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Κύριος και πρώτιστος σκοπός της ((Αρμονίας)) είναι ή διάδοσις της 
αληθείας διά πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδία εις 
την φιλοσοφιαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
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δι επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξένη φωνη συνάδουσι 
πρός τόν άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας των ξένων γλωσσών η 
και δι' άλλους λόγους δεν περιέρχονται ώς επί τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ήμων. 

Πρός όσον ενεστι τελειοτέραν έπιτευξιν τούτων ή κ Αρμονία)) μίτ 
ίδιας προσοχής θά παρακολουθεί την φίλολογικήν κινησίν της τε Έλλά-
δον και της αλλοδαπής, οΰ μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
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πτύσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα των μάλλον άξιων λόγου. 

"Οθεν και παρακαλοΰμεν πάντα εκδίδοντα νέον σύγγραμμα, οπως πέμπη 
ημιν εν αντιτυπον αυτού, η οταν πρόκειται περι οαπανηρου πως δημο-
σιεΰματος, ν' άναγγείλη ημιν τουλάχιστον την έκδοσιν. 

Ή ((Αρμονία)) θέλει φιλοξενεί έν ταΐς στηλαις αυτής πάσαν έπι-
στημονικήν διατριβήν εγκρίνομενην προηγουμένως ΰπό της πρός τόν 
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ειτε άμέσως είτε εμμέσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά
γματα τοϋ Ευαγγελίου. 

Ή (( Αρμονία" εκδίδεται κατά μήνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 
τυπογραφικών φύλλων εις μεγα 8°ν μετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-
τήματι η και εντός τοΰ κειμένου. 

"Εκαστον τεΰχος τμάται δραχμής (έν τω έξωτερικω φράγκου χρυ-
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3) Τό Έθνικόν ήμερολόγιον Βρετοϋ (Παρίσιοι 1861-1811). 
4) H έφημερις κ Κλειώ)) τής Τεργέστης (τά πρώτα 12 έτη). 
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TO ΚΑΡΛΗΛΙ ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΥ 
ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΙΗ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΙΘ' ΑΙΩΝΟΣ 

ΚΑΤ' ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1793ου 

Ή Αιτωλία, ητις μετά μακράν πάλην πρός τήν γείτονα Άκαρνανίαν 
έσυρε τότε και ταυτην όπισθεν τοΰ ιδίου άρματος, ΰπήρξεν, ώς γνωστόν, 
ή πρώτη ελληνική χώρα, ή άναμίξασα τους Ρωμαίους εις τά ελληνικά 
πράγματα και προκαλεσασα ούτω την ξενοκρατίαν έν Ελλάδι, άλλά 
και ουδέν άλλο τμήμα ελληνικής γης υπέστη πλείονα και μείζονα δεινά 
έκ τής τών ξένων αναμίξεως, εισβολής και κυριαρχίας η αϊ υπό τοΰ Αχε
λώου διαρρεόμεναι χώραι. Ρωμαίοι, Σλάβοι, Φράγκοι, Αλβανοί, Τούρκοι 
έχόρευσαν έκεϊ τόν σατανικόν τής καταστροφής και τοΰ ολέθρου χορον 
μεθ' όσης μανίας έν όλίγαις άλλαις έλληνικαις χώραις. Τό μεν ή θέσις 
τής κοιλάδος τοϋ Αχελώου, τόσον προσφυοΰς δι' έπιδρομάς εκ τών βορειο
δυτικών εις την Στερεάν και την Πελοπόννησον, τό δε ή οψιμος μεταξύ 
τών αρχαίων Ελλήνων άκμη και εϋδοκίμησις τών Αιτωλών προσέλκυσαν 
έπί την Αίτωλοακαρνανίαν συχνάς και παντοίων πολεμίων επιδρομάς, 
ών τά ίχνη μέχρι νϋν πολλαχώς διασώζονται έν ταις όνομασίαις τής 
χώρας και έν τη εθνολογική συστάσει τών κατοίκων αυτής. 

Μία τών ονομασιών, αιτινες και σήμερον έπικρατοϋσαι παρά τοις 
κατοίκοις μαρτυροΰσι τοιαύτην ξένην κυριαρχίαν, είνε και τό Κάρληλι 1, 
όπερ τουρκιστί σημαίνει χώραν του Καρόλου, όπως Ρούμηλι δήλοι χωραν 
Ρωμαίων ήτοι Ελλήνων. Καλείται δε Κάρληλι ολόκληρος σχεδόν ή επαρ
χία Ξηρομερου και ή περί τό Βραχώρι χώρα, άς οι Τούρκοι ώνόμασαν 
ούτω, διότι καθ όν χρόνον ηρξαντο ύποτάσσοντες την δυτικήν Ελλάδα, 

1 Ο λαος λέγει συνηθέστερον Κάρελι, αλλά καί Κάρλελι και Κάρληλι, έν δε τώ 
κατωτερω παρατιθεμένω πατριαρχικω εγγράφω τό μέρος Ονομάζεται Κάρνενι, 
ισως διότι οί έν Κωνσταντινουπόλει ημέτεροι έξελάμβανον τήν δημώδη Ονομα-
σιαν ώς παραφθοράν τοϋ Ακαρνανία. 

31 
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κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ ιε' αιώνος, ανήκον αύται εις τους Καρόλους 
Τόκκους, τους φράγκους δυνάστας τών παρακείμενων νήσων Κεφαλληνίας, 
Ζακύνθου και Λευκάδος. Ήδη έν έτει 1405ω ό Κάρολος Α' Τοκκος, 
όστις ηγεμόνευε της Κεφαλληνίας και της Ζακύνθου, ένώ ό αδελφός του 
Λεονάρδος Τοκκος ήρχε τής Λευκάδος, κατώρθωσε νά γείνη κύριος και 
μεγάλου μέρους τών χωρών τοΰ δεσποτάτου Ηπείρου, τοΰ έκτεινομενου 
άπό Ναυπάκτου μέχρι Δυρραχίου. Μετά δε τόν έν έτει 1430ω θάνατον 
τοΰ Καρόλου Α' την μέν Αίτωλοακαρνανίαν έκληρονόμησαν οι τρεις νόθοι 
υιοί του Μέμνων, Τόρνος και Ηρακλής, την δε Ήπειρον ό τοΰ Λεονάρ-
δου υιός Κάρολος Β' Τόκκος. Αλλ οί συγγενείς ούτοι δεν διετέλουν έν 
Ομόνοια πρός αλλήλους, έπεκαλέσθησαν δ' αμοιβαίως τήν έπέμβασιν τοΰ 
σουλτάνου Άμ.ουράτου Β' (1421—51) κατ' αλλήλων και ήδη έν έτει 
1431ω οι Τοΰρκοι απέσπασαν τά Ιωάννινα περιορίσαντες τόν Κάρολον 
Β' εις τάς νοτιωτέρας χώρας. Τό πάθημα τοΰτο και όμοια άπειλοΰντα 
τους τρείς νόθους Τόκκους έπεισαν πάντας τούτους νά συμβιβασθώσι και 
ούτω οι τέσσαρες ούτοι Τόκκοι, προϊστάμενου τοΰ Καρόλου Β', συμβιβα-
σθέντες έζησαν έν ειρήνη και πρός αλλήλους και έκ τών Τούρκων, άπη-
σχολημενων τότε βορειότερον μέχρι τοΰ 1449ου Άλλ' αρχομένου τοΰ 
έτους τούτου οί Τοΰρκοι εϋκαιρήσαντες επεχείρησαν και τοΰ υπολοίπου 
τών Τόκκων επί της Στέρεας κράτους την κατάκτησιν, μέχρι δέ τοΰ 
1450°" συνεπλήρωσαν την χατάχτησιν χαι την ούτω καταχτηθείσαν 
χώραν άπεχάλεσαν Καρ̂ ηΑί, ώς τοίς Καρόλοις Α' και Β' άνηχουσαν προ 
αυτών. "Εκτοτε τό Κάρληλι άπετέλει ίδιαιτερον σαντζάκιον, όπερ ήτο 
πρώτη υποοιαιρεσις νομ.ου, με πρωτευουσαν κατ αρχάς μεν τον Αετόν, 
βραδύτερον δέ τό έπί τουρκοκρατίας συνοιχισθέν βραχώρι, προίστατο δέ 
αύτοΰ ώς πολιτικός μέν διοικητής μουσελίμης (άνθρωπος έμπιστοσύνης, 
κατά λέξιν), αντιστοιχών πρός τους νΰν μουτεσαρίφας, ώς στρατιωτικός 
δέ αλαήμπεης αντιστοιχών πρός τόν τουρμάρχην των Βυζαντινών καί 
καί πρός τον παρ ήμίν διοικητήν τών αποσπασμάτων, ανώτερος δέ πάν
των τοΰ σαντζαχίου τών αρχόντων ήτο ό σαντζάκ μπέης, οίος ήτο πολ
λάκις ό άλαήμπεης. Εις ποιαν και πόσην φορολογι'αν υπεβλήθη ΰπό τών 
Τούρκων τό σαντζάκιον Κάρληλι μετά την καθυπόταξιν δεν τυγχάνει 
γνωστόν, ουδεμία όμως αμφιβολία ότι αύτη δεν ήτο σταθερά, άλλ' ηΰξά-
νετο περιοδικώς είτε ένεκα τών αναγκών τοΰ συνεχώς πολεμοΰντος κρά
τους, είτε έκ τής πλεονεξίας και τών αυθαιρεσιών τών τουρκικών άρχων, 
ιδίως Οσάκις ή χώρα κατά τάς πολλάς έκτοτε τών ΰποδουλωθέντων 
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Ελλήνων γενικωτέρας ή μερικωτέρας εξεγέρσεις έδιδεν άφορμ.ήν μετέχουσα 
αΰτων. Γνωστόν επίσης είνε ότι τό Κάρληλι μετά τοΰ Αίτωλικοΰ και τοΰ 
Μεσολογγίου άπετέλουν περί τά τέλη τοΰ ΙΗ' αιώνος εν φορολογικον 
τμήμα, μακτού ή μακουταν 1, πληρώνον άπό κοινοΰ ώρισμενους φόρους 
εις τους εισπράκτορας αυτών ή μαλικιανέ σαχιπιδες. Ισως έγεινε τοΰτο 
έπί τών μεταρρυθμιστών σουλτάνων Μουσταφά Γ'(1757—74) καί Σελίμ. 
Γ' (1789—1807), ότε καί τά οίκονομικά τής αυτοκρατορίας κάλλιον 
διηυθετήθησαν κατά τρόπον κανονικώτερον. Οί ώρισμένοι έν τούτοις 
φόροι εΐσεπράττοντο πολύ περισσότεροι συχνότατα προσαυξανόμενοι ΰπό 
αγγαρειών και αυθαιρέτων φορολογιών έκ μέρους τών μετά τήν έπανά-
στασιν τοΰ Ορλώφ (1769—70) καταλαβόντων την χώραν στρατιωτικών 
αποσπασμάτων, καθόσον τό Κάρληλι, τό Αίτωλικόν και τό Μεσολόγγιον 
μετεσχον τής εξεγέρσεως εκείνης τής ΰπό τών Ρώσσων διά τοΰ Παπα-
ζώλη και δι' άλλων αποστόλων παρασκευασθείσης, υπέστησαν δέ τά 
πάνδεινα ΰπό τών Τούρκων μετά την έγκατάλειψιν τοΰ ελληνικού αγώνος 
ΰπό τών Ρώσσων, τών πρός Ί'δια τέλη παρασκευασάντων αυτόν. 

Έξαντληθέντες ούτως οι κάτοικοι τοΰ Κάρληλι, τοΰ Αίτωλικοΰ και 
τοΰ Μεσολογγίου και έρίζοντες πρός αλλήλους ώς έκ τούτου απέστειλαν 
εις Κωνσταντινούπολη αντιπροσώπους ή βεκίληδες, όπως τή μεσιτεία 
Ίσως και τοΰ οίκουμενικοΰ πατριαρχείου έπιτύχωσι παρά τών μαλικιανέ 
σαχίπιδων διακανονισμών και, ει δυνατόν, έλάττωσιν τών συδοσιμάτων ή 
φόρων, όντως δέ οι αντιπρόσωποι εκείνοι Γιάννος Περλάς και Αναγνώ-
στης Σταίκόπουλος έκ τοΰ Κάρληλι, Αντώνιος Βασιλειου Μπελιας εξ 
Αίτωλικοΰ και Αναστάσίος Ραζης έκ Μεσολογγίου έλθόντες έν έτει 

1 .Μακατας κυριως σημαίνει παραχώρησιν, εφαρμόζεται δέ έπί πάσης έγχωρή-
σεως δίκαιωμάτων, ήν έποίει τό κράτος εις άλλους εκ τών εσόδων του δι' ώρι-
σμένον χρόνον, καί συνήθως κατ' ετος. Όλως αντίθετος ώς πρός τόν χρόνον ήτο 
ό Μαλικιανές όστις ητο ίσόβιον τιμάριον έκ δημοσίων ή ιερών γαιών παραχωρού-
μενον ισοβίως εις τους λεγόμενους σαχίπιδας οιτινες αντί τών τοιούτων τιμαρίων 
ειχον τήν ΰποχρέωσιν έν μεν τω πολέμω νά προσέρχωνται μεθ' Οσων πλείστων 
οπλοφόρων ΰπ αυτών συντηρουμένων, έν δέ ειρήνη νά φροντίζωσι περί αστυνο
μίας τής χώρας καί νά είσπράττωσι μετά τών ιδίων εσόδων κάι τοϋ κράτους τους 
φόρους διά λογαριασμόν τούτου. Τοιαϋτα τιμάρια ζιαμεν τά μεγαλήτερα και 
τιμάρ τά μικρότερα) κατηρτίσθησαν κυρίως από τοϋ 1695 έκ τών δημοσίων γαιών 
έπί Μουσταφά Β' (1695—1703). κάλλιον ομως έρρυθμίσθησαν έπί Μουσταφά Γ', 
οτε προσετέθησαν και τά λεγόμενα βακούφια διά τών περίφημων μεταρρυθμίσεων 
τοϋ βαρώνου Τρόττ. 



468 ΤΟ ΚΑΡΛΗΛΙ ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΥ 
1793ω εις Κωνσταντινούπολιν κατώρθωσαν ο,τι έπεθύμουν. Οί μαλικιανέ 
σαχίπιδες τοΰ μακουτά Κάρληλι—Αιτωλικού—Μεσολογγίου έπείσθησαν 
νά καθορισθώσιν οί φόροι αυτού εις 75,000 γροσιών, άτινα τότε είχον 
άξίαν ταλλήρων περίπου, ετησίως, υπό τόν όρον, τό ποσόν τοΰτο νά 
προμηθεύη τό Κάρληλι, λαμβάνον παρά τοΰ Αίτωλικοΰ και τοΰ Μεσο
λογγίου 15,000 κατ έτος και καταθέτον έξ ίδιων 60,000. Εις τό ποσόν 
τοΰτο περιελαμβάνετο ό πρός τους σαχίπεδας φόρος των καλλιεργητών 
τοΰ μαλικιανέ, ό κεφαλικός φόρος η βασιλικόν χαράτζιον, ό πρός διατή-
ρησιν τής έν τω βιλαετίω δημοσίας υπηρεσίας φόρος ή βελαέτ χαράτζιον, 
τά πρός τους άρματωλούς χορηγούμενα και τά ((λοιπά παντοίων ειδών 
συδοσίματα)). Ητο, φαίνεται, τό ποσόν λίαν συγκαταβατικόν και οι 
φόροι του μακουτα ειχον περιορισθη εις αυτό, τό όποιον εγενετο τεβζί, 
ήτοι διενεμηθη ούτως, ώστε τό έν πέμπτον αύτοΰ νά πληρώνηται ύπό 
τοΰ Αιτωλικού και τοΰ Μεσολογγίου, άτινα—ειρήσθω έν παρόδω—άμφό-
τερα ειχον καταστραφή κατά την έπανάστασιν έκείνην, τά δέ επίλοιπα 
τέσσαρα πέμπτα νά καταβάλλωνται ύπό τοΰ Κάρληλι. 

Πρός νομιμοποίησιν και έχτέλεσιν τής συμ.φωνίας ταύτης μεταξύ τών 
βεκίληδων τοΰ μακουτά και τών μαλικιανέ σαχιπίδων συνετάχθησαν καί 
υπεγράφησαν έν Κωνσταντινουπόλει (( χοτζέτια καί άλλα όμοια πρός 
αλλήλους συμφωνητικά γράμματα)), κατά τινα δέ σημείωσιν τοΰ Μεγα-
πάνου Γαλάνη, κατωτέρω δημοσιευομένην, έπεκυρώθη αύτη και διά σουλ
τανικού χατίου, εξεδόθη δέ, χατ' αι'τησιν βεβαίως τών συμβληθέντων, 
και πατριαρχικόν καί συνοδικόν πρός τούς χκτοίκους τοΰ μαχουτά έγγρα-
φον άναγγέλλον ταύτα καί προτρέπον έπί ποινή βαρύτατου άφορισμοΰ 
την θρησκευτικην έκτελεσιν τών συμπεφωνημένων. Πατριάρχης, όστις 
και επιγράφεται ιδιοχείρως έν άρχή του έγγραφου, ήτο τότε Νεόφυτος 

ό Σμυρναϊος, τό πρώτον πατριαρχεύων (1789—94), διότι καί τό 
δεύτερον έπατριάρχευσεν (1799—1808), άφοΰ παυθείς έκ τής πρώτης 
πατριαρχίας εστάλη εξόριστος εις τό "Αγιον "Ορος έπί πενταετίαν. ̂ Ητο 
ό Νεόφυτος X' συνετός πατριάρχης, πολλάς κατά τούς πολυτάραχους 
και δύσκολους εκείνους χρόνους παράσχων υπηρεσίας τή Εκκλησία καί τώ 
Γένει. Μεταξύ δέ τών δέχα συνοδιχών, οΐτινες ύπάρχουσιν ΰπογεγραμ-
μενοι έν τώ πατριαρχικώ πρός τους κατοίκους τοΰ Κάρληλι εγγράφω, 
πρώτος άναγινώσκεται ό μητροπολίτης Σμύρνης Γρηγόριος ό Γορτύνιος, 
όστις ώς Γρηγόριος Ε" τρις έπατριάρχευσε (1797—99, 1806—1809, 
1818 — 51), μαρτυρήσας κατά τήν τρίτην πατριαρχιαν υπέρ τής Εκκλη-
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σίας και τοΰ Γένους, έκ νέου τότε εξεγερθέντος εις τόν ύστατον και μεγι-
στον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα. 

Έχει δέ τό πατριαρχικόν τοΰτο έγγραφον, ούτινος τό πρωτότυπον 
υπάρχει έν χερσί τοΰ κ. Έπαμ. Μεγαπάνου διευθυντού τοΰ έν Πύργω 
υποκαταστήματος τής Εθνικής Τραπέζης, κληρονομησαντος αυτό παρά 
τών προγόνων του, αρχόντων τότε έν Βραχωρίω και έν όλω τω βιλαετίω 
εκεινω, ώς έξης. 

« Νεόφυτος ελεω Θεου, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεας Ρώμης, 
και οικουμενικός πατριάρχης. 

))Ιερώτατε μητροπολϊτα Ναυπάκτου και "Αρτης, ύπέρτιμε και έξαρχε 
πάσης Αιτωλίας, έν άγιω πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ, 
και έντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς και τίμιοι προεστώτες και 
χρησμοί γέροντες και πρόκριτοι και λοιποί άπαξάπαντες ευλογημένοι 
χριστιανοί τοΰ Καρνενίου', τοΰ Ανατολικού* και τοΰ Μεσολογγίου, 
χάρις είη ΰμϊν καί ειρήνη παρά θεοΰ. 

)) Επειδή οι άποσταλέντες βεκίληδες άπό τοΰ Καρνενίου ό Γιάννος 
Πέρλας, ό Αναγνώστης Σταικόπουλος, έχοντες και τάς γνώμας τών 
λοιπών αυτόθι και ένταΰθα πατριωτών αΰτοις, ωσαύτως και ό βεκίλης 
τοΰ Ανατολικού Αντώνιος Βασιλείου Μπέλιας, έχων και ούτος τάς 
γνώμας τών αυτόθι και ένταΰθα πατριωτών αύτοΰ, και ό έτερος βεκίλης 
τοΰ Μεσολογγίου Αναστάσιος 'Ραζής, έχων και ούτος τάς γνώμας τών 
αυτόθι και ένταΰθα πατριωτών αυτού, συνελθόντες εις έν μετά τών ένταΰθα 
παρευρεσεντων πατριωτών αυτών, χριστιανών πιστών ραγιαδων της 
κραταιάς και αήττητου βασιλείας (ής τό κράτος εί'η διαμ.ένον εις τους 
αιώνας), τη είδήσει και άποφάσει τών έκλαμπροτάτων και περιφανέστα
των μαλικιανέ σαχιπίδων αυτών, και συνδιασκεψάμενοι μετ επιστασίας 
και έρεΰνης και ακριβείας περί ών χρήζουσιν ετησίως κοινών συδοσμάτων 
αυτών, ήτοι τών κατ' έτος διδομένων τοις έκλαμπροτάτοις και περίφα-
νεστάτοις μαλικιανέ σαχιπίδες (sic) αυτών τών βασιλικών χαρατζίων, 

1 Ούτω πάντοτε έν τω εγγράφω αντί Κάρληλι, διότι βεβαίως ή Ονομασία έξε-
λαμβάνετο έν τοις Πατρίαρχειοις ώς παραφθορά τοϋ Άκαρνανία. 

2 "Ηδη τώ 1153ω,οτε περιηγήθη τήν Ελλάδα ό Ιουδαίος Βενιαμίν Τουδέλας, 
ή πόλις αυτη έκαλειτο Νατολικό, ήτοι 'Ανατολικόν, ούτω δ ωνομάζετο έκτοτε 
ύπό τε τοϋ λαοϋ και τής 'Εκκλησιας μέχρις ου οι όνοματοθέται τής νεωτέρας 
Ελλάδος μετεβάπτισαν τήν πόλιν εις Αιτωλικόν. 'Εν τή άρχαιότητι ούτε τό έν 
ούτε τό άλλο υπήρχε. 
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τοΰ βελαέτ—χαρατζιου, των άρματωλών και των λοιπών ειδών συμβαι-
νόντων αύτοϊς κατ έτος απαραιτήτων εξόδων, καί ταΰτα πάντα καλώς 
άναλογισάμενοι και έξετάσαντες εύρον συμποσωθεντα και περιορισθέντα 
άπαντα εις έβδομηκοντα πέντε χιλιάδας των γροσιών, και έγνωσαν Ομο
φώνως γινεσθαι ταΰτα μόνον τεβζι κατ' έτος εις τό βιλαέτι αυτών, και 
μηδέν πλέον έκτος τούτων άπαιτεϊσθαι, έξ ων έβδομηκοντα πέντε χιλιά
δων τών γροσιών οί ραγιάδες χριστιανοί τοΰ Άνατολικοΰ και τοΰ Μεσο
λογγίου έχουσι πληροΰν κατ έτος πρός τούς Καρνενίους μόνον τάς δέκα 
πέντε χιλιάδας τών γροσιών, και μηδέν πλέον απαιτούμενοι ΰπό τών 
Καρνενίου άντί τών λοιπών η όλως ένοχλούμενοι ΰπ' αυτών, άλλά διαμέ
νοντες ανεπηρέαστοι τοΰ λοιποΰ και άκαταζήτητοι μέχρι και αύτοΰ τοΰ 
όβολοΰ. Ούτω τοίνυν συνέθεντο και συνεφώνησαν προς αλλήλους τή είδήσε: 
και άποφάσει τών έκλαμπροτάτων και περιφανέστατων μαλικιανέ σαχι
πίδων αυτών τών κατ'έλεος και εύσπλαγχνίαν οίκτειρησάντων αυτούς, 
ους κύριος ό Θεός διατηρείη και περιέποι ώς κόρην όφθαλμοΰ, και μετά 
τάς συμφωνίας αυτών ταύτας, έγένοντο τά χοτζέτια και άλλα όμοια πρός 
αλλήλους συμφωνητικά γράμματα τή είδήσει και άποφάσει τής αυτών 
περιβλέπτου έκλαμπρότητος έπί τω διαμενειν τάς συνθήκας και συμφωνίας 
αυτών ταύτας άπαρατρέπτους και απαράβατους και άεί ωσαύτως φυλατ-
τομενας καί διενεργουμένας άπό τοΰδε και εις τόν έξης άπαντα χρόνον. 

))*Ων δη εις διατήρησιν και άσφάλειαν τών συνθηκών καί συμφωνιών 
αυτών, ώς λίαν λυσιτελών καί κοινωφελών, έδέησεν έκδοθήναι καί τό 
παρόν ήμετερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν γράμμα. Τούτου χάριν και 
γράφοντες συνοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων καί ΰπερτιμων, 
τών έν άγιω πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών και συλλειτουργών, 
πρώτον μέν έντελλόμεθα και παραγγέλλομεν και συμβουλεύομεν πάσιν 
ύμϊν τοις έν τω Κάρνενι και τοις συνημμένοις αύτώ χώροις (sic), καί 
τοις έν τώ Άνατολικώ καί τώ Μεσολογγίω χριστιανοϊς, ίερωμένοις και 
λαικοϊς, μικροϊς τε καί μεγάλοις, νέοις καί γέρουσιν, άνδράσι καϊ γυ-
ναιξίν, όπως πληροφορηθέντες τήν γενομένην έκ συμφώνου κοινην συν-
θήκην καί συμφωνίαν ταύτην περί τών κατ έτος διδομενων κοινών 
συδοσιμάτων τών έβδομηκονταπέντε χιλιάδων τών γροσιών ένεκεν τών 
εξόδων τών έκλαμπροτάτων καί περιφανέστατων μαλικιανέ σαχιπίδων 
ΰμών, τών βασιλικών χαρατζίων, τοΰ βιλαέτ χαρατζιου, τών άρματω
λων καί τών λοιπών τών παντοίων ειδών συμβαινόντων ΰμΐν κατά συνή-
θειαν δαπανημάτων και εξόδων, και ότι έξ αυτών τών έβδομηκοντα-
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πέντε χιλιάδων τών γροσιών οφείλετε οί τοΰ Ανατολικοΰ και Μεσολογ
γίου χριστιανοί, πιστοί ραγιάδες τής κραταιας βασιλείας, πληροΰν κατ' 
έτος μόνον τάς δεκαπέντε χιλιάδας τών γροσιών πρός τούς Καρνενίους 
χριστιανούς, μηδέν πλέον απαιτούμενοι παρ' αυτών ή ένοχλούμενοι τό 
σύνολον, άλλά διαμένοντες άκαταζήτητοι τοΰ λοιποΰ μέχρι και αύτοΰ 
τοΰ λεπτοΰ, ωσαύτως και οί Καρνενίδες χριστιανοί, πιστοί ραγιάδες τής 
κραταιάς βασιλείας, λαμβάνοντες τάς ρηθείσας δεκαπέντε χιλιάδας τών 
γροσιών, οφείλετε πληροΰν τάς συμφωνηθείσας εβδομηκονταπέντε χιλιά
δας τών γροσιών σώας και άνελιπεϊς (sic) καί άποδιδόναι ετησίως έν 
τώ τεταγμένω χαιρώ μετά πάσης προθυμίας ΰμών και έτοιμότητος, 
μηδέν πλέον προστιθέμενοι ή άπαιτοΰντες παρά τών αυτόθι πατριωτών 
ΰμών χριστιανών, φυλάττοντες τάς συνθήκας και συμφωνίας ταύτας 
άπαρατρέπτους και απαράβατους μέχρι τερμάτων αιώνος, ώς λίαν συμ
φέρουσας και κοινωφελείς τή πατρίδι ΰμών ταύτη, άτε δη είδότες 
καλώς την κοινήν ΰμών δυστυχίαν και θλίψιν και όδύνην, ην διηνεκώς 
ΰφίστασθε έκ τών βαρύτατων συδοσιμάτων καί κοινών χρΕών τής πατρί
δος ΰμών ταύτης, έλεεινολογοΰντες εαυτούς και έποδειρόμενοι διά τάς 
αφόρητους ταύτας κοινάς απαιτήσεις και γνωρίζοντες τοΰτο μέγα τό 
έλεος και τήν εύσπλαγχνίαν την γενομένην έφ' υμάς παρά τών πολυ
χρονίων ΰμών αΰθεντών τών έκλαμπροτάτων και περιφανέστατων μαλι
κιανέ σαχιπίδων, οίκτειρησάντων την άξιοδάκρυτον κατάστασιν τής 
πατρίδος υμών ταύτης καί ποιησαμένων τήν τοσαύτην συγκατάβασιν 
τών ετησίως διδομένων εξόδων, ού μόνον οφείλετε διατηρεϊν τάς συμ
φωνίας ταύτας καί συνθήκας απαράβατους και άπαρατρέπτους μέχρι 
κεραίας άπό τοΰδε καί εις τόν εξής άπαντα χρόνον, άλλ' έχετε χρέος 
άπαραίτητον εύχεσθαι, δεόμενοι καί αιροντες (sic) χεϊρας ίκέτιδας πρός 
τόν ύψιστον θεόν υπέρ τής πολυχρονίου υγείας χαί πανεκλάμπρου ευζωίας 
καί άμεταπτώτου ευδαιμονίας καί δόξης και κλέους τών ευγενέστατων 
και έκλαμπροτάτων μαλικιανέ σαχιπίδων αΰθεντών υμών, τών ποιησα
μένων εις υμάς τά μέγα τοΰτο ιναγέσι καί καρέμι 1 

))Ταΰτα γοΰν προηγουμένως έντελλόμεθα καί παραγγέλλομεν και έπι-
τάττομεν πασιν ΰμΐν διατηρεϊν καί φυλάττειν απαράβατα καί άμετα-
ποίητα και διενεργεϊν προθύμως και ευπειθώς, είτα δέ άποφαινόμεθα 

1 Εύεργετικήν συγκατάβασιν, ώς τήν είπεν ανωτέρω. Άμφότεραι αί λέξεις σημαίνουσί χάριν. 
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έκκλησιαστικώς ίνα, όσοι και όποιοι χριστιανοί άπό τοΰ Καρνενίου και 
τών συνημμένων αύτώ χωρών, η άπό τοΰ Ανατολικού και άπό τοΰ 
Μεσολογγίου, ιερωμένοι και λαϊκοί, μικροί και μεγάλοι, νέοι η γέροντες, 
άνδρες η γυναίκες έκαστης ηλικίας και τάξεως και βαθμοΰ, τολμήσωσιν 
άντιβήναι και έναντιωθήναι ταϊς κοινώς γενομέναις ταύταις συμφωνίαις 
και μη φυλάττειν αύτάς άπαρατρέπτους και απαράβατους μέχρι κεραίας 
διά παντός, η έπιχειρησωσι τρόπω οίωδήποτε εμμέσως τε η άμέσως 
προξενήσαι σκάνδαλα εις άνατροπην τοΰ κοινωφελούς τούτου νιζαμίου1, 
πειρώμενοι αύθις έπενεγκεΐν θλίψιν και όδύνην και άφόρητον ζημίαν πρός 
τους αυτόθι χριστιανούς, οί τοιούτοι, όποιοι̂  άν ώσιν, ώς φθορεις και 
λυμαιώνες (sic) και κοινοβλαβεις, άφωρισμένοι ΰπάρχωσιν άπό θεοΰ και 
κατηραμενοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι και τυμ,πα-
νιαιοι, αί πέτραι και ό σίδηρος λυθείησαν, αυτοί δέ μηδαμώς, κληρονο-
μησάσθων τήν λέπραν τοΰ Γεζή και τήν άγχόνην τοΰ Ιούδα και ειησαν 
στένοντες και τρέμοντες έπί τής γής, ώς ό Κάιν, ή οργή τοΰ θεοΰ είη 
έπί τάς κεφάλας αυτών και ή μερίς αυτών μετά τοΰ προδότου Ιούδα 
και τών θεομάχων Ιουδαίων, τών σταυρωσάντων τόν υιον τής δόξης, 
άγγελος Κυρίου καταδιώξαι αυτούς έν πύρινη ρομφαία, σχισθεϊσα ή γή 
καταπίοι κύτους, ώς τόν Φαθάν και Άβαρών, τά κτήματα και υπάρ
χοντα αυτών είησαν εις άπώλειαν και προκοπήν μήποτε ιδοιεν, έχοντες 
και τάς αράς πάντων τών άπ' αιώνος άγιων και τών άγιων και θεοφό-
ρων πατέρων, και έξω τής έν Χριστώ εκκλησίας και μηδείς έκκλησιάση 
αυτούς ή άγιάση ή θυμίαση ή άντίδωρον αύτοις δώ ή συμφάγη ή συμ-
πίη ή όλως συναναστραφη και χαιρετήση (sic), έν βάρει αργίας και 
άλυτου άφορισμοΰ. Ούτω γενέσθω έξ αποφάσεως, αψ^γ'.)) 

