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Κύριος και πρώτιστος σκοπός της «Αρμονίας» είναι ή διάδοσις της 
αληθείας διά πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, άναγομενων ιδία εϊς 
τήν φιλοσοφίαν και θεολογίαν, τήν ΐστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κήν και χριστιανικήν άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα έν γένει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστήμας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθίστα προσιτά είς τους "Ελληνας 
δι'επιτυχών μεταφράσεων πάνθ'οσα γραφόμενα ξένη φωνη συνάδουσι 
πρός τον άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας τών ξένων γλωσσών η 
και δι ' άλλους λόγους δεν περιέρχονται ώς επί τό πλείστον είς γνώσιν 
πάντων ημών. 

Πρός ίσον ενεστι τελειοτεραν έπίτευξιν τούτων ή «Αρμονία» μετ ' 
ιδίας προσοχής θά παρακολουθη τήν φιλολογικήν κίνησιν της τε 'Ελλά-

δον καϊ της αλλοδαπής, ού μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα οσα ανάγονται είς τό πρόγραμμα αύτης, άλλα και άνα-
πτύσσουσα η καϊ κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγου. 
"Οθεν καϊ παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νεον σύγγραμμα, οπως πέμπη 
ήμϊν εν άντίτυπον αυτού, η όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμϊν τουλάχιστον την έκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θελει φιλοξενεί έν ταίς στήλαις αύτης πάσαν έπι-
στημονικήν διατριβήν εγκρινομένην προηγουμένως ύπό της πρός τόν 
σκοπόν τοϋτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μή προσκρούουσαν 
είτε άμεσως είτε έμμεσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά
γματα τοΰ Ευαγγελίου. 

Ή «Αρμονία» εκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 
τυπογραφικών φύλλων είς μέγα 8 0 ν μετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-
τήματι η και εντός του κειμένου. 

"Εκαστον τεύχος τ ιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικώ φράγκου χρυ
σού), ή δε ετησία συνδρομή δραχ. 10 (έν τω έξωτερικώ φρ. χρ. 10). 
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πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, έν Άθήναις, Π λ α 
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πρός τόν H e r r n F . V O L C K M A R , B u c h h a n d l e r , L e i p z i g , 
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Μ . Μ . B e c k & B a r t h a A t h e n e s . 
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Λεονάρδου Bασ. Ή Όλυμπία. Σελ. 352 εις μεγα 8ον μετά τοπο

γραφικού πίνακος. Τ ιμάται φρ. 5. 

Νικολαΐδου Εύαγ. Περί της μοναχικής άκτημοσυνης έν τω κοινω 

και τω έλληνικω εκκλησιαστικω δικαίω. "Ιστορική και δογματική 

έρευνα. Σελ. 133 εις μέγα 8 ο ν . Τ ιμάται δρ. 3. 

Κυριακίδου Έπαμ. Θ. Μαγνητικαι δυναμικαι γραμμαί. Σελ. 110 

εις μεγα 8 ο ν . 

Εν τω παρόντι διπλώ τεύχει ευρίσκονται τίτλος καϊ έξώφυλλον των 
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Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α 

(Σ υ ν έ χ ε ι α). 

Δυναμομηχαναϊ (ή ήλεκτροδυναμομηχαναί). Η κατασκευή τών μηχα-
νών τούτων, δι ' ων μετατρέπεται ενέργεια μηχανική εις ένέργειαν ήλε-
κτρικήν, στηρίζεται έπϊ τοΰ φαινομένου τών εξ επαγωγής ρευμάτων 
εστωσαν εν σύστημα μεταλλικόν, άγωγόν επομένως τοΰ ήλεκτρισμοΰ, 
και εν μαγνητικόν πεδίον, παραγόμενον υπό διαρκών μαγνητών ή ύπό 
ήλεκτρομαγνητών διά της κινήσεως τοΰ μεν ή τοΰ δέ άλλάσσε: ή 
πρός τό μαγνητικόν πεδίον θέσις τοΰ μεταλλικοΰ συστήματος, ούτω δέ 
έπ' αύτοΰ παράγονται ρεύματα ηλεκτρικά έξ επαγωγής. Δέον λοιπόν 
νά δαπανηθή ενέργεια μηχανική όπως έπιτευχθη ή κίνησις τοΰ μεταλλι
κού συστήματος ή τοΰ μαγνητικού πεδίου, αύτη δέ ή μηχανική ενέρ
γεια υπολογίζεται ώς μετατρεπομένη είς ένέργειαν ήλεκτρικήν έάν δέ 
παραβάλωμεν τό ποσόν της δαπανωμένης μηχανικής ενεργείας πρός τό 
ποσόν της παραγόμενης ηλεκτρικής ενεργείας, θά παρατηρήσωμεν οτι αϊ 
δυναμομηχαναί είναι έκ τών μεγαλειτέραν άπόδοσιν ( rendement) 
παρεχουσών μηχανών, άπόδοσιν άνερχομένην είς τάς τελειοτέρας έζ 
αυτών μέχρι 95 τοις εκατόν. Ά λ λ ' ή είς τήν δυναμομηχανήν παρεχο
μένη μηχανική ενέργεια είναι καϊ αυτή προϊόν άλλης μορφής ενεργείας" 
ούτω π . χ . ή έξ ατμομηχανής είς δυναμομηχανήν παρεχομένη μηχα
νική ενέργεια παράγεται διά μετατροπής είς τοιαύτην τής θερμαντικής 
ενεργείας- έάν δέ έξετάσωμεν τό ποσόν τής αρχικής ταύτης θερμαντι
κής ενεργείας, θά ϊδωμεν ότι ή άπόδοσις αυτής είναι ελαχίστη, 8 ή 9 
μόλις τοις εκατόν, άπόδοσις ύποβιβαζομένη είς 7 η 8 τοίς εκατόν διά 
τής περαιτέρω έν τή δυναμομηχανή μετατροπής τής μηχανικής ενερ
γείας είς ένέργειαν ήλεκτρικήν. Και έν γένει δέ, έάν παραβάλωμεν οίαν-
δή τινα μορφήν αρχικής ενεργείας πρός τήν τελικήν μορφήν τής ενερ
γείας, τήν ήλεκτρικήν, θά ϊδωμεν οτι αϊ διαδοχικαί μετατροπαί έπιφε'-
ρουσιν απώλειας και επομένως μικράν άπόδοσιν, καίτοι ύπό θεωρητικήν 
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έποψιν ή αρχική ενέργεια ώφειλε νά είναι ϊση προς τήν τελικήν ενεργειαν. 

Τό μέσον ώς εκ τούτου της διά των δυναμομηχανών παράγωγης της 

ηλεκτρικής ενεργείας δεν είναι τό ιδεώδες εκείνο μέσον, οπερ θά έπεθύμει 

ή επιστήμη, ουδέ παρέχει ήμίν εύωνον καϊ εΰκολον εις χρησιν ήλεκτρι-

σμόν. Έ ν τοσούτω τήν σήμερον τό μέσον τούτο είναι τό προτιμότερον, 

σχετικώς δε και τό εΰθηνότερον, πρώτον μεν διότι δυνάμεθα νά χρησι-

μοποιήσωμεν εϊς τινας περιστάσεις μηχανικήν ενεργειαν δωρεάν ύπό της 

φύσεως παρεχομένην, οίον τήν του άνεμου ή τοΰ πίπτοντος ύδατος, 

δεύτερον δέ διότι ή κατασκευή τών δυναμομηχανών άφίκετο εις βαθμόν 

τελειότητος μέγαν, επιτρέποντα τήν κανονικήν αυτών έπϊ μακρότατον 

χρόνον λειτουργίαν. Ή εις τάς δυναμομηχανάς παρεχομένη κινητήριος 

δύναμις (force motrice) εις τάς περισσοτέρας τών περιστάσεων είναι 

ή τών ατμομηχανών, συνδεομένων συνήθως μεν άπ' ευθείας, σπανιώτε-

ρον δέ δι ' ίμάντων έπϊ τοΰ δακτυλίου της δυναμομηχανής καϊ προκα-

λουσών τήν έν αϋταϊς κίνησιν. Έκαστης δυναμομηχανής δύο είναι τά 

κύρια μέρη α') οί μαγνηται ή ήλεκτρομαγνήται, οϊτινες γεννώσι τό 

μαγνητικον πεδίον και άποτελοϋσι τον λεγόμενον επάγοντα ( inducteur) 

της δυναμομηχανής και β') τά μεταλλικά σύρματα τά όποια άποτε

λοϋσι τό επαγόμενον (induit) μέρος της μηχανής, όνομαζόμενον κοινώς 

οπλισμόν (a rmature , Anker ) και τά όποια είναι είλιγμένα εις τρόπον 

ώστε νά σχηματίζωσιν εν ή πλειότερα πηνία. Έ κ τών δύο τούτων 

μερών περιστρέφεται συνήθως ό οπλισμός και μένει ακίνητος ό έπάγων 

δύναται έν τοσούτω νά συμβαίνη και τό άντίθετον, ήτοι νά κινήται ό 

έπάγων καϊ νά μένη ακίνητος ό οπλισμός. Έν πάση περιπτώσει τό 

ήλεκτρικόν ρεΰμα τό έν τοις πηνίοις τοΰ όπλισμοΰ παραγόμενον οφείλε

ται πάντοτε εις τήν μεταβολήν της δυναμικήςρυσεως (flux de force) 

τοΰ μαγνητικού πεδίου τοΰ έπάγοντος, μεταβολήν, ήτις έχει αίτίαν τήν 

έν τω μαγνητικώ πεδίω άλλαγήν της θέσεως τοΰ όπλισμοΰ. Πρός τοι -

αύτην άλλαγήν θέσεως εϊπομεν ήδη οτι πρέπει νά δαπανηθή ενέργεια 

μηχανική - ή ένεργεια αύτη σκοπεί έν πρώτοις νά υπερνίκηση τήν παθη-

τικήν της μηχανής άντίστασιν, άλλ' ίδια σκοπεί νά υπερνίκηση τάς 

άντιδραστικάς δυνάμεις τάς εις τά ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα όφει-

λομένας, αϊτινες, κατά τον νόμον τοΰ L e n z , τείνουσι νά άντισταθώσι 

εις τήν κίνησιν ήτις τάς παράγει. 

Τά ηλεκτρικά ρεύματα διαιροΰνται ώς πρός τήν φύσιν αυτών εις ρεύ

ματα αμεταβλήτου διευθύνσεως και εντάσεως, συνεχή (courants con-
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t inus, G le ichs t rome) καλούμενα, καϊ εις ρεύματα μεταβαλλόμε
νης διευθύνσεως και εντάσεως, εναλλακτικά (courants al ternat i fs, 
W e c h s e l s t r o m e ) ονομαζόμενα. Έάν τουτέστιν έν τη μεταβολή τής 
θέσεως μεταξύ έπάγοντος και όπλισμοΰ τέμνη ούτος τάς δυναμικάς 
γραμμάς τοΰ μαγνητικού πεδίου, άλλά δέν μεταβάλλη τήν θέσιν του 
ώς προς την διεύθυνσιν αυτών, ούτω δε εΰρίσκηται ύπό τήν έπίδρασιν 
τοΰ αΰτοΰ πάντοτε άριθμοΰ δυναμικών γραμμών, τό παραγόμενον ρεΰμα 
έχει τήν αυτήν πάντοτε διεύθυνσιν και έντασιν καϊ ονομάζεται ρεΰμα 
συνεχές" άλλ' έάν λαμβάνη χώραν μεταβολή εκάστοτε τοΰ άριθμοΰ τών 
έπϊ τοΰ όπλισμοΰ έπιδρωσών δυναμικών γραμμών τοΰ μαγνητικού πεδίου, 
τό ρεΰμα τότε είναι εναλλακτικόν, εντάσεως άλλοτε άλλης και διευθύν
σεως νΰν μεν θετικής νΰν δέ αρνητικής, ταύτας δέ τάς μεταβολάς λαμ
βάνει και συμπληροϊ κατά τό διάστημα μιας ολοκλήρου περιστροφής 
διά νά τάς έπαναλάβη εις έκάστην νέαν περιστροφήν. Τά ές επαγωγής 
ρεύματα άνήκουσιν είς τήν τάξιν τών εναλλακτικών ρευμάτων, έν πάση 
επομένως δυναμομηχανή τοιαύτα εναλλακτικά ρεύματα μόνον είναι 
δυνατόν νά παράγωνται" άλλ' έάν εις τήν δυναμομηχανήν προστεθή 
σύστημα μεταλλικόν τοιούτον, ώστε νά συλλέγη τά παραγόμενα εναλ
λακτικά ρεύματα καϊ νά μεταβάλλη αυτά εις ρεύματα συνεχή, είναι 
δυνατόν ό έκ τών πόλων τής δυναμομηχανής προερχόμενος εξωτερικός 
αγωγός νά διαρρέηται ύπό ρεύματος συνεχούς. Διά τούτο και διακρί
νονται αϊ δυναμομηχαναί εις δύο μεγάλας κατηγορίας, εις δυναμομη
χανάς ρεύματος συνεχοΰς και εις δυναμομηχανάς ρεύματος εναλλακτικού-

τής δευτέρας δέ πάλιν κατηγορίας διακρίνονται αί άπλαϊ εναλλακτικού 
ρεύματος δυναμομηχαναί καϊ αί δυναμομηχαναί πολυφασικού γεύματος 
(courant po lyphase , Drehs t rom) , αί τελευταϊαι δε αΰταί είσι 
σήμερον έν μεγίστη χρήσει. Μετά τάς προεισαγωγικάς ταύτας παρατη
ρήσεις προβαίνομεν ήδη εις τήν περιγραφήν τών δυναμομηχανών συνε
χούς ρεύρατος κατ' αρχάς καϊ τών λοιπών ειδών μετά ταύτα. 

Τό παρατιθέμενον διάγραμμα ( Σ χ . 1) δύναται νά παράσχη ίδέαν τών 
διαφόρων μερών, ές ών αποτελείται δυναμομηχανή ρεύματος συνεχοΰς. 
Ό έπάγων αποτελούμενος έκ τών τεμαχίων 1, 2, 2, 3, 3, σκοπεί 
τήν παραγωγήν μαγνητικού πεδίου, καϊ δύναται νά είναι είτε μόνιμος 
μαγνήτης έκ χάλυβος (μηχανή μαγνητοηλεκτρική), είτε, ήλεκτρομαγνή-
της (μηχανη δυναμοηλεκτρικη)' και έάν μέν ό έπάγων είναι μόνιμος 
μαγνήτης, κατασκευάζεται έξ ελασμάτων ή πλακών τοποθετημένων τής 
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μεν επί τής δέ και μεμαγνητισμένων κεχωρισμένως- άλλά συνηθέστατα 

ό έπάγων είναι ήλεκτρομαγνήτης ισχυρός, πρός διέγερσιν του οποίου 

ΰπάρχουσι διάφοροι τρόποι, ους θα ϊδωμεν περαιτερω. Επειδή δέ ή 

δυναμομηχανή οφείλει να ή στερεά, οί ήλεκτρομαγνήται του έπάγοντος 

δεον νά ώσι βραχείς άλλ' ισχυροί και να εχωσιν ογκον πολϋ μεγαλείτερον 

έν σχεσει πρός τον όγκον του οπλισμού, ένεκα του όποιου τό μήκος 

αυτών είναι μικρόν, άλλ' ή τομή μεγάλη" κατασκευάζονται δέ έκ καλώς 

σφυρηλατημένου σιδήρου. Τ α πολικά τεμάχια (3, 3), εις α καταλήγου-

σιν οί πυρήνες (2, 2), κατασκευάζονται έκ μαλακού σιδήρου και σχη-

ματίζουσι κατά τά άκρα αυτών κυλινδρικήν 

κοιλότητα, έν ή τοποθετείται ό οπλισμός (5). 

Οί αρμοί οί συνδέοντες τους πυρήνας μετά 

του κορμού (1) και μετά των πολικών τεμα

χίων δέον νά ώσι τοποθετημένοι μετά πολ

λής προσοχής, όπως τά τρία ταϋτα μέρη 

του έπάγοντος έφάπτωνται αλλήλων τελειό

τατα. Έν τοσούτω οί αρμοί ούτοι παρέχουσι 

πάντοτε μεγάλην μαγνητικήν άντίστασιν και 

γίνονται οΰτω αίτιοι απώλειας τινός της ενερ

γείας. Ό δέ όπλισμός αποτελείται έκ συστή

ματος συρμάτων χάλκινων άπομεμονωμένων, 

διαιρημένων εις πηνία και περιειλιγμένων έπί ενός ή πλειοτέρων πυρή

νων έκ μαλακού σιδήρου- συνηθέστατα ή περιείλιξίς γίνεται επί ενός 

μόνον πυρήνος μορφής κυκλικής, ονομαζόμενου δακτυλίον τά οΰτω 

αποτελούμενα πηνία του οπλισμού εισι τοποθετημένα συμμετρικώς περί 

τον άξονα τής περιστροφής εις τρόπον ώστε νά δύναται ό οπλισμός 

νά στρέφηται ταχέως μεταξύ τών πολικών τεμαχίων του έπάγοντος, 

έν τω ΰπ' αύτου δηλονότι παραγομένω μαγνητικώ πεδίω" τό μεταξύ 

τών πολικών τεμαχίων και του οπλισμού διάστημα τό ΰπό αέρος 

πληρούμενον (4), δέον νά ή όσον ενεστι μικρότερον, τοσούτον μόνον, 

ώστε νά μή έπέρχηται τριβή του οπλισμού πρός τά πολικά τεμάχια, 

τοΰτο δε όπως αί δυναμικάι τοϋ μαγνητικού πεδίου γραμμαί διέρ-

χωνται όσον ενεστι όλιγώτερον διά τοϋ μικράν μαγνητικήν διαπερα-

τικότητα έχοντος αέρος. Κατά τούς νόμους τής επαγωγής ή έν τη 

δυναμομηχανή αναπτυσσόμενη ήλεκτρεγερτική δύναμις είναι ανάλογος 

πρός τήν έπιφάνειαν την ΰπό τών πηνίων τοϋ όπλισμοϋ καταλαμβανο-
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μένην διά τούτο τά πηνία ταΰτα είναι πολυάριθμα και έχουσι μεγάλας 

συσπειρώσεις. Τουναντίον ή έντασις τοΰ έξ επαγωγής ρεύματος είναι 

αντιστρόφως ανάλογος πρός τήν άντίστασιν τοΰ όπλισμοΰ, και επομένως 

ή έντασις έλαττοΰται διά τά μέγα τοΰ σύρματος τών πηνίων μήκος, έν 

ω αναπτύσσεται άντίστασις μεγαλειτέρα, ούτω δέ άπόλλυται είς έντασιν 

ο,τι είς ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν κερδίζεται. "Ινα έκλεγή διά τοΰτο τό 

καταλληλότερον πρός κατασκευήν τοΰ όπλισμοΰ σύστημα, δέον νά έξε-

τασθή τό αποτέλεσμα τό οποίον πρόκειται νά έπιτευχθή' έάν ή άντί-

στασις τοΰ έξωτερικοΰ κυκλώματος είναι μεγάλη, πρέπει πρός ύπερνί-

κησιν αυτής νά ύπάρχη μεγάλη ήλεκτρεγερτική δύναμις, και επομένως 

νά έκλεγή οπλισμός έκ λεπτοΰ σύρματος" έάν τουναντίον ή εξωτερική 

άντίστασις είναι μικρά, είναι προτιμότερον νά χρησιμοποιηθή οπλισμός 

έκ χονδρού σύρματος. Ή άντίστασις τοΰ όπλισμοΰ έλαττοΰται, έάν 

χρησιμοποιηθή ώς σύρμα τών πηνίων χαλκός εντελώς καθαρός. Ε π ί 

σης πρός τόν αυτόν σκοπόν τής ελαττώσεως τής αντιστάσεως οί τήν 

συγκοινωνίαν τών πηνίων άποκαθιστώντες αγωγοί έχουσι μικρόν μήκος, 

άλλά μεγάλην τομήν. "Οσον ταχύτερον περιστρέφεται ό οπλισμός, 

τόσον ή παροχή τής μηχανής είναι μεγαλειτέρα, διότι ή ταχύτης 

τής μεταβολής τής δυναμικής ρυσεως εξαρτάται έκ τής ταχύτητος 

τής περιστροφής τοΰ όπλισμοΰ, έκ τής μεταβολής δέ τής δυναμι

κής ρύσεως εξαρτάται ή αναπτυσσόμενη ήλεκτρεγερτική δύναμις' υπάρ

χει έν τοσούτω όριόν τ ι τής περιστροφικής ταύτης ταχύτητος, ήτις δέν 

πρέπει νά ύπερβαίνη τά 20—25 μέτρα κατά δευτερόλεπτον ή ταχεία 

δέ αύτη τοΰ όπλισμοΰ κίνησις έχει και τοΰτο τό πλεονέκτημα, ο'τι ανα

πτύσσει ρεΰμα αέρος έμποδίζον τήν διαθέρμανσιν τών πηνίων τοΰ όπλι

σμοΰ, ήτις θά ηύξανε τήν άντίστασιν τοΰ σύρματος αυτών. Οί έκ 

μαλακοΰ σιδήρου αποτελούμενοι πυρήνες τών πηνίων έχουσι μέν τό 

πλεονέκτημα νά σχηματίζωσιν όπλισμόν μαγνητικόν ένδυναμοΰντα τό 

μαγνητικόν πεδίον τοΰ έπάγοντος, άλλά παρουσιάζουσι τό μειονέκτημα, 

έάν ώσι στερεοί και πλήρεις, νά γεννώσι τά λεγόμενα ρεύματα τοΰ 

Foucault' ταΰτα είναι δευτερεύοντα έξ επαγωγής ρεύματα εντός τοΰ 

πυρήνος άπό μορίου είς μόριον μεταβαίνοντα και διαρρέοντα τήν έξωτε-

ρικήν αύτοΰ έπιφάνειαν, ούτω δέ έπεκτείνοντα τήν διάρκειαν τών κυρίων 

επαγόμενων ρευμάτων και έλαττοΰντα επομένως τήν ήλεκτρεγερτικήν 

αυτών δύναμιν διά τοΰτο ό δακτύλιος τοΰ όπλισμοΰ ή οί πυρήνες τών 

πηνίων αύτοΰ άντί νά άποτελώσιν εν μόνον τεμάχιον, κατασκευάζον-
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ται έξ ελασμάτων μαλακού σιδήρου τοποθετημένων τών μεν έπϊ τών 
δέ καθέτως πρός τήν διεύθυνσιν τών σπειρών. "Οπως δέ έν τω έξωτε-
ρικώ κυκλώματι (8) εχωμεν ρεΰμα συνεχές, υπάρχει ανάγκη και τρίτου 
τής δυναμομηχανής μέρους, τοΰ λεγομένου μεταγωγού ή συναγωγοϋ 
(commutateur , Collecteur) - ό συναγωγός ούτος (6) είναι κυλινδρι-
κόν τεμάχιον εΰρισκόμενον έπϊ τοΰ αυτού τοΰ όπλισμοΰ άξονος και 
στρεφόμενον επομένως μετ ' αύτοΰ, άποτελούμενον δέ συνήθως έκ μάζης 
τινός απομονωτικής, εις ήν έντειχίζονται ελάσματα αγωγού μετάλλου -

τά ελάσματα ταύτα συνδέονται μέ τούς αγωγούς δι' ών συγκοινωνοΰσι 
πρός άλληλα τά πηνία τοΰ όπλισμοΰ, εϊς τρόπον ώστε ύπάρχουσι 
τοσαύτα ελάσματα του συναγωγοΰ όσα πηνία τοΰ όπλισμοΰ. Έπϊ τοΰ 
μεταγωγού ερείδονται, ελαφρώς πιέζουσαι αυτόν, αί λεγόμεναι ψήκτραι 
(balais, Burs te ) , αί όποΐαι άποκαθιστώσι τήν μετά τοΰ έξωτερικοΰ 
κυκλώματος συγκοινωνίαν και αποτελούνται έκ συνηνωμένων κατά τό 
εν άκρον (τό μετά τοΰ εξωτερικού κυκλώματος συνδεδεμένον) συρμάτων 
χαλκού ή ορειχάλκου. 

Εϊπομεν ότι ό έπάγων δύναται νά άποτελήται εϊτε ύπό μονίμων 

μαγνητών, εϊτε ύπό ηλεκτρομαγνητών έν τή πρώτη περιπτώσει ή 

παραγωγή τοΰ μαγνητικού πεδίου εΐναι αυτόματος και έκ πρώτης 

όψεως φαίνεται ότι αί μαγνητοηλεκτρικαί μηχαναί είναι τελειότεραι, καϊ 

οίκονομικώτεραι τών δυναμοηλεκτρικών μηχανών, άφού ουδέν έπιπροσ-

τίθεται πρός παραγωγήν τοΰ μαγνητικοΰ πεδίου· έν τή πράξει έν τού

τοις δέν εχει ούτω, διότι εις μαγνήτην μόνιμον έκ χάλυβος δυνάμεθα νά 

άναπτύξωμεν τό ήμισυ μόνον τής μαγνητικής δυνάμεως τήν οποίαν 

άναπτύσσουσιν οί ήλεκτρομαγνήται, θα ήτο δέ ανάγκη κατασκευής 

μηχανών μετά πολύ μεγάλων διαστάσεων όπως παρασχεθή ισχύς ηλε

κτρικής ενεργείας ϊση πρός τήν παρεχομένην ύπό πολύ μικροτέρας δυνα

μομηχανής έχούσης ώς έπάγοντα ήλεκτρομαγνήτας' ένεκα τοΰ λόγου 

τούτου αί μαγνητοηλεκτρικαί μηχαναί, καίπερ πολύ τών δυναμοηλεκτρι

κών μηχανών προγενέστεραι (P ix i i 1832, C l a r k e 1836, S i e m e n s , 

Pac inot t i , G r a m m e ) , ελάχιστα χρησιμοποιούνται τήν σήμερον, 

μάλλον δέ διά πειράματα έν επιστημονικούς έργαστηρίοις. Τουναν

τίον πάσαι σχεδόν αί έν τή βιομηχανία εις χρήσιν πρός παραγωγήν 

ηλεκτρικής ενεργείας μηχαναί άνήκουσιν εις τήν τάξιν τών δυναμοηλε

κτρικών μηχανών, έν αίς ό έπάγων αποτελείται έξ ηλεκτρομαγνητών έκ 

μαλακού σιδήρου- πρός δαγερσιν (exci tat ion, E r r e g u n g ) , πρός 
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μεταβολήν τούτέστι τοΰ μαλακού σιδήρου εις ήλεκτρομαγνήτην, συνι-

σταμενην εις τήν δι' αύτοΰ διέλευσιν ρεύματος ήλεκτρικοΰ, ή δύναται 

νά χρησιμοποιηθή ήλεκτρικόν ρεΰμα έξ άλλης πηγής εξωτερικής μετα-

φερόμενον εις τον έπάγοντα — οίον εις τάς πρώτας κατασκευασθείσας 

δυναμομηχανάς τού W i l d e και τοΰ L a d d , καθώς καϊ εις τάς πλεί-

στας τών σημερινών μηχανών έναλλακτικοΰ ρεύματος—ή δύναται νά 

χρησιμοποιηθή αυτό τοΰτο τό ύπό τής δυναμομηχανής παραγόμενον 

ρεΰμα συμφώνως πρός τήν ύπό τοΰ W e r n e r Von S iemens άνακα-

λυφθεϊσαν δυναμικήν άρχήν' έν παντϊ δηλονότι τεμαχίω μαλακοΰ σιδή

ρου υπάρχει ίχνος τ ι ελάχιστον μαγνητισμοΰ, ίκανόν ώστε νά παρα-

γάγη έξ επαγωγής έπϊ τού όπλισμοΰ ρεΰμα άσθενέστατον τό παραχθέν 

όμως τοΰτο ρεΰμα ενισχύει τήν μικράν τοΰ μαλακοΰ σιδήρου μαγνη-

τικήν δύναμιν, ούτως ώστε παράγει ούτος ρεύμα έξ επαγωγής κατά 

τ ι έντατικώτερον το ρεύμα τοΰτο ενισχύει έπϊ πλέον τήν μαγνητικήν 

δύναμιν τοΰ ήλεκτρομαγνήτου παράγοντος ρεΰμα έξ επαγωγής ίσχυρό-

τερον καϊ ούτω καθ' εξής, χάρις εις τό ελάχιστον μαγνητισμού ϊχνος 

τό έν τω μαλακώ σιδήρω ένυπάρχον και τήν άμοιβαίαν έπενέργειαν 

μαγνητισμού καϊ ρευμάτων έξ επαγωγής, ή διέγερσις τοΰ ήλεκτρομα

γνήτου γίνεται άφ' εαυτής και ενισχύεται ύπό τού έν τή δυναμομηχανή 

παραγομένου ρεύματος. Τής τοιαύτης αύτοδιεγέρσεως τοΰ έπάγοντος 

ύπάρχουσι τρία διάφορα είδη - 1) εν σειρά, όταν διά τών πηνίων τοΰ 

έπάγοντος διέρχηται όλον τό παραγόμενον ρεΰμα - 2) κατά παραγωγήν 

(en der ivat ion, shunt) , όταν διά τών πηνίων τοΰ έπάγοντος διέρχη

ται μέρος μόνον τοΰ έν τή δυναμομηχανή παραγομένου ρεύματος και 

3) σύνθετος (compound) , όταν ή διέγερσις τοΰ έπάγοντος συντελήται 

συγχρόνως και έν σειρά και κατά παραγωγήν, δι' όλου δηλονότι τού 

παραγομένου ρεύματος συγχρόνως δέ και διά μέρους αύτοΰ. 1) Έν τή 

πρώτη περιπτώσει τής έν σειρ* αΰτοδιεγέρσεως τοΰ έπάγοντος τό έν 

τοις πηνίοις αύτοΰ κυκλοφορούν ρεύμα είναι τό αυτό μετά τοΰ έν τω 

έξωτερικώ κυκλώματι κυκλοφορούντος, τά δέ σύρματα τών ηλεκτρομα

γνητικών πηνίων είσί διατεθειμένα έν σειρά πρός τόν έξωτερικόν άγωγόν 

πρός αποφυγήν τής διαθερμάνσεως τών πηνίων τού έπάγοντος, ένεκα 

τής όποιας μέρος τής ηλεκτρικής ενεργείας θά έχάνετο ύπό μορφήν θερ-

μότητος, κατασκευάζουσιν αυτά έκ σύρματος μεγάλης διαμέτρου εις 

τρόπον ώστε νά έχωσι μικρόν αριθμόν σπειρών ούτω έλαττοϋται ή 

άντίστασίς των και επομένως ή παραγωγή έν αύτοϊς θερμότητας. 'Όπως 
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δε ή ήλεκτρεγερτική δύναμις φθάση είς τήν κανονικήν αυτής άξίαν δέον 

ή εξωτερική άντίστασις νά είναι κατωτέρα ώρισμένου τινός σημείου, τοΰ 

σημείου τής κρίσεως" έάν ή έξωτερική άντίστασις είναι πολύ μεγάλη, ή 

ήλεκτρεγερτική δύναμις τής έν σειρά δυναμομηχανής είναι ϊση σχεδόν 

τω μηδενί, έλαττουμένης δέ όλονέν τής εξωτερικής αντιστάσεως, έρχε

ται στιγμή καθ' ήν ή ήλεκτρεγερτική δύναμις αυξάνει ταχέως και φθά

νει είς τήν κανονικήν αυτής άξίαν, οπόταν ή εξωτερική άντίστασις 

ανταποκρίνεται είς τό σημεϊον τής κρίσεως- έτερος αναγκαίος όρος όπως 

ή ήλεκτρεγερτική δύναμις λάβη τήν κανονικήν αυτής άξίαν τυγχάνει 

ή στροφή τοΰ όπλισμοΰ κατά τήν πρεπουσαν διεύθυνσιν. δεικνυομένην 

πρακτικώς διά τής διευθύνσεως προς ήν είναι έστραμμέναι αί ψήκτραι. 

