰνατο δέ ούτε ν' άνα-
μείνη νά γίνη η μεταφορά κατ' ολίγον, διότι ή θέσις του ήτο τοσούτον 
δυσχερής, ώστε οι στρατιώται και ιδίως οι εγχώριοι Κρήτες, μη αντέ
χοντες πλέον, έξέφραζον αράς και άπειλάς κατά τών αρχηγών των. Εις 
ταύτα ουχί ολίγον συνετέλεσεν ό θάνατος τοΰ Δελί Χουσείν φονευθέντος 
εις την μάχην τής Άραδένης. 'αλλ έκτος τών αιτίων τούτων, τών 
υλικών, έ Στρατάρχης έσκέπτετο, ότι ύποχωρών τοσούτον κατεσπευσμέ-
νως και διά τοιούτων προφυλάξεων και μή τολμών νά διέλθη έν μέρος 
ξηράς, έδείκνυεν ότι έδειλία και ότι υπέφερε μεγάλας ζημίας, όπερ 
ήθλε ν' άποφύγη προ πάντων, άφοΰ μάλιστα διεκήρυξε πομπωδώς και 
πριν είσβάλη εις τήν έπαρχίαν τών Σφακιών και άφοΰ είσέβαλεν, ότε 
ύπεταξεν αυτήν κατατροπώσα; τους έπαναστάτας. Ταΰτα έσκέπτετο 
και ηθελαμεν διαλύσει τάς σκέψεις του έάν, ζητών ν' άποφύγη τό έν 
κακόν, δέν έπιπτεν εις έτερον έτι μεγαλείτερον. Έκ τής διηγήσεως τών 
συμβάντων θέλομεν κατανοήσει κάλλιον τάς παρατηρήσεις ταύτας. 

Είπομ.εν ότι ό εχθρός απεφάσισε νά υποχώρηση' και ό μέν πολύπειρος 
Όμερ, έκλέξας δι' εαυτόν τήν διά θαλάσσης όδον. κατέπλευσεν ασγα-

εις Χανιά, ό δέ Ρεσίτ, τόν όποιον ό Στρατάρχης ευρίσκει πάντοτε 
αγαθόν, άλλά και ριψοκινδυνον, ώρίσθη νά γίνη τό όργανον τών λίαν 
προφυλακτικών ύπολογισμών αυτού. [Έπεται τό τέλος] 

Σαλια την 12 Αυγούστου 1867. Π. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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Έν πάση άκρα και γωνία γίνεται τήν σήμερον λόγος περί τού υπέρ 
υπάρξεως αγώνος, περί τοΰ πολέμου απάντων πρός απαντάς. Τό φίλο-
σοφικον σύστημα τοΰ Fr. Nietzsche, όπερ δικαιολογεί και δή εγκω
μιάζει τόν αγώνα τοΰτον και τό δικαιον τής πνγμης;, πολλούς ευρίσκει 
οπαδούς. «Έν τώ ζωϊκώ βασιλείω ισχύει ό υπέρ τής υπάρξεως άγων ό 
άνθρωπος ανήκει εις τό ζωικόν βασίλειον άρα. . .<). Τοιούτος ήθελεν 
είναι ό συλλογισμος τοΰ κοσμικού σοφού fin de siecle, όστις έρασι-
τεχνικώς χρησιμοποιεί τά προσκτήματα τής νεωτέρας έρεύνης τών φυσι
κών φαινομένων. Εναντίον τών άποσυνθετικών ιδεών τών ανδρών τούτων 
αντεπεξέρχονται ευτυχώς άνταγωνισταί ένθερμοι, έν ταίς τάξεσι τών 
όποιων εικότως ανήκει και μία θέσις διά τούς ζωολόγους, διότι εις αυτούς 
απόκειται ό καθαρισμός υπερβολών τίνων και παρανοήσεων και ή άντι-
ταξις κατά τού υπέρ τής ζωής αγώνος ετέρας τινός έν τώ ζωϊκώ βασι
λείω ομοίως μή ξένης αρχής, τής αρχής τής αμοιβαίας βοηθείας. Ταύτη 
όφείλουσι πολυπληθή ζώα τήν πλησίασιν πρός όμοια αϋτοίς επί τώ 
τέλει σχηματίσεως οικογενειών, κοινωνιών και επικρατειών, έχουσών 
ομοιότητα πρός τάς τών ανθρώπων. Κατ' άκολουθίαν απόκειται ήμΐν 
ώδε τό έργον νά συναθροίσωμεν παραδείγματα τινα ιδιαζόντως εύστοχα 
έκ τοΰ πλήθους τών νΰν λίαν εκτενών παρατηρήσεων τών εις τό θέμα 
τοΰτο υπαγομένων. 

Άπασι τοις ζώοις έγκειται ώς γνωστόν ή τάσις όπως διαιωνισθώσιν 
έν γεωμετρική προοδω και καταλάβωσι κατ' άκολουθίαν πάντας τούς 
αύτοις πρόσφορους τόπους και τροφάς. Άπαραίτητον έπακολούθημα 
τούτου αποβαίνει ή συχνώς παρατηρούμενη συμβίωσις πλείστων όσων 
άτόμων. Άναλογισθήτω τις λ. χ. τά στρώματα τών όστρέων, ένθα επί 
υποβρυχίων βράχων, πάλοις καιδεσμοίς ξύλων αμέτρητοι συμφύονται αι 
κόγχαι εις όγκους παχείς, έπαλλήλως συμπιεζόμεναι και άπομακρύνουσαι 
τούς γείτονας τοΰ ύδατος και τής τροφής. Άναπολήσωμεν περαιτέρω τά 
καλούμενα ορη των πτηνων, τούς υπεράνω τοΰ ωκεανού και έν τοις 

25 



370 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
αιγιαλοίς αύτοΰ εξέχοντας βράχους, όπου έν παχυτάτοις στρώμασι 
γουάνου άπό πολλών αιώνων και ίσως χιλιετηρίδων θαλάσσια πτηνά 
παντός είδους κτίζουσι τάς νεοττιάς αυτών, έν συνωθισμώ πυκνοτάτω, 
ή μία θήλεια παρά τη άλλη, έσθ' ό'τε έρίζουσαι μετά φοβερού κρωγμού 
περί ενός ώού, Οπερ άπό μιας φωλεας άτέχνως κατασκευασθείσης έξεκυ-
λίσθη εντός ετέρας. Αναλογισθώμεν έτι ενταύθα τά καταστρεπτικά 
σμήνη τών έντόμων παντός είδους, τά έν τοις δάσεσιν, άγροίς καί κήποις 
ενδημούντα. Τοπικός καί δη ισχυρός πολλαπλασιασμός, ένούμενος πρός 
περιωρισμένους κατ' έκτασιν όρους υπάρξεως, αποβαίνει ενταύθα ώς και 
έν τοις προρρηθεϊσι παραδείγμασι τό αίτιον συμβιώσεως άναγκαστικής, 
έν άνταγωνισμώ διηνεκεΐ περί χώρου καί τροφής. Ουδέν έμφαίνει έν τή 
συμβιώσει ταύτη πνεΰμα κοινωνικόν καί κοινά συμφέροντα, έκτός τής 
ενασχολήσεως περί τήν τέχνωσιν μόνον. Και όμ.ως δυνατόν νά έπέλθη 
στιγμή, καθ' ήν αίφνης άμαυρόν καί μόλις συνειδητόν αίσθημα τής ομο
γένειας καταλαμβάνει τήν άνουν πληθύν τών άκρίδων καί τών κανθάρων. 
Ώς έκ συνθήματος ύψούται έν τώ αέρι τό άπειρον σμήνος αυτών καί 
προβαίνει ώς νέφος έπισκοτίζον τόν ήλιον πρός νέους τόπους βοσχής. 

Τά ενταύθα αναφαινόμενα πρώτα σημεία τοΰ κοινωνικοΰ πνεύματος 
έκδηλοΰνται παρά τισιν άλλοις άποδημητικοϊς έντόμοις σαφέστερον ή έν 
τοις τέως μ.νημ.ονευθεισι παραδείγμασα. ώς λ. χ. παρά τη 1 έκατοστό-
μετρον περίπου μαχρχ νύμ.φη τοΰ λεγομένου στρατιωτικοΰ κώνωπος 
(Sciarra militaris), διπτέρου όπερ κατά το σχήμα κατέχει το μέσον 
μεταξύ κώνωπος και μυίας. Έν τή νύμφη αύτοΰ ουδέν ίδιαίτερον δια
κρίνεται. Είναι διαφανώς λευκοειδής μετά κεφαλής μέλαινης και φέρει 
έν τοις έμπροσθίοις κύκλοις τοΰ λαιμοΰ τρία ζεύγη κυφοειδών κολοβών 
ποδών, οιταες έν τη έξ εκτάσεως και συστολής συνιστάμενη κινήσει 
τής νύμφης μόνον παθητικώς χρησιμεύουσιν, υπηρετούντες ώς στη
ρίγματα. Αι νύμφαι αύται ένδιαιτώνται έν τοις δάσεσιν, ιδίως τοις έλώ-
δεσιν. "Οταν έλθη ό χρόνος τής μεταβολής εις χρυσαλλίδα, συναγε
λάζονται εις σμήνη κα! σχηματιζόμενα! κατ' ιλας προβαίνουσα εις 
οδοίποριας. Ό αριθμός τών μετεχόντων ταύτης δύναται νά είναι πολύ 
διάφορος. Παρετηρήθησαν συνοδίαι 4 μέχρις 6 μέτρων, έν αίς ό αριθμός 
τών άτόμων ήδύνατο νά ύπολογισθή εις δύο περίπου εκατομμύρια. Τό 
όλον αποτελεί σχήμα όφεως, όστις ότέ μεν ευθύς, ότέ δ' ελικοειδής 
προβαίνει βραδέως ώς ό κοχλίας. Τό πλάτος τοΰ αγήματος ποικιλλει 
μεταξύ τριών δακτύλων μέχρι μιας παλάμης, τό δέ πάχος είναι ώς ενός 
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άντίχειρος, διότι οί μέτοχοι τής πορείας ουδόλως έκτείνοντα: επί μιας 
επιφανείας, άλλά κεΐνται εις πλείστα στρώματα ό εις υπεράνω τοΰ άλλου 
και έρπουσι φερόμενοι επί τών νώτων έτερων. Τοιουτοτρόπως σχη
ματίζουσα ώσεί ζώσαν μ.άζαν, έν ή χρησιμεύει ώς σύνδεσμος βλεννώδης 
χυμός ύπ' αυτών τών ζωυφίων έκκρινομενος. Ο χυμός ούτος είναι 
τοσούτον γλοιώδης, ώστε αποβαίνει εύκολον νά ύψωθή διά ράβδου ή διά 
τής χειρός έπί τινας στιγμ.άς άπό τοΰ εδάφους ή άκρα μιας συνοδίας. 
Εάν βιαίως ή σειρά διασπασθή, είτε διά πλήγματος ειτε διά τών τρο

χών άμάξης, οιτινες καταστρέφουσιν εκατοντάδας συνοδών, ή διακοπή 
συγκλείεται πάραυτα και τό οφειοειδές άγημα εξακολουθεί άκωλύτως 
τήν άπαίσιον τοις δεισιδαίμοσι χωρικοίς πορείαν αύτοΰ. 

Άπό τών παραδειγμάτων τούτων τοΰ χατά τό μάλλον ή ήττον 
τυχαίου και αθέλητου συνεταιρισμού τών ζώων στρεφόμεθα πρός έτερα, 
έν οίς ή συμβιωσις έκδηλούται ώς έκουσια συμμαχία, μετά διανομής 
τής εργασίας καί αλληλοβοήθειας. Πλείστην ύλην παρέχουσι πρός τοΰτο 
ίδια πολλά ύμενοπτερα έκ τών οικογενειών τών μυρμήκων, τών σφηκών 
και τών μελισσών. 