("Επονται δέκα ΰπογραφαί συνοδικών.) 

Ο ούτω και ύπό τής Εκκλησίας καθιερωθείς συμβιβασμός τοΰ μα-
κουτά Κάρληλι-Ανατολικού-Μεσολογγίου, όστις άπετέλει, φαίνεται, 
όντως συγκατάβασιν έκ μέρους τών δικαιούχων τών φόρων και μέγα έλεος 
και ευσπλαγνίαν αυτών, έγένετο προθύμως αποδεκτός ύπό τών φορολο
γουμένων κατοίκων και έξεπληροΰτο έκτοτε πιστώς και ακριβώς μέχρι 
τοΰ 1822ου. Ο Αλή πασάς τών Ιωαννίνων, όστις είχε κατορθώσει νά 
ένωση και τάς χώρας έκεινας μετά τής λοιπής κυριαρχίας του, δέν φαί-

1 Νιζαμι τό νόμιμον, τό νομίμως καθωρισμένον. 
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νεται νά ηθέτησε την συμπεφωνημένην ταύτην φορολογίαν διότι έν έτει 
1820ω τό Κάρληλι μετά του Ανατολικού και τοΰ Μεσολογγίου έπλή-
ρωνον άκόμη τό ποσόν 75,000 γροσιών ώς τακτικήν φορολογίαν κατά 
τήν ανωτέρω ρηθεϊσαν διανομήν 60-)-15,000. Τοΰτο εξάγεται άριδή-
λως έκ σωζόμενου λογαριασμού τών δαπανών τοΰ μακουτά τούτου κατά 
τό 1820ον, δν ιδιοχείρως έχει γράψει ό τοτε βιλαέτ αγιαν ή αγιαν βιλαε-
τλη του Κάρληλι Πάνος Γαλάνης, ό διά τήν μεγάλην του έπιρροήν Με-
γαπάνος επονομασθείς. Έκ τοΰ αύτοΰ όμως λογαριασμοΰ καταφαίνεται 
ότι οι Τοΰρκοι δέν ήρκοΰντο πάντοτε εις την τεταγμένην φορολογίαν, 
άλλ' οσάκις έτύγχανον περιστάσεις, έξεμύζων πάση δυνάμει τούς ατυ
χείς ραγιάδες. Τουλάχιστον έπ' ευκαιρία τοϋ κατά τοΰ Άλή πασά 
πολέμιου τά τουρκικά στρατεύματα κατελήστευσαν τήν χώραν, τά δέ 
εις αγγαρείας και δωρεάς πρός παντοίους πασάδες και αγάδες δαπανη-
θέντα έπί οκτώ μήνας έν έτει 1820ω και 1821ω ύπό τοΰ έν λόγω 
μακουτά, άνήλθον κατά τό σημείωμα τοΰ Μεγαπάνου εις 271,149 
γροσιών, ήτοι εις τετραπλάσια σχεδόν τών τοϋ συμβιβασμοΰ ! Χάριν 
περιέργειας καταχωριζομεν ένταΰθα πιστόν άντίγραφον μέρους τοΰ πολ-
λαχώς ενδιαφέροντος λογαριασμου τούτου. 

κ1821, Φεβρουαρίου Α'. Δευτέρι τοΰ βιλαέτου μας Κάρλελι διά τό 
μακτοϋ και διά τά μεσαρίφια, Οπου μας ήκολούθησαν άπό 1820 Ιου
λίου 9, όπου έμπήκαν οι μπιμπασάδες τοΰ Μπαμπά πασά και ό έρχο-
μός τοΰ ίδιου και Χασάν πασά και ασκέρι του και μπασιρέους τοϋ 
Μπαμπά πασά και Χασάν πασά και άλλα καθώς οι μανέδες κάτωθεν 
φένονται : 
γρόσια 
60,000 τά μακτού μας όπου μέ χάτ χουμαγιούν τοΰ πολυχρονημένου. 
15,000 άπό τό Μεσολόγγι και τό Άνατολικόν, όπου έπάρθησαν και 

έξωδεύθησαν. 
75,000 
11.000 χρεοστούμενα διά τό άγόγη εις τά βασιλικά τόπια, όπου 

κουβαλίθηκαν άπό Σαλαώραν εις Ιωάννινα. 
7,247 Ινζαίδες τών βεζιράδων και έξοδα τοΰ προεστοΰ είς ίωάννινα. 

300 όπου έδώθησαν διά τό ρίζι, όπου έστειλεν ό Χατζή Αχμέτ 
μπέης μουσαλίμης μας τοΰ Χασάν πασά έφέντη μας. 

180 όπου έδώθησαν άγόγη διά τό ρίζη και έπήγεν εις Ιωάννινα. 
93,727 εις μεταφοράν. 
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93,727 εκ μεταφοράς γρόσια. 

900 τοΰ Άλή άγά τζοχαντάρ τοΰ Χασάν πασά έφέντη μας, όπου 
ήλθεν διά τούς σπαίδες και νιστεράδες μέ βασιλικό φίρμάν. 

94,627 
9,660 όπου έχει δομένα ό σαράφης εβραίος και έδώθησαν διά μανέ-

δες τοΰ βιλαετιου μας και μουζετάδες . . . εις τόν Χασάν 
πασάν έφέντη μας και εις μπουμπασιρέους και εις άλλα 
μεσαριφία κατά τό όνομαστικόν δευτερι. 

4,000 τά δάνεια τοΰ Όμέρ πασά με όμολογίαν. 
11 ,300 τοΰ Μαχμούτ πασά έφέντη μας διά τό άβαέτι του και διά 

τους όλφάδες τους καλοκαιρινούς. 
119,587 

Και κατά τόν αυτόν τρόπον έξακολουθοΰσιν αναγραφόμενα κονδύλια 
παντός είδους εκτάκτου φορολογίας, ήτις έτετραπλασιασε τά βάρη τών 
κατοίκων τοΰ Κάρληλι εντός οκτώ μηνών ! 

Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 
1866 — 1868 

* 
Άπό τής μεγάλης επαναστάσεως τοΰ 1821 πάσαι αί κυβερνήσεις και 

αϊ διοικήσεις τής Ελλάδος εθεώρησαν πάντοτε επιβεβλημένον αυτών 
καθήκον νά κόψωσιν μετάλλια άναμνηστικά τών διαφόρων αγώνων, αι-
τινες έλαβον χώραν πρός άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος ή τής Κρήτης. 
Δυστυχώς πάσαι α: αποφάσεις αύται και αί σκέψεις έμειναν απραγμα
τοποίητοι, δέν έκόπη δ' εισέτι ουδέ τό άποφασισθέν και σχεδιασθέν μετάλ
λων τοΰ τελευταίου Ελληνοτουρκικού πολέμου. 

Θεωρούμεθα ευτυχείς δυνάμενοι σήμερον νά παραθέσωμεν τόν τύπον 
τοΰ μεταλλίου όπερ ή προσωρινή Κυβέρνησις τής Κρήτης απεφάσισε νά 
κόψη τώ 1868 εις άνάμνησιν του μεγάλου Κρητικού αγώνος. 

Τό μετάλλιον τοΰτο έχαράχθη ύπό Γερμανού καλλιτέχνου, φέρει δέ 
έπί τής μιας πλευράς τήν άναπαράστασιν τής ηρωικής σκηνής τοΰ Αρ
καδίου, μέ τόν ηγούμενον έτοιμον νά θέση πΰρ εις τήν πυριτιδαποθήκην 
τής μονής, έπι τής ετέρας δέ την συμβολικην παράστασιν τοΰ έκ τής 
τέφρας του άναγεννωμένου φοίνικος. 

Τό ώραιότατον και καλλιτεχνικώτατον τοΰτο μετάλλων επρόκειτο νά 
κοπή έν Τεργέστη χρυσοΰν άργυροΰν και χαλκοΰν. Δυστυχώς τό πρωτό-
τυπον μόνον υφίσταται ήδη και αντιγραφή τούτου είναι τό παρατιθέμε-
νον αποτύπωμα. 
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Ό μέγας της αρχαιότητος ιστορικός, ό Ηρόδοτος, όστις δικαίως 
εκλήθη Πατήρ τής Ιστορίας, αφηγείται τάς τύχας και περιπέτειας τοΰ 
Έλληνος ιατρού Δημοκήδους, άκμάσαντος κατά τόν 6°" πρ. Χρ. αιώνα. 
Η άφήγησις αύτη αποτελεί, ούτως ειπείν, την ύπόθεσιν λίαν ένδίαφέ-

ροντος διηγήματος. 

Έπι τής εύφορου ανατολικής παραλίας τής Καλκυρίας. εκεί όπου ό 
κόλπος τοΰ Τάραντος ανοίγεται πρός τήν εύρεϊαν έκτασιν τοΰ Ιονίου 
Πελάγους εκείτο κατά τά 500 πρ. Χρ. ή ελληνική πόλις Κρότων, 
αποικία τών Αχαιών. "Ενεκα τής ευνοϊκής αυτής θέσεως, τοΰ έξαιρετι-
χοϋ αυτής κλίματος, τών πλουσίων αυτής περιχώρων και τής εΰχεροΰς 
πρός τήν μητέρα Ελλάδα συγκοινωνίας της, ή αποικία αύτη προήχθη 
έν βραχεί διαστήματι χρόνου εις εϋημερίαν και πλοΰτον, και περί τά 
μέσα τοΰ 6°" αιώνος εΰρίσκετο έν πλήρει άκμή. 

Σύν τώ πλούτω των πολιτών αυτής ηύξησε και ή άνάπτυξις καθ 
όλους τούς κλάδους τοΰ πνευματικοΰ βίου, οί όποιοι κατά τούς χρόνους 
εκείνους εΰρίσκοντο έν πλήρει προόδω παρά τοις λαοϊς τής Ελληνι
κής φυλής. 

Πλείστα όσα ώφειλεν ή πόλις εις τάς ενεργείας τοΰ σοφού Πυθαγόρου, 
όστις μέγα μέρος τοΰ βίου του διήλθεν έν τή πόλει εκείνη, έν ή χαί 
ίδρυσε τήν φλοσοφικήν αύτοΰ σχολήν. Από τής Κρότωνος διεσπάρη-
σαν οι μαθηται και οπαδοί αύτοΰ άνά τάς άκτάς τής μεσημβρινής Ιτα
λίας και τής Σικελίας. Διά τής συχνής μεταξύ κυτών επιμιξίας, συνα
γωνιζόμενοι ανέκαθεν πρός πάν ό,τι άπέβλεπεν εις τήν πρόοδον, ένεκολ-
πώθησαν αί άκμάζουσαι έλληνικαί πόλεις, αί παρά τάς άκτάς τοΰ εκτε
ταμένου κόλπου κείμεναι. ό Τάρας, τό Μεταπόντιον. ή Ηράκλεια, ή 
Σύβαρις, ή Καυλωνία, τό Ρήγιον. ώς και αί έν Σικελία άποιχίαι, τά; 
νέας έκείνας ιδέας, αιτινες βαθείας έβαλον ρίζας, ιδίως έν ταις ψυχαις 
τής νεωτέρας γενεάς. Και ή πολιτική κατάστασις οϋκ ολίγον έπηρεάσθη. 
ΰπό τών κανόνων τοϋ Πυθαγόρου. Τούς οπαδούς τοϋ μεγάλου φιλοσόφου 
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διέκρινε τάσις πρός τήν σώφρονα άριστοκρατίαν, μίσος άσπονδον κατά 
τής απολυταρχίας και στενή σχέσις φιλίας και αγάπης μεταξύ των έπι-
διώκετο δε επιμελώς και ή συνεργασία των εις έπιστημονικάς μελετάς. 

Διά θαλάσσης εΰρίσκετο η Κρότων έν συνέχει επικοινωνία πρός τήν 
Έλληνικήν ήπειρον. Οί Κροτωνιάται ειχον ιδιαίτερον σεβασμον πρός τόν 
μέγαν ναόν τοΰ Διός έν Ολυμπία, ένθα καί τών αγώνων μετεϊχον και 
εν αΰτοϊς πολλάκις ένίκων. Έξ όλων τών ελληνικών πόλεων ή Κρότων 
ανέδειξε τούς πλείστους Όλυμπιονίκας. Ένθαρρυνθέντες ΰπό τών 
επανειλημμένων τούτων νικών έπεδόθησαν οί Κροτωνιάται μετά ζήλου 
εις τούς γυμναστικούς αγώνας καί εις όλας τάς σωματικάς ασκήσεις, τάς 
τελουμένας έν άπασι τοις άρχαίοις σταδίοις. Σύγχρονος τοΰ Πυθαγόρου 
και χαίρων ι'σης σχεδόν έκτιμήσεως παρά τοις συμπολίταις αύτοΰ έζη έν 
Κρότωνι και ό διάσημ.ος αθλητής Μίλων, ό υιός τοΰ Διοτίμου, περί 
τοϋ οποίου έλέγετο ότι είχε στεφθή νικητής έν τή πάλη έξάχις μέν έν 
'Ολυμπία, δεκακις δέ έν Ισθμια και ένεάκις έν Νεμέα. "Εκαστος Κρο-
τωνιάτης ένεβρύνετο έπί τώ έπιφανει αύτοϋ συμπολίτη και άφηγειτο 
μεθ' ΰπερηφανείας τά θαύματα τής μεγάλης αύτοΰ σωματικής ρώμης. 

Αί έπιτυχίαι τοιούτου είδους άπετέλουν κατά τούς χρόνους εκείνους 
τόν σκοπόν τής ύψιστης φιλοδοξίας παρ' άπασι τοις "Ελλησι, συνω-
δεύοντο δέ και ύπό ευημερίας και μεγάλων τιμών έν τώ βίω τών πολι
τών. Λέγεται ότι οί δύο ούτοι διάσημοι Κροτωνιάται (ό Πυθαγόρας και 
ό Μίλων) συνεδέοντο πρός αλλήλους και δίά συγγενικών δεσμών, διότι ό 
Μίλων είχε νυμφευθή τήν Μυϊαν, θυγατέρα τοΰ Πυθαγόρου, ην άπέκτη-
σεν ούτος έκ τοϋ γάμου του μετά τής πολυϋμνήτου Θεανοΰς. Έάν ειναί 
αληθές, ότι ή Θεανώ αύτη είναι ή γράψασα τήν μέχρι τοΰδε σωζο-
μένην έπιστολήν πρός τήν Φυλλίδα περί εκλογής τροφοΰ και περιποιή
σεως των βρεφών, και δίδουσα πολλάς συμβουλάς περί τής έν γένε! ανα
τροφής τών τέκνων, ήδύνατο τις ν αναγνώριση, ότ! παρ' αυτή συνεδέετο 
ή ίδια πείρα ή πρός τήν άνατροφήν υγιών τέκνων μετά τών ΰπό τών 
γονέων κληρονομουμένων προσόντων. 

Κατά τούς χρόνους, περί ών ό λόγος, ήνδροΰτο έν Κρότων! νεαρός 
άνήρ, όστις φυσίκήν έχων εύφυίαν δέν έμ.είνεν άναπηρέαστος ΰπό τοΰ 
πνευματικοΰ βίου τών συγχρόνων του, άν και ή κλίσίς του δέν ώθει 
αυτόν ούτε πρός τήν γυμναστικήν, ούτε πρός τάς άφηρημένας φίλοσοφι-
κάς ιδέας, άλλά μάλλον πρός τήν σπονδήν θετικής επιστήμης, τής ία-
τρικής. Και είχε μέν γείνε: ήδη ικανή πρόοδος έν Κρότωνι ώς πρός τήν 
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έπιστήμην ταύτην άλλά τω νέω Δημακήδει έπεφυλάσσετο νά παράσχη 
έκτακτον φήμην εις τους ιατρούς τής Κρότωνος μεταξύ τών Ελλήνων 
αντιπροσώπων τοϋ κλάδου τούτου τής έπιστήμης. "Ο,τι γινώσκομεν 
περί τοΰ βίου αύτοΰ πείθει ημάς ότι έν νεαρά ήδη ηλικία έδωκε δείγ
ματα τής μεγάλης διαγνωστικής του τέχνης και τής έπιτηδειότητός του 
εις τάς εγχειρήσεις. 

Έν τοις χρόνοις αύτοΰ δέν ήσαν εισέτι κεχωρισμένοι άπ' αλλήλων οί 
διάφοροι κλάδοι τής ιατρικής. Οί Έλληνες ιατροί παρασκεύαζον μόνοι 
τά ύπ' αυτών διοριζόμενα φάρμακα* διό πρός άπόκτησιν πείρας έπρεπεν 
ό τότε .ιατρός νά έχη εις τήν διάθεσιν του χρηματικά τινα μέσα, τά 
Οποια έχρησίμευον αύτώ ού μόνον διά τήν άγοράν τών διαφόρων εργα
λείων, άλλά και διά την προμήθειαν τών βοτάνων, ων ή έλλειψις ήτο 
έπαισθητή και ή έξωθεν εισαγωγή δύσκολος και πολυδάπανος. Προς 
τούτοις ώφειλεν ό ιατρός νά έχη πρόχειρόν τινα χώρον ή είδος θεραπευ
τηρίου, διά τήν ΰποδοχήν τών ασθενών και διά τήν θεραπείαν ελαφρό
τερων νοσημάτων* τέλος δέ άπητοΰντο και νοήμονες και πεπειραμένοι 
ΰπηρέται ή νοσοκόμοι διά τήν περιποίησιν τών εισαγομένων ασθενών. 
Οί νοσοκόμοι ούτοι ήσαν ώς έπί τό πλείστον αγορασθέντες δοΰλοι, οϊτι-
νες έβοήθουν τούς κυρίους των και έπέμ.ποντο πολλάκις ύπ' αυτών πρός 
νοσηλείαν άλλων ασθενών κατ οίκον. Ή ιατρική δέν έδιδάσκετο τότε 
ούτε έν Πανεπιστημίοις ούτε έν κλινικαϊς, ώς συμβαίνει τοΰτο σήμερον, 
άλλ' οί νέοι προσεκολλώντο εις πρεσβυτέρους ιατρούς, παρ' ών έδιδά-
σκοντο εμπράκτως τήν έπιστήμην. Πρό πολλοΰ ήδη και οί ναοί τοΰ 
Άσκληπιοΰ ήσαν είδος ιατρικών σχολών, έν αις ΰπήρχον διαμερίσματα 
προς νοσηλείαν τών άρρωστων. Ιερείς τοΰ θεοΰ τούτου, έκ περιτροπής 
διοριζόμενοι έπεριποιοΰντο έν ονόματι τοΰ θεοΰ τούτου τούς διαφό
ρους έγγύθεν και μακρόθεν συρρέοντας ασθενείς, και άπέκτων ούτω 
διά τών παραδόσεων και διά τής πείρας τάς άπαιτουμένας ίατρικάς 
γνώσεις. Τινές τών ιερέων τούτων ιατρών, αποσυρόμενοι έκ τοΰ ναοΰ, 
έξήσκουν τήν έπιστήμην των έπί ιδία αυτών ευθύνη. ΙΙολλάκις συνέβαι-
νεν ό υιός νά μανθάντρ παρά τοΰ πατρός του τήν ίατρικήν και νά κλη-
ρονομή παρ' αύτοΰ ού μόνον τάς γνώσεις και τήν πειραν, άλλά και τα 
αναγκαία εργαλεία, πρός τούτους και τόν τρόπον τοΰ παρασκευάζειν τα 
φάρμακα. 

Και ό Δημοκήδης ήτο υιός ίατροΰ. Ό πατήρ αύτοΰ, Καλλιφών 
καλούμενος, διετέλεσεν έπί τινα χρόνον ιερεύς τοΰ Άσκληπιοΰ έν Κνίδω, 
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και έγκατεστάθη μετά ταΰτα έν Κρότωνι. Ή ιατρική σχολή τής Κνίδου 
συναγωνίζετο μετά τής έν Κώ, και άν και δέν ειχεν αναδείξει Ιππο
κράτη, ώς αυτή, ειχεν όμως αποκτήσει μεγάλην φήμην παρά τοις συγ-
χρόνοις και ευλόγως έκαυχάτο διά τούς επιφανείς αυτής μαθητάς. Ούτω 
και ό Δημοκήδης κατηρτίσθη όσον οίον τε καλλύτερον' άλλ' οι νεανικοί 
χρόνοι, ούς ό φιλότιμος νέος ιατρός διήλθεν ύπό τήν όδηγίαν τοΰ ίδιου 
αύτοΰ πατρός, δέν ήσαν χρόνοι ειρηνικοί οΰδ' ευχάριστοι. Ό γέρων 
Καλλιφών ήτο άνήρ οξύθυμος και βίαιος, όστις έν τή παράφορα του δέν 
ειχεν όρια και καθίστα εις τόν υίόν του τόν βίον άφόρητον. Έπί τοσού
τον δέ έξετραχύνθη ή διάστασις αύτη, ώστε ό τάς άρίστας ελπίδας 
παρέχων νεανίας συνέλαβε τήν άπόφασιν νά έγκαταλείψη και τήν πα
τρίδα του και τόν κύκλον τών φίλων του, και τήν άφρόντιδα ύπαρξιν 
και ν' άπέλθη εις τά ξένα. Πόσον όμως έζημίωσεν αυτόν τό διάβημα 
τοΰτο, εξάγεται έκ τοΰ ότι βραδύτερον προθύμως παρεχώρει όλα του τά 
υπάρχοντα όπως έπανίδη τήν πατρίδα του. 

Και πρώτον μέν μετέβη εις Αίγιναν, τήν άκμάζουσαν τότε νήσον 
τοΰ Σαρωνικού κόλπου. Έν ίση αποστάσει άπό τών Αθηνών και τής 
αργολικής Επιδαύρου κειμένη παρεϊχεν αύτώ ή Αίγινα βλέψεις λίαν 
εύνοικάς. 'Άγνωστον είναι, έάν και άλλα αί'τια παρεκίνησαν αυτόν νά 
έκλέξη τήν Αίγιναν ώς τόπον διαμονής. Ίσως έν τών αίτιων τούτων 
ήτο και ή γειτνίασις τοΰ έν Έπιδαύρω ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ, τοΰ πρώ
τον θεραπευτηρίου τής Ελλάδος, τό όποιον παρεϊχεν αύτω άφορμήν 
πρός ίατρικάς μελετάς και πρός συναναστροφήν μετά πεπειραμένων 
συναδέλφων. Ό Δημοκήδης ουδόλως μετεμελήθη διά τήν άπόφασιν του 
ταύτην. Μετέβη εις Αίγιναν άνευ χρηματικών μέσων, άνευ φίλων και 
βοηθών, άνευ εργαλείων καί δή και άνευ φαρμάκων, και όμως κατώρ-
θωσε δι' επιτυχών θεραπειών, δι' ών άπεδεικνύοντο αί γνώσεις του καί 
ή προς τό καθήκον άφοσίωσίς του, νά ΰποσκελίση ταχέως πάντας τούς 
συναδέλφους του. Ή βαθμηδόν γενικευομένη αύτοΰ φήμη παρεκίνησε 
μετά παρέλευσιν ενός έτους τούς άρχοντας τής Αίγίνης νά τώ άπονεί-
μωσι θέσιν μόνιμον μέ μισθόν ενός ταλάντου (8000 περίπου σημερινών 
φράγκων). Ή τοιαύτη αντιμισθία ήδύνατο καί σήμερον νά θεωρηθή ώς 
ικανοποιητική, άλλά κατά τάς τότε τιμάς τό ποσόν τοΰτο είχε πολύ 
μεγαλειτέραν άξίαν, καί αποδεικνύει πόσην σημασίαν άπέδιδον οί Αίγι-
νήται εις τήν άπόκτησιν τοιούτου ίατροΰ. 

Ό βίος τοΰ νεαρού Άσκληπιάδου ήτο ούτως έξησφαλισμένος και τά 
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πάντα έφαίνοντο προοιωνίζοντα αύτώ αί'σιον τό μέλλον. Άλλ' ό Δημο-
κήδης ήτο εκ τών ανδρών εκείνων, οιτινες δεν έννοοΰσι νά ήσυχάσωσι, 
και οιτινες, άπαντες, άγονται και φέρονται ΰπό τών περιστάσεων, και 
φαίνονται προωρισμένοι νά λάβωσι μέρος ένεργόν εις τά πράγματα τοΰ 
κόσμου. Έν έτος μετά τήν έν Αίγίνη έγκατάστασίν του εκλήθη εις Αθή
νας, ένθα τώ προσσέφερον ώς άστυιάτρω μισθόν 10 χιλιάδων φράγκων 
ΰπό τόν όρον ν' άφοσιωθη εντελώς εις τήν θεραπείαν τών πολιτών. Άλλά 
και έν τή πρωτευοΰση τής Αττικής ό Δημοκήδης δέν διέμεινεν επί 
πολύ. Έπί έτος ήδη έξήσκει τό επάγγελμα του έν Αθήναις, καθιστά
μενος καθ' έκάστην γνωστότερος και διασημότερος, ότε άνήρ τις έρριψεν 
έπ' αύτοΰ τό βλέμμα, άνήρ, όστις άνήκεν εις τάς επιφανεστέρας ίστο-
ρικάς προσωπικότητας τών χρόνων εκείνων, και όστις ήτο άξιος καλλυ-
τέρας τύχης. Ό άνήρ ούτος ήτο ό Πολυκράτης, ό τύραννος τής Σάμου, 
ό συλλαβών τό μεγαλεπήβολον σχέδιον νά ίδρυση έκτεταμενον κράτος, 
περιλαμβάνον τάς παραλίας χωράς τοΰ Αιγαίου Πελάγους μετά τών νήσων 
αύτοΰ και νά πραγματοποίηση τήν μυθολογουμένην έξουσίαν τοΰ Μίνωος, 
τοΰ αρχαίου θαλασσίου θεοΰ τής Κρήτης. Κάλλιστα ήνόει ό Πολυκράτης 
πόσην σημασιαν ειχον τά χρήματα πρός έπίτευξιν τών μεγάλων αύτοΰ 
σκοπών ή ισχύς του έβασίζετο έπι τοΰ πλούτου' ή δέ προσπάθεια του 
νά συσσωρεύη όσον οιόν τε περισσοτέρους θησαυρούς υπήρξε και ή αιτία 
τής τελικής αύτοΰ καταστροφής. Άλλά τά χρήματα δέν έχρησίμευον 
αύτώ ή ώς τό μέσον, όπως προσελκύση εις τήν αύλήν του τούς περισσο
τέρους άνδρας τών χρόνων του. Γνωστόν είναι ότι ό Κεϊος Ανακρέων 
και ό Τηγινος Ίβυκος, οί δύο μεγαλείτεροι ποιηταί τοΰ αιώνος εκείνου, 
εύρον παρ' αύτώ έγκάρδιον ΰποδοχήν και άπετέλουν μέρος τοΰ κύκλου 
τών φίλων του. Έν τή αυλή τής Σάμου διΎίτάτο και έξοχος μ.άντις, 
έξ Ήλιδος έλκων τό γένος, όστις ειχεν έκμάθει έν τή πατρίδι αύτοΰ 
τήν τέχνην τοΰ προλέγειν τό μέλλον έκ τών άναδιδομένων φλογών τοΰ 
θυσιαστηρίου. Έν τώ μέσω τοΰ ίεροΰ άλσους τής Ολυμπίας ΰψοΰτο ό 
μέγας βωμός τοΰ Διός, έφ' ώ έκαίοντο καθ' όλον τό έτος παχεις μηροί 
βοών πρός τιμην τοΰ θεοΰ, και πρός τόν βωμον τοΰτον συνειχετο μαν-
τειόν, έν ω δύο μάντεις έκ τοΰ γένους τών 'ίαμιδών και τών Κλυτιαδών 
εναλλάξ έξετέλουν τήν ίεράν ύπηρεσίαν, κληροδοτοΰντες τούς κανόνας 
αυτής εις τούς διαδόχους των. Επειδή δέ μόνον οί δύο ούτοι μάντεις 
κατεϊχον τήν θέσιν ταύτην έφ' όρου ζωής έν τώ ίερώ τής Όλυμπίας, τά 
λοιπά μέλη άμφοτέρων τών γενών ήναγκάζοντο νά έξασκώσιν άλλαχοΰ 
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τήν θεολογικήν αυτών σοφίαν. Ιδίως οί Ιαμίδαι έχαιρον έν Ελλάδι 
μεγάλην ΰποληψιν ώς μάντεις. Ώς πολλοί ίεράρχαι τής λατινικής εκκλη
σίας, τινές τών έκ τοΰ γένους τούτου έπέπρωτο νά λάβωσι μέρος ένεργόν 
εις τόν πολιτικόν βίον τών συγχρόνων των. Εις τό γένος τών 'ίαμιδών 
άνηκε και ό μάντις εκείνος, όστις μετά τών δύο ποιητών άνέλαβεν έν 
τή αυλή τοΰ Πολυκράτους νέον και αναμφιβόλως προσοδοφόρον κύκλον 
ενεργείας. Εις τούς άνδρας τούτους προσετέθη και ό ημέτερος ιατρός. 
Ό Δημοκήδης δέν ήδυνήθη νά μή δεχθη τήν τιμητικήν τοΰ Πολυκρά
τους πρόσκλησιν, και τέσσαρα έτη μετά τήν έκ τής Κρότωνος άναχώ-
ρησίν του άφίκετο έν Σάμω. Ό τύραννος τω ώρισεν έτήσιον μισθόν δύο 
ταλάντων και τόν προσέλαβεν εις τήν ύπηρεσίαν τής αυλής του. Τοσαύτη 
δε ήτο ή εύχαρίστησις, ην ήσθάνετο ο Δημοκήδης συναναστρεφόμενος 
τόν ηγεμόνα, ώστε ού μόνον έν Σάμω διέμενε πάντοτε πλησίον του, 
όπερ τώ έπέβαλλεν άλλως τε κα: τό επάγγελμα του, άλλά και εις τάς 
έξωτερικάς επιχειρήσεις, συνώδευεν αυτόν άλλά μετ' ού πολύ απεδείχθη 
ότι ή τιμητική αύτη θέσις ήτο έν τών αίτιων, άτινα συνετέλεσαν εις 
τήν μεταβολήν τής τύχης τοΰ Δημοκήδους. 