Έν τοσούτω αί έν σειρά δυναμομηχαναί δεν δύνανται νά χρησιμεύσωσι 

δι' άπάσας τάς έφαρμογάς τής ηλεκτροτεχνικής βιομηχανίας, άλλά 

χρησιμοποιούνται μόνον, όταν ή άντίστασις του εξωτερικού κυκλώματος 

είναι κατωτέρα τοΰ σημείου τής κρίσεως· άς ΰποθέσωμεν ότι έν τώ έξω

τερικώ κυκλώματι δυναμομηχανής έν σειρά είναι παρεντεθειμένη λυχνία 

E d i s o n τών 16 κηρίων (100 βολτ και 0,6 αμπέρ) - επειδή ή άντί-

στασις αυτής είναι μεγάλη, περίπου 200 ώμ, δυνατόν ή εξωτερική 

άντίστασις νά καταστή ανωτέρα τοΰ σημείου τής κρίσεως και επομένως 

ή 'ίς τής λυχνίας νά μη πυρακτωθή" έάν όμως παρεντεθή έν τώ έξωτε

ρικώ κυκλώματι αριθμός τις, π. χ . 10, λυχνιών E d i s o n κατά παραγω

γήν, ή άντίστασις αυτών έλαττοΰται είς τό δέκατον ( 2 0 0 / 1 0). άντίστασις 

δέ 20 μόνον ώμ δύναται νά είναι κατωτέρα τού σημείου τής κρίσεως, 

αί δέ ίνες τών λυχνιών νά πυρακτωθώσιν. Επίσης πολλά μειονεκτή

ματα παρουσιάζουσιν αϊ έν σειρά δυναμομηχαναί όταν έν τώ έξωτερικώ 

κυκλώματι παρεντίθενται συλλεκτήρες ηλεκτρικοί πρός φόρτωσιν ή κάδοι 

γαλβανοπλαστικής, οί όποιοι άναπτύσσουσιν άντηλεκτρεγερτικήν δύνα

μιν ίνα φορτώσωμεν συλλεκτήρας ηλεκτρικούς διά δυναμομηχανής έν 

σειρα, οφείλομεν πριν ή τοποθετήσωμεν αυτούς έν τώ έξωτερικώ κυκλώ

ματ ι , νά έφοδιάσωμεν τήν μηχανήν δι' υποβοηθητικής αντιστάσεως ή 

αϋτοματικοΰ διακοπτήρος, διότι άλλως έάν υπερίσχυση ή άντηλεκτρε-

γερτική δύναμις τών συλλεκτήρων, οί πόλοι τής δυναμομηχανής ανα

στρέφονται, ό οπλισμός αυτής στρέφεται κατά τήν άντίθετον διεύθυνσιν 

και εν γένει επέρχεται έκφόρτωσις τών ηλεκτρικών συλλεκτήρων έπί τής 

δυναμομηχανής, δυναμένης ούτω νά βλάβη σπουδαίως. Τ ά πλεονεκτή

ματα τής συσπειρώσεως του έπάγοντος έν σειρά μετά τοΰ εξωτερικού 
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κυκλώματος συνίστανται είς τό ότι αύτη είναι άπλή και οικονομική και 
παρέχει λαμπρά αποτελέσματα είς τάς απαιτούσας τήν αυτήν πάντοτε 
ίσχύν εγκαταστάσεις, διό και εφαρμόζεται διά τήν μεταφοράν τής ηλε
κτρικής ενεργείας, και διά τό ήλεκτρικόν φώς τά διά τοξοειδών λαμ
πτήρων έν τάσει και ίσαρίθμως τοποθετημένων. 2) Κατά τόν δεύτερον 
τρόπον τής αΰτοδιεγέρσεως αύτη κατορθοΰται διά μέρους μόνον τοΰ διά 
τής περιστροφής τοΰ όπλισμοΰ παραγομένου ρεύματος, αί ψήκτραι δηλο
νότι τής δυναμομηχανής συνδέονται άφ' ένας μέν μετά τών δύο άκρων 
τοΰ σύρματος τών πηνίων τοΰ έπάγοντος, άφ' έτερου δέ μετά τών δύο 
άκρων τοΰ εξωτερικού άγωγοΰ, ούτω δέ το όλικον παραγόμενον ρεύμα 
διακλαδίζεται είς δύο βραχίονας, τής εντάσεως ούσης έν έκατέρω αντι
στρόφως αναλόγου τής αντιστάσεως αύτοΰ. Είναι φανερόν ότι τό πρός 
αύτοδιέγερσιν τού έπάγοντος χρησιμοποιούμενον ρεΰμα είναι όσον ένεστι 
μικρότερον μέρος τοΰ άλικου ρεύματος, τοΰ όποιου τό κυριώτερον μέρος 
χρησιμοποιείται έν τώ έξωτερικώ κυκλώματι, διά τοΰτο δέ τά σύρμα 
τό είλιγμένον έπί τών πηνίων τοΰ έπάγοντος άντί νά είναι παχύ καϊ νά 
έχη μικρόν αριθμόν σπειρών, είναι τουναντίον λεπτάν και έχει μέγαν 
αριθμόν σπειρών, ούτω δέ ή άντίστασις ή ύπ' αύτοΰ παρεχομένη είναι 
μεγάλη και ή αύτοδιέγερσις τοΰ έπάγοντος δαπάνα μικρόν μόνον αριθ
μόν αμπέρ. Ό τρόπος ούτος τής κατά παραγωγήν αύτοδιεγέρσεως εχει 
πλείστα πλεονεκτήματα, ή δέ ήλεκτρεγερτική τής δυναμομηχανής δύ
ναμις δύναται νά λάβη πάντοτε τήν κανονικήν αυτής άξίαν. Αί κατά 
παραγωγήν δυναμομηχαναί και εϋκολώτερον εφαρμόσιμοι είς τάς άνάγ-
κας τής ηλεκτροτεχνικής τυγχάνουσι και αποτελέσματα καλλίτερα παρέ-
χουσι διά το ήλεκτρικόν φώς, διά τήν μεταφοράν τής ηλεκτρικής ενερ
γείας, διά τήν γαλβανοπλαστικήν κλπ. καϊ ίδια διά τήν φόρτωσα τών 
ηλεκτρικών συλλεκτήρων, διότι δι ' αυτών αποκλείονται όσα ανωτέρω 
προκειμένου περί τών έν σειρά δυναμομηχανών μειονεκτήματα έμνημο-
θησαν. Άλλως τε αί κατά παραγωγήν δυναμομηχαναί έπιτρέπουσι τήν 
κατά βούλησιν άλλαγήν τής ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως, καίπερ τής 
ταχυτητος τής περιστροφής τοΰ οπλισμού μενούσης τής αυτής - άρκεϊ 
πρός τοΰτο νά παρεμβάλωμεν είς τό κύκλωμα ρεοστάτην, δι' ού παρεισά-
γοντες μεγαλειτέραν ή μικροτέραν άντίστασιν δυνάμεθα νά μεταβάλλωμεν 
κατά βούλησιν τήν διέγερσιν τών ήλεκτρομαγνητών τοΰ έπάγοντος και 
επομένως τήν ήλεκτρεγερτικήν τής δυναμομηχανής δύναμιν. 3) Κατά 
τόν τρίτον τρόπον τόν τής συνθέτου αύτοδιεγέρσεως, σύρμα μέν παχύ 
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τοποθετείται επί τοΰ έπάγοντος εν σειρα, σύρμα δέ λεπτόν κατά παρα
γωγήν τό διπλούν τοΰτο τοΰ έπάγοντος σύρμα δύναται νά περιτυλιχθή 
έπ' αύτοΰ κατά διαφόρους τρόπους, είτε επιτιθεμένων των δύο συρμά
των τοΰ μέν επί τοΰ δέ, τοΰ λεπτοΰ εσωτερικώς καϊ τοΰ παχέως έξωτε-
ρικώς, εϊτε καλυπτομένου τοΰ μέν άπώτερον άπό τοΰ όπλισμοΰ απέχον
τος μέρους τοΰ έπάγοντος διά τοΰ παχέος σύρματος, τοΰ δέ πλησιέστε-
ρον πρός τον όπλισμόν κειμένου μέρους τοΰ έπάγοντος διά τοΰ λεπτοΰ 
σύρματος, είτε τέλος τοΰ μέν λεπτοΰ σύρματος έλισσομένου έπϊ άριθμοΰ 
τίνος τών πηνίων τοΰ έπάγοντος, τοΰ δέ παχέως σύρματος έπϊ τών λοιπών 
πηνίων κατά τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν διακρίνονται δύο είδη 
συσπειρώσεως, συσπειρώσεως συνθέτου κατά βραχεϊαν παραγωγήν, και 
συσπειρώσεως συνθέτου κατά μεγάλην παραγωγήν. Προκειμένου έν γένει 
περί τοΰ τρόπου τής διεγέρσεως τών ηλεκτρομαγνητών δυναμομηχανής 
τινός, παρατηροΰμεν ότι αύτη δέον νά ή σύμφωνος πρός τάς άνάγκας τής 
ηλεκτροτεχνικής βιομηχανίας, δι ' ας ή δυναμομηχανή χρησιμοποιείται -

επειδή δέ αί έφαρμογαϊ αύται είναι πολλαί και ποικίλαι, δεν είναι δυνα
τόν νά παρασχεθή νόμος γενικός πρός έκλογήν τοΰ καταλληλότερου εκά
στοτε συστήματος διεγέρσεως. "Οταν ή δυναμομηχανή σκοπή τήν τρο-
φοδότησιν δι' ενεργείας ηλεκτρικής μεγαλειτέρου άριθμοΰ μηχανημάτων, 
έν οίς αύτη θά μετατραπή εις άλλην μορφήν ενεργείας, δέον ή έν τω 
κυκλώματι κλεΐσις και ή διακοπή τής λειτουργείας τινών έξ αυτών νά 
μή παραβλάπτη τήν λειτουργίαν τών επίλοιπων τοΰτο κατορθοΰται έν 
ταϊς διά ρεύματος συνεχοΰς ήλεκτρικαϊς έγκαταστάσεσι διατηρούμενης 
σταθεράς εϊτε τής ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως, εϊτε τής εντάσεως- έν τή 
πρώτη τών δύο τούτων περιπτώσεων όλα τά λαμβάνοντα ήλεκτρικήν 
ενεργειαν μηχανήματα, όλαι π. χ. αί λυχνίαι πυρακτώσεως, δέον νά 
παρεμβληθώσιν έν τω κυρίω κυκλώματι κατά παραγωγήν, διότι τότε μέν 
υπάρχει ό αυτός αριθμός βολτ όσαιδήποτε λυχνίαι καϊ άν παρεμβληθώ
σιν, ουχί όμως και ό αυτός αριθμός αμπέρ, επειδή ή έντασις είναι ανάλο
γος τού άριθμοΰ τών παρεμβαλλόμενων λυχνιών. Προκειμενου δηλονότι 
περί μιας μόνον λυχνίας πυρακτώσεως τών 16 κηρίων απαιτείται ήλε-
κτρεγερτική δύναμις 100 βολτ και έντασις 0,6 αμπέρ - παρεμβαλλόμε
νων όμως κατά παραγωγήν 10 λυχνιών τοΰ αύτοΰ τύπου τών 16 
κηρίων απαιτείται μέν ή αυτή ήλεκτρεγερτική δύναμις τών 100 βολτ, 
άλλ' εντασις Ίση πρός Ο,6 Χ 10 ήτοι 60 αμπέρ. Έν τή δευτέρα περι
πτώσει, όταν τούτεστι σταθερά παραμένη ή έντασις τοΰ παραγομένου 
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ρεύματος : αί λυχνίαι δέον νά τοποθετηθώσιν έν σειρά, αί μέν κατόπιν 
τών δέ, τοτε δέ υπάρχει μέν ή αυτή 'έντασις δι' όλας, άλλ' ό αριθμός 
τών βολτ είναι ανάλογος τοΰ άριθμοΰ τών έν σειρα παρεμβαλλόμενων 
λυχνιών. Λάβωμεν ήδη ώς παράδειγμα έγκατάστασιν ήλεκτρικήν ήλε-
κτρεγερτικής δυνάμεως σταθεράς έν τοις πόλοις τής δυναμομηχανής και 
ϊδωμεν ποίος τών ανωτέρω αναφερθέντων τρόπων διεγέρσεως αυτής είναι 
ό καταλληλότερος. Γνωρίζομεν ότι ή διαφορά τών ήλεκτροδυνητικών 
μεταξύ τών πόλων τής δυναμομηχανής ήτοι ή έν αύτοϊς ήλεκτρεγερτική 
δύναμις (e) ισούται τή ήλεκτρεγερτική δυνάμει τής όλης δυναμομηχα-
νής (Ε ) ήλαττωμένη κατά τό γινόμενων τής εσωτερικής αντιστάσεως 
(r) έπϊ τήν εντασιν τοΰ παραγομένου ρεύματος (I), ήτοι ότι e = E — r Ι ' 
διά νά μένη λοιπόν τό e σταθερόν, δέον νά παραμένη σταθερά ή δια
φορά Ε — Ir - τοΰτο δέν είνε δυνατόν νά κατορθωθή διά τής εξωθεν διε-
γέρσεως, διότι αυξανομένου τοΰ I έλαττοΰται τό e- τό αυτό λεκτέον και 
διά τήν εν σειρά αyτοδιέγερσιν, διότι δύναται μέν αυξανομένου τοΰ I νά 
αυξάνεται καϊ τό Ε καϊ έπομένως νά παραμενη σταθερά ή ποσότης 
Ε — r l ήτοι τό e, ώς τοΰτο συμβαίνει εις τάς λεγομένας αυτορρυθμι-
ζομένας μηχανάς σταθερον δυνητικού, άλλ' έν τή περιπτώσει ταύτη ή 
δυναμομηχανή παρέχει ήκιστα ίκανοποιητικήν άπόδοσιν" εις δέ τήν κατά 
παραγωγήν αυτοδιέγερσιν τήν έλάττωσιν τοΰ e έπιφέρουσι δύο αίτ ίαι , 
τοΰτο μέν ή έλάττωσις τοΰ Ε , τοΰτο δέ ή αύξησις τοΰ I, ήτοι αΐ δυνα
μομηχαναί κατά παραγωγήν παρουσιάζουσιν ιδιότητας αντιθέτους όλως 
πρός τάς έν σειρά δυναμομηχανάς - σύνθετος διά τούτο αύτοδιέγερσις συν-
δυάζουσα έν εαυτή τάς ιδιότητας τής τε κατά παραγωγήν και τής έν 
σειρά διεγέρσεως δύναται νά έπιτύχη τήν σταθερότητα τής ήλεκτρεγερτι
κής δυνάμεως, οίαδή τις και άν η ή εντασις τοΰ παραγομένου ρεύματος. 
Έν τή πράξει ή σταθερότης αύτη τής ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως δέν 
χρειάζεται κυρίως μεταξύ τών πόλων τής δυναμομηχανής, άλλά μεταξύ 
δύο σημείων τοΰ έξωτερικοΰ κυκλώματος μακράν τοΰ κεντρικού ηλεκτρι
κού σταθμοΰ κειμένων, εκεί ένθα θά γείνη ή χρησιμοποίησις τής ηλεκτρι
κής ενεργείας- και είναι μέν αύτη και έν τοις σημείοις τούτοις ή αυτή 
προς τήν έν τοίς πόλοις τής δυναμομηχανής ήλεκτρεγερτικήν ενεργειαν, 
άλλ' υπάρχει πάντοτε απώλεια τις εις βολτ παριστωμενη διά τοΰ γινομέ
νου RΙ2 (R ούσης τής εξωτερικής αντιστάσεως και I τής εντάσεως) και 
ούσα τόσον μεγαλειτέρα όσον έντατικώτερον είναι τό ρεΰμα, ένεκα δέ 
τούτου πρέπει κατά τι νά είναι ηύξημένη ή τών πόλων ήλεκτρεγερτική 
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δύναμις, ίνα αποκαθίσταται σταθερά ή τών δύο σημείων, ένθα χρη
σιμοποιείται τό ήλεκτρικόν ρεύμα" διά νά έπιτύχωμεν τό αποτέλεσμα 
τούτο τή βοήθεια τής συνθέτου αύτοδιεγέρσεως άρκεϊ διά τού υπολογι
σμού νά εΰρωμεν κατά πόσον αί έν σειρά άμπέρειοι στροφαι (τό γινόμε-
νον δηλονότι τής εντάσεως τοΰ ρεύματος έπί τόν αριθμόν τών σπειρών), 
δέον νά ώσι περισσότεραι τών κατά παραγωγήν άμπερείων στροφών. 
Πρέπει λοιπόν ή συσπείρωσις νά ύπολογισθή ακριβώς και προ τής εγκα
ταστάσεως δι' ώρισμένην έκμετάλλευσιν, γνωστοΰ όντος τοΰ μήκους τών 
γραμμών και τοΰ μέσου αριθμού τών δι' ηλεκτρικής ενεργείας τροφοδο-
τηθησομένων μηχανημάτων" έάν τουναντίον μετά τήν έγκατάστασιν οί 
όροι τής εκμεταλλεύσεως μεταβληθώσιν, αί τής συνθέτου αΰτοδιεγέρσεως 
δυναμομηχαναί άποβάλλουσι μέγα μέρος τών πλεονεκτημάτων αυτών, διό 
και ευρίσκονται έν μικρότερα χρήσει τών κατά παραγωγήν δυναμομη-
χανών, τόσον μάλλον καθ' όσον ή κατασκευή αυτών και πολυσύνθετος 
τυγχάνει και πολλήν λεπτότητα έν πολλοίς απαιτεί" ή σύνθετος έν 
τοσούτω συσπείρωσις είναι πολύτιμος, όταν τό χρησιμοποιούμενον ρεύμα 
παρουσιάζη πολύ απότομους τής εντάσεως αύτοΰ μεταβολάς είς τρόπον 
ώστε ουδέν μηχανικόν πρός ρύθμισιν μέσον νά δύναται νά κανονίση 
αύτάς, ώς τούτο συμβαίνει κατά τήν ελξιν τών ηλεκτρικών τροχιοδρό-
μων, τών όποιων αί ήλεκτροκινητήριοι μηχαναι ούδεμίαν άντηλεκτρε-
γερτικήν δύναμιν άναπτύσσουσι κατά τήν στιγμήν τής εκκινήσεως, ούτω 
δέ ή έντασις τοΰ ρεύματος τείνει νά άνέλθη είς βαθμόν έπικίνδυνον. 

Ανωτέρω περιεγράψαμεν έν συντόμω και γενικώς τά διάφορα μέρη 
δυναμομηχανής ρεύματος συνεχούς, τόν έπάγοντα, τόν όπλισμόν, τόν 
μεταγωγόν και τάς ψήκτρας, εϊδομεν δέ και διαφόρους τρόπους, καθ' ους 
γίνεται ή διέγερσις τού ήλεκτρομαγνήτου τοΰ επάγοντος, οπως παραγάγη 
τό μαγνητικόν πεδίον έκ τής περί τό μαγνητικόν τοΰτο πεδίον μετα
βολής τής θέσεως τοΰ όπλισμοΰ γινομένης συνήθως διά τής περιστροφι
κής αυτοΰ κινήσεως παράγονται συμφώνως πρός τους περί επαγωγής 
νόμους τά έξ επαγωγής ρεύματα, τά οποία διά τού μεταγωγού και τών 
ψηκτρών κυκλοφορούσα ώς ρεΰμα συνεχές έπί τοΰ εξωτερικού κυκλώμα
τος ήτοι τοΰ εξωτερικού άγωγοΰ τοΰ μεταφέροντος τήν ήλεκτρικήν ένέρ
γειαν είς τόν τόπον τής χρησιμοποιήσεως αυτής. Ή κατασκευή έν τού
τοις έκαστου τών τεμαχίων τής δυναμομηχανής, ίδια δέ τοΰ όπλισμοΰ 
και τοΰ έπάγοντος, τυγχάνει έκ τών δυσκολωτέρων και πολυπλοκωτέ-
ρων τής τεχνικής έργων ένεκα τών διαφόρων συστημάτων τής συσπει-
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ρώσεως τοΰ σύρματος και τών πολλών τύπων ούς οί διάφοροι κατα-
σκευασταί μεταχειρίζονται. Ό πυρήν τοΰ δακτυλίου τοΰ G r a m m e 
αποτελείται έκ περιειλιγμένου κυκλοτερώς και έξωτερικώς βεβερνικωμέ-
νου σύρματος έκ μαλακοΰ σιδήρου άποτελοΰντος σχήμα σωλήνος κατά 
τό μάλλον η ήττον επιμήκους. Περί τόν πυρήνα τοΰτον, καθέτως πρός 
τήν διεύθυνσιν τών σπειρών αύτοΰ, περιειλίσσεται τό έξ ερυθρού χαλκού 
εντελώς άπομεμονωμένον έπαγόμενον σύρμα" ή περιείλιξις αύτοΰ γίνε
ται πάντοτε κατά τήν αυτήν διεύθυνσιν ούτως ώστε νά άποτελήτα ( 

κύκλωμα είς εαυτό κλειόμενον αποτελεί δέ τό έπαγόμενον σύρμα αριθ
μόν τινα πηνίων, έκαστον τών όποιων περιλαμβάνει τόν αυτόν αριθμόν 
σπειρών τό έκ τοΰ ενός πηνίου έξερχόμενον άκρον τού σύρματος συν
δέεται μετά τοΰ άκρου τοΰ είς τό προσεχές πηνίον εισερχομένου σύρμα
τος, τό σημείον δέ τοΰτο τής διά κασσιτέρου συγκολλήσεως συνδέεται 
μετά πλακός χάλκινης βαινούσης άκτινοειδώς πρός τόν μεταγωγόν. 
Μετά τήν περιείλιξιν όλων τών επαγόμενων πηνίων στερεοΰται τό έξω-
τερικόν τοΰ όπλισμοΰ μέρος διά ταινιών μεταλλικών συνδεομένων πρός 
άλλήλας και είτα έμπήγνυται εντός τοΰ εσωτερικού τοΰ δακτυλίου 
κύλινδρος έκ ξύλου, οστις συγκολλάται έπί τοΰ άξονος τής περιστροφής. 
Έ κ δέ τών οπλισμών σχήματος τύμπανου ό τοΰ S iemens έχει πολλήν 
τήν άναλογίαν πρός τόν ανωτέρω περιγραφέντα δακτύλιον τοΰ G r a m m e 
διαφέρων αύτοΰ κυρίως κατά τόν τρόπον τής περιειλίξεως" τύμπανον 
κυλινδρικάν έχον βάσεις έκ κασσιτεροχάλκου καϊ κυρτήν έπιφάνειαν έκ 
λεπτοΰ σίδηρου ελάσματος, τοποθετημένον έπί τοΰ άξονος τής περιστρο
φής και δυνάμενον νά περιστραφή έν τώ ύπό τών πολικών τεμαχίων 
τοΰ έπάγοντος σχηματιζομένω κυλινδρικώ χώρω, περιειλίσσεται καθέτως 
τώ άξονι διά σύρματος έκ μαλακοΰ σιδήρου, Οπερ έχει τήν αυτήν πάν
τοτε διεύθυνσιν καϊ διανέμεται επίσης είς πηνία, έκαστον φέρον τόν αυτόν 
αριθμόν σπειρών καλύπτεται δέ ό κύλινδρος διά συρμάτων άπομεμονω-
μενων έκ χαλκού παραλλήλως πρός τήν γενέτρειαν αύτοΰ έλισσομένων 
και διασταυρουμένων έπί τών βάσεων τοΰ τύμπανου, οπόθεν μεταλλικώς 
συνδέονται μετά τοΰ μεταγωγού. "Οσον δ' άφορα τόν έπάγοντα διακρί
νονται ίδια δύο μεγάλαι κατηγορίαι, ή τοΰ άσυμμετρικου και τοΰ συμ
μετρικού έπάγοντος· ή πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ήλεκτρομαγνή-
τας έν σχήματι πετάλου και υποδιαιρείται είς ετέρους δύο τύπους, 
αναλόγως τής θέσεως τοΰ όπλισμοΰ έπί τά κάτω (Ed ison - Hop-
kinson) ή πρός τά επάνω ( G r a m m e , S i e m e n s , Rechniewski ) , 
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πάντοτε δηλονότι πρός τό άκρον τοΰ έπάγοντος, οπόταν τό μαγνητικόν 

πεδίον αύτοΰ δέν επιδρά συμμετρικώς πρός τον όπλισμόν' ή δευτερα 

κατηγορία περιλαμβάνει επάγοντας τών όποιων τό μαγνητικόν πεδίον 

είναι συμμετρικόν, της δυναμικής ρύσεως διαχυνομενης όμοιομόρφως περί 

τον όπλισμόν, τοιοΰτος δέ τύπος κυρίως είναι ό τοΰ G r a m m e , τοΰ 

οποίου τά πηνία κείνται οριζοντίως, τοΰ S i e m e n s , τοΰ όποιου τά 

πηνία εΐσί τοποθετημένα καθετως τά μέν έπϊ τών δέ μετά πόλων αντι

θέτων καί ό τοΰ Mancheste r ( E d i s o n , B r o w n κτλ. ) , τοΰ οποίου τό 

μαγνητικόν σύστημα είναι βραχύ καί ή συσπείρωσις απλούστατη. 
Όνομάζεται βιομηχανική ή εμπορική άπόδοσις δυναμομηχανής τίνος 

τό πηλίκον τής έν τοις πόλοις αΰτοίς ωφελίμου ηλεκτρικής ενεργείας 
δια τής ολικής δαπανωμένης μηχανικής ενεργείας· καί ή μέν ωφέλιμος 
ηλεκτρική ενέργεια, γινόμενον ούσα τής έν τοις πόλοις ήλεκτρεγερτικής 
δυνάμεως έπϊ τήν εντασιν τοΰ ρεύματος, μετρείται εις βάτ διά βατμέ-
τρου, ή δέ δαπανωμένη μηχανική ενέργεια μετρείται διά δυναμόμε
τρου - ή βιομηχανική άπόδοσις είναι ϊση τώ γίνομένω τής άκαθαρίστον 
αποδόσεως έπϊ τήν ήλεκτρικήν άπόδοσιν' καϊ ή μέν ακαθάριστος άπόδο-
σις είναι πηλίκον τής ολικής ηλεκτρικής ενεργείας διά τής μηχανικής, ή 
δέ ηλεκτρική άπόδοσις είνε πηλίκον τής ωφελίμου ηλεκτρικής ενεργείας 
διά τής ολικής ηλεκτρικής ενεργείας, ήτο ι : 

ολική ήλ. ένέογεια 
1) αποοοσις ακαθάριστος = - - - - - - - - - - — — — — 

μηχανική ενεργεια 
ωφέλιμος ήλ. ενέργεια 

2) αποδοσις ηλεκτρική = —----- - - - - - - - ; — — 
Ολική ήλ. ενέργεια 

ωφέλιμος ηλ. ενέργεια 
3) αποδοσις βιομηχανική = — — — — 

μηχανική ενέργεια 

Διά τών τριών τούτων τύπων δυνάμεθα δοθεισών τών δύο νά εΰρω-
μεν τήν τρίτην άπόδοσιν, διότι ό τρίτος τών τύπων προκύπτει έκ πολ
λαπλασιασμού τών δύο πρώτων έάν παραστήσωμεν διά Ε τήν ήλε-
κτρεγερτικήν δύναμιν τής δυναμομηχανής καί διά e τήν έν τοις 
πόλοις αυτής ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν, διά i τήν εντασιν τοΰ ρεύματος 
έν τώ όπλισμώ καί διά I τήν εντασιν τοΰ εξωτερικού ρεύματος, ή μέν 
ώφέλιμος ηλεκτρική ενέργεια έσται e l , ή δέ ολική ηλεκτρική ενέρ
γεια Ε ί , έπομ.ένως τό πηλίκον αμφοτέρων, ήτοι ή ηλεκτρική άπόδο-

el 
σις, εσται —------. Ή βιομηχανική άπόδοσις τών δυναμομηχανών είναι 
Ei 
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πάντοτε μικρότερα τής μονάδος, διότι, αναλόγως τής τελειότητος ή μή 

τών δυναμομηχανών, 5—20 τοις εκατόν μέρη τής δαπανωμένης μηχα

νικής ενεργείας δέν αποδίδονται εις ενεργειαν ήλεκτρικήν, μεταβαλλό

μενα εις θερμότητα" αϊτίαι τής απώλειας ταύτης είσίν 1) θέρμανσις τοΰ 

σύρματος τοΰ οπλισμού ένεκα τής δι' αύτοΰ διόδου τοΰ ρεύματος* 2) 

απώλεια κατά τήν διέγερσιν διά τής θερμάνσεως τοΰ έπάγοντος κυκλώ

ματος - 3) ρεύματα τοΰ F o u c a u l t έν τώ όπλισμώ καί έν ταϊς μεταλ-

λικαϊς τής μηχανής μάζαις· 4) τό φαινόμενον τής μαγνητικής υστερή-

σεως έν τώ σιδήρω τοΰ όπλισμοΰ καϊ 5) τριβαί μεταξύ μεταγωγού και 

ψηκτρών κλπ. Έν τοσούτω μεθ' ολας ταύτας τάς αιτίας ή έν ταίς δυνα-

μομηχαναϊς απώλεια δέν είναι μεγάλη - ούτω έν δυναμομηχανή ρεύματος 

συνεχοΰς ενεργείας ανωτέρας τών 50 χιλιοβάτ έχομεν α') άπώλειαν έν 

τώ σύρματι τοΰ όπλισμοΰ 2 τοις εκατόν, β') άπώλειαν διά τήν διέγερ

σιν 1 τοις εκατόν, γ ' ) άπώλειαν διά τάς τριβάς. τά ρεύματα F o u c a u l t 

και τήν ύστέρησιν 3 τοίς εκατόν, ήτοι έν όλω 6 τοις εκατόν, τοΰθ' οπερ 

παρέχει άπόδοσιν ήλεκτρικήν μέχρι 9 7 0 / 0 ' σημειωτέον όμως ότι αύτη 

κατέρχεται μέχρι τών 9 0 0 / 0 , οταν ή ενέργεια είναι κατωτέρα τών 20 

χιλιοβάτ. 

Προ ολίγων ετι ετών ολίγισται εθεωρούντο αί περιπτώσεις, καθ' άς 

ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή άπ' ευθείας ρεύμα έναλλακτικόν, διό καί τό 

διά τών δυναμομηχανών παραγόμενον τοιούτον μετεβάλλετο διά τών 

μεταγωγών εις ρεύμα συνεχές- μια τών ολίγων τούτων περιπτώσεων ήν 

ή τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός, διότι ή θερμότης ή έν ταίς λυχνίαις αναπτυσ

σόμενη εξαρτάται έκ τής εντάσεως μόνον τοΰ ρεύματος, ουχί δέ καϊ έκ 

τής διευθύνσεως αύτοΰ - ένεργοις όμως ηλεκτροχημικούς καϊ ιδία διά 

τήν κίνησιν τών ήλεκτροκινητηρίων μηχανών δέν έφηρμόζοντο τά εναλ

λακτικά ρεύματα καί διά τούτο έφαίνετο ύπερνικώσα ή κατασκευή 

δυναμομηχανών ρεύματος συνεχοΰς. Άπό τίνων όμως ετών ή σχέσις 

αύτη άνεστράφη, αναγνωρισθέντος ότι τό έναλλακτικόν ρεΰμα μεταφέ

ρεται και διανέμεται πολλώ εύθηνότερον καί άπλούστερον παρ' Οσον τό 

συνεχές ρεΰμα. Είναι γνωστόν ότι εις πάσαν ήλεκτρικήν έγκατάστασιν 

μέγα τών δαπανών μέρος άπορροφώσιν οί αγωγοί, οΐτινες δέον νά ώσιν 

έκ χαλκοΰ, ή κράματος χαλκού, ή έξ άργιλλίου, ήτοι μετάλλων αγόν

των καλώς τόν ήλεκτρισμόν. Οπως άποκλεισθή μεγάλη τοΰ ρεύματος 

απώλεια - ταΰτα όμως δέν είναι εύθηνά, τόσον μάλλον καθ' όσον πρέπει 

νά έχωσιν οί έξ αυτών κατασκευαζόμενοι αγωγοί διάμετρον μεγαλειτέ-
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ραν, οπως παρουσιάζωσιν άντίστασιν μικροτεραν και μή άπόλλυται μέγα 

μέρος τής ηλεκτρικής ενεργείας μεταβαλλόμενον είς θερμότητα. Γινώ-

σκομεν έξ άλλου ότι ή ηλεκτρική ενέργεια είναι γινόμενον τής ήλεκτρε-

γερτικής δυνάμεως έπί τήν έντασιν τοΰ ρεύματος, ότι επομένως δυνά

μεθα νά μεταφέρωμεν τήν αυτήν ήλεκτρικήν ένέργειαν 200 π. χ. βάτ, 

είτε έάν έχωμεν ρεΰμα 10 βολτ και 20 αμπέρ, εϊτε έάν έχωμεν ρεΰμα 100 

βολτ καϊ 2 αμπέρ, διότι κατ' άμφοτέρας τάς περιττάσεις το γινόμενον, 

ήτοι ή ηλεκτρική ενέργεια, είναι 200 βάτ. Επειδή δέ τό πάχος τών 

αγωγών ευρίσκεται έν σχέσει μόνον πρός τήν έντασιν, οχι δέ και πρός 

τήν ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν τοΰ ρεύματος, είναι προτιμότερον νά 

μεταφέρωμεν διά τοΰ άγωγοΰ ρεΰμα μεγαλειτέρας ήλεκτρεγερτικής 

δυνάμεως καϊ μικροτέρας εντάσεως, ρεύματα δέ τοιαύτα είναι μάλλον 

τά διά δυναμομηχανών εναλλακτικού ρεύματος παραγόμενα. Και είναι 

μέν αληθές οτι διά τών δυναμομηχανών συνεχοΰς ρεύματος δυνάμεθα 

νά παραγάγωμεν τοιοΰτον μέχρι 2000 βολτ ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως, 

άλλά πέραν τοΰ ορίου τούτου ή ήλεκτρεγερτική δύναμις έν αύταϊς ειναι 

επικίνδυνος ώς άναπτύσσουσα μεταξύ τών ψηκτρών και τού συναγωγοΰ 

σπινθήρας και ώς απαιτούσα μεγαλειτέραν ταχύτητα περιστροφικής 

κινήσεως τοΰ όπλισμοΰ- άλλά και 2000 βολτ ήλεκτρεγερτικής δυνά

μεως ρεΰμα δέν άρκεϊ προκειμένου περί μακρών αποστάσεων, Οπως 

καταβιβάση τά έξοδα τοΰ άγωγοΰ, διότι οπως έπιχείρησίς τις ηλεκτρι

κής εγκαταστάσεως καταστή πως προσοδοφόρος πρέπει ό αγωγός νά έχη 

τοιοΰτον πάχος, ώστε νά μή άπόλλυνται πλέον τών 10 τό πολύ τοις εκα

τόν μερών τής δι' αύτοΰ μεταφερομένης ηλεκτρικής ενεργείας- προσθετέον 

επίσης ότι και μεταφερόμενον είς τόν τόπον τής χρησιμοποιήσεως τό διά 

δυναμομηχανών συνεχοΰς ρεύματος παραγόμενον τοιοΰτον 2000 βολτ 

ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως, πλήν τών μεγάλων κινδύνων κατά τής ζωής 

ώς δυνάμενον νά έπιφέρη κατά τήν έπαφήν άμεσον τόν θάνατον, είναι 

και ήκιστα έφαρμόσιμον, διότι διά μέν τό ήλεκτρικόν φώς απαιτούνται 

110 ή 220 περίπου βολτ, διά δέ τάς ήλεκτροκινητηρίους μηχανάς 220 

βολτ και διά τούς ηλεκτρικούς τροχιοδρόμους μέχρι 500 περίπου βολτ, 

επομένως είναι ανάγκη τό μεγάλης ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως και μικράς 

εντάσεως ρεΰμα νά μεταβληθή είς ρεΰμα μϊκροτέρας ήλεκτρεγερτικής 

δυνάμεως και μεγαλειτέρας εντάσεως, τοΰτο δέ κατορθοΰται διά τών 

λεγομένων μεθαρμοστών ( transforniateurs) προκειμένου μόνον περί 

ρεύματος εναλλακτικού και ουχί περί ρεύματος συνεχούς. Τουναντίον 
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όλως διά τών δυναμομηχανών τών παραγουσών ρεύμα έναλλακτικόν 

δύναται ή ήλεκτρεγερτική δύναμις νά άνέλθη μέχρι 6000 βολτ, επομέ

νως νά μεταφερθή εύκολώτερον και εύωνότερον δι' αγωγών σχετικώς 

λεπτότερων τό τοσαύτης ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως ρεύμα και είς μακρο-

τάτην ακόμη άπόστασιν, έν δέ τώ τόπω τής χρησιμοποιήσεως διά τών 

μεθαρμοστών νά μετατραπή είς ρεύμα μεγαλυτερας εντάσεως και μικρο-

τερας ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως. Τοιουτοτρόπως ή παραγωγή ρεύματος 

εναλλακτικού και ή περαιτέρω μεταφορά αυτού, άφ' ής ίδια κατεσκευά-

σθησαν και ήλεκτροκινητήριοι μηχαναι δυνάμεναί νά κινηθώσι τροφοδο-

τούμεναι άπ' ευθείας ύπό ρεύματος εναλλακτικού, παρουσιάζει πολύ 

περισσότερα και μεγαλύτερα πλεονεκτήματα ή η παραγωγή και μετα

φορά ρεύματος συνεχοΰς, ένεκα δέ τοΰ λόγου τούτου σήμερον προτι

μώνται έν πολλοίς διαδοθείσαι ευρύτατα αί δυναμομηχαναί εναλλα

κτικού ρεύματος. 