Συναφώς πρός τήν νύμ.φην τοΰ στρατιωτικού σκωληκος μνημονεύο-
μεν ενταύθα έτερου εντόμου άποδημητικοϋ, τοΰ ελατηρος μύρμηκος 
(Anomma arcens). Αι έργάτιδες, τουτέστιν αϊ μή ανεπτυγμένα! 
θήλειαι, τοΰ μύρμηκος τούτου τής δυτικής Άφρικής, ούτινος τό μέγεθος 
περιέργως πως κυμαίνεται μεταξύ μιας μέχρις έξ γραμμ.ών, είσίν αυτό
χρημα κακοποίοι άλήται. Διά τοΰ πλήθους αυτών, τής κλεπτοσύνης και, 
τής άδηφαγίας καθίστανται τό φόβητρον τών ανθρώπων και τών κτη
νών. Κατά τήν προέλασα αυτών τρέπονται εις φυγήν οί μΰς μικροί τε 
και μεγάλο:, τά έντομα, πάν ό,τι ευρίσκει ενδιαίτημα ύπό τήν στεγην 
τών ανθρώπων και μετ αυτών αυτοί οί άνθρωπο: προτροπάδην, έστω 
και έν μέση νυκτί καί άνευ φορεμάτων. Τά κατοικίδια ζώα έν τοις 
σταύλοις και τοις περίφράγμασ!, τά όρνίθια έν τώ όρνιθώνι κατατρώ
γονται ανηλεώς ύπό τών πειναλέων στρατιών. Ούαί και τοις έν τοις 
δάσεσιν ενδιαιτωμενοις ζώοις, έάν καταληφθώσιν ύπό τών μυρμήκων 
τούτων. Λέγεται Οτι καταβροχθίζουσι πρώτον τούς οφθαλμούς τών 
θυμάτων και έπειτα διασχίζουσα αυτά ζώντα διά τών φοβερών αυτών 
σιαγόνων. Γιγαντιαίοι όφεις έν τώ λείω αυτών λεπιδωτώ θώρακι καί 
εύστροφοι πίθηκοι ουχί σπανίως γίνονται λεία τών έλατήρων μυρμή-
κων. Ώς αληθείς κλεπται άποφεύγουσι τό φώς τής ήμερας καί 
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έκτελοΰσι τάς πλάνους πορείας αυτών τό πλείστον κατά τήν νύκτα, 
σπανιώτερον κατά νεφελώδεις ήμερας. Προ των ολέθριων αύτοίς 
ακτινών του ήλιου καταφεύγουσα ύποκάτω ξηρών φύλλων, κρυπτό-
μενοι έν τή πόα, υπό θάμνους και καταπεπτωκότας κορμούς δένδρων. 
Ενίοτε συμβαίνει νά φθάση βραδύνασά τις στρατιά εις πεδιάδα φωτι-
ζομ.ένην ισχυρώς ύπό τοΰ ήλιου και έστερημένην βλαστήσεως παρεχού
σης σκέπην. Άρχεται τότε θαυμάσια τις ενέργεια, ήν ουδαμώς τις 
παρά τής αρπακτικής συμμορίας προσεδόκα. Μετ' αληθούς καταφρο-
νήσεω; τοΰ θανάτου αρχίζει ή πρωτοπορεία νά κατασκευάζη διά 
τών σιαγόνων έκ γής ή πηλού και σιέλου πολτόν τινα, ίνα έξ αύτοΰ 
δι' ηνωμένων προσπαθειών πλάση κομψόν τινα άψιδοειδή διάδρομον ή 
στοάν, ήτις εκτείνεται δι ολοκλήρου τής επικινδύνου θέσεως και χρη
σιμεύει εις ασφαλή διαπόρευσιν τοΰ υπολοίπου στρατεύματος. Έν τή 
κατασκευή τής στοάς ταύτης χρησιμοποιούνται μετά πλείστης συνέσεως 
προστυχόντα τινά έτοιμα σκεπαστήρια, οίον ρήγματα τής γής, λίθοι, 
φρύγανα και τά παρόμοια. Έάν πρόκειται τό ληστρικόν στράτευμα νά 
διέλθη έν νεφελώδει ήμερα γυμνόν τι έπίπεδον, έφ' ού τά μέλη αύτοΰ 
δέν αισθάνονται άσφάλειαν, σχηματίζουσι τά μεγαλύτερα και ισχυ
ρότερα άτομα σκεπαστήν στοάν έκ τών ίδιων αυτών σωμάτων, άντί έκ 
γής ή πηλού, ης τά τοιχώματα παριστώσιν αληθές συμπίλημα έκ συμ-
πεπλεγμένων σωμάτων, σκελών και σιαγόνων. Ενώ ολόκληρος ή στρα
τιά διαβαίνει τήν στοάν ταύτην, σκοποί καί έποπτήρες περιτρέχουσι 
συντόνως τόν περί αυτήν χώρον, έρευνώντε; εί'τι έχθρικόν. Επί τώ 
ελαχίστω κινδύνω διασημαίνουσι τούτον τοις έν τή οικοδομή τής στοάς 
ένασχολημενοις ή στοά διαλύεται και όλοι παρατάττονται ώς πρός μά
χην. Συχνά ή πλάνος στρατιά προσκρούει εις ύδατα ή ρύακας και εις 
αύλακας ή τέλματα, έκ τών ομβρων τών τροπικών προελθόντα. Και 
ταΰτα τά έμποδια, άτινα δι' έν άτομον είναι ανυπέρβλητα, ύπερνιχών-
ται διά τής έθελοθυσίας τής ολομελείας. Κατά πρώτον άναρριχώνται οί 
μύρμηκες έπί θάμ.νων και δένδρων, ινα χρησιμοποιήσωσιν ώς φυσικάς 
γέφυρας τούς έπ' αλλήλων συμπεπλεγμενους κλαδίσκουζ και τά φύλλα. 
Άλλ' αίφνης αναφαίνεται νέον τι κώλυμα εις τήν πορείαν τού στρα
τού: άδενδρος χώρος κατακλυζόμενος επίσης ύπό ύδατος. ΙΙδύνατό τις 
νΰν νά υπόθεση ότι οί μύρμηκες ήθελον υποχωρήσει, ινα διά πλαγίων 
οδών προβώσιν ει; τήν έπιθυμητήν διεύθυνσιν. Πάν τουναντίον, προς 
μεγίστην ήμών έκπληξιν βλέπομεν ότι τά ζωύφια σχηματίζοντα; 
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εις αληθείς στεφάνους καί ταινίας, αϊτινες όταν είναι πολλαί δύνανται 
νά καλύψωσι δένδρα καί θάμνους ούτως ειπείν διά πέπλου πένθιμου. 
Σχηματίζεται δέ ή τοιαύτη ταινία ούτως. Κατά πρώτον εις μύρμηξ 
δάχνει ισχυρώς διά τών λαβιδοειδών σιαγόνων ένα κλάδον καί άφίησι τό 
σώμα αύτοΰ αίωρούμενον* έπί τοΰ μύρμηκος τούτου καθερπύζει έτερος 
κρατούμενος έξ αύτοΰ διά τών σιαγόνων, καί έκ τούτου τρίτος, τέταρτος, 
πέμπτος κέξ.'Όταν ή κάτω άκρα τής ταινίας, ύπ' αυτών τών ζωυφίων ή 
τοΰ πνεύματος σαλευομένη, φθάση πως κλάδον τινά εύρισκόμενον έν τή 
έπιθυμητή διευθύνσει, συλλαμβάνει αυτόν ό μετ' αύτοΰ εις έπαφήν ερχό
μενος μύρμηξ. η ζώσα άλυσις μετατρέπεται ούτως εις κρεμαστήν 
γέφυραν, δι ής ευθύς άρχεται ή πορεία τών επομένων συντρόφων. Άνα-
λογισθώμεν ήδη νέαν τινά περίπτωσιν, ήτοι έκείνην καθ ήν τοιούτος 
σωτήριος κλώνος ελλείπει, ή αιωρούμενη δέ ταινία έρχεται έπί τέλους εις 
έπαφήν μετά τής επιφανείας τοΰ ύδατος. Τι νΰν συμβαίνει ; Ό πρω
τοπόρος τοποθετείται έπί τοΰ ύδατος έχων άναπεπταμενα τά σκέλη 
καί έχόμενος τοΰ γείτονος. Τόν αυτόν τρόπον μεταχειρίζονται και πάν
τες οί άδιακοπως άκολουθοΰντες. μεταβάλλοντες ούτω τήν ταινίαν εις 
πλωτήν γέφυραν βαθμηδόν έχτεινομ.ένην εις τά πρόσω. Αυξάνεται 
δ' αύτη έπί τοσοΰτον έως οΰ ή ελευθέρα αυτής άχρα προσπέλαση εις 
τήν απέναντι όχθην, κινούμενη ύπό τοΰ πνεύματος ή τοΰ κυματισμού 
τού ύδατος. Έκ τής όχθης ταύτης άγκιστρούται τότε ισχυρώς τό 
πρώτον μετ αυτής εις έπαφήν έρχόμενον έντομον. Άμα ώς παρα-
σκευασθή, χρησιμεύει ή γέφυρα αύτη τοις αδιαλείπτως προσερχομενοις 
πλήθεσιν ώς σύνηθες και ασφαλές μ.έσον συγκοινωνίας. Επιτρέπεται έν 
τούτοις νά ύποθέση τις έτι τινές τών τολμηρών γεφυροποιών, οιτι-
νες μετά τοσαύτης έθελοθυσίας άφίενται νά καταπατηθώσιν ύπό τών 
συμπολιτών αυτών, εύρίσκουσι τόν θάνατον έν τοις κύμασιν' ή πλη-
θύς όμως τών θυμάτων ουδόλως δέον νά ύπολογισθή μεγάλη, διότι 
διά πειραμάτων απεδείχθη ότι τά έντομα δύνανται ν' άναζήσωσι και 
μετ' είκοσάωρον διαμονήν έν τώ ύδατι. Μνημονευθήτω ένταΰθα ό 
λίαν πρωτότυπος τρόπος, δι' ού γινώσκουσιν οι έλατήρες μύρμηκε; 
νά βοηθήσωσιν έαυτοίς έν περιπτώσει κατακλύσεως τών καταγωγίων 
αυτών ύπό τών τροπικών ομβρων. Συσπειροΰνται τότε εις πλεούσας 
σφαίρας, ών ή διάμετρο; είναι ίση πρός τήν τοΰ παιγνίου cricket. 
Η μάζα τοιαύτης σφαίρας αποτελείται εσωτερικώς μέν έκ μικρών καί 

ασθενών άτόμ.ων (γυναικών και παίδων, ώς φρονοΰσιν οι ιθαγενείς), 
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έξωτερίκώς δ' έκ μεγάλων και ισχυρών καλόν παράδειγμα αμοιβαίας 
βοηθείας και προστασίας, μετ' ειδικής φροντίδας υπέρ των μάλλον 
χρηζόντων ταύτης. 

Παρ'όλην αυτών την κλίσιν πρόςτό πλανάσθαι δυνάμεθα νά είχά-
σωμεν σχεδόν μετά βεβαιότητος ότι οί μύρμηκες ούτοι δέν στερούνται 
μονίμου πως κατοικίας, έν η λαμβάνουσι φροντίδα περί τών απογό
νων, αναλόγως πρός τούς ημετέρους κοινούς μύρμηκας. Όθεν άς άφιε-
ρώσωμεν και τούτοις ολίγα τινά. Πασίγνωστος τυγχάνει ή έπιμονη 
δι' ης οί ημέτεροι μύρμηκες φέρουσιν η έλκουσι τά βελονοειδή φύλλα 
τών κωνοφόρων και άλλα ξυλάρια έπί τών ανωμαλιών τού εδάφους 
διά μέσου τών βρύων και τής πόας, και πώς καλούσιν εις βοήθειαν 
τούς συναδέλφους, όταν είναι τά βάρη υπερμεγέθη. 'Ως αποτέλεσμα 
τής άοκνου ταύτης συνεργασίας αναφαίνεται θαυμάσια τις αληθώς οίκο-
δομή, ης ό πρώτιστος σκοπός ουδόλως είναι ή άποταμίευσις τροφής 
διά τόν χειμώνα (διότι τήν ψυχράν τού έτους ώραν διέρχεται τό φιλό-
πονον μικρόν έθνος εν νάρκη), άλλά μάλλον ινα έχωσιν αυτοί μέν 
κατοικίαν, τά δέ νεογνά στέγην και θερμότητα. Ό διατέμνων τάς οίκο-
δομ.άς ταύτας λαβύρινθος έκ διόδων και δωματίων αποτελεί προσέτι 
ιδίως τό άνάκτορον κατά τό μάλλον και ήττον πολυαρίθμ.ων βασι
λισσών, τουτέστιν εντελώς διαπεπλασμενων θηλειών, αιτινες άφιερούν-
ται όλοτελώς εις μίαν και μόνην έργασίαν, τήν ώοτοκίαν. Οί έκ τών 
άναριθμήτων αυτών ώών εκκολαπτόμενοι σκώληκες τρέφονται ύπό τών 
έργατίδων διά μεμασσημενου πολτού' περιθάλπονται δ' άλλως φερό
μενοι ένθεν κάκειθεν, ενίοτε δέ και εκτιθέμενοι εις τόν αέρα και εις τόν 
ήλιον, Ίνα άφυγρανθώσι και θερμανθώσιν ή και άπολυμανθώσιν. Όμοιο-
τρόπως περιποιούνται αί έργάτιδες καί τάς χρυσαλλίδας, τάς κοινώς 
καλουμενας ώα τών μυρμήκων. Αι αύται βοηθούσι διά τών σιαγώνων 
τοις νέοις συμπολίταις αυτών, τοις εις εντελή ανάπτυξα άφικομένοις, 
ινα διασχίσωσι τό στερεόν περίβλημα τών βομβυκίων, όπως έλθωσιν ει; 
τό φώς τής ήμερας. Επίσης αύται άναλαμβάνουσι τήν φροντίδα τού 
καθαρισμοΰ τού ανακτόρου άπό τών ακαθαρσιών και τών πτωμάτων 
τών συμπολιτών. 

Φιλέριδες φύσει αί έργάτιδες έρίζουσι μέν συχνώς μετά τών συμπολι-
τών αυτών, ους άναγνωρίζουσί πως έκ τής ειδικής όσμής τής τρώγλης, 
άλλά και συγκρατούνται πιστώς πάλιν, όταν πρόκειται περί έργου τινός 
έπί κοινώ άγαθώ. Έπί τοσούτω έχθρικώτερον όμως αντιτάσσονται κατά 
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τών ανταγωνιστών τών έκ ξένων κοινοτήτων και κατά τών κατ είδος 
διαφόρων γενών, άναλαμβάνουσαι τόν έπί ζωή καί θανάτω αγώνα πρός 
αυτούς. Ώς όπλα μεταχειρίζονται τάς φοβέρας σιαγόνας, τό όξύτατον 
κέντρον καί τόν έκκρινόμενον ύπ' αυτών καυστικόν ιόν. "Οταν οί μαχό
μενοι είναι πολυάριθμοι, καταντώσιν εις αληθείς μάχας, αιτινες τελευτώσι 
διά τής φυγής μιας τών διαμαχομένων μερίδων, καί τά πεδίον τής μάχης 
μένει κεκαλυμμενον έκ πληγωμένων καί νεκρών. Πλείστα είδη μυρμήκων 
έπιχειρούσι κανονικάς ληστρικάς έπιδρομάς εναντίον τών οίκοδομών 
αλλων ουλών, ίνα θηρεύσωσιν έξ αυτών βομβΰχια μετά χρυσαλλίδων. 
Εν πλήρει γνώσει τών πραγμάτων αρπάζουσα ουχί τάς χρυσαλλίδας 

τών αρρένων καί τών θηλειών, άλλά μόνον τάς τών έργατίδων, διότι 
σκοπός τής αρπαγής είναι ν' άναθρέψωσιν έαυτοις ταχέως καί εύκόλως 
φιλόπονους δμωίδας. 

Τά χρέη τών δμωίδων τούτων είναι ποικίλα. Παρά τισιν είδεσι συμ-
μερίζονται απλώς τούς κόπους τών κυρίων των, παρ' άλλους δ' άπ' 
εναντίας φέρουσιν αύται καί μόναι τό βάρος τής κτίσεως τής κατοικίας, 
τής περιθάλψεως τών νεογνών και τής φροντίδος τών οικιακών έργων, 
ένώ οί κύριοι και άρχοντες αποκλειστικώς ασχολούνται περί τήν άγραν 
δούλων. Τοιούτοι ένσεσαρκωμένοι θηρευτά! δούλων είναι ιδιαζόντως οί 
αμαζώνειοι μύρμηκες (Polyergus). Κατ' οίκον φέρονται τοσούτον άνε-
πιτηδειως καί άδεξίως, ώστε άπασαι αί έργασίαι επαφίενται ταίς δού-
λαις. Αί σιαγόνες αυτών άποκλειστικώς είναι μόνον κατάλληλοι νά 
χρησιμεύωσιν ώς όπλα, ουδόλως δέ πρός μάσσημα τής τροφής. Οι κύριοι 
όθεν τών δούλων θά έκινδύνευον ν' άποθάνωσιν άθλίως έκ πείνης έν μέσω 
τής δαψιλούς αποταμιεύσεως τροφών, έάν μη αί πρόθυμοι δμωίδες 
ένέθετον αύτοις έτοιμον μεμασσημενην ταύτην εντός τού στόματος. 

Άς ίδωμεν και τά τών σφηκοειδών. Παρά τούτοις παρατηρείται 
κλιμάξ τις έν τή κατασκευή τής κοινής κατοικίας. 