Εις μικράν άπό τής Σάμου άπόστασιν έκειτο ή Μαγνησία, έδρα Πέρ-
σου σατράπου. Σατράπης τής πόλεως ταύτης ήτο κατ' εκείνους τούς 
χρόνους φιλόδοξος τις και ραδιοΰργος άνήρ, Όροίτης καλούμενος, όστις 
άνυπομόνως περιέμενεν εύκαιρίαν, όπως δι' ενός πολέμου άποκτήση ίσχύν 
παρά τώ ήγεμόνι. Ό Πολυκράτης τω έφάνη εΰπρόσδεκτον και εύκολον 
θΰμα' συνέλαβεν επομένως τόν σκοπόν νά τόν άπομακρύνη, δολίως εκεί
θεν και νά κυρίευση τήν άδέσποτον νήσον έν ονόματι τοΰ κυριάρχου 
αύτοΰ. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον απέστειλε πρεσβευτήν εις Σάμον, όπως 
άναγγείλη τώ τυραννώ, ότι ό Οροίτης σκέπτεται ν' αποχώρηση τοΰ 
κυρίου του και ότι ελπίζει εις τήν συνδρομ.ήν τοΰ Πολυκράτους, εις ον 
υπόσχεται ώς άντάλαγμα άφθονα τά χρηματικά μέσα πρός έπίτευξιν 
τών μεγαλεπήβολων αύτοΰ σκοπών. Αναγκαία εκρίθη πρός τοΰτο προ
σωπική συνέντευξις και ό Πολυκράτης προσεκλήθη νά μεταβή εις Μα-
γνησίαν. Ό δυστυχής Πολυκράτης ένέπεσεν εις τήν παγίδα. Παρά τάς 
συμβουλάς τών φίλων του, παρά τάς έπμόνους άποτροπάς τοΰ σοφοΰ 
αύτοΰ μάντεως, παρά τάς παρακλήσεις τής θυγατρός του, ήτις και έπι 
τοΰ πλοίου ακόμη μετά δακρύων περιεπτύχθη τόν πατέρα της άποτρέ-
πουσα αυτόν ν' άπέλθη, έπέμενεν ό Πολυκράτης νά επιχείρηση τόν 
πλουν. Έν Μαγνησίγ, δέ μ.όλις αφιχθείς έδολοφονήθη τω 522 π. Χ. 

32 
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Ό Σατράπης διέταξε νά κρεμάσωσι τό πτώμα επί σταυρού και έσφε-
τερισθη πάντας τους θησαυρούς, ούς έφερε μεθ' έαυτοΰ. Οι αποτελούντες 
την συνοδειαν τοϋ Πολυκράτους Σάμ.ιοι απεστάλησαν εις τήν πατρίδα 
των, διότι ό πονηρός Πέρσης ήθελε ν' απόκτηση κομμα έν Σάμ.ω 
χάριν των μελλόντων αύτοΰ σκοπών, τούς δέ λοιπούς μή Σαμιους ήχμα-
λώτισε. Μεταξύ αυτών εΰρίσκετο και ο ημέτερος Δημοκήδης, ώς και ό 
έξ Όλυμπίας Ίαμίδης μάντις. Και έν άρχη μέν ή θέσις τών αιχμα
λώτων τούτων ήτο ήκιστα ευχάριστος, βαθμηδόν όμως έβελτιώθη. Ό 
Δημοκήδης τουλάχιστον εύρεν εύχαιρίαν και εις τάς Σάρδεις, την νέαν 
έδραν τοΰ σατράπου, ν' άποκτήστρ φήμ.ην διά τής εξασκήσεως τοΰ εύερ-
γετικοΰ αύτοΰ επαγγέλματος. 

Ό Οροίτης όμως δέν έπέπρωτο νά χαρή έπί πολύ έπί τή επιτυχία 
του. Αποθρασυνθείς κατέστη ύποπτος εις τόν ήγεμόνα. Ό βασιλεύς 
Δαρείος άνερρυχήθη δι' έκτάκτων περιστάσεων έπί τοΰ θρόνου, και δέν 
χατειχεν αυτόν τότε άπό πολλοΰ, διό τω έφάνη έπικίνδυνον νά ζητήση 
εύθύνας παρά τοΰ ίσχυροΰ σατράπου (τοποτηρητοΰ του). Συμβουλευθείς 
τούς πιστούς αύτοΰ οπαδούς άπέστειλεν άνδρα άφοσιωμένον αύτώ, ονό
ματι Γαζαιον, όπως έπιτηδείως άπομακρύνη τον Όροι'την. Ό Βαζαιος 
άπήλθεν εις Σάρδεις και άμα αφιχθείς παρέδωκεν εις τον βασιλικόν γραμ.-
ματέα τοΰ σατράπου έπιστολήν τοΰ βασιλέως, δι' ής διετάσσοντο οί 
σωματοφύλακες τοΰ σατράπου νά παραιτηθώσιν αύθωρεί τών καθηκόν-
των αυτών. Γενομένων τούτων ό Βαζαίος κατενόησεν άτι οί πολεμικοί 
εκείνοι άνδρες άνεγνώριζον έτι την έξουσίαν τοΰ ήγεμόνος, καί τότε έπε-
δειςε δεύτερον έγγραφον, δι' ού διετάσσετο άνευ αναβολής 0 θάνατος του 
Όροίτου. Ό σατράπης έσφάγη, οί θησαυροί του πάντες έδημ.εύθησαν 
καί μετεκομίσθησαν μετά τών δούλων αύτοΰ εις Σοΰσα, τήν πρωτεύου-
σαν. Μεταξύ τών δούλων εΰρίσκοντο καί οί μετά τόν φόνον τοΰ Πολυ
κράτους αίχμαλωτισθέντες παρά τοΰ σατράπου, έν οις και ό Δημοκήδης, 
όστις τό πεμπτον ήδη ΰφίστατο την μεταβολήν τής τύχης. Άπό τής 
πατρίδος του παρά τάς άχτάς τής μεσημβρινής Ιταλίας εΰρίσκετο ήδη 
εκσφενδονισμένος εις τά βάθη τής Ανατολής μεταξύ βαρβάρων έστερη-
μένος τών πάντων καί έν μεγάλη άθλιότητι. 

Και όμως έφαίνετο ότι έπέπρωτο αύτώ νά δράση άκόμη έπ' άγαθώ 
τής άνθρωπότητος. Παρά τοις Πέρσαις έπεκράτε: ή έξις, ό Πέρσης ήγε-
μών νά επιδίδεται έφιππος εις την θήραν άγριων θηρίων. ^Ητο τοΰτο 
άρχαίον έθιμον, τό όποιον ό Δαρείος χάριν τής αξιοπρέπειας καί τοΰ 
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γοήτρου τής εξουσίας του δέν ήδύνατο νά παραβη, καί μάλιστα διότι 
ήτο φίλος τής θήρας καί ίππεύς άριστος. Συνέβη δέ μικρον μετά τά 
εκτεθέντα γεγονότα, ό βασιλεύς θηρεύων νά πηδήση άπό τοΰ ίππου του 
καί νά εξάρθρωση τόν πόδα του. Τό πάθημα ήτο σοβαρόν. Ό παθών 
μετηνέχθη κακώς έχων εις τό άνάκτορον και έζητήθη ιατρική βοήθεια. 
Έν τή περσική αυλή εύρισκοντο τότε Αιγύπτιοι ιατροί, οιτινες εθεω
ρούντο ώς οι ίκανώτεροι τών ιατρών άλλ' ή ανατομία ήτο τό ασθενές 
αυτών μέρος. Αμέσως έπελήφθησαν τής θεραπείας τοΰ πάσχοντος ποδός, 
άλλά τοσούτον άνεπιτηδείως προέβησαν εις τοΰτο, ώστε δέν κατώρθωσαν 
νά έπαναφέρωσι τόν βλαβεντα άστράγαλον εις τήν θέσιν του, και μετα-
χειρισθέντες πρός τοΰτο τήν βίαν κατέστησαν τό πάθημα έτι σοβαρώτε-
ρον. Ό βασιλεύς υπέφερε δριμύτατους πόνους, και έπί έπτά όλας ημέρας 
δέν ήδυνήθη νά κοιμηθή. Τό συμβάν τοΰτο ένεποίησε μεγάλην έντύπωσιν 
και κατέστη ή ομιλία τής αυλής ολοκλήρου. Ουδείς ήτο εις θέσιν νά 
δώση συμβουλάς, και πολύ όλιγότερον οι Αιγύπτιοι ιατροί. Τήν όγδόην 
ήμεραν, ότε οι πόνοι ειχον καταστή αφόρητοι, ενεφανίσθη εις τήν αύλήν 
άνήρ τις, όστις διαμείνας άλλοτε εις τάς Σάρδεις, ειχεν ακούσει περί τοΰ 
διαπρεπούς "Ελληνος ίατροΰ τοΰ διατελέσαντος άλλοτε έν τή αυλή τοΰ 
Πολυκράτους έν Σάμω και αίχμαλωτισθέντος παρά τοΰ Όροίτου. Ό 
άνθρωπος έσχε τό θάρρος νά ειπη τοΰτο εις τόν βασιλέα. Ό Δαρείος διέ
ταξε νά άναζητηθη ό ξένος ιατρός. Ευρέθη ούτος μεταξύ τών δούλων 
τοΰ Όροίτου άγνωστος καί εγκαταλελειμμένος χαί ώδηγήθη δέσμιος 
καί ρακένδυτος ενώπιον τοΰ βασιλέως. Κατά πασαν πιθανότητα έάν 
έρωτάτο ό Δημοχήδης, θά έπροτίμα νά μείνη έν τη αφάνεια του χαί 
νά ζήστρ απλώς ώς μέχρι τοΰδε, έπί τή έλπίδι νά εύρτρ εύχαιρίαν πρός 
έπάνοδον εις τήν πατρίδα του, ή νά εΰρίσκηται έν τή αυλή άνατο-
λίτου ήγεμόνος, παρά τοΰ όποιου δέν είχε νά έλπιστρ άπαλλαγήν. 
Έκ τούτου εξηγείται ό δισταγμός αύτοΰ. "Οτε ευρέθη ενώπιον τοΰ 
βασιλέως, ούτος τόν ήρώτισεν, έάν έχει γνώσεις τής ιατρικής. Ό 
Δημοκήδης, όστις όμ,οίως κατενόησεν ότι τά πάντα έξηρτώντο έκ τής 
στάσεως του, ήρνήθη τοΰτο, άλλ ό βασιλεύς διειδεν ευκόλως ότι δέν 
έχει απέναντι αύτοΰ άνδρα άμοιρον ιατρικών γνώσεων, και χωρίς νά 
προβή εις περαιτέρω εξηγήσεις διέταξε νά τώ φέρωσι δεσμά και κέντρα. 
Ιδών τά βασανιστήρια ταΰτα όργανα ό Δημοκήδης δέν ΰπεκρίθη πλέον, 
άλλά και πάλιν συνετώς σκεπτόμενος δέν ηθέλησε νά έκτεθη εντελώς. 
Τις ήδύνατο νά προιδη τι ήθελε συμβή άποτυγχανούσης τής θεραπείας ; 
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Διό άνεφερε τω βασιλεί, ότι, δεν είναι κυριως έξ επαγγέλματος ιατρός* 
άλλ' ότι έπι πολύ ειργάσθη ΰπό έτερον ίατρόν, και απέκτησε γνώσεις 
τινάς τής έπιστήμης. Ό βασιλεύς όμως επέμενε και τον διέταξε νά έςε-
τάση τόν πάσχοντα πόδα. "Αμα ό Δημοκήδης διέγνωσεν ότι εσφαλμέ
νως είχε γείνει ή θεραπεία κατελήφθη ΰπό μεγάλου ενδιαφέροντος. Και 
πρώτον μέν έφρόντισε ν' ανακούφιση τάς άλγηδόνας, είτα δέ μετεχειρίσθη 
ελληνικά φάρμακα, τά όποια παρέσχον τώ Δαρειω νύκτας ήσυχους. Η 
δέ θεραπεία, υποβοηθούμενη και ΰπό τής υγιούς κράσεως τοΰ πάσχοντος, 
απέβη τοσοΰτον επιτυχής, ώστε ό βασιλεύς έν βραχυτάτω χρόνω ίάθη 
εντελώς, έν ω είχε τελείως άπελπισθή περί τούτου και έφοβειτο μη μείνη 
χωλός καθ' όλον τόν βίον του. 

Ή ευγνωμοσύνη τοΰ ήγεμόνος έξεδηλώθη διά δώρου συμβολικού, τό 
όποιον άπεδείκνυε πόσον δεδικαιολογημένοι ήσαν οί φόβοι τοΰ Δημοκή-
δους. Ό Δαρείος διέταξε δηλ. νά τώ φέρωσι ζεύγος χρυσών άλύσεων. 
Άλλ' ό Δημοκήδης δέν ήτο άνήρ νά ύποταχθή τόσον ευκόλως εις τήν 
τύχην του, και μετά παρρησίας ήρώτησε τόν βασιλέα, έάν σκοπίμως 
θέλει νά τώ παράσχη διπλούν κακόν, διότι τόν έθεράπευσεν έξ ενός μόνον 
κακού. Ό Δαρείος είλκύσθη ύπό τής εΰτόλμου ταύτης παρατηρήσεως, 
έγελασε και διέταξεν αυτόν νά μεταβή παρά ταίς γυναιξίν αυτού* όταν 
δέ αύται ειδον αυτόν έν συνοδεία τοΰ αύλάρχου είσερχόμενον εις τόν γυ-
ναικωνίτην και έμαθον ότι ούτος ήτο ό σώσας τόν βασιλέα, αμέσως έκα
στη τών γυναικών ήντλησεν έκ τοΰ έν τή αίθούση ευρισκομένου ανοικτού 
ταμείου χρυσά νομίσματα, τά όποια έδώρησε τώ Δημοκήδει. Η̂σαν δέ 
ταύτα τόσον πολλά τόν αριθμόν, ώστε ό παρακολουθών αυτόν υπηρέτης 
Σαίτων, όστις συνελεγεν αυτά, έλαβε και δι' εαυτόν ίκανον ποσόν. 

Έφαίνετο ότι ή τύχη ήρξατο ευνοούσα τον Δημοκήδη. Ό ΰπό τοΰ 
βασιλέως τιμώμενος εθεωρείτο παρά τοις Μέρσαις μέγας άνήρ. Ούτω 
και ό Δημοκήδης άποκτήσας πλοΰτον και δόξαν κατέστη ό ήρως τής 
ημέρας* πάντες οι αυλικοί μετεχειρίζοντο αυτόν μετά πολλής έκτιμή-
σεως και σεβασμού. Ό δέ Δαρείος ού μόνον διώρισεν αυτόν ίδιαίτερόν 
του ίατρόν, άλλά και προσωπικήν τώ έδείκνυε φιλιαν, προσκαλών αυτόν 
επανειλημμένως εις τήν βασιλικήν τράπεζαν, όπερ εθεωρείτο μία τών 
υψίστων τιμών έν τή περσική Αυλή. Κατά τό γεΰμα τόν ήρώτα περί 
τοΰ βίου αύτοΰ και μετά προσοχής ήκροάτο αύτοΰ διηγουμενου περί τών 
νεανικών του χρόνων έν Κρότωνι, ό,τι όμ.ως ό Έλλην ιατρός διηγείτο 
τώ Δαρείω περί τοΰ αθλητού Μίλωνος έτερπεν ιδίως τόν βασιλέα. Οί 
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Πέρσαι έθεώρουν μυθώδες τό φαινόμενον. ότι ολόκληρος λαός ειχεν 
απλούν στέφανον δάφνης άνταξίαν άμοιβήν διά τόσον κοπιώδεις αγώνας. 

Ουδέν νέφος έσκιαζε πλέον τήν τύχην τοΰ Δημοκήδους* τό μόνον 
μελανόν σημείον ήτο ή άπομάκρυνσις άπό τής πατρίδος του. Μεγάλως 
τίμα τόν Δημοκήδη, Οτι έν τή υψηλή αύτοΰ θέσει δέν έλησμόνησε τούς 
άλλοτε συντρόφους του τών ευτυχών και δυστυχών ήμερων. Κατώρθω-
σεν, ώστε και ό έξ Ήλιδος μάντις, όστις εΰρίσκετο μεταξύ τών αιχμα
λώτων τοΰ Όροίτου, νά καταλάβη θέσιν άξιοπρεπεστέραν ωσαύτως 
διά τών παρακλήσεων του έσωσε τήν ζωήν τών Αιγυπτίων ιατρών, τών 
όποιων ή άποτυχοΰσα θεραπεία τοΰ βασιλέως επρόκειτο νά τιμωρηθή 
δι' άνασκολοπισμοΰ. 

Ούτως ειχον τά πράγματα, ότε νέα μεταβολή έπήλθεν εις τάς τύχας 
του. Μεταξύ τών γυναικών τοΰ Δαρείου ή επιφανεστέρα κατά τό πνεΰμα 
και τήν έπιρροην ήτο ή Άτοσσα, θυγάτηρ τοΰ Κύρου, τοΰ πρώτου 
βασιλέως τών Περσών και θεμελιωτοΰ τής δυναστείας. Ή έξοχος αύτη 
γυνή ειχεν ήδη ΰποστή πολλάς περιπέτειας πριν ή γείνη σύζυγος τοΰ 
Δαρείου. Εις πρώτον γάμον ειχε νυμφευθή τόν άδελφόν της Καμβύσην, 
γάμον, όστις αντέβαινε μέν εις τά περσικά έθιμα, άλλ' έπετρέπετο εις 
τό ΰψηλόν άξίωμα τοΰ βασιλέως."Οτε δέ, απουσιάζοντος τοΰ Καμβύσου, 
τή βοήθεια τής ίσχυράς σπείρας τών μάγων, εις τών οπαδών αύτοΰ ΰπό 
τό πρόσχημα ότι ήτο ό Σμέρδις, ό φιλόδοξος αδελφός τοΰ Καμβύσου, 
ό έχων δικαιώματα έπί τής διαδοχής τοΰ θρόνου, άνεκηρύχθη ήγε-
μών και παρέλαβε μετά τόν θάνατον τοΰ βασιλέως και τον γυναι-
κωνίτην αύτοΰ και σύν αύτώ και τήν χήραν τοΰ βασιλέως Άτοσ-
σαν. Βραδύτερον απεκαλύφθη ό Ψευδοσμέρδις κα! έφονεύθη, και ό 
Δαρείος, όστις καταγόμενος έκ πλαγίας γραμμής τοΰ βασιλικοΰ οίκου 
τών Άχαιμενιδών, είχε λάβει ένεργόν μέρος εις τήν πτώσιν τοΰ άπα-
τεώνος, άνερριχήθη μετ' αυτόν έπί τοΰ θρόνου. Και ούτως ανέλαβε και 
άπασαν τήν κληρονομίαν τοΰ προκατόχου του. Ουδόλως άπορον, αν 
μεταξύ τών γυναικών τοΰ βασιλέως ή υπερήφανος και εις όλας τάς 
ραδιουργίας τοΰ γυναικωνίτου έμπειρος θυγάτηρ τοΰ Κύρου, έκτήσατο 
μετ ού πολύ μεγάλην έπιρροην. Τό γένος αυτής παρεϊχεν εις τήν θέσιν 
τοΰ Δαρείου νομιμοποίησιν τρόπον τινά, έχουσαν δι' αυτόν ύψιστην 
σημασιαν. Μεμυημένη παιδιόθεν εις τάς παραδόσεις τοΰ περσικού βασι
λικού οίκου, ήτο ή Άτοσσα εις θέσιν, νά παρέχη εις τόν τρίτον αυτής 
σύζυγον συμβουλάς πολύτιμους, τοσούτω μάλλον καθ' Οσον ουδείς άλλος 
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έν τη Αΰλη έγίνωσκε τά μυστικά καί τάς σκέψεις αύτοΰ. Άφ' έτερου δε 
καί ή Άτοσσα ειχεν ίκανάς άφορμάς νά καταστη απαραίτητος τω 
βασιλεί, διότι τω ειχε γεννήσει τέκνα και κατεγίνετο νά έξασφαλίση 
τήν διαδοχήν τοϋ θρόνου εις τόν πρεσβύτερον αυτής υίόν, τόν Ξέρξην, 
όστις έξηκολούθησε τον μέγαν κατά τής Ελλάδος πόλεμον, διαδοχήν, 
έφ' ής Ειχεν αξιώσεις ό Άρταβαζάνης, ό υιός τοΰ Δαρείου έκ τοΰ προη
γουμένου αύτοΰ γάμου. Πόσον ουσιώδες τή ήτο νά φαίνηται ευχάριστος 
τώ βασιλεί και διά τών σωματικών αυτής θέλγητρων δέν έλησμόνει ή 
Άτοσσα, ήτις δέν εύρισκετο πλέον έν τή πρώτη αυτής νεότητι. Συνέβη 
τότί νά άσθενήση ή Άτοσσα, καί νά προσβληθή ΰπό νοσήματος, τοϋ 
όποιου αι συνέπειαι ήδύναντο μεγάλως νά έπηρεάσωσι τήν ΰγείαν της' 
προσεβλήθη δηλ. ύπό οιδήματος τοΰ μαστοΰ, το όποιον ήρξατο χατα-
τρώγον τάς σάρκας της. Και έν όσω μέν τό οίδημα τοΰτο ήτο μικρόν, 
έκρυπτεν κύτό επιμελώς, ουδέποτε πρός ούδένα όμιλοΰσκ περί αύτοΰ, 
ότε όμως τό κακόν ηύξησεν, έκάλεσε τόν "Ελληνα ίατρόν, όστις είχε 
θεραπεύσει τόν σύζυγόν της, καί τόν διέταξε νά έξετάση επιμελώς τό 
πάσχον μέρος. Ό Δημοκήδης ένόησεν ότι ειχε σημάνει ή ώρα τής 
σωτηρίας του. Η έπρεπε νά ώφεληθή τής περιστάσεως ταύτης, ή 
έπρεπε νά παραιτηθή διά παντός τής εις τήν πατρίδα του επανόδου. 
Έξήτασεν επισταμένως τήν πάσχουσαν καί τή προειπε τήν εντελή 
αυτής θεραπείαν, άλλά διά τήν έπιτυχίαν τής θεραπείας έθεσεν όρον, 
καθ' όν ή "Ατοσσα ΰπεχρεοΰτο δι' όρκου νά τώ παράσχω άμοιβαίαν 
ύπηρεσίαν, ήτις δι' αύτόν μέν ήτο σπουδαιότατη όσον καί δι' αυτήν ή 
ιασις, αυτή δέ ουδόλως επιζήμιος καθίστατο. Ή Άτοσσα ώρχίσθη' ή 
θεραπεία ήρξατο καί έσχε τήν προσδοκωμένην έκβασιν. Άφ' ού δέ ή 
βασίλισσα ϊάθη εντελώς, ό Δημοκήδης τή επανέλαβε τήν αίτησίν του, 
ήτις ήτο νά τώ δίευκολύνη μίαν έπίσκεψιν εις τήν πατρίδα του, τήν 
Κρότωνα. Δέν έξεφράσθη όμως, έάν έμελλε νά έπανελθη. Αμφότεροι 
άνεγνώριζον πόσον δυσκόλως ό Δαρείος ήθελε συγκατατεθή ν' άπομα-
χρυνθή ό ιδιαίτερος αύτοΰ ιατρός, τόν όποιον τοσοΰτον έξετίμα, καί 
όσα άπητοΰντο πρός τοΰτο όλως έξαιρετικά μέσα. Ό Δημοκήδης 
χ εν ήδη εκπονήσει κατά διάνοιαν τό σχέδιον του και συνεννοήθη διά 

τά περαιτέρω μετά τής άνάσσης, ήτις αμα ευρεθείσα μόνη μετά τοΰ 
Δαρείου έπρεπεν έντέχνως νά φέρη τόν λόγον έπι τοΰ αιτήματος τοΰ 
ατροΰ. Τοΰτο καί έγένετο. Ή Άτοσσα, ην ό Δαρείος συνεβουλεύετο 
εις πάσας τας σπουδαιας τοΰ κράτους του υποθέσεις, τώ ειπεν ότι έχει 
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εις τήν ψυχήν της μεγάλην φροντιδκ. Προκληθεΐσα δέ ύπό τοϋ βασιλέως 
νά έξηγηθή σαφέστερον, τώ είπε : α Δαρείε, είσαι βασιλεύς ισχυρός και 
συγκεντροίς έν ταίς χερσί σου δύναμιν πρός μεγάλην και εύρεΐαν δράσιν 
άλλά κάθησαι αδρανών καί δέν σκέπτεσαι νά προσάρτησης νέαν χώραν 
εις τάς περσικάς κτήσεις.Επειδή δέ ευρίσκεσαι άκόμη έν ηλικία άκμαία, 
δίκαιον είναι νά έπίχειρήσης τι, δυνάμενον νά πείσγ, τόν λαόν σου,̂ ότι 
είσαι πράγματι ό κατάλληλος ήγεμών και άξιος νά κατέχης θρόνον 
τοσοΰτον περιβλεπτον. Όφείλεις πρός τούτοις νά λάβης ύπ' όψιν, ότι 
οι υπήκοοι σου. μή ασχολούμενοι εις εξωτερικούς πολέμους, ήδύναντο 
ευκόλως νά συλλάβωσι τήν ίδέαν επαναστάσεως εναντίον σου, διότι 
ουδέν είναι πλέον έπικίνδυνον διά τούς λαούς ή νά διέρχωνται τάς 
ήμέρας έν άδρανεία και ήσυχία. Επέστη ήδη ό κατάλληλος πρός δράσιν 
χρόνος, έν όσω ευρίσκεσαι έν τή άκμή, τοϋ βίου σου, διότι έφ' ό'σον τό 
σώμα αυξάνει και αναπτύσσεται, έπί τοσοΰτον αυξάνει και ή πρός τήν 
δράσιν τάσις, έν ώ όταν τό σώμα άρχίση νά παρακμάζη χαλαροϋται 
και ή τής δράσεως δύναμις. 

Εκ τών λόγων τούτων καταφαίνονται αί ίδέαι τοϋ Δημοκήδους, 
ίδέαι πυθαγόρειοι. Τοιαύτη μορφή έκ τοΰ στόματος̂ τής θυγατρός τοΰ 
Κύρου έκφερομε'νη δέν ήδύνατο ή νά έπηρεάση τό πνεΰμα τοΰ διαδόχου 
αϋτοϋ. Βαθύτατη ήτο ή έντύπωσις, ήν ένεποίησαν οί λόγοι τής γυναι
κός του έπί τοΰ πνεύματος τοΰ Δαρείου, όστις τή άπήντησεν ότι πρό 
πολλοΰ είχε κατά νουν σχέδιον μεγαλεπίβολον, και σκέπτεται έν πρώ
τοις νά ένώσνι τήν Άσίαν μετά τής Ευρώπης διά γέφυρας, όπως έκστρα-
τεύση κατά τών Σκυθών. Τό σχέδιον τοΰτο ήθελε συντόμως πραγματο-
ποιηθή. Άλλ' ή άπάντησις αύτη τοΰ βασιλέως δέν έπεδοκιμάσθη ύπό 
τής Άτόσσης, ήτις τώ ειπε καθαρώς ότι δέν δύναται νά έγκρίνη τοιοϋτο 
σχέδιον, καθότι ή καθυπόταξις τών Σκυθών δέν ήτο έξα ρετικόν τι 
κατόρθωμα και όλίγην δόξαν ήθελε τή προσκτήσει' άλλως τε οι Σκϋθαι, 
άμα θέληση ό βασιλεύς, θά συνταχθώσι πρός αυτόν. Άλλ' ό,τι ιδίως θά 
ευχαριστεί αυτήν, προσέθηκεν ή πονηρά γυνή, θά ήτο νά έκστρατεύση ό 
Δαρείος κατά τών Ελλήνων. Πράττων τοΰτο θά έξεπλήρου ένα τών 
δικαιοτέρων αυτής πόθων, διότι μή ούσα καλώς υπηρετημένη ύπό τών 
θεραπαινίδων της, θά ήδύνατο διά τοΰ πολέμου ν άποκτήση δούλας έκ 
Λακωνίας, έξ Άργους, έξ Αττικής και έκ Κορίνθου, αϊτινες ΰφ'όλας 
τάς επόψεις ήσαν ίκανώτεραι και ευπρεπέστερα! ώς μάλλον μεμορφωμέ 
ναι. Εκτός δέ τούτου έχει τώρα ό βασιλεύς εις τήν διάθεσίν του ανδρ 
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όστις υπέρ πάντα άλλον έν τη περσική Αυλή ήτο ενήμερος εις τά πράγ
ματα τής Ελλάδος και γνώστης έμπειρος καί τής χώρας και τών κατοί
κων. Ό άνήρ ούτος είναι ό Έλλην ιατρός, ό θεραπεύσας τόν πόδα του. 

Ό Δαρείος δέν ήνόησεν ότι ή επιθυμία τής συζύγου του ν' απόκτηση 
δούλας Ελληνίδας ειχεν έπινοηθή παρ αυτής, μ.όνον όπως ό Δαρείος 
έκλάβη τοΰτο ώς γυναικείαν ίδιοτροπίαν. Ούτος δέ μή θέλων ν' άντιστή 
εις τήν έπιθυμίαν τής βασιλίσσης, διότι ητο σΰζυγος άφωσιωμένος εις 
αυτήν, απεφάσισε ν' άποστείλη άριθμόν τινα έπισήμων Περσών τή 
συνοδεία τοΰ Δημοκήδους εις τάς μεγαλειτέρας πόλεις τής Ελλάδος, 
όπως συλλέξωσι τάς άπαιτουμένας πληροφορίας, ίνα έπί τή βάσει τού
των προβή εις τήν έκστρατείαν. Ούτως επρόκειτο αί τύχαι τής Ελλά
δος καί σύν αΰταίς καί τό μέλλον τής Ευρώπης νά έξαρτηθη έκ τής 
ιδιοτροπίας μιας γυναικός. 