Τά εναλλακτικά ρεύματα μεταβάλλουσι διαδοχικώς έντασιν και διεύ

θυνσιν ό αριθμός τής κατά δευτερόλεπτον εναλλαγής τής διευθύνσεως 

καλείται συχνότης (frequence), ό δέ χρόνος τής μιας εναλλαγής περί

οδος" έάν π. χ . ρεΰμα έναλλακτικόν άλλάσση εντός ενός δευτερολέπτου 

πεντηκοντάκις τήν διεύθυνσιν αυτού, ή μέν συχνότης τοΰ ρεύματος είναι 

50, ή δέ περίοδος αύτοΰ 1 / 5 0 . Τά εναλλακτικά ρεύματα παριστώμεν 

συνήθως διά τών ημιτονοειδών καμπυλών, δεικνυουσών τάς μεταβολάς 

τής εντάσεως τοΰ ρεύματος έν συσχετίσει πρός τόν χρόνον διά νά κατα-

σκευάσωμεν τάς τοιαύτας καμπύλας έπί μέν τής τετμημένης Ο Χ (Σχ . 2) 

σημειοΰμεν τόν χρόνον, έπί δέ 

τής τεταγμένης Ο Υ τήν έντα

σιν ή ούτω σχηματιζόμενη ημι

τονοειδής καμπύλη κατά μέν τά 

σημεία Α , Γ, Ε εφάπτεται τοΰ 

άξονος τής τετμημένης, κατά 

τάς στιγμάς δέ ταύτας ή 'έντα-

σις τοΰ ρεύματος ειναι ϊση τώ 

μηδενι, έν δέ τοις σημείοις Β και Δ ή καμπύλη φθάνει είς τό μέγιστον 

αυτής, ήτοι ή έντασις τοΰ ρεύματος κατά τό Β είναι μεγίστη και θετική, 

κατά τό Δ μεγίστη και αρνητική - ούτω τό ρεΰμα διέρχεται δις μέν διά 

τοΰ ελαχίστου έχον τότε έντασιν ϊσην τώ μηδενι, δις δέ διά τοΰ μεγί

στου, άπαξ μέν (κατά τό Β) έχον τήν μεγίστην θετικήν έντασιν, άπαξ 

8 
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δέ (κατά τό Δ) έχον τήν μεγίστην άρνητικήν εντασιν τό διάστημα 

Α Β Γ αποτελεί μίαν ήμιπερίοδον, τήν θετικήν, τό δέ διάστημα Γ Δ Ε 

έτέραν ήμιπερίοδον, τήν άρνητικήν, όταν δέ τό ρεΰμα συμπληρώση μίαν 

περίοδον λαβόν εναλλάξ διεύθυνσιν θετικήν και άρνητικήν, επαναλαμβά

νει τάς αύτάς περιόδους, αΐτινες παριστώνται μεν γραφικώς διά τών 

ημιτονοειδών καμπυλών ( Σ χ . 3), άλλ' έν τή πράξει σπανίως 'έχουσι τήν 

κανονικότητα αυτών. Δι ' όμοιου επί

σης τρόπου δύναται νά παρασταθή 

γραφικώς και ή ήλεκτρεγερτική δυ-

ναμις, τής όποιας ό υπολογισμός, 

καθώς και ό υπολογισμός τής έντά-

σεως, επιτυγχάνονται πολύ δυσκο-
λώτερον παρ' οσον εις τά συνεχή ρεύ

ματα, διότι έν τω έναλλακτικώ ρεύματι μετρείται ή λεγομένη ενεργός 
ήλεκτρεγερτική δνναμις και ή λεγομένη ενεργός εντασις. Όνομάζεται 
δέ ενεργός (efficace) εντασις ή τετραγωνική ρίζα του μέσου όρου τών 
τετραγώνων τών έν έκάστη στιγμή τής περιόδου εντάσεων, ενεργός δέ 
ήλεκτρεγερτική δύναμις ή τετραγωνική ρίζα του μέσου Ορου τών τετρα
γώνων τών έν έκαστη στιγμή τής περιόδου ήλεκτρεγερτικών δυνάμεων 
δύναται επίσης νά ΰπονοηθή πρακτικώς διά τής εκφράσεως ενεργός εντα
σις ή έντασις εκείνη, ήτις ώφειλε νά 'έχη ρεΰμα συνεχές, όπως παραγάγη 
έν τω αΰτώ άγωγώ και κατά τον αυτόν χρόνον εκλυσιν τοϋ αύτοΰ ποσοϋ 
θερμότητος. Αι μετρήσεις τών εναλλακτικών ρευμάτων διαφέρουσιν 
ακόμη τών έν συνέχει ρεύματι έκτελουμένων κατά τό ότι ή εφαρμογή 

Ε 
τοϋ νόμου τοϋ O h m (I = —---------------, ένθα I = εντασις, Ε ήλεκτρεγερτική R 

δύναμις και R = άντίστασις) δύναται νά γίνη μόνον έάν ληφθή ώς 

άντίστασις τοϋ κυκλώματος ουχί ή πραγματική, άλλ' ή φαινόμενη, ή δέ 

διαφορά μεταξύ πραγματικής και φαινόμενης αντιστάσεως αυξάνεται 

μετά τής αύτοεπαγωγής τοϋ κυκλώματος και τής συχνότητος τοϋ ρεύ

ματος - παρεισάγονται τουτέστιν έν τοις ύπολογισμοΐς και έτερα στοιχεία 

καθιστώντα αυτούς δυσχερέστερους και πολυπλοκωτέρους" πολλάι μέθο

δοι έν τοσούτω πρακτικάι και τύποι εμπειρικοί καθιστώσιν απλουστέρας 

τάς ήλεκτρικάς μετρήσεις τών εναλλακτικών ρευμάτων. 

Ή κυριωτέρα διαφορά έν τή κατασκευή μειαξύ τών δυναμομηχανών 

συνεχούς και δυναμομηχανών εναλλακτικού ρεύματος συνίσταται εις τό 
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ότι εις τάς τελευταίας ταύτας δέν υπάρχει εις μόνον εις εαυτόν κλειόμε-
νος κύκλος συρμάτων έν μορφή δακτυλίου ή τύμπανου, άλλά πλειότε-
ροι τοιούτοι, μέ έναλλάσσουσαν διαρκώς πρός πλειοτέρους επίσης ήλεκτρο-
μαγνήτας θέσιν ούτω διακρίνονται δύο διαφόρως ώς πρός τό άλλο τών 
δυναμομηχανών είδος κατεσκευασμένα κύρια μέρη, οί ηλεκτρομαγνήται 
τουτέστι τού έπάγοντος καί τά πηνία τοΰ όπλισμοΰ' τό μαγνητικόν 
πεδίον τών ηλεκτρομαγνητών παράγει ρεΰμα έναλλακτικόν, τής μετα
βολής τής δυναμικής ρύσεως έπιτυγχανομένης εϊτε διά τής περιστροφι
κής κινήσεως τοΰ όπλισμοΰ εϊτε διά τής περιστροφικής κινήσεως τών 
ηλεκτρομαγνητών εϊτε διά τής μεταβολής τής αντιστάσεως τοΰ μαγνη-
τικοΰ κυκλώματος" έκ τούτου διεμορφώθησαν τρεις ευδιάκριτοι τύποι 
τών δυναμομηχανών εναλλακτικού ρεύματος 1) δυναμομηχαναί, έν αίς 
ό έπάγων μένει ακίνητος και ό οπλισμός περιστρέφεται, 2) δυναμομη
χαναί, έν αίς ό έπάγων περιστρέφεται καί ό οπλισμός μένει ακίνητος, 
καί 3) δυναμομηχαναί, έν αίς ό τε έπάγων καί ό όπλισμός μένουσιν 
ακίνητοι. Σημειωτέον ότι έν ταίς δυναμομηχαναίς ρεύματος εναλλακτι
κού ελλείπει ο μεταγωγός ή συναγωγός" τά αρχόμενα άκρα τών σπει
ρών τοΰ όπλισμοΰ συνδέονται δι' ενός δακτυλίου, δι' έτερου δέ δακτυ
λίου πάντα τά άλλα άκρα" έκαστου δακτυλίου εφάπτεται διαρκώς 
ψήκτρα προστριβομένη έπ' αύτοΰ καί εις τάς δύο ταύτας ψήκτρας συν
δέονται τά άκρα τοΰ έξωτερικοΰ άγωγοΰ τοΰ μεταφέροντος περαιτέρω 
τό παραγόμενον έναλλακτικόν ρεΰμα. Ό πρώτος τών ανωτέρω αναφερο
μένων τύπων, ακινήτων τουτέστιν ηλεκτρομαγνητών καί κινητού όπλι-
σμοΰ, είναι αρχαιότερος τών λοιπών δύο καί υποδιαιρείται εις δύο 
κατηγορίας α') τήν μεθ'όπλισμοΰ έκ πυρήνος σίδηρου καί β') τήν μεθ' 
όπλισμοΰ άνευ σιδήρου" έν τή πρώτη κατηγορία ό έπάγων αποτελείται 
συνήθως έκ μαγνητών μονίμων τοποθετημένων έν σχήματι στεφάνου εις 
τρόπον ώστε σχηματίζουσιν ούτοι είδος τύμπανου, εντός τοΰ όποιου περι
στρέφεται ό οπλισμός, αποτελούμενος έκ πηνίων εχόντων πυρήvας έκ σιδή
ρου ισαρίθμων πρός τούς πόλους τοΰ έπάγοντος" φαίνεται ούτως ό οπλι
σμός ώς έχων τήν μορφήν δακτυλίου τοΰ G r a m m e , διαφέρει έν τοσούτω 
αύτοΰ, διότι ή διεύθυνσις τής συσπειρώσεως είναι διάφορος έν δύο διαδοχικοίς 
πηνίοις, τοιουτοτρόπως δέ ή διεύθυνσις τοΰ επαγόμενου έν έκάστω πηνίω 
ρεύματος άλλάσσει διαρκώς διά τής διαδοχικής περιστροφής τοΰ πηνίου 
προ εκάστου πόλου" εις τήν δευτέραν δέ κατηγοριαν μεθ' όπλισμοΰ άνευ 
σιδήρου ανήκει ιδία ή όλιγώτερον σήμερον έν χρήσει εύρισκομένη δυναμό-
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μηχανή εναλλακτικού ρεύματος S iemens καϊ Ha lske ' ό οπλισμός απο

τελείται έκ μεγάλου αριθμού πηνίων, άτινα περιστρέφονται μεταξύ δύο 

συστημάτων ήλεκτρομαγνητών διατιθεμένων είς τρόπον ώστε απέναντι 

αλλήλων νά ύπάρχωσι πόλοι αντίθετοι, νά διαδέχηται δέ έν έκάστω τών 

συστημάτων εις βόρειος πόλος ένα νότιον πόλον και ούτω καθεξής" Φανε-

ρόν ότι ύπάρχουσι τοσαΰτα πηνία τού οπλισμού όσα ζεύγη πόλων, ή δέ 

διέγερσις τών ήλεκτρομαγνητών κατορθοΰται διά τού έξωθεν είς αυτούς 

μεταβιβαζομένου ρεύματος δυναμομηχανής μικράς ρεύματος συνεχοΰς. 

Παρατηρητέον ένταΰθα ότι ή διέγερσις τών ήλεκτρομαγνητών δυνα

μομηχανής εναλλακτικού ρεύματος δύναται νά έπιτευχθή και διά τοΰ 

ύπ' αυτής παραγομένου ρεύματος, άλλ' έν τή περιπτώσει ταύτη δέον νά 

προστεθή είδος μεταγωγού σκοποΰντος νά καταστήση συνεχές τό διά 

τούς ήλεκτρομαγνήτας διατεθησόμενον έναλλακτικόν τής δυναμομηχανής 

ρεΰμα. Ό τοιούτος μεταγωγός αποτελείται άπό ισάριθμα πρός τούς 

μαγνήτας τμήματα, συνηνωμένα πρός άλληλα εναλλάξ (πάντα τά 

ύπ' αριθμούς 1, 3, 5 . . . . ήτοι πάντα τά περιττόν αριθμόν φέροντα, 

και πάντα τά ύπ' αριθμούς 2, 4, 6 . . . . ήτοι πάντα τά άρτιον αριθ

μόν φέροντα), έξ ενός δέ τού όπλισμοΰ πηνίου εξέρχονται σύρματα, τών 

οποίων τά άκρα λήγουσιν είς δύο ψήκτρας τριβομένας έπί τών γειτονι

κών τμημάτων τού μεταγωγού. Έπί τη βάσει του δευτέρου τύπου, 

ήτοι κινητού έπάγοντος και ακινήτου οπλισμού, κατασκευάζονται σήμε

ρον ποικίλης μορφής δυναμομηχαναί εναλλακτικού ρεύματος" έν τή 

περιστάσει ταύτη τά άκρα τών συρμάτων τοΰ ακινήτου οπλισμού συν

δέονται άνευ παρεμβολής ψηκτρών άπ' ευθείας μετά τών άκρων τού 

εξωτερικού άγωγοΰ, τουθ' όπερ παρουσιάζει μεγάλα πλεονεκτήμοτα διά 

τά υψηλής ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως ρεύματα, διότι ελλείπει τό αίτιον 

τής τριβής τό άναπτύσσον επικίνδυνους σπινθήρας" μεταγωγός υπάρχει 

μόνον πρός διέγερσιν τών κινουμένων ήλεκτρομαγνητών" ύπάρχουσι δέ τού 

δευτέρου τούτου τύπου διάφοροι μορφαί, ώς ή τοΰ G r a m m e , έχουσα 

συσπείρωσιν τοΰ οπλισμού όμοίαν τή τού ομωνύμου δακτυλίου, καϊ 

ήλεκτρομαγνήτας τοποθετημένους διαμετρικώς έπί πυρήνος κειμένου έπί 

τού άξονος τής περιστροφής, και ή τού Z i p e r n o w s k y , έχοντος ήλεκτοο-

μαγνήτας όμοιους τών τοΰ G r a m m e , άλλά μεθ' όπλισμοΰ αποτελουμέ

νου έκ σειράς πηνίων ισαρίθμων πρός τούς πόλους τοΰ έπάγοντος· έπί τής 

αυτής εντελώς αρχής είσι κατεσκευασμέναι αί μηχαναι τοΰ G a n z και C o 

έν Βουδαπέστη και τής εταιρείας He l ios έν Γερμανία, ήτοι μετ'ήλεκτρο-
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μαγνητών κειμένων έπί τοΰ άξονος τής περιστροφής, άστεροειδώς, 6 

μέχρι 30 τόν αριθμόν, και μεθ' οπλισμού έκ πηνίων ισαρίθμων πρός 

τους πόλους τοΰ έπάγοντος καϊ έστηριγμένων άκινήτως έπϊ έξωτερικοΰ 

κυκλοτεροΰς τύμπανου - έάν τά πηνία ταύτα συνδέωνται πρός άλληλα 

έν σειρά, ή ολική αυτών ήλεκτρεγερτική δύναμις είναι ίση τω άθροί-

σματι τών ήλεκτρεγερτικών δυνάμεων έκαστου έξ αυτών, ούτω δέ διά 

τής δυναμομηχανής ταύτης δύναται νά παραχθή ρεύμα ούτινος ή έν 

τοις πόλοις τής δυναμομηχανής ήλεκτρεγερτική δύναμις ανέρχεται μέχρι 

5000 βολτ - δι' άλλους έν τοσούτω σκοπούς δύνανται νά συνενωθώσι τά 

πηνία τοΰ όπλισμοΰ κατά παραγωγήν, ούτω δέ τό παραγόμενον ρεύμα 

νά είναι μικροτέρας μέν ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως, μεγάλυτέρας όμως 

εντάσεως- ό αριθμός τέλος τών περιστροφών τοΰ έπάγοντος εξαρτάται 

έκ τού αριθμού τών πόλων, ούτως ώστε ό αριθμός τών μεταβολών τής 

διευθύνσεως τού ρεύματος δύναται νά άνέλθη μέχρι 5000 κατά λεπτόν 

ούτω δυναμομηχανή έχουσα 10 μαγνητικούς πόλους δύναται νά έχη 500 

περιστροφάς κατά λεπτόν, μηχανή δέ 25 πόλων 200 περιστροφάς κατά 

λεπτόν. Αί δυναμομηχαναί τού τρίτου τύπου, τών ακινήτων τουτέστιν 

ήλεκτρομαγνητών και τοΰ ακινήτου οπλισμού, παρέχουσι πολλά πλεονε

κτήματα διά τάς έφαρμογάς έκείνας, αί όποϊαι χρειάζονται μεγάλην 

ήλεκτρικήν ένέργειαν και μεγάλην ήλεκτρεγερτικήν συγχρόνως δύναμιν 

ή μεταβολή τής δυναμικής ρύσεως επιτυγχάνεται διά τής μεταβολής 

τής μαγνητικής αντιστάσεως τοΰ κυκλώματος - είς τόν τύπον τοΰτον 

ανήκει ή δυναμομηχανή K i n g d o n και ή τοΰ T h u r y . 

Εϊπομεν ότι τό έναλλακτικόν ρεΰμα διαφέρει τοΰ συνεχοΰς ρεύμα

τος κατά τό ότι εναλλάσσει έν τώ χρονικώ διαστήματι μιας περιόδου 

διεύθυνσιν και έντασιν, ήτις λαμβάνει τήν μεγίστην αυτής άξίαν δίς, 

άπαξ μέν θετικήν, άπαξ δέ άρνητικήν ή μεγίστη τοΰ έναλλακτικοΰ 

ρεύματος έντασις (π. χ. B P έν σχ. 2) καλείται μήκος (ampli tude), 

τό πηλίκον δέ τής κατά ώρισμένον τινά χρόνον εντάσεως διά τοΰ μ ή 

κους ονομάζεται φάσις τού έναλλακτικοΰ ρεύματος. Αί δυναμομηχαναί 

εναλλακτικού ρεύματος τάς όποιας ανωτέρω περιεγράψαμεν παρέχουσι 

ρεύματα μονοφασικά" σήμερον έν τούτοις ευρίσκονται έν μεγάλη χρήσει 

δυναμομηχαναί παράγουσαι ρεύματα εναλλακτικά πολυφασικά και ιδία 

τριφασικά (courants t r iphases , Drehst rome) , παράγουσαι τουτέ-

στι ρεύματα εναλλακτικά, τά όποια παρουσιάζουσι προς άλληλα δια-

φοράν τής φάσεως αυτών όπως καταστήσωμεν σαφεστέραν τήν διάκρι-
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σιν ταύτην τών εναλλακτικών ρευμάτων, παρέγομεν δύο διαγγράμ-

ματα, τό μέν δια ρεΰμα έναλλακτικόν μονοφασικόν, τό δέ διά ρεΰμα. 

έναλλακτικόν πολυφασικόν. Έν τώ σχ. 4 παρίσταται μεταξύ τών 

δύο μαγνητικών πόλων Ν καϊ S 

περιστρεφόμενος οπλισμός έκ δύο 

πηνίων, τών οποίων ή συσπείρωσις 

είναι έν σειρά άλλα κατά διεύθυν 

σιν άντίθετον έν έκατερω, και τών 

οποίων τά δύο ελεύθερα άκρα τελευ-

τώσιν εις δύο έπί τοΰ άξονος τής 

περιστροφής κειμενους και άπ' αλλή

λων άπομεμονωμενους δακτυλίους 

επαφής, έξ ών τό ρεΰμα μεταφέρε

ται έπί του εξωτερικού κυκλώματος" είναι φανερόν ότι κατά τήν περι-

στροφήν τοΰ οπλισμοΰ γεννώνται έν τοις πηνίοις ρεύματα, άλλάσσοντα 

διεύθυνσιν καθ' έκάστην ήμίσειαν στροφήν, ούτως ώστε ή περίοδος τοΰ 

εναλλακτικού ρεύματος είναι ϊση τώ χρόνω τής μιας περιστροφής- τό 

τοιοΰτον ρεΰμα καλείται μονοφασικόν. Έν τώ σχ. 5 ύπάρχουσι τέσσαρα 

πηνία άνά 90° άπ' αλλήλων απέ

χοντα και αποτελούντα ζεύγη 

ουχί διά τής συνενώσεως τών δύο 

πλησίον κειμένων άλλα διά τής 

συνενώσεως τών δύο απέναντι 

κειμένων τά τέσσαρα ελεύθερα 

άκρα τών συρμάτων τών πηνίων 

τελευτώσιν εις τεσσαρας δακτυ

λίους, δι' ών τό ρεΰμα μεταφέρε

ται εις τό έξωτερικόν κύκλωμα. 

Είναι φανερόν οτι κατά τήν στροφήν τοΰ οπλισμοΰ γεννώνται δύο ανεξ

άρτητα άπ' αλλήλων κυκλώματα, τών όποιων τήν περιοδικήν έναλλα-

γήν δύναται νά διαφώτιση, τό παρατιθεμενον διάγραμμα ( Σ χ . 6), έν ω 

τό εν μέν κύκλωμα παρίσταται διά τής εις α ληγούσης καμπύλης, τό έτε

ρον δέ διά τής εις θ ληγούσης καμπύλης - όταν έν τώ ίνι κυκλώματι ή 

τάσις τοΰ ρεύματος φθάνη εις τό μέγιστον τής άξιας αυτής (βθ), ισούται 

τοΰ άλλου κυκλώματος ή τάσις τώ μηδενί - μετά τήν στροφήν τοΰ οπλι

σμοΰ κατά 90° , τοΰ πρώτου κυκλώματος ή τάσις πίπτει εις τό μηδέν, 
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ένώ τοϋ δευτέρου κυκλώματος ή τάσις φθάνει εις τήν μεγίστην θετικήν 

αυτής άξ ίαν εν διαστήματι μιας τοϋ οπλισμοΰ περιστροφής δις αί 

ήλεκτρεγερτικαΐ δυνάμεις άμφοτερων τών κυκλωμάτων είναι ίσαι πρός 

άλλήλας, έν οίς δηλονότι σημείοις αί καμπύλαι τέμνουσιν άλλήλας, 

άλλ' έν πάση άλλη θε'σει αί φάσεις άμφοτερων τών ρευμάτων είναι διά

φοροι κατά 90° ήτοι κατά 1/4 , διότι ό οπλισμός οφείλει νά στραφή 

κατά 9 0 ° , ήτοι κατά 1/4 τής Ολης περιστροφής του, ίνα ή φάσις έν 

τώ δευτερω κυκλώματι καταστή η 

αυτή πρός τήν νΰν φάσιν τοΰ πρώ

του κυκλώματος." Άνωτερω έν τώ 

διαγράμματι (Σχ . 5) ύπεθεσαμεν ώς 

άναγκαιοΰντας τεσσαρας άγωγοϋς 

διά τό διφασικόν ρεΰμα, εν τοσούτω 

άρκοΰσι τρεις μόνον, έάν οί δύο μεσαίοι συνενωθώσιν εις ένα άγωγόν επι

στροφής κοινόν ίσχυρότερον τών δύο εξωτερικών. Μεταξύ τών πολυφα

σικών εναλλακτικών ρευμάτων, διά τών όποιων σκοπεΐται ή παραγωγή 

στρεφομενου μαγνητικού πεδίου, διακρίνεται ίδια τό λεγόμενον τριφασικον 

(courant t r iphase , Drehst rom)" έστωσαν π. χ. τρία πηνία, άνά 

120° άπεχοντα άπ' αλλήλων και παράγοντα τρία κυκλώματα μέ δια-

φοράν φάσεως 1/3 ' και τά τρία μέν άκρα τών κατά τήν αυτήν διεύθυν-

σιν έπί τών πηνίων είλιγμενων συρμάτων συνδεονται άπ' ευθείας έπί τοΰ 

οπλισμοΰ, ένώ τά έτερα τρία άκρα αυτών τελευτώσιν εις δακτυλίους, έξ 

ών τό τριφασικόν ρεΰμα μεταφερεται έπί τοΰ έξωτερικοΰ κυκλώματος* 

διά τής διατάξεως ταύτης τά τρία κυκλώματα είναι ανεξάρτητα άπ' 

αλλήλων έάν παραστήσωμεν τάς εντάσεις αυτών διά ι1 , ι 2 , ι 3 , θά παρα-

τηρήσωμεν ότι κατά πάσαν στιγμήν ισχύει ή έξίσωσις ι1 + ι2 + ι3 = 0. 

Ιδιαζούσης σπουδαιότητος τυγχάνει ότι μεταξύ τών γειτονικών αγωγών 

υπάρχει πάντοτε ή αυτή διαφορά ήλεκτροδυνητικών, ήτοι ή αυτή μεταξύ 

πρώτου και δευτερου, πρώτου και τρίτου, δευτερου και τρίτου, έάν δέ 

πρόκειται τό τριφασικόν ρεΰμα νά χρησιμοποιηθή διά φώς ήλεκτρικόν, 

διαιρούνται αί λυχνίαι εις τρία συμπλεγματα, έκαστον τών όποιων παρεν-

τίθεται μεταξύ 2 αγωγών. Κατ ' άρνήν αί δυναμομηχαναί τριφασικού 

ρεύματος κατασκευάζονται καθ' δμοιον και αί άνωτερω περιγραφεϊσαι 

δυναμομηχαναί εναλλακτικού ρεύματος τρόπον, ήτοι διά τής χρησιμο

ποιήσεως μεγάλου αριθμού μαγνητικών πόλων και πηνίων, τών όποιων 

όμως ή πρός άλληλα τοποθετησις είναι διάφορος, κατά τοιούτον δηλαδή 
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τρόπον ώστε τρία πηνία νά άντιστοιχώσιν είς ένα πόλον δύνανται δέ νά 
περιστρέφωνται εϊτε τά πηνία τοΰ όπλισμοΰ, εϊτε οί ήλεκτρομαγνήται τοΰ 
έπάγοντος, τοΰ τελευταίου τούτου τής περιστροφής τρόπου προτιμώμενου 
διά τήν παραγωγήν ρεύματος μεγάλης ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως, διότι 
έν τή περιστάσει ταύτη τό ρεΰμα μεταφέρεται είς τό έξωτερικόν κύ
κλωμα άπ' ευθείας έκ στερεών καμπτήρων ( h o m e s , K l e m m e n ) άνευ 
χρησιμοποιήσεως δακτυλίων άπτικών και ψηκτρών (μηχαναι M o r d e y , 
A l lgeme ine Elektr iz i tatsgesel lscbaft Βερολίνου, O e r l i k o n κλπ.). 
Εϊπομεν ανωτέρω ότι διά τών πολυφασικών ρευμάτων κατορθοΰται ή 
παραγωγή στρεφομένων μαγνητικών πεδίων ώς έκ τοΰ ονόματος φαί
νεται το στρεφόμενον μαγνητικόν πεδίον είναι ρύσις επαγωγική ένέχουσα 
έν εαυτή τήν δύναμιν περιστροφικής κινήσεως" τά τοιαύτα στρεφόμενα 
μαγνητικά πεδία έχουσιν ιδιότητας άξιοπαρατηρήτους" έάν τοποθετηθή 
βελόνη μαγνητική έπί άξονος περιστροφής υπεράνω δίσκου χαλκοΰ 
δυναμένου διά συστήματος οδοντωτών τροχών νά περιστραφή ταχύ
τατα , θέλομεν παρατηρήσει ότι και ή μαγνητική βελόνη τίθεται είς 
κίνησιν περιστροφικήν κατά τήν αυτήν διεύθυνσιν τοΰ στρεφομένου χάλ
κινου δίσκου (πείραμα Arago)" πάσα λοιπόν μάζα μεταλλική ευρισκο
μένη έν περιστροφική κινήσει τείνει νά έπιφέρη περιστροφήν κατά τήν 
αυτήν διεύθυνσιν μαγνήτου κινητοΰ ευρισκομένου πλησίον. Άλλά και τό 
άντίθετον επαληθεύει" μαγνήτης περιστρεφόμενος τείνει νά έπιφέρη τήν 
κατά τήν αυτήν διεύθυνσιν περιστροφικήν κίνησιν πλησίον κειμένης 
κινητής μεταλλικής μάζης" πρός παραγωγήν δέ τοιούτων μαγνητικών 
πεδίων χρησιμοποιούντα τά πολυφασικά ρεύματα, τών οποίων ή σπου-
δαιότης διά τήν κίνησιν ίδια τών ομωνύμων ήλεκτροκινητηρίων μηχα
νών είναι μεγίστη. Κατά τά τελευταία έτη μεταξύ πάντων τών διαφό
ρων ειδών τών δυναμομηχανών κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται 
κατά προτίμησιν αί δυναμομηχαναί πολυφασικοΰ και ιδία τριφασικού 
ρεύματος, τών όποιων έν τοσούτω ή πρώτη κατασκευή δέν απέχει πολύ 
τής ημετέρας εποχής, χρονολογουμένη κυρίως άπό τής έν Φραγκφούρτη 
κατά τό 1891 ηλεκτρικής εκθέσεως, καθ'ήν διά πρώτην φοράν κατε-
δείχθη τό δυνατόν τής χρησιμοποιήσεως τοΰ πολυφασικοΰ ρεύματος. 