Οί βόμβοι είναι κακοί αρχιτέκτονες και ουδόλως αυτοί κτίζουσι 
κατοικίας, άλλά μεταχειρίζονται ώς τοιαύτας τάς τρύπας τών μυών 
ή τάς διόδους τών άσπαλάκων, άς μεταβάλλουσα ένδον έπί τό χρησι-
μώτερον έαυτοΐς. Εις αϋτάς κομίζουσι σφαίρας έζυμωμενας έκ γύρεως 
καί μόλιτος, έφ' ών αί βασίλισσαι άποθέτουσι πολλά ώά. Τά νεογνά 
βαθμηδόν καταβιβρώσκουσιν έξωθεν τάς σφαίρας ταύτας καί άποκοιλαί-
νουσα έαυτοις κύτταρα, ών τά τοιχώματα επιχρίονται κατόπιν ύπό τής 
βασιλίσσης ή τών έργατίδων διά προσθέσεως νέου τροφίμου ύλικού. Ο 
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στοιχειώδης χαρακτήρ των αποικιών τών βόμβων αναφαίνεται και έν τη 
βραχΰτητι τής υπάρξεως αυτών ιδρύονται ύπό τίνος μεμονωμένης 
θηλείας, ητις ύπερέζησε τόν χειμώνα. Τά πρώτα και παλαιότερα τέκνα 
κατά πάσαν πιθανότητα ώς έκ τής θρέψεως αυτών έν τη νυμφώδει 
καταστάσει είναι έλαττωματικώς ανεπτυγμέναι και ακατάλληλοι πρός 
τέκνωσιν, ήτοι έργάτιδες. Μετά ζήλου αύται ασχολούνται μετά τών 
μητέρων εις τήν συγκομιδήν τών τροφών. Βελτιούμενης έπειτα τής 
θρέψεως τών νυμφών, αναφαίνονται νεαραί θήλειαι, ούσαι μέν πάντοτε 
μικραί, άλλ' έν τούτοις άνατομικώς δίαπεπλασμέναι, αϊτινες τικτουσιν 
ώά έμπεριέχοντα μόνον κηφήνας. Περί το μετόπωρον τέλος αναφαί
νονται τέλειαι και κάρπιμοι θήλειαι ή βασίλίσσαι, αϊτινες είναι προωρι-
σμέναι νά ύπερβίώσωσι τού χειμώνος και θεμελίώσωσιν εκάστη ίδια νέον 
άποικίαν κατά τό έαρ. Πάντες οί λοιποί κάτοικοι τού φωλεού άπόλλυν-
ται φθίνοντος τού μετοπώρου. Ζήτημα υπάρχει άν ζώσιν εισέτι αί θεμε-
λιώτριαι τών φωλεών, όταν αί νεώταται και εντελώς ήδη δίαπεπλα
σμέναι θυγατέρες έκτελώσι τήν μεταμόρψωσιν αυτών, όπερ τινές μεν 
τών παρατηρητών καταφάσκουσιν, έτεροι δ' αρνούνται. 

Τή καθόλου λίαν στοιχειώδει καί βραχεία συμβιώσει τών βόμβων 
συμφωνεΐ καί ό μικρός άριθμός τών μελών τού κοινοϋ, όστις έξ έκατόν 
μόνον περίπου άτόμων αποτελείται, ών περί τά εικοσι καί πέντε είναι 
άρρενα, δέκα και πέντε θήλεα, τά δέ υπόλοιπα έξήκοντα έργάτιδες. 

["Επεται συνέχεια]. 
Κατα το Γερμανικόν του A. Brandt. 

Η ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 
W 

Έγκάρδιον "ώς εύ παρέστης)) οφείλεται εις τήν θαυμασίαν μονο-
γραφίαν περί τής μονής Δαφνιού ήν έδημοσίευσε πρό τίνος εις τών δια
πρεπέστατων ερευνητών τής βυζαντιακής τέχνης, ο κ. Gabriel Millet. 
Τό έργον τούτο σημειοϊ έποχήν εις τά τοιούτου είδους δημοσιεύματα, 
πρέπει δέ νά καταστή προσφιλές ανάγνωσμα τών παρ' ήμΐν άγαπώντων 
τήν βυζαντιακήν τεχνην. Έν αύτώ θά ιδωσι, πως εργάζονται οί αλη
θείς έπιστήμονες καί όποιον χάσμα χωρίζει αυτούς άπό τών ανθρώπων 
έκείνων οιτινες πρός μεγάλην ζημίαν αυτής τής έπιστήμης νομίζουσιν 
ότι δι' ύστερικών κραυγών καί τεχνητού θορύβου άποκτάται ό βαρύς 
τίτλος τού χριστιανολόγου. 

Ό κ. Millet ήτο άπό πολλού ό μόνος ενδεδειγμένος όπως κατα-
στήση διά τής δημοσιότητος κοινόν κτήμα τά έν Δαφνίω περισω-
θέντα έργα τής βυζαντιακής τέχνης, άτε έγκύψας μετ' ευσυνείδητου καί 
ενθουσιώδους στοργής εις τήν μελέτην αυτών, δημοσιεύσας δέ ήδη λαμ-
πράς διατρβάς περί τών ψηφιδωτών τής γηραιάς μονής 1. Τό έργον 
τού κ. Millet αποτελεί τόν πρώτον τόμ.ον τών Monuments de 
l'art Byzantin 2, φέρει δέ τίτλον : Le monastere de Daphni, 

1 'Εφημ. αρχαίολ. περίοδος τρίτη (1894) σελ. 111 — 122 πιν 5 (ψηφιδωτον 
τής Σταυρώσεως), αυτόθι σελ. 149 — 162, πιν. 9 ίψηφιδωτόν τή; Γεννήσεως 
τής Θεοτόκου). Monuments de fondation Piot. τόμ. II σελ. 197 — 204, 
πιν. XXIV (ψηφιδωτον τής Αναστάσεως}, αυτόθι σελ. 204 — 214. πιν. XXV 
(ψηφιδωτον τής Προσκυνήσεως τών μάγων). Πλήν τούτων ό κ. Millet έδη-
μοσίευσε και τό έξοχον ψηφιδωτον τοΰ Ευαγγελισμού έν τή λαμπρά αυτού 
μελέτη περί τής παραστάσεως τοΰ Ευαγγελισμού έν τή βυζαντιακή τέχνη 
(Quelques representations byzantines de la Salutation angelique έν 
Bull, de Corr. Hell. XVIII σελ. 453 — 454, πίν. XIV) και τά ευρεθέντα 
κατά τάς έπισκευάς τοΰ νάρθηκος έν έτει 1894 δύο ώραια ψηφιδωτά τής προ
δοσίας του 'Ιουδα και τής προσευχής Ίωακείμ και 'Αννης (Bull. Corr. Hell. 
XVIII σελ. 529—530;. Eκ τών διατριβών δέ τούτων ειχεν ήδη καταδειχθή ή 
ευσυνειδησία, ή μάθησις καί ή ειδικότης τού διαπρεπούς βυζαντινολόγου. 

3 Ή σειρά αυτή τών Βυζαντιακων μνημειων εκδίδεται δαπάναις τού Γαλλικου 
υπουργείου τής δημ. έκπαιδευσεως και τών καλών τεχνών ύπό τού έν Παρι' 
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histoire, architecture, mosaiques. Αποτελείται έκ σελίδων XV 
και 204, λαμπροΰ χάρτου, σχήματος 4°" μεγάλου, και κοσμείται ύπό 
19 φωτοτυπικών και ηλιογραφικών πινάκων έξοχου τέχνης και 75 
ζιγκογραφικών και ξυλογραφικών έν τω κειμένω εικόνων. 

Το έργον διαιρείται εις δυο βιβλία. Τό πρώτον τούτων περιέχον τή,ν 
ίστορίαν τοΰ Δαφνιού έπί τη βάσει τών μνημείων και τών πηγών υπο
διαιρείται εις τέσσαρα κεφάλαια. 1) Ή πρώτη μονή, 2) ή μονή τής ΙΑ' 
έκατονταετηρίδος, 3) οί Κιστερκιανοί μοναχοί έν Δαφνίω και 4) ή επά
νοδος τών Όρθοδόξων. Τό δεύτερον ββλίον δικιρούμενον εις δύο μέρη 
άφορα.εις τόν ναόν τής ΙA' έκατονταετηρίδος.Έν τώ πρώτω ύποδιαιρου-
μένω εις τρία κεφάλαια περιέχεται ή αρχιτεκτονική και δή' 1) διάγραμμα 
και κατασκευή του ναού, 5) παρατηρήσεις έν τή οίκοδομία, 3) διακόσμη-
σις.Έν δέ τώ δευτέρω μέρει, όπερ είναι τό σπουδαιότατον τής όλης μονο
γραφίας τμήμα, εκτίθενται λεπτομερέστατα τ' άφορώντα εις τά ψηφιδώ-
ματα έν οκτώ κεφαλαίοις τοις έξης, 1) κοσμήματα, 2) διαμερισμός τών 
εικόνων, 3) τό πεδίον και ή δίοψις τών εικόνων, 4) ή στάσις και αί κινή
σεις τών προσώπων, 5) ή παράστασις τού ενδύματος, α') ή περιβολή, 
β') τό σχεδίασμα τού ενδύματος, 6) τό γυμ.νόν, α') ό τρόπος τής έκτε-
λέσως, β') τυπολογική μελέτη, 7) ή σύνθεσις, 8) τεχνική έκτέλεσις και 
χρωματισμός, α') ή έκτέλεσις, β') ή αισθησις τού ανάγλυφου και τής 
αρμονίας. Και τέλος, έν έπιλόγω, χαρακτήρ και χρονολόγησις τών 
ψηφιδωτών. 

Ή μονή Δαφνιού, ώς λέγει έν τώ προλόγω ό κ. Millet, ύπήρξεν ΰπο-
κείμενον ύπομνήματος όπερ ούτος υπέβαλε τή 'Ακαδημία τών επιγρα
φών και καλών τεχνών 1.Ότε κατά τό 1892 ή Αρχαιολογική Εταιρεία 

σίοις γνωστού έκδότου Ernest Leroux μετ' έχτάχτου φιλοχαλίας χαί τυπογρα-
Φΐχής εντέλειας. Πλήν τοΰ έχδοθέντος πρώτου τόμου, αγγέλλει ό έχοοτης την 
προσεχή δημοσίευσιν επτά άλλων, τών εξής : 

H. — Afelauges far Bayet. Bertaux. Diehl. Laurent. Millet. 
Muntz, Omont, Schlmberger. III.— Le monastere de Saint Luc 
en Phocide par M. Ch. Diehl. IV.— Les ruines de .Mistra, Archite
cture et Peinture par M. Gabriel Millet. V. — Le Peloponnese 
chretien par M. J. Laurent VI—Les mosaiques de Kahrie-djami 
par M. Ch. Diehl. VII—Album du mont Athos par M. G. Millet. 

1 G. Perrot. Rapport de la commission des Ecoles d Athenes 
et de Rome ŝeance du 2 fevr. 1894), p. 10. 
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απεφάσισε τήν έπισκευήν τών ψηφιδωτών τού Δαφνιού, ό διευθυντής τής 
έν Αθήναις Γαλλικής Σχολής κ. Homolle παρώτρυνε τόν κ. Millet 
και παρέσχεν αύτώ τά μέσα, όπως μελετήση τά έν Δαφνίω έργα τής 
βυζαντιακής τέχνης. Ή ακαταπόνητος και ενδελεχής αύτη μελέτη διήρ-
κεσεν έπί μακρόν. Έν έτει 1898 τό πρώτον ββλίον καί μέρος τού 
δευτέρου ήσαν ήδη έτοιμα πρός έκτύπωσιν, ότε έτερα επιστημονική 
αποστολή τού κ. Millet καί μακρά ασθένεια έπεβράδυναν τήν δημο
σίευσιν έπί έτος όλόκληρον. 

Αι έπισκευαι τού Δαφνιού υπήρξαν τό πρώτον έν Ελλάδι γενόμενον 
σπουδαίον έργον όσον άφορα εις τάς χριστιανικάς αρχαιότητας. Αί επι-
σκευαί αύται κατά τόν . Millet σημειούσιν έποχήν καί είναι άξιαι τής 
μάλλον επαινετικής μνείας. 

Ή μονή κατά τήν ΙΘ' εκατονταετηρίδα υπέστη πολλάς βλάβας, ώς 
και πάσαι αί έν Ελλάδι χριστιανικά! αρχαιότητες. 'Από τής επανα
στάσεως τού 1821, όποτε οί τελευταίοι μοναχοί έγκατέλίπον την μονήν, 
ουδεμιάς ήξίώθη αύτη προσοχής, τό πρώτον δ' εις ξένος ό Ρώσσος 
Σεβαστιάνωφ διέγνω τήν σπουδαιότητα τών ψηφιδωτών αυτής, διελθών 
ήμέρας τινάς έν Δαφνίω μετά τού ομοεθνούς αύτώ άρχιμανδρίτου 'Αντω-
νίνου, άντιγράψας δε δύο έκ τών εικόνων τού ναού. Έν έτει 1885 αί 
βροχαί παρεβλαψαν τά ψηφιδωτά, βραδύτερον δέ, τώ 1889, σεισμός 
άπεσάθρωσε όλόκληρον τό οϊκοδόμημα, μάλιστα τόν τρούλλον. 

Ή μεγίστη ευγνωμοσύνη οφείλεται κατά τόν κ. Millet, διά τήν σωτη-
ρίαν τού Δαφνιού, εις τάς ευγενείς προσπάθειας τού άειμνήστου βουλευτού 
Γ. Κοζάκη Τυπάλδου, όστις όσον ουδείς άλλος, ειργάσθη πρός τούτο 
τελεσφόρως, συνηγορήσας εύγλώττως άπό τού βήματος τής Ελληνικής 
Βουλής υπέρ τών πολυτίμων ψηφιδωτών, γενόμενος δέ παραίτιος όπως 
ή κυβέρνησις Τρικούπη άποφασίση τήν έπισκευήν τής μονής. Ή Αρχαιο
λογική Εταιρεία γενναίως απεδέχθη τήν καταβολήν τής απαιτουμένης 
δαπάνης διά τάς έπισκευάς, ών αί μέν άφορώσαι εις τά ψηφιδωματα έγε-
νοντο ύπό καλλιτέχνου εγνωσμένης ικανότητος, τού Βενετού μουσειωτού 
κ. Novo, αί δέ άφορώσαι εις τήν οίκοδομην ύπό τού Γάλλου άρχιτέ-
κτονος κ. Troump, όστις μεθοδικώς άνωκοδόμησε τόν νάρθηκα, τήν 
δυτικήν καμάραν (voute) τού ναού και τό παρεκκλήσιον τής βορειο
δυτικής γωνίας. 

Κατά τήν αυτήν έποχήν έγενοντο ύπό τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 
διά τού κ. Γρ. Δ. Καμπούρογλου άνασκαφαί έν τώ περιβόλω τής 
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μονής, αϊτινες απεκάλυψαν τά θεμέλια τοΰ αρχαίου ναοϋ, το έστιατο-
ριον καί τινα άλλα λείψανα οίκοδομών. 

Έν τέλει του προλόγου ό κ. Millet εκφράζει τή,ν εύγνωμοσύνην 
αύτοΰ πρός την Άρχκιολογιχην Έταιρείαν, ητις περ:έσωσεν έν των 
πολυτιμοτάτων βυζαντακών μνημείων άπό άφεύκτου καταστροφής και 
έβοήθησε τόν διαπρεπή βυζανταολόγον, όπως καταστήση κοινά διά τής 
δημοσότητος τά έν αύτώ έργα τής τέχνης. 