Άνευ αναβολής έγένοντο αί αναγκαία: προπαρασκευαί. Την έπιοΰσαν 
ό Δαρείος έκάλεσε παρ' έαυτώ δεκαπέντε έκ τών επιφανέστερων Περσών, 
πολιτικών καί στρατιωτικών, και διέταξεν αυτούς νά περιέλθωσιν ΰπό 
την όδηγίαν τοΰ Δημοκήδους τάς Έλληνικάς άκτάς, άλλά ταυτοχρόνως 
ένετείλατο αΰτοϊς νά προσεςωσι καλώς, μή ό Δημοκήδης δραπέτευση,άλλά 
νά τόν έπαναφέρωσι πάλιν εις Σούσα. Κατόπιν εκλήθη και ό Δημοκή
δης παρά τώ βασιλεί. Ό Δαρείος έξήγησεν εις τόν ίατρόν του τό σχέ-
δ:όν του, και τόν παρεκάλεσε ν' άναλάβη τήν όδηγίαν τών Περσών και 
νά τοις επίδειξη έν Ελλάδι ό',τι άξιον παρατηρήσεως καί εξετάσεως. 
Έκτος δέ τούτου τώ παρέσχε τήν άδειαν νά λάβη μεθ εαυτού τά υπάρ
χοντα του, τά Οποία νά προσφέρη δώρον εις τόν πατέρα του καί τούς 
αδελφούς του, καί τω ύπεσχέθη κατά τήν έπάνοδόν του άποζημίωσιν 
διά τους κόπους του. Τέλος ό βασιλεύς προσέφερεν αύτώ φορτηγόν πλοίον 
πλήρες διαφόρων αντικείμενων, τό όποιον ετίθετο ΰπό τάς άμέσους δια-
ταγάς του. Διά τών περιποιήσεων τούτων ό Δαρείος οΰδένα άλλον σκο
πόν εύρεν ή νά προσέλκυση ότι μάλλον πρός αυτόν τόν διάσημ.ον ίατρόν 
τον. Ό ευφυής όμως Έλλην, υποπτευθείς μή ή τοιαύτη γενναιοδωρία 
τοΰ ήγεμόνος άποβλέπη εις τήν βεβαίωσ:ν τής πίστεως του, είπεν οτι 
προτίμα ν άφήση τά πάντα έν Σοΰσοις, όπως εύρη αυτά πάλιν εις τήν 
έπιστροφήν του. Τό πλοίον όμως μετά τών δώρων διά τούς συγγενείς 
του εδέχθη εΰγνωμονως. 

Ολίγας ημέρας μετά ταύτα απέπλευσαν. Κα: πρώτον μέν τό πλοίον 
διηυθύνθη εις Σιδώνα, τον μέγαν έμπορικόν λιμένα τής Φοινίκης. Εκεί 
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ετέθησαν κατά βασιλικήν διαταγήν εις τήν δίάθεσιν τών απεσταλμένων 
δύο τριήρεις, τό δέ φορτηγόν πλοίον έπληρώθη κατ' έκλογήν τοΰ Δημ.ο
κήδους παντοειδών πολυτίμων έμπορευμάτων. Μέ τά τρία ταΰτα πλοία 
οί Πέρσαι περιέπλευσαν τάς Έλληνικάς άκτάς λαμβάνοντες πανταχού 
τάς αναγκαίας σημειώσεις καί εξετάζοντες τήν κατάστασίν τής χώρας 
καί τό πνεΰμα τών κατοίκων. 

Τέλος δέ άφίκοντο και εις τά ύδατα τής πατρίδος τοΰ Δημοκήδους. 
Πώς έπαλλεν ή καρδία τοΰ Έλληνος, όταν είδε μακρόθεν άναφσινομέ-
νην τήν παραλίαν τής πατρώας αΰτοΰ γης ! Τά πλοία ήγκυροβόλησαν 
εις Τάραντα. Ένταΰθα έπαρουσιάζετο διά τόν Δημοκήδην ή πρώτη 
ευκαιρία νά δραπέτευση, άλλά πρός έπιτυχίαν τής φυγής άπητείτο 
μεγάλη περίσκεψις. Ό έχει βασιλεύων ήγεμών, Άριστοφελιδης όνόματι, 
ήτο συγγενής τοΰ Δημοκήδους. Έάν κατωρθοΰτο ή απαρατήρητος μετ' 
αΰτοΰ συνεννόησ:ς, ή σωτηρία ήτο έξησφαλ:σμένη. Κα: τοΰτο επετεύχθη. 
Ειδοποιηθείς ό Άριστοφελίδης ούδ' έπι στιγμήν έδίστασε νά λάβη, τά 
αναγκαία μέτρα, διέταξε κρυφίως ν'άφαιρέσωσιν ολας τάς κώπας άπό 
τών ξένων πλοίων καί νά συλλάβωσι τους Πέρσας υπαλλήλους, οιτινες, 
ώς δικαίως συνεπέρανεν ό'Αριστοφελιδης, ειχον μεταβή έχει ώς κατάσκο
ποι. Έν ω δέ ή διαταγή αύτη έξετελεΐτο, ευρεν ό Δημοκήδης τήν κατάλ-
ληλον στιγμήν ν' άποβιβασθή καί νά μεταβή εις τήν πατρίδα του Κρό
τωνα. Έχει δ' αφιχθείς ανήγγειλε τοΰτο τώ Άριστοφελι'δη, όστις απέλυσε 
τους Πέρσας και τοις παρέδωχε πάλιν άβλαβη καί άθικτα τά πλοία των. 

Άλλ' οί Πέρσαι, μνήμονες τών διαταγών τοΰ βασιλέως των, έσπευ
σαν νά καταδιώξωσι τόν Δημ,οκήδη μέχρι τής Κρότωνος, όπου χαί 
άπεβιβάσθησαν. Κατά τύχην συνήντησαν τόν φυγάδα έν τή άγορα τής 
πόλεως και έζήτησαν νά τόν συλλάβωσιν. Ό Δημοκήδης, ώς ήτο έπό-
μενον, άντέστη, καί ό όχλος συνηθροίσθη. "Αμα οί πολίται έπληροφο-
ρήθησαν, περί τίνος επρόκειτο, επήλθε διαφωνία, και οί συνετώτερο: 
έγνωμοδότησαν, ένεκα τής μεγάλης ισχύος τοΰ βασιλέως τών Περσών, 
ότι δέν πρέπε: νά έναντιωθώσιν εις τήν παράδοσιν τοΰ βασιλικοΰ ίατροΰ, 
άλλ' οί πλείστοι τών πολιτών παρωργίσθησαν, διατι νά έπιτραπή εις 
ξένην δύναμιν, έστω καί τόσον ίσχυράν, νά στερήση τής ελευθερίας έν 
μεση τή πόλει και έν αυτή τή άγορα πολίτην τής Κροτωνος παρά τήν 
θελησιν του. Ό όχλος επετέθη διά ράβδων κατά τών Περσών, και θά 
έπήρχετο αιματοχυσία, έάν οί συνετωτεροι δέν έπενεβαινον. Μάτην 
παρέστησαν οί απεσταλμένοι τοΰ βασιλέως εις τούς Κροτωνιάτας τό 
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έπικίνδυνον τοΰ ν'άρπάσωσιν διά τής βίας δραπέτην δοΰλον άπό τοΰ 
κυρίου των ειπόντες ότι ό βασιλεύς ουδέποτε ήθελε άνεχθή τοιαύτην 
βίαν, και οτι αμέσως ήθελεν έκστρατεύσει κατά τής Κρότωνος και υπο
δουλώσει πάντας τούς κάτοικους. Οί άπότομοι και θρασεις ούτοι λόγοι 
έχυσαν έλαιον έπί τής πύρας. Οί Κροτωνιάται απεφάσισαν νά δείξωσιν 
εις τόν βασιλέα πόσον όλιγην σημασίαν έδιδον εις τάς άπειλάς ταύτας, 
και άφαιρέσαντες διά τής βίας τήν έκ πορφύρας πολυτελή χλαμύδα τοΰ 
Πέρσου, τοΰ λαβόντος τόν λόγον, περιέβαλον δι' αυτής τόν ΰπηρέτην 
τοΰ Πρυτάνεώς των ό δέ υπηρέτης ούτος ώφειλ.ε νά φορή τό ένδυμα 
τοΰτο την έβδόμην ήμέραν εκάστου μηνός, ότε έτελοΰντο αί θυσίαι, και 
τοΰτο πρός χλεύην τών Περσών εις άνάμνησιν τοΰ γεγονότος και εις 
ένδειξιν, ότι ή ελευθέρα Ελληνική πόλις δέν έπτοειτο ύπό τών απειλών 
Άσιάτου δεσπότου. Οι Πέρσαι ήναγκάσθησαν νά ΰποκύψωσιν εις τήν 
βίαν και νά παραιτηθώσι τής συλλήψεως τοΰ Δημοκήδους, έγκαταλι-
πόντες και τό φορτηγόν πλοίον, τό όποιον διεξεδίκει ό Δημοκήδης ώς 
ίδιοκτησίαν του. Έπανελθόντες δέ εις τήν Περσίαν ανήγγειλαν τώ βασι
λεί τήν δυσάρεστον ειδησιν. 

Τής έν Κρότωνι διαμονής του έπωφελήθη ό Δημοκήδης' ό πλοΰτος δν 
συνέλεξε, κατέστησεν αυτόν ένα τών έπισημ,οτέρων ανδρών. 'Ως τοιού
τος δέ έζήτησεν εις γάμον τήν θυγατέρα τοΰ άθλητοΰ Μίλωνος, όστις 
ασμένως συγκατετέθη εις τοΰτο, και ένετείλατο τοις Πέρσαις νά άναγγεί-
λωσι τοΰτο τώ Δαρείω, όπως μάθη ποίαν ΰπόληψιν έχαιρεν ο Δημοκή-
δης έν τή πατρίδι αύτοΰ. Ό βασιλεύς τών Περσών ουδέποτε τώ έσυγ-
χώρησε τήν φυγήν του, και οσάκις έγίνετο λόγος περί άπιστων ανθρώπων 
δέν παρέβλεπε ν' αναφέρε τό παράδειγμα τοΰ Δημοκήδους, ώς ανδρός 
κακόπιστου και ΰποκριτοΰ. 

Τέλος μετά τοσαύτας περιπέτειας τό σκάφος τοΰ βίου τοΰ Δημοκήδους 
είσέπλευσεν εις ασφαλή λιμένα, ένθα τώ προοιωνίζετο ειρηνική διαμονή 
και διαρκής εύδαιμονία. Διά τοΰ γάμου του μετά τής θυγατρος τοΰ Μί
λωνος είσεχώρησεν εις τόν κύκλον τών πρώτων οικογενειών τής πόλεως 
και συνεδέθη διά οικογενειακού δεσμοΰ μετά τοΰ οίκου τοΰ Πυθαγόρα. 

Είδομεν ήδη ανωτέρω ότι δέν είχε μείνει ανεπηρέαστος έκ τών ιδεών τοΰ 
μεγάλου φιλοσόφου. Πώς ήτο άλλως τε δυνατόν, άνήρ πλήρης δράσεως 
νά μή άκολουθήση τά διδάγματα τοιούτου διδασκάλου ; Πιθανόν είναι ότι 
ήδη ό πατήρ τοΰ Δημοκήδους είχε σχετισθή μετά τοΰ Πυθαγόρα, διότι 
εις τών βιογράφων τοΰ φιλοσόφου, ό "Ερμιππος, διηγείται ότι ό Πυθα-
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γόρας μετά τόν θάνατον ενός τών οπαδών του, τοΰ Κροτωνιάτου Καλ-
λίφώντος, ειχε τήν συναίσθησιν ότι ή ψυχή τοΰ αποθανόντος εΰρίσκετο 
πλησίον του και έν ήμερα και έν νυκτί. Και βεβαίως ό Καλλιφών ούτος 
δέν είναι άλλος τις ή ό πατήρ τοΰ Δημοκήδου, συνομήλιξ τοΰ Πυθαγόρα. 

Ό Δημοκήδης ήτο ήδη άνήρ μεγάλης πείρας και ανεγνωρισμένος τής 
επιστήμης του αντιπρόσωπος. Κατ' εκείνον τόν χρόνον φαίνεται θά έπε-
δόθη και εις συγγραφήν επιστημονικού βιβλίου, έξεπόνισε δέ ίατρικόν 
σύγγραμμα εις δέκα τόμους, του όποιου χρήσιν έποιήσατο και αυτός ό 
κατά πολύ μεταγενέστερος αύτοΰ Πλίνιος. Πλείστοι μαθηταί συνέρρεον 
πανταχόθεν εις τάς παραδόσεις του, και ή ιατρική σχολή τοΰ Κρότωνος 
απέκτησε μεγάλην φήμην καθ' όλην τήν Ελλάδα. Μετά τοΰ Δημοκή
δους αναφέρεται και ό Άλκμαίων, ιατρός και ούτος και φυσιοδίφης έκ 
τής σχολής τοΰ Πυθαγόρα, διάσημος ώς ανατόμος, και ό πρώτος, Οστις, 
ώς λέγεται, επεχείρησε νεκροψίας. Και ό Άλκμαίων διέπρεψεν ώς συγ
γραφεύς. Ώς συμπολίτης, σύγχρονος και συνάδελφος, οπαδός και ούτος 
τοΰ Πυθαγόρα, έπόμενον ήτο ότι και μετά τοϋ Δημοκήδους είχε στενάς 
σχέσεις. "Οταν δέ μάθη τις, ότι μετά παρελευσιν πολλών γενεών, ότε 
και ό Πυθαγόρας και ό Δημοκήδης δέν ΰπήρχον πρό πολλοΰ έν τοις 
ζώσιν, και δυστυχείς καιροί ενέσκηψαν κατά τών Πυθαγορείων, μεταξύ 
τών πολλών έκ τής εξορίας έπανακαμψάντων μαθητών τοϋ μεγάλου φιλο
σόφου ΰπήρχον και ιατροί, οιτινες απέκτησαν μεγάλην πεϊραν έν τή 
θεραπεία τών νοσούντων, εννοεί τις άφ' ενός μέν πόσον στενώς συνεδέετο 
ή ιατρική επιστήμη μετά τής πυθαγορείου διδασκαλίας και άφ' έτερου 
έπί πόσον χρόνον διετηρήθη ή επήρεια τοΰ μεγάλου διδασκάλου. 

Καθ' ον χρόνον εΰρίσκετο ό Δημοκήδης έν τή άκμ.ή τής δράσεως αύτοΰ 
ήκμαζε και ή Κρότων. Τό πατροπαράδοτον πολίτευμα, εις τό όποιον 
ώφείλετο ή ευημερία και ή πρόοδος, έτηρειτο ώς κειμήλιον ΰπό τής χαλ-
λυτέρας τάξεως τών πολιτών. Ή επήρεια τοΰ Πυθαγόρα και ό ηθικός 
πυρήν τής διδασκαλίας του έπηρέαζον και τά τής πολιτείας και άνέτρε-
πον πάσαν κατάχρησιν τής αρχής, ήτις πράγματι συντελεστική τότε 
εΰρίσκετο εις χείρας τών οπαδών αύτοΰ. Ή ιστορία έχει άφορμήν νά 
σημειώση ότι ένταΰθα συνέπιπτεν ή αριστοκρατία τοϋ γένους μετά τής 
αριστοκρατίας τοϋ πνεύματος. Και όμως εϋνόητον είναι ότι ΰπήρχον και 
δυσηρεστημένοι, οιτινες έμειναν, δικαίως ή αδίκως, παραγκωνισμένοι καί 
έκαραδόχουν εύκαιρίαν, όπως καταβάλωσι τούς ισχυρούς αυτών αντιπά
λους καί άναλάβωσι τήν διοίκησιν τής χώρας των. 
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Τω 510 π. Χ. εξερράγη πόλεμος μεταξύ της Κρότωνος και της ίσχυ-

ρας γειτονος πόλεως Συβάρεως. Ό πόλεμος ούτος έληξε διά περιφανούς 
των Κροτωνιατων νίκης και διά της εντελούς ηττης των αντιπάλων 
των. Ή Σύβαρις κατεστράφη ες ολοκλήρου. "Ινα δε καταστήσωσι τον 
τόπον, όστις επί τοσούτον χρόνον διέγειρε δια τού πλούτου και τοϋ άβρο-
διαίτου βίου των κατοίκων της τον φθόνον των γειτνιαζουσών χωρών, 
εις αιώνα τον άπαντα άκατοίκητον, ώδήγησαν οι Κροτωνιαται τά ύδατα 
του Κροτιος ποταμού προς το μέρος εκείνο και επλημμυρησαν ot αυτών 
τά ερείπια. Εις την τελικην μάχην είχε λάβει μέρος ένεργόν προ παντός 
άλλου ό Μυλων. Ενδεδυμενος ώς Ηρακλής με τό ρόπαλον άνά χείρας, 
κεκοσμημένην έχων την κεφαλήν διά των ολυμπιακών βραβείων, προε-
πορεύετο ό Μύλων μ.έ τό ύψηλόν του ανάστημα τοϋ στρατού των Κρο-
τωνιατων, ενσπειρων τον τρομον και την καταστροφην εις τας ταςεις 
των έχθρων. Ωσαύτως αναφέρεται εις την περίστασιν ταύτην και ή 
συνδρομ.ή, ην παρέσχε μάντις εκ του γένους των Ίαμ.ιδών. Ουδόλως άπί-
θανον, ό μάντις ούτος, ονόματι Καλλίας, νάήτο ό αυτός, ον ή τύχη έν 
χρόνοις προηγουμενοις συνέδεε προς τόν Δημοκήδη. Ή μεγάλη επιρροή 
τοϋ διαπρεπούς ίατροΰ, όστις τω ειχε διευκολύνει την φυγην του εκ των 
χειρών των Περσών, φαίνεται ότι τω παρέσχεν έν πρώτοις θέσιν παρά 
τω Τελητι, τυραννώ της Συβάρεως. Οτε ενέσκηψε διαιρεσις και συμ-
πλοκη εν τω στρατοπέδω των Συβαοιτών, ήνόησεν ό μάντις, ότι έν τω 
πολέμω τούτω ή νίκη ήθελε κλίνει προς τό μέρος των Κροτωνιατων. 
Αι θυσίαι ας ώς ιερεύς των Συβαριτών είχε λάβει έντολην νά τέλεση, 
απέβησαν τοσοΰτον δυσμενείς, ώστε ό μάντις έθεώρισεν έπιβαλλόμ,ενον 
αΰτώ νά εγκαταλείψω τους Συβαρίτας, άο' ών οι Ουράνιοι είχον απο
σύρει άπ' αυτών όοιστικώς την εύνοιάν των. Ηΰτομ.όλισεν επομένως προς 
τούς Κροτωνιάτας, παρ' οις κατέστη απαραίτητος, διότι μανθάνομεν 
ότι μετά την επιτυχή εκβασιν τοϋ πολέμου οι Κροτωνιαται έδωρησαντο 
αύτώ μέγα γήπεδον διά τάς υπηρεσίας του, και διότι έπί πολλάς ακόμη 
γενεάς ο; απόγονοι αύτοϋ διετήρουν την κατοχή,ν τών κτημάτων τούτων. 

^Ηττον ευνοϊκή ΰπηρςεν η τύχη τοϋ Δημ.οκήδους. Αι πολιτικά! δια-
μά.χαι, αϊτινες μετά την ευτυχή εκβασιν τοϋ κατά τών Συβαριτών 
πολέμ.ου συνετάραξαν την μέχρι τούδε εΰνοουμενην πολιτείαν της Κρότω-
νος, παρέσυρον και τον διάσημον ίατρόν εις τόν στρόβιλον αυτών. Εύνόη-
τον είναι, Οτι έν τη πάλη ταύτη τών κομμάτων ό Δημοκήδης έλαβε τό 
μέρος της πυθαγορείου αριστοκρατίας τών πολιτών. Και αυτός ό Πυθα-
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γόρας είχεν εγκαταλείψει κατ' έκείνην την έποχην την Κρότωνα και 
μετέβη εις Μεταπόντιον. "Ισως ή παρουσία του έν Κρότωνι, ήθελε 
κατευνάσει τά έξημμένα πνεύματα. 

Διά της αλώσεως της Συβάρεως πλούσιαι γαϊαι περιηλθον εις την 
κατοχήν τών Κροτωνιατων, άλλ' ή διανομή τών γαιών τούτων δέν ικα
νοποίησε τούς πόθους τοϋ κατωτέρου όχλου. Ή άγανάκτησις υπήρξε 
τοιαύτη, ώστε ή άπό πολλοΰ ύποκαίουσα και υπό επιτηδείων δημεγερ-
τών έντέχνως ύποδαυλουμ.ένη δυσαρέσκεια εξερράγη αίφνης κατά τών 
αρχόντων. Εις τά παράπονα τών κατωτέρων τοϋ λαοΰ τάξεων προσε
τέθη και άλλο δυσάρεστον σημ.εΐον και αυτοί οι πρός τους Πυθαγο
ρείους διά συγγενείας η και φιλίας συνδεόμενοι ηρχιζον νά δεικνύωσι 
σημεία δυσαρέσκειας, ήτις ειχε την έξης άφορμήν : Ό στενός σύνδεσμος 
μεταξύ τών οπαδών τοϋ μεγάλου φιλοσόφου έπηρέασεν έν πολλοίς και 
συγγενείς και παλαιούς φίλους, ών αί απαιτήσεις ήσαν δεδικαιολογη-
μέναι. Πρός τούτοις και ή θεία ούτως ειπείν λατρεία τοϋ διδασκάλου, 
ό επιδεικτικός αποχωρισμός τών οπαδών του και ό κατά τους όρους της 
διδασκαλίας τακτικός αυτών τρόπος τοϋ βίου—πάντα ταΰτα άντεβαινον 
εις τά αρχαία έθιμα. Έφαίνετο ώς έάν οι Πυθαγόρειοι έθεώρουν εαυτούς 
μεν ώς άνθοωπους υψηλότερου και ευγενέστερου είδους, τους δέ συμ-
πολίτας αυτών ώς όντα πολύ κατώτερα αυτών. Αγανάκτησιν πρού-
κάλει επίσης, και τό ότι οι άριστοκράται εκείνοι ουδέ κατεδέχοντο καν 
νά τείνωσιν εις τούς άλλους τήν χείρα πρός χαιρετισμον. Ταϋτα και τό 
ότι οι άνδρες εκείνοι διείπον τά της πολιτείας όλως αυθαιρέτως, έκορύ-
φωσαν έτι μάλλον την καταφοράν. Οι αρχηγοί τών δυσηρεστημενων, 
"Ιππασος, Διόδωρος και Θεάγης ΰπεβαλον πρότασιν εις τήν βουλήν, 
όπως εις τό μέλλον πάντες οι πολίται της Κρότωνος λαμβάνωσι μέρος 
εις τή,ν διοίκησιν και όπως αί άρχαί διδωσι λόγον εις τόν λαόν περί 
πάσης υποθέσεως και περί παντός ληφθέντος μέτρου. 

Ώς ήτο έπόμενον, ή, πυθαγόρειος αριστοκρατική μερίς άντέστη εις 
τοϋτο. Έπί κεφαλής της μεριδος ταύτης εΰρίσκομεν τόν Άλκίμαχον, 
τόν Δείμαχον, τόν Μίλωνα και τόν Δημοκήδη. Ίδόντες οι ενάντιοι Οτι 
δι' απλών προτάσεων και παραστάσεων ουδέν κατορθοϋσιν, απεφάσισαν 
νά λάβωσι μέτρα δραστηριώτερα. Επέτυχον νά συγκληθη συνέλευσις 
τοϋ δήμου, έν ή ήσαν βέβαιο: ότι θά είχον την πρωτοβουλίαν καί θά 
υπερτερούν τών Πυθαγορείων. Εύρίσκοντο καϊ μεταξύ αυτών ρήτορες 
ευφυείς και εύγλωττοι, και δημεγερται έξησκημενοι, οϊτινες ηγειραν 
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σφοδράς κατηγορίας κατά των Πυθαγορείων. Εις των ρητόρων τούτων, 
διϊσχυριζόμενος Οτι εισέδυσεν εις τά μυστικά της διδασκαλίας ανέφερε 
παραδείγματα και επεισόδια, δι' ων έτι μάλλον έξήφθη ή όργή τοΰ 
πλήθους. Ειπεν ότι οι συμμοριται (έννοών τους άριστοκράτας) έθεώρουν 
ώς νόμον των νά λατρεύωσι τά μ.έλη των ώς θεούς και νά θεωρώσι τούς 
λοιπούς ανθρώπους ώς κτήνη' τόν λαόν ώς άγέλην ζωων, εαυτούς δε 
ώς ποιμενας' ότι ό φανερός σκοπός τών Πυθαγορείων ήτο νά έχωσιν 
ούτοι τήν απόλυτον κυριαρχίαν εν τη πολιτεία, λέγοντες ότι προτμό-
τερον νά ήναί τις ταύρος έπί μίαν ήμεραν ή ν' άποτελη καθ' όλον τόν 
βίον του μέρος άγέλης' ότι ή όλη διδασκαλία των τείνει εις συνωμ.οσίαν 
κατά τοΰ λαοΰ. Και τέλος άνέκραξεν : Οι πολίται δεν πρέπει ν' άνε-
χθώσιν, ίνα οι ένδοξοι νικηταί τών Συβαριτών πιέζονται υπό μικράς 
αυθαιρέτου μερίδος. 

Εννοείται ότι οι λόγοι ούτοι ένεποίησαν βαθυτάτην έντύπωσιν εις 
τον οχλον. Ό άναβρασμός έκορυφώθη. Και έπί τινας μεν ήμέρας ή 
πόλις διετέλει κατά τό φαινόμενον έν ησυχία, ότε τυχαϊον περιστατικόν 
επέφερε τήν έκρηξιν. Οι Πυθαγόρειοι άπερισκέπτως φερόμενοι απεφά
σισαν νά συνέλθωσιν έν τινι οικία παρά τό ιερόν τοΰ Πυθίου Απόλλωνος, 
όπως τελέσωσι κοινήν θυσιαν εις τάς Μούσας. Τό πράγμα έγνώσθη' ό 
όχλος συνεκεντρώθη και άπεπειράθη νά καταλάβη, έξ εφόδου τήν οικίαν. 
Μόλις δέ κατώρθωσαν νά διαφύγωσιν οι αποκλεισθέντες, ών τίνες χατέ-
φυγον εις δημόσιον τι οίκοδόμ.ημα, ό δέ Δημοκήδης μετά ομάδος νέων, 
ους ειχε περί εαυτόν, διέφυγεν εις πλησιόχωρόν τινα πόλιν. 

Ή μανία τοΰ όχλου εξερράγη ιδίως κατά τοΰ Δημ.οκήδους. Ή κυριω-
τέρα αιτία της κατ' αϋτοΰ καταφοράς ήτο ή μεγάλη φήμη, ήν έχαιρεν 
έν τοις εΰρυτάτοις κυκλοις και ώς πολίτης και ώς ιατρός. Κατηγορεϊτο 
δημ.οσία ό'τι συνεκέντρου περί εαυτόν τήν νεολαίαν, όπως δι' αυτής 
καταλάβη τήν απόλυτον αρχήν. Διά τήν κεφαλήν του προεκηρυχθη 
αμοιβή τριών ταλάντων. Μετ' ού πολύ συνέβη ρήξις αιματηρά, καθ' ήν 
ό Θεάγης, φονευσας τόν Δημοκήδη, κατώρθωσε νά λάβη τήν προκη-
ρυχθεΐσαν άμοβήν. 

Τοιοΰτο υπήρξε τό τέλος τοΰ έκτακτου ανδρός, ου τόν βίον έσκια-
γραφήσαμεν. Αι τυχαι αϋτοΰ φαίνονται μάλλον ρωμαντική έφευρεσις ή 
βεβαιότης, και όμως τά πλείστα, ό'σα περί αϋτοΰ γινώσκομεν, βασίζον
ται έπί θετικών παραδόσεων. Οι μεταγενέστεροι δικαιοΰνται βεβαίως 
νά έχωσι συμπαθή γνώμην περί τοΰ "Ελληνος ίατροΰ, όστις ανήκει εις 
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τούς πρώτους αποστόλους έπιστημης, προωρισμ.ένης, ώς ουδεμία άλλη, 
νά έπιδρα άμεσως έπί της άνθρωπότητος.'Ο τρόπος τοΰ σκέπτεσθαι τοΰ 
ανδρός τούτου, παρά τάς συγγνωστάς αδυναμίας του, προδίδει ότι επε
δίωκε πάντοτε σκοπούς ευγενείς, και ότι καθ' όλας τάς μεταβολάς της 
τύχης του διετήρει πάντοτε σώον τόν νουν και τήν καρδίαν. Έάν μετε-
χειρίσθη δόλον απέναντι τοΰ βασιλέως τών Περσών, όπως έπιστρέψη εις 
τήν πατρίδα του, ουδείς βεβαίως δύναται νά τόν μεμφθη, όταν άναλο-
γισθή ποιας ιδέας είχον οι Έλληνες απέναντι τών βαρβάρων. Ή δια
γωγή του ομοιάζει τήν τοΰ πολυμηχαιου Όδυσσέως, ώς παριστά αυτόν 
τό Όμηρικόν έπος. Ή αυτή περίσκεψις έν τη αποφασιστική στιγμη της 
μετατροπής της τύχης, ή αυτή έπιμονη εις την έπιδιωξιν τοΰ σκοποΰ, 
διεγείρουσι τήν συμπάθειαν ήμ.ών. Και αί όλίγαι ειδήσεις, άς περί τοΰ 
Δημοκήδους έχομ.εν περί τής στάσεως του έν τη διαμάχη τών μερίδων, 
συντελοΰσιν εις τό νά ύψώσωσιν αυτόν έν τη ύπολήψει ήμών. 

"Αλλως τε μετά τάς δυστυχείς έκείνας διαμάχας, ή άκμή τής Κρό
τωνος κατέπεσε διά παντός. Οι Πυθαγόρειοι έξωρίσθησαν, και ουδείς 
έφρόντιζε πλέον περί τών υψηλών σκοπών, ους οϋτοι έπεδίωκον. Ή 
άλλοτε τόσον άποτελεσμ.ατικώς έξασκουμ.ένη γυμ.ναστιχή, ήτις παρέσχεν 
εις τούς πολίτας άντοχήν και άνδρείαν έν τοις πολέμ,οις, χατέπεσεν εντε
λώς. Μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου εξερράγη δεινός πόλεμ.ος κατά 
γείτονος Ελληνικής πόλεως, τών Λοκρών, όστις παρεσκευασε τοις Κρο-
τωνιάταις την αυτήν τυχην, ήν είχον παρασκευάσει οϋτοι εις τους 
Συβαρίτας. Ό ισχυρός αυτών στρατός ήττήθη κατά κράτος παρά τόν 
Σύγρην ποταμόν ύπό ασθενεστέρας δυνάμεως έχθρων, και μετά τήν 
ήτταν ταυτην ουδέποτε πλέον άνέλαβεν ή Κρότων. 