["Επεται συνέχεια] 

ΕΠΑΜ. Θ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

Μ Ι Α Α θ Η Σ Α Υ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α 

Έν τώ 8ω τεύχει τοΰ έτους 1901 τοΰ παρόντος περιοδικοΰ (σελ. 
369 — 382) ό περί τά μεσαιωνικά τριβών κ. Α . Μηλιαράκης έδημοσίευ-
σεν Έρμηνείαν τής παροιμίας: «"Οποιος έχει πολυ πιπέρι βάζει και 'ς τά 
λάχανα», ανέγραψε δέ, καλώς τό θέμα έξαντλήσας, και τάς διαφοράς και 
παραλλαγάς, ύφ' άς εμφαίνεται ή άνω παροιμία έν τε τώ μεσαιωνικώ 
και τώ συγχρόνω Έλληνισμώ. Είς τήν πραγματείαν έκείνην έρχομαι νΰν 
νά προσθέσω κάγώ ολίγας γραμμάς ώς μικράν συμβολήν' είς τάς έλληνι-
κάς παροιμίας. Άφορμήν είς τοΰτο μοί έδωκεν ό Ρώσος παλαιογράφος 
Β. Κ. Γέρνστεδ δημοσιεύσας εσχάτως έν τοίς «Βυζαντινοίς Χρονικοΐς» 
τής Πετρουπόλεως (τόμ. Η', τεύχος Α ' και Β ' , σελ. 115—130) τάς έν 
Μόσχα καϊ Δρέσδη ρήσεις του Αισώπου μετά φωτοτυπικοΰ πανομοιο-
γράφου. Έν ταίς ρήσεσι τής Δρέσδης (αριθμ. 35, φύλλ. 20 β) αναφέ
ρονται λόγοι (παροιμίαι) Αισώπου 14 μετά τών σχετικών ερμηνειών 
αυτών. Ό 13ος λόγος λέγει: 

Ό πέπερι έχων και εις φακον βάλλει, 

ή δ' ερμηνεία προστίθησι : 

άφθονίαν χρημάτων ανθρωπος λαχών 
άλλοκότοις κέχρηται παραρτυσεσιν, 

ήτοι : ο έχων πιπέρι βάζει καϊ 'ς την φακήν 1. δηλαδή : ό άνθρωπος ό 
όποιος έχει πολλά χρήματα μεταχειρίζεται αλλόκοτα άρτυματα εις τά 
φαγητά τον. 

Τήν παραλλαγήν ταύτην ώς πρώτην ταύτην φοράν έμφανιζομένην έν 
τή παροιμιογραφική φιλολογία, έκρινα ούκ άπο σκοπού νά αναδημο
σιεύσω ενταύθα πρός γνώσιν τών περί τά τοιαύτης φύσεως θέματα δια-
τριβόντων, άφοΰ ούτε ό κ. Κ . K r u m b a c h e r (E ine S a m m l u n g 
B y z a n t i n i s c h e r S p r i c h w o r t e r έν τοίς S i tzungsber ichte d . 
K o n i g l . B a y e r i s c b . A c a d e m i e d . W i s s e n s c h . τόμ. 2) 2, ούτε 
ό καθηγητής Ν . Γ. Πολίτης έν ταίς εσχάτως έκδοθείσαις Παροιμίαις 
(τόμοι 3 τής Βιβλιοθ. Μαρασλή 1900—1901) 3 άναγράφουσιν αυτήν, 
πολλάς άλλας παροιμίας τό πέπερι άναφερούσας έκδόντες. 

ΤΡΥΦΩΝ Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

1 Υπάρχει καϊ ο έν τώ Δρεσδηνώ χειρογράφω τύπος φακός -οϋ. 
2 'Έπιθι τοΰ αύτοΰ καί: Mittelgriech. Sprichworter σελ. 85, 120, 166. 
3 Ιδίως τόμ.. Α ' σελ. 45 καϊ 59. 
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(Σημειωτάριον ενός Φιλικού). 
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ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 

(Συνέχεια καί τέλος). 

Ό δέ Ζόγκας καϊ Βαρνακιώτης πεισθέντες ώς είπομεν άπό τους 

λόγους του Ζ . συνηνώθησαν μέ τους λοιπούς στρατηγούς τής Αιτω

λίας καϊ απεφάσισαν νά προσβάλωσι τήν Βόνιτζαν, τά Βραχώρι, τό 

Μεσολόγγι καί τά Σάλωνα καϊ νά φονεύσωσιν ένταυτώ τους ολίγους 

Τούρκους, οίτινες κατεϊχον τά πρό τής Λευκάδος φρούρια διά νά 

χρησιμεύσωσιν ώς άσυλα εις τάς οικογενείας τής επαρχίας εκείνης, 

άν τύχη ανάγκη. Έγερθεντες λοιπόν τήν Κυριακήν τής Πεντηκο-

στής τοΰ 1821 τήν μέν Βόνιτζαν ήλευθερωσαν εύκολώτατα, εις δέ 

τό Μεσολόγγι καϊ τά Σάλωνα εύρόντες ίσχυράν άντίστασιν, τήν ύπερέ-

βαλον καί μετ' ολίγον ήσαν ελεύθερα και αυτά καϊ τελευταϊον ήρπασαν 

τό Βραχώρι, όπου έγεινεν ή μεγάλη εκείνη φθορά τών Τούρκων καϊ τών 

"Εβραίων, οΐτινες ειχον φανή καί πρότερον έκεϊ εχθροί τών Χριστιανών. 

Τήν αυτήν ήμέραν, σταλεντες διά νυκτός ύπό τής εταιρίας ολίγοι Λευ -

κάδιοι καί ένωθεντες με τινας Άκαρνάνας, έφόνευσαν τούς ολίγους στρα-

τιώτας τών δύο φρουρίων καί ύψωσαν τήν σταυροφόρον σημαίαν τήν 

οποίαν έχαιρέτισαν απέναντι οί κάτοικοι τής Λευκάδος μέ δάκρυα χαράς. 

Έν τούτοις ή Φιλική Ετα ιρ ία δέν επαυσεν είσπράττουσα χρήματα, 

προμηθεύουσα τροφάς, μαχίμους παρασκευάς καί πάν ο,τι άλλο ήτον 

άναγκαΐον καί πέμπουσα όλα ταύτα μέ πάσαν προφύλαξιν διά τών 

ρηθέντων πλοιαρίων εις τούς έπαναστάτας τής Δ. Ελλάδος. Έ τ ι δέ 

είχε καθέκάστην σχεδόν άλληλογραφίαν διά νά μανθάνη καί νά δια-

κοινώνη όπου έπρεπε τάς ειδήσεις, τάς άνάγκας καί όλα έν γένει τά 

συμβαίνοντα εις τούς "Ελληνας. Συγχρόνως έφώπλισαν 853 Λευκαδίους, 
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έξ ων οί πλειότεροι ησαν έκ τών χωρίων καί έπεμπε κατ' ολίγους εις 

τήν Στερεάν (ϊδε τον Φραντζήν) διά νά μεθέξωσι τής ίερας πάλης. Δ ιη -

ρεσε δέ αυτούς εις λόχους, τών όποιων ήρχον ό Σπυρ. Ά ν τ . Χαλικό-

πουλος, ό Μάρκος Γκύλιος, ό Θεοφύλακτος Ψιλλιανός, ό Τάργος, ό 

Ιωάννης Λαβράνος, ό Γ. Βερύκιος, ό Πάκμ.ερ, ό Σικελιανός καί διάφο

ροι άλλοι. Ά λ λ ά μεγίστην δυσκολίαν εύρεν ή Ετα ιρ ία διά τήν έξόπλισιν 

τών ανδρών τούτων. ΙΙρό ενός έτους είχε συμβή έπανάστασις τών Λευ-

καδίων κατά τών Άγγλων καί αφού κατέπαυσεν αύτη, οί Ά γ γ λ ο ι συλ-

λέξαντες δ'λα τά Οπλα τής νήσου τά είχον κλεισμένα εις τήν άστυνομίαν, 

όθεν δέν ήδύναντο οί εταίροι νά έξοπλίσωσι τούς 853 άνδρας. Τό νά 

προβλέψωσιν έξωθεν καί δύσκολον ήτο καί κινδυνώδες, επειδή ή αγγλική 

διοίκησις είχεν αρχίσει πλέον νά έναντιούται καί νά έπαγρυπνή αυστη

ρότατα. Απεφασίσθη λοιπόν νά είσαχθή εις τήν Έταιρίαν ό υπάλ

ληλος τής αστυνομίας και φύλαξ τών Οπλων Σπυρ. Κων. Μεταξάς διά 

νά τόν πείσωσι νά λαμ.βάνη κρυφίως καί κατ ' ολίγον τά ύπό τήν έπιτή-

ρησίν του όπλα διά νά έξοπλίζωνται οί μέλλοντες νά μεταβαίνωσιν εις 

τήν Στερεάν. Μόλις εισαχθείς ό ανωτέρω Μεταξάς ήρχισε μετά προθυ

μίας νά έφοδιάζη κατ' ολίγον τούς Λευκαδίους μέ Οπλα, ένώ άφ' έτερου 

κατέβαλον έπϊ τούτω οΰχϊ μ.ικράν ποσότητα τά δύο μέλη τής Ε τ α ι 

ρίας ό . . . Ά γ γ . Χαλκιόπουλος καί αναλόγως δ'λα τά μέλη αυτής, διότι 

ήτο ανάγκη νά γίνωνται συνεχείς άποστολαί παξιμαδίου, πυρίτιδος, 

χαρτιού, μολύβδου καί λοιπών. Οί ρηθέντες 853 μ.αχηταί παρευρέθησαν 

και εις τήν τρομεράν τοΰ Μεσολογγίου έξοδον καί εις τάς μάχας τοΰ 

Βραχωρι'ου καί τών Σαλώνων καί εις τήν εις Άρταν εϊσοδον τών οπλαρ

χηγών και εις τούς πολέμ.ους τής Άνατολ. Ελλάδος μετά τοΰ Όδυσ-

σέως καί εις τήν σφαγήν τοΰ Πέτα καί εις τήν πολιορκίαν τής Ακρο

πόλεως Αθηνών και εις πολλάς επισήμους μάχας. Έ κ δέ τών αρχηγών 

τούτων ό μέν θεοφ. Ψιλλιανός έπεσεν εις τήν έν Μεσολογγίω έξοδον, 

άλλοι λέγουσιν εις τήν έν Σφακτηρία εϊσοδον τών Τούρκων, ό δέ Σικε

λιανός εις τήν πρώτην πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου. Μετεϊχον έτι τών 

πολεμικών κινδύνων καί διάφοροι τής Λευκάδος φυγάδες μετά τήν κατά 

τών Άγγλων έπανάστασιν τής νήσου. Έ κ τούτων είναι ό έκ χωρίου 

Σφακιωτών Παππα. Δραγανιώτης, ό Παππα. Σούντιας καί εις εκλεχθείς 

Πανάδης έκ χωρίου Καρυας, ήνώθη μετά τοΰ Α . Ύψηλάντου καί διε-

κρίθη πεσών ανδρείως. Έ κ τής Λευκάδος δέ ούχι μόνον "Ελληνες, άλλά 

Γάλλοι, Ι ταλο ί , Γερμανοί (εξαιρούνται πάντοτε οί Άγγλο ι ) , οίτινες 
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έπεθύμουν νά διακινδυνεύσωσιν υπέρ τής Ελλάδος στελλόμενοι πρός τήν 

Φιλ. Έπίτροπήν τής νήσου έκ Κερκύρας καϊ άλλων μερών μετεβαινον 

είς τήν Στερεάν, διότι ήτον εκείθεν εύκολος ή μετάβασις και διά τήν 

μικράν άπόστασιν και διότι ή έκ τής Πελοποννήσου άφιξις ήτο δυσκο-

λωτάτη έξ αίτιας τών άλλων δυνάμεων και τού Τουρκικού στόλου. 

"Οθεν έφοδιαζόμενοι άπό τήν Έταιρίαν τής Λευκάδος μετεβαινον εκεί

θεν κατ' ευθείαν είς τήν Στερεάν αρκετοί ξένοι καί τίνες τών λεγομένων 

Καρμπονάρων τής Ι ταλ ίας καί άλλοι παντοδαποί φυγάδες καί τις 

άνδρειότατος Έλλην Γεώργ. Κόκκινος, έκ τής άνω Αλβανίας καταγό

μενος καί τό παράδοξον δύο νεανίαι Όθωμανοί, οίτινες δι' εξόδων τοΰ 

'Αλή Πασά έσπούδασαν είς 'Ελβετίαν καί Γαλλίαν τά τοΰ πολέμου καί 

οϊτινες εϊτε διά τήν πρός τόν πασσάν εύγνωμοσύνην των, καταπολεμού-

μενον τότε, εϊτε διά τάς ελευθέρας ιδέας, τάς οποίας είς τήν Εύρώπην 

έρρόφησαν έλαβον μέρος είς τόν άγώνά μας, περώντες καί αυτοί έκ Λευ

κάδος. Είς τούτων ανδρείως μαχόμενος έπεσεν είς Μεσολλόγι. Αίωνία 

του ή μνήμη ! Τις οιδεν όποιον πΰρ νά ένέκλειον ή ζωή του καί τό 

νέον του στήθος. Τέλος πάντων ή τής Λευκάδος Επιτροπή συνετέλεσεν 

ουσιωδώς υπέρ τής Επαναστάσεως καί μάλιστα κατά τά τρία πρώτα 

έτη, ύπεκυψεν είς πολυειδή έξοδα καί υπέστη μύριους κινδύνους έκ 

μέρους τής Αγγλικής δυναστείας, ήτις έννοήσασα ότι οί Λευκάδιοι πεμ-

πουσι τά είς πόλεμον αναγκαία τών Ελλήνων, απεφάσισε νά διερεύ

νηση τήν όπλοθήκην. Τότε ό "Ελλην Σπ. Μεταξάς, προλαμβάνει, φεύ

γει τήν νύκτα, έρχεται είς τήν Στερεάν καί λαμβάνει μέρος είς τά 

ελληνικά πράγματα υπέρ τών όποιων ουσιωδώς έκοπίασε. Σήμερον ζή 

είς Λευκάδα καλλιεργών τά κτήματα του Μετά τήν φυγήν τού

του ή Αγγλική διοίκησις έκαμε πολυειδεΐς έρευνας διά ν' ανακάλυψη 

τά είς τήν Στερεάν στελλόμενα πολεμεφόδια, διά νά γνωρίση καί παί

δευση κατά τούς ρηθεντας αυστηρούς νόμους τούς ευγενείς εταίρους. 

Τότε ήναγκάσθησαν ούτοι νά τά κατακρύψωσιν έξω τής πόλεως καί είς 

θέσεις παραλίους έν μέσω οικίσκων τινών καί είς τό περιβόλιον τού 

Μαγεμένου. Ά λ λ ' ή διοίκησις κατώρθωσε δυστυχώς νά γνωρίση τόν 

τόπον τούτον καί αναντιρρήτως διά τοΰ κηπουροΰ, όστις έφύλαττε τά 

είδη ταΰτα, ήθελεν ανακαλύψει τούς εταίρους καί ήθελεν εύρει τά είδη 

ταύτα, άν ό πρός τούτο απεσταλμένος δέν ετύγχανε νά ήναι συνεννοη

μένος μετά τής Εταιρίας. "Οθεν ειδοποίησε τήν Έπίτροπήν, ήτις αμέ

σως διά τοΰ εταίρου Γεώργ. Βαφέα, έπιστατοΰντος είς τά εϊδη εκείνα 
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έξεθαψεν εκείθεν όλα καί προσωρινώς τά έναπέθεσεν είς γειτνιάζοντα τινα 
σπήλαια. Ό απεσταλμένος Κακιούσης επίτηδες βραδύνας έως νά μετα-
τεθώσιν, έλθών έπειτα δέν εύρε τίποτε καί ούτω διέφυγον οί εταίροι τόν 
έπικρεμάμενον κίνδυνον. 

Ό τ ε μετά τήν πτώσιν τοΰ 'Αλή Πασά έκινδύνευσε τό Σοΰλι νά πέση 
πολιορκηθέν στενά ύπό τών Τούρκων, ώς έπεσε μετά ταΰτα, και μετά 
τόν θάνατον τοΰ Κυριακούλη, όστις ματαίως έσπούδασε νά φέρη έκεϊ 
βοήθειαν καί μετά τό έμπόδιον τό οποίον έπέφερον οί "Αγγλοι είς τόν 
Έλληνικόν στόλον έρχόμενον πρός έπικουρίαν, ό αείμνηστος Μάρκος 
Βότσαρης έξελθών τήν νύκτα κρυφίως άπό τό Σούλι καί καταβάς είς τό 
φρούριον τής Τινιάσας καί εκείθεν είς τό παρά τήν θάλασσαν φρούριον τό 
απέναντι τού Ακτ ίου, απέβη εις Άκαρνανίαν είς τό φρούριον τό λεγό-
μενον Τεκέ, και τό οποίον κείται απέναντι τής Λευκάδος συνεπαγόμενος 
τόν 'Αλέξιον Νοΰτσον καί τόν Καπ. Παλάσκαν, φονευθέντας έπειτα 
ύπό τοΰ Οδυσσέως καί έμεινεν είς τόν Τεκέν τούτον πέντε ημέρας, διότι 
ήτον ήδη ύπό τούς "Ελληνας" είχεν έλθει μέ κίνδυνόν του διά νά προμη-
θεύση τροφάς καί μάχιμους παρασκευάς υπέρ τής πολεμουμένης πατρί
δος του. Μόλις ή τής Λευκάδος Επιτροπή έμαθε τήν άφιξίν του καϊ 
συγχρόνως τήν μεγάλην έπιθυμίαν του νά ίδή τινα τών φιλ. εταίρων, 
διά νά συνομιλήση μετ ' αύτοΰ έπρόβαλεν είς τόν άπόνητον (;) Ζαμπελ. 
νά τρέξη πρός συνάντησιν τούτου, Οστις ασπασθείς τόν νέον τούτον κίν
δυνον μεταβαίνει είς τήν Παναγίαν τής Γύρας, ολίγον άπέχουσαν τοΰ 
φρουρίου καί έπιβάς εις πλοιάριον φθάνει μέ κίνδυνον είς τό μέρος τής 
Σάλτανης καί παραπλέων εκεί έν μέσω βαθείας νυκτός, εξέρχεται τελευ-
ταίον είς τήν νήν, άπαντα τόν άείμνηστον ήρωα καί συνομιλεί μετ' αύ
τοΰ υπέρ τάς δύο ώρας. «Ζαμπέλιε ! τοΰ λέγει ό Σουλιώτης, ή πατρίς 
μου κινδυνεύει νά πέση δι ' έλλειψιν τροφών. Έξήλθον διά τούτο καί 
εύρον τόν τρόπον νά εμβάσω, ακολουθών τόν αύτον δρόμον διά τοΰ 
όποιου ήλθον εδώ. Ά λ λ ' αί τροφαι αύται ποΰ είναι; Είς τό Μεσολόγγι 
ευρίσκω- χρήματα μόνον δέν έχω καί σύ πρέπει νά μέ τά εύρης διά τών 
Λευκαδίων σου, κάμε ό,τι κάμεις, το Σοΰλι κινδυνεύει». Ό ευέξαπτος 
Ζαμπέλιος συνεκινήθη όλος καϊ άπό τό ύφος καί άπό τήν άνδρικήν άφέ-
λειαν τής αιτήσεως του" «Ναι , τόν είπε, θέλω ενεργήσει ό,τι δύναμαι, 
αγαπητέ Μάρκε, άλλ' έγώ δέν επιστρέφω πλέον. Γράφω μόνον είς τήν 
Έταιρίαν μας μέ τό αυτό πλοΐον Οπου μέ έφερεν έδώ, νά ετοιμάσουν 
τροφάς και χρήματα. Έγώ δε σέ ακολουθώ όπου θέλεις. Αγαπώ τήν 
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πατρίδα - τί ωφελεί; θελω νά με μάθης νά πολεμώ δι 'αυτήν. Ό χ ι ! 

Ζαμπέλιε, όχι πρέπει νά έπιστρέψης- ώφελιμώτερον είναι εις τό γένος μας 

νά ενεργής άπό τήν Λευκάδα ό,τι μας χρειάζεται, αυτός είναι ό ιδικός σου 

πόλεμος διά τήν πατρίδα, ιδικός μας είναι νά ξεσπαθωνωμεν δ ι 'αυτήν». 

Ό Ζ . δεν έπείσθη καϊ ή φαντασία του ονειρεύεται σπαθί έπαναστάτου, 

όσμήν πυρίτιδος καί παιάνας ελληνικούς εις ελληνικά όρη άντηχοΰντας. 

Εντούτοις τράπεζα πατριωτική παρατίθεται, κάθηνται εις αυτήν ό 

προωρισμένος μάρτυς του Καρπενησίου καί ό μέλλων τραγωδοποιός 

αύτοΰ χωρίς νά προβλέπωσι καί οί δύο τήν μέλλουσαν ταύτην σύμπτω-

σιν. Προπόσεις διά τήν πατρίδα εγείρονται, τραγωδεϊ ό Βότζαρης τό 

αφελές εκείνο άσμα τό όποιον έμελλε νά τεθή μίαν ήμέραν εις τήν ιδίαν 

του τραγωδίαν ύπό τοΰ φίλου του ποιητοΰ, εγείρονται, ό Ζ . συσκευάζει 

τά ενδύματα του διά νάκολουθήση τόν ήρωα, ότε γραπτή διαμαρτύρη-

σις έκ μέρους τοΰ συνεπιτρόπου του Σούνδια καί άλλη έκ τής Κερκυραϊ

κής Εταιρίας τόν αποτρέπει και τόν παρακαλεί ώς άναγκαίον εις τήν 

Έταιρίαν διά τής Ελλάδος τά πράγματα. Ό Βότζαρης ό γενναίος 

Βότζαρης τόν προτρέπει τότε νά πεισθή εις τήν πρόσκλησιν τών εταί

ρων, ασπάζονται αμοιβαίως καί αναχωρούν Ησαν τά πρώτα 

καί τελευταία φιλήματα. Τις οίδεν έάν ό ήχος αυτών έλεγεν ! 

« — Έγώ θά αποθάνω» «καί έγώ θά σέ υμνήσω». Έπανελθών ό Ζαμπ. 

καί τούς αυτούς κινδύνους άπεκφυγών, επειδή, έάν συνελαμβάνετο, 

έπρεπε κατά τόν έπίσημον τών "Αγγλων νόμον νά φονευθή, συνομιλεί 

μετά τοΰ συναδέλφου του Σούνδια, προσκαλεί τούς εταίρους εις συνε-

δρίασιν καϊ τούς εκθέτει τήν ανάγκην τοΰ Σουλίου καί πρώτος κατα-

βάλλει 200 δίστηλα, 150 μετ' αυτόν ό Σούνδιας καί ούτω καθ' έξης οί 

λοιποί, ώστε έγένοντο 700 δίστηλα, τά όποια μέ πολλάς μάχιμους 

παρασκευάς έπέμφθησαν εις Μεσολόγγι. Ά λ λ ' έν τώ μεταξύ τούτω καί 

έως Οτου νά έπιστρέψη ό Μάρκος εις τήν πατρίδα του, τό Σούλι τό 

άνίκητον Σοΰλι είχε παραδοθή εις τούς Τούρκους διά τής ενεργείας άλλων 

Τούρκων, τών "Αγγλων, οΐτινες έλαβον τήν ευγενή φροντίδα νά μεταφέ-

ρωσιν εις τήν Άσσον τής Κεφαλληνίας τούς παραδοθέντας Σουλιώτας 

καί νά τούς έμποδίσωσιν έκεϊ, ότε προσεκλήθησαν ύπό τοΰ Μάρκου νά 

τρέξωσιν εις τήν Στερεάν. — Οί φιλάνθρωποι Ά γ γ λ ο ι ! Τούς εμπόδισαν 

φαίνεται διά νά μή σφαγώσιν υπέρ μιας λέξεως «Πατρίς». Άπηλπισμέ-

νος ό Μάρκος έγραψε τότε εις τήν Έταιρίαν, ποΰ θέλουσι νά στείλη τά 

χρήματα, διότι πλέον τοΰ είναι περιττά, ή δέ Ετα ιρ ία τοΰ απήντησε 
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νά τά κράτηση διά νά τοΰ χρησιμεύσουν εις τήν έπαπειλουμένην πολι
ορκίαν τοΰ Μεσολογγίου, ώς μετά ταΰτα έχρησίμευσαν. 

Αι τών φίλων προτροπαί, καί βέβαια χειρ Κυρίου, έκράτυνε τόν 
Ζαμπ. καί φλογιζόμενος άπό τόν θείον έρωτα τής Ελλάδος καί τόν 
σφοδράν ένθουσιασμόν τής Επαναστάσεως, δέν ήρπαξε τά όπλα, ίνα 
έκβή καί λάβη μέρος προσωπικόν εις τόν ιερόν αγώνα. Εξόχως δέ τόν 
έκράτουν αί έκ Κερκύρας έπιστολαί τών Εφόρων, οΐτινες έζήτουν νά 
μείνη ό Ζ. εις Λευκάδα ώς αναγκαίος διά τάς ανταποκρίσεις μέ τήν 
Πελοπόννησον καί Στερεάν Ελλάδα καί διά τάς άλλας επιχειρήσεις 
καί εργασίας. Πόσον έδαπάνησε και έκοπίασε καί έκινδύνευσε μέχρι τοΰ 
1826, ότε εστάλη δικαστής εις τήν νήσον Κεφαλληνιαν μόνος αυτός 
γινώσκει. Είναι τής εποχής εκείνης μερικά έργα του, τά οποία πρέπει 
έξ ανάγκης νά μείνωσι κρύφια, διότι έκθέτουσι καί εκείνον καί άλλα 
πρόσωπα. Πέντε φοράς μετρεί ότι έκβήκε κρυφά εις τήν απέναντι 
Άκαρνανίαν (είσαγγίλεύς ων καί ακολούθως δικαστής) διά υποθέσεις 
δεινάς τοΰ αγώνος, μέ μέγαν κίνδυνον, ώστε άν ή Άγγλο-ΐονική διοί-
κησις τόν έκράτει βέβαια τόν έθανάτωνε. Δέν είναι όμως νά άποσιω-
πηθή τό άκόλουθον. Πολλοί τών σταλεντων ένοπλων Λευκαδίων είσέ-
βαινον κρυφά εις τήν νήσον μέ σκοπον νά έπιστρέψωσι πάλιν εις τόν 
αγώνα. Πολλούς δέ τούτων ή άγρυπνος διοίκησις κρατήσασα ύπέβαλεν 
εις δίκην, συστήσασα τριμελή έπιτροπήν συγκειμένην άπό τούς Άγγλους 
καί ένα Έπτανήσιον. Ό Ζαμπ. ήτον εκείνος μέ τούς άλλους, όστις 
έπεμψε τούς υποδίκους εις τόν αγώνα. Ποία θλίψις λοιπόν νά τούς ιδη 
υποδίκους ; Τ ί μετεχειρίσθη καί έφθασε νά κατορθώση ; Νά γίνη μέλος 
τής αυτής έπιτροπής καί ού μόνον τοΰτο, άλλ' ό εις τών Άγγλων ήτον 
ό Κ. Βένσης όστις έλαβε Πάργιον γυναίκα και λαλεί καλώς τήν έλλη-
νικήν μας καί ην εύνους ώς πρός τά ελληνικά πράγματα καί φίλος τοΰ 
Ζαμπελίου. Αυτόν πείθει καί ή πλειονοψηφία τούς αθωώνει (δι ' έλλειψιν 
τάχα σημείων καί αποδείξεων) τούς Λευκαδίους υποδίκους, έκτος δύο 
πληρέστατα αποδεδειγμένων, ώστε δέν ήδύναντο, ειμή νά τούς καταδι-
κάσωσι εις τρεις ή τεσσάρας μόνον μήνας φυλάκισιν. "Ο,τ ι δέ πολύ έτι 
ήγρύπνει ό Ζαμπ. ήτο νά μή κτυπηθή ή Πρέβεζα, πλήν άπό δύναμιν 
αρκούσαν τήν κράτηση καί ελευθέρωση, καί όμοΰ νά τήν βαστάξη 
έπειτα άπό τάς τής Ηπείρου τουρκικάς δυνάμεις, διότι ό λαός "Ελλην 
τής Πρεβέζης εύρίσκετο εις τοΰ λύκου τό στόμα καί καθημερινά έφοβού-
μεθα μή οί εκεί κατοικοΰντες Αλβανοί βάλωσι σπαθί εις τους χριστια-
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νούς. Καί πόσον υπέφερε καί έκοπίασε καί μετεχειρίσθη ίνα μή συμβή 

τοΰτο τό δυστύχημα. 

Κατά τάς ημέρας έκείνας καί ό Κεφαλλήν Δανιήλ Πανάς, βουλόμε-

νος χωρίς παραμικράν τής ξηράς ή θαλάσσιον δύναμιν, νά ελευθέρωση 

τήν Πρέβεζαν, έζήτει άπό τούς έν Λευκάδι φιλικούς 40 ή 50 ναύτας, 

μελετών μέ αυτούς νά δράμη διά νυκτός, νά κυρίευση δύο ή τρία τουρ

κικά πλοία (Κιρλανκίτζια), τά όποια εύρίσκοντο είς τόν λιμένα τής 

Πρεβέζης καί έφύλαττον τήν άνοδον τού Αμβρακικού κόλπου καί μέ 

αυτά τά πλοία έπειτα, άναστατουμένου τού χριστιανικού λαού τής Πρε

βέζης νά κτυπήση καί κυρίευση τήν πόλιν. — Ήναντιώθησαν σφοδρώς 

είς τοΰτο ό Ζ. καί οί φιλικοί και έπροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι νά τον 

έμποδίσωσιν. Είς μάτην Ομως- λαβών ούτος κρυφίως ολίγους ναυτικούς 

Λευκαδίους ώρμησε τήν νύκτα καί έφθασεν έξαφνα νά κυρίευση καί εν 

τών πλοίων. Τά δέ άλλα καί αί τουρκικάι έκεϊ δυνάμεις τούς έκτύπησαν, 

καί άνέλαβον τά πλοΐον αυτός διωχθείς άνέβη είς τήν αντικρύ στερεάν 

καί έσώθη μέ τούς ναύτας, έξ ων δύο έμειναν πληγωμένοι. Ποίος φόβος 

τότε μή ό διοικητής τής Πρεβέζης, Βεκήρ Αγάς καί οί κάτοικοι Α λ β α 

νοί, βάλλωσι σπαθί είς τούς ταλαίπωρους Πρεβεζίους ! Παρεπονέθησαν 

όμως διά τούς ναύτας είς τήν διοίκησιν τής Λευκάδος καί τής Ά γ γ λ ο -

ιονικής εξουσίας καί τί ύπέφερεν ό Ζ. υποψιασθείς έτι μάλλον τοΰ κινή

ματος εκείνου αρχηγός. Ό Ζ. παρεκίνησε τούς έν Μεσολογγίω νά στεί-

λωσι στολίσκον όπως κρυφίως έμβη διά τού στενοΰ τής Πρεβέζης είς 

τόν Άμβρακικόν κόλπον καί έμποδίζη τάς είσβολάς καί εχθροπραξίας 

τών Αλβανών Τούρκων, οίτινες διά τοΰ κόλπου άπό Πρεβέζης έκβαι-

νον είς Λουτράκιον καί έστράτευον είς τήν Άκαρνανίαν καί Αίτωλίαν 

καί έλεηλάτουν και έζώγρουν. "Οθεν διά προτροπής του ήλθον τότε 

ολίγα μικρά πλοία μέ τόν έξ 'Αγκώνος Βασσάνον καί ανδρείως πολε-

μήσαντες (καί ήσαν τά στενά ή ή είσοδος τοΰ κόλπου τής Πρεβέζης 

σκεπασμένα μέ κανόνια, έτι δέ ήσαν πολλοί τών Αλβανών, οΐτινες 

έτουφέκιζαν). "Εχοντες εύδιον τόν άνεμον, όσον τάχιστα απέβησαν είς 

τόν κόλπον Οπου έμειναν όχι ολίγους μήνας, πολιορκοΰντες τρόπον τινα 

τήν Πρέβεζαν καί έμποδίζοντες άπόβασιν καί πάσαν κοινωνίαν μέ τήν 

Άκαρνανίαν. — Ά λ λ ' ή κυρία έκδούλευσις τών Λευκαδίων φιλικών καί 

τοΰ Ζαμπελίου ήτο νά μανθάνωσι παντοιοτρόπως διά κατασκόπων καϊ 

άλλων κρύφιων μέσων τά κινήματα, τά σχέδια καί όλα τά άλλα τών 

Άγγλων, οΐτινες έφάνησαν εχθροί άσπονδοι τής Επαναστάσεως, έτι δέ 
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καί τάς συμβουλάς όσας έδιδον πρός τούς Τούρκους καί τάς πρός αυτούς 
άλλας βοηθείας των καί τούς Άγγλους Οσους κρυφίως τήν νύκτα έπή-
γαιναν καί ώμίλουν μέ τάς τουρκικάς εξουσίας καί νά τά δηλοποιώσιν 
αμέσως πρός τούς έν Μεσολογγίω καί Πελοποννήσω "Ελληνας. "Ενα 
ουδέν έκαμνον οί Άγγλο ι είς Κέρκυραν καί Λευκάδα καί τάς άλλας 
νήσους, χωρίς πάραυτα διά δαπανηρών κρύφιων μέσων νά τό μάθωσιν 
οι φιλικοί Λευκάδος ίνα τό δηλοποιώσιν ευθύς πρός τούς "Ελληνας. 
Τό αυτό έκαμον, ότε τό λαμπρόν Σοΰλι πεισθέν άπό τούς Άγγλους ότι 
τάχα ή 'Επανάστασις έπαυσε καί ό Δράμαλης έκυρίευσε τήν Πελοπόν-
νησον απεφάσισε νά παραδοθή είς τούς Τούρκους ώς καί έπαραδόθη καί 
έφερον οί Ά γ γ λ ο ι τούς Σουλιώτας είς τήν Άσσον τής Κεφαλληνίας. Ό 
Ζαμπ. έστειλε πεζοδρόμον είς Σούλιον νά ειδοποίηση τούς Σουλιώτας 
είς τάς ψευδείς έκείνας ειδήσεις καί νά τούς ανάπαυση διά τής αναγ
καίας είς αυτούς τροφής, ότι ό Μάρκος Βότζαρης είς Μεσολόγγιον έμελ-
λεν εντός ολίγου ό ίδιος καί μέ πεζάς δυνάμεις νά τούς φέρη' άλλά διά 
τήν στενήν πολιορκίαν καί διά τά εμπόδια οσα ό πεζοδρόμος άπήντησεν 
ώστε νά έμβη είς Σούλιον έφθασεν ούτος έκεϊ μίαν ώραν καί έν τέταρτον 
άφοΰ είχε γίνει ή συνθήκη τής παραδόσεως, καί άφοΰ ή προβλεπτική 
αγγλική εξουσία έλαβεν ευθύς όλα τά μέτρα ίνα μή οί Σουλιώται όσμήν 
λαβόντες τών ψευδών εκείνων ειδήσεων καί μεταμεληθέντες έκκλίνωσι. 