Έν τή εισαγωγή τοΰ πρώτου βιβλίου εκτίθενται οί λόγοι δι ους ή 
ιστορία τής μονής Δαφνιού στερείται ένότητος. Τής μονής Δαφνιού, 
λέγει ό κ. Millet, κατά τούς βυζαντιακούς χρόνους δέν είναι δυνατόν νά 
γραφή ή ιστορία άνευ τής βοηθείας τών ερειπίων αυτής. Έπί τών τοίχων 
τής μονής ουδεμία αρχαία επιγραφή υπάρχει, ουδέν έγγραφον περιεσωθη 
έκ τοΰ αρχείου, ουδέ χειρόγραφόν τι έκ τής βιβλιοθήκης αυτής. Μόνον 
μολυβδόβουλλόντ: ενός τών ηγουμένων τής μονής διεσώθη μέχρις ήμών. 
Τό όνομα τής μονής Δαφνιού δέν μνημονεύεται ύπό τών χρονογράφων 
ή τών άλλων βυζαντιακών πηγών, ουδέ οι προσκυνηταί τής Δύσεως 
συνήντων αυτήν έν τή όδώ αυτών. Οι δέ "Ελληνες, οιτινες κατά τό 
παράδειγμα Βασιλείου Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου ή τών μεγάλων ασκητών 
τής Ελλάδος και τής Πελοποννήσου Νίκωνος, Λουκά και Μελετίου 
ήρχοντο νά προσευχηθώσιν έν τώ έπί τής Ακροπόλεως ναώ τής Θεοτό
κου 'Αθηνιωτίσσης, δέν άνέκοπτον ενταύθα τήν πορείαν αυτών. "Απας 
μόνον εις τών βιογράφων τοΰ όσιου Μελετίου, ό Θεόδωρος Πρόδρομος, 
μνημονεύει τό όνομα τής μονής τυχαίως έν τοις άνεκδότοις τοΰ βιογρα-
φουμένου. Αί αρχαιότατα: και σπουδαιότατα: πηγαί τής ιστορίας τοΰ 
Δαφνιού είνα: αυτά τά ερείπια τοΰ περιβόλου. <Ή μονη Δαφνιού έγένετο 
κυρίως πολυθρύλητος διά τά ψηφιδωτά αυτής, οί δ' έπισκέπτα: οι ερχό
μενο: όπως θαυμάσωσιν αυτά παρήρχοντο αδιάφοροι πρό τών γηραιών 
τειχών άτινα περβάλλουσι τόν ναόν. Ουδείς τών περί τής μονής Δαφνίου 
σπουδαίως γραψάντων ποιείται λόγον ότι έπί μακρούς χρόνους πρό τής 
ιδρύσεως τοΰ νΰν ναοΰ και τής κατασκευής τών ψηφ:δωτών, κατά τήν 
έποχήν καθ ήν ό Ιουστινιανός ίδρυε τήν 'Αγίαν Σοφίαν, τά αυτά τείχη 
περιέβαλλον μονήν άκμάζουσαν, τήν μόνην ήτις παραμένει έν τή Ελλη
νική γή έκ τής αρχαϊκής εκείνης εποχής τοΰ χριστιανισμού. Τής πρώτης 
ταύτης μονής τήν ύπαρξ:ν μαρτυροΰσι μόνα τά έρείπ:α.Ή μελέτη αυτών, 
ήν έπεχείρησεν ό κ. Millet, είναι καθαρώς άρχαιολογική, και είνα: πολύ
τιμος επικουρία εις τάς σπανίας ίστορ:κάς ειδήσε:ς αϊτινες περιεσωθησαν 
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περί τής μονής τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος. Ή ιστορία αυτής τελευτα 
διά τής άπομακρύνσεως τών Ελλήνων μοναχών ύπό τοΰ Όθωνος La 
Roche, ή δέ μελέτη τών άφορώντων εις την κατοχήν τής μονής ύπό 
τών Κιστερκιανών μοναχών έν παρόδω μόνον δύναται νά ληφθή ύπ' όψιν, 
ούσα ξένη τής κυρίας έρεύνης τοΰ βυζαντιακοΰ τούτου μνημείου. Έν 
τούτοις ό κ. Millet ένόμισεν ότι δέν ώφελε ν' άντιπαρέλθη τά κατ' 
αυτούς έν σιγή. 

Τό πρώτον κεφάλαιον άφορα εις τήν πρώτην μονήν, έν αύτώ δ' ερευ
νώνται μετ' απαράμιλλου επιστημονικής ακριβείας τά περισωθέντα ερεί
πια τού περιβόλου τά έχοντα σχέσιν πρός τήν Ί'δρυσιν τής αρχικής μονής. 
Μετά βραχείαν είσαγωγήν περί τής θέσεως τής μονής, ήτις ώς γνωστόν 
κείται εις άπόστασιν 10 περίπου χιλιομέτρων άπό τών Αθηνών έν τή 
διασφάγ:, ήτις χωρίζει τά νοτίως κείμενα Βουνά Δαφνίου άπό τού 
πρός βορράν .Στεφανοβούνου, πραγματεύεται ό κ. Millet τά κατά τό 
Ονομα τής μονής : Δαφνίον, Δαφνίν, Δαφνί, όπερ προήλθεν έκ τοΰ 
Δάφνειον ήτο: τόπου έν ώ εύρηντα: δάφναι. Τό όνομα τοΰτο κατά 
τύπους μικρόν διαφέροντας αλλήλων άπαντα πολλαχού τής Ελλάδος, 
πιθανώς δ' έκαλείτο ή μονή τό κατ' αρχάς ((τό Δαφνείου)), ώς τινές τών 
μονών τοΰ 'Άθωνος (τό Δοχειαριου κτλ.). Και είναι μέν αληθές ότι δέν 
ευρίσκονται πλέον δάφναι εις τά πέριξ τής μονής, άλλ' ό Spon, ό 
Wheler και αυτός έτ: ό Buchon είδον τοιαύτας ενταύθα. "Αγνωστον, 
προσεπίλέγε: ό κ. Millet, αν τό όνομα τοΰτο παρεδόθη άπό τών αρχαίων 
χρόνων και άν έχη σχέσιν πρός τήν λατρείαν τοΰ Απόλλωνος ού ό ναός 
κατείχε τήν αυτήν θέσιν. 

Μετά ταύτα εισέρχεται ό κ. Millet εις τά καθ έκαστα τής μελέτης 
τής αρχικής μονής. Ό περίβολος είναι τετράγωνον, ού έκαστη πλευρά 
έχει μήκος μικρόν έλασσον τών 100 μέτρων (βόρειος και νότειος 97,50, 
ανατολική και δυτική 96,75). Τό τετράγωνον διάγραμμα τών περβολων 
τηρούμενον έξ αρχαίας παραδόσεως έφηρμόζετο έν ταίς άρχαιοτάταις 
χριστιανικαϊς μοναίς όπου ή φύσις τού εδάφους επέτρεπε τούτο. 

Αυτά τά ερείπια μαρτυρούσα υπέρ τής αρχαιότητος τής μ.ονής 
Δαφνίου. Ό ναός μετά τοΰ παρακείμενου εστιατορίου και τοΰ κωδω-
νοστασίου τού κατεδαφισθέντος ήδη, δέν δύνανται νά νομισθώσιν ώς 
σχετιζόμενα μετά τού περιβόλου. Ό ναός όμ.ως καταλαμβάνε: τήν 
θέσιν αρχαιοτέρου οίκοδομήματος, ούτινος τά ίχνη τών θεμελίων τής 
δυτικής πλευράς ευρέθησαν μικρόν εντεύθεν τοΰ νΰν έξω νάρθηκος. Τό 
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οίκοδόμημα τοΰτο ήτο ό πρώτος ναός, μαχροτερος του νυν σωζόμενου, 
πιθανώτατα έν σχήματ: βασιλικης Βεβαιότατα ό αρχικός ούτος ναός 
ανήκει εις τους αύτοϋς χρόνους εις ους και ό περβολος, οικοδομηθείς έν 
τή βάσει αΰτοϋ διά τοϋ αύτοΰ υλικού έξ ού έκτίσθησαν καί τά τείχη τού 
περιβόλου. Τά τείχη ταΰτα άπετέλουν αληθές όχύρωμα. Ιδρύθησαν διά 
μεγάλων λίθων προερχομένων έκ των γειτονικών ορέων, όπου εύρηνται εν 
στρώμασι άνωθεν τοΰγρανίτου, είναι δ' όμοιοι καθ' όλα πρός τούς ευρι
σκομένους εις τά κράσπεδα τής Ιεράς όδοΰ. Τά τεμάχια είναι κατά μέσον 
όρον 1 μέτρου καί 25 εκατοστών μήκους, 0,60 ύψους και 0,45 πλάτους. 
Συνδέονται δ ώς έπί τό πλείστον διά μίγματος άμμοκονίας η συνη-
θέστερον διά παρενθετων κεράμων η χαλίκων. Τά θεμ.έλια ερείδονται επί 
διπλής κοίτης λιθώδους άμμοκονίας καί γής αναμεμιγμένης μετά θαλάσ
σιων άμμωδών όγκων καί συμφυρμάτων κεράμων. Τό μεταπύργιον κεί
ται έπί υποβάθρων συνδεομένων μετ' αύτοΰ εις έν σώμα καί φέρει 
άόίδας' αί δύο προβολαί αύτοΰ ένούμεναι άφήνουσι μικρόν διάστημα 
εις οίκοδομικην χαλίκωσιν, ήτις συνήθως πληροί τό μέσον τών βυζαντια-
κών τειχών. Τρεις προεξοχαί τοΰ τείχους εύρηνται κατά μήκος τής 
βορείου πλευράς, σχηματίζουσαι πύργους τετραγωνικούς καί θολωτούς. 

Τό τείχος δέν διατηρείται είμή έν τή βορείω πλευρά' έν ταίς άλλα;; 
απλούν περίφραγμα έκ λίθων ΰψούται έπί τών παλαιών θεμελίων, άλλά 
τά ίχνη άτινα εγκλείει τό περίφραγμα τοΰτο άποδεικνύουσιν ότι τό τεί
χος παρετείνετο καί επί τών άλλων πλευρών μετά τών αυτών υποβά
θρων και τών αψίδων. 

Η είσοδος τής μονής εύρηται έν τώ μέσω τής δυτικής πλευράς διά 
διπλής πύλης έν μεσω παχεων αντερεισμάτων προβαλλόντων έξω τοΰ 
τείχου καί άτινα πιθανώτατα έφερον πύργωμα. 

Ή κατασκευή τού περιβόλου τούτου είναι ή αύτη τών φρουρίων δι ών 
ό Ιουστινιανός ώχύρωσε τήν αϋτοκρατορίαν. Τά τείχη όμως τού Δα
φνιού δέν έχουσι τό πάχος τών φρουριακών τειχών τής εποχής εκείνης, 
διότι δεν προωρίσθησαν διά πολεμικάς επιχειρήσεις. 

Εις τάς γνωστάς έκτος τής Ελλάδος ήρειπιωμενας μονάς τής Ε' και 
ς' εκατονταετηρίδας έν Συρία (Συμεών Στυλίτου), έν 'Ασσουάν και 
άλλαχού ευρίσκομεν την αυτήν οχυρωτικήν οιαν έν Δαφνίω, τούς τετρα
γώνους πύργους, τήν έν προεξοχή πύλην και τά αντερείσματα. 

Τά ίχνη τής αρχικής μονής, εξαιρέσει τής βορείου πλευράς, είναι 
κεχωσμενα εις αρκούντως μέγα βάθος' ή ρυμοτομία τών οίκοδομημάτων 
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ήτο παράλληλος πρός τά τείχη και τήν βασιλικήν, ήσαν δ' ιδρυμένα 
ταΰτα διά τών αυτών υλικών, εξαιρέσει τής νοτιοδυτικής γωνίας έν τή 
βάσει τής εσωτερικής προσόψεως, ένθα άντικαθιστώσι τό λιθώδες σύμ-
φυρμα λευκοί πώροι. 

Τά μικρά ορθογώνια δωμάτια (2 μ.. 70 Χ 3 μ.. 80 πρός βορράν καί 
2 μ.. 83 Χ 2 μ.. 80 πρός ανατολάς) τής βορειοανατολικής γωνίας, τά 
έρειδόμενα έπί τοΰ τείχους, ήνοίγοντο κάτωθεν στοάς τίνος ής αί βάσεις 
σώζονται κατά χώραν. Τό οίκοδόμημα τοΰτο είχεν άνω όροφον, ού δια
τηρούνται ίχνη έν τώ τείχει, αναμφιβόλως δέ διπλή στοά έκοσμει όλό-
κληρον τήν πρόσοψιν τοΰ κτιρίου τούτου. Ανάλογος τριπλή στοά σώζεται 
κατά χωράν έν τοίςέρειπίοις τοΰ άγιου Συμεώνος έν Συρία. Αί τοιαΰται 
στοαί τής προσόψεως διετηρήθησαν έν ταίς έλληνικαίς μοναϊς μέχρις 
αυτών τών νεωτέρων χρόνων. 

Έκ τής ογκώδους οικοδομής, ήτις κατελάμβανε τό μήκος τοΰ δυτικοΰ 
τείχους έσωθεν, δέν υπολείπονται είμή ίχνη τών θεμελίων προς αριστεράν 
τής εισόδου κατά μ.ήκος τοΰ περιβόλου τοίχος τις ένέκλειεν ίχνη αρχι
τεκτονικών μελών, σειράν όλην πλακών ορθουμ.ένων παραλλήλως ώς κι 
παραστάδες τών θυρών έν τή βορειανατολική γωνία.Ενταύθα βεβαίως 
υπήρχε δίοδος, τό δέ τείχος τοΰ περιβόλου έμενεν ελεύθερον. "Ετερα; 
παραστάδες ευρέθησαν έπί τής αντιθέτου πλευράς. Δυνάμεθα λοιπόν νά 
δεχθώμεν διπλήν σειράν τοιούτων παραστάδων έρειδομενων τών μέν έπί 
των δε, ως εν αγιω Συμεωνι. 

Τό βόρειον τείχος μέχρι τοΰ κεντρικού πύργου ήτο ωσαύτως ελεύθε
ρον, όσον δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τής διατάξεως τών θεμελίων τών 
οίκοδομών. Ή δέ νοτία πλευρά τοΰ περιβόλου δέν διασώζει τά θεμέλια 
καθ' όλην τήν γραμμήν ώς αί άλλαι πλευραί' κατά τήν νοτιοανατολικήν 
μόνον γωνίαν ευρέθησαν αρκούντως βαθέως λείψανα τοίχων τινών. 

Εκ τής μεθοδικής μελέτης τών ερειπίων τούτων εξάγει ό κ. Millet 
πολύτιμα συμπεράσματα όσον άφορα εις τόν χρόνον τής ιδρύσεως τής 
μονής. Διότι ή σύγκρισις αυτών πρός τά ερείπια έτερων μονών τής Ε' 
καί ς" εκατονταετηρίδας διδάσκει ασφαλώς ότι ή μονή Δαφνιού ανήκει 
εις τούς αυτούς χρόνους. 

Εις τήν τοιαύτην δέ χρονολόγησα έπικουροΰσι και τά περισωθέντα 
έν τώ περιβόλω γλυπτά τεμάχια οικοδομικών μελών. Έκ τούτων τρία 
αθροίσματα φαίνονται ανήκοντα εις την άρχαιοτέραν μονήν. 