'Απ' εναντίας δέ έν τη θέσει τής Συβάρεως ήγέρθη μετά παρέλευσιν 
μιας γενεάς ή νέα πόλις Θούριοι, ιδρυθείσα υπό τών Αθηναίων και 
άλλων Ελλήνων. Μεταξύ τών άποι'χων τής νέας ταύτης πόλεως εύρί-
σκετο χα: ό άνήρ, εις όν όφείλομεν τάς ειδήσεις περί τοΰ βίου τοΰ Δημο
κήδους. Ό άνήρ ούτος είναι ό μέγας ίστορικος Ηρόδοτος. Πιθανώτατον 
είναι ότι ό Ηρόδοτος έλαβε τάς πληροφορίας περί τών τυχών τοΰ Δημο-
κήδους παρ' ανθρώπων, οϊτινες είτε αυτοί είτε οι πατέρες αυτών διετέ-
λουν έν στενή σχέσε: πρός τόν ήρωα τής παρούσης ήμών διηγήσεως. 

I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥΣ 
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Οπως εις πάσαν χώραν και παρά πάση φυλη, οΰτω και έν Αίγύπτω 
διατηρείται άπό εποχών κατά τό μάλλον η ήττον απομεμακρυσμένων, 
πλήθος εορτών και πανηγύρεων εις τάς όποιας άφορμην έδωκαν ή θρη
σκεία, ή ιστορία ή και απλώς τά επιτόπια ήθη και έθιμα. Οΰτω ΰπάρ-
χουσιν απειράριθμοι πανηγύρεις άγιων, όχι μόνον γενικώς τής χώρας 
όλης άλλα και εκάστης φυλής και πόλεως, άκόμη δέ και συνοικίαι, έορ-
ταί άναμνηστικαι μεγάλων ιστορικών γεγονότων τά όποια όμως τερα-
τωδώς παρεμόρφωσεν ή παράδοσις εις τρόπον ώστε νά μη άνακαλύ-
πτηται κάν ή ιστορική των ύπόστασις μέσω τών θρύλλων και τών 
τερατολογιών, επίσης δέ νά άγονται εισέτι και έορταί πηγάζουσα: καθα
ρώς έκ τών διαφόρων έθίμων, τόπου εις τόν όποιον συνεμίγησαν και 
συνεχωνεύθησαν άπ' αιώνων ήδη και μέχρι σήμερον φυλαί και έθνη 
διάφορα. 

Εις πάσας όμως ταύτας τάς έορτάς και τάς πανηγύρεις ό θέλων έξ 
αυτών νά χρίνη τόν χαρακτήρα τοΰ λαού, ανακαλύπτει ευχερώς τήν 
έμ.φυτον εις τόν Αίγύπτιον βαρυχαρδίαν και μελαγχολίαν. Εις τάς 
πανηγύρεις .όπου ή ευθυμία εξωθεί εις όργια, επιπλέει τι τό μελαγχολι-
κόν και σχεδόν θλιβερόν, ζωήν δέ μ.όνον προσδίδει εις τάς θρησκευτικάς 
έορτάς ό φανατικός μυστικισμός τών ιερωμένων και τών θρησκόληπτων. 

Ό Αιγύπτιος — τόν όποιον ίδιον δημ,οτιχόν άσμα αποκαλεί ο αιω
νίως δυστυχής άπό όλους τούζ λαούς τής γης)) —ό πραγματικώς άπό-
κληρος αυτός τής φύσεως, ό δουλεύων σχεδόν αιωνίως δέν κατώρθωσε 
νά έθισθή πρός τήν άτυχιαν του. Φιλόσοφος έκ φύσεως καί έκ τής τύχης 
τής φυλής του, διατηρεί όμως πάντοτε εις τό στόμα πικρόν τόν σίελον 
τής άθυμίας καί αισθάνεται εις τήν καρδίαν του έπικαθημενην τήν άπο-
γοήτευσιν. 

Και τόν χαρακτήρα του αυτόν, οϋδαμοϋ δύναται τις νά εκτιμήση 
καλλίτερον ή εις τά δημοτικά άσματα, όπου και ό ένθουσιασμός τής 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΤΑΝΤΑΣ 497 
ομηγυρεως και η λατρεία της γυναικός και η παραδοσις προς τον οινον 
καί πρός τήν κραιπάλην, διερμηνεύονται διά στίχων έντονου μελαγχο
λίας χαί σχεδόν άπογοητεύσεως. 

Τήν μελαγχολίαν ταύτην καί τήν άπογοήτευσιν την σύρει καί εις τας 
έοοτάς του ώς βαρϋ φορτιον τοϋ όποιου δέν δύναται ν' απαλλαγή. 

Ό Γκλένσσε λέγει κάπου " Ή ευθυμία του είναι πλαστή καί νομίζει 
τις ότι η μονη αχρως φυσιχη καταστασις εις την οποίαν εδει πάντοτε 
νά εύρίσκηται είναι ή νοσηρά καταληψία τής επιδράσεως τοϋ χασις. Δέν 
ήξεύρει σχεδόν νά έορτάση, αγνοεί τι είναι ευθυμία, είναι άνίκανος νά 
σχεδιάση μιαν έορτήν)). 

Τω όντι δέ οι νομίζοντες ότι θά ήδύναντο νά Ίδωσιν άναζωογονουμέ-
νην έν Αίγύπτω μίαν φαντασμογορικην έορτήν τών ((χιλίων καί μιας 
νυκτών)) ή ότι θά ημπορούσε ποτέ νά προβάλη, εις τά όμματα των, μία 
τών περίφημων έκείνων πανηγύρεων αί όποίαι έδόξασαν τάς αΰλάς τής 
Περσίας, πλανάται. Όλα εκεί κάτω διεξάγονται κατά τρόπον πρωτο
γενή καί οι θαυμάσιοι τοϋ Καίρου καί τής Αλεξανδρείας κήποι, όσάκις 
απόπειρα έγένετο νά φωταγωγηθώσι τό εσπέρας έπί τή εΰκαιρία μεγά
λου τίνος τής χώρας γεγονότος, έφωταγωγήθησαν κατά τρόπον εντελώς 
άκαλαίσθητον καί άνάξιον. 

Κα: βαίνει ήμερα τή ήμέρα αυξάνουσα ή αποχή άπό τών εορτών 
καί έγκαταλείπονται ολίγον κατ' ολίγον εις τήν λήθην αί πανηγύρεις καί 
άφίνεται μόνον ό όχλος νά διατηρή πενιχρώς και πτωχώς τήν ώραιο-
τάτην ((Έορτήν τών ανθέων)) καί τό γραφικώτατον καί περίεργον μνη-
μοσυνον τών νεκρών. 

Τούτο άναμφίσβητήτως είναι ζημιά. Εάν ύπάρχη έν τώ κόσμω χώρα 
ήτις έπρεπε νά καλλιεργήση τάς έορτάς και τάς πανηγύρεις ώς άναγ-
χαίον άντισήκωμα τής βαρυθυμίας τοϋ λαοϋ αυτής, αΰτη είναι ή Αίγυ
πτος. Δυστυχώς αί Κυβερνήσεις σπανιώτατα ψυχολογοϋσιν έπί τών 
λαών τών όποιων τάς τύχας διευθύνουσιν. 

Μια τών επισημότερων και μεγαλειτέρων εορτών τής νεωτέρας Αιγύ
πτου ΰπήρξεν ή πανήγυρις τής Τάντας, τό περίφημον Μοϋλετ, τό όποιον 
ήδη βαίνει βραδέως άλλ' ασφαλώς πρός τήν παρακμήν του. 

H πανήγυρις αΰτη άκρβώς τυνδυάζουσα τόν θρησκευτικον άλλα καί 
πολιτικόν χαρακτήρα. έλκουσα τήν καταγωγήν της έκ τοϋ μεγάλου ίστο-

33 
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ρικοΰ γεγονότος το όποιον έσημείωσε μιαν εξαιρετικών έποχήν έν τή ιστο
ρία τής Αιγύπτου, παρελκηθείσα όμως και οίκειοποιηθείσα ύπό τής 
θρησκείας, ύπήρξεν άντικείμενον εξαιρετικής προσοχής έκ μέρους των 
μεγάλων τοϋ τόπου θρησκευτικών αρχηγών και των κατά καιρούς διοι
κητών τής Αιγύπτου. 

'Από τής εποχής τοϋ Κεδίβου Μεχάμετ-Άλη, ή εορτή αύτη πρεσέ-
λαβεν έξαιρετικήν λαμπρότητα. Έπί Ισμαήλ όμως ήρχισε νά παρακμάζη 
και ήδη απέχει παρασάγγας όλους τής πρώτης αυτής έπισημότητος. 

Ειπον ήδη ότι ή εορτή αύτη έχει ιστορικην τήν καταγωγήν. 
Τω όντι είναι γνωστή ή έννάτη μεγάλη σταυροφορία, τής όποιας 

ήγήθη ό βασιλεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος ό Ευσεβής, και είναι επίσης 
γνωστή ή οικτρά τύχη τών εις τήν Αιγυπτον κατελθόντων σταυροφόρων 
ών και αυτός ό βασιλεύς συνελήφθη ύπό τών Αράβων και έφυλακίσθη έν 
Μανσούρα. Ή ιστορία τής σταυροφορίας ταύτης παρουσιάζει βεβαίως 
έξαιρετικόν ενδιαφέρον, δέν θά διατρίψω όμως εις τήν ένταΰθα, έν σχέσει 
προς την εορτην την οποίαν περιγράφω, οιοτι φρονώ οτι εις πασαν 
ίστοριαν τών σταυροφοριών, δύναται ό έπιθυμ.ών νά εϋρη πληρεστάτας 
πληροφορίας. 

Εκείνο τό όποιον έπεζήτησα, όταν ευκαιρία μοί εδόθη πρός τοϋτο, 
ήτο νά συναθροίιω τους περί τό μέγα τοϋτο ιστορικόν γεγονός γεννηθέν-
τας και δημιουργηθέντας θρύλλους τής εκκλησίας, καί τής ποιήσεως, 
αληθώς περιεργοτάτους. 

Σεβαστός Αιγύπτιος ιερεύς εΰηρεστήθη νά με βοηθήση εις τήν μελέ-
την ταύτην. 

Κατά τάς θρησκευτικάς λοιπόν παραδόσεις καί τους λαϊκούς θρύλλους, 
οι Φράγκοι μυριάδων στρατόν αποτελούντες κατήλθον εις την Αίγυ-
πτον όχι όπως δ; αυτής διερχόμενοι διευθυνθώσιν εις τήν Παλαιστίνην, 
άλλ' απλούστατα όπως κατακτήσωσι τήν Αιγυπτον. Ό τότε Καλίφης τής 
Αιγύπτου εξέπεμψε εις τά πέρατα τής χώρας τους κήρυκας καλών πάντα 
πιστόν εις τά οπλα κατά τών επιδρομέων, πραγματικώς δέ πολυά
ριθμος στρατός συνηθροίσθη και περιέκλεισε τους Φράγκους εις την εΰρεϊαν 
πεδιάδα Τάντας και Μανσούρας. Αί μάχαι άπέβαινον υπέρ τών Αιγυ
πτίων. Αυτοί οί μεγάλοι θρησκευτικοί αρχηγοί ήγοΰντο τοΰ στρατού, 
και ό διάσημος Σαϊτ-Μπεντοβι αναφέρεται ώς ό κυριώτερος ήρως τής 
ένδοξου έκείνης εποχής. 

Ή παράδοσις αναφέρει ότι μίαν νύκτα γυναίκες τής Νουβίας είσεχώ-
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ρησαν εις τό Φραγκικόν στρατόπεδον έπί σκοπώ διαρπαγής. Οί Σταυ
ροφόροι έννοήσαντες τάς γυναίκας έπετέθησαν κατ αυτών, τάς έκράτησαν 
εις τό στρατόπεδον καί άφοϋ έκόρεσαν τάς ορμάς των τάς κατέπεισαν νά 
καλέσωσι καί άλλας έκ τής Νουβίας Οπερ καί έγένετο. Μετ ου πολύ 
τόση ήτο ή κραιπάλη καί τοιαύτα τά όργια τά οποία έγένοντο εις τό 
στρατόπεδον τών Σταυροφόρων, ώστε άσθένειαι είσέλασαν άγρίως, οι 
στρατιώται απώλεσαν τήν προτέραν των ρώμην καί τό μένος και ή ήττα 
επήλθε καταστήσασα αυτούς τελείως υποχείριους τών Αράβων, οΐτι-
νες ήχμαλώτησαν και αυτόν τόν βασιλέα Λουδοβίκον τόν Ευσεβή. 

Ό Λουδοβίκος μετεφέρθη μετά τών πρώτων αρχηγών τοϋ στρατοϋ 
και έφυλακίσθη εις τήν Μανσοΰραν, όπου διασώζεται εισέτι ή οικία ήτις 
έχρησίμευσεν ώς δεσμ.ωτήριον. 

Ή λαϊκή παράδοσις διασώζει την μνήμην και ενός τροβαδούρου, ό 
όποιος έπολέμησεν εις τόν τόπον εκείνον. Πιθανώς ούτος είναι ό περίφη
μος Μπερτράν ό διάσημος διά τους ερωτάς του καί τά ώραίά του 
λυρικά άσματα. 

Τοιαύτη είναι ή ιστορία τής ένατης σταυροφορίας ή όποια έδωκεν 
άφορμ.ήν νά θεσπισθή ή πανήγυρις τής Τάντας. Ή παράδοσις δέν δια
σώζει ούτε τό όνομα τοΰ Καλίφου ούτε τό όνομα τοϋ άρχηγοϋ τών 
Βεδουίνων, όστις ύπήρξεν ό ήρως τοΰ πολέμου τούτου. Εις τήν παρά-
δοσιν τών χρόνων τά δύο ονόματα έξελειφθησαν άπό τήν μνήμην τοϋ 
λαοϋ. Και τό μέν όνομα τοϋ Καλίφου οιέσωσεν ή ιστορία. Άπέμεινεν 
όμως καί απομένει άγνωστος — τουλάχιστον καθ όσον έγώ γνωρίζω—ό 
Σαϊτ-Μπέντοβι, ό όποιος είχεν ίσα δικαιώματα έν τή υστεροφημία. 

Λαϊκόν άσμα τοΰ όποιου όλίγιστοι στίχοι διασώζονται, διατηρούμενον 
άκομη εις τήν μνήμην τών πρεσβυτέρων άναμεμιγμενον όμως μετά δια
φόρων άλλων αποσπασμάτων ηρωικών ασμάτων και συγχεόμενον προς 
τόν άπορητον κϋκλον τών μύθων τοϋ 'Αμεωζίν, περιέχει σχεδόν πάσας 
τάς λεπτομέρειας ταύτας τάς όποιας ανωτέρω άνέφερον. 

Έχ τοΰ ίστορικοΰ γεγονότος έγεννήθη ή περίφημος πανήγυρις, τήν 
οποίαν παρέλαβε καί υιοθέτησεν ό κλήρος συνεορτάζων έν τή περιστάσει 
ταύτη καί τήν μνήμην τοϋ άγιου Σαϊτ-Μπέντοβι, ό όποιος διά τής ηρωι
κής του έκείνης νίκης κατέκτησε περιφανή θέσιν εις τόν Μωαμεθανικόν 
παράδεισον. ^ 

Και ήδη άς περιγραφή ό τρόπος καθ ον ήγετο ή πανήγυρις αύτη. 
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Λέγω ήγετο διότι ώς προελαβον νά ε'ιπω ήδη. ή πανήγυρις αΰτη απώ
λεσε πολύ έκ τής προτέρας της λαμπρθτητος. 

Άπό τής αρχής τής δευτέρας εβδομάδος τοϋ Αύγουστου, ή ευρεία 
πεδιάς τής Τάντας κατελαμβάνετο ύπό πληθύος προσΚυνητών έκ πάσης 
γής Αιγύπτου. Σκηναί μελαναί έκάλυπτον τό ευρύ πεδίον καί ύπό τάς 
σκηνάς συνωθεϊτο πλήθος άπειρον καί πολυάριθμα ζώα, τά όποια έπί τή 
ευκαιρία ταύττρ έξεποιοΰντο εις τους πανταχόθεν συρρέοντας έμπόρους. 
Ή φήμη τής πανηγύρεως έπεκταθεισα μέχρι τής Νουβίας καί σχεδόν 
τής Άβυσσηνίας προεκάλει τά πλήθη τών φανατικών τά όποια έσπευδον 
έχει, άψηφοΰντα τόν καύσωνα καί τήν ΰγρασίαν ινα τύχωσιν αφέσεως 
αμαρτιών καί ινα έξασφαλίσωσι τ' αγαθά τοΰ Παραδείσου. 

Εις τό μέσον άκριβώς τής ευρείας πεδιάδος διατηρείται ό τάφος τοΰ 
περίφημου Σαιτ-Μπέντοβι, έπί τής θέσεως έν ή κατά παράδοσιν σφα-
λεράν ειχε φονευθή, μεγαλοπρεπές δέ τέμενος ειχεν άνεγερθή πρός 
τιμήν του. 

Κυρίως αί έορταί διήρκουν τρεις ήμέρας. Πολύ πριν όμως άφ' ότου 
ήρχισαν νά συνέρχωνται τά πλήθη τών προσκυνητών, οί ιερείς τοΰ τεμέ
νους προέβαινον εις εϋχάς καί εις ιεροτελεστίας άπό τάς όποιας έχρημα-
τίζοντο καί χάρις εις τάς όποιας τά πλούτη τοΰ τεμενους ηύξανον 
καταπληκτικώς. 

Μεταξύ τών προσκυνητών άξιον παρατηρήσεως είναι ότι αί πλεϊσται 
γυναϊκες ήσαν γυναικες ελευθέρων ηθών όλων τών Αιγυπτιακών επαρ
χιών. Αί γυναίκες αΰται παρεδίδοντο αναφανδόν εις τους προσερχόμενους 
καί ό ευρύς έκεϊνος χώρος ήδύνατο νά θεωρηθή ώς τό άχανέστερον πεδίον 
διαφθοράς τό όποιον έδημιούργησαν αί συνήθειαι. Και είναι βεβαίως 
φυσίκόν καί δεδίκαιολογημένον τοϋτο ώς έκ τής συρροής καί πρό πάντων 
προσδοκίας μεγάλων κερδών έκ μέρους τών πάντοθεν προσερχόμενων 
έμπορων. Φαίνεται όμως μάλλον ότι τοιουτοτρόπως διαιωνίζετο ή άνά-
μνησις τής έκδρομής τών γυναικών τής Νουβίας εις τό στρατόπεδον τών 
Σταυροφόρων και ή διά τής έκδρομής ταύτιης ύποβοηθηθεισα καταστροφή 
τών επιδρομέων Φράγκων. Οΰτω εξηγεί άλλως τε τό φαινόμενον και ό 
Άβάς Γκριμ.ώ, ό όποιος λέγει ότι δέν παρεδίδοντο εις τόν τυχόντα μόνον 
αί κοίναί γυναίκες άλλά και αύται αί έγγαμοι γυναίκες τών προσκυνη
τών, προσέτι δέ και ότι ουδέ εις τάς παρθένους κατελογίζετο ατιμία άν 
άπεδεικνύετο ότι κατά τήν πανήγυριν τής Τάντας έθυσίαζον τήν παρθε-
νιαν αυτών. 
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Άλλά τό παραδοξώτερον έθιμον τής μεγάλης ταύτης πανηγύρεως 

είναι τό έξης: 
Κατά τήν τρίτην ήμεραν τής θρησκευτικής τελετής ό άμεσως πρώτος 

επιζών απόγονος τοΰ μεγάλου άρχηγοΰ τών Βεδουίνων, ό αρχηγός τής 
οικογενείας ήτις κληρονομικώ δικαιώματι κατείχε τό τέμενος, έξήρχετο 
τοΰ ναοΰ επιβαίνων θυμοειδοΰς ίππου και ακολουθούμενος επίσης ύπό 
έφιππων τών λοιπών μελών τής οικογενείας του. Οι προσκυνηταί έπι-
πτον πρηνεϊς κατά γής και τοιουτοτρόπως ή πεδιάς έκαλύπτετο ύπό 
σωμάτων. Ό έφιππος απόγονος τοϋ Σαιτ-Μπέντοβι έξώρμα καταπατών 
τους οΰτω κατακεκλιμενους, οί ακόλουθοι του έπραττον τό αυτό και μετά 
ταχείαν άλλ' άγριωτάτην περιπλάνησιν ανά τήν πεδιάδα έπέστρεφον εις 
τό τέμενος. Εννοείται ότι έν τω μεταξύ αί όπλαί τών ίππων κατεθρυμ.-
μάτιζον κεφάλας, διερήγνυον κρανία, έξώρυττον οφθαλμούς, έστρεβλουν 
χείρας, κατέκοπτον πόδας ! Κατά εκατοντάδας και ίσως κατά χιλιάδας 
ήριθμοϋντο τά θύματα, ένθουσιώντα όμως έκ τών κακώσεων τούτων 
αιτινες τοις έξησφάλιζον τόν Παράδεισον ! 

Ή έπιοΰσα άφιεροΰτο εις τήν περιφοράν τών θυμάτων. Οί νεκροί ένε-
ταφιάζοντο μετά μεγάλων τιμών, οί στρεβλωθέντες έξετίθεντο εις κοινήν 
θέαν συναθροίζοντες μακαρισμοΰς και χρήματα, οι μή εύνοηθέντες ύπό 
τής τύχης συνήγον τάς άποσκευάς των, άναμένοντες τό έπόμενον έτος. 

Τό βαρβαρώτατον τοϋτο έθιμον όμοιον τοϋ οποίου δέν έχει νά έπιδείξη 
ή ιστορία τοΰ κόσμου κατηργήθη ευτυχώς ενωρίς. Ή άνάμνησις του 
μόλις σώζεται εις τήν μνήμην τών φανατικωτέρων πρεσβυτών οί όποιοι 
κλαίουν διότι παρήλθεν άνεπιστοεπτεί ή ευδαίμων εκείνη εποχή καθ'ήν 
τόσον ευχερώς έξηγοράζετο και ό ουράνιος Παράδεισος τοΰ Μωάμεθ 
άλλά και ό επίγειος τής αργίας και τής επαιτείας. 

Ήδη ώς είπον τίποτε σχεδόν έξ όλων τούτων δέν σώζεται. Συρρέει 
πάντοτε εις τήν εϋρείαν πεδιάδα τής Τάντας ποικίλον πλήθος και παρέ
χεται ευρύτατη άφορμή πρός έσχάτην και άνεπιφύλακτον διαφθοράν, 
ευτυχώς όμως δέν εξέρχεται πλέον ό απόγονος τοΰ Σαιτ-Μπέντοβι διά 
νά πατήση άγριος έπί ανθρωπίνων σωμάτων. 

Τό μόνον παράδοξον έθιμον τό όποιον διασώζεται εισέτι είναι μία 
περίεργος μετάθεσι; τών Απόκρεω έν πλήρει θρησκευτική εορτή. Εις τό 
τέμενος διεσώζετο ώς περιουσία αΰτοϋ μια θαυμάσια συλλογή πανοπλιών 



502 Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΤΑΝΤΑΣ 
των σταυροφόρων τής ενάτης σταυροφορίας. Ό 'Αββάς Γκριμώ ύπελόγι-
ζεν ότι θά ΰπήρχεν εκεί ό τέλειος έξοπλισμός πεντακοσίων τουλάχιστον 
ανδρών. Τάς πανοπλίας ταύτας έφόρουν οί εν τω ναώ και έξήρχοντο εις 
έπίσημον παρέλασιν διά μέσου τοΰ πλήθους τών προσκυνητών. 

Κατά τάς αρχάς τοΰ παρόντος αιώνος αί πανοπλίαι περιωρίσθησαν 
εις εκατόν μόνον. Φαίνεται Οτι οι περιβαλλόμενοι ταύτας έφρόντιζον 
μετά τό πέρας τής εορτής νά τάς έκποιώσιν είτε έν συνόλω είτε κατά 
τμήματα και τοιουτοτρόπως έπαισθητή έλάττωσις έπήλθεν εις τόν θαυ-
μάσιον εκείνον πλοΰτον. 

Ήδη αί πανοπλίαι μόλις είναι δώδεκα η και ένδεκα. Ταύτας φέρου-
σιν άκόμη κατά τρόπον κωμικώτατον οι φανατικοί συντηρηταί τοΰ 
τεμένους. Ούτω ά θώραξ ό φολιδωτός ενός σταυροφόρου τοποθετείται 
εις την ράχην τοΰ Αιγυπτίου προσκυνητοΰ, ή περικεφαλαία καλύπτει 
την κεφαλήν ενός ίππου, α! φολιδωταί περικνημίδες χρησιμεύουσι διά 
τούς μελαψούς βραχίονας άλλου. Τά ακόντια και τά δόρατα και τά 
ξίφη μόλις είναι εις την θέσιν των και θαυμάσιος πτεροθύσσανος περικε
φαλαίας ενίοτε προδένεται εις την ούράν καμήλου. 

Έκ τών πωληθεισών πανοπλιών πλείστας έπρομηθεύθησαν κατά και
ρούς διάφοροι φιλίστορες και φιλότεχνοι κάτοικοι τής Αλεξανδρείας και 
τοΰ Καίρου, και διατηροΰσιν αΰτάς εΰλαβώς εις τάς οικίας των. Ήδη 
ευτυχώς άπηγορεύθη ή περιφορά τών άπομεινάντων μαρτυρίων τής επο
χής και ούτω έάν έχασεν ολίγον έκ τής γραφικότητας της ή εορτή κερ
δίζει όμως ή ιστορία, πολύτιμα και δυσεύρετα λείψανα. 

Λέγεται—άλλά περί τούτου ουδεμία αξιόπιστος μαρτυρία υπάρχει 
και μόνον ή παράδοσις φέρεται υπεύθυνος — ότι και όμοίωμα τοΰ βασι
λέως Λουδοβίκου περιεφέρετο εις παλαιότατους χρόνους έν τή πανηγύρει 
κινοΰν τά σκώματα και τούς χλευασμούς τών προσκυνητών. Δυσκολεύο
μαι όμως νά πιστεύσω τήν παράδοσιν ταύτην. διότι ήξεύρω οτι οί προ-
σκυνηται ουοεμιαν ιστορικην γνώσιν της καταγωγής αυτής ειχον και 
επομένως αδύνατον ήτο νά κινήση τον χλευασμόν ή οιονδήποτε άλλο 
αίσθημα αυτών άγνωστον ομοίωμα. 

* 

Ευτυχώς ο: φιλίστορες και φιλεπιστήμονες τοΰ κόσμου ήρχισαν έπί 
τέλους νά έννοώσιν ότι και ή νεωτέρα Αίγυπτος είναι άξια μεγίστης 
προσοχής και δύναται νά παράσχη πολυτιμοτάτην και ούσιαστικωτάτην 
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τροφήν εις ενδιαφέρουσας μελετάς. Ευτυχώς κατενοήθη ότι διά τήν 
άρχαίαν Αιγυπτον έγένοντο ήδη ύπεραρκοΰσαι έργασίαι και ότι έχομεν 
σχεδόν κατά βάθος και κατά πλάτος προ ήμ.ών όλόκληρον τόν Αίγυ-
πτιακον πολιτισμόν τής αρχαιότητος, ένώ έν τω μεταξύ άπόλλυνται 
καθ' έκάστην άνεπιστρεπτεί πάσαι αί πληροφορία! αί άφορώσαι τήν 
σύγχρονον Αιγυπτον, τόπον πραγματικώς πλούσιον εις παράδοξα. 

Αργά επομένως άλλά πάντοτε εγκαίρως ήρχισε νά λαμβάνεται πρό
νοια περί τών λειψάνων αυτών τής ιστορίας τής νεωτέρας Αιγύπτου. 

Ήδη εταιρεία διεθνής επελήφθη τοΰ ζητήματος τής συντηρήσεως και 
περισώσεως τών λειψάνων τής Μεσαιωνικής ιστορίας τής Αιγύπτου. 
Ούτω ιδρύεται έν Μανσούρα μουσείον τό οποίον θά περιλάβη τά έκ τής 
εποχής εκείνης σωζόμενα. Ή οικία εις τήν οποίαν έφυλακίσθη ό Λουδο
βίκος θά προφυλαχθή, αί πανοπλίαι θά περισυλλεγώσι, τά διεσπαρμένα 
ιστορικά κειμήλια θά κατατεθώσιν εις τόπον ασφαλή και άντάξιον αυτών. 

Και τότε βεβαίως θά μελετηθή πληρέστερον και έν όλαις αυτής ταίς 
λεπτομερείαις ή περίφημος πανήγυρις τής Τάντας. 

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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Τό δεύτερον ββλίον τής περί Δαφνιού μονογραφίας τοΰ κ. Millet 
άφορα, ώς και έν τώ προηγουμενω άρθρω είπομεν, εις τόν ναόν τής ΙΑ' 
έκατονταετηρίδος. Και έν μέν τώ πρώτω μέρει αϋτοΰ ερευνάται μεθοδι-
κώς ή αρχιτεκτονική τοϋ ναοϋ, έν δέ τώ δευτέρω διά μακρών καί 
μετ' απαράμιλλου άκριβείας εκτίθενται τ' άφορώντα εις τά ψηφιδωτά. 

Τό πρώτον κεφάλαιον τοΰ περί τής αρχιτεκτονικής τοΰ ναοΰ μέρους 
έμπεριέχει τό διάγραμμα καί τήν κατασκευήν αύτοϋ. Ό ναός τοΰ 
Δαφνιού ανήκει εις τύπον αρκούντως ιδιάζοντα, ούτινος έν Ελλάδι διε-
τηρήθησαν έτερα τινά υποδείγματα. Ταϋτα είναι ό ναός τής μονής τοΰ 
Οσίου Λουκά έν Φωκίδι, ό τοΰ Άγιου Νικόδημου έν Αθήναις, ό τής 
Άγιας Σοφίας έν Μονεμβασία και ό τών Άγιων Θεοδώρων έν Μυστρα. 
Τά μνημεία ταϋτα είναι χρόνων διαφόρων. Ή ϊδρυσις τοΰ Όσιου Λουκά 
άνερχεται εις τάς αρχάς τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος. ή τοΰ Άγιου Νικό
δημου είναι προγενέστερα τοϋ έτους 1044 1 ή τών Άγιων Θεοδώρων 
τοΰ Μυστρά μικρόν πρό τοΰ 1296. Τής Άγιας Σοφίας έν Μονεμβασία 
ό χρόνος τής ιδρύσεως δέν είναι ασφαλώς γνωστός. 