Καί ότε ό αείμνηστος Γ. Καραϊσκάκης, πολιορκουμένου τοΰ Μεσο
λογγίου, έξωθεν ίστάς είς τούς βάλτους καί τά όρη τής Ακαρνανίας 
έκτύπα τούς άπό Ηπείρου ερχόμενους Τούρκους είς έπικουρίαν τών 
πολιορκούντων τό Μεσολόγγιον Τούρκων καί έζώγρει τάς τροφάς καί 
τά ζώα, καί εμπόδιζε τήν κοινωνίαν μεταξύ των, οί φιλικοί τής Λευ
κάδος καί ό Ζαμπέλιος πολλάκις τόν έφωδίαζαν μέ ειδήσεις καί τροφάς 
καί πολεμεφόδια καί τόν έπεμψε Λευκαδίους όπλίτας όχι ολίγους. 

Ή Λευκάς έτι ήτο τό πέραμα τών ξένων δυτικών καί άλλων "Ελλή
νων Οσοι διέβαινον πρός βοήθειαν τής Επαναστάσεως. "Οθεν τούς πρώ
τους καιρούς μάλιστα ήρχοντο καί έστέλλοντο εκείθεν πολλοί. "Οθεν 
άπό τούς έν Λευκάδι φιλικούς καί τόν Ζαμπέλιον έδέχοντο καί έφωδιά-
ζοντο είς πάν άναγκαίον καί έστέλλοντο είς τήν άντικρυς Άκαρνανίαν 
διά τό Μεσολόγγιον. 
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ΕΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΓΝΑΣΤΟΝ 

Το Πρακτορεϊον γαλλικού εμπορίου τής Άγκώνος ( 1 7 9 8 - 1 7 9 9 ) . 

Έ ν φυλλαδίω 1 δημοσιευθεντι κατά τό παρελθόν έτος ύπεδείξαμεν 
έν συντόμω τάς γενομένας συνδιασκέψεις μεταξύ τού εκτελεστικού Διευ
θυντηρίου καί τίνων Ελλήνων έπϊ τω σκοπώ τοΰ νά έπαναστατήσωσι 
τήν Ελλάδα. Έν τή λίαν συνοπτική εκείνη εκθέσει τών γεγονότων 
έμνημονεύσαμεν τήν ύπό τοΰ Διευθυντηρίου σύστασιν Πρακτορείου γαλ
λικού εμπορίου έν Άγκώνι , και είπομεν ότι τό έμπορικόν τούτο Πρακτο-
ρείον κατ' έπιφάνειαν μόνον ήτο τοιούτον, άλλά κατά βάθος άποκλει-
στικάν είχε σκοπόν νά προσέλκυση περί εαυτό πάντας τούς φιλελευθέρους 
καί δραστήριους άνδρας, όπως διαβιβάσωσιν εις τήν Ε λ λ ά δ α όπλα καί 
πολεμεφόδια. 

Τό γεγονός τοΰτο είναι πολύ ολίγον γνωστόν ολίγοι ιστορικοί, ίνα 
μή είπωμ.εν ουδείς, έμνημόνευσαν αύτοΰ πρό ήμών τούτου ένεκεν έπα-
νερχόμεθα εις τήν έν λεπτομέρεια έκθεσιν τών κατ' αυτό, έφωδιασμένοι 
ήδη δι' επισήμων έγγραφων ανεκδότων, άτινα άντεγράψαμεν έκ τών 
αρχείων τοΰ έπϊ τών Εξωτερικών Υπουργείου έν Παρισίοις καί έξ ών 
προκύπτουσι τά έξης. 

Τήν 24 "Ομιχλώδους ' (brumaire) τοΰ 7 0 U έτους τής Δημοκρα

τίας, συνεπεία έπιμόνων παροτρύνσεων τού Κωνσταντίνου Σ τ α μ ά τ η , 

Έλληνος τήν καταγωγήν, άλλ' εις γαλλικήν ύπηρεσίαν διατελούντος 

(αύτοΰ τούτου ούτινος ό κ. Αιμίλιος Λεγκράν έδημοσίευσε τήν σπουδαιο-

τάτην άλληλογραφίαν), τό Έκτελεστικόν Διευθυντήριον απεφάσισε τήν 

έν 'Αγκώνι σύστασιν Εμπορικού Γαλλικού Πρακτορείου. 

Δι ' ιδιαιτέρας επιστολής ύπό χρονολογίαν 7 Παγετώδους 3 (frimaire) 

1 Le Directoire et les Grecs. Paris 1900. 
2 3 / 14 Νοεμβρίου 1798. 
3 1 6 / 27 Νοεμβρίου 1798. 
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ό έπϊ τών Εξωτερικών Υπουργός άνεκοίνου πρός τόν συνάδελφόν του 

Ύπουργόυ έπϊ τών Ναυτικών τόν κρύφιον σκοπόν τής συστάσεως τοΰ 

έν λόγω Πρακτορείου. «Θά έννοήσητε ευκόλως, έλεγεν, ότι τό ϊδρυμα 

τοΰτο, κατ ' έπιφάνειαν έμπορικόν, ουδέν άλλο είναι πράγματι ή σύλλο

γος επαναστατικός διά τούς "Ελληνας τής "Αλβανίας, τής Πελοποννή

σου κ.λ.π. εναντίον τής Όθωμανικής Πύλης, ήτις άπό τεσσάρων περί

που αιώνων κρατεί ύπό τόν σκληρότατον τών ζυγών τά λείψανα έθνους 

άλλοτε τοσοΰτον ένδοξου». Καί ό Ταλλεύράνδος έζήτει τήν εις τό Πρα-

κτορείον άποστολήν διαβατηρίων, πραγματικών πιστοποιητικών, τά 

όποια τοΰτο ώφειλε νά διανέμη εις τούς "Ελληνας πλοιάρχους, οϊτινες 

ήθελον κριθή άξιοι έμπιστοσύνης, όπως μή ένοχλώνται κατά τήν έκπλή-

ρωσιν τών εντολών αίτινες ήθελον άνατεθή εις αυτούς. 

Δύο ημέρας μετά ταΰτα ό Υπουργός απέστειλε τρεις ετέρας έπι-

στολάς περί τοΰ αύτοΰ αντικειμένου, ών δύο πρός τόν Ζουμπέρ, άρχι-

στράτηγον τού έν Ι τ α λ ί α στρατοΰ. καί πρός τόν Δουβοά, γενικόν έπί-

τροπον έν Κέρκυρα, εντελλόμενος αύτοίς νά συνδράμωσι τό Πρακτορεϊον 

παντί σθένει, τήν δέ τρίτην πρός τόν άντιπρόσωπον τής Δημοκρατίας 

έν 'Ρώμη. παρακαλών αυτόν νά θέση ύπό τήν διάθεσιν τοΰ έν λόγω 

Πρακτορείου τυπογραφικά στοιχεία ελληνικά καί τουρκικά. 

Δι' επιστολής άποσταλείσης έκ Τουρίνου τήν 4ην Χιονώδους 1 (nivose) 

ό πολίτης Σταμάτης 2 , πρόεδρος τής επιτροπής, άνακοινοϊ τώ "Υπουργώ 

ότι ό στρατηγός Ζουμπέρ, πρός ό είχεν επιδώσει τήν πρός αυτόν έπι-

στολήν, θεωρεί ώς επιβλαβή πασαν διάστασιν τών Δυνάμεων καί 

πιστεύει ότι κατά τήν ώραν ταύτην τό μέρος τό όποιον τό Πρακτο-

ρεϊον οφείλει νά λάβη, πρέπει νά είναι καθαρώς θεωρητικόν. Έ ν τούτοις 

ό Σταμάτης δέν έχασε τόν καιρόν του, ήλθεν εις συνάφειαν μετά Ε λ λ ή 

νων έμπόρων τής Ιταλίας, τών οποίων έγνώριζε τά πατριωτικά αισθή

ματα, έδέχετο πασαν συνδρομήν καί έμελέτα δλας τάς γνώμας, ώς 

1 13 / 24 Δεκεμβρίου 1798. 
2 Ο Σταμάτης δέν ήτο μόνος έν 'Αγκώνι, διότι ή Κυβέρνησις τώ είχε δώσει 

ως συνεργάτας δύο Γάλλους, ών ό εις τουλάχιστον, ό πολίτης Γκοδέν, δέν είναι 
άγνωστος" το παρελθόν αυτού ήτο αρκούντως θορυβώδες, τό δέ μέλλον του έτι 
μάλλον τοιούτον έγένετο. Καί όντως ούτος είναι ό σύζυγος τής ωραίας Έλληνι-
δος περί ης αναφέρει ή δούκισσα 'Αβραντές εις τά απομνημονεύματα αυτής και 
ήτις διά τής καλλονής της άνεστάτωσε τήν κοινωνίαν επί τής ΰπατείας και τής 
αυτοκρατορίας. 
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αποδεικνύεται εκ τού" υπομνήματος τοΰ στρατηγού Μπελέρ περί εισα

γωγής στρατού είς τήν Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν, τό όποιον επισυνάπτει έν 

μια τών επιστολών του. « Ή έξέγερσις τών Ελλήνων καί ή μετά τών 

Γάλλων ένωσίς των, έγραφεν έν αύτώ, δύναται νά μας όδηγήση είς 

Δαρδανέλλια, Κωνσταντινούπολη» κλπ. 

Ευρίσκεται παρά τώ έπί τών Εξωτερικών Ύπουργείω μακρότατη 

καί λίαν σπουδαία έκθεσις τής 13ης Ζερμινάλ ( G e r m i n a l ) 1 περί τών 

ληπτέων μέτρων πρός άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος. Έν τή εκθέσει 

ταύτη, ή επιτροπή προτείνει τήν άποστολήν καί συντήρησιν μυστικών 

αποστόλων είς τόν Μωρέαν, τήν θεσσαλίαν καί "Ηπειρον, είς τήν 

Μακεδονίαν καί είς αυτήν έτι τήν Κωνσταντινούπολη, καί νά διανείμη 

διά τών Πρακτόρων αυτών, ή καί δι' άλλων έπί τούτω αποστελλομέ

νων, διάφορα μικρά δώρα είς τούς "Ελληνας τής Ηπείρου και τού 

Μωρέως, καθώς καί είς τούς καθολικούς τής Αλβανίας. Αύτη νομίζε' 

ότι διά τήν άσφαλεστέραν καί ταχυτέραν μεταφοράν αυτών άπό ενός 

μέρους είς άλλο, ανάγκη νά έχη είς τήν διάθεσίν της μερικά ελαφρά 

πλοία. Συνιστά πρός τούτοις τήν σύστασιν επαναστατικού Συλλόγου, 

απαρτιζόμενου ύπό Ελλήνων νοημόνων καί φιλοπατρίδων, όστις θά 

έχη πρώτιστον έργον νά διευθύνη τήν έκτύπωσιν εφημερίδων, προκη

ρύξεων καί διαφόρων άλλων έγγραφων, άτινα έν αφθονία θέλει διασκορ

πίσει άνά πάσας τάς ανωτέρω χώρας. Επίσης δέ θέλει επιδιώξει τόν 

σχηματισμόν ελληνικής φάλαγγος, τής όποιας ό πυρήν δέον νά ζητηθή 

μεταξύ τών λειψάνων τών συνταγμάτων τής Μακεδονίας καί τής 

Αλβανίας, άτινα ήσαν εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ βασιλέως τής Νεαπό-

λεως. Ά λ λ ' όπως ή επιτροπή κατορθώση σπουδαϊόν τ ι καί ώφέλιμον 

έργον, απαιτεί παρά τής Κυβερνήσεως νά άνοιξη αύτη πίστωσιν κατ' 

ελάχιστον 400,000 φράγκων. Καί αύθις μετά δέκα πέντε ημέρας ό Κων

σταντίνος Σταμάτης άπευθύνας πρός τόν Ταλλεϋράνδον ίδιαίτερόν τ ι 

έγγραφον έζήτει τήν άδειαν Οπως ίδρυση έν Κεφαλληνία έπαναστατι-

κόν τινα Σύλλογον. Ό Σύλλογος ούτος, τώ έγραφε, θέλει άνταποκρί-

νεσθαι μετά τοΰ Μωρέως διά τής μεσολαβήσεως τοΰ Κωνσταντίνου 

Μιχαλοπούλου έκ Πατρών, κατ ' ευθείαν δέ μετά τοΰ Ζανέτ μπέη, 

αρχηγού τών Μανιατών. Έν τώ μεταξύ τούτω ή επιτροπή διελύθη" 

22 Μαρτίου 
1 -------------------- 1799. 2 Απριλίου 

ΕΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΝ 133 

ό Σταμάτης καθ' ήν στιγμήν έμελλε ν' άνακληθή απευθύνει πρός τό 
Ύπουργείον τήν 2 9 η ν τού Χιονώδους (nivose) ( 7/ 1 8 Ιανουαρίου 1800), 
8 ο ν έτος τής Δημοκρατίας, έκθεσιν περιληπτικήν άλλά πλήρη περί τής 
δράσεως αυτού έν Άγκώνι . 

Παραθέτομεν κατωτέρω ακριβές άντίγραφον αυτής. 

1. «Έφωδιάσθην, λέγει, διά καταλόγου τών είς τά διάφορα τής 
Ελλάδος καί Αυστρίας μέρη διεσπαρμένων Ελλήνων, οΐτινες ειναι 
γνωστοί διά τό πρός τόν όθωμανικόν δεσποτισμόν μίσος αυτών καί 
ικανοί νά συνδράμωσι τούς σκοπούς μου, διά τού ζήλου των καί τής 
άφοσιώσεώς των υπέρ τής ελευθερίας" ούτοι ήσαν άλλοι τόσοι απόστολοι, 
τούς οποίους ειχον προορίσει διά τήν διάδοσιν τών καλών άρχων. Είκοσι 
πέντε έξ αυτών έμελλον ν' άναχωρήσωσιν έκ Τεργέστης, όπως μεταβώ-
σιν είς θεσσαλίαν. 

2. «Έπελήφθην αλληλογραφίας μετά τού καθολικού επισκόπου τοΰ 
Σκουτάρεως, όστις μάλιστα προεκάλεσε ταύτην, καί μοί ύπέσχετο τήν 
σύμπραξιν ενός Αλβανού πρίγκιπος, όστις ανεξάρτητος ών έπί τών 
ορέων τής Ζέντας, έλεγεν ότι είχεν ύπό τάς διαταγάς του δώδεκα 
χιλιάδας ανδρείους». ( Ή επιστολή τοΰ επισκόπου ευρίσκεται μεταξύ τών 
έγγραφων τοΰ Πρακτορείου, άτινα είναι κατατεθειμένα έν τώ γραφείω 
τοΰ έν Άγκώνι προξενείου)1. 

3. «Κατώρθωσα νά διαδόσω διά παντοίων μέσων μέγαν αριθμόν 
εγγράφων έντυπων και χειρογράφων 2 προωρισμένων νά διεγείρωσι τάς 
σκέψεις καί τήν φυσικήν δυσαρέσκειαν τών Ελλήνων κατά τής Τουρκίας. 

4. «Διωργάνωσα έν Κεφαλληνία, έπί τών ορέων, είς άπόστασιν 
λευγών τίνων άπό τοΰ Αργοστολίου, είδος συνόδου πατριωτικής, τής 
όποιας τά μέλη ένησχολοΰντο περί τά μέσα τοΰ νά μορφώσωσιν οπα
δούς είς τόν Μωρέαν και νά προπαρασκευάσωσι τούς κατοίκους είς 

1 Παρ' όλας τάς ποοσπαθείας μας δέν κατωρθώσαμεν νά μας ανακοινωθή ό 
φάκελος ούτος. 

2 'Επανεύρομεν έν Παρισίοις τό σχέδιον μιας τών προκηρύξεων αυτών, χρο-
νολογουμένης άπό 2 Παγετώδους (frimaire 22 Νοεμβρίου) καί συντεταγμένης 
ύπό τοΰ Αιμιλίου Γκοδέν κατά διαταγήν τοΰ Διευθυντηρίου· μετεφράσθη ύπό 
τοΰ ίδιου Σταμάτη. Τήν έδημοσιεύσαμεν έν τώ φιλολογιχώ και ίστορικώ ση
μειωματάρια) Carier τοΰ Σεπτεμβρίου 1900. 
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έπανάστασιν, ήτις έμελλε να έκραγή ταυτοχρόνως μετά τών εξεγέρσεων 

αϊτινες θά έλάμβανον χώραν επί άλλων μερών». 

Μετά τής εκθέσεως ταύτης λήγει ή αλληλογραφία ή διαμειφθεϊσα 

μεταξύ Σταμάτη καί τοΰ Υπουργείου τών Εξωτερικών. Ή έπελθοΰσα 

ειρήνη μεταξύ Γαλλίας καί Τουρκίας ή έπικυρωθεϊσα διά τής συνθή

κης τών Παρισίων 1 , έμελλε νά διακόψη επί τινα χρόνον τάς γαλλικάς 

ενεργείας, ό δέ Ναπολέων νά έπαναλάβη βραδύτερον τό σχέδιον τοΰ 

Διευθυντηρίου. 

ΣΠ. ΠΑΠΠΑΣ 

1 21 Vendermiaire an Χ (2/1 4 Όκτωβρίου 1801). 

ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΑΙΓΜΑΤΑ 
(Λαογραφικά σημειώματα 1 ) . 

Ι Γ ' 

"Οποιος εκακκάβωσε 

νά 'ξεκακκαβώση, 

δεν ήταν 'λάφακας, 

δεν ήτανε κριάρι, 

ήταν μουλαρος, 

ήταν κρίτσικας. 

Αναφέρεται εις τούς Βυτιναίους. "Οτε ό Ίμβραήμ έδήου τήν Γορ-
τυνίαν, έπτάκις πυρπολήσας τήν Βυτίναν 2, οί αδύνατοι τών κατοίκων 
αυτής κατεφευγον εις τό παρακείμενον σπηλαιώδες καί κατάφυτον έξ 
ελατών θαυμάσιον ορος 3 (κοινώς Πατερίτσα 4). Έκεϊ έπαθόν ποτε έξ 
έντελοΰς έπϊ μακρόν χρονικόν διάστημα ελλείψεως κρέατος αναγκαίου 
τότε διά τούς αδυνάτους και καταπεπονημένους φυγάδας. Ούτως εχόν
των τών πραγμάτων, παρατυχών Στεμνιτσιώτης τις άνέλαβεν έφ' άδρα 
πληρωμή νά προσφέρη σφακτά εις τούς πειναλέους Βυτιναίους, άλλ' ό 
πονηρός κατελθών εις τήν πεδιάδα συνέλαβεν ένα όνον ώς καί τινα ήμίο-
νον έγκαταλελειμένους, άτε άχρηστους ύπό τοΰ γήρατος όντας, έσφαξε 
καί έξέδειρεν αυτούς καί παρουσίασε πρός έσπέραν εις τούς έν τώ όρει 
Βυτιναίους τόν μέν όνον ώς έλαφον, τόν δέ ήμίονον ώς κριόν. Πράγ
ματι δέ ό όνος καϊ ό ήμίονος επιστεύθησαν ώς κριός καί έλαφος, κατε-
τεμαχίσθησαν καί διενεμήθησαν εις τούς έν τώ όρει, άφοΰ ύπό πάν-

1 Βλ. σελ. 96 
2 Π. Παπαζαφειροπούλου Μεθυδριάς, σελ. 13. 
3 Παυσανίου Άρκαδικα, XXVI , 2. 
4 Πρβλ. Παπαζαφειροπουλου ενθ' ανωτέρω, σελ. 77 κ. έ. 
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των έπηνέθη ή δραστηριότης τοΰ Στεμνιτσιώτου, Οστις λαβών τήν συμ-
πεφωνομένην άμοιβήν παραχρήμα άπήλθεν. Ά λ λ ά τις τών λαβόντων 
μερίδα έκ τών σφακτών δεόμενος ζωμού έμαγείρευσε τάς μερίδας διά 
νυκτός, έκ δέ τής γεύσεως κατενόησε τέλος Oτι προύκειτο περί όνου καί 
ήμιόνου, όθεν άμα τή αυγή διεκήρυξε, έτελάλισε, ότι όποιος έθηκε τό 
σφακτόν είς τόν λέβητα πρός έψησιν (=έκακκάβωσε) να 'ξεκακκαβώση, 
διότι δέν ήσαν τά σφακτά λάφακας (=έλαφος) , ούτε κριάρι, άλλ' ήσαν 
μούλαρος και κρίτσικας (=όνος) . Ά λ λ ' έκ τών Βυτιναίων, ώς λέγουσιν, 
οί μέν μή δόντες πίστιν είς τά διακηρυττόμενα, οί δέ ΰπείκοντες τή 
πείνη, έμαγείρευσαν καί κατεβρόχθισαν τάς μερίδας τοΰ όνου καί ήμιό-
νου. "Εκτοτε οί Βυτιναϊοι εκλήθησαν αδιακρίτως κριταικοφάγοι καί είς 
βάρος αυτών φέρεται τό ανωτέρω περίπαιγμα. 

Ό κ. Χρ. Κορύλλος δημοσιεύει1 παραπλήσιον περίπαιγμα, μετά 
διαφόρου όμως υποθέσεως, διά τούς Λειβαρζηνους, τούς κατοίκους τοΰ 
Λειβάρζι, χωρίου τοΰ δήμου Ψωφίδος τών Καλαβρύτων. Παρόμοιον 
γεγονός τώ ανωτέρω συνέβη, λέγεται, καί κατά τήν ύπό τού Κιουταχή 
πολιορκίαν τής Ακροπόλεως τών Αθηνών. 

Ι Δ ' 

Μπάλιο άλογο, 

βλάγκο γουρούνι, 

Μυλιανήσικο κρασί, 

Άνδριτσάνικο τσαρούχι, 

Δημητσανίτικο μπαρούτι, 

ποτέ σου μή ψωνίσης. 

'Ρουσσα γυναίκα, 

ρουσσα και μαλλιαρή, 

ποτέ σου μή πάρης. 

Άλωνιστιώτη φίλο, 

Ζυγοβιστηνό κουμπάρο, 

Λουκαΐιη σύντροφο, 

ποτέ σου μή κάμης. 

Τοΰ περιπαίγματος τούτου, τού οποίου κύριος σκοπός είναι ο διασυρ-
μός τών κατοίκων τής 'Αλωνισταίνης, χωρίου τού δήμου Φαλάνθου, τοΰ 

1 "Ενθ' άνωτέοω. 
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'Ζυγοβιστίου καί τοΰ Λουκά, χωρίου τοΰ δήμου Μαντινείας, όπερ περιέχει 

συμβουλάς περί αποφυγής καί άλλων πραγμάτων νομιζομένων επικιν

δύνων ή επιβλαβών, παραλλαγή έδημοσιεύθη ύπό τοΰ αίδεσιμωτάτου 

Παναγιώτου Παππαζαφειροπούλου 1, όθεν ελήφθη καί έν τή μεγάλη 

συλλογή Παροιμιών τοΰ καθηγητού κ. Ν. Πολίτου 2. «Βλάγκο άλογο 

λέγει ούτος, είναι ο ξανθός τό χρώμα ίππος, καίτοι ή ετυμολογία το δει

κνύει οτι έν αρχή" έσήμαινε τον λευκόν' διότι ή λέξις έλήφθη έκ παλαιο

τέρου τύπου τοΰ ιταλικού έπιθέτου bianco=λευκός, διατηρούντος το l 

τοΰ πρωτοτύπου παλαιογερμανικού b l a n c h , ώς διετήρησαν αυτό ή ισπα

νική ( b l a n c o ) ή προβηγκιανή ( b l a n c ) και ή γαλλική ( b l a n c ) . 'Ανηρ 

ειδικός, ό κ. Ν. Γ. Πιλάβιος, ον ήρώτησα αν ή απαγόρευσις τής κτήσεως 

ξανθον Ίππου έχει λόγον τινά ή απλώς αναφέρεται εις πρόληψίν τινα 

άνυπόστατον, μοί άνεκοίνωαε, οτι «άληθής υπάρχει ή παρατήρησις, οτι 

οί ξανθοϋ χρώματος ίπποι είσι δύστροποι καί ελαττωματικοί». Διά τόν 

αυτόν δ'ίσως λόγον ψέγεται και τό μπάλιο 3 γουρούνι. Ή ροΰσσα 

γυναίκα, δηλ. ή πυρρόθριξ (λατ. r u s s u s ) είναι επίφοβος κατά τάς φυσιο-

γνωμικάς προληψεις, διότι ή κόκκινη τρίχα είναι διαβολική ». 

Μυλιανήσικο κρασί είναι τό παραγόμενον έν τώ πεδίω Μυλιανώ 

(=Αίμυλιανώ) 4 , κειμένω κατά τήν περιοχήν τοΰ δήμου Νάσων τής 

επαρχίας Μαντινείας. Τά Άνδριτσάνικα τσαρούχια, τά έν Άνδριτσαίνη 

τής Όλυμπίας κατασκευαζόμενα, δέν είναι κατάλληλα, διότι χρή-

ζουσιν επανειλημμένης αλοιφής δι ' ελαίου, Οπερ πολυδάπανον, άλλως 

δέ σκάζουν. Είπομεν διατί απαγορεύεται ή ρουσσα γυναίκα, άλλά πρός 

τούτοις δέον αύτη νά μην είναι μαλλιαρή, γιατί πολλά μαλλιά, 'λίγα 

'μυαλά, κατά τήν παροιμίαν. Φιλίαι δέ μεθ' Άλωνιστιώτου νά μή 

συνάπτωνται, διότι ούτοι κατηγορούνται ώς επιλήσμονες τών πρός τούς 

φίλους καθηκόντων μέχρι τού σημείου νά ληστεύωσι παιδικούς καί 

πατρικούς φίλους. Ό Ζυγοβιστηνός ό, ώς έρρήθη ανωτέρω, τόν άγωγέα 

συνήθως μετερχόμενος δέν είναι συφερτικός κουμπάρος, διότι ταξειδεύων 

1 Συλλογή γλωσσικής ύλης και εθίμων τοΰ ελληνικοί λαοϋ, ίδια δέ τοΰ τής 
Πελοποννήσου. Πάτραι 1887, σελ. 355, 97. 

2 Τόμ. Α ' σελ. 593. 
3 Ή λέξις μπάλιος λέγεται ιδίως έπί προβάτων, σημαίνει δέ τό ζώον τό εχον 

μέλαν χρώμα μετά στιγμάτων λευκών μάλιστα έπί τής κεφαλής (Πρβ. Ν. Γ. 
Πολίτην έ. α. σελ. 519). 

4 Πρβ. Παπαζαφειροπούλου έ. ά. σελ. 9, και Ν. Πολίτην έ. ά. σελ. 594. 
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ώς αγωγιάτης πολλάκις θά άπαιτή ξενίαν παρά τώ συντέκνω. Ό Λου-

καΐτης πάλιν είναι ακατάλληλος γιά σύντροφος εις επιχειρήσεις, διότι 

φύσει ό Λουκαιτης, ώς ό λαός κατηγορεί αυτούς, είναι άβέλτερος, οκνη

ρός, μπακανιάρης, χαζός. 

Τέλος τό Δημητσανίτικο μπαρούτι θεωρείται ευτελούς ποιότητος. Ή 

ιδέα αύτη έχει τήν αρχήν αυτής έκ τής έξης περιστάσεως. "Οτε οι 

αδελφοί Σπηλιωτόπουλοι, Νικόλαος καί Σπύρος, εγκαθίδρυσαν έν 

Δημητσάνη τά εργοστάσια πυρίτιδος, έξ ής έλαβε τροφήν ώσεί έκ 

πηγής ανεξάντλητου πανταχού ό εθνικός άγων, κατηγορήθησαν, τώ 

1821, ώς εργαζόμενοι κατά παραγγελίαν τού τότε άντάρτου 'Αλή -

Πασά. Κατά θείαν όμως πρόνοιαν ήδυνήθησαν νά άπαλλαγώσιν τής 

κατηγορίας, άλλά δέν ήδυνήθησαν νά μή έκτελέσωσι και τήν διαταγήν 

τής έν Τριπόλει αρχής, νά άποστείλωσι δήλον ότι έκεϊ επιτηδείους 

κατεργαστάς πυρίτιδος. Οί άποσταλέντες εις Τρίπολιν, έπτά τόν αριθ

μόν, φέροντες τά έξης ονόματα άξια όντως τής εθνικής ευγνωμοσύνης 

καί τής αθανασίας, Γιαννάκης Κουτσιούκος προϊστάμενος, Νικόλας 

Λιμπάρδης, Παναγής Παρασκευόπουλος, Νικόλας Πετρόπουλος, Πανα

γιώτης Μαλεβίτης, Εύθύμιος Πλάλας, Πολύχρονης Παρασκευόπουλοςι 

έσχον τό θάρρος έν αύτώ τώ κέντρω τής Τουρκικής διοικήσεως νά 

νοθεύωσι τήν πυρίτιδα, ήν ανετέθη αΰτοίς νά κατασκευάζωσιν, Οπως 

δήθεν άποστελληται εις τόν έν Ήπείρω τόν Ά λ ή - Π α σ ά πολεμοΰντα 

Χουρσίτ, πράγματι όμως διά τάς προσδοκωμένας έσωτερικάς ταραχάς. 

Ή νόθευσις έγίνετο διά τής μή χρήσεως τής συνήθους τών συστατικών 

αναλογίας 1 . Ά φ ' ού δέ εξερράγη ή Έπανάστασις καί έγένοντο αί πρώ-

ται συγκρούσεις, οί έν Τριπολει Τούρκοι εξήντλησαν τήν όσην είχον προ-

μήθειαν πυρίτιδος, όθεν ήρξαντο νά μεταχειρίζωνται τήν προσφάτως 

ύπό τών έπτά Δημητσανιτών μετά νοθείας κατεσκευασμένην, οτε έπήλ-

1 Ή συνήθης αναλογία τών πρώτων υλών εϊχεν ώς έξής : ελαμβάνοντο 10 
μέρη βερτζιλέ, ήτοι νίτρου, 2 μέρη θείου, 1 1/2 άνθρακος, παρεσκευάζετο πολ
τός, έξη αίνετο, έρρίπτετο εντός ιγδίων καί κατηργάζετο κοπανιζόμενος με 
2 0 0 — 4 0 0 ταλιες, χειρισμούς, δι' ών έκ τοΰ όλικοϋ βάρους άπώλλυντο τρεις περί
που οκάδες έξαεριζόμεναι. Οι έν Τριπόλει όμως Δημητσανΐται έλάμβανον, κατά 
σύστασιν τών Σπηλιωτοπούλων, 10 μέρη νίτρου, 7 θείου καί 3 άνθρακος, ων 
ατελώς κατεργαζομένων, κατεσκευάζετο πυρϊτις τήν αυτήν όψιν καί άνάφλεξιν 
πρός τήν άρίστην έχουσα, ήκιστα Ομως θανατηφόοος.—Τ. Κανδηλώρος, ε. ά· 
σελ. 56 έν υποσημειώσει. 
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θεν ή έν Βαλτετσίω δευτέρα μάχη, καθ' ήν μετ' απορίας αντελήφθησαν 
τάς βολάς αυτών σχεδόν καθ' Ολου ατελέσφορους, ύποστάντες πανωλε-
θρίαν έκ τών βολών τών Ελλήνων, τών επίσης έκ Δημητσάνης εχόν
των προμήθειαν πυρίτιδος, άλλ' εκλεκτής ποιότητος. Ήναγκάσθησαν ώς 
έκ τούτου νά τραπώσιν εις φυγήν πρός τήν Τρίπολιν, ανεγερθέντος ούτω 
τού πρώτου περιφανούς τροπαίου τών ελληνικών όπλων, όπερ οφείλε
ται άναμφιρρήστως εις τούς έπτά τολμηρούς Δημητσανίτας. "Αμα 
φθάσαντες κατησχυμμένοι οί Τούρκοι εις Τρίπολιν καί συνελθόντες έκ 
τού τρόμου τής παροιμιώδους εκείνης φυγής έζήτησαν όργίλοι εξηγή
σεις παρά τών πυριτιδοποιών περί τής αστοχίας τών σφαιρών αυτών 
« δεν φταίμε 'μεΐς, πολύχρονημένοι Αγάδες, απήντησαν πονηρότατα οί 
Δημητσανΐται, τό μπαρούτι ειν' ακόμα μοΰστος και δεν κόβει. "Επρεπε 
νά τ ' αφήσετε 'λίγους μήνες γιά νά γένη" δεν φταίμε 'μεΐς, Αγάδες»· 
Οί Τούρκοι έπίστευσαν, φαίνεται, εις τάς δικαιολογίας ταύτας, άλλ' 
έκτοτε τό δημητσανίτικο μπαρούτι έθεώρουν ευτελές, ή δέ ιδέα αύτη 
έγενικεύθη βραδύτερον και παρά τοις ήμετέροις 1. 