Α. Έν άκρον υπερθύρου και'έν τεμάχιον κυματίου ήμικυλινδρικοϋ 
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κοσμούμενα ύπό άκάνθης τριλόβου, ητις είναι τοσούτον συνήθης έν 
Κωνσταντινουπόλει, 'Ραβένη και Συρία, άλλ' ήτις χαρακτηρίζει ιδια
ζόντως τήν διακοσμητικήν τέχνην τής Ε' έκατονταετηρίδος. H αυτή 
άκανθα εύρηται έν όμοιοτάτοις ύπερθύροις έν Sergilla, Εl Barah 
και άγίω Συμεώνι. Τό ύπέρθυρον τοΰ Δαφνιού παρουσιάζει πρός τούτοις 
έν ταϊς γωνίαις καί μεταξύ των ακανθών φύλλα άπλα, άτινα δέν άπαν-
τώσιν έν Συρία, άλλ' εύρηνται έν γλυπτοϊς τεμαχίοις έξ Αθηνών καί 
Δελφών. Έν Δαφνίω πρός τούτοις εις τρία χιονόχρανα στυλιδίων τών 
παραθύρων ή αύτη άκανθα πλαισιοι σταυρόν, ώς και εις έν κιονόκρανον 
πύλης τών άνακτόρων τού Θεοδωρίχου. 

H'. Τέσσαρα χιονόχρανα τού ρωμαικού τύπου, τό μέν έν κορινθιακού 
ρυθμοΰ, τά δ' άλλα περιβαλλόμενα ύπό μιας σειράς φύλλων άχάνθης χαι 
μιας σειράς φύλλων απλών. Η άκανθα τών κιονοκράνων τούτων είναι 
ανάλογος τή τού ύπερθύρου' τό κορινθιακόν κοινόκρανον είναι τό μάλλον 
έν χρήσει κατά τήν Ε' εκατονταετηρίδα, τό μετά απλών όμως φύλλων 
τουναντίον είναι λίαν σπάνιον. Έν τών κιονοκράνων τούτων ευρέθη ύπό 
τό δάπεδον τού ναού, έν τφ μικρώ παρεκκλησίω τής νοτιοδυτικής 
γωνίας. Είναι δέ πάντα έκ λευκού μαρμάρου, τής αυτής διαμέτρου καί 
περίπου τού αυτού ύψους* προέρχονται λοιπόν έκ τού αυτού ναού, 
άναμφιβόλως εκείνου όστις προύπήρχεν έν τή αυτή θέσει. 

Γ'. Δύο τεμάχια υπερθύρου πιθανώτατα έξ εικονοστασίου και μία 
πλάξ θωρακίου κοσμούμενα πάντα διά ροδάκων, ακτινωτών τροχών 
και ελικοειδών χοσμ.ημ.άτων, είναι έργα τής αυτής σμίλης. Άφ' έτερου 
πάντα σχεδόν τά άλλα τεμάχια, τό ύπέρθυρον τού ναού, μία τεθραυ-
σμ.ε'νη πλάξ, πλαίσια τινα κ.τ.λ. φαίνονται τής αυτής τεχνοτροπίας. 
Πάντων τούτων τών γλυπτών τεμαχίων ό x. MiHet παραθέτει έν τώ 
κειμένω λαμπράς εικόνας (είκ. 1—-15). Ή μελέτη τών ερειπίων καί τών 
γλυπτών τεμαχίων, επιλέγει ό κ. MiHet, άγει ημάς εις έποχήν άρχαίαν, 
εις τήν ς' ή μάλλον εις αυτήν τήν Ε' εκατονταετηρίδα. Ιστορικά τινα 
διδομ.ενα ένισχύουσι καί έπβεβαιούσι την γνώμην ταύτην. 

Ή διασφάξ τού Δαφνιού, δι' ής διέρχεται ή μεγάλη οδός ή άγουσα 
εις Κόρινθον καί Θήβας, δέν ήδύνατο νά νομισθή ώς έκ τών ερημιών 
εκείνων αϊτινες ποοσείλκυον τούς άσκητάς, ώς ό Βιθυνιακός Ολυμπος, οί 
βράχοι τής Πάτμου ή ή κοιλάς τού όσιου Λουκά. Οί μοναχοί ήλθον 
ενταύθα όπως ύπηρετήσωσιν ιερόν ιδρυθέν έπί τών ερειπίων τοΰ αρχαίου 
ναού τού Απόλλωνος. 

Α
Ρ

Μ
Ο

Ν
ΙΑ

 
Π

ΙΝ
Α

Ξ 
ΙΔ

' 

Τύ
π

οι
ς '

Ε
στ

ία
ς.

 
Η 

ΜΟ
ΝΗ

 Δ
ΑΦ

ΝΙΟ
Υ 

ΑΠ
Ο 

ΤΗ
Σ 

ΒΟ
ΡΕ

ΙΟΥ
 Π

ΛΕ
ΥΡ

ΑΣ 



Η ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 385 
Ό ναός του Κορυδαλλού έπυρπολήθη άναμφιβόλως μετά τό ιερόν 

τής Έλευσινος υπό τών Γότθων τοΰ Άλαρίχου, ή μάλλον ύπό τών 
αρειανών ιερέων και μοναχών, οίτινες ήκολούθουν αύτοϊς ότε έπήλθον 
κατά τών Αθηνών έν έτει 395. 

Μετά τήν αναχώρησα τών βαρβάρων και πρό τοΰ 401 ό 'Αρκάδιος 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ 
έπηνώρθωσε την Ιεράν όδόν. Έν διατάγματι αύτοΰ, απευθυνομενω έν 
έτει 397 πρός τόν διοικητήν τής Ανατολής Άστέριον, Ορίζει Οπως χρη-
σιμοποιήται εις δημοσίας οικοδομάς τό ύλικόν τών ήρειπιωμένων ναών. 
Εκατέρωθεν τής Ιεράς όδοΰ εύρίσκετο τοσαύτη ποσότης υλικού, ώστε 
καθίστατο εύκολος ή δι' αύτοΰ άνίδρυσις μεγάλου οίκοδομήματος. Μονή 
ισχυρώς ωχυρωμενη, ως ητο συνήθες κατ εκείνους του; χρόνους, ηδυ-

26 
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νατο ν' άντιστη κατά νέων έπιδρομών και νά παράσχη συγχρόνως τήν 
θείαν προστασίαν. 

Ό Άρκάδιος δεν ύπήρξεν ό μόνος αυτοκράτωρ των χρόνων εκείνων 
όστις έδειξεν ενδιαφέρον πρός τάς Αθήνας. Ό υιός αύτοΰ Θεοδόσιος ό 
Β' έλαβεν ώς γνωστόν γυναίκα εκ τής αυτής πόλεως, ήτις διετήρει εισέτι 
τήν μεγάλην αυτής φήμην και εις ήν προσήρχοντο μακρόθεν οι έρασταί 
τής παιδείας, όπως άκροασθώσι τών φιλοσόφων καί τών ρητόρων αυτής. 
Ή λατρεία τών αρχαίων θεών διετηρεϊτο ακμαία έν τή πολει τής 
Παλάδος και τοΰτο ανησυχεί τήν αύλήν τοΰ Βυζαντίου. Κατά τήν 
εύφυά ύπόθεσιν τοΰ Γρηγοροβίου η Πουλχερία προσέφερε τήν πορφύραν 
εις τήν θυγατέρα φιλοσόφου ες Αθηνών, όπως ή προσέλκυση δι' αυτής ή 
έξασθενώση τήν Σχολήν καί στέρηση ούτω την ήττηθεΐσαν λατρείαν τών 
αρχαίων θεών τοΰ τελευταίου αυτής καταφυγίου. Αί περιπέτεια! τής 
διαπάλης ταύτης μεταξύ χριστιανισμού καί έθνισμοΰ είναι άμυδρώς 
γνωσταί, φαίνεται όμως ότι ή λατρεία τών χριστιανών περιωρίσθη τό 
πρώτον έξω τής πόλεως και ότι ή Ακρόπολις ύπήρξεν ή τελευταία 
αυτής κατάκτησις. Καθίσταται λοιπόν εύνόητον ότι ό χριστιανισμός 
ώκειοποιήθη επιτυχώς τον ήρειπιωμ.ένον ναόν τού Κορυδαλλού. Αί μ.οναί 
κατά τήν έποχήν ταύτην ήσαν έν Συρία κέντρα τής χριστιανικής παι
δείας, ήτο δέ προφανές ότι κέντρον χριστιανικής διδασκαλίας άντιμ.έ-
τωπον τής Σχολής τοΰ εθνισμού θ' άνιδρύετο έπ' αυτής τής όδοΰ δι'ής 
διήρχοντο οί τελευταίοι λάτραι τών μυστηρίων τής αρχαίας θρησκείας. 
Μετά τήν βασιλείαν τοΰ Ιουστινιανού, οπότε ό Παρθενών κατέστη τό 
ιερόν τής Θεοτόκου τών Αθηνών, δέν θά ύφίστατο πλέον ανάγκη όπως 
ίδρυθή μονή έν Δαφνίω. 

Έν τώ δευτέρω κεφαλαίω τώ άφορώντι εις τήν ίστορίαν τής μονής 
τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος, έρευνα ό κ. Millet μεθοδικώς τάς περισω-
θείσας εύαρίθμ.ους πηγάς, έξάγων έξ αυτών ασφαλή πορίσματα περί 
τής υπάρξεως τής μονής κατά τούς χρόνους εκείνους. Έν άρχή λέγει 
ότι ή πρώτη μονή Δαφνιού δέν έμεινεν έν ενεργεία μέχρι τής λατινικής 
κατακτήσεως. Σπανίως αί βυζαντιακαί μοναί διετηροΰντο διαρκώς, 
συχνότατα δέ περιέπιπτον εις έγκατάλειψιν, ώς άποδεικνύουσι τοΰτο 
πολλά τών γνωστών τυπικων. Τότε δέ πλούσιοι εύεργέται έλάμβανον 
τάς μονάς ύπό την ιδίαν προστασίαν άνοικοδομοΰντες αϋτάς. Τοΰτο 
έγένετο καί έν Δαφνίω. Ό νέος κτήτωρ κατηδάφισε τόν άρχαιό-
τερον ναόν, ούτινος ο ρυθμός δέν ήτο πλέον έν χρήσει, άλλ' όμως δέν 
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άνωκοδόμησεν εντελώς τούς τοίχους τών κελλίων, επειδή ήσαν ταύτα κατά 
τό ήμισυ κατεστραμμένα άλλ' έπέθηκεν έπί τών αρχαίων ερειπίων τούς 
τοίχους τής νεωτέρας οίκοδομής, ώς σαφώς καθοράται τούτο εισέτι. 
Άν τοΰτο είναι ακριβές, ενέχει μεγάλην σπουδαιότητα, διότι μαρτυρεί 
ότι ό νεώτερος ναός, άν μη τά ψηφιδώματα, ύφίστατο κατά τόν χρόνον 
καθ' δν αί πηγαί τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος μνημονεύουσι τής μονής, 
διότι δέν εινκι δυνατόν νά ύποθέσωμεν ότι αί αρχαιότερα: οίκοδομαί 
περιεσώζοντο άκεραιαι μέχρι τοΰ χρόνου εκείνου, μετά μακράν έγκατά-
λειψιν, καί ότι άνωκοδομήθη ή μονή διαρκούσης τής IB' έκατον
ταετηρίδος. 

Ή σπουδαιότατη τών πηγών περί τής νεωτέρας μονής είναι ό βίος 
τού οσίου Μελετίου, γραφείς κατά τό πρώτον ήμισυ τής IB' έκατον
ταετηρίδος ύπό τοΰ Θεοδώρου Προδρόμου 1. Ό Μελέτιος ήτο μοναχός 
έκ Καππαδοκίας, όστις εγκαταλιπών ήμεραν τινά τήν μικράν μονήν τοΰ 
άγιου Γεωργίου παρά τάς Θήβας, όπου έμόνασεν είκοσι καί οκτώ έτη, 
καί συμπαραλαβών οκτώ έτερους συμμοναστάς έζήτησεν έν τώ Κιθαιρών; 
έρημητήριον μάλλον άπόκεντρον. Ή μικρά μονή τοΰ Συμβόλου κείμενη 
έπί τής άποτομωτέρας κλιτύος τού ό'ρους πρός βορράν έφάνη αύτώ αρμο
δία πρός τούτο. Περί τόν Μελέτιον συνήχθη πανταχόθεν τοσούτω με'γα 
πλήθος μοναχών, ώστε μετά τόν θάνατον τοΰ ηγουμένου τοΰ Συμβόλου 
ό περιώνυμος ασκητής διερρύθμισεν αυτοβούλως τά κατά τήν μοναχι-
κήν ταύτην κοινότητα, ίδρύσας πέριξ τής αρχικής μονής, ήτις έξ αύτοΰ 
εκλήθη τοΰ Οσιου Μελετιου, είκοσι δύο παραλαύρια ήτοι μικρότερα 
εξαρτήματα έξ οκτώ μέχρι δώδεκα μοναχών έκαστον. Παρά δέ τού 
πατριάρχου Νικολάου (1081 —1111) έλαβε τήν άδειαν ό Μελέτιος, 
όπως παρέχη τοις πιστοίς «αφεσιν αμαρτιων». 

Κατά τήν έποχήν ταύτην συνέβη τό έπεισόδιον τοΰ μοναχού, όστις 
ήλθεν «εκ της γείτονος όρμώμενος του Δαφνίου μονης», άπεχούσης τοΰ 
Οσίου Μελετίου περί τάς τεσσάρας ώρας. Κατά τήν διήγησιν τού Προ
δρόμου ό μοναχός ούτος προσελθών εις τόν Μελέτιον προσεπεσεν εις τους 
πόδας αύτοΰ καί έζήτησεν, όπως προσλάβη αυτόν μεταξύ τών ιδίων 

1 Ό βίος τοΰ Μελετίου έγράφη κατά τούς αυτούς περίπου χρόνου; ϋπό τοΰ 
Νικολάου έπισχοπου Μεθώνη; και τοΰ Θεοδώρου Προδρόμου. 'Αμφότεραι αί 
βιογραφίαι αύται έδημοσιεύθησαν υπο τοΰ 'Ρώσσου βυζαντινολόγου Βασιλιεφ-
σκη έν τώ δευτέρω φυλλαδίω τοϋ ς' τόμου τών δημοσιεύσεων τοΰ Ρωσσικοϋ 
Παλαιστινιακοϋ Συλλόγου. 
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μοναχών, ό δε Μελέτιος εδέχθη τόν φυγάδα καί συγκατέλεξε μεταξύ των 
αδελφών ενός των παραλαυρίων. Άλλά μετ' ού πολύ ό μοναχός τού 
Δαφνιού. μη ων είθισμένος εις την αϋστηροτάτην δίαιταν των ασκητών 
τοΰ Κιθαιρώνος, έζήτησε νά έπανέλθη εις την άρχαίαν αύτοΰ μονήν προ-
φασιζόμενος άσθένειαν τοΰ σώματος. Ό Μελέτιος δέν ήρνήθη αύτώ 
τοΰτο' κύπαγε έν ειρήνη, τώ είπε, δέν θέλω άναγκαστικώς καί βιαίως νά 
υποτάξω τούς ανθρώπους εις την άσκησιν τής αρετής, καίτοι γινώσκω 
ότι διά βίας πρέπει ν' άρπάσωμεν τήν βασιλείαν τοΰ Θεού)). 