Τό διάγραμμα τοΰ ναοΰ έν Δαφνίω έχει ώς έξης έν ταϊς γενικαΐς 
αύτοΰ γραμμαϊς.Ό τροϋλλος καλύπτει όλόκληρον τό τετράγωνον έν ω 
ανοίγονται οί τρεις μύακες, ερείδεται δ' έπί τεσσάρων αψίδων και τεσ
σάρων κωνοειδών θολωτών (trompes) έν ταις γωνίαις. Ούτω δ' ό 
τροΰλλος εύρηται διαγεγραμμένος έπί όκτογώνου, ή δ' εις τόν κύκλον 

1 Ό Νεροϋτσος (Χριστιανικαί Αθήναι, Δελτ. ιστ. ετ. τόμος Γ' σελ. 89) 
παρετήρησεν ότι ό εν τινι χαράγματι τοϋ ναοϋ μνημονευόμενος πρωτοκτίτωρ 
θανών τω 1044 δέν ηδύνατο νά είναι ειμή εις τών απογόνων τοϋ αληθοϋς ιδουτοϋ 
τοϋ ναοϋ. Ισχυρίζεται δ' ότι τά χαράγματα τοϋ ναοϋ τά μνημονεύοντα τον 
χρόνον τοϋ θανάτου διαφόρων προσώπων ανέρχονται μέχρι τών αρχών τή; Ι' 
εκατονταετηριδος. Έν τούτοις παρατηρεί ό κ. Millet οτι προ τοϋ έτους 1044 
μια μόνη χρονολογία υπάρχει, τοϋ έτους 1016. Έν αυτή Ομως, ώς έδημοσιευθη 
πανομοιοτυπως ύπό τοϋ αρχιμανδριτου 'Αντωνινου, ό αριθμός τών δεκάδων δέν 
άνεγνώσθη ασφαλώς. Πιθανώτατα ή χρονολογία είναι 1046. Α
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μετάβασις γίνεται δι Οκτώ μικρών ύποθολωμάτων. Αί αψίδες και τά 
κωνοειδή θολωτά μεταβιβάζουσιν τήν ώθησιν καί τό βάρος του τρούλ-
λου, ήδη έξασθενουμενου υπό τοΰ τυμπάνου, πρός ανατολάς μεν, βορ-
ράν και μεσημβριάν, δι' ογκωδών αντερεισμάτων, εις Οκτώ άψιδωτάς 
άντηρίδας, πρός δυσμάς δε εις ήμικυλινδρικά θολωτά. Αί αψιδωτά; 
άντηρίδες και τά ήμικυλινδρικά θολωτά καταλήγουσιν εις τους εξωτερι
κούς τοίχους τοΰ ναοΰ. Τό διάγραμμα τοΰτο διαφέρει εκείνου όπερ εύρί-
σκομεν εν τοις ναοϊς τών χρόνων τής Μακεδόνικης δυναστείας και τών 
Κομνηνών, ώς έν τώ ναώ τής έν Κωνσταντινουπόλει Θεοτόκου συγ-
χρόνω Λεοντος τοΰ Σοφού και Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου και 
έν τοις ώραίοις ναοίς τής Νεάς Μονής και τοΰ Μέρβακα ίδρυθεϊσι δύο 
εκατονταετηρίδας βραδύτερον έν τή Ναυπλία ύπό του επισκόπου "Αργούς 
Λεοντος. Έν τοις ναοϊς τούτοις τό τετράγωνον έν ώ ανοίγονται οί τρεις 
μύακες είναι διαγεγραμμένον ύπό τών εξωτερικών τοίχων, ό δέ τροΰλ-
λος καλύπτει μ,όνον τόν κεντρικόν χώρον, έρειδόμενος έπί τεσσάρων 
ύποθολωμάτων και τεσσάρων στύλων ή αντηρίδων. Οί ήμικυλινδρικοί 
θόλοι, αί αψίδες ή αί κόγχαι (niches) αί πέριξ τοΰ τρούλλου έν τώ 
ύπολοίπω τοΰ τετραγώνου, δέχονται τήν ύπ' αύτοΰ άσκουμενην ώθησιν 
και μεταβιβάζουσα έξησθενημενην εις τούς τοίχους. Έν Δαφνιω τουναν
τίον εύρίσκομεν αληθή αντερείσματα, άτινα κατά τήν συνήθειαν τών 
Βυζαντινών εμπεριέχονται εντός τοΰ ναοΰ και άπομακρύνουσιν τούς 
εξωτερικούς τοίχους πέραν τοΰ τετραγώνου έν ώ ανοίγονται οι μύακες. 

Ό ρυθμός τών ναών ών ό θόλος ερείδεται έπί τεσσάρων ύποθολωμά
των και τεσσάρων αντηρίδων ή στύλων, ώς έν τώ ναώ τής Θεοτόκου 
έν Κωνσταντινουπόλει, έξεπήγασεν έκ τοΰ ρυθμοΰ τής Άγιας Σοφίας 
τοΰ Ιουστινιανού, διά τής μεσολαβήσεως ετέρας παραλαγής, οιαν παρου
σιάζει ό ρυθμός τοΰ ναοΰ τής έν Θεσσαλονίκη Άγιας Σοφίας, ένθα τέσ
σαρες κυλινδροειδεις θόλοι άντικαθιστώσι τά δύο ήμιθόλιA και τάς δύο 
αψίδας, άτινα κακώς ύπεστήριζον τόν κεντρικόν τροϋλλον. Τουναντίον O 
ναός τοΰ Δαφνιού ίδρύθη κατ άλλο πρότυπον, είναι δηλαδή μετασχη
ματισμός τοΰ ρυθμού τών λεγομένων όκτωγωνικών ναών. Οί ακραιφνώς 
όκτωγωνικοί ναοί, ώς ό Άγιος Οϋιτάλιος τής 'Ραβέννης, είναι σπανιώ-
τατοι. Ευτυχώς λαμβάνομεν πείραν τής χρησιμοποιήσεως τοΰ οκτωγω-
νου, έν τοις τρούλλοις τοις έρειδομενοις έπί τετραγώνου υποστηρίγματος. 
Οί τοιούτο: τροΰλλοι φέρουσι τεσσάρας κόγχας έν ταϊς γωνίαις τοΰ 
τετραγώνου υποστηρίγματος. Υποδείγματα παλαιότατα τοΰ ρυθμοΰ 



ρας τοΰ όκτωγώνου, ώς έν τώ ναώ Σεργίου καί Βάκχου τών χρόνων 
τοΰ Ιουστινιανού. Ούτως έμεγεθύνθη ό χώρος τοΰ κέντρου όπερ ήρξατο 
προσεγγίζον εις το τετράγωνον. Μετα ταυτα ηθέλησαν νά φθάσωσιν εις 
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το τελειον τετράγωνον όπως άπομιμηθώσι τους μετά ύποθολωμάτων 
ναούς και όπως καταστή δυνατόν ν' άνοιγώσιν εις τάς πλευράς του 
μεγάλου μύακος οί δύο μικρότεροι οίτινες ήσαν έν χρήσει έν τή μετά 
τόν Ίουστινιανόν εποχή. Τό πρόβλημα έπεδέχετο διαφόρους λύσεις. Ό 
έν Δαφνιω εφαρμοσθείς τύπος είναι έκ τών κομψοτέρων καί σπουδαιότε
ρων. Ώς έν τώ ναώ τών Σεργίου καί Βάκχου ούτω καί έν Δαφνιω εξοι
κονομείται μεταξύ τοΰ κεντρικού τετραγώνου και τών εξωτερικών τοί
χων, τό άναγκαϊον διάστημα διά την ώθησιν τών αντερεισμάτων. 

Τό τύμπανον. μετρίου ύψους (1 μ.. 42), καλύπτει τό τρίτον τής άκτϊ-
νος τοΰ τρούλλου καί είναι προωρισμένον μόνον όπως μετριάζει τήν 
άπάτην τοϋ θεατού, διότι έν τώ έσωτερικώ ό τροΰλλος κάτωθεν ερωμέ
νος θά έφαίνετο χαμηλωμένος, ένώ τό τύμπανον δίδει αύτώ όψιν ημι
σφαιρίου. Τό τύμπανον τοϋτο έρειδόμενον έπί ευρέως κυβικού πλαισίου, 
μεγεθύνεται εις αναλογίας εύστοχωτάτας. Προσδίδει εις την έσωτερικήν 
άποψιν ευρύτητα και μεγαλοπρέπειαν. Έν τοις άλλοις ναοϊς τοΰ αΰτοΰ 
τύπου, τό τύμπανον έχει τάς αύτάς αναλογίας και ό τροΰλλος εξυπηρε
τεί τάς αΰτάς άνάγκας. 

Τουναντίον άπό τής Ι' έκατονταετηρίδος έν τοις ναοϊς τής Κωνσταν
τινουπόλεως και Θεσσαλονίκης οί αρχιτέκτονες ΐδρυον υψηλά τύμπανα 
όπως δώσωσιν εις τούς τρούλλους πλείονα ελαφρότητα. Εκεί πράγματι 
κάτωθεν τοΰ τετραγώνου, άπό τών εξωτερικών τοίχων μέχρι τής στε
νής βάσεως τοΰ τρούλλου τάσσονται κλιμακηδόν καμάραι αΐτινες κοι-
λαίνουσι τόν κύβον τοΰ ναοΰ καί άντικαθιστώσι τήν αονοτονι'αν ευρέως 
θολώματος διά τής ίδιας εύστροφου κατατομής, έν ή τό ύψηλόν τύμπα
νον επαυξάνει τήν κομψότητα τοΰ συνόλου. Έν τώ διαγράμματι τοΰ 
Δαφνιού τό ύψηλόν τύμπανον θά ήτο όλως παράλογον. 

Οι ναοί τοΰ Όσιου Λουκά και τοΰ Αγίου Νικόδημου διακρίνονται 
άπό τών άλλων ναών τοΰ αΰτοΰ τύπου δι αξιοσημείωτου διαφοράς τής 
οικοδομής. "Εχουσι δηλαδή γυναικωνίτιδα άνωθεν τοΰ νάρθηκος και 
κατά μήκος τών κάτω πλευρών. 

Έχ τών άλλων ναών εχουσιν τόν ρυθμόν τοΰ Όσιου Λουκά και 
Δαφνιού μετά τίνων τροποποιήσεων, όχι οί έν Σικελία ναοί τής Gapella 
Palatina, Martorana και Monreale, οι έχοντες τέσσαρα υποστη
ρίγματα και ών οί κωνοειδείς θόλοι (trompes) εΰρηνται έν ταϊς γωνίαις 
τετραγωνικού τύμπανου, άλλ οί ναοί οι ίχοντίς οκτώ υποστηρίγματα. 
Τοιούτοι είναι, ό ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έν Νικαία, ό 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ 
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τούτου είναι δύο έν Συρία ναοί, ό μεν τοϋ 510. ο δέ τοϋ 512. Βραδύ-
τερον αί κόγχαι αύται έφηρμόσθησαν εις τάς τεσσάρας διαγωνίως 'πλευ-
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της Άγιας Σοφίας έν Χριστιανού (εν Πελοποννήσω, ιδρυθείς κατά τό 
δεύτερον ήμισυ της ΙΑ' έκατονταετηρίδο;), έν οι; οι μικροί μύακε; 
ανοίγονται έν τοϊ; παρεκκλησίοι; των γωνιών ή Santa-Fosca έν 
Torcello. ιδρυθείσα κατά τήν ΙΓ' εκατονταετηρίδα, έχουσα κίονας έν 
μέσω των άντηρίδων καί δύο ορόφους κωνοειδών θόλων' ό ναό; της 
Παρηγορητρίας έν Άρτη. σύγχρονο; περίπου τω προηγουμενω, έχων 
οκτώ ζεύγη κιόνων προβαλόντων έν τώ τετραγώνω και τέσσαρα ύποθο-
λώματα ώ; έν τοις σύγχρονοι; ναοί; τη; Τραπεζοϋντο;, σκοπόν έχοντα 
νά περιορίζωσι την διάμετρον τοϋ τρούλλου. Αι λεπτομέρειαι όμως 
αύται ελάχιστον είναι ενδιαφέρουσαι ει; την μελέτην του τύπου τη; 
οίκοδομιαι. Έτερος ναός είναι άξιο; μείζονο; προσοχής* ούτο; ειναι ο 
τη; έν Χίω Νέα; Μονη;. 

Ό κ. Strzygowski όστι; έμελέτησε λεπτομερώ; τον ναόν τη; Νέα; 
Μονη; 1 παρετήρησεν ότι ούτο; είναι άπλοποίησι; τοϋ ρυθμοΰ τοΰ Όσιου 
Λουκά και του Δαφνιού. Έν αϋτώ ό τροΰλλο; ερείδεται άπλώ; έπί 
τεσσάρων τοίχων. Ό αρχιτέκτων τη; Νέα; Μονής ηθέλησε ν' άπαλάξη 
τό οίκοδόμημα τοΰ ναοϋ τών βαρέων αντερεισμάτων άτινα εϋρηνται εν 
Όσίω Λουκά και έν Δαφνίω μεταξύ τοϋ κεντρικού τετραγώνου και τών 
εξωτερικών τοίχων, αντικατάστησα; αυτά διά διδύμων κιόνων προβα-
λόντων έν τώ έσωτερικώ τοϋ τετραγώνου. Ή τοιαύτη οικοδομία έπε'-
τρεψεν αύτώ όπω; άνοιξη έν τώ πάχει τών τοίχων, έν τώ πρώτω όρόφω, 
τρεϊ; κόγχα; (niches), πρό; βορράν, δυσμάς και μεσημβρίαν, αιτινε; 
καθίσταντο άναγκαιαι διά την διακόσμησιν και την συμμετρίαν ώ; έκ 
τη; έλλειψεω; τών βραχιόνων τοΰ σταυρού. Ό αρχιτέκτων προσεπάθησε 
νά έπιτύχη τοϋ; εΰφυεϊ; συνδυασμ.οϋ; τη; ισορροπία; οιτινε; διακρίνουσι 
τοϋ; μετά ύποθολωμάτων ναούς. Έτελειοποίησε κατά τήν καλαισθησίαν 
τών χρόνων αυτού τον τύπον τοϋ Οσίου Λουκά και τού Δαφνιού. Τά 
εδώλια (στασίδια) άτινα διετηρήθησαν έν τοϊ; πλάγιοι; τού ναού μαρτυ-
ροϋσιν έτι ό αρχιτέκτων ειχεν ώ; υπόδειγμα ναόν μετά γυναικωνίτιδο;. 
ώ; ό Όσιο; Λουκά; και ό "Αγιο; Νικόδημος. Εντεύθεν συμπεραίνω ό 
κ. Millet ότι έκ τών πέντε ναών τοϋ τύπου τοϋ Δαφνιού μόνοι οι τού 
Όσιου Λουκά και τοϋ Άγιου Νικόδημου ειναι άσφαλώ; προγενέστεροι 
τοΰ ναοΰ τη; Νέα; Μονη;. Ό κτήτωρ τοΰ Άγιου Νικοδήμου ήτο πιθα-

1 Strzygowski, .Nea .Moni auf Chios Byz. Zeits., V (1896) σ. 142. 
Πίνακες I καί ΙΙ. 
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νώτατα έκ τη; βασιλική; αϋλη; τοΰ Βυζαντίου, ητι; έδείκνυε τότε ενδια
φέρον υπέρ τη; Έλλάδο; και άπέστελλε αρχιτέκτονας και τεχνίτα; ει; 
τά; ελληνικά; εκείνα; επαρχία; έν αι; ή εισβολή τών Βουλγάρων κατά την 
προηγηθεισαν εκατονταετηρίδα ειχεν απονεκρώσει τά; τέχνα;. Ό τύπο; 
λοιπόν τού Όσιου Λουκά και τοϋ Άγ. Νικόδημου, εισήχθη έκ Κωνσταν-
τινουπόλεω; ει; την Ελλάδα κατά τό πρώτον ήμισυ τη; ΙΑ έκατονταε-
τηρίδο;, μη τροποποιηθεί; πρότερον ώ; συνέβη έν τη Νέα Μονη τη; Χίου. 

ΚΑΘΕΤΟΣ ΕΝΤΟΜΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ 
Δέν δυνάμεθα ομω; κατ' άκολουθίαν ν' άποδώσωμεν ει; τούς αυτούς 

χρόνους τούς άλλου; ναούς τοΰ τόπου τούτου, άφ' οΰ ό χρόνος της ιδρύ
σεως αυτών δέν είναι ώρισμενως γνωστός, ένω μάλιστα εις τών ναών 
τούτων, ο τών Άγιων Θεοδώρων τοϋ Μυστρά ίδρύθη αναμφισβητήτως 
περί τά τέλη της ΙΓ' έκατονταετηρίδος. Τέλος δ' ή έλλειψις τη; γυναι-
κωνίτιδο; ήτι; χαρακτηρίζει τού; ναού; τούτους, είναι άπλοποίησις 
δικαιολογημένη, διότι ή γυναικωνίτις δέν ήρμοζεν εις ναούς ών αι 
άνάγκαι ήσαν περιωρισμέναι. Ή κατάργησις όμως αύτη; ύπηρξε και-
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νοτομία αξία λόγου. Δεν γνωριζομεν αν ή, καινοτομία αύτη έφηρμόσθη 
τό πρώτον έν Κωνσταντινουπόλει, είναι όμως πιθανώτατον οτι περί τά 
μέσα της ΙΑ' έκατονταετηρίδος εν Ελλάδι εγχώριος σχολή έτροπο-
ποίησε τό διάγραμμα τοΰ Οσίου Λουκά καί τοΰ άγιου Νικόδημου κατά 
σχεδιον πρωτότυπον διατηρηθέν επί μακρόν, άφ'ού εύρίσκομεν αυτό 
έφαρμοζόμενον περί τά τελη της ΙΓ' έκατονταετηρίδος. 

Ό κ. Strzygowski έν τη περί της Νέας Μονής διατριβή αύτοΰ ' 
σημειοΐ οτι τά μικρά ελαφρά θολωτά τοΰ ναοΰ της μονής ταύτης είναι 
έξέλιξις τών βαρέων θολωτών τοΰ ρυθμού εις ον ανήκει ό ναός της 
Σκριποΰς, καί ότι της εξελίξεως ταύτης τέρμα υπήρξαν οι θολοί τών 
γωνιών έν τώ ρυθμω τοΰ Οσίου Δουκά και τοΰ Δαφνιού. Τά μικρά 
θολωτά υπήρξαν εις τών συνδυασμών ους έπενόησαν οι αρχιτέκτονες της 
I' και ΙΑ' έχατονταετηρίδος πρός κατάργησιν τών αντερεισμάτων. Τά 
θολωτά λοιπόν ταΰτα είναι προφανές ότι θά ύπήρχον έν Νέα Μονή, έν ω 
τό διάγραμμα τοΰ Δαφνιού δέν επέτρεπε τήν χρήσιν αυτών. Εκ τούτου 
όμως δέν πρέπει νά συμπεράνη τις ότι ό ναός τοΰ Δαφνιού είναι προγε
νέστερος τοΰ Νέας Μονής. 

Δέν συμμερίζεται λοιπόν ό κ. MiHct τήν γνώμην τοΰ κ. Strzy-
gOWski, όπως νομίζει τούς ναούς τών μονών Όσιου Δουκά καί Δαφνιού 
ώς τά πρωτότυπα της εποχής της Μακεδονικής δυναστείας, τον δέ μετά 
ύποθολωμάτων ναόν ώς τόν κανονικόν τύπον τών χρόνων τών Κομνηνών. 
Οι αρχιτέκτονες τών χρόνων της Μακεδόνικης δυναστείας καί τών 
Κομνηνών έφήρμοζον συγχρόνως αμφότερους τούς τύπους τούτους ομοίως 
ώς οι τών χρόνων τοΰ Ιουστινιανού άνίδρυον έχ παραλλήλου τούς ναούς 
Άγιας Σοφίας καί Σεργίου καί Βάκχου. Ανάγκη λοιπόν νά παραχολου-
θήση τις τήν έφαρμογήν έχατέρου τών τύπων τούτων χαί νά έχη πρός 
τούτοις ύπ' όψιν, όπως σχηματίση ασφαλή γνώμ.ην, τάς περιστάσεις 
ύφ' άς έδημιουργήθησαν και τήν έπίδρασιν ήν έξήσχησεν έν αύτοϊς ή 
καλαισθησία τών χρονών έκείνων. Η κριτική αύτη, επιλέγει ό κ. Millet, 
επιτρέπει ήμϊν νά ύποθέσωμεν ότι ό ναός τοΰ Δαφνιού παρουσιάζει περί 
τά μέσα ή τό δεύτερον ήμισυ τή; ΙΑ έκατονταετηρίδος νέαν έφαρμογήν 
τοΰ όκτωγωνικοΰ διαγράμματος έν τώ κεντρικώ τετραγώνω τοΰ ναοΰ. 

Εν Δαφνίω εύρηνται άνωθεν τοΰ νάρθηκος λείψανα άνω ορόφου. 
Άλλ' ό όροφος ούτος είναι έξωτερικός, αλλότριος τοΰ κυρίως κτιρίου τοΰ 

1 'Εν άν. σελ. 153. 
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ναοΰ, προστεθείς προφανώς βραδύτερον. Οι τοίχοι αύτοΰ καιτοι άποτε-
λοΰσι συνέχειαν άνευ ορατής διακοπής τών τοίχων τοΰ ναοΰ, έχουσιν έν 
τούτοις διακόσμησιν έξ όπτών πλίνθων λεπτότερων καί δέν συνδέονται, 
ώς οι τοίχοι τών παρεκκλησίων καί τοΰ νάρθηκος, μετά τών τοίχων 
τών χορών. Πλήν τούτου ό δυτικός τοίχος τοΰ νάρθηκο; παρουσιάζει 
πρός τό μέρος τοΰ πρόναου τό αυτό έπικόσμημα καί τήν αυτήν διακό
σμησιν ώς και οι εξωτερικοί τοίχοι τοΰ ναοΰ, τά δέ παράθυρα τοΰ τοί
χου τούτου μέ την μεγάλην αυτών αψίδα τήν προέχουσαν έπί μικρών 
θυρίδων διακεκοσμημένων διά κεράμων άνωθεν, είναι παράθυρα εξωτε
ρικά. Τέλος ό άνω όροφος δέν ήδύνατο νά έχη άλλοθεν είσοδον είμή διά 
τοΰ πρόναου έν ώ υπάρχει ελικοειδής κλίμαξ, ό δέ πρόναος ούτος είναι 
βεβαιώτατα μεταγενέστερος τοΰ ναοΰ. Είναι δέ και ό πρόναος νΰν ήρει-
πιωμένος ώς ό άνω όροφος, μή διατηρών πλέον τάς αψίδας αύτοΰ, 
έχων δέ τήν δυτικήν πρόσοψιν έσχισμενην δι' ευρέως ρήγματος. Πάντα 
τά ανοίγματα αύτοΰ είναι έντετειχισμένα και ή είσοδος κεκαλυμμένη 
ύπό δεξαμενής ήτις έχει προσχώσει έν μέρει τάς άντηρίδας. Αι γοτθικαί 
αψίδες τής προσόψεως πείθουσι τό πρώτον ότι ό πρόναος ούτος προσετέθη 
ύπό τών Κιστερκιανών μοναχών. Τοιαύτη ύπήρξεν ή γνώμη ήν έξήνεγκεν 
ό Buchon δεχόμενος τόν πρόναον ώς φραγκικήν προσθήκην. Τοΰτο όμως 
είναι άντικρυς έσφαλμένον, διότι είναι προφανές ότι ή ελικοειδής κλίμαξ, 
αι άντηριδες, πάσα ή νοτιοδυτική γωνία και τό έξ όπτών πλίνθων τόξον 
τό έν τη νοτιά πλευρά ύπό τήν ήμικυκλικήν αψίδα, είναι λείψανα πρόναου 
προγενεστέρου τής φραγκικής κατακτήσεως, όστις υπήρξε γνησίως βυζαν-
τιακός. Ούτε αί διακοσμητικαί ταινιαι ούτε αί σειραί τών οδοντωτών 
κεράμων εύρηνται άνωθεν τών γοτθικών αψίδων. Αι επάλξεις αϊτινες έπι-
στέφουσι τάς αψίδας ταύτας διακρίνονται άπό τοΰ διατηρηθέντος άκρου 
τής νοτιοδυτικής γωνίας κατά τόν τρόπον τής οίκοδομίας. Τό άκρον εκείνο 
είναι παλαιότερον, έκτισμένον κατ' είσοδομίαν διάφορον τής τοΰ άλλου 
τοίχου, μετά παρενθετων όπτών κεράμων παχύτερων, άνωθεν τής δευτέρας 
μαρμάρινης ταινίας και διατηρεί εσωτερικώς ίχνη γωνιακών αψίδων, έν ώ 
τό λοιπόν τοΰ δυτικού τοίχου, χωριζόμενον άπό τό τμήμα τοΰτο διά 
μακράς σχισμάδος, δέν παρουσιάζει ούτε το αυτό έπικόσμημα, ούτε τάς 
όδοντωτάς κεράμους, ούτε την αυτήν ταινίαν. Ό πρόναος τοΰ Δαφνιού 
είναι απλώς ποοσκεκολημένος εις τόν ναόν. Ό νάρθηξ διετήρησε τόν αυτόν 
διακοσμον, τάς αύτάς θυρίδας, τάςαύτάς έξ όπτών πλίνθων ταινίας ώς 
και αί άλλαι προσόψεις τοΰ ναοΰ. Αί διακοσμητικαί ταινιαι και αί σειραί 
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τών οδοντωτών κεράμων διέρχονται όπισθεν τοΰ πύργου τοΰ εμπεριέχοντος 
την ελικοειδή κλίμακα. Άφ' έτερου έν τώ διακόσμω τοΰ πρόναου έγένετο 
χρήσις λίθων μικρότερων και λεπτότερων οπτών πλίνθων. Οι τιτανόλι
θοι τής βάσεως τοΰ πρόναου είναι οίκοδομημένοι διαφόρως τών τοΰ 
άλλου κτιρίου, αί δέ διακοσμητικά! ταινία! δέν ανταποκρίνονται πρός 
τάς ταινίας τοΰ ναοΰ. Αναμφισβητήτως ό πρόναος είναι μεταγενέστερος 
άλλά βυζαντιακών χρόνων άφ' οϋ έπ' αυτού έστηριζαν οί Κιστερικανοι 
μοναχοί τήν σειράν τών κελιών αυτών. 

Ό άγιος Νικόδημος δέν έχει πρόναον, ό δέ τοΰ Όσιου Λουκά, κατα-
δαφίσθείς ήδη, άνήκει εις τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας (1582). Έν 
τώ έν Μονεμβασία ναώ τής άγιας Σοφίας έκ τοΰ δυτίκοΰ πρόναου δέν 
διατηρούνται ειμή λείψανα εις δύο έκ τών άντηρίδων τοΰ νεωτέρου πρό
ναου όστις αντικατέστησε τόν παλαιόν. Ό δέ έπί τής μεσημβρινής 
προσόψεως έρείδόμενος πρόναος είναι επίσης μεταγενέστερος τοΰ ναοΰ, 
διότι καλύπτει εν τών παραθύρων αύτοΰ και, ώς έν Δαφνίω, τήν δια-
κοσμητικήν άψϊδα τοΰ βραχίονος τοΰ σταυροΰ, δέν είναι όμως ανοικτός 
ώς ό τοΰ ναοΰ τοΰ Δαφνιού. Έν τούτοις ύπάρχουσιν έτερα υποδείγματα 
ανοικτών πρόναων, μάλιστα έν Κωνσταντινουπόλει (ναός τής Θεοτόκου) 
και έν Θεσσαλονίκη (ναός Άγιων Αποστόλων). 

Έκ τών γοτθικών αψίδων τοΰ έν Δαφνίω πρόναου αί εκατέρωθεν τής 
μεγάλης μικραί δίδυμοι, είχον έν τώ μέσω ώς υποστηρίγματα Ιωνικούς 
κίονας, ούς ήρπασεν ό λόρδος 'Έλγιν. Είναι προφανές ότι έν τώ βυζαν-
τιακώ προνάω οί κίονες ούτοι ύπεστήριζον έκάτερος δύο μικράς αψίδας 
ήμικυκλικάς έξ όπτών πλίνθων, περβαλομενας ύπό ετέρας μείζονος στη
ριζομένης έπί τών άντηρίδων. Τοιαύτη είναι ή διάταξις τών αψίδων 
τοΰ πρόναου έν τώ ναώ τών Άγιων Αποστόλων. Έν τώ κεντριχω 
άνοίγματι υπήρχε θύρα. είτε έχουσα τρεις αψίδας, είτε καθ όλον τό πλά
τος ελευθέρα. Έν τή νοτιά πλευρά ύπήρχον ωσαύτως δύο δίδυμοι αψί
δες ας ύπεστήριζεν ό Ιωνικός κίων ό εισέτι κατά χώραν μένων, έν δέ 
τή βόρεια πλευρά ύπήρχεν άλλη ανάλογος άψίς ής διατηρούνται εισέτι 
ίχνη και ήτις ήρείδετο άφ ενός μέν έπί τής γωνιαίας άντηρίδος άφ'έτε
ρου δ' έπί τής κλίμακος. Έν τώ άνω όρόφω άμέσως άνωθεν τής δια-
κοσμητικης ταινίας και μ.εταςυ των παρασταοων των αντιστοιχουσων 
πρός τάς άντηρίδας τής βάσεως, ύπήρχον πλαταϊα ανοίγματα κλειόμενα 
διά γλυπτών δρυφάκτων και ίσως χωριζόμενα δι αψίδων, φωτίζοντα 
είδος στοάς καλυπτομενης ύπό άνδήρου ή ύπό στέγης έχούσης τρεις κλί-
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σεις. Εις τόν άνω όροφον ανήρχετο τις δι ελικοειδούς κλίμακος εμπεριε
χόμενης έν τω πρός βορράν προσκεκολλημένω πύργω όστις πιθανώτατα 
έφερε κωδωνοστάσιον. Πράγματι δέ κατά ΙΑ' εκατονταετηρίδα άνίδρυον 
κωδωνοστάσια παρά τους ναούς (μονη Λαύρας έν τω Άθωνι, Άγιος 
Νικόδημος έν Αθήναις). Βραδύτερον έν Μυστρα οι ναοί τού Βροντοχιου, 
τής άγιας Σοφίας και τής Παντανάσσης έφερον τά κωδωνοστάσια αυτών 
παραπλεύρως τού πρόναου, ώς έν Δαφνίω, μάλιστα δ' έν τώ ναώ τοϋ 
Βροντοχιου έχρησιμοποίησαν ομοίως τήν κλίμακα τοΰ κωδωνοστασίου 
διά τόν άνω όροφον. Ό πρόναος τοΰ Δαφνιού ίδρύθη όπως καταλάβη 
τήν θέσιν τοΰ έξω νάρθηκος. Τά δωμάτια τοΰ άνω ορόφου τά προσκε-
κολλημένα εις τήν στοάν εχρησιμοποιούντο είτε ώς θησαυροφυλακεΐον και 
ώς κατοικία τοΰ ηγουμένου είτε ώς βιβλιοθήκη και άρχείον. 