I E ' 

Πόσους νέφρους εχει ό τράγος; 
— δέκα. 

Έγώ 'φαγα είκοσι κ' εχει άλλους είκοσι. 

Περίπαιγμα εις βάρος τών κατοίκων τών Μαγουλιάνων, οΐτινες κατη-
γοροΰντο εις παλαιοτέρους χρόνους ώς μή έχοντες σαφή ίδεαν και τών 
άμεσωτέρων πρός ήμάς φυσικών πραγμάτων. Λέγεται λοιπόν ότι δύο 
υλοτόμοι Μαγουλιανίται έκλεψαν τράγον, τόν όποιον άφ' ού έξέδειραν 
ήτοίμαζον πρός όβελισμόν, έν τώ μεταξύ δ' ό εις διαλαθών τόν έτερον 
αφήρεσε τούς νεφρούς θεις άντ ' αυτών εις ό μέρος τών σπλάγχνων 
κείνται ούτοι γκάβαλα ( = κόπρους όνου), άτινα ύπολαβών ό έτερος ώς 
νεφρούς έφαγεν, έρωτήσας δέ τόν σύντροφόν του πόσους νεφρούς εχει ό 
τράγος, έπϊ τή άπαντήσι δέκα ώμολόγησεν ότι αυτός έφαγε είκοσι καί 
έχει άλλους είκοσι ! ! 

1 Πρβλ. Τ. Κανδηλώρον έ. ά. σελ. 54 κ. ε. "Ετι Σπυρ. Π. Λάμπρου Ή 
πυρϊτις τής Δημητσάνης έν Νεολόγω Κωνσταντινουπόλεως, έτος Λ Β ' , περίοδος 
δευτέρα, έν "Αθήναις, άρ. 126 (21 Δεκεμβρίου 1897). 
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IΖ' 

Καλώς το γαΐδουράτσι μου, 

Καλώς το τσυλάτσι μου, 

Καλώς ώρσες τσαι συ, βρε δόλιε νοικοτσυρι. 

Αναφέρεται είς Λαγκαδηνούς, οΐτινες έκπαλαι μετέρχονται τό επάγ

γελμα τοΰ κτιστού. Έπί Τουρκοκρατίας άνετίθετο αύτοϊς ή κατασκευή 

γεφυρών, ή επισκευή καί οχύρωσις φρουρίων, καί άλλα τεχνικά έργα, 

ώς δείκνυται έκ περισωθεντων τουρκικών έγγραφων τής έν Τριπόλει 

ανωτάτης τής Πελοποννήσου αρχής. Καί τότε μέν εΐχον άντιθιασώτας 

τούς Κλουκινιώτας 1, οί όποιοι τραπέντες ήδη είς τήν καλλιέργειαν τής 

σταφιδαμπέλου άφήκαν ελεύθερον τό στάδιον είς τούς Λαγκαδηνούς. 

Ά λ λ ' όσον είναι ή φήμη αυτών διαδεδομένη καθ' όλην τήν Πελοπόννη-

σον ώς πρός τήν δεξιότητα αυτών περί τήν τεκτονικήν, τόσον έχουσι 

διαλαληθή τά εις βάρος αυτών φερόμενα περιπαίγματα. Ούτως, αί 

γυναίκες δεξιούμεναι τούς έκ τής ξενιτειάς παλινοστοΰντας συζύγους 

αυτών προσφωνοΰσι πρώτον τούς παρακολουθούντας αυτούς όνους, είτα 

σκύλους καί τέλος αυτούς τούτους τούς συζύγους, ώς αναφέρει τό ανω

τέρω περίπαιγμα. 

Ι Ζ ' 

"Ερχονται βρε φουλα ; 

"Ερχονται. 

Τσαι πόοοι νάναι; 

Γαϊδουρόσκυλα τσ' άνθρωποι κάνα δεκαριά. 

Είναι διάλογος διαμειφθείς ποτε μεταξύ μητρός καί κόρης Λαγκαδη-
νής, καταστάς δέ έκτοτε περίπαιγμα. Ή μήτηρ άμβλυωποΰσα έρωτα 
τήν οξυδερκή κόρην της, άν διακρίνη πόρρωθεν ερχόμενους τούς αναμε
νόμενους έκ τής ξένης οικείους αυτών, λαβοΰσα δέ καταφατικήν άπάν-
τησιν. έρωτα και αύθις, πόσοι είναι, ή δέ κόρη άπαντα, χωρίς ποσώς 
νά διακρίνη τά γαΐδουρόσκυλα καί τούς άνθρώπους. Ή λέξις φουλα, 
ήτις, ώς ήδη είπομεν, αρχικώς έσήμαινεν άδελφουλα, εξέπεσε κατά τήν 

1 Υπό τό όνομα τοΰτο δηλοΰνται κοινώς οί κάτοικοι τών χωρίων τοΰ δήμου 
Νωνάκριδος τών Καλαβρύτων, οί άλλως Κλουκινοχωρϊται καλούμενοι. 
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σημασίαν, ώστε καί διά ταύτης προσαγορεύουσιν αί μητέρες τας κόρας. 

-— Παραπλήσιόν πως περίπαιγμα πρός τά ανωτέρω δημοσιεύει 1 ό 

Φωτάκος επίσης διά τούς Λαγκαδηνούς : « . . . . Οί Λαγκαδηνοί, 

λέγει, είναι κτίσται. Μερικοί άπ' αυτούς έθεμελίωναν ενα σπήτι. Κατά 

τήν συνήθειαν τήν πάλαιαν, οποίος θεμελιωνει σπήτι, σφάζει ένα σφα

κτόν επάνω είς τον πρώτον λίθον τον θεμελίον, καλεί και τον παπά νά 

ψάλη άγιασμόν. Ό δέ παπάς έν ω έδιάβαζεν, ήϋέλησε νά μνημόνευση 

και τους πρωτομαστόρους και νά εύχηθή υπέρ τής υγιείας των. Ήρώ-

τησε λοιπόν ένα άπ'αυτούς πώς λέγουν τά ονόματα τών πρωτομαστό

ρων. Ό δέ Λαγκαδηνός άπεκρίθη' «τι θέλεις τά ονόματα, δέσποτα μου; 

ζά (=ζώα) τσ' άνθρωπους σώσον, Κύριε, είπες και φθάνει». 

ΙΗ' 

Τράβα, έρμο, τράβα, 

ούλοι κρατούν τό λάμπαδο 

τσ' έγώ κρατώ τόν νούρλο σου. 

Οί Λαγκαδηνοι κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας έδει νά ευρί

σκονται έν τή κώμη, αυτών πάντως δις τού έτους, κατά τήν περιαγω-

γήν τών επιταφίων, κατά τήν νύκτα τής μεγάλης Παρασκευής, καί κατά 

τήν έορτήν τών Άγιων Αποστόλων. Ά ν δέν παρευρίσκοντο, εθεω

ρούντο ώς κάτοικοι τών αιωνίων μονών 2 , έτελοΰντο εκκλησιαστικά μνη

μόσυνα υπέρ αναπαύσεως τών ψυχών αυτών, αί δέ σύζυγοι αυτών, άν 

ήσαν έγγαμοι, έδικαιούντο νά έλθωσιν καί αύθις είς γάμον. Ώ ς έκ τού

του πάς Λαγκαδηνός έφρόντιζεν, ώστε νά εύρίσκηται έν τή πατρίδι 

του κατά τάς ρηθείσας ημέρας, ίνα μή θεωρηθή τεθνεώς ουχί, ώς 

λέγουσιν, είς βάρος αυτών οί περιοικούντες, όπως μή λυπηθώσιν οί οικείοι 

αυτού, άλλ' όπως μη άποξενωθή τής περιουσίας του ή τής γυναικός του, 

έτι δέ όπως μή ύποστώσι δαπανάς οί συγγενείς του τελούντες ύπερ 

αυτού μνημόσυνα" είναι δέ γνωστή ή φιλαργυρία τού Λαγκαδηνού. 

Υπάρχουσι δέ πλείστα περιπαίγματα σατυρίζοντα τό έθιμον τούτο τών 

1 Ανέκδοτα — μυθοι—παροιμίαι, έν τώ περιοδικώ «Έβδομας» ετος Γ", 1886 
σελ. 114. 

2 Ουτω καϊ έν 'Ρεκουνίω οί απουσιάζοντες κατά τήν έορτήν τοΰ Αγίου 
Δημη τριου έθεωροΰντο είς παλαιοτερους χρόνους τεθνεώτες. 
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Λαγκαδηνών. Ούτω λέγεται ότι Λαγκαδηνός τις ερχόμενος έκ Γαστού
νης δέν ύπελόγισε καταλλήλως τήν άπόστασιν, ώστε δέν ήδυνήθη νά 
παραστή κατά τήν έκφοράν τών επιταφίων, τους όποιους ΐδών πόρρω-
θεν περιαγομενους ύπό τών λαμπαδοφορούντων συμπολιτών αύτοΰ έτυψε 
τόν όνον του έξενεγκών άμα τήν ανωτέρω φράσιν, περίπαιγμα κατα-
στάσαν. 

Ι θ ' 

Βρε διαβόλου γυιοί, ουλο κρηάς, κρηάς, 

τί θά σάς κάνω ; κοράτσια; 

Έγώ σας 'πήρα τή Λαμπρή πατσιά, 

του Χρίστου συκώτι, τών Φαπών τσεφάλι, 

και τών 'Αγι-Άποστόλωνε τσεφάλι με πατσιά. 

Περίπαιγμα σκώπτον τήν μεγάλην φειδώ τών Λαγκαδηνών ώς πρός 
τήν σίτισιν. — Προύχων Λαγκαδηνός έπιπλήττει τούς υιούς αυτού ζ η -
τοΰντας φαγητά έκ κρέατος, έκθετων άμα, τίνας πανδαισίας παρεσχεν 
αύτοϊς κατά τό Πασχα, τά Χριστούγεννα, τά Φώτα καί τήν έορτήν 
τών Άγιων Αποστόλων. 

Κ ' 

'Γκαστρώθης, φοΰλα ; 

Με τί νά 'γκαστρωθώ; 

Με τό φλόκκο τής βελέντζας; 

"Η τον γαϊδουργιου το γκάβαλο 

Οί Λαγκαδηνοί όπως και οί Μαγουλιανϊται, ώς έρρήθη, κατηγορούν

ται ώς άγνοοΰντες καί τά άμεσώτερα πρός ημάς φυσικά φαινόμενα. 

Πολλά δέ είναι τά περιπαίγματα τά σατυρίζοντα τήν άγνοιαν αυτών 

ταύτην, ήτις συγκορυφοΰται έν τώ περιπαίγματι τούτω, καθ' ο Λ α γ 

καδηνός τις αγνοεί πώς επέρχεται ή τεκνοποιία, νομίζει δέ ότι αύτη 

είναι φυσικόν συνεπακολούθημα τού γάμου άνευ συμμίξεως. — Λέγεται 

οτι Λαγκαδηνός νυμφευθείς δέν συνήλθε μετά τής γυναικός αύτοΰ κατά 

τήν νύκτα τοΰ γάμου, τήν δέ επαύριον άνεχώρησε μετά τών λοιπών 

κτιστών εις τήν ξένην πρός έξακολούθησιν τής εργασίας του. Έπανελ-

θών δέ οϊκαδε μετά παρέλευσιν εξαμήνου ήρώτησε τήν σύζυγόν του, άν 

κυοφορή, όποτε αύτη μάλλον ειδήμων περί τά τοιαΰτα έδωκε τήν άνω-
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τέρω άπάντησιν. Έλέγομεν ανωτέρω ότι ή σημασία τής λέξεως φοΰλα 

( = αδελφούλα) έξέπεσεν, ούτως, ώς παρατηρεί ό αναγνώστης, ώστε 

δι' αυτής νά προσφωνή ό σύζυγος τήν σύζυγον. Η δέ λεξις φλόκκο 

σημαίνει τό μαλλωτόν ίδίως της βελέντζας, ήτις έντεΰθεν καλείται φλοκ-

κάτα 1, άλλως καί σάρκα καλούμενη έν Γορτυνία και άλλαχοΰ. Περί δέ 

τής λεξεως γκάβαλο είπομεν ανωτέρω. 

Κ Α ' 

'Σ τό Παλιοχώρι, στο Δαφνί, 
σ' τή Ζάτουνα 'ναι οι μουρλοί. 

Τό Παλιοχώρι είναι προάστειον τής Δημητσάνης, κείμενον παρά τόν 

Λούσιον, γραφικώτατον δέ και κατάφυτον ίδια ύπ' αμπελώνων, έν ω 

εκτείνονται οί περίφημοι κατά τήν έπανάστασιν γενόμενοι πυριτιδόμυ-

λοι 2 . Τό Δαφνί ήτο χωρίον κείμενον κατά τήν περιοχήν τού δήμου 

Δημητσάνης, πρό τού παρελθόντος Ι θ ' αιώνος έρημωθέν. Τέλος δέ ή 

Ζάτουνα ανήκει εις τόν δήμον Δημητσάνης. Και τοΰτο τό περίπαιγμα 

αποδίδεται εις τόν ανωτέρω 3 μνημονευθέντα στιχοποιόν Παναγιώτην 

Κάλαν είτε Τσοπανάκον, εί καί δέν άπαντα έν ταίς δύο συλλογαίς τών 

στίχων αύτοΰ. 

K B ' 

Πήγε ό Πιανιώτης 'ς τά 'Φτάνησα 

κ' εγυρισε τον κόσμο ουλο. 

Τό περίπαιγμα τοΰτο έχει τήν αρχήν αύτοΰ έκ τοΰ επομένου γεγο

νότος λαβόντος χώραν κατά τά τέλη τοΰ Ι Η ' αιώνος. Ή Πιάνα, 

έν ή πολλάκις είχον στήσει στρατόπεδα διαρκοΰντος τοΰ αγώνος οί 

τουρκομάχοι ημών πρόγονοι, είναι χωρίον τού δήμου Φαλάνθου. Οί 

κάτοικοι τών χωρίων τοΰ δήμου τούτουν έασχολούμενοι ιδίως περί 

τήν κτηνοτροφίαν καί ύλοτομίαν ήκιστα άπεδήμουν, ειμή καταδιω-

κόμενοι ύπό τής τουρκικής εξουσίας, πράγμα ουχί σπανίως συμβαί-

1 Φλοκκάτα βελέντζα η καππα ειναι πιθανώς ή σισυρμα, ή σισυρα τών αρχαίων. 
2 Βaedekers Greece σελ. 296. 
3 Έν σελ. 90 κ. έ. 
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νον καί μάλιστα, διά τους κατοικοΰντας τά χωρία Άρκουδόρρεμα, 
Λιμποβίσι καί Χρυσοβίται, όπου έτράφη τό άθάνατον γένος τών Κολο-
κοτρωναίων 1. Κάποτε όμως Πιανιώτης ύπό τυχοδιωκτικών ιδεών έμφο-
ρούμενος μετέβη είς Ζάκυνθον καί άλλα μέρη τής Επτανήσου, έπιστρέ-
ψας δέ είς Πελοπόννησον έκαυχάτο ώς κοσμογυρισμένος. Καί άλλαχοΰ 
μέν, όπου δέν ύπήρχον άνθρωποι φιλαπόδημοι, έπιστεύετο ώς τοιούτος, 
ότε όμως καί μεταξύ τών κατ' εξοχήν φιλαποδήμων τών Δημητσανι-
τών, τών κατακλυζόντων τότε τά εμπορικά κέντρα τής Ανατολής, 
έκαυχήθη ώς κοσμογυρισμένος γιατ' είδε τή Ζάκυθο, εκίνησε τόν κοινον 

1 Η δημοτική ημών ποίησις δι' ενός τών αρίστων προϊόντων αυτής περιέ
βαλε δι' άφθίτου δόξης τό όνομα τών δύο χωρίων τούτων, 'Αρκουδορρεμα καί 
Λιμποβίσι, συνδέσασα αυτό αρρήκτως πρός τό όνομα τών Κολοκοτρωναίων : 

Λάμπει ό ήλιος 'ς τά βουνά, λάμπει και 'ς τά λαγγάδια, 
λάμπει και 'ς τ' 'Αρκουδόρρεμα, 'ς τό δόλιο Λιμποβίσι, 
οπου 'ναι οί κλέφτες οί πολλοί οί Κολοκοτρωναϊοι, 
'πώχουν τ' ασήμια τά πολλά, τές ασημένιες πάλες, 
της πέντε αράδες τά κουμπιά της εξ τ' άποκούμπια 
'πώχουν τά δαμασκιά σπαθιά, τ' άλάθευτα ντουφέκια, 
όπου δέν καταδέχονται τη γης γιά νά πατήσουν. 
Καβάλλα πάν 'ς τήν εκκλησιά, καβάλλα προσκυνάνε, 
καβάλλα παίρν' άντίδερο άπ' τοΰ παπά το χέρι, 
ρίχνουν ψλωριά 'ς τήν Παναγιά, φλωριά και 'ς τους άγιους 
και 'ς τον αφέντη τό Χριστό τές ασημένιες πάλες : 
Χριστέ μου βλόγα τά σπαθιά, βλόγα μας και τά χέρια, 
νά λευτερώσουμ' τόν ντουνιάν άπ' τών Τούρκων τά βρόχια. 

Παραλλαγάς τοΰ άσματος τούτου έδημοσίευσεν ό Μιχ. Λελέκος έν τοις Pelo-
ponnesische Volkslieder αύτοΰ έκδοθείσιν έν τώ Archiv fur mittel-und 
neugriechische Philologie herausgegeben von Dr Michael Deffner, 
'Αθήναι 1880 σελ. 142 άρ. 4 καί 148 άρ. 5. — Ν. Μιχαλοπουλου, Ποιητική 
Ανθολογία. 'Αθήναι 1885 σελ. 107. — Μιχαήλ Λελέκου Δημοτική Ανθολογία. 
Αθήναι 1868 σελ. 21—22 άρ. 1. — θεόδ. Γεν. Κολοκοτρώνης (Φαλεζ) έν τή 

έφημερίδι «Ραμπαγάς» αριθ. 419 τοΰ 1882. — Μιχαήλ Λελέκον Έπιδόρπιον. 
Αθήναι 1888 τεΰχ. Α ' σελ. 23. Πασαι αί παραλλαγαί αύται έδημοσιεύθησαν υπό 
τοΰ καθηγητού Χ. Ν. Γ. Πολίτου έν τή Βιβλιοθήκη τής Εστίας «ο Γέρων Κολο
κοτρώνης» Τόμ. Β'. Έν Αθήναις 1889 σελ. 125—8 άρ. 14, 15, 16. Ό αυτός 
αυτόθι, σελ. 123 άριθ. 13, δημοσιεύει έτέραν παραλλαγήν τέως άνέκδοτον άνα-
κοινωθεϊσαν αΰτώ ύπό τοΰ κ. Α. Δ. Μπενέκου, δημοδιδασκάλου έν Χαλκίω τής 
Νάξου, και τοΰ κ. Ν. Λάσκαρι, δημοδιδασκάλου έν Λάστα τής Γόρτυνος. 
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γέλωτα, καί έκτοτε λέγεται είς βάρος τών Πιανιωτών τό ανωτέρω 
περίπαιγμα. 

Κ Γ ' 

Ό θεος νά σέ φυλάη 
άπ' Αράπη τής Τριπολιτσάς, 
τον Ντάρα Αρβανίτη 
και Τούρκο τής Βαρδοΰνιας. 

Περί τών Αράβων τής Τριπολιτσάς είπομεν ήδη καί ανωτέρω* · 
ούτοι ήσαν τά μάλιστα πείσμονες καί φιλάρπαγες, καθιστάμενοι αληθείς 
μάστιγες τών χωρικών Χριστιανών, καίπερ όντες δούλοι καί ούτοι, όλως 
διαφόρως πρός τούς "Αραβας άλλων ελληνικών πόλεων, Οπου ή κοινή 
δουλεία συνέδεεν αυτούς μετά τών Χριστιανών. Τό Ντάρα 2 , χωρίον τοΰ 
δήμου Νάσων, συνωκίσθη ύπό Αλβανών κατά τήν μεγάλην αυτών 
κάθοδον τήν έξ Ηπείρου καί "Αλβανίας είς Πελοπόννησον γενομένην 
κατά τόν Ι Δ ' τελευτώντα καί IE ' άρχόμενον αιώνα, δεσποτεύοντος 
αυτόθι τού Μανουήλ Κατακουζηνοΰ καί είτα τού Θεοδώρου Παλαιολό
γου τοΰ Α ' 3 . Οί κάτοικοι τού Ντάρα μέχρι έσχατων διετήρησαν τήν 
γλώσσαν καί τά τοίς 'Αλβανοϊς ιδιάζοντα ήθη, καταλυθέντα τέλος διά 
τοΰ περιβάλλοντος έκπολιτιστικοΰ πνεύματος" όντες φιλόπονοι, όλιγόλο-
γοι, ακούραστοι, ανδρείοι, διαφημισθέντες ώς τοιοΰτοι μάλιστα κατά 
τήν υπέρ ανεξαρτησίας πάλην, καθ' ήν άείποτε έστρατεύοντο ηγουμένων 
τών περίφημων καταστάντων Κολιού Μπακοπούλου τοΰ καί Δαργειώ-
του προσεπικαλουμένου, Γιωργάκη Λαμπροπούλου, Γιάννη Παππακώ-
στα 4 , οΐτινες έν τοίς πρώτοις ανύψωσαν τήν σημαίαν τής ανταρσίας έν 

1 Σελ. 95 κ. έ. 
2 Περί τής ονομασίας τού Ντάρα πρβλ. Ποταγοϋ Περίληψιν περιηγήσεων. Έν 

Αθήναις 1883. Τόμ. Α ' σελ. 291 κ. έ. έν υποσημειώσει. 
3 Πρβλ. Μανουήλ Παλαιολόγου λόγος εκφωνηθείς είς τόν αύτάδελφον αυτοϋ δεσπο-

την κυρόν θεόδωρον Παλαιολόγον. Εξεδόθη υπό Τ. C o m b e f i s έν Patrum 
b i b l i o t h e c a e n o v u m a u c t a r i u m , έν Παρισίοις 1688. Τόμ. Β'σελ. 214—56, 
καΐ ύπό M i g n e έν τή P a t r o l o g i a G r a e c a , τόμ.. CXVI , σελ. 176 κ. έ.— 
Πρβλ. καί όσα λέγει ό καθηγητής κ. Σπ. Π. Λάμπρος : ή ονοματολογία τής Αττι
κής και είς τήν χώραν έποίκησις τών Αλβανών, έν τή Έπετηρίδι φιλολογικού συλλό
γου Παρνασσού, ετος Α ' σελ. 166 κ. έ. 

4 Πρβλ: Βίοι Πελοποννησίων ανδρών κατά τήν Έπανάστασιν κλ. ύπό Φωτίου 
Χρυσανθοπούλου ή Φωτάκου, εκδοθέντες ύπό Σταύρου 'Ανδροπούλου σ. 208 χ.έ. 
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τή επαρχία Τριπολιτοάς, έπεσκίαζον τάς μνησθείσας άρετάς διά τής 

φιλαργυρίας, του βάναυσου τρόπου, τής σκληρότητος και πλεονεξίας πρός 

τους όμορους χωρικούς, ώστε αί συναλλαγαί καί συναντήσεις μετ' αυτών 

εθεωρούντο επικίνδυνα πράγματα, διά τά όποια έπρεπε' τις νά εύχηθή 

τήν θείαν άντίληψιν.— Βαρδούνια ή Βαρδουνοχώρια έκαλοΰντο επί 

Τουρκοκρατίας τά καθ' ό'λας τάς υπώρειας τού Ταύγετου, τάς άπό 

Σπάρτης μέχρι Γυθείου, κείμενα οχυρά χωρία τά διά πύργων οχυρών 

προφυλαττόμενα καί κατοικούμενα ύπό τών ανδρειότερων τής Πελοπον-

νήσου Μωαμεθανών τήν καταγωγήν Αλβανών 1 . Έ κ τών Βαρδουνιωτών 

έξελέγοντο συνήθως οί έν Πελοποννήσω εισπράκτορες, κατηρτίζοντο τά 

συνοδεύοντα αυτούς αποσπάσματα και συνεκροτοΰντο σώματα επιτε

τραμμένα τήν καταδίωξιν τών κακοποιών στοιχείων, ένώ μάλλον τά 

κακοποιά στοιχεία αυτών τών ιδίων δέν ύφίσταντο - λαγνία, σκληρότης, 

τάσις διαρκής πρός τό μεθύσκεσθαι 2, αγάπη πρός τάς έριδας καί αίμο-

1 Πρβλ. Ι. Φιλήμονα, ένθ'ανωτέρω, τόμ. Γ' σελ. 40 κ. έ. —Σ. Τρικούπη 
Ίστορίαν τής Ελληνικής Επαναστάσεως, 'Αθήνησι 1888, τόμ. Α' σελ. 40. — Κ. Π. 
Παπαμιχαλοπούλου Πολιορκίαν και αλωσιν τής Μονεμβασίας υπό τών 'Ελληνων τω 
1821, 'Αθήνησι 1874, σελ. 63 κ. έ —Δημητρίου Άλεξανδράκου Ίστορίαν τής 
Μάνης. Έν Αθήναις 1892, σελ. 69 κ. έ. — Τά Μπαρδούνια εΐχον 45 τό όλον 
οχυρούς πύργους και έν φρούριον, τό τής Μπαρδούνιας, εις έρειπιώδη μέν κατα-
στασιν όν, αλλ έπικαιρότατον καϊ πλούσιον εις ύδατα. 'Αναγραφήν τών 45 τούτων 
πύργων παρέχει ήμϊν ό πρωτοσύγγελος Αμβρόσιος Φραντζής (Επιτομή τής ιστο
ρίας τής άναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη άπό του έτους 1 7 1 5 και ληγουσα τω 1835. 
Έν Αθήναις 1839. Τόμ. Α ' σελ. 436 κ. έ. έν ΰποσημειώσεσι). 

2 Ό γνωστός στιχουργός Νικήτας Νηφάκος, — ουτινος βιογραφία ήκιστα πλή
ρης καί ακριβής έδημοσιεύθη έν τή προμνημονευθείση Συλλογή έκδεδομένων 
και ανεκδότων ποιημάτων κλ. σελ. 5 κ. έ., ύπό του κ. Δ. Άλεξανδράκου 
ε. α. σελ. 148 κ. ε., ύπό τοΰ κ. Κ. Σάθα έν τή Νεολληνική φιλολογία 'κλ. 
σελ. 617, καί ύπό τοϋ G e o r g L u d w . v o n M a u r e r , έν D a s G r i e c h i s c h e 
V o l k i n o f f e n t l i c h e r , k i r c h l i c h e r u n d p r i v a t r e c h t l i c h e r B e z i e h u n g 
v o r u n d n a c h d e m F r e i h e i t s k a m p f e b i s z u m 31 J u l i i834, Hei
delberg 1835 τόμ. Α' σελ. 110 κ. έ.—, θέλων νά διασύρε τούς κατοίκους τής 
κωμοπόλεως Καστανιάς της Λακωνικής ώς περιβοήτους μεθύσους λέγει, οτι 
είναι γνωστοί ώς τοιούτοι και είς τήν Βαρδούνιαν, όπου κατ' έξοχήν μεθυσκο-
μενοι ύπήρχον : 

η Καστανιά στης μάχαις ξακουσμένη, 
και εις τήν Βαρδούνια ακούεται οτι είναι μεθυσμένη. 

Οί στίχοι ούτοι ελήφθησαν έκ τής έμμετρου χωρογραφίας τής Μάνης ύπό Νηφα-
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χυσίας, έφευρετικότης πνεύματος ώς πρός τα βασανιστήρια, άτινα έντρυ-
φώντες και άγαλλόμενοι έξετέλουν, πάσα κακία έχαρακτήριζεν αυτούς 
ώς κακούς δαίμονας θεωρούμενους παρά τώ δουλεύοντι λαώ, Οστις 
παντί σθενει απέφευγε την μετ 'αυτών συνάντησιν πλήν τών Μιστριω
τών και Μανιατών, οΐτινες πάντοτε συνεδέοντο μ ε τ ' αυτών διά συμμα
χίας καί έπιμαχίας' . 

Έν Τριπόλει εισέτι ή άνάμνησις τών Βαρδουνιωτών διεγείρει φρί-

κην, διότι ουδεμιάς πόλεως οί Χριστιανοί είχον ύποστή πλείονα ύπ' 

αυτών δεινά οσον οί τής Τριπόλεως. Ιδίως κατά τά τελευταία έτη 

τής Τουρκοκρατίας είχον τελείως άποθρασυνθή, φόνους χάριν διασκε

δάσεως έν αυτή τή αγορα τής Τριπόλεως διαπράττοντες, ουδόλως 

ισχυούσης απέναντι αυτών τής εξουσίας. Κατά τήν πολιορκίαν τής 

Τριπόλεως είχον καταφύγει εις αυτήν πανοικί άπαντες σχεδόν οί Βαρ-

δουνιώται, άναγκασθέντες δι' επιτηδείου τεχνάσματος 2 νά έγκαταλί-

πωσι τούς έν Βαρδούνια οχυρούς πύργους αυτών. Έν τή πόλει ταύτη 

ερχόμενοι εις έριδας μετά τών μισθίων Αλβανών τού Μουσταφάμπεη, 

Κεχαγιά τού έν Ηπείρω τόν Ά λ ή πολεμούντος ΧουρσΙν Πασά τον 

Μωρέως, πολλάκις έγένοντο πρόξενοι μεγάλων όχλαγωγιών, αΐτινες 

πάντως κατέληγον εις βάρος τών έν τή πόλει έναπολελειμμένων Χρι-

κου, στιχ. 94—95, ώς φέρονται έν τή ύπό Άλεξανδράκου έκδόσει, ε. α. σελ. 
103 χ. έ. Παρά Maurer, όστις έξέδωκε και ουτος τήν έν λόγω χωρογραφίαν, 
έ. ά. τόμ. Β' σελ. 1 κ έ., οι στίχοι ούτοι (101 — 4) φέρονται ώς έξης: 

ή Καστάνιτζα, σταϊς μάχαις ξακουσμένη 
κι' στην Τουρκιαν ακούεται, άν είν κι μεθυσμενη. 

Βιογραφία τοΰ Νικήτα Νηφάκου και άπαντα τά στιχουργήματα αΰτοϋ εκδίδει 
προσεχώς ό κ. Σωκράτης Κουγέας. 

1 Πρβλ. Φιλήμονα, 'ένθ ' ανωτέρω. Τόμ. Γ' σελ. 41. — Δ. Άλεξανδρακον, 
ένθ ' ανωτέρω, σελ. 69. 