Τό κείμενον τοΰτο τοΰ Προδρόμου δέν παρέχει μόνον χρονολογίαν 
πολύτιμον διά τήν ιστορίαν τής μονής Δαφνιού, άλλά διδάσκει ημάς και 
τόν όργανισμόν αυτής. Αί μοναί τής ΙΑ' έκατονταετηριδος ήσαν πλου-
σιωταται, κατα των καταχρήσεων όε των εκ του πλούτου προερχομένων 
καί τής παραστρατηγιας τοΰ σκοπού αυτών αντεπεξήλθε βραδύτερον ό 
κλεινός τής Θεσσαλονίκης μητροπολίτης Ευστάθιος διά τών διατριβών 
αύτοΰ περί μεταρρυθμίσεως τού μοναχικού βίου. Ό Μελέτιος, όστις φεύ-
γων έκ τής έν Καππαδοκία μικράς αύτοΰ πατρίδος δέν έφερε μεθ' έαυτοΰ, 
κατά τόν Πρόδρομον, είμή έπτά όβολούς, ήθελε νά γίνη ιδρυτής μονα
χικής κοινότητος τηρούσης τάς αρχάς τοΰ αύστηροΰ ασκητισμού. Οι 
μοναχοί τοΰ Δαφνιού, ώς καί πανταχού έν ταις πλουσίαις μοναις. έζων 
άνευ υπερβολικής αϋστηρότητος καί τό τυπικόν τής μονής αυτών ήτο 
άναμφιβόλως άνάλογον πρός τά γνωστά ήμϊν άλλων μονών* εντεύθεν 
δέ καί ή αδυναμία τοΰ έκ τής μονής ταύτης μοναχού όπως άντίσχη εις 
τόν τραχύν βίον τών ασκητών τοΰ Κιθαιρώνος. 

Έτερα πηγή πολύτιμος διά τήν ιστορίαν τής νεωτέρας μονής είναι 
μολυβδόβουλλον τι άποκείμενον έν τώ Έθν. νομισματιχώ Μουσείω τών 
Αθηνών. Τό μολυβδόβουλλον τοΰτο ανήκει εις τινα ήγούμενον τής μονής 
Δαφνίου, φέρει δ' έπί μ.έν τής έμπροσθείας όψεως προτομ,ήν τής Θεοτό
κου δεομενης μετά τού βρέφους έπί τοΰ στήθους, όπισθεν δ' ένα στίχον 
τρίμετρον ίαμβικόν : Σφραγίς προέδρου Παύλου ποιμνης Δαφνίου. Ό 
κ. Schlumberger, όστις έδημοσίευσε τό μολυβδόβουλλον, χρονολογι-
κώς θέτει αυτό εις τήν I' εκατονταετηρίδα. Άλλ' ό κ. Millet λεπτο-
μερέστερον έγκύψας εις τήν μελέτην αύτοΰ νομίζει ότι δέν δύναται νά 
είναι προγενέστερον τού δευτέρου ήμίσεος τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος, 
διότι έμμετροι έπιγραφαί εις τά μολυβδόβουλλα, ώς έξ αναμφισβήτητων 
τεκμηρίων κατεδείχθη, μόλις άπό τοΰ χρόνου τούτου χρονολογούνται, 
παρατεινομένης τής χρήσεως ταύτης μέχρι τής ΙΓ' έκατονταετηρίδος. 
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άφ' ετέρου δέ ό τύπος τής Θεοτόκου ό έν τώ μολυβδοβούλλω τού ηγου
μένου τοΰ Δαφνιού είναι συνήθης, ώς αυτός ούτος ό κ. Schlumberger 
παρετήρησεν, έν τοις μολυβδοβούλλοις τής ΙΑ' και IB' έκατονταε
τηρίδος. Δυνάμεθα λοιπόν, επιλέγει ό κ. Millet, ν' άποδώσωμεν το 
μολυβδόβουλλον τοΰ ηγουμένου Δαφνίου εις έποχήν πλησιεστέραν πρός 
έκείνην καθ' ήν ό όσιος Μελέτιος παρέσχεν άσυλον εις τόν έκ τής μονής 
ταύτης φυγόντα μοναχόν. 

"Ετερον μολυβδόβουλλον τής συλλογής Mordtmann, ού δεύτερον 
αντίτυπον εύρηται έν τώ Έθν. νομισματικώ Μουσείω τών Αθηνών, 
φέρει άφ' ενός τον αυτόν τύπον τής Θεοτόκου, όπισθεν δ' έπιγραφήν: 
η Θεοτόκος-, τό Δαφνίν. Ό Mordtmann κατέταξεν αυτό εις τά μολυ
βδόβουλλα τής Κωνσταντινουπόλεως, ό δέ κ. Schlumberger έρωτα, 
μήπως ανήκει καί τοΰτο εις τήν μονήν τοΰ Δαφνίου. Ό κ. Millet 
όμως νομίζει ότι ό τύπος τής επιγραφής αρμόζει μάλλον εις μολυβδό
βουλλον ναού καί ούχι μονής. Τά μολυβδόβουλλα τής Θεοτόκου τών 
Αθηνών, τής Όκτογόνου Θεοτόκου, τής Άχειροποιήτου Θεοτόκου, τής 
διακονίσσης τοΰ Έεοβίντου, τής Δεσποινης τών Βλαχερνών, άνήκουσιν 
εις ναούς. Τά μολυβδόβουλλα μονών φέρουσι τάς έπιγραφάς κατά διάφο-
ρον τύπον, ούτω μονης Διδύμου, μονης Βονησσών, της Λαυρας τον άγιου 
.Σάββα κτλ. Είναι λοιπόν πιθανώτατον ότι τό μολυβδόβουλλον τούτο 
δέν ανήκει εις τήν μονήν Δαφνίου. Έν Ελλάδι ύπάρχουσι πολλαί 
θέσεις φέρουσαι τό αυτό ή μικρόν διάφορον όνομα. 

Πρός τό άριστερον τής εισόδου τοΰ νάρθηκος, κάτωθεν τοΰ κονιάμα
τος όπερ έκάλυπτε μίαν τών άντηρίδων τοΰ πυλώνος, ευρέθη τοιχογραφία 
αυτοκράτορας τίνος μετά διαδήματος, περιβεβλημένου τούς αυτοκρατο
ρικούς Αώρους-, φέροντος δ' έν ταϊς χερσίν έν σχήματι κυλίνδρου τό 
χρυσόβουλλον δι' ού άνιδρύετο καί έπροικοδοτειτο ή μονή. Βραδύτερον 
αί έργασίαι τής επισκευής τής μονής απεκάλυψαν και έτέραν τοιχο-
γραφίαν όμοίαν, έχουσαν δέ τήν αυτήν περβολήν. Ή διακόσμησις αύτη 
τοΰ πυλώνος έγένετο κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας* οί μετά 
τούς Κιστερκιανούς έπανελθόντες εις τήν άρχαίαν αυτών μονήν "Ελληνες 
μονάχοι οιετηρησαν την αναμ,νησιν των κτητορων του γηραιού αυτών 
άσυλου, ούς έμνημόνευον έν τή λειτουργία, απεικόνισαν δ' αυτούς έν τή 
Εΐσόδω τής μονής, κατ έθος όπερ διατηρείται εισέτι έν τώ Άθωνι. Άλλ' οί 
μοναχοί τοΰ Δαφνίου ήγνόουν προφανώς ν'άπεικονίσωσιτάς πραγματικάς 
εικόνας τών κτητόρων, αί δέ τοιχογραφία! τοΰ πυλώνος έγένοντο κατά 
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την παράδοσιν. Είναι λοιπόν αδύνατον νά ζήτηση τις νά εύρη ες αυτών 
των εικόνων, εις τινας αύται άνήκουσι. Τό μόνον όπερ έξ αύτων διδα-
σκόμεθα είνα; ότι ή μονή τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος άνιδρύθη ύπό τινος 
αύτοκράτορος καί ότι άνήκεν εις τάς προνομιούχους μονάς τάς καλουμένας 
βασιλικας μονας. 

Έν τω αύτώ κεφαλαίω εκτίθενται καί τά άφορώντα εις τό έστιατό-
ριον καί τό παρεκκλήσιον τού κοιμητηριου τής μονής, άτινα δύναντα; 
νά νομισθώσα ώς έμμεσο; πηγαί τής ιστορίας τοΰ Δαφνίου κατά τήν 
ΙΑ' εκατονταετηρίδα. 

Συγκεφαλαίών δέ ό κ. Millet τά κατά τήν ιστορίαν τής νεωτέ
ρας μονής λέγε; ότι έκ τών πηγών έξάγεται ασφαλώς ότι αύτη ύφί
στατο μετά τού εστιατορίου καί τοΰ παρεκκλησίου τού κομητηρίου 
περί τά τέλη τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος' κατά τήν έποχήν ταύτην ε;ς 
τών μοναχών αυτής έγκατέλίπε τήν μονήν, όπως έν τώ Κιθαιρών; παρά 
τώ όσίω Μελετίω έξασκηθή εις τόν αύστηρόν άσκητισμον. Έκ τοΰ 
αρχείου τής μονής δέν διετηρήθη είμή ή σφραγίς ενός τών ηγουμένων 
αυτής, όστις ύττήρξε σύγχρονος περίπου τοΰ μεγάλου άσκητοΰ τοΰ 
Κιθαιρώνος. Οτ; τό τυπικόν τοΰ Δαφνίου ήτο άναμ.φβόλως άνάλογον 
προς τά γνωστά τής ΙΑ' καί IB' έκατονταετηρίδος. Τέλος ότι ή μονή 
υπήρξε πιθανώτατα ίδρυμα αύτοκράτορός τινος καί συγκατελέγετο έν 
ταίς βασιλικαίς μοναίς. 

Εν των σπουδαιότατων κεφαλαίων τού πρώτου βιβλίου ειναί τό 
άφορων εις τήν κατοχήν τής μονής ύπό τών Κιστερκιανών μοναχών.Έν 
αύτώ ό κ. Millet διεξέρχετα; εκτενώς πάντα τά σχετιζόμενα πρός τήν 
έγκατάστασ;ν τών μοναχών καί τόν μακρόν βίον τής μονής κατά τήν 
φραγκοκρατίαν.Έν άρχή άφηγείτα; τήν μεγάλην σπουδαιότητα καί τήν 
δύναμιν ήν είχε τό τάγμα τών Κ;στερκ:ανών έν τώ καθολικισμώ κατά 
τήν έποχήν τής τετάρτης σταυροφορίας. Μεταξύ τών παπικών ληγάτων, 
δ; ών παρεσκεύασεν αυτήν ό Πάπας Ιννοκέντιος ό Γ , ύπήρχον πολλοί 
Κιστερκιανοί, τινές δ' έξ κυτών ήγοΰντο τών Σταυροφόρων. 

Κατά τήν IB' εκατονταετηρίδα οί Κιστερκιανοί ήσαν έγκαθίδρυμένοι 
έν Συρία, κατά δέ τήν ΙΓ' έξηπλώθησαν, χάρις εις τήν φραγκίκήν 
κατάκτησίν καί έν ταϊς άλλαις έλληνικαίς χώρα;ς. Ούτω γνωρίζομεν 
κατεχομενας ύπ' αυτών, πλήν τής μονής Δαφνίου, έν μέν τή διοικήσει 
Κωνσταντινουπόλεως τάς μονάς αγίου Αγγέλου έν Πέτρα καί αγίου 
Στεφάνου, έν Βιθυνία τήν μονήν τών Ρουφίνιανών, παρά τήν Θεσσαλο-

Η ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 391 
νίκην τήν μονήν τοΰ Χορταΐτου καί έτέραν τινά έν τή διοικήσε; Κορίν
θου. Έκ τών μονών τούτων αί πλείστα; ανήκον πρότερον εις Έλληνας 
μοναχούς, διετήρησαν δ' ο; Κίστερκίανοί τά ονόματα αυτών παρεφθαρ-
μενα (τοΰ Χορταΐτου: Cortiac, de Carciaco, de Cortaco. Δαφνίου: 
de Dalphino, de Dalphinet). 

Έν τή επιδρομή τών Φράγκων αί πλείστα; έλληνικαί μοναί έκενώθη-
σαν, τών μοναχών τραπέντων εις φυγήν ή έκδιωχθέντων ύπό τών επιδρο
μέων. Έν Κωνσταντίνουπόλε; αί μοναί δίηρπάγησαν ύπό τών Σταυροφό
ρων.Έν Αθήναις ωσαύτως ό ναός τής Άθην;ωτίσσης (Παρθενών) έγένετο 
λεία τών εταίρων τοΰ Όθωνος La Roche.'H μονή Δαφνίου, ήν συνήν-
τησαν έν τή όδώ αυτών, υπέστη τήν αυτήν τύχην εν αυτή τή είκόν; 
τοΰ Παντοκράτορος έν τώ τρούλλω ευρέθησαν αίχμαι τών λατινικών 
βελών.'Ως δ'ό Βονιφάτιος ό έκ Μονφεράτου παρεχώρησεν εις τούς ίδιους 
μοναχούς τάς μονάς τοΰ Χορταΐτου και τοΰ άγιου Στεφάνου έξαρτήσας 
αύτάς έκ τών έν τή ίδια χωρά μονών τοΰ Locodio καί τού αγίου 
Θωμά έν Torcello, ούτω καί ό Όθων La Roche έξήρτησε τήν μονήν 
Δαφνίου έκ τής έν Βουργουνδία μονής τοΰ Bellevaux. Άφηγείτα; δ' ό 
κ. Millet λεπτομερέστατα καί έπί τή βάσε; έπισήμων πηγών τήν διορ
γάνωσιν τοΰ Δαφνίου καί τήν ιστορίαν αύτοΰ μέχρι τέλους τής έν Αττική 
κυριαρχίας των δουκων. Η ιστορία της μονής κατα τους χρόνους τού
τους δέν ήτο μέχρι τούδε επαρκώς γνωστή, έν τούτοις έκ τών περίσω-
θείσών πηγών και έκ τής συγκριτικής μελέτης πρός τά γνωστά περί τών 
άλλων έν Έλλάδ; μονών τών Κιστερκιανών κατορθοί ό διαπρεπής έπι-
στήμων μετά πολλής ευφυίας νά διευκρίνηση αρκούντως τόν βίον τής 
μονής κατά τήν φραγκοκρατίαν. Ή μονή Δαφνίου έσχεν ού μικράν 
δράσα πολίτικήν έν τώ δουκάτω, διότι οι Κίστερκίανοί απανταχού υπήρ
ξαν διάπυροι απόστολοι τοΰ γοήτρου τοΰ Πάπα, ού τά συμφεροντα 
ενθουσιωδώς καί τελεσφορως προήσπιζον' τήν σπουδαιότητα δ' αυτής ώς 
πολιτικού παράγοντος διετήρησεν ή μονή μέχρι τοΰ 1305. Ωσαύτως 
δ' έγένετο άξιομνημόνευτος ή μονή Δαφνίου καί ώς ύπάρξασα τό ιερόν 
προσκύνημα τών Βουργουνδίων ευγενών, προσκυνητών ή κατακτητών, 
οϊτινες άπό πατρός εις υίόν έξητοΰντο τάς προσευχάς τών Κ:στερκ;ανών 
μοναχών διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής αυτών. Πάντες ούτο; έπόθουν 
μετά θάνατον νά ένταφιάζωντα; έν μονή Κιστερκιανών.Έν Bellevaux 
σώζοντα; πολυάριθμο; τάφο; τοΰ οίκου τών La Roche. Εκ τών έν 
Έλλάδ; μονών τών Κιστερκιανών γνωρίζομεν Οτ; πλήν τοΰ Δαφνίου 
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περιέκλειεν τάφους Βουργουνδίων ευγενών καί ή μονη τοΰ άγιου Αγγέ
λου. Εν Δαφνίω δ ύπήρχον οί τάφοι των δουκών των Αθηνών πλήν τοΰ 
Όθωνος La Roche, όστις ετάφη έν Γαλλία. Τοΰτο εξάγεται έκ τίνος 
έγγραφου σωζόμενου άλλοτε έν τοις άρχείοις τοΰ Mons, δι' ου πιστο
ποιείται ϋπό των υπογραφόμενων αρχιεπισκόπου Αθηνών Ερρίκου και 
άλλων τινών, έν οις καί ό ηγούμενος Δαφνίου Ιάκωβος (frere Jacques 
Abbe de Dalfinet), ότι Γουίδων ό Β δούξ Αθηνών αποθανών τη 5 
Οκτωβρίου 1308 ετάφη τήν ύστεραίαν «εν τω τάφω τών εαυτοΰ 

προγόνων εν τη μονη Δαφνίου». Καί ό τελευταίος δε δούξ Αθηνών 
Gauthier de Brienne ό πεσών έν τη φοβέρα πανωλεθρία, ην υπέ
στησαν οι ΰπ' αυτόν Γάλλοι ίππόται παρά τών Καταλάνων, έν τη δια
θήκη αύτοΰ ορίζει όπως τό σώμ.α κύτοΰ ταφή έν Δαφνίω' πιθανώτατα 
δέ οί νικηταί επέτρεψαν νά πληρωθή ή τελευταία θέλησις τού ηρωι
κού δουκός. 