Τό δεύτερον κεφάλαιον εμπεριέχει τεχνικάς παρατηρήσεις έν τή οίχο-
δομία. Τά τείχη τοΰ ναοΰ, λέγει ό κ. Millet, ύψοΰνται έπί βάσεως 
έκ Πειραϊκών τιτανόλιθων, ελαφρώς προεξεχούσης. Οι λίθοι ύποκίτρινοι 
όντες διά τοΰ χρόνου προσέλαέον χρώμα χρυσιζον έχουσι δέ κατά μέσον 
όρον 0,80 μήκος και 0,40 ύψος. Οι έν τή ίσοδομία παρένθετοι όπτοί 
πλίνθοι εχουσι πάχος, 0,045. 

Πέριξ τοΰ ύπό τοΰ τρούλλου καλυπτομένου τετραγώνου ό ναός είναι 
καθ ολοκληρίαν έσκεπασμένος ύπό σταυροθολίων άτινα είναι έκτισμένα 
διά πλίνθων όπτών έν οριζόντια στρώσει. Καλύπτουσι χώρον σχετικώς 
λίαν περιωρισμένον, εξαιρέσει τοΰ νάρθηκος. Είναι δ' ελαφρά ούτως 
ώστε τά τόξα αυτών ερείδονται έπί απλών έξωστήρων (corbeaux). 
Οι παραστάται οι στηριζόμενοι :ίς τούς τοίχους τού ναοΰ ούς έχρη-
σιμοποίουν κοινώς οι Βυζαντινοί αρχιτέκτονες, ένταΰθα ήσαν όλως 
άχρηστοι. 

Τό όκτάγωνον τό σχηματιζόμενον ύπό τοΰ περιγράμματος τών άκρων 
τών αψίδων και τών θολωτών, δέν είναι κανονικόν. Αί διαγώνιοι πλευ-
ραί αι αντίστοιχοι τών θολωτών είναι μικρότεραι τών άλλων (3 μ. 10 
πρός 3 μ. 50). Ή άπόστασις ήτις χωρίζει αύτάς είναι μεγαλύτερα ή 
ή πλευρά τοΰ τετραγώνου (7 μ. 85). Ούτως ό διαγραφόμενος κύκλος 
υφίσταται παραμόρφωσιν άνάλογον τής παρατηρούμενης έν τή Άγία 
Ειρήνη) τής Κωνσταντινουπόλεως, τή Άγια Σοφία τής Θεσσαλονίκης 
και τώ Άγίω Μάρκω*τής Βενετίας. 

Τό τύμπανον τοΰ τρούλλου δέν ερείδεται αμέσως έπί τών εξωτερικών 
κυρτωμάτων τών οκτώ αψίδων και έπί τών μικρών ύποθολωμάτων, 

34 
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άλλ' έπί μαρμάρινης ταινίας (0,215 ύψους) φερομένης έπί δακτυλίου 
έκ πλίνθων όπτών έν οριζόντια στρώσει. Ό άρχαΐος τροΰλλος, νΰν ανα
καινισθείς, ειχεν ώς βάσιν κύκλον μη κανονικού σχήματος, και αύτος 
ο' ούτος ό τροΰλλος είχε σχήμα σφαιρικόν άκανόνιστον. Ό κ. Millet 
παραθέτει τεχνικάς τινας λεπτομέρειας περί τοϋ τρούλλου οφειλομένας 
εις τόν άρχιτέκτονα κ. Troump. Τό τύμπανον ητο οίκοδομημένον έν 
μέρει διά λίθων κοινών (moellons), ό δέ τροϋλλος δι' όπτών πλίνθων 
έν οριζόντια στρώσει, αϊτινες έσχημάτιζον τήν έν τή βάσει παραμόρφω-
σιν τοϋ κύκλου καί άπετέλουν, όσον έπέτρεπεν ή παραμόρφωσις αύτη 
κωνοείδεις τομάς εις τάς γραμμάς τής συμπτώσεως. Τό άκροσφοίνιον 
(clef) τοϋ τρούλλου ήτο ατελώς είργασμενος πώρος έχων σχήμα οκτα-
γώνιον μετ' άμβλυών γωνιών. Ή διάμετρος αύτοΰ ήτο έξωθεν μέν 0.40, 
έσωθεν δέ 0,37. Τό μήκος τών όπτών πλίνθων καί επομένως τό πάχος 
τής οίκοδομίας τοΰ θόλου ηυξανε βαθμηδόν έκ τής χορυφής (0,13) πρός 
τήν βάσιν (0,40). Αι συναρμογαί τής άμμοκονίας έν τή οριζόντια 
στρώσει τών πλίνθων ησαν πάχους 0,01 έν τή έσωτερική επιφάνεια 
καί 0,05 έν τή εξωτερική. 

Τό τύμπανον καί τό κατώτερον μέρος τοΰ τρούλλου ήσαν έπενδεδυ-
μένα δι' είδους τινός περβλήματος έκ λίθων κοινών όπερ φθάνει 2 μ. 
80 άνωθεν τοΰ περιζώματος (bandeau). Τό περίβλημα τοΰτο διηνοί-
γετο ύπό δεχαέξ θυρίδων μεταξύ τών όποιων προέβαλον δεκαέξ αντε
ρείσματα ήμικυλινδρικά. Τά αντερείσματα ταΰτα ύπεστηριζον r?)v χορω-
νίδα τοΰ στεγάσματος, περβαλλομένην έν τώ έξωτερικώ τοΰ τρούλλου 
ύπό έπικαλύμματος (chape) έξ άμμοκονίας. 

Οί τροΰλλοι τοΰ Όσιου Δουκά καί τοΰ Άγιου Νικόδημου είναι απλώς 
πολυγωνικοί. Μόνον ό τής έν Μονεμβασία Άγιας Σοφίας είναι άκριβώς 
όμοιος πρός τόν τοΰ Δαφνιού. 

Έν τώ τρίτω κεφαλαίω ό χ. Millet διατρβει εις τ άφορώντα την 
έξωτερικην καί έσωτερικήν άρχιτεκτονικήν διαχόσμησιν. Τών προσό
ψεων ή διακοσμησις έγένετο μετ' αύστηράς άπλότητος. Εξαιρέσει τών 
προεξεχουσών αψίδων τής βορείου καί τής νοτίου πλευράς αίτινες επι
στέφονται ύπό αετωμάτων, εξαιρέσει τής ταινίας ήτις εύρηται έν τή 
βάσει τών παραθύρων και ήτις φέρει άνωθεν σειράν οδοντωτών κερά
μων περβάλουσαν καϊ τά παράθυρα, ουδέν έτερον κόσμημα διακόπτει 
τήν μονοτονίαν τής ίσοδομίας. Τά έκ κεράμων κοσμήματα δι' ών οί αρχι
τέκτονες τής ΙΑ' και IB' έκατονταετηρίδος ένησμένιζον νά καλωπίζωσι 
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τους εξωτερικούς τοίχους των ναων, εν Δαονιω οεν άπαντα ειμη εν τω 
μεγάλω μύακι, έν ώ άνωθεν τών θυρίδων εύρηται μαιανδροειδές κόσμημα 
έκ κεράμων. Αί προσόψεις, μάλιστα δ' οί μύακες τοΰ Όσιου Λουκά και 
τοΰ Άγιου Νικόδημου είναι πολυτελέστερον κεκοσμημένοι.Ό κ. Millet 
παρατηρεί ότι τό είδος τοΰτο τής διακοσμήσεως. σύνηθες έν τοις ναοϊς 
άπό τής Θ' μέχρι τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος, περιέπεσεν εις άχρηστίαν 
έν Κωνσταντινουπόλει κατά τάς IB και ΙΓ' εκατονταετηρίδας. Διετη-
ρεϊτο όμως έν Ελλάδι περί τά μέσα τής IB' έκατονταετηρίδος, οί δέ 
ναοί τής Ναυπλίας, μάλιστα ό τοΰ Μέρβακα, είναι θαυμάσια υποδείγ
ματα τοιαύτης διακοσμήσεως. Έν τούτοις ή άπλότης τής διακοσμή-
σεως τοΰ ναοΰ έν Δαφνίω έν συγκρίσει τουλάχιστον πρός τούς ναούς τοΰ 
αύτοΰ τύπου, Όσιου Λουκά και Άγιου Νικόδημου, δύναται νά νομισθή 
ώς τεκμήριον ότι εκείνος ώκοδομήθη εις χρόνους μεταγενεστέρους.Έν τοις 
παραθύροις τό σχέδιον τών αψίδων κα! τό σχήμα τών κιονόκρανων τών 
στολιδιών άναμιμνήσκει τούς ναούς τών χρόνων τής Μακεδόνικης δυνα
στείας και τών Κομνηνών. Έν τινι τών διδύμων παραθύρων τού νάρ-
θηκος, εύρηται άκρβώς άνωθεν τοΰ κιονόκρανου τοΰ στυλιδίου μικρόν 
κυμάτιον γλυπτόν έκ μαρμαροκονίας όπερ περιέβαλε τάς μετά περιφερών 
ανοιγμάτων πλάκας αΐτινες έν τοις βυζαντιακοίς ναοίς έμετριαζον τό διά 
τών παραθύρων είσδύον φώς. Ό κ. Millet εύρε λείψανα αναλόγου 
περιβλήματος έν τώ έν Μονεμβασία ναώ τής Άγιας Σοφίας. Έν άλλοις 
δέ παραθύροις τοΰ Δαφνιού σώζονται εισέτι έν μέσω τοΰ πάχους τών 
ανοιγμένων αυτών αί επιμήκεις έντομαι αιτινες ένέκλειον τάς διάτρητους 
πλάκας. Έκ τών πλακών τούτων δέν διατηρείται ειμή μία έπί τής 
ανατολικής προσόψεως, έν τή θυρίδι τοΰ παρεκκλησίου τής νοτιοδυτικής 
γωνίας. Τής πλακός ταύτης άνάλογον υπόδειγμα εύρηται έν Όσίω 
Λουκά. 

Αί αψίδες τών παραθύρων εντεύθεν τών διάτρητων πλακών ησαν 
κεκοσμημέναι διά ψηφιδωτών, εκείθεν Ομως αυτών δέν ευρέθη ουδέν ίχνος 
έπικεκολλημ.ένων μαρμάρων ώς έν Όσίω Λουκά. Ωσαύτως ουδέν λείψα-
νον έκ τών μαρμάρινων δρυφάκτων τών παραθύρων ευρέθη κατά χώραν. 

Έν τώ έσωτερικώ τοϋ ναοΰ διακοσμητικά! ταινία: χωριζουσι τό 
ύψος τής οίκοδομής. Μία τούτων έν τή βάσει τοΰ τρούλλου έτερα ίν 
τή άρχή τών κωνοειδών θολωτών τών γωνιών και τρίτη ήτις είναι 
μάλλον περίζωμα (bandeau) ύπό τάς κάτω πλευράς. Ή ταινία τοΰ 
τρούλου είναι έκ λευκού μαρμάρου ή δέ ετέρα έκ μαρμάρου φαιοΰ. Αι 
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ταινιαι αύται δεν έχουσιν ανάγλυφα, πλην τεσσάρων κοσμημάτων άνωθεν 
έκαστου τών κυλινδροειδών θόλων καί δύο ανάγλυφων περιστερών έν 
ταίς γωνιαις τού μεγάλου μύακος. Ή επικλινής όψις τών ταινιών ητο 
διηυλακωμένη τά δέ κοιλώματα έπληροΰντο ύπό κηρώδους μίγματος 
σκληρινομένου διά μαρμαροκονίας. Τό μίγμα τούτο άπετέλει τό μέλαν 
έδαφος έπί τοϋ όποιου διεγράφετο τό κόσμημα λευκόν η φαιόν, σχημα-
τιζόμενον ύπό τής επιφανείας τοΰ μαρμάρου. 

Ή ταινία τοΰ τρούλλου παρουσιάζει έν μόνον κόσμημα, ή δέ έτερα 
τρία, 'έν έν τώ ίερώ άδύτω, δεύτερον έν τώ κεντρικώ τετραγώνω καί 
τρίτον έν τοις βραχίοσι τοΰ σταυρού. 

At αύται ταινίαι εύρηνται έν'Οσιω Λουκά, έν Μονεμβασία καί 'Αγίω 
Μάρκω τής Βενετίας. Έν Όσίω Λουκα καί Άγίω Μάρκω αι δύο πρώ-
ται ταινίαι είναι ανάγλυφοι, φέρουσαι φύλλα άκάνθης. Έν τοις ναοϊς 
τούτοις έτηρήθη ή κανονική δίάταξις της διακοσμήσεως τών ταινιών, 
ή ούσα συνήθης κατά τήν ΙΑ' εκατονταετηρίδα. Αί ταινίαι τοΰ Δαφνιού 
άπότελοΰσιν έξαίρεσιν. 

Είναι άξιον προσοχής ότι έν τή διακοσμήσει εξωτερική και εσωτερική 
τών ναών κατά τούς χρόνους τούτους ολίγον μετέχει ή γλυπτική. Έν 
τούτοις τά κιονόκρανα τών στυλιδίων τών παραθύρων έν 'Αγίω Νικο-
δήμ.ω και Νέα Μονή έν Χίω παρουσιάζουσι διακόσμησιν ποικιλωτέραν ή 
τά ανάλογα κιονόκρανα έν Όσίω Λουκά και Δαφνίω. Ή διακόσμησις 
αύτη είναι κοινή έν τοις ναοϊς τής ΙΑ' και αυτής ετι τής IB' έκατον
ταετηρίδος, ώς έπί παραδείγματι έν τή Καπνικαρέα τών Αθηνών. 

Ή ψηφίδωσις έν τώ ναώ τοΰ Δαφνιού έκάλυπτε έξ ολοκλήρου τά δύο 
ανώτερα διαμερίσματα, κάτωθεν δέ τής δευτέρας ταινίας αύτη συνεδυά-
ζετο μετά τή, όρθομαρμαρώσεως. Ή διακόσμησις αύτη έξηλείφθη κατά 
μέγα μέρος. Εν τώ ύψει τών τοίχων ή ψηφίδωσις, αυτό τό χρυσοΰν 
έδαφος, δέν αποτελεί πλέον ειμή στίγματα και μικρά τμήματα άπομε-
μονωμένα έν μέσω τοΰ σημερινού κονιάματος τών τοίχων. Κάτω οι 
παλαιοί άμ-αυροί τοίχοι έκαλύφθησαν έν μέρει δι' άηδοΰς κονιάματος 
κιτρινωπού, ό δέ νάρθηξ, μέρος τοΰ μεσημβρινού χοροΰ και ό δυτικός 
βραχίων τοΰ σταυρού παρουσιάζουσι γυμνήν την νέαν άνοικοδόμησιν. Τό 
φώς όπερ εισέρχεται νΰν άφθόνως δι' όλων τών παραθύρων, τών εντελώς 
ανοικτών, χωρίς ουδεμία τών αρχαίων διάτρητων πλακών νά έλαττή 
την λάμψιν αύτοΰ, προσδίδει εις τόν εντός τοΰ ναοΰ ήκρωτηριασμένον 
διάκοσμον εύκρινειαν προξενούσαν εις τόν θεατήν δυσάρεστον έντύπω-
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σίν. Δέν δύναται τις νά εύρη έν τώ ναώ τοΰ Δαφνιού την ιλαράν έκει-
νην εικόνα ήν ηθέλησαν νά δώσωσιν αύτώ οι παλαιοί αρχιτέκτονες, ώς 
έν Όσίω Λουκα, έν 'Αγίω Μάρκω ή έν Palatina. Ο ναός τοΰ Δαφνιού 
είναι μουσεΐον ού έκαστον μέρος, καίτοι ευρίσκεται έν τή θέσει αύτοΰ, 
δέν προξενεί πλέον τήν θελκτικήν έκεινην έντύπωσιν δι ήν προωρίσθη. 
Ανάγκη νά μετριασθή ό φωτισμός, νά συμπληρωθώσι διά τής φαντα
σίας πάσαι αί ελλείψεις, ν' άποκαταστή πλήρες τό χρυσοΰν έδαφος τοΰ 
τρούλλου και αί ήκρωτηριασμέναι εικόνες τών προφητών, νά σχεδια-
σθώσι τά χαρίεντα άραβουργήματα έπί τών μικρών ύποθολωμάτων 
τών κυλινδρικών θόλων και τών αψίδων, νά έπενδυθώσιν οί τοίχοι διά 
τών πολυτελών στιλπνών μαρμάρων άτινα έκάλυπτον άλλοτε αυτούς, 
όπως αισθανθή τις καλώς τήν άρμονίαν τών χρωμάτων και τό μυστυ-
ριώδες θέλγητρον τών εικόνων. 

Κάτωθεν τής δευτέρας ταινίας ή ψηφίδωσις ανευρίσκεται πανταχού, 
έν τώ άνω μέρει τών κάτω πλευρών, τών ήμικυλινδρικών θόλων και 
τών αψίδων. Έπί τών διαφραγμάτων τών χορών εύρηνται τέσσαρες 
μεγάλοι ψηφιδωτοί άβάκες κατερχόμενοι μέχρι τοΰ κάτω επιπέδου τών 
παραθύρων. πέμπτος δέ άβαξ ύψοΰται ύπό τόν δυτικόν βραχίονα τοΰ 
σταυρού, άνωθεν τής θύρας. Τά πέντε ταΰτα πλαισιώματα τέμνονται 
άψιδοειδώς. Τά τών χορών ευρίσκονται άνω εις τό αυτό έπιπεδον εις ο 
καί αί αψίδες τών κάτω πλευρών αι άνοιγόμεναι επί τών διαφραγμάτων 
τοΰ κεντρικοΰ τετραγώνου. Πρός τούτοις ή ψηφίδωσις διακοσμεί τάς 
αψίδας τών παραθύρων καί τών θυρών. 

Έκ τής όρθομαρμαρώσεως τοΰ ναοΰ δέν διατηρείται ειμή μικρόν 
τμήμα έν τώ μεγάλω μύακι, όπερ είναι τοΰ αύτοΰ συστήματος τών 
ναών τού Όσιου Λουκά, τής Νέας Μονής και τοΰ Άγιου Μάρκου. 
Αλλαχοΰ τοΰ ναοΰ διατηρούνται μόνον μικρά τεμάχια μ,έλανος μαρ
μάρου εξέχοντα έν τή ψηφίδώσει. Λείψανα πλακών λευκοΰ, έρυθροΰ κα! 
πρασίνου μαρμάρου όντα έσκορπισμένα έν τοις έρειπίοις τοΰ περιβόλου 
τής μ,ονής προέρχονται προφανώς έκ τοΰ διακόσμου τής όρθομαρμαρώ-
σεως. Ή τοιαύτη διακόσμησις ήτο πλήρης μόνον έν τώ ίερώ άδύτω, έν 
τοις άλλοις διαμερίσμασι τοΰ ναοΰ δέν έγένετο χρήσις ταύτης ειμή 
πέριξ τών αψίδων τοΰ κεντρικού τετραγώνου και τών χορών άνωθεν 
τοΰ διαζώματος. 

Ή άνάμιξις τής όρθομαρμαρώσεως μετά τής ψηφιδώσεως και αυτής 
έτι τής απλής τοιχογραφίας χαρακτηρίζει ίδια τήν βυζαντιακήν διάκο-
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σαησιν των ναών. Ή παράδοσις αναβιβάζει τό είδος τοΰτο τής διαχο-
σμησεως εις αυτούς τούς χρόνους Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου, διετη-
ρήθη δε τοΰτο μέχρι τής ΙΔ' έκατονταετηρίδος. Εις των τελευταίων 
ναών έν ω έγένετο χρήσις τής όρθομαρμαρώσεως είναι ή Οδηγήτρια 
τοΰ Βροντοχιου έν Μυστρα ιδρυθείσα περί τάς αρχάς τής ΙΔ' έκατον-
ταετηρι'δος. 

Ό μέγας μύαξ έν τω ναώ Δαφνιού διέσωσε υπόδειγμα πολύτιμον 
όρθομαρμαρώσεως. Άνωθεν τών απλών θυρίδων εύρηται σύνθεσις απο
τελούσα όρθογώνιον έκ μαρμάρου πρασίνου περιβαλόμενον ύπό ρόμβου 
σχηματιζόμενου ύπό μικρών τριγώνων έκ μαρμάρου λευκοΰ καί έρυθροΰ. 
Μεταξύ δέ τών θυρίδων εξελίσσεται ωραία καί λεπτότατη σύνθεσις άπο-
τελουμενη έκ μαρμάρων πρασίνων, κίτρινων, ερυθρών καί λευκών. Έν 
τή τριδύμω τέλος θυριδι εύρηται διάζωμα έκ ψηφιδώσεως καί μαρμάρου 
περβάλον τό μεσον τόξον τής θυρίδος, άποτελούμενον δ' έκ μικρών 
τετραγώνων καί τριγώνων, πρασίνων καί κιτρινων έν τώ έσωτερικώ, 
ερυθρών καί λευκών έν τώ έξωτερικώ. 

Ό Buchon καί αυτός ετι ό Lenormant (1869) ειδον έπί τοΰ 
δαπέδου τοΰ ναοΰ λείψανα έπιστρώσεως έκ μαρμάρων ρομβοειδών ποι-
κίλων χρωμάτων. Έξ αυτών όμως ουδέν διατηρείται νΰν. Πιθανώς ή 
άρχική έπίστρωσις άπεσπάσθη ύπό τών Κιστερκιανών. 

Κ. Μ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1826—1829 

< 
ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΪΔΕΚ 

Τό πΰρ όθεν ήρξατο πάλιν καί οι Αλβανοί άνευ πυροβολικοΰ, έπυρο-
βόλουν εύθυμοι διά τών τυφεκίων των κατά τών τηλεβόλων τών 68 ήμι-
λίτρων. Τοΰτο παρηγαγεν έμοί όλως ιδιάζον συναίσθημα όταν ή πτωχή 
αύτη φρουρά eitie Batteria machte, όσάκις σφαίρα έκ τών τηλεβό
λων τών 68 ήμιλιτρων έπιπτε καλώς έκσφενδονιζομενη συγκαταρίπτουσα 
μέγα τεμάχιον έκ τών τειχών αυτών. Στρατιώται άνευ πειθαρχίας άλλ' 
ανδρείοι συνήθως άντέχουσι μετά μεγάλης συνεκτικότητος όπισθεν τών 
τειχών είτε άλλων ατελών προμαχώνων, ώς συνειθίζουσι νά πράττωσι 
τακτικά στρατεύματα άτινα όμως έν τώ έλευθέρω πεδίω ώθοΰσι πρός 
τά έμπρός διπλούν ή τριπλούν άριθμόν τών πρώτων. 

Ειχον παρατηρήσει τό αυτό έν Ισπανία καί Πορτογαλία καί έν μερει 
κατά τάς έκστρατείας τάς έν Τυρόλω' επίσης τά παλληκάρια διέπραττον 
θαύματα ανδρείας καί αντοχής, όταν ειχον πρό αυτών άμυντήριον που, 
όπερ έφύλαττεν αυτούς, καίτοι μόλις έπαρχώς, ιδίως κατά τοΰ ίππικοΰ. 

Τόν λόγον τοΰ φαινομένου τούτου ζητώ έν τώ καίπερ ουχί λίαν 
καθαρώ συναισθήματι τών μεμονωμένων άτακτων στρατιωτών, καθ' ό 
ό παρ αυτόν μαχόμενος σύντροφος, άν δέν είναι συνδεδεμένος μετ' αύτοΰ 
δι ιδίου δεσμοΰ τοΰ αίματος ή τής φιλίας, δέν είναι δι' αυτόν πιστόν 
στήριγμα, διότι έκαστος δύναται κατ' ιδίαν βούλησιν νά ϊσταται καί 
νά μάχηται έμπρός ή οπίσω 2, ένώ ό τακτικός στρατιώτης κανονίζει τάς 

1 Συνέχεια ιδε σελ. 50. 122, 196, 330 και 443. 
2 Τό συναίσθημα τοΰτο πιθανώς προυκάλεσε τούς μεταξύ τών παλληκαρίων 

πολλαχώς ιδρυθέντας δεσμούς τών αδελφοποιτων αδελφότητας διεξαγομένας δια 
τελετών και ορκων. ών δυνάμει οι αδελφοποιηθέντες ύποχρεοΰντο να ωσι πιστοί 
πρός αλλήλους έπί ζωής και μέχρι θανάτου. Οι άδελφοποιτοι ούτοι ειχον υπεισ-
δυσει και μεταξύ τών τακτικών στρατευμάτων καί ώφειλον να έμποδίζωνται. ώ; 
μή οντες ένταϋθα άναγκαιοι και ώς δόντες πολλάκις άφορμήν εις Οχλαγωγια;. 
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κινήσεις αύτοΰ μόνον κατά τό πρόσταγμα τοΰ άρχηγοΰ του, μάχεται 
παρ' όμόφρονι η τουλάχιστον ομοίως γεγυμνασμένω και όμοίαν ύπαχοήν 
όοείλοντι συντρόφω και θεωρεί εαυτόν διά τοΰτο πολλαπλοϋν οσάκις οι 
όμοιοι του ιστανται παρά τό πλευρόν αΰτοΰ. 

Αισθάνεται εαυτόν ώς μέλος ισχυρού σώματος μετά τής χιλιαπλασίου 
δυνάμεως τοΰ άτομου ήτις δύναμις άγεται μόνον διά θελήσεως τής τοΰ 
άρχηγοΰ δηλονότι, έν ώ τό παλληkάρι ή ό guerilla μόνον εις τό πρό
σωπον αύτοΰ άφορα, οσάκις έρχεται περίπτωσις καθ' ήν τραυματισθείς 
κατά τήν ύποχώρησιν και ανίκανος ών πρός φυγήν μέλλει νά συληθή 
ύπ' αύτοΰ τοΰ συντρόφου του Οπως μη τά όπλα του καί πάν ό',τι άλλο 
έχει πέσωσιν εις τάς χείρας τοΰ έχθροΰ. Τό έλληνιχόν παλληκάρι όμως 
ώς καί ό Αλβανός πόλικος είναι αληθείς φέροντες πάντα μεθ' εαυτών 
τών χρημάτων άτινα φέρει κατάσαρκα εντός τής ζώνης, καί τών πλου
σίων Οπλων όντων ώς τό πλείστον άπάσης αύτοΰ τής ίδιοκτησίας. 
Ούτω, παραλειπόμενης τής ελλείψεως τών ξιφολογχών τής μή άλλως 
ώφελούσης πολύ τούς μεμονωμένους, ή έλλειψις συμμαχητών στερρώς 
παρά τό πλευρόν πολεμούντων καί καρτερικών θέλει πάντοτε μειονεκτή 
τών μαχόμενων κατά παλληκαρήσιον τρόπον έν ύπαίθρω μεθ' όλην την 
προσωπικην ανόρειαν και είναι ευνοητον πως τοιούτοι στρατιωται αρέ
σκονται μάλλον όντες όπισθεν αίμασιών καθιστασών αδύνατον ή τουλά
χιστον δύσκολον και έπικίνδυνον τήν έκρίζωσιν αυτών, και πώς εκεί 
ευρισκόμενοι έκτελοΰσιν τό καθήκον αυτών μετά ακράδαντου τόλμης 
τοσούτω μάλλον όσω έν τούτω τώ πολέμω δέν δύναται τις νά σκεφθή 
ώστε νά φεισθή τοιούτων αιχμαλώτων. Επανέρχομαι έκ ταύτης τής 
ουχί περιττής πρός πιστωσιν τών γεγονότων παρατηρήσεως πάλιν εις 
τήν διήγησίν μου. 

"Απασαι αί προτροπαί όπως παρακινήσωσι τά παλληκάρια νά κατα-
λάβωσιν έξ εφόδου τό μοναστήριον έμεινον άκαρποι, ήοκέσθησαν δέ 
μόνον, έκ τών πυρβολαρχίών τοΰ σταθμού τών ένδυναμωθεισών διά 
τίνων βαρέων σιδηρών τηλεβόλων άτινα οί Ψαριανοί άπό τών πλοίων 
αυτών ειχον ελκύσει πρός τά άνω και μετεχειρίζοντο, νά πυροβολώσι 
κατά τοΰ μοναστηρίου όπερ πληττόμενον σταυροειδώς έμελλε πολλά νά 
ύπομείνη. 

Τέλος περί τήν έσπέραν ύπεσχέθη ό νέος Νοταράς,τό Άρχοντόπουλον, 
μετά 200 ανθρώπων αύτοΰ νά πορευθή κατά τοΰ μοναστηρίου. Βασιζό
μενος έπί ταύτης τής υποσχέσεως ό υπολοχαγός Schnitzlein εκίνησε 
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πρός τά κάτω μετά τηλεβόλου τών 6 ήμιλίτρων και ύπό φιλελλήνων 
ύπηρετούμενος και ηρχισεν έξ αποστάσεως βολής τυφεκίου νά πυροβολή 
διά μυδροβόλων τήν φρουράν τήν όπισθεν τών τετρημένων τοίχων τοΰ 
μοναστηρίου, προχωρών μεθ' έκάστην βολήν. 

Τά καυχώμενα παλληκάρια τοΰ Νοταρά έκρύβησαν μέν έξ αποστά
σεως βολής τυφεκίου κατά τό έθος αυτών όπισθεν λίθων εντός οπών ή 
λάκκων ευρισκομένων έπί τοΰ εδάφους, άλλά δέν ήτο τρόπος νά προτρα-
πώσι νά έκπηδήσωσιν έκ τών οπών ή όπισθεν τών λίθων των και νά 
άναλάβωσι εύτολμον έφοδον κατά τοΰ εγγύς εντελώς διατετρημένου 
μοναστηρίου. Μετά τήν τρίτην βολήν έτραυματίσθη ό Schnitztein 
κατά τήν λαγόνα και ό πυροβολητής Ruepprecht ό θέλων νά υπο
στήριξη τόν άξιωματικόν του έπλήγη κατά τόν δεξιόν βραχίονα. "Υστε
ρον μετεκόμισαν πάλιν οπίσω οι πυροβοληταί τό τηλεβόλον τών 6 ήμι
λίτρων άφοΰ έξηντλήθησαν τά ολίγα φυσέκια του, πρός ου τήν βοήθειαν 
κατήλθαν τίνες τών αξιωματικών και υπαξιωματικών μου έκ φόβου μή 
κατά τίνα έφοδον πέσωσιν εις χείρας τών Αλβανών τό πυροβόλον και 
οί τραυματία! ημών, διότι ή διαγωγή τών Πελοποννησίων ηρώων καθι
στή έν τοιαύτη περιπτώσει την έπικουρίαν αυτών λίαν προβλημ,ατώδη. 
Κατά τήν άψιμαχίαν ταύτην έτραυματίσθησαν έκ μέν τών δέκα Βαυα
ρών 2, έκ δέ τών δέκα έξ φιλελλήνων ωσαύτως 2 και έκ τών 2500 — 
3000 Ελλήνων 5 . 