2 Ίδέ τοΰτο έν : Γεωγραφία μεθοδική και καταγραφή άπάτης τής Οικουμένης 
εκ παλαιών καϊ νεωτέρων σοφών συγγραφέων συνερανισθεϊσα και συντεθεϊσα παρά 
τοΰ άρχιμανδρίτου καϊ ίατροδιδασκάλου Διονυσίου Πύρρου τοΰ θετιαλοϋ. Νεωστι δε 
διορθωθεισα καί έπαυξηθεϊσα μέ τά διατρέξαντα τοΰ νέου βασιλείου τής Ελλάδος καί 
λοιπών βασιλείων. Εκδίδεται τό δεύτερον πρός όφελος τών αίτον φίλων μαθητών 
και Ελληνικου γένους. Έν Ναυπλίω 1834, σελ. 174 κ. έ.—"Αλλως πως εκτί
θεται τό γεγονός ύπό Α. Φραντζή, έ. ά. τόμ. Α ' σελ. 438 κ. έ., ί· Φιλήμονος, 
ε. ά. τόμ. Γ' σελ 42 κ. έ., Σ. Τρικούπη, έν. ά. τόμ. Α' σελ. 74, Κ. Παπα
μιχαλοπούλου, έ. α. σελ. 65, Δ. Άλεξανδράκου, ε. ά. σελ. 69 κ. έ· 
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στιανών. Μετά τήν έν Βαλτετσίο μάχην της 13 Μαίου 1821, καθ'ήν 
συνεξεστράτευσαν καί οί Βαρδουνιώται. ηγουμένου τοΰ περιβόητου 
'Ρουμπή 1, υπέστησαν οΰτοι τήν μείζονα ζημίαν, οί δέ έναπολειφθέντες 
έξηγριώθησαν καί ώρισμένως θά προύβαινον είς γενικήν σφαγήν τών έν 
τή πόλει Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν α ν μή ό επίσης έν τή πόλει έγκλειστος Σωτηρά-
κης Κουγιάς, πλούσιος Τριπολίτης προύχων έπίσημον θέσιν επέχων 
παρά τοίς Τούρκοις, δέν ένήργει, ώς ή παράδοσις διασώζει, κατάλ
ληλος παρά τοϊς έπισήμοις Οθωμανοίς. Κατά τήν άλωσιν οί ολίγοι 
άπολειοθέντες Βαρδουνιώται, διότι τό πλείστον τούτων είχον άπο-
δεκατευθή έν ταΐς συχναίς άψιμαχίαις, ύπό τών νόσων καί κακουχιών 
τής πολιορκίας, έτι δέ έν έσωτερικοίς μετ' άλλων Όθωμανών σπα-
ραγμοίς, έτήρησαν μεγίστην άντίστασιν. Καταλαβόντες έκ τούτων άλλοι 
τήν μεγάλην λεγομένην Ντάπια, τήν ώσπερεί άκρόπολιν ΰπερκειμένην 
τού τείχους, άλλοι τό μεχτεπ (=σχολεΐον), έχοντες μεθ' εαυτών φανα
τικούς τινας δερβίσας, καί άλλοι τά λεγόμενα σπίτια τών Τσεκουραίων, 
όπου ειχεν συγκεντρωθή καί ό περιβόητος έπί σκληρότητι καί κακουργία 
Τριπολίτης Τούρκος 'Αλή - Τσεκούρας 3 , καίπερ προκαλούμενοι είς παρά
δοση ήρνοΰντο, καί οί μέν έν τώ μεχτεπ μετά τών δερβισών όπως καί 
οί μετά τού 'Αλή - Τσεκούρα 4 κατεκαυσαν εαυτούς γνωρίζοντες οποία 
τύχη τούς περιέμενεν, άν παρεδίδοντο είς τάς χείρας τών τέως ίδιων 
δούλων, οί δ' έν τή μεγάλη Ντάπια έπί τεσσάρας ημέρας διασπείροντες 
πανταχού τόν θάνατον διά τών πυροβόλων καί τηλεβόλων ήναγκά-
σθησαν έπί τέλους ύπό τής δίψης καί πείνης νά παραδοθώσιν είς τούς 

1 Πρβλ. Φιλήμονα, έ. ά. τόμ. Γ' σελ. 272 κ. έ. καί λοιπούς τοΰ Αγώνος 
Ιστορικούς έν τοις οίκείοις μέρεσιν. 

2 Αυτόθι, σελ. 276. 
3 Περί τοΰ αποτρόπαιου τούτου κακούργου ολίγα τινά χαρακτηριστικά αναφέ

ρει ό Φιλήμων (ενθ' ανωτέρω, τόμ. Γ' σελ. 178 καϊ τόμ. Δ' σελ. 469) καϊ ό 
Ν. Σπηλιάδης (Απομνημονεύματα, Άθήνησι 1851, τόμ. Α' σελ. 91 κ. έ.). 

4 Ό Φωτάκος ούτως αφελώς εκθέτει τά κατά τήν καταστροφήν τοΰ 'Αλή 
Τσεκούρα : « . . . . ετράβηξα νά υπάγω κατά τον Τσεκούρα, περίφημου Τούρκου 
διά τάς ωμότητας τον, άλλ' είδα, οτι οί Υδραίοι τον είχαν ξεπουπουλιάσει καϊ είχαν 
σκοτώσει ολους τους ιδικούς του' και αυτός δε ό ίδιος είχε βάλει φωτιά νά καη μεσα 
είς τό σπήτι του, και ότι είχε σκοτωση, καθώς μέ είπαν οι Υδραίοι, τήν γυναίκα 
του, τήν μάνα τον και τήν θυγατέρα του, νέαν ώραίαν ώς είκοσι χρόνων»· (Απο
μνημονεύματα περί τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως, έκδοσις Σ. 'Ανδροπούλου, 
τόμ. Α ' σελ 246). 
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αποκλείοντας αυτούς "Ελληνας 1 , ύφ' ών μετ' οΰ πολύ διεπεράσθησαν 

έν στόματι μαχαίρας περί τούς 100 συμποσούμενοι 2 . Τ ά δέ κρίματα 

αυτών επέστησαν έπί τάς κεφάλας τών γυναικών καί τών τέκνων των, 

τών οποίων τήν οίκτράν τύχην είκονικώτατα περιγράφει αυτόπτης τών 

γενομένων, ό Μιχαήλ Οικονόμος3, είς ον δίδομεν τόν λόγον : « . , , . α ι εκ 

Μιστρά και Μπαρδουνοχωρίων γυναίκες, όσαι έσώθησαν, έξήχθησαν έξω 

τής πόλεως, εις τον ' Ψηλόν λεγόμενον Ωμον προς τήν πύλην τού Μιστρά, 

διενυκτέρευσαν έκεϊ ώς άγέλαι, έκ τε τοΰ ψύχους τής πείνης καί τής 

νόσου κατατρυχόμεναι, πάσχουσαι και θρηνωδώς ζητουσαι αρτον και ένδύ-

ματα. Άλλά τίς είχε τότε νά τοις δώση ; έν ω καί αυτοί οί στρατιώται 

και άπαντες οι "Ελληνες ένεκεν τής ανωμαλίας εκείνης έπασχον ελλληψιν; 

διότι ένεκα τής είδήσεως τού συμβεβηκότος τής άλώσεως, τής χαράς και 

τής περιέργειας, πληθη μέν έκ τών πέριξ συνέρρευσάν έκεϊ, παραμεληθη 

δέ όπωσούν καί παρέλυσε καί ή τάξις τής τών τροφών αποστολής, έν δέ 

τή ανωμαλία καί πολυαρχία εκείνη, καθ' ήν «δέν έγνώριζε, το δή λεγό

μενον, το σκυλί τον αφέντη του», τή τύρβη, τή μέθη καί τώ θορυβω, νά 

γίνη τότε ίν τώ τόπω φροντίς τις γενική καί οικονομία πρόχειρος ή καί 

βραδύτερα όπωσούν, δεν ήτο δυνατόν άλλά τινές μέν, ους ή ας έλαβον 

προς φύλαξιν μετέπεμψαν είς τά χωρία των. "Εμειναν δ' έκεϊ μόναι αι 

άθλιαι, αί ασθενείς καί αί μάλλον ανίκανοι" τούτων τάς οίμωγάς, παρα-

καλουσών τήν έπιοΰσαν (24η Σεπτεμβρίου) μετά οιμωγών, ή νά τοις 

δώσουν τροφην ή νά τοις φονεύσωσι διά νά μη βασανίζωνται άπο τήν 

πείναν, δίψαν καί ψυξιν έν υπαίθρω. Οι ώς έν θεάματι συνελθόντες 

περί αύτάς περίεργοι, καί άκούοντες αύτάς, οί μέν συγκινούμενοι ώκτει-

ρον και συνελυποΰντο, και μή δυνάμενοι νά έλθωσι καί εις τινα βοήθειαν 

αυτών δι' έλλειψιν μέσων, άποστρέφοντες το πρόσωπον άνεχώρουν, άλλοι 

δ' οίκτείροντες έγνωμάτευον, οτι τώ οντι προτιμύτερον αυταϊς ήτο νά 

φονευθώσι, παρά νά βλέπωσι αύτάς ούτως ανηλεώς πάσχουσας, καί 

άλλοι σκεπτικοί παρετήρουν οτι, έάν τάς μεταφέρουν είς τά χωρία ούτως 

άσθενεΐς έκ τοΰ λοιμού μεταδοτικού οντος, έν ελλείψει νοσηλείας, δέν 

θέλουν δεχθή αύτάς οι χωρικοί εις τάς οικίας των, καί δέν ήθελε κατορ-

1 Φιλήμων, ε. ά., τόμ. Δ' σελ. 223, κλ. 
2 Γερμανού Παλαιών Πατρών Απομνημονεύματα, εκδοσις τρίτη ύπό Γ. Παπουλιά. 

Έν Άθήναις 1 9 0 0 , σελ. 82. 
3 Ιστορικά τής Έλληνικής Παλιγγενεσίας ή ό ιερός τών Έλλήνιον Άγων. Εν 

Αθηναις 1873, σελ. 216 κ. έ. 



150 ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΑΙΓΜΑΤΑ 

θωθή αλλο, ειμή ή τής λοιμικής νόσου εις τα χωρία μετάδοσις' έτεροι 

προληπτικοί έξέφραζον και φόβους ήθικούς, και άλλοι έγνωμάτευον επι 

τό πολιτικώτερον οτι ήτον ίσως ώφελιμώτερον κατά τάς προκείμενος 

περιστάσεις νά υποθαλφθή ή μεταξύ Τούρκων και ραγίάδαιν φυλετική 

εχθρα καϊ τά τοιαύτα. Έν δε ταυταις ταΐς κατά μέρη ποικίλαις σκέγεαι 

κρίσεσι και διαλέξεσι, μία φωνή οξεία, αγρία και εν εξάψει επιτακτική 

ένθουσιώντός τίνος στρατιώτου, ίσως άπολέσαντος προσφιλή τίνα συγγενή, 

ή και πλείονας τήν χθες κατά τήν αλωσιν καί πονεμένου, εξελθούσα έκ 

μέσον τον εις "Αγιον Βλάσην 1,— οπού τών έκ Φαναριού καί Καρύται

νας Τούρκων τα γυναικόπαιδα είχον έξαχθή, — ενόπλου πλήθους, ήκού-

σθη λέγουσα «Μεριάστε, τί τάς φυλάττε ; ξεμπερδευτε τας»' και εις πυρο

βολισμός προυκάλεσε χίλιους άλλους και συνωδευθη άπ' αυτούς" ωστε 

μετ' ολίγας στιγμάς ήσαν άπασαι εν σορω νεκραί. Τουτ' αυτό εξαγριώ-

σαν τους στρατιώτας εκίνησεν εις μίμησιν και τους μή παρευρεθέντας 

εκεί, ωστε μετά μίαν ή δύο ωρας Απετελέσθη τό αυτό και εις τάς πρός 

τήν πύλην τον Μιστρά εις τόν 'Ψηλόν Ωμον. "Οθεν εις τά μέρη 

ταύτα επι πολλάς τινας ημέρας έκειντο τά πτώματα 

άταφα μένοντα καί θέαμα οϊκτρόν και έλεεινόν' (ικανοποιούν άλλως τό 

πνεύμα τής έθνικής έκδικήσεως !)» Καί ούτω παντάπασι σχεδόν έξωλο-

θρεύθησαν αί μάστιγες έκείναι της Πελοποννήσου, αί τόσον έφέλκουσαι 

τάς αράς τού χριστιανικού πληθυσμού αυτής. 

Προς τό άνωτερω περίπαιγμα, Οπερ νΰν μεταχειρίζονται πρός δια-

συρμόν τών κατοίκων τοΰ Ντάρα, παραπλήσιον τήν φύσιν παροιμιώδη 

έκφρασιν δημοσιεύει - ό κ Δημ. Γρ. Καμπούρογλους, τήν έξης : ό Θεός 

νά σε φυλάγη άπό τούς Εβραίους τής Σαλονίκης, από τούς 'Ρωμιους 

τής Αθήνας και άπό τους Τούρκους τής Χαλκίδας, τήν οποίαν παρα

λαμβάνει άπό τοΰ περιηγητικού έργου τοΰ Jacob S p o n 3 . 

1 Έκκλησίδιον προς ΝΔ τής Τριπόλεως άπέχον εν περίπου χιλιόμετρον άπ' 
αυτής, όπου ύπήρχε κατά τάς τελευταίας ημέρας τής πολιορκίας το έλληνικόν 
στρατηγέιον. 

2 Ίστορία τών Αθηναίων, Τουρκοκρατία. — Περίοδος πρώτη 1458 — 1 6 8 7 , τόμ. 
Γ' σελ. 91. 

3 Ό πλήρης τίτλος τοΰ έργου τοΰ S p o n εχει ως έξής : V o y a g e d ' I t a l i e 
d e D a l m a t i e . d e G r e c e et d u L e v a n t , f a i t a u x a n n e e s 1675 et 1676 
p a r J A C O B S P O N , d o c t e u r m o d e c i n a g g r e g e a L y o n et G E O R G E 
W H E L E R g e n t i l h o m m e A n g l o i s . A L y o n M D C L X X V I I I . 
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Κ Δ ' 

Σαράντα Παλουμπιώτες, 
ογδόντα καπεταναίοι, 
εξήντα μπουλουκμπάσηδες, 
τριάντα άγιουτάντες, 
δώδεκα γραμματικοί 
X l ' ό Λιάς και ό Γιαννιάς 

'ρουφήξαν τό αίμα τής Τουρκιάς. 

Οί Παλουμπιώτες είτε Παλουμπαΐοι, οί κάτοικοι τής μικράς μεν, 

άλλ'ευάνδρου κώμης Παλούμπης, πρωτευούσης τά νΰν τοΰ δήμου Ήραίαςι 

ήτις τήν γενεάν τών Πλαπουταίων καί τόσους άλλους τουρκομάχους εξέ

θρεψε, κατηγορούνται ώς φίλαρχοι, άρεσκόμενοι εις τίτλους καί έπιζη-

τούντες προνομίας. Η Παλούμπα 1 συνοικισθείσα ύπό Αλβανικών οικο

γενειών, καθ' ους χρόνους καί τά Λαγκάδια, Μαγούλιανα και άλλαι τής 

Γορτυνίας κώμαι, δήλον ότι κατά τά τέλη τοΰ Ι Δ ' καί τάς αρχάς 

τοΰ I E ' αιώνος, διετέλει άείποτε εις έμπόλεμον κατάστασιν πρός τούς 

περιοικούντας Τούρκους τοΰ Φαναριού και τοΰ Λάλα, οί οποίοι παντί 

σθενει έπεδίωκον τήν καταστροφήν καϊ ύποταγήν εις τάς αυτών θελήσεις 

τών αετιδέων τής Παλούμπας.Η διηνεκής αύτη εμπόλεμος κατάστασις 

έξηνάγκαζε τούς Παλουμπαίους, μή δυναμένους νά έχωσιν ούτε γην νά 

καλλιεργήσωσιν, ούτε ποίμνια νά βοσκήσωσι, νά ζώσι φερεοίκως καί έκ 

τής θήρας καί τών επιδρομών 2 , Επεκράτησε δέ παρ'αϋτοίς ή συνήθεια 

νά προσαγορεύωσι πάντες αλλήλους αδιακρίτως διά τού καπετάνιε καϊ 

άλλων παραπλήσιων άρματωλικών εκφράσεων, ήν συνήθειαν διατηρου-

μένην καί έπϊ τής επαναστάσεως έσατύριζον οί λοιποί Γορτύνιοι διά τοΰ 

1 Περί ΙΙαλούμπης έγραψε τινα ό κ. Ηλίας Λιακόπουλος: 'ίοτορικα! σελίδες, 
ίίαλούμπα, Διάκος Παλανμπιώτης. Α ' . Παλούμπα, έν τω περιοόικώ 'Εβδομάς, 
περίοδος Β', έτος Ε' άρ·θ. 8 (Αθήναι. 20 Φεβρουαρίου 1888), σελ. 1 — 2. Περί 
τής ονομασίας τής Παλούμπα;, παοβλ ό'σχ έσημειώσατο ό καθηγητής χ. Σ.,τ 
Λάμπρος: Ή όνο/ιατολογία τής Αττικής κλπ. ϊ. ά. σελ. 159 καί έν υποσημειώσει* 
χαί Ποταγόν, | , ά. αυτόθι. 

• ΙΙρβλ. Ήλ. Λιακόπουλον, έ. ά. σελ. 2. 
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ανωτέρω περιπαίγματος.— Περί τής ερμηνείας και εξελίξεως τής λέξεως 
καπετάνιος θεωροΰμεν όλως περιττόν νά πραγματευθώμεν. Μπουλοΰκ-
μπασης ειτε Μπουλουμπαοης είναι λέξις τουρκική σημαίνουσα τον σωμα-
τάρχην, ΐδίως δέ τόν άρχηγόν άτακτου σώματος (μπουλούκι = σπείρα, 
συρφετός· μπας = κεφαλή, αρχηγός). Έπί τουρκοκρατίας μπουλουκ-
μπασήδες έκάλουν συνηθέστατα έν Πελοποννήσω τουλάχιστον τους 
αρχηγούς τών έξ Ελλήνων συγκεκροτημένων άτακτων σωμάτων επιτε
τραμμένων τήν καταστολήν τής ζωοκλοπής καί τήν καταδίωξιν τών 
κακοποιών στοιχείων, τους άλλους κάπους καλουμένους. Έκτριβείσης 
τής σημασίας τής λέξεως, έπί τής Επαναστάσεως μπουλουκμπασήδες 
έκαλοΰντο οί δευτερεύοντες καπετάνιοι, οί ηγούμενοι ολιγομελούς ένοπλου 
ομάδος. Ή δέ λέξις αγιουτάντες (όνομαστ. πληθυντική άγιουτάντηδες ή 
άγιουτάντες) είναι λέξις ιταλική, a j u t a n t e , γαλλιστί a d j u t a n t , σημαί
νουσα τόν υπασπιστήν, όστις πολλάκις ήτο καί γραμματεύς του αρχηγού. 
Εννοείται οίκοθεν ότι οί Παλουμπιώται έν ταϊς έπιδρομαϊς αυτών ούτε 
γραμματείς ούτε άγιοντάντες είχον, άλλά ταύτα λέγονται είς βάρος αυτών 
ύπό τών περιοικούντων. 

Ό δέ Λιάς καί ό Γιαννιάς, οΐτινες κατά τήν ύπερβολικήν έκφρασιν 
τών Παλουμπαίων ερρουφηξαν τό αίμα τής Τουρκιάς, όπερ οί άστυ-
γείτονες αυτών επαναλαμβάνουσιν έπί χλεύη, ήσαν περίφημοι έκ Π α -
λούμπας κλέφτες. Ιδίως ό Λιάς, ό γνωστότερον Λιάκος Παλουμπιώ-
της φερόμενος, έγένετο περίφημος διά τάς όντως ήρωϊκάς πράξεις του. 
"Ορμώμενος έκ πατρός διασήμον κλέφτη είχε χρηματίσει σύντροφος τοΰ 
τρομερού έξ Αρκαδίας άρματωλοΰ Μέλιου καί είτα τοΰ Κολοκοτρώνη, 
αποσπασθείς δέ αυτών κατήρτισεν ίδιον στίφος άρματωλών, μεθ' ου έπε-
τίθετο πολλάκις κατά τών Τούρκων καταστάς αληθής μάστιγξ αυτών. 
"Οτε τώ 1806 κατεδιώχθησαν συντόνως οί κλέφτες τής Πελοποννήσου, 
οπότε κατεστράφησαν ή έξεπατρίσθησαν πάντες σχεδόν οί επίσημοι αυτών, 
ό Λιάκος ήδυνήθη νά διαφυγή μετά τοΰ Γιαννιά είς τά οχυρά τής 
Αρκαδίας, ένθεν μετά τοΰ Μέλιον συνασπισθέντες διήλαυνον τήν Γορ-
τυνίαν πάντοτε συμπλεκόμενοι μετά τουρκικών αποσπασμάτων, πολλάκις 
μέν περικυκλούμενοι ύπ' αυτών καί μόλις διαφεύγοντες, άλλά καί πολ
λάκις άποδεκατίζοντες τούς διώκτας των 1 . Δημοσιεύομεν δημοτικόν άσμα 

Αυτόθι άρ. 10, (5 Μαρτίου 1888), σελ. 4. 
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περιγράφον τήν έν τή Αρκαδία συνάντησιν τοΰ Λιάκου καί Γιαννιά μετά 
τοΰ Μέλιου : 

"Εσμιξε 'ς τό Άρκαδηνό, 'ς τοΰ Κουβελά τή ράχη, 
έπαιξε ό Μέλιος κι' ό Γιαννιάς κι' δ Λιάκο Παλουμπιώτης, 
κι' ένας τόν αλλονε 'ρωτά, κι' ίνας τόν άλλον λέγει, 

'ρωτά ό Μέλιος τό Γιαννιά, τό Λιάκο Παλουμπιώτη' 

Πές μας, βρε Λιάκο αδελφέ, Γιαννιά μ' αγαπημένε, 

πώς ήρθατε 'ς τ' Άρκαδηνό, τό Μέλιο τ' τόν θελτε; 

— Μέλιο, Τουρκιά μάς κυνηγά κι' δ Φέζος ο Λαλιώτης, 

μαζί κι' ό Χαμουσίνταγιας μ' ολους τους Φαναρίτες' 

καϊ θέλουμε βουλή καλή, θέλουμε οδηγία.— 

Γυρίζει ό Μέλιος καϊ τους λέ', κάθεται, τους. 'δηγάει' 

Τραβάτε πρός τήν Πολιανη, 'ς τους Πισινοχωρίτες 

κ' εις τά Πηγάδια μείνατε, 'ς τον Φάσιου του 'δικου μας, 

όπου 'ναι τόπος δυνατός κι οι Πηγαδιώτες φίλοι" 

θά 'ρθώ κ' έγώ άπό κοντά, μεντάτι νά πας έλθω 1. 

Τόν ενδοξον καί γενναίον τού Λιάκου Παλουμπιώτη βίον έπεσφράγισεν 

ένδοξος θάνατος. Έκραγείσης τής Επαναστάσεως, τή 27η Μαρτίου 1821 

ό β . Κολοκοτρώνης πολιορκών τό φρούριον τής Καρυταίνης άνεχώρησε 

περί τό λυκαυγές, ίνα καταλάβη τήν όχυράν θέσιν τοΰ Άγίον Άθανα-

σίον, όθεν εμελλον νά διέλθωσιν οί Φαναρίται Τούρκοι πορευόμενοι σύν 

γυναιξί και τέκνοις είς Τρίπολιν, άφήκε δέ τόν Λιάκον Παλουμπιώτην 

μετ ' ευαρίθμου σώματος, ίνα κρατή έν άποκλεισμώ τούς έν τώ φρουρίω 

εχθρούς. Ό Λιάκος Παλουμπιώτης ήδυνήθη μέχρι τής μεσημβρίας νά 

επιτελή τό έπιτετραμμένον αυτώ έργον τοΰ άποκλεισμοΰ, άλλ' ενώ ξιφή-

ρης άνεπήδα υπέρ μάνδραν τινά, σφαίρα εχθρική πλήττει τά λάσια αυτού 

στήθη καί τόν άφήκε νεκρόν'. — Ό Λιάκος Παλουμπιώτης είναι ό 

πρώτος τοΰ αγώνος μάρτυς, κατά τήν έκφρασιν γηραιού συμμαχητού 

αύτοΰ, τοΰ έκ Καρυταίνης Λουκά Σκουρλέτη 3. — Ή μνήμη αυτού 

1 Aυτοθι σελ. 4 κ. έ. έδημοσιεύθη παραλλαγή τοΰ άσματος τούτου. 
2 Αυτόθι σελ 5, πρβλ. και τό φυλλάδιον Λιάκος Παλουμπιώτης, εκδοθέν άνευ 

αναγραφής τόπου καί χρόνου εκδόσεως ύπό ανωνύμου, σελ. 8 κ. ε. Καί Φ. Χρυ-
σανθοπούλου ή Φωτάκου Απομνημονεύματα, εκδοσις Σταύρου 'Ανδροπούλου, 
τόμ. Α ' , σελ. 80. 

3 Ήλ. Λιακόπουλος, αυτόθι. 
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εισέτι τηρείται ακμαία, συμβεβηκότα δέ του ενδόξου αύτοΰ βίου συχνά 
φέρονται εις τά στόματα τών Πελοποννησίων. Οί δέ Γορτύνιοι, ών τών 
προγόνων έπί μακρόν ό Λιάκος Παλουμπιώτης ύπερήσπισε ζωήν, τιμήν, 
περιουσίαν, εξεδήλωσαν τήν πρός αυτόν εύγνωμοσύνην προσηκόντως. 
Άνευρεθέντων κατά τό 1892 τών οστών τοΰ Λιάκου 1 , μετά δύο έτη, 
τή 20 Ιουλίου 1894, έπιβάλλουσα έτελέσθη έπιμνημόσυνος τελετή έν 
Καρυταίνη, όπου ύπό τάς επάλξεις τοΰ φρουρίου άνηγέρθη εις μνήμην 
τοΰ Λιάκου σήμα έκ μαρμάρου. Κατά τήν έπιμνημόσυνον έκείνην τελε-
τήν, καθ'ήν παρίσταντο άπαντες τής Καρυταίνης οί κάτοικοι και άλλοι 
έκ τής περιοικίδος Γορτύνιοι, έξεφωνήθησαν πατριωτικοί λόγοι καί έψά-
λησαν επίκαιρα άσματα 2, ό δέ εγγονός εκείνου, ό κ. Ήλιος Λιακόπου-
λος, υφηγητής τοΰ 'Ρωμαϊκοΰ δικαίου έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω, 
άπήγγειλε τό έγκωμιον 3 τοΰ ένδοξου πάππου του. Ό υιός τοΰ Λιάκου, 
ό συνταγματάρχης τοΰ πεζικού Βασίλειος Λιακόπουλος, κατέβαλε τήν 
δαπάνην τοΰ μαρμαρίνου σήματος 4 , οπερ έκτοτε στεφανοΰται έν έπι-
βαλλούση τελετή καθ' έκάστην 2 5 η ν Μαρτίου. 

Περίπαιγμα διά τούς Παλουμπαίους παραπλήσιον πρός τό ανωτέρω, 
άλλά πολλω συντομώτεοον, έδημοσίευσεν ό κ. Ήλ. Λιακόπουλος 5 . 

Κ Ε ' 

Χρυσοβίτσι, Άρκουδορρεμμα και οι 'Αλωνιστιανοι 
έχουνε κούντουρο μυαλο κ' ή γνώσι δεν τους φτάνει. 

Τό έμμετρον τοΰτο περίπαιγμα, δι' ού διασύρονται οί καταγόμενοι 
έκ τών ανωτέρω χωρίων, Χρυσοβίτσι, 'Αρκουδόρρεμμα, 'Αλωνίσταινα, 
είναι παρεμφερές πρός τούς έξης δύο στίχους του γνωστού στιχουργήμα-
τος Συμφορά, και αιχμαλωσία τοΰ Μωρεως 6 τοΰ ποιηθέντος ύπό τοΰ 

1 Λιάκος Παλουμπιώτης, σελ. 10 
2 Αυτόθι, σελ. 3 κ. ε καϊ 14. 
3 Αυτόθι, σελ. 4 κ ε. όλο; ό λόγος. 

4 Αυτόθι, σελ. 3. 
5 Έν. ά. άρ 8. σελ. 2. 
6 Ό πλήρης τίτλος τής εκδόσεως τοΰ 1800, ήν εσχομεν ΰπ' όψιν εχει ώς 

έξής : Συμφοράν τε άλωσιν Μωρέως καϊ άλλας υποθέσεις ενεχουσα στιχολογία. Σύν
θεμα Μάνθου Ίωαννιτου. ' Ενετίησιν αω παρά Πάνω θεοδοσίω. 8ον, 
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κατά τήν κατάληψιν τής Πελοποννήσου ύπό τών Τούρκων, τώ 1715, 
αιχμαλώτου αυτών Μάνθου Ιωάννου Ιωαννίτον: 

Χρυσόβιτσος, Άρκουδόρρεμμα και οι Άλωνιστιάνοι, 

Που ήσαν ολοι τους τρελλοί και γνώσι δεν τους φθάνει 1, 

καί επάγεται ό στιχοπλόκος αμέσως μετά ταΰτα : 

Διακόσιοι συμμαζέχθηκαν τόν Τοΰρκον να πατήσουν, 

Μά δεν τους άπαράτηκαν οπίσω νά γυρίσουν. 

Οί στίχοι ούτοι αναφέρονται εις μίαν έκ τών μάλλον γενναίων πρά
ξεων έξ όσων ή "Αρκαδική ιστορία διασώζει. Κατά τήν κατάληψιν 
έκείνην τής Πελοποννήσου, τώ 1715, ύπό τών Τούρκων, πεσόντων τών 
οχυρών φρουρίων τής Κορίνθου και τοΰ Ναυπλίου πάσα ή λοιπή χώρα 
διαπρεσβευομένη ύπετάσσετο τοΐς Όθωμανοϊς ή άσήμαντον άντίστασιν 
παρενέβαλλε. Οί Γορτύνιοι άποστείλαντες τρεις τών επισήμων αυτών, 
τόν Καπετάν Χρονά, τόν Θανάση Κουλαν και τόν Συντυχον, ώμολόγησαν 
ύποταγήν καί πίστιν εις τόν Σουλτάνον 2. Έν τούτοις ό Μπότσικας Κολο
κοτρώνης, ό μικρός καί μαυρουδερός υιός τού Δήμου Κολοκοτρώνη καί 
εγγονός τού οϊκείως ύποταχθέντος Καπετάν Χρονα, έχων παρά τό πλευ-
ρόν του τόν πατέρα αύτοΰ Δήμον, φλεγόμενος ύπό φιλοπάτριδος αισθή
ματος καί οιονεί αίσχυνόμενος διά τήν έκούσιον ύποταγήν τών πατριω
τών αύτοΰ, συλλαμβάνει τό πατριωτικώτατον όσον καί παράτολμον 
σχέδιον νά προσβάλη έξακισχιλίους Τούρκους κατηυλισμένους παρά τόν 
πύργον τοΰ Ντάρα. Συναθροίζει 200 περίπου άνδρας έκ τών πέριξ τής 
πατρίδος αύτοΰ Λιμποβισίου χωρίων καί επιτίθεται κατά τών έχθρων. 
Εννοείται ότι, πλήν τοΰ Μπότσικα, τού Δήμου καί ολίγων άλλων ώς 
έκ θαύματος διασωθέντων, πάντες κατεσφάγησαν 3 , άλλ 'ή πράξις αυτών 

1 Στίχ. 346—8 
2 Τάκη Κανδηλώρου Ιστορία τής Γορτυνίας σελ. 121. 
3 Διάλογος Θ. Κολοκοτρώνη μετά τοΰ υιοΰ του Κολίνου, έν τώ Ίστορικώ 

Δοκιμω Ι. Φιλήμονος, τόμ. Γ' σελ. 414. Διήγησις συμβάντων τής "Ελληνικής 
φυλής άπό τά 1770 έως τά 1 8 3 6 , υπαγόρευσε Θεόδωρος Κωνσταντίνου Κολοκοτρω-
νης, έν Αθήναις 1846, σελ. 4 κ. έ. Αυτόθι σημειοϋνται 300 οί άποτελοϋντες 
τό σώμα τοΰ Μπότσικα Κολοκοτρώνη, μεθ' Ου επετέθη κατά τών έξάκις χιλίων 
Τούρκων εις του Ντάρα τον Παλιόπυργον. 

Πρβλ. και Τάκη Κανδηλιόρου Ιστορία Γορτυνίας σελ. 122 κ. ε. 
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άρμοζει εσαεί νά μνημονεύηται ώς ΰψιστον σημεϊον φιλοπατρίας καί 
ηρωισμού. 

Διά τήν πράξιν ταύτην οίκτείρει ό Μάνθος τούς κατοίκους τών ανω
τέρω χωρίων, οί δέ στίχοι αυτού κατέστησαν κατ ' ολίγον μετατραπέντες 
παροιμιώδεις, διότι δέον νά ληφθή ύπ' όψιν ότι τό στιχούργημα τοΰ 
Μάνθου ήτο έκ τών φιλτάτων αναγνωσμάτων τών δουλευόντων πατέρων 
ημών, ουκ ολίγας διά τούτο αριθμών εκδόσεις 1, καί ότι ραψωδοί περιερ-
χόμενοι ήδον τούτο υπερβάλλοντες άμα τάς έν αΰτώ έκτεθειμένας τουρ-
κικάς ωμότητας, ίνα οί άκούοντες δούλοι παρηγορώνται έπί τή ιδέα, Οτι 
ήττονα τών πατέρων αυτών υφίστανται κακά. 

Κ Γ ' 

Άπ' τή χώρα Στεμνίτσα 
στό Γιάσι τό χωριό, 
άπό μένα τή Μηλιά 
σέ σένα τό Γιάννη, 
παν φορείς τό μαύρο φέσι. 
Μας γυρεύουν τή Γκορτζιά 
άπ' τού κάστρου το μαχαλά, 
κ' έχει σπίτι ό γαμπρός, 
πώχει συγκολλά τό λόγγο, 
πώχει συγκολλά τό φουρνο, 
σύγκολλα και τό ποτάμι. 
Στείλε μας γραφή με κρίσι. 
Σου φιλώ χέρια και πόδια 
κ' ή Γκορτζιά αέ προσκυνάει. 