Ό Buchon γνωρίζων τό έγγραφον τοΰ Mons έσκέφθη ν' αναζήτηση, 
έν Δαφνίω τούς τάφους τών δουκών Αθηνών, εύρε δ έκεϊ δύο σαρκοφά
γους, μίαν έν τή βορείω άκρα τοΰ νάρθηκος, έτέραν έν τώ παρεκκλη-
σι'ω τής βορειοδυτικής γωνίας. Ή τελευταία αύτη έφερε γεγλυμμένον 
σταυρόν έπί βάσεως, έχοντα άνω μ.έν δύο κρίνα, κάτω δέ δύο όφεις 
άνορθουμένους. Ένόμισε δ' ό Buchon ότι τό άνάγλυφον τοΰτο εικονίζει 
τό οίκόσημον τών La Roche. Αλλ' ό Lenomiant βραδύτερον ήλεγξεν 
έσφαλμενην τήν ύπόθεσιν ταύτην, άποδείξκς όποιον ήτο τό οίκόσημ.ον 
τών La Roche, όπερ φέρει καί περισωθεισα σφραγίς τού Οθωνος. Τα 
οίκόσημα ταΰτα εύρηνται καί έπί τών νομισμάτων ατινα ό Γουίδων καί 
κκί οί διάδοχοι αύτοΰ έκοψαν έν Θήβαις. Τό άνάγλυφον τοΰ έν Δαφνίω 
σαρκοφάγου ήτο άπλοΰν κόσμημα κατά τό σύστημα τών Βυζαντινών, έν 
ώ όμως τά κρίνα μαρτυρούσι τήν φραγκικήν αύτοΰ προέλευσιν. 

Μετά τήν πτώσιν τών Γάλλων δουκών άπεβαλε καί ή μονή Δαφνίου 
τήν προτέραν ύπεροχήν και λαμπρότητα. Ό οίκος τών Acciajuoli 
έστρεψε πάσαν τήν εύνοιαν αύτοΰ πρός τον Παρθενώνα, τό αληθές ιερόν 
τών χριστιανικών Αθηνών. Έπί τίνος δέ τών κιόνων αύτοΰ εύρηται 
καί τις έπιγραφή μνημονεύουσα τόν χρόνον τού θανάτου ενός τών ηγου
μένων τής μονής Δαφνίου, τοΰ Πέτρου Strosberch, όστις ετάφη παρά 
τόν ναόν τούτον καταστάντα τό κοιμητήριον πάντων καί τών έν Αθήναις 
επιφανών Δυτικών. 

Έκ τών πηγών ό κ. Millet καταρτίζει πίνακα τών γνωστών ήγου-
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μένων Δκφνίου κατά τήν φραγκοκρατίαν ούτοι είναι οι έξης οκτώ κατα 
χρονολογικήν σειράν 

Στέφανος τω 1237. Ιωάννης τω 1250 Ν . . . τω 1265. 
Ιωάννης τω 1271. ΙΙέτρος τω 1283. Ιάκωβος τω 1308. Ιωάν
νης de Fondremand κατα την ΙΑ' εκατονταετηρίδα. Πέτρος 
Strosberch τω 1412. 

Τό τελευταιον κεφάλαιον τοΰ πρώτου βιβλίου άφορα εις τήν ιστορίαν 
τής μονής άπό τής επανόδου τών ορθοδόξων μοναχών. 

Οι Κίστερκίανοί κατέλιπον τήν μονήν Δαφνίου άμα τή είσόδω Μωά
μεθ τού Β' εις Αθήνας (1458). Ή λατινική εκκλησία εξέλιπε μετα 
τών δουκών, οί δ "Ελληνες κάτοικοι άνέλαβον αύθις τά άρχαϊα αυτών 
εκκλησιαστικά δικαιώματα. Άμέσως δέ τότε πιθανώτατα ή μονή 
Δκφνίου έπανήλθεν εις τήν κυριότητα τών αρχαίων αυτής κατόχων. 
Τουλάχιστον γνωρίζομεν άσφαλώς ότι κατα τήν Iς" έκατονταετηρίδα ή 
μονή κατείχετο ύπό ορθοδόξων μοναχών. Εξάγεται δέ τούτο έκ τών 
επιγραφικών χαραγμάτων τών ευρισκομένων έπί τής νοτίου καί τής 
ανατολικής προσόψεως τοΰ νκοΰ, ών δύο βαθύτερον κεχαραγμενα φέρουσι 
χρονολογίας 1532 καί 1548'. 

Ή νέα κοινότης τής μονής φαίνεται ότι έκέκτητο κτηματικόν πλοΰτον 
άξιον λόγου. Ούτω κατά πκράδοσιν είναι γνωστόν ότι ή μονή τοΰ 
όσιου Μελετίου κατά τήν τουρκοκρατίαν υπήρχε μετόχιον τού Δαφνίου, 
ωσαύτως δέ καί ή μικρά μονή τοΰ Προφήτου Ήλιου ή έπί τοΰ όμωνύ-
μου λόφου τοΰ κείμενου πκρά τήν είσοδον τής διασφάγος. Έκ δέ τοΰ 
Fourmont γνωρίζομεν ότι έκέκτητο καί έν Αθήναις μετόχιον, διότι ούτος 
μίαν τών έξ Αθηνών έπιγραφών αύτοΰ αντέγραψε ((Athenis in meto-
chio monasterii Daphnii) (Bibl. nat. Suppl. graec. 596, φύλ-
λον 179' C. I. G. 972). Διά τόν έκ τής πειρατείας φόβον καί τας τών 
Τούρκων καταδρομάς πολλάκις ή μονή έγκατελείφθη' ούτως οί περιη-
γηταί Spon καί Wheler κατα τά έτη 1678 καί 1679 καί ό Chandler 
κατά τό 1765 δέν εύρον έν αύτη είμή ένα ή δύο καλογήρους, οι λοιποί 

1 Τά δύο ταύτα χαράγματα εΰρισκόμενα έγγυς αλλήλων νύν το πρώτον ανα-
γινώσκονται Ορθώς ύπό τού κ. Millet, όστις δημοσιεύει και φωτογραφικόν αύτών 
πανομοιότυπον. Το πρώτον έξ αυτών άναγινώσκεται' Νέρι δικα[ίου] έτους ζμ, 
τό δέ δεύτερον Μακάριος ό η . .. .λόμας έτους ζνς'. 
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άπεσύροντο εις έτεραν μονήν κειμένην μεταξύ των βράχων γειτονι
κού ορούς. 

Ένεκα των δεινών τούτων, όταν ό πατριάρχης Γαβριήλ (1702 — 
1707) έθηκε τάς μονάς τής Αττικής ύπό τήν δικαιοδοσίαν τού μητρο-
πολίτου Αθηνών, βλέπομεν ότι διετήρησε τά εαυτής προνόμια ούχι ή 
αρχαιότατη και επιφανέστατη πασών μονή τού Δαφνίου, άλλ' έτερα 
πολλώ άσημοτέρα εκείνης, ή τής Πεντέλης, ήν ή μεσόγειος θέσις αυτής 
ήσφάλιζεν άπό τών πειρατικών έπιδρομών. Περί τά τέλη όμως τής ΙΗ' 
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έκατονταετηρίδος φαίνεται ότι ή μονή άνέλαβεν όπωσούν έκ τών δεινών 
αυτής, έκ τής εποχής δέ ταύτης γνωρίζομεν δύο ηγουμένους τής μονής 
Δαφνίου, τόν 'Ανανίαν (1764) καί τόν ΙΙαρθένιον (1788 και 1790). 

Χάρις εις τήν θέσιν καί τά ισχυρά αυτής τείχη ή μ.ονή Δαφνίου 
έκέκτητο άξίαν λόγου στρατηγικήν σημασίαν. Ούτω κατά τό 1770 
εχρησίμευσεν ώς καταφύγιον εις τόν μητροπολίτην Αθηνών Βαρθολο-
μαΐον καταδιωκόμενον ύπό τών Τούρκων, κατά δέ τήν έπανάστασιν τού 
1821 αδυνατούντες, κατά τήν παράδοσιν, οί Τούρκοι διά τό όχυρόν τής 
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μονής νά γίνωσι κύριοι αυτής άλλως, κατώρθωσαν τούτο μόνον διά τής 
προδοσίας ενός τών μοναχών. Κατά τά έτη 1838 καί 1839 ό περιη
γητής Mure εύρεν έν αυτή φυλακεΐον Βαυαρών στρατιωτών, ότε δ έπε-
σκέφθη αυτήν ό Buchon, ήτο όλως έγκαταλελειμένη. Διαρκούσης τής 
γαλλικής κατοχής έν έτει 1854 έγκκθιδρύθη έν αυτή ό συνταγματάρχης 
Vasoignes μετά τού ύπ' αυτόν σώματος διά τόν φόβον τής χολέρας. 
Άπό τών μέσων τού 1883 μέχρι τών άρχων τού 1885 έχρησίμευσεν ώς 
φρενοκομεϊον. Νύν δ' εύρηται ύπό τήν έποπτείαν τής γενικής εφορείας 
τών αρχαιοτήτων. 

Κατά τήν τουρκοκρατίαν ή μονή Δαφνιού διετήρησε τήν άγάπην καί 
τό ενδιαφέρον τού λαού. Έν έτει 1764 ή συντεχνεία τών έν Αθήναις 
παντοπωλών άνήγειρεν οίκοδομήν τινα έν αυτή. Έν δέ τή δημώδει 
ποιήσει τών Αθηνών πολλάχις εϋρηται τό όνομα τού Δαφνίου, είτε έπαι-
νουμενου τού ψυχρού αύτοΰ ύδατος, εις ο ήρχοντο όπως πίωσιν οί 
άγγελοι', είτε ύμνουμενων τών καταχρύσων καί λαμπροτάτων ψηφι
δωτών τοΰ ναού *. 

Άλλά τό σπουδαιότατον μέρος τής μονογραφίας τοΰ κ. Millet είναι 
τό δεύτερον ββλίον, τό περιέχον τήν μελέτην τής άρχιτεκτονικής και 
τών ψηφιδωτών τού ναού. Έν αύτώ άνέπτυξεν ό επιφανής ερευνητής 
τής βυζαντιακής τέχνης πάσαν αυτού τήν έγνωσμένην μάθησιν και 
εύφυίαν. Περί αύτοΰ θά διαλάβωμεν έν προσέχει τεύχει. 

Κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Σ τήν Συριανή συριάνι και στήν Μεντέλη μέλι 
και στο Δαφνί κρύο νερό ποϋ πίνουν οί άγγελοι. 

2 Κυρά Χρυσοδαφνιώτισσα, μεγάλη σου 'ν ή χάρι 
μέ το ψηφί, μέ το ριγί, με τό μαργαριταρί. 
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
.Προς τόν έξοχώτατον Αρμοστην της Κρητης 

και εις τους κυρίους φροντίστάς του έσωτερικου φροντιστηρίου. 
Τήν Τετράδην πορνό αριβάρισα εις τήν έπαρχιαν Χανίων πρός τόν καπ. 

Βασιλειον Χαλάκην και ευθύς δέν έλειψα εις το να γράψω εις Ολα τά μέρη τής 
επαρχίας νά συναχθούν άπαντες οι κάτοικοι εις τήν Χαροδιάν, όπου είναι μέσα, 
διά να συστήσωμεν τήν γενικήν συνέλευσιν τής επαρχίας. 'Αγκαλά μετά τόν 
έρχομόν μου ειδα όπου είχαν ορεξιν οι στρατιώται διά νά κάμουν έναν πόλεμον 
μέ σκοπόν ισω; νά έβγάλουν τούς Σελινιώτας από την Χαλέπαν, του; όποιους 
δέν εμπόδισα άλλά μάλιστα τό έχάρην, όμως δέν το έπετυχαμεν. 'Εσκοτώθησαν 
Τοΰρκοι 0, έπιασαν και ένα κοπέλι ζωντανόν, έλαβώθησαν καί από ήμά; άλλοι 
6 καί είναι οι τρεις βαρειά. Τού; στρατιώτα; τή; επαρχία; δέν έμπόρεσα νά 
γράψω τώρα έως μέ τά ταΰτα, μέ συμπερασμόν ομω; μέ είπαν πώ; έχουν 
ώς 1000 τουφέκια. Τελειωνοντας ομως ή τοπική μα; συνέλευσι;, σα; Φανερώ-
νομεν μετά ταΰτα, και μέ όλον τό προσήκον σέβα; μένω προσκυνώντα; σε. 