Διήλθομεν τήν νύκτα έπι τοΰ μιστίκου ημών έν Φαλήρω. Τή δέ 7 
(Ν.) περί την 7ην π. μ. ήρξατο τό άτμόπλοιον πυροβολούν πολύ έγγύ-
τερον κατά τοΰ μοναστηρίου. Φάλαγξ δέ ιππικού έξ Αθηνών ερχόμενη 
μετά 2 τηλεβόλων έστάθμευσε πάλιν έπί τοΰ υψώματος τοΰ καταλη-
φθέντος πρός κατόπτευσιν τήν προτεραίαν. 

1 Οι "Ελληνες εις ους ανεκοινωσα έν ειδει έπιτιμήσεως τό αποτέλεσμα τοΰτο 
διισχυρίζοντο Οτι ή φειδώ έαυτών ήτο αυτόχρημα άναγκαία, διότι Ολίγοι αυτών 
ήδύναντο να συγκριθώσι πρός τούς Τούρκους, μάλιστα δέ τίνες ιδρυον έπι τούτου 
τήν ϋπεροχήν τής διεξαγωγής τοϋ πολέμου κατα τόν τρόπον τών παλληκαριων 
τής τακτικής ήτις έξετιθει μαλλον τούς στρατιώτας. Παρετήρησα τότε αύτοις 
Οτι έαν ύπελόγιζον όμοϋ τό ποσόν τών απολεσθέντων παλληκαρίων έν ασκόποι; 
και ανευ αποτελέσμζτος ακροβολισμοίς, ήθελε προκύψει Οτι ούτοι ειναι πολλώ 
σπουδαιότεροι ή ή απώλεια ανθρώπων έν πλείσταις κρισιμοις μάχαις ών αποτέ-
λεσμα ήδύνατο να η ή απελευθέρωσις τής Ελλάδος. 'Επικαιρως ώφειλέ τις να 
γινώσκη να δαπανα, διότι πολλάκις δέν ήσαν ταϋτα ούτε έξοδευθεις παρας, ούτε 
μή οίκονομηθεν γρόσιον, αλλά μάλλον καθαρα απώλεια. 
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Τά δύο τηλεβόλα κεκαλυμμένα έπλησιασαν πρός τόν Πειραιά μη θεώ-

μενα ύπό τού ατμοκίνητου έν ώ έκαμπτον δεξια, έρριψαν τρεις εύστοχους 
βολάς κατά τού άτμοπλοίου και των λέμβων αυτού, πριν η δυνηθή νά 
ανάσπαση την άγκυραν και κατεδίωξαν αυτό μέχρι τής στενής εισό
δου τού λιμένος χωρίς όμως νά ρίψωσ: έτέραν βολήν περιπλέον. "Εν έκ 
τών τηλεβόλων μετηνέχθη εις τό μοναστήριον, όθεν έσκόπευεν κατά τής 
θέσεως τών Ελλήνων. Έπεσε δέ φοβερά βροχή τοσούτον, ώστε ό Γόρ-
δων μετέβη εντός τοϋ βρικιου και ημείς ηθελομεν ευχαρίστως έγκατα-
σταθή εντός τοϋ μιστίκου ήμών, Οπερ όμως άπέπλευσεν έκ φόβου τής 
καταιγίδος άπό τοΰ επικινδύνου στενού λιμένος εις Αμπελάκια, χωρίς 
νά άγγείλη, ήμίν τούτο. Ευτυχώς ό πλοίαρχος Άστιγξ έπέστρεψεν έκ 
τού Πειραιώς καί ήγκυροβόλησε εντός τοϋ Φαληρικοΰ όρμου, παρ' ώ 
προσεκλήθημεν όπως γευματίσωμεν και διανυκτερεύσωμ,εν. Τινές δέ τών 
αξιωματικών και υπαξιωματικών διήλθον τήν νύκτα έπί τής θέσεως των. 

Άπό τής ακροπόλεως και τής πόλεως τών Αθηνών ήκούετο περί τήν 
έσπέραν σφοδρός πυροβολισμός έκ μικρών πυροβόλων. Οί Έλληνες ειχον 
ποιήσει έξοδόν τινα. 

Άφ' ού δέ ειδον Οτι ή θέσις ήτο επαρκώς ασφαλής, ότι οί "Ελληνες 
δέν ήτο δυνατόν νά μετακινηθώσι πρός έφοδον κατά τού μοναστηρίου,έτι δέ 
και πρός κατάληψιν προχεμένων τινών μικρών υψωμάτων καί Οτι ή 
περαιτέρω παρουσία ήμών ουδέν ώφέλει, έπανήλθομεν μετά τρεις ημέ
ρας εις Αίγιναν όπου ό Schintzlein καί ό Ruepprecht ευθύς μετά 
τήν πρώτην έπίδεσιν ειχον μετενεχθή καί Οπου καί έμέ αυτόν έκάλουν 
καθήκοντα υπηρεσίας. Διότι ήδη άπό τής 13 Ιανουαρίου (Ν.) τής 
ελληνικής πρώτης τοΰ έτους ειχεν έκ μ,έρους τών φιλελληνικών κομητά-
των έκλεχθή επιτροπεία έπιφορτισθείσα νά διαχειρίζηται και διανέμη τά 
μέσα άτινα ειχε συναθροίσει ή φιλανθρωπία τών Ευρωπαίων και τό 
ενδιαφέρον αυτών πρός τάς τύχας τοΰ ελληνικού λαού. Ό δόκτωρ 
Bailly, κύριος τις Πέτρινης όν άντικατέστησεν ύστερον ό "Ελλην τρα
πεζίτης κ. Ξένος, διωρίσθησαν μετ' έμοϋ μέλη τής επιτροπείας ταύτης 
ήτις περί τοΰτον τόν χρόνον ευρέθη ύπό τών κομητάτων άσκοπος, ότε ή 
ελληνική κυβέρνησις μοί ένεχείρισεν έκεινην τήν προμνησθείσαν σημείω-
σιν έκφράζουσαν παρομοίαν ίδέαν, όθεν φαίνεται οτ: ήδη προηγούμενα! 
Ομοια! προτάσεις έγένοντο. 

Αί προσωρινά: όδηγίαι αί κοινοποιηθείσα! τή επιτροπεία ήσαν αί έξης: 
1 . Αι ζωάρκεια! και αί χρηματικαί εισφορά: αί άποσταλησόμενα: εις 
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Ελλάδα, πρέπε: νά πεμφθώσι πρός τήν προσωρινήν έπιτροπείαν την 
άποτελουμενην έκ τών κυρίων Άιδεκ συνταγματάρχου, ιατρού Bailly 
καί Πέτρινη. 

2. Ή επιτροπεία ώς άντίπροσωπεύουσα τούς εύεργέτας έν Ευρώπη 
θέλε: δηλώσει τή Κυβερνήσει τάς άποστολάς ας λαμβάνει, ώς καί τήν 
χρήσιν ήν έννοοΰσίν οί εύεργέτα: νά γείνη. 

3. Ή επιτροπεία έν τούτοις θέλει διατελεί ύπό τάς διαταγάς τής 
Κυβερνήσεως καί θέλει ακολουθεί τάς οδηγίας ας θέλε: δώσε: αύτη πρός 
τήν διανομήν τών βοηθημάτων, εννοείται κατά τήν γνώμην τών διαθέ
σεων τών δωρητών. 

4. Έάν παρά προσδοκίαν ή Κυβέρνησις δέν ηδύνατο νά συνεννοηθή 
μετά τής επιτροπείας ώς πρός τήν διάθεσιν τών βοηθημάτων, τότε έχει 
ή τελευταία τό δικαίωμα νά διαθέτη πλέον τοϋ ημίσεως τών γενομένων 
αποστολών κατ ιδίαν βούλησιν (άλλά πάντοτε διά την ύπηρεσίαν τής 
Ελλάδος), ώς πρός δέ τό έτερον ήμισυ υποχρεούται νά ύπακούση πάν
τοτε έμμέσως εις τήν δίαταγήν τής Κυβερνήσεως. (Τό άρθρον τούτο 
πρόκειταί νά μείνη μυστικόν καί μόνον ύπό τής διοικήσεως και τής επι
τροπείας νά γνωσθή). 

5. Τά άποσταλέντα εφόδια όφειλουσί νά δαπανηθώσ! μόνον πρός 
χρήσιν τών στρατευμάτων τακτικών ώς και άτακτων, δύνατα: όμως έν 
έπειγούση άνάγκη και τότε μόνον ότε τά τρία μέλη τής επιτροπείας 
είναι σύμφωνα, μέρος τούτων τών ζωαρκείών νά διατεθή πρός άλλον 
σκοπόν τή βουλήσεί τής Κυβερνήσεως. 

6. Έν περιπτώσει ασθενείας ή απουσίας ενός τών μελών τής επιτρο
πείας, δύναται τοΰτο νά ύποδείξη άντίπρόσωπον όπως δίατηρηθή πλή
ρης ό άριθμός τών τριών. 

Τό σύνολον τών οδηγιών τούτων έχρονολογήθη ύπό τοΰ Beaulieu 
παρά τήν Ralle έν Ελβετία και υπεγράφη ύπό τοΰ ιππότου Έϋνάρ-
δου μέλους τών κομητάτων τών Παρισίων, Βερολίνου, Δρέσδης, Μονά
χου, Γενεύης καί τών λοιπών καντονίων τής Ελβετίας καί έν ονόματ: 
τών διαφόρων ευεργετών τών άποστειλάντων έπικουρίας διά τήν Ελλάδα. 

Έν τοσούτω τά κόμματα διεμάχοντο σφοδρότατα. Έθνοσυνέλευσις 
έμελλε νά συγκροτηθή όπως έχλέξη νέαν Κυβερνητικην έπιτροπήν, δωτι 
τό έτος είχε παρέλθει έν ώ εκείνη ώφειλε νά λείτουργή ύπό τήν προε-
δρίαν τοΰ Ζαίμη. "Ηδη ώς πρός τήν έκλογήν τοΰ τόπου ένθα έμελλε νά 
συνεδρεύη αύτη ή Συνέλευσις ειχεν έκραγή φθόνος και διχόνοια, διότι 
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έκαστος των κομματαρχών άσμενος ήθελε μεταφέρει ταύτην έν μέρει 
ένθα ή δύναμις του έπεκράτει. Επειδή δέ δέν ήδύνατο τις ούδ' ήθελε νά 
όμοφωνηση κατήντησεν ώστε ή μία μέν μερίς συνεκάλεσε τους πληρε
ξουσίους της εις Καστρί τήν άρχαιαν 'Ερμιόνην, ή δέ έτερα εις Αίγιναν. 
Επειδή δ' όμως ουδεμία των μερίδων τούτων ήτο ίκανώς ισχυρά ούδ' έν 
απαρτία όπως συνταχθή νομίμως, κατήντησαν εις τό έπικίνδυνον μέτρον 
νά χρησιμοποιήσωσι τάς κομματικάς διαιρέσεις έν ταϊς μεμονωμέναις 
έκλογικαϊς περιφερείαις καί νά̂ προκαλέσωσι δίπλας έκλογάς, ούτως ώστε 
ήδύνατο νά συμβή όπως έκατέρα τούτων τών παρανόμως συμπληρω-
θεισών αύτοκαλουμένων Εθνοσυνελεύσεων διορίση ιδίαν Κυβέρνησιν δι' 
ού τρόπου ή χώρα έμελλε νά περιπλακή εντός απέραντου διχοστασίας, 
ίσως δέ καί εντός εμφυλίου πολέμου. Ώς περαιτέρω έπακολούθημα τών 
διπλών τούτων έκλογών ήδύνατο νά προκύψη ώστε ή ξένη διπλωματία 
ή άρξαμένη σοβαρώτερον νά ένασχολεϊται περί τό έλληνικόν ζήτημα δέν 
θα ήδύνατο ώς καί τό άρτι σχηματισθέν νέον φίλελληνικόν κομητατον 
νά γινώσκη πρός ποτέραν τών διοικήσεων τούτων νά άπευθυνθή ή εις 
ποτέραν νά ταχθή. Συνετοί φιλοπάτριδες έν τούτοις, μεταξύ ών καί ό 
Κωλέττης καί τίνες στρατηγοί κατώρθωσαν όπως μετά πολλά ταξίδια 
ένθεν κακεϊθεν, όμιλιαι καί γράμματα νά άποσοβήσωσι τήν όλεθρίαν 
ταύτην ρήξιν καί νά όρίσωσιν εις αμφότερα τά μέρη όπως έκλέξωσιν 
ώς τόπον ταύτης τής Συνελεύσεως τόν Δαμαλάν παρά τά ερείπια τής 
αρχαίας Τροιζήνος κειμενον σχεδόν έν μέση αποστάσει τής Αίγινης και 
τής Ερμιόνης, Οθεν έμελλε νά όνομασθή έθνική Συνέλευσις τής Τροιζήνος. 

Διαρκουσών τών συγκρούσεων τούτων ολίγον έλειψε νά εκραγή διχο
γνωμία και έν αύτώ τώ κόλπω τής φιλελληνικής επιτροπής. Ό ιατρός 
Bailly ήτο φίλος τοΰ Νικήτα, τοΰ Κανάρη και τοϋ Κολοκοτρώνη θεω
ρουμένων τότε ώς ανηκόντων τώ γαλλικώ χόμματι, εν ώ ό Ζαίμης, ό 
Τομπάζης, ό Τρικούπης, ό Μαυροκορδάτος, ό Ζωγράφος ένομίζοντο ώς 
άγγλόφρονες (περί ρωσσικοϋ κόμματος τότε πολύ ολίγον έγένετο λόγος). 

Ό ιατρός Bailly Οθεν ήτο τής γνώμης ότι ή επιτροπή ώφειλε νά 
ταχθη πρός τό μέρος ενός κόμματος και δή τοΰ λεγομένου γαλλικοΰ και 
νά παράσχη τούτω διά τών επικουριών ας αύτη έκέκτητο τήν ύπερο-
χήν, έπιβάλλουσα τόν νόμον τοΰ Σόλωνος ότι ουδείς ώφειλε νά μένη 
ουδέτερος έν ταις διαφοραϊς. Ή έμή γνώμη άπ' εναντίας ήτο, ότι ήμεϊς 
έν τή προκειμένη περιπτώσει δέν είμεθα ώς φίλοι, άλλ ότι έπρεπε νά 
άποδειχθώμεν ώς ήσυχοι, περιεσκεμμένοι, αμερόληπτοι και αληθείς 
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φιλέλληνες, ωσαύτως δέ ότι ώφείλομεν νά σεβασθώμεν τήν ύπερτάτην 
αρχήν ειτε τής μιας είτε τής ετέρας μερίδος μέλλουσαν νά ή αποτέλε
σμα, και νά φιλοτιμηθώμεν νά ύποστηρίξωμεν ταύτην, διότι ήμεις διά 
τούτου τοϋ τρόπου ήθέλομεν δώσει ώφέλιμον παράδειγμα εις τούς "Ελλη
νας τοΰ σεβασμοΰ και τής υπακοής, πρός τό επικρατούν σύστημα τό 
διοικητικόν διότι πώς ήθελον οι έτι απολίτιστοι "Ελληνες πραγματο
ποιήσει τήν άναγκαίαν ύπακοην πρός τούς άρχοντας αυτών, άν εβλεπον 
έκ μέρους τών πεπολιτισμένων μελών ευρωπαϊκής επιτροπής ένκντίαν 
στάσιν λαμβανομένην ; 

Αντηλλάγησαν πολλά έγγραφα εκατέρωθεν, έν οις ό Γάλλος είρω-
νεύθη τήν ίδιολογιαν και την δογματικήν τάσιν τών Γερμανών και έξε-
θείασε τήν γνώμην αύτοΰ την μόνην πρακτικήν και προσφυά. 'Αφ' έτε
ρου ήδυνάμην εγώ νά αυξήσω ισχυρά επιχειρήματα υπέρ τής γνώμης 
μου έκ τών αλλαγών τών συνδυασμών τών ελληνικών κομμάτων και έκ 
τοϋ 6τι παρ' αύτοις ουδεμία πολιτική άρχή, άλλά κατά τό μάλλον ή 
ήττον ιδιωτικός σκοπός ή οικογενειακή ιδιοτέλεια και πλεονεξία είναι ή 
κόλλα ή συγκολλούσα τοιούτου είδους πολιτικάς εταιρείας και Οτι άμα 
κόμμα τι έχει τήν ύπεροχήν θά αύξήσωσι πάλιν μετ' ολίγον έκ τοϋ κόλ
που αυτού νέαι διαιρέσεις, ώς αί κεφαλαι τής ΰδρας. Επειδή δέ δέν 
ήδυνάμεθα νά συνεννοηθώμεν προέτεινα όπως προβάλωμεν τά αμοιβαία 
ημών φρονήματα εις τήν άπόφασιν τών κομητάτων, όπως ήμεΐς μετά 
εύσυνειδότως δυνάμεθα νά έξακολουθήσωμεν τά καθήκοντα ημών καθ ον 
τρόπον εκείνα ειχον τό δικαίωμα νά όρίσωσι τά καταθέντα τάς δωρεάς 
αυτών εντός τών χειρών ήμ,ών. 

Ούτω δέ και συνέβη ύπερισχυσάσης τής γνώμης μου και ή επιτρο
πεία δέν περιήλθεν εις την δύσκολον έκείνην θέσιν, εις ήν άναγκαίως 
ήθελε περιέλθει έάν εκλινεν υπέρ τής μιας ή τής άλλης μερίδος επίσης 
δέ στερρώς ειχον αποφασίσει έν ή περιπτώσει ήθελε γείνει παραδεκτή ή 
γνώμη τοΰ Bailly νά αποσυρθώ άπό τών εργασιών τής επιτροπής. 

Μόλις άφικόμενος εις Αιγιναν έμάθομεν, ότι οι Τοΰρκοι ειχον κατα
λάβει τήν θέσιν τοΰ Βάσσου παρά τά Χασιά καί καίπερ όντες τό πολύ 
2 χιλ., ειχον εντελώς νικήσει τούς έκεΐ σταθμεύοντας 4 χιλ. "Ελληνας 
και φονεύσει ή αιχμαλωτίσει τόν γενναΐον συνταγματάρχην Βούρβαχην 
μετά τοΰ ύπασπιστοΰ αύτοΰ Gibassier αμυνόμενους άνδρείως' ύστερον 
δέ ήκούσαμεν ότι κατά την προσπέλασιν τοΰ εχθρού ό Βάσσος μετά 10 
συντρόφων του κατ' αρχάς ειχε φύγει τής θέσεως του, μεθ' όν άπασα 
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ή ομάς* του ήκολούθησεν αυτόν καίτοι ειχεν αυτός καταχωσθή έπι τής 
κορυφοσειράς τής θέσεως έν δευτέρα σειρά. Κατόπιν οπισθοχώρησε και ό 
Νοταράς ωσαύτως και ούτως ό πτωχός Βούρβαχης Οστις προχωρήσας 
έν τω πεδίω ύπό τούς πρόποδας τής θέσεως ιστατο έν τω δεξιώ κέρατι 
έγκατελείφθη μετά τ:νων έκατοντάδων γενναίων στρατιωτών αφεθείς ώς 
έρμαιον τής υπεροχής τού εχθρού. Κατ αρχάς ήλπίσαμεν ότι ό Βούρβα-
χης ειχε συλληφθή καί έμελλε νά πεμφθή αιχμάλωτος εις Κωνσταντι-
νούπολιν, Γαλλικόν δέ πολεμικόν πλοίον παρέπλεε τήν άκτήν όπως απαί
τηση, τήν παράδοσιν τού Βούρβαχη έάν που ήτο δυνατόν άλλά έγένετο 
δεκτόν διά κανονοβολισμών. 

Έκυμαινόμεθα έπί μακρόν έν άβεβαιότητι περί τής τύχης τού φιλέλ-
ληνος τούτου, μέχρις ου τέλος έμάθομεν ότι αυτός συνελήφθη ύπό δύο 
δελήδων οΐτινες συνεκρούσθησαν ένεκα των απαιτήσεων έπί τών λαφύ
ρων μεταξύ ών έφάνη αύτοίς ώς ιδίως πολύτιμος ό βοημικός λίθος έπί 
τοΰ γιαταγανίου τοΰ Βούρβαχη καί οιτινες όπως συντομεύσωσι τό ζή
τημα απέκοψαν τήν κεφαλήν τοΰ αιχμαλώτου ήν ό Κιουταχής έπεμψεν 
μετά σφαίρας τηλεβόλου τής όλχής τών 68 ήμιλιτρων καί άρτου κατε-
σκευασμένου έκ τοΰ ωραίου Αμερικανικού αλεύρου τής φρεγάτας, εις 
Κωνσταντινούπολιν ώς τρόπαια καί ήγγειλε τώ Σουλτάνω πρός ύπερ-
τίμισιν τής αξίας του ότι καίτοι τά σκυλιά οι Χριστιανοί ειχον τοιαύ
τας κεφαλάς ώς αρχηγούς, τοιαύτας σφαίρας πρός βολήν και τοιοΰτον 
ώραίον άρτον ώς τροφην, έν τούτοις εκείνος ειχε κατασυντρίψει τούτους. 

Οί "Ελληνες και οί Τούρκοι απώλεσαν πολλούς άνθοώπους, οί πρώτοι 
περί τούς 300. Τό ήττηθέν σώμα τοΰ στρατού συνήλθε κατ' αρχάς 
έν Σαλαμΐνι πάλιν, ή πεδιάς τής Έλευσϊνος διετρέχετο ύπό Τουρκικού 
ιππικού και έν αυτή τή κώμη έγένοντο οίκίαι τίνες παρανάλωμα τοΰ 
πυρός. Θαρρυνθέντες ύπό ταύτης τής νίκης οί Τοΰρκοι επεχείρησαν έφο
δον δύο ήμερας ύστερον κατά τής θέσεως παρά τό Φάληρον, άπεπέμ.-
φθησαν Ομως μετά καθημαγμένων κεφαλών. Θά έμεινον έπί τόπου περί 
τούς εκατόν Τούρκοι, οί δέ "Ελληνες έσχον μόνον οκτώ τραυματίας 
καί τεσσάρας νεκρούς. "Εκτοτε έκομίσθη πολλώ πλείον πυροβολικόν έπί 
τής θέσεως και τά όχυρώματα ηϋρύνθησαν, ή δέ φρουρά ηύξήθη διά 
τών ύπολειφθέντων έκ τοΰ σώματος τοΰ Βούρβαχη και άλλων προσελ-
θόντων μέχρι 3500 ανδρών περίπου, οί Έλληνες όμως δέν ένεπιστεύοντο 
νά κατέλθωσιν εις την πεδιάδα έκ φόβου τοΰ Τουρκικού ιππικού. Αί 
έφοδοι αύται άς ειχεν αναλάβει κατ' εκείνου τοϋ σώματος έ δραστήριος 

ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 527 
και ώς θαρραλέος στρατηγός άναδεικνύμενος Κιουταχής Πασσάς, έδωκαν 
έν τούτοις άναψυχήν τίνα εις τήν φρουράν τής Ακροπόλεως Οστις εύρε 
τρόπον έξορμώσα νά προμηθευθή ξύλα καί άλλα εφόδια έκ τής πόλεως, 
ώς και επεμψε κήρυκας εις τό στρατόπεδον τών Ελλήνων οίτινες εφερον 
μετ' αυτών έμφωλεύουσαν έν τή 'Ακροπόλει περιστεράν, ήτις ύστερον 
έπέταξεν οπίσω έχουσα τήν άπάντησιν υπό τάς πτέρυγας. 

Πάσας τάς ειδήσεις ταύτας έμαθον έν Αίγίνη ένθα ήσχολούμην περί 
τήν παραλαβήν και τήν διανομήν νεωστι καταφθασάντων εφοδίων. Ό 
Καραϊσκάκης 'έπεμψέ μοι ώς δώρον λευκότριχα 'ιππον όν τό πλείστον 
ϊππευεν ό γνωστός οπλαρχηγός Οδυσσεύς. Έν τοσούτω τινές τών κυρίων 
μου έπανήλθον εις Φάληρον όπου δέν συνέβη σπουδαίόν τι. Οί "Ελληνες 
έπι τοΰ σταθμοΰ αυτών ειχον τοσούτον έφοδιασθή διά ζωαρκείων και 
ύλικοΰ. ώστε κερδοσκόποι τινές οπλαρχηγοί έπώλουν εις τούς Τούρκους 
πυρίτιδα και άλευρα, ώς ύστεροι μοί διηγήθησαν. ομοιον δέ είχε ποιήσει 
και ό Τζαβέλλας διαρκοΰσης τής πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου. 

Έπι τή ειδήσει ότι έν Ζακύνθω ησαν έτομαι ζωάρκειαι και πολεμε-
φόδια διά τήν έπιτροπειαν ήτοι διά τήν Κυβέρνησιν και ότι έπρεπε νά 
αποστείλω πρός παραλαβήν αυτών βρίκιον ή γολέτταν, ειχον μισθώσει, 
όπως δυνηθώσιν οί "Ελληνες νά έπωφεληθώσι έπίσ*ης τά έξοδα τής μετα-
κομίσεως. Ψαριανόν πλοίον όπερ έπρεπε νά ταξιδεύση, (έπί τούτω κατί-
στάθην προσεκτικός) ύπό Έλληνικήν έμπορικην σημαίαν διότι ή Ιονική 
κυβέρνησις δέν ήθελε έπιτρέψη ίνα καταπλεύση έλληνικόν πλοίον μετά 
τής πολεμικής σημαίας. Αφού δέ ήδη συνήφθη τό συμβόλαιον ήλθον 
Ψαριανοί τίνες πλοίαρχοι λέγοντες μοι ότι επραττον άδικον νά ποιήσω 
τήν ναύλωσιν, χωρίς νά απευθυνθώ προς αυτούς ώς σχηματίσαντας 
μεταξύ αυτών έπιτροπειαν προμ.ηθεύουσαν πλοία διά τοιαύτας υπηρε
σίας. Επειδή δέ ή μίσθωσις ειχε συναφθή και ώφειλον νά πληρώσω έν 
εναντία περιπτώσει ποινικήν ρήτραν (Reukauf). άφήκα τά πράγματα 
εις τήν πορείαν των, άλλά έλαβον άφορμην νά μεταποιήσω, διότι ό 
πλοίαρχος μου έπλευσε ύπό πολεμικήν σημαίαν καί ήναγκάσθη νά έπα-
νακάμψη άπρακτος. Επειδή ο κύριος τοΰ πλοίου ηύθύνετο μόνον διά τήν 
ναύλωσιν, ουχί δέ διά τήν μ.εταφοράν. φαίνεται ότι σκοπίμως άνεπέτασε 
τήν σημαίαν ταύτην. Κατ' εύτυχίαν ειχε λάβει μόνον τό ήμισυ τοϋ αντι
τίμου τής ναυλώσεως, όπερ όμ.ως ήναγκάσθην νά καταλείπω αύτώ, άφ οΰ 
ή έπί τούτω έγερθείσα δίκη διεδικάσθη ύπό τών διαιτητών καταλογισθεί-
σης τής πτώχειας τού πολυμερώς άθλιου τούτου πλοιάρχου μου. 
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"Ετι δε όφελω νά μνημονεύσω χαρακτηριστικού τίνος πανουργήμα-

τος, όπερ έπαιξεν ουχί μέν έμοί άλλά τή) τότε Ελληνική) κυβερνήσει 
αναφερών έμέ ό γέρων Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και όπερ μόλις μετά 
πάροδον πολλοΰ χρόνου έμαθον. Ό Πετρόμπεης δηλ. Οστις λογίζεται 
μεταξύ τών συμπατριωτών του ουχί ώς πανούργος, άλλ ώς ευθύς άνήρ, 
εισήλθε πρωίαν τινά οϋχι πολύ μετά την άφιξίν μου εις Αϊγιναν, μεθ' 
όλων τών σημείων της ταραχής εντός τοϋ Κυβερνητικού συμβουλίου 
ούτινος μέλος ήτο και άνέκραξε' ((Ή κατηραμενη οικογένεια μου! Τό 
αίσχος ! Τό αίσχος ! Τι θά ειπη ό Βαυαρός συνταγματάρχης έάν μάθη 
τό μηχανούργημα' θά έτοιμασθή νά φΰγη, ώ αναθεματισμένη κλεφτου-
ριά κτλ.)). Ολοι έδραμον περί τόν πολύσαρκον και άρθριτικόν γέ
ροντα και έζήτουν νά καταπραύνωσιν αυτόν ερωτώντες τό αίτιον τής 
οργής του — τότε δέ διηγήθη έξακολουθών τήν βλασφημίαν του κατά 
τών ανθρώπων του έν Μάνη, ότι ό Λυκούργος τό πλοίον του τό σταλέν 
ύπό τής Κυβερνήσεως εις Άγχωνα όπως παραλαβή τάς ζωοτροφίας καί 
τά πολεμεφόδια, είχε μεταφέρει έκεΐθεν δι' έμέ μέγα φορτίον πολυειδών 
βαρύτιμων αντικειμένων καί πραγμάτων καί ειχε προσορμισθή παρά τήν 
διαταγήν αύτοΰ εντός τοΰ λιμ.ένος τής Μάνης, όπου οί αθεόφοβοι συγ
γενείς καί άνθρωποι του ειχον επιβάλει χείρα έπί τοΰ φορτώματος τού
του Οπερ άναμφιβόλως ήθελον σύληση ώς ήπείλησαν, έάν ή κυβέρνησις 
δέν έσκόπει νά παραχωρήση και εις τήν οίκογένειάν του τά εισοδήματα 
επαρχίας, όπως έπραξαν καί εις άλλους ίνα ούτω δύναται νά άποζημιωθή 
πως διά τάς πολλάς θυσίας άς προσήνεγκεν. Ή διήγησις αύτη γενομένη 
μετά τών άνηκουσών άρών κατά τών ανθρώπων του καί μετά τοΰ επα
νειλημμένου υπαινιγμού ότι τοιαύτη διαγωγή ώφειλε καί θέλει παρορ-
γίση έμέ ένήργησεν όπως παραχωρηθή αύτώ διά τήν οίκογένειάν του ή 
έκμετάλλευσις τοΰ Άργους. Μόλις δέ έλαβεν άνά χείρας τό άρμόδιον και 
ευθύς διεκπεραιωθέν διάταγμα, έρρηξε τούς γέλωτας και άνεφώνησε. 
Ούτω πρέπει τις νά συλλαμβάνη υμάς εις παγίδα, έάν θέλη, νά κατορ
θώση τι. Είδον τόν Λυκούργον εις τήν είσοδον τοΰ λιμένος καί έσκέφθην 
τότε νά άστεισθώ ούτως μεθ υμών. Ευχαριστώ τούς κυρίους έκ καρδίας. 
Μετ ολίγας ώρας εισπλέει τό βρίκιόν μας εις τόν λιμένα καί φέρει εις 
ύμάς πιθανώτατα πολλά καλά ! 

["Επεται συνέχεια] 