τη 5 Ιουλίου 1823 εν Μουρνιές. 
Έπαρχος Κυδωνίας 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ 

Τω σεβαστώ Φροντιστηρίω τών Εσωτερικών. 
Αναφερόμεθα νά σα; ειδοποιήσουμε ότι χθέ; τό εσπέρα; έφθάσαμε έδώ και 

αμέσω; κατά τό χρέο; μα; δίεσπείραμε γράμματα ει; όλην τήν έπαρχιαν ταύτην 
διά νά συναχθοΰν Ολοι οι καπετάνοι, στρατιώται και δημογέροντε; τών χωρίων ει; 
τόν Πλάτανον, οπου είναι αι θέσεις τή; Μεσσαρια;.'Εστοχάσθημεν νά γενή ή συνέ
λευσι; έχει όχι δι' άλλο, παοά διά νά συναχθοΰν οι στρατιώται έχει και νά στα-
θοΰν φυλάττοντε; κάν τάς θέσεις. Έχει λοιπόν μέλλει νά τους διαβάσωμε τά συστα-
τικά και νά του; όμιλήσωμεν τά χρειώδη διά τον όργανισμόν τή; επαρχίας. 

Ο εχθρό;, ώ; μανθάνομεν, είναι έτοιμο; δια νά έκστρατευση, και από ήμέραν 
ει; ήμεραν υποπτευόμεθα μήπω; καταπάτηση κανένα μέρος, οι έδικοι μας δέ 
έκ τοΰ εναντίου βλέπομε ότι άργοποροΰν έπί προφάσει ότι αν κινήσωσι άπό 
τωρα μέλλει να τελειώσουν τό ολίγον ψωμί ποΰ βαστοΰν μαζί των έως οτου νά 
Φθάσουν τά στρατεύματα τών Χανίων και Αγίου Βασιλείου, καί τότε θέλει 
αναγκασθώσι νά στρίψουν πάλιν οπίσω. 

Εάν τά ρηθέντα στρατεύματα δέν φθάσουν τό Ογλιγορώτερον, είναι ύποπτον 
νά μας ακολουθήση καμμία δυστυχία μεγάλη (Οπερ μή γένοιτο). Δώσατε λοιπόν 
παρακαλοΰμε ταύτην τήν είδησιν τής 'Εξοχοτητός του διά νά ένεργήση έκεινο τό 
όποιον στοχάζεται συμφέρον κατά τάς περιστάσεις. 

Και έπι τούτω έλπίζοντες τήν μέ τόν ίδιον ταχυδρόμον άπόκρισίν σας σας 
ασπαζόμεθα και μένομεν 

τη 5 Ιουλίου 1823 Ασώματος Αμαρίον 
Οι ευπειθεις 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΛΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 
— * — 

Oberhummer R. και H Zimmerer. Durch Syrien u. Kleinasien.τη 
συνεργασία διαφόρων λογίων. Berlin 1899. XVII 495 σ. μετά 10 φωτοτυπ. 
πινάκων και γεωγρ. χάρτου. Τό σπουδαιότερον μέρος καταλαμβάνει ή έξερευ-
νησις τής περί τό νοτιώτατον τμήμα τοΰ "Αλυος χώρας, ήτις διακρίνεται διά 
τάς πολλάς σπηλαιώδεις κατοικίας. Δυστυχώς αί κατοικίαι αύται ευρέθησαν έστε-
ρημέναί αρχαιολογικών αντικειμένων μεταγενέστεροι κάτοικοι ήρπασαν παν τό 
έν αϋτοι;, μόνον δέ τοιχογραφία! τινές ΰπομιμνήσχουσι τους χρόνους καθ' οΰς 
ή χώρα αύτη ήτο προσφιλές ενδιαίτημα τών χριστιανών αναχωρητών. Διά τους 
αρχαιολόγους ιδίαν αξίαν έχει τό μέρος τοΰ έργου όπερ περιγράφει τάς κατά 
μήκος τών σιδηροδρομικών γραμμών τής Μ. 'Λσιας έρευνας τοΰ Ηιιιτ. 
Oberhummer. 

Strena Helbigiana. 4°". μετά 4 πινάκων και 147 εικόνων έν τώ κει-
μένω. Μ. 40. 

Τό έργον τοΰτο είναι συλλογή πολλών διατριβών, ήν αφιέρωσαν οί μαθηται 
τοΰ έν 'Ρώμη ζώντος περίφημου αρχαιολόγου Helbig τώ όιδασκάλω αυτών 
κατά τήν έξηκονταετηρίδα του. Οι φίλοι τής αρχαιότητος θέλουσιν ευρει έν 
αυτή οΰχ ολίγας μεγίστου ενδιαφέροντος μελετάς. 

Mayer P. M., Das Heerwesen der Ptolemaer und Romer in 
Aegypten 8°", Χ καί 231 σελ. Μ. 8. 

Βασιζόμενος έπί τών πολυτίμων πληροφοριών άς παρέσχον οι εσχάτως έν 
Αίγυπτω ευρεθέντες πάπυοοι, ό συγγραφευς δίδει οσον ένεστι πλήοη είχόνα τής 
συστάσεως τοΰ έν Αίγυπτω έπι τών Πτολεμαίων και 'Ρωμαίων στρατοΰ. Ιδίαν 
αξίαν έχει και τό ότι ένταΰθα μανθάνομεν πρώτην φοράν πολλάς Ονομασίας 
στρατιωτικών πραγμάτων, αι'τινες και σήμερον ηδύναντο νά γινωσι δεκταί διά 
τόν ήμέτερον στρατόν. 

Hirzel R., "Αγραφος νόμο;. Μέγα 8"", σ. II και 100. Μ. 3. 
Έν τή διατριβή ταύτη προσπαθεί ό συγγραφεύ; νά διακρίνη ακριβέστερον ή 

συνήθω; γίνεται, μεταξύ τών διαφόρων σημασιών ά; απέδιδον κατά τήν αρχαιό
τητα εις τόν «άγραφον νόμονχ, εξετάζει δέ τήν αρχήν και τήν ιστορίαν τή; 
λέξεω;, τήν πρό; τόν γεγραμμένον νόμον σχέσιν, ώ; και τήν σπουδαιότητα 
ήν είχεν ο άγραφο; νόμο; διά τόν βίον τών Ελλήνων καί τήν άνάπτυξιν τή; 
ελληνική; νομοθεσίας. 

Eckstein D.. Der Kampf zwischen Mensch und Tier. M. 0.90. 
Άφοΰ πρώτον έκθεση ό Eckstein, πώ; πρέπε: νά φαντασθώμεν τήν μεταξύ 

ανθρώπου και ζώου σχέσιν κατά του; προϊστορικού; χρόνου;, μεταβαίνει έπειτα 
εις τοΰ; αδιάκοπου; πολέμου; ού; διεξάγουσι μεταξύ αλλήλων χάριν τή; προ
σωπική; αυτών ασφάλεια; καί δίδει έναργεστάτην καί γραφικωτάτην είκόνα 
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τοΰ τοιούτου «αγώνος περι υπάρξεως", όστις μείζονα ή Οσον θά ένόμιζε τις 
έκ πρώτης όψεως κέκτηται σπουδαιότητα. 

Molmenti P., Sebastiano Veniero a la battaglia di Lepanto. Σελ 
XIV αι 380. 16°". Μετά τής προσωπογραφίας τοΰ Βενιέρου και πανομοιότυπου 
τής υπογραφής αύτοΰ. Firenze. Lire 4. 

Ή αξιόλογος αύτη ιστορική μελέτη είναι λεπτομερής καί έπηκριέωμένη βιο
γραφία τοΰ Σεβαστιανοΰ Βενιέρου, ενός τών επιφανέστατων δουκών Οσοι ποτέ 
έκυβέρνησαν τήν γαληνοτάτην δημοκρατίαν τοΰ 'Αδρία. Τό βιβλίον διαιρείται εις 
δέκα κεφάλαια. Έν αΰτοϊς εκτίθενται τά κατά τό μακρόν και ένδοξον τοΰ Βενιέ-
οου στάδιον άπό τής νεότητος μέχρι τής αναρρήσεως αύτοΰ ει; τό αξίωμα 
τοΰ δουκός καί τήν έν αύτώ δρασίν του. Εκ τών κεφαλαίων τούτων τό πέμ
πτον περιέχει άφήγησιν τής περιωνύμου ναυμαχίας τών Εχινάδων νήσων, 
τής κοινώς καλούμενης ναυμαχίας τής Ναυπάκτου. Έν αύτη προ παντός έξαι-
οεται ή έθελοθυσία καί ό ήοωισμός τών Βενετών, εις ους ό συγγραφεύς νομίζει 
Οτι Οφείλεται κυρίως ή νίκη. 

Έν τέλει τής μονογραφίας ταύτης δημοσιεύονται δέκα πολύτιμα έγγραφα άτινα 
έχρησίμευσαν ώς άξιόχρεοι πηγαι εις τόν συγγραφέα. Έξ αυτών τό σπουδαιό-
τατον είναι ή επίσημος έκθεσις τοΰ Βενιέρου πρός τόν δοΰκα τής Βενετίας περι 
τής έν Έχινάδεσι ναυμαχίας. Έν ταύτη εύρηται καί ο κατάλογος τών μετασχόντων 
τοΰ αγώνος πλοίων και τών πλοιάρχων αυτών, έν οις, ώς γνωστόν, συγχατηριθ-
μοΰντο καί ούκ Ολίγοι "Ελληνες, (Κερκυραίοι, Κεφαλλήνες, Ζακύνθιοι καί Κρήτες). 

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 
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Adler F., Das Mausoleum zu Halicarnass. Berlin. 12 σ. φυλλ. μετά 
5 πινάκων. Μ. 12. 

Aeschylus, Prometheus vinctus, ed. by C. Plaistowe and R Mills. 
Εισαγωγή, κείμενον, σχόλια, μετάφρασις. sh. 3,6. 

Allcroft A. H., The Peloponnesian war. A history of Greece 440— 
404 B. C. London. 

Aristote, La poetique. Edition et traduction nouvelles, precedees 
d'une etude philosophique par A. Hatzfeld et M. Dufour. 8. Fr. 6. 

Aubert G , Le Transvaal et I'Angleterre en Afrique du Sud. 
12°". Fr. 3,50. 

Aubry I. H., La reine Victoire intime. 12. Μετά 60 εικόνων. Fr. 3,50.. 
Batmard, Reliques d'histoire. Notices et portraits. 12°". Fr. 3.50. 
Bertrand A. , En Afrique avec le missionnaire Coillard. A travers 

l'Etat libre de l Orange, le pays Ba-Souto, Boulouwayo. Geneve. 
12°" μετά 38 εικόνων και γεωγρ. πίνακος. Fr. 4. 
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Blaydes M., Adversaria critica in Sophoclem. Halle. IV, 290 

σ. 8°". Μ. 6. 
Bouche-Leclercq A., Lecons d'histoire grecque. 16°". Fr. 3,50. 
(Table des matieres : Du fonds commun des religions antiques ! 

De la religion grecque consideree dans ses rapports avec les insti
tutions politiques; Des lois agraires dans l'antiquite; De l'idee de 
justice dans la democratic athenienne; Les institutions pedagogiques 
de la Grece ; La democratic athenienne au IV" siecle ; L'agonie dc 
republique athenienne ; La Grece sous ]a domination macedonicnne; 
L Orient sous les Seleucides Introduction a l histoire des Lagides; 
Le culte dynastique en Egypte sous ies Lagides). 

Brums J..Frauenemanzipation in Athen.Ein Beitrag zur attischen 
Kulturgeschichte des 5. und 4.Jahrhunderts.Kiel. 31 σ. 8°. Μ. 1.40. 

Chailley-Bert J.. Java et ses habitants. 12°". Fr. 4. 
Chevalier, Histoire de la marine franchise, de 1815 a 1870. 8°". 

Fr. 7,50. 
Christomanos C., Elisabeth de Baviere, imperatriced'Autriche. 

Trad de Gabr. Syveton. 12°". Fr. 3,50. 
Claparede A. de, Corfou et les Corfiotes. Geneve. 12°" Fr. 2. 
Delmas E , Egypte et Palestine. Δ' εκδ. Μέγα 8°" μετά 115 είχόνί.)ν. 

4 χαλκογραφιών και 4 υδατογραφιών. Fr. 10. 
Demosthenes On the Peace, second Philippic on the Chersonesus 

and third Philippic, by I. E. Sandys. London. 
Dreyfus C, A la Cote d'ivoire. Six mois dans l'Attie (un Trans

vaal frangais). 12°". Μετά 35 εικόνων καί 4 γεωγρ. πινάχων. Fr. 3,50. 
Euripidis fabulae ed. R. Prinz et N. Wecklein. III 1. Andro-

macha ed N. Wecklein. Leipzig. V, 67 σ. 8°". M. 2.40. 
Ferme A., Le Touareg. 12°". Μετ' εικόνων. Fr. 3,50. 
Giles Ch., De la nature de l'esprit et de l'homme considere comme 

etre spirituel. Τρίτη έκδοσις. 12"". Fr 2. 
Kcepp Fr., Alexander des Grosse. Bielefeld. 96. σ. 8°". Μετά πινάκων, 

εικόνων έν τώ κειμένω και γεωγρ. χάρτου. Μ. 3. 
Kohler Ch., Μelanges pour servir a I'histoire de 1'Orient latin 

et des croisades. A' τεύχος. 8°". Fr. 12. 
Lafont E., Trois mois de chasse sur les cotes d'Albanie. 12°ν. 

Μετ' εικόνων. Fr. 4. 
Lagrilliere-Beauclerc, A travers l Indo-Chine 8°". Μετα 15 εικόνων 

και γεωγρ. πίνακος. Fr. 6. 
Lefevre A, La Grece antique. Entretiens sur les origines et tes 

croyances. 16. Fr. 6. 
Maspero G., Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique. 

Tome III. Les empires. Μέγα 8°" μετά πινάκων και εικονογραφιών. Fr.30. 
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Mer (la) Noire et le detroit de Constantinople. Essai d'histoire 

diplomatique. 8°". Fr. 12. 
Milchhofer d., Ueber die Graberkunst der Hellenen. Kiel. 22 σ. 

8°ν. M. 1,40. 
Millingen A. van, Byzantine Constantinople, the walls of the city 

and adjoining historical sites. London. Μετά πινάκων και εικόνων. 
Sh. 21. 

Oberhummer E., Constantinopolis. Abriss der Topographie und 
Geschichte. Stuttgart. III, 27 σ. 8ον, μετά τοπογραφικοϋ χάρτου. Μ. 2. 

Rebelliau A., Bossuet. 12°". Fr. 2. 
Reynaud P., La civilisation paienne et la morale chretienne. 

16°". Fr. 3.50. 
Schmidt B., Die Insel Zakynthos. Freiburg. XI 177 σ. 8"". Μ. 6. 
Ussing L., Pergamos, seine Geschrichte und Monumente. Berlin. 

VIII. 124 σ. σχ. φύλλου, μετά 6 πινάκων και 24 εικόνων έν τώ κειμένω. Μ. 12. 
Tropea G., La stele arcaica del foro romano. Messina. 
Verschuur G., Aux colonies d'Asie et dans I Ocean indien. 16ον 

μετά 37 εικόνων. Fr. 4. 
Wiesener L., Le Regent, l'abbe Dubois et les Anglais. Tome 

troisieme et dernier. 8°". Fr. 7,50. 
Wilhelm A., "Ετος und 'Ενιαυτός. Wien M. 0.50. 
Zanecchia D., La Palestine d'aujourd'hui, ses sanctuaires, ses 

localites bibliques et historiques. Traduit de I italien. 2 τόμοι, 12°ν. 
Fr 12. 