Τό περίπαιγμα τούτο φέρεται ύπό τύπον επιστολής. Στεμνιτσιώτισσα 
δήθεν, Μηλιά, ονόματι, έπιστέλλει πρός τόν έν Γιάσι ( = Ίασιω) συζυγόν 

1 Πρβλ. Κ . Σάθα Νεοελληνική Φιλολογία σελ 595. Κατά τάς ημετέρας μελε
τάς περιέτυχον ήμϊν αί έξης εκδόσεις : τοΰ 1800, 1803, 1809, 1814,πασαι έκτυ-
πωθεισαι ύπό τοΰ έν Βενετία Πάνον θεοδοσίον. Ή τελευταία έκδοσις, τοΰ 1814, 
ψευδώς είτε εσφαλμένως σημειοΰται ώς πρώτη έκδοσις. (Πρβλ. Παπαδοπού-
λου-Βρετοΰ Νεοελληνική Φιλολογία, τόμ. Β', σελ. 111). Ό Γεώργιος Ζαβίρας 
(Νέα Ελλάς ή Έλληνικόν Θέατρον, εκδοσις Γ. Κρέμου, έν Αθήναις 1872, σελ. 
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της Γιάννην, άγγέλλουσα αϋτώ προσενεχθέν συγγέσιον διά τήν κόρην της 
Γκορτζιά, έκθέτουσα τά πλεονεκτήματα τού οίκου τού προκειμένου γ α μ 
βρού, ότι δήλα δή έχει συγκολλα (=πλησίον) τό λόγγο, τό φονρνο και 
τό ποτάμι, ζητεί άπάντησιν (=γραφή μέ κρίσι) άσπαζομένη έπιχαρίτως 
τόν σύζυγόν της ατά χέρια και στα πόδια. 

θέλοντες οί περίοικοι τής Στεμνίτσης νά άποδώσωσι είς τούς κατοί
κους ταύτης καί μάλιστα είς τάς γυναίκας έλλειψιν αναπτύξεως καί 
βλακίαν παρέστησαν τήν Μηλιά νά επιγραφή τήν έπιστολήν : άπό τή 
χώρα Στεμνίτσα στο Γιάσι τό χωριό 1, νά νομίζη δήλον ότι τό Ίάσιον 
χωρίον απέναντι τής χωρας Στεμνίτσας' χαρακτηριστικόν δέ τού ανδρός 
της ν' άναφέρη ότι φορεί μαύρο φέσι. Τό όνομα Γκορτζιά ώς βαπτι-
στικόν δέν άπαντα έν Στεμνίτση, οΰδ' άλλαχοΰ, έφ' όσον γνωρίζομεν, 
άλλ'άπεδόθη είς τούς Στεμνιστιωτας ύπό τών περιοίκων αυτών, ίνα 
παραστήσωσι τούτους τόσον άφιλοκάλους, ώστε νά δίδωσιν είς γυναίκας 
τό όντως άπαίσιον όνομα Γκορτζια τό δυνάμενον καί τόν ήκιστα νευρι-
κόν νά έ ξ ε γ ε ί ρ η . — Ό Μαχαλάς του κάστρου είναι ή έτερα συνοικία 
τής Στεμνίτσης καλούμενη ούτω, διότι κείται έπί λειψάνων, καταφα
νών μέχρι τών άρχων τού Ι θ ' αιώνος 2 , φρουρίου φραγκικού, ειμή τής 
αρχαίας Ύψουντος, διότι κατά τινας 3 ή Στεμνίτσα κατέχει τήν θέσιν 
τής αρχαίας ταύτης πόλεως, όπως τό όρος Κλεινίτσα, έπί τής Ν Α 
πλευράς τού όποιου ΐδρυται ή Στεμνίτσα, είναι κατά τινας 4 τό ύπό 
τοΰ Παυσανίου μνημονευόμενον 5 όρος Ύψους. 

Ν. Α. ΒΕΗΣ 

438 - 9) αναφέρει ονομαστικώς εκδοσιν τοΰ 1765 παρά τώ αύτώ Πάνω θεοδοσίω, 
Ένετίησι. Έν δέ τή βιβλιοθήκη τής Βουλής τών Ελλήνων, καθ' ά αξιόπιστον 
άτομον έπληροφόρησεν ήμας, εναπόκειται έκδοσις τοΰ στιχουργήματος τοΰ Μάν
θου έκτυπωθεισα αυτόθι εκ του ελληνικου τυπογραφείου ό «Φοϊνιξ» 1839· δέν ήδυ-
νήθημεν ομως νά ϊδωμεν ήμεϊς αϋτοι ταύτην. 

' Οί πρό τής επαναστάσεως πρόγονοι ημών έν ταϊς έξωτερικαις έπιγραφαϊς 
τών επιστολών συνείθιζον πολλάκις νά σημειώνωσι καί τόν τόπον όθεν ή επι
στολή, ούτω εγραφον : έκ Στεμνίτοας είς χείρας τον υίου μου Λ. . . είς Κων-
οταντινουπολιν κλ. 

2 'Αθαν. Παπαχριστοπούλου Τρικολωνικά. Έν Αθήναις 1889, σελ. 34. 
3 Αυτόθι, και σελ. 21. 
4 Αυτόθι. Ίερ. Βογιαντζή Περιηγησις κατα τήν επαρχίαν Γορτυνίας, έν τώ περιο-

δικώ «Βυρων», τόμ. Α ' σελ. 50. 
5 ' Αρκαδικά, XXXV. 7. 
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Λ Ο Γ Ο Σ 

ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ TΩN TPIΩN ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ορθώς καί καταλλήλως καθιερώθη ανέκαθεν, ίνα τήν σεμνήν ταύτην 

έορτήν τών τριών μεγάλων διδασκάλων καί ιεραρχών άγωσιν άπό κοινού 

ή τε εκκλησία καί ή σχολή. Οί τρεις ούτοι μέγιστοι φωστήρες διαπρέ-

πουσι καί άκτινοβολοϋσιν έν τώ νοητώ στερεώματι άφ' ενός μέν ένεκα 

τών χριστιανικών αρετών ΰφ' ών περιεκοσμοϋντο, άφ' έτερου δέ ένεκα 

τής ελληνικής παιδείας ής έτυχον καί τής όποιας ίεροφάνται υπήρξαν. 

Λίαν δικαίως λοιπόν συμπανηγυρίζουσι σήμερον ή ορθοδοξία και τά 

ελληνικά γράμματα, ό χριστιανισμός άφ' ενός καί ό ελληνισμός άφ' έτε

ρου. Καϊ ή μέν εκκλησία δι' ιερών ύμνων πρό ολίγου τάς άρετάς τού

των έξυμνήσασα πάσι τοις πιστοϊς πρότυπον μιμήσεως ΰπέδειξεν, ή δέ 

σχολή προσερχόμενη δευτέρα ίνα συμμετάσχη τής σεμνής καί χαρμόσυ

νου ταύτης τελετής, καθήκον έχει, φρονώ, νά στρέψη την προσοχην 

ημών προς τήν άγνήν καί άνεξάντλητον έκείνην πηγήν, έξ ής ήντλησαν 

τά νάματα, δ ι ' ών κατήρδευσαν τήν ανθρωπότητα οί σήμερον έορταζό-

μενοι άγιοι. Τούτου ένεκα προσκληθείς ίνα αναγγείλω τόν πανηγυρικόν 

άπό τού βήματος τούτου, τό όποιον βεβαίως έκόσμησαν μέχρι τούδε 

ρήτορες καί τήν ήλικίαν ανώτεροι καί τήν πεϊραν δεξιώτεροι καί τήν 

ρητορικήν δεινότεροι έμού εξέλεξα ώς θέμα : Περι του άρχαίου ελληνι

κου πνεύματος, ήτοι του ελληνικού πολιτισμού, και τής επιδράσεως 

αυτον ίν τή καθόλου ιστορία. Πρός άνάπτυξιν λοιπόν τού θέματος τού

του επικαλοΰμαι τήν εύμενή ύμών άκρόασιν. 
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Ή ίστορία, φιλόμουσοι Κύριοι, είναι (ώς λέγει που ό Daude) ή βιο

γραφία τών εθνών, ώς ή μυθιστορία ή βιογραφία τών ατόμων. Καϊ 

αληθώς" έκαστον έθνος έχει ίδιον βίον, ο βίος δέ ούτος τών εθνών, ώς 

καί ό τών ατόμων, ότέ μέν είναι σύντομος καί βραχύς και άσημος, οτέ 

δέ εκτενής καί ένδοξος καί μακραίων και είς τινα μέν είναι ράδιος καί 

ομαλός εις άλλα δέ δυσχερής καϊ επίπονος. Έν τώ περιπετειώδει δρά-

ματ ι , Οπερ καλείται παγκόσμιος ιστορία, έκαστον έθνος εμφανίζεται έπϊ 

τής σκηνής καί συμφώνως τώ χαρακτήρι αυτού αναλαμβάνει τό έργον 

πρωταγωνιστοΰ, δευτεραγωνιστοΰ, τριταγωνιστοΰ ή καί άφωνου προσώ

που. Ποϊον λοιπόν είναι τό πρόσωπον, όπερ άνέλαβεν έν τή παγκοσμίω 

ίστορία τό έλληνικόν έθνος ; Έάν έξετάσωμεν τάς τρεις πράξεις τού 

πολύπλοκου δράματος, θά ίδωμεν ότι έν άπάσαις σχεδόν τό έθνος τοΰτο 

πρωταγωνιστεί. Καϊ έν τή πρώτη πράξει, ήτοι τή αρχαία ιστορία, ώς 

υπέρμαχος τής ιδέας τοΰ καλοΰ, καί έν τή δευτέρα, ήτοι τή μεσαιω

νική, ώς υπέρμαχος τής ιδέας τοΰ άγαθοΰ, καί έν τή τρίτη, ήτοι τή 

τών νεωτέρων χρόνων, ώς εισηγητής τής ιδέας τοΰ άληθοΰς. είναι ό 

ήρως περί όν περιστρέφεται άπασα ή ύπόθεσις. Είτε ευρίσκεται έπϊ τής 

σκηνής, είτε αποχωρεί αυτής, αί τύχαι αύτοΰ συνδέονται πρός τάς 

τύχας τών λοιπών δρωντων προσώπων καί τό πνεύμα τοΰ χαρακτήρος 

αύτοΰ επηρεάζει καί ρυθμίζει όλόκληρον τήν ίστορικήν δράσιν. Ά λ λ ' 

άραγε ποίον είναι τό μέσον, όπερ κατέστησε τό έλληνικόν έθνος πρωτα-

γωνιστήν ; Ποίον είναι τά έλατήριον όπερ άνύψωσεν αυτό εις τοιαύτην 

περιωπήν ; Ποία είναι ή μυστηριώδης δύναμις, δι' ής κατώρθωσε νά 

έλκυση πρός εαυτό τήν προσοχήν πάντων τών λοιπών εθνών ; Ή δύνα

μις αύτη, είναι τό πνεύμα ύπό τοΰ οποίου ένεφορείτο τό έθνος τοΰτο, 

ή δέ εξωτερική έκδήλωσις τοΰ πνεύματος τούτου δι' έργων η διά λόγου 

έν ταίς ίδιωτικαίς, κοινωνικαίς, πολιτικαίς καί θρησκευτικαίς σχέσεσιν 

αυτού είναι ό ελληνικός πολιτισμός.Άς ΐδωμεν ήδη, πόθεν προήλθε καί 

πώς άνεπτύχθη τό έλληνικόν τοΰτο πνεύμα καϊ ό ελληνικός πολιτισμός. 

Καθώς έν τή βιογραφία τών άτόμων ούτω καί έν τή βιογραφία τών 

εθνών, ίνα σχηματίση τις όρθήν περί αυτών κρίσιν καί δεόντως εκτί

μηση αυτά, οφείλει νά άποβλέψη ουχί απλώς εις τά έργα αυτών, άλλά 

συγχρόνως νά έρευνήση καί τά ελατήρια τών πράξεων των, ήτοι τήν 

βούλησιν επειδή δέ ή βούλησις αποτελεί τήν βάσιν τοΰ χαρακτήρος, 

έπεται ότι οφείλει τις τότε νά ψυχολογήση καί έπϊ τοΰ χαρακτήρος 

αυτών. Ά λ λ ' ή βούλησις καϊ ό χαρακτήρ έξ άλλου, ώς διδάσκει ή ψυχο-
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λογία, μορφοΰται καί εξαρτάται έκ τής ενεργείας εξωτερικών εντυπώ

σεων καί επιδράσεων, επομένως ό ακριβής βιογράφος ή έθνογράφος οφεί

λει νά λάβη ύπ' όψει καί τάς έξωτερικάς ταύτας επιδράσεις. Έάν ήδη 

έξετάσωμεν τόν χαρακτήρα τον ελληνικού έθνους, θά ϊδωμεν επίσης ότι 

δύο σπουδαιότατοι εξωτερικοί παράγοντες συνετέλεσαν μεγάλως είς τήν 

μόρφωσιν αυτού - ούτοι δέ είναι ή γεωγραφική θέσις τής χώρας αυτών 

άφ' ενός καί ή φύσις τού εδάφους αυτής άφ' έτερου. Ή Ελλάς περι

λαμβανομένη μεταξύ τριών ηπείρων, περιβρεχομένη κατά τό πλείστον 

ύπό θαλάσσης καί συνδεόμενη διά νήσων, ώς διά γέφυρας, μετά τής 

Ασίας, τής αρχαίας ταύτης κοιτίδος τού πολιτισμού, ήτο επίκαιρος 

σταθμός τών έκ τών τριών είρημένων ηπείρων αποπλεόντων καί χάριν 

εμπορίας διασχιζόντων τά κυανά τής Μεσογείου κύματα. Οί έμποροι 

όμως υπήρξαν πάντοτε, καί θά είναι, οί πρώτοι φορείς τού πολιτισμού, 

ούτω λοιπόν τά πρώτα σπέρματα τής αναπτύξεως τού ελληνικού έθνους 

κατετέθησαν έν τή συνειδήσει αυτού ύπό τών ξένων. Ούτοι έκόμιζον είς 

τούς "Ελληνας ού μόνον τά προϊόντα τής εαυτών χώρας, άλλά συγχρό

νως πολλάς καί ποικίλας γνώσεις γεωγραφικάς, ίστορικάς, πολιτικάς καί 

θρησκευτικάς, δι' ών έμορφοΰτο καί άνεπτύσσετο βαθμηδόν τό έλληνικόν 

πνεύμα. Πόσον τώ όντι ή εμπορική επιμιξία συντείνει είς τήν ύλικήν 

καί διανοητικήν άνάπτυξιν τών κατοίκων χώρας τινός, αποδεικνύεται 

καί διά παραδειγμάτων τής συγχρόνου ιστορίας, ότε μετά τήν άνακά-

λυψιν νέων χωρών καί τήν διά τού άτμου διαχάραξιν νέων εμπορικών 

οδών, έθνη καί πόλεις αφανείς μέχρι τούδε άνεδείχθησαν καί διαπρέ-

πουσι, τουναντίον δέ άλλαι ένδοξοι ποτε καί μεγάλαι κατήήλθον σήμερον 

είς άφάνειαν καί παρακμήν. Ά λ λ ' έκτος τής γεωγραφικής τής Ελλάδος 

θέσεως καί ή φύσις τού εδάφους αυτής συνετέλεσεν ενωρίς ήδη είς τήν 

μόρφωσιν τού πνεύματος τών κατοίκων αυτής. Ένώ αί κορυφαί τού 

Πίνδου καί Όλύμπου άκτινοβολούσιν έκ τής καλυπτούσης αύτάς χιόνος, 

έπί τού Υμηττού συλλέγουσιν αί μέλισσαι διαρκώς τό ήδύ αυτών μέλι 

έξ ανθέων εαρινών, καί ώσπερ έν τή Α τ τ ι κ ή ούτω καί έν τή Πελοπον-

νήσω καί ταίς νήσοις «ή λιγεία αηδών μινύρεται χλωραϊς ύπό βάσσαις», 

ώς λέγει ό Σοφοκλής, «καί θάλλει ό καλλίβοτρυς νάρκισσος καί τό 

άγήρατον, αύτοποιόν γλαύκας κουροτρόφου φύλλον έλαίας» (Οίδ. Κολ. 

670). Τό έδαφος λοιπόν τής Ελλάδος παρουσιάζει τάς ποικιλωτάτας 

κλιματικάς μεταβολάς. Ή διαφορά δέ αύτη τού κλίματος ένέβαλεν είς 

τούς κατοίκους τής χώρας τήν ιδιότητα τοΰ νά συμβιβάζωνται πρός 
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τήν θερμοκρασίαν οιουδήποτε τόπου. Έ ξ άλλου τό μέν άγονον τού 

εδάφους, όπερ μόνον διά πόνου μακρού παρείχε τά πρός τό ζήν, ένέβα

λεν αϋτοίς τό φίλεργον, ό δέ περιβάλλων αυτούς άτρύγετος ήτοι άκατα-

δάμαστος πόντος, τό γενναίον καί τήν πρός τούς κινδύνους περιφρόνησιν. 

Ά λ λ ' ένώ αί ιδιότητες αύται άπέβλεπον μάλλον είς τάς σωματικάς 

αυτών άνάγκας, έτεραι άποβλέπουσαι ιδίως είς τό πνεύμα ήσαν επίσης 

παράγωγα τής φύσεως τής χώρας αυτών. Ή Ελλάς δύναται νά όνομα-

σθή χώρα κινήσεως, διότι έν αυτή τό πάν κινείται καί ουδέν ηρεμεί. 

Ό Αίολος σπανίως κλειεί τούς ασκούς αυτού, ό δέ ένοσίχθων Ποσειδών 

ουδέποτε αφήνει νά άναπαυθή ή τρίαινα του. "Η διαρκής τών άνεμων 

φορά, ή κίνησις τής θαλάσσης διά τών τρικυμιών και τής ξηράς διά τών 

συχνών σεισμών, ό αιφνίδιος, ορμητικός καί καταστρεπτικός ενίοτε ρους 

τών χειμάρρων, μεταβάλλουσιν, ούτως ειπείν, τήν αψυχον φύσιν τής 

χώρας είς έμψυχον όν τήν κίνησιν δέ ταύτην παρέσχεν αύτη καί είς τό 

πνεύμα τών κατοίκων της. Αύτη ένέβαλεν είς αυτούς ενωρίς τήν τάσιν 

πρός τό είδέναι, ήτοι τήν φιλοσοφικήν έρευναν, καί άπόδειξις, ότι ό ύπα

τος τών φιλοσόφων, δηλ. ό Αριστοτέλης, απέδιδε το πάν είς τήν κίνη

σιν λέγων «ή κίνησις ούτ' έγένετο ούτε φθείρεται, άλλ' άεί ήν καί άεί 

έσται καί τοΰτ' άθάνατον καί άπαυστον υπάρχει τοίς ούσι, οίον ζωή τις 

ούσα τοίς φύσει συνεστώσι πάσι» (Φυσ. Άκροασ. Η ' ) . Ά φ ' έτερου δέ 

πάλιν ή ενώπιον τών οφθαλμών αυτών έκτεινομένη ευρεία καί απέραντος 

θάλασσα καί ό υπεράνω τών κεφαλών αυτών έξαπλούμενος κυανούς καί 

σχεδόν πάντοτε αίθριος ουρανός παρέσχον είς τήν φαντασίαν αυτών πτή-

σιν άέτειον, ένώ ή κανονικότης τών γραμμών τού ορίζοντος, ή λαμ-

πρότης τού αιθέρος, ή ποικιλία καί αρμονία τών χρωμάτων ένέβαλεν 

αύτοίς τήν ίδέαν τού καλού καί τήν λατρείαν τών Μουσών, τών θυγα

τέρων τής Αρμονίας, καί τής Αφροδίτης ήτις εκπέμπει τόν έρωτα, τόν 

ύψηλόν εκείνον καί θείον έρωτα, ον έξύμνησεν ό Σωκράτης, όστις είναι 

πάρεδρος τή σοφία καί όστις οδηγεί πρός τήν άρετήν. Ούτω λοιπόν 

δύναται τις νά είπη περί τών Ελλήνων έν γένει ό,τι ο Ευριπίδης είπε 

περί τών συμπολιτών αυτού Αθηναίων ιδία" οτι δηλ. 

» έφέρβοντο κλεινοτάτην σοψίαν άεί διά λαμπρότατου 

» βαίνοντες άβρώς αιθέρος, ενθα ποθ' άγνας 

»εννέα Πιερίδας Μουσας λέγουσι 

» ξανθάν Άρμονίαν φυτεΰσαι' 

11 
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καί εις τούς οποίους ή Κύπρις 

» άει επιβαλλομένα 
» χαίταισιν ευώδη ροδέων πλόκον άνθέων 
»τή σοφία παρέδρους επεμπεν ερωτας, 
»παντοίας άρετάς ξυνεργους. 

Εις τάς έξωτερικάς λοιπόν ταύτας επιδράσεις, άλλά συγχρόνως καί 

εις έμφυτόν τινα ϊδιοφυίαν τών Ελλήνων οφείλει τις νά άποδώση τά 

αίτια τής ταχείας αναπτύξεως καί τοΰ πολιτισμού αυτών. Πότε ήδη 

ήρξατο ό πολιτισμός ούτος, είναι δύσκολον νά καθορισθή. Εις χρόνους 

πανάρχαιους, ους δέν δύναται νά φώτιση ή δάς τής ιστορίας, αναφαί

νονται τά "ίχνη αύτοΰ, καίτοι ταΰτα περιβάλλονται ύπό τοΰ πυκνοΰ τής 

μυθολογίας πέπλου. Οί άθλοι, έπϊ παραδείγματι, τοΰ Ηρακλέους καί τοΰ 

Θησέως ουδέν έτερον πιθανώς σημαίνουσιν εί μή τούς ευγενείς αγώνας 

προς έξημέρωσιν τής άγριότητος τής τε φύσεως καί τών πέριξ οίκούν-

των" ή Αργοναυτική εκστρατεία ήτο έπιχείρησις εμπορική έχουσα σκο

πόν έκπολιτιστικόν, ό δέ Τρωικός πόλεμος έγένετο βεβαίως ουχί χάριν 

τής άρπαγείσης Ελένης, διότι, κατά τήν άστείαν φράσιν τοΰ πατρός 

τής ιστορίας, «εί μή αύτη έβούλετο ούκ άν ήρπάζετο» (Ήροδ. 1,4), 

άλλ' ήτο απόπειρα κατακτήσεως, ήν επιχειρεί έθνος εύρισκόμενον ήδη 

έν τή άκμή του. Έξ άλλου τά αρχαιότατα έπη τού Όμηρου μαρ-

τυροΰσι περί τής υπάρξεως τοιούτου πανάρχαιου έλληνικοΰ πολιτι

σμού. Ή ποίησις δέν ήτο βεβαίως δυνατόν νά φθάση εις τήν τελειό

τητα έκείνην, ήν έχουσι τά έργα τοΰ Όμηρου, εί «ή μετά προ-

παρασκευήν πολλών εκατονταετηρίδων. Τοΰτ' αυτό δέ δύναται τις νά 

παρατήρηση καί περί τής τέχνης, ήτις διαφαίνεται έν τοϊς ρηθεϊσι 

ποιήμασι. Ή περιγραφή π. χ. διαφόρων όπλων καί κοσμημάτων ( Ό δ . 

Δ 130), ιδίως δέ ή περιγραφή καλλιτεχνικών έργων τοΰ Ηφαίστου, 

καί τής άσπίδος τού Άχιλλέως ( Ί λ . Σ 370, 478), τοΰ ανακτόρου 

τοΰ Μενελάου έν Σπάρτη ( Ο δ . Δ 45) και τοΰ Αλκινόου έν τή χώρα 

τών Φαιάκων ( Ό δ . Η 85) άποδεικνύουσιν ότι ή αρχιτεκτονική καί ή 

επεξεργασία τοΰ μαρμάρου καί τών μετάλλων ήσαν ήδη γνωσται πολύ 

προ τής εποχής τοΰ Όμηρου. Τέλος ή άνακάλυψις έργων τέχνης προϊ

στορικής εποχής διά τών ανασκαφών έπιβεβαιοϊ τήν πιθανότητα τής 

υπάρξεως ακμαίου ελληνικού πολιτισμού κατά τούς πανάρχαιους έκει'-
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νους χρόνους. Ά λ λ ' άς καταλίπωμεν ταύτα καί άς έλθωμεν εις τήν 
κυρίως ίστορικήν έποχήν. 

Άπό τής 8ης ήδη π. Χ . έκατονταετηρίδος μέχρι τών Μηδικών πολέ
μων δυνάμεθα νά άκολουθήσωμεν άσφαλέστερον τά ίχνη τοΰ έλληνικοΰ 
πολιτισμού. Έν διαφόροις πολεσιν άνδρες νομοθεται διά τών σοφών 
αυτών νομοθεσιών καταθέτουσι τάς βάσεις ωφελίμων καί συνετών πολι
τευμάτων, ώς ό Σόλων έν Αθήναις, ό Χαρώνδας έν Κατάνη. ό Λυκούρ
γος έν Σπάρτη, ό Πιττακός έν Μιτυλήνη. "Αλλοι έχοντες εις χείρας 
αυτών τήν αρχήν ώς τύραννοι αγωνίζονται, όπως καταστήσωσι τήν 
αυλήν αυτών κέντρον πνευματικής κινήσεως προστατεύοντες τήν ποίη-
σιν και τάς τέχνας, ώς ό Περίανδρος έν Κορίνθω, ό Θεαγένης έν 
Μεγάροις, ό Κλεισθένης έν Σικυώνι, ο Πολυκράτης έν Σάμω. Αί έν 
τή Μ . Ασία ένεκα τής επιδρομής τών Δωριέων ίδρυθείσαι ελληνικά: 
άποικίαι μεταβάλλονται εις εστίας διαδόσεως καί εξαπλώσεως τοΰ 
έλληνικοΰ πολιτισμού. Τά παράλια τοΰ Αιγαίου δέν έξαρκοΰσι πλέον, 
άλλ' εις επικουριαν έρχονται ή Μεσόγειος θάλασσα και ό Εύξεινος 
Πόντος. "Ηδη άπό τού 600 π. Χ . οί Φωκαεΐς έθεσαν τά θεμελια τής 
Μασσαλίας, τής όποιας τήν 25ην έκατονταετηρίδα μετα τοσαυτης 
λαμπρότητος έτέλεσαν οί κάτοικοι προ δύο ετών ή δέ μικρά Μίλητος 
αποστέλλει κατά διάφορους διευθύνσεις υπέρ τάς 80 αποικίας. Τήν 
έμπορικήν ταύτην άνάπτυξιν και κίνησιν παρακολουθεί καί ή ποίησις. 
Άπό τής 7ης ήδη έκατονταετηρίδος τό ήρεμον και μεγαλοπρεπές, 
άλλά καί άντικειμενικόν έπος διαδέχεται διά τοΰ Καλλίνου, τοΰ Μ ί 
μνερμου, τοΰ Τυρταίου καί άλλων τό πλήρες πάθους καί δράσεως 
ύποκειμενικάν έλεγείον, έν ω συγχρόνως επί τής θελκτικής τής Λ έ 
σβου ακτής αντηχεί ή βάρβιτος τής μειλιχομειδοΰς Σαπφοΰς, τής 
δεκάτης τών Μουσών, τής όποιας αί περιπαθείς στροφαι διεδόθησαν 
άστραπηδόν εις πασαν έλληνικήν γωνίαν, ό έκ Πάρου Αρχίλοχος χρίει 
διά τής πικρίας εκείνης τά βέλη του ιάμβου του, ήτις αναγκάζει τόν 
Λυκάμβην καί τάς θυγατέρας του νά αύτοκτονήσωσι. Κατά τήν αυτήν 
δέ σχεδόν έποχήν ό Τέρπανδρος ανευρίσκει τούς ακριβείς νόμους τοΰ 
ρυθμού καί τής αρμονίας, ό Αλκμάν και ό Στησίχορος τονίζουσι τά 
σοβαρά καί αξιοπρεπή αυτών χορικά μέλη καί ό Αρίων διά τοΰ άσμα
τος αύτοΰ χαλιναγωγεί καί γοητεύει τούς δέλφινας. Τέλος έν τή φιλο
σοφία ό Θαλής, Οστις ήδη κατά τό 610 π. Χ . προείδε καί προείπεν 
έκλειψίν τινα τοΰ ήλιου, αναζητεί τήν αρχήν τών όντων εις τό ύδωρ, ό 
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Ηράκλειτος είς τό πυρ, ό Πυθαγόρας εις άϋλόν τινα ούσίαν, τους αρι
θμούς, καί ό Ξενοφάνης εκ Κολοφώνος ήδη κατά τό 570 π. Χ . κηρύττει 
τόν μονοθεϊσμών άναφωνών τό περίφημον εκείνο : 

»εις θεος έν τε θεοϊσι και ανθρώποισι μέγιστος, 

» ούτε δέμας θνητοΐσιν όμοίιος ουτε νόημα, 

»ουλος ορα, ουλος δέ νοει, ουλος δέ ακούει. 

Πάντα ταύτα άποδεικνύουσιν ότι κατά τήν περίοδον ταύτην, ήτοι άπό 
τοΰ 700 π. Χ . ή πνευματική δράσις καί κίνησις ήτο μεγίστη καί οτι 
τό έλληνικόν έθνος προηλείφετο ήδη, Οπως άναλάβη κατά τήν πρώτην 
περίοδον τής ιστορίας τό πρόσωπον πρωταγωνιστοΰ έπί τής σκηνής 
αυτής. Ειναι αληθές ότι κατά τήν έποχήν ταύτην ύπήρχον καί έτερα 
έθνη ανώτερα μάλιστα τού ελληνικού κατά τό πλήθος καί τήν ύλικήν 
δύναμιν, άλλά τά έθνη εκείνα ώς μόνην κληρονομίαν κατέλιπον είς τήν 
ίστορίαν τό όνομα των. Ούτε Άσσύριοι καί Αιγύπτιοι, ούτε Σκύθαι καί 
Λυδοί, ούτε Μήδοι καί Πέρσαι δύνανται νά διαμφισβητήσωσι τό γέρας 
τής ιστορίας, διότι τά έθνη ταΰτα έστήριξαν τήν δόξαν αυτών έπί τής 
υλικής μόνον αναπτύξεως, ή τοιαύτη δέ μονομερής άνάπτυξις δυνατόν 
ίσως νά παραγάγη Κροίσους ή Σαρδαναπάλους, ουδέποτε όμως θά φέργι 
είς φώς Σοφοκλείς, Ήροδότους, ή Πλάτωνας. Εθνών προαχθέντων 
ούτως ή άνάπτυξις είναι εφήμερος, ή λάμψις παροδική, ή δέ δύναμις 
εκπλήσσει μέν ίσως διά τοΰ όγκου αυτής πρός στιγμήν, άλλ' ούτε τό 
ενδιαφέρον δύναται νά κινήση ούτε τόν θαυμασμόν νά έξεγείρη. "Ομοίως 
αί πυραμίδες τής Αιγύπτου έπισύρουσι μόνον διά τό μέγεθος τήν προσο-
χήν τοΰ άρχαιοδίφου, άλλ' εν κιονόκρανον τοΰ Παρθενώνος παρ' ολην 
τήν σμικρότητα του κινεί μάλλον τό ενδιαφέρον καί εξεγείρει μάλλον τόν 
θαυμασμόν καί ένθουσιασμόν αύτοΰ" ουχί λοιπόν δύναμις υλική, ουχί 
όγκος εξωτερικός, άλλά δύναμις εσωτερική καί ηθική είναι εκείνη, ήτις 
άνυψοί τά τε άτομα καί τά έθνη. Τήν δύναμιν ταύτην άνεκάλυψαν καί 
έχρησιμοποίησαν μόνοι οί "Ελληνες, είς ταύτην δέ όφείλουσι τό μεγα-
λεϊον και τήν ύπεροχήν αυτών. 

Ή υπεροχή αύτη τού έλληνικοΰ πνεύματος κατεδείχθη άπό τών 

Μηδικών πολέμων καί εφεξής" οί πόλεμοι μάλιστα ούτοι συνετέλεσαν 

κυρίως, ίνα ό ελληνικός πολιτισμός άνέλθη είς τό ζενίθ τής αναπτύξεως 

αυτού" επειδή δέ πάλιν ή έπίδρασις τού ελληνικού πολιτισμού έν τή καθό

λου ιστορία, ώς θά ϊδωμεν, είναι μεγίστη, έπεται Οτι οι Μηδικοί πόλεμοι 
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είναι μεγίστης σπουδαιότητος ού μόνον διά τήν έλληνικήν, άλλά καί 
διά τήν παγκόσμιον ίστορίαν. Τήν σπουδαιότητα αυτών κατενόησεν ό 
πατήρ τής ιστορίας, δι' ο καί διεξήλθεν αυτούς μετά τοσαύτης γλα-
φυρότητος καί χάριτος" άλλά και ό Ισοκράτης καλών τόν Μηδικάν 
πόλεμον «έπιφανέστατον πάντων τών πολέμων» παρατηρεί ότι ούτος 
συνέβη κατά τινα θείαν βούλησιν, ίνα μή ή αρετή τών "Ελλήνων παρέλθη 
απαρατήρητος καί άκλεής, λέγων : «Οίμαι δέ καί τόν πόλεμον θεών τινα 
συναγαγεϊν άγασθέντα τήν άρετήν αυτών, ίνα μή τοιοΰτοι γενόμενοι τήν 
φύσιν διαλάθοιεν, μηδ' άκλεώς τόν βίον τελευτήσαιεν, άλλά τών αυτών τοις 
έκ τών θεών γεγονόσι καί καλουμένοις ήμιθέοις άξιωθεϊεν» (Πανηγ. § 23). 

Καί αληθώς οί Μηδικοί πόλεμοι είναι τό στάδιον, ένθα δύο δυνάμεις 
συνεκρούσθησαν καί ένθα έναργώς απεδείχθη ότι ή υλική δύναμις, όσον 
μεγάλη καί άν είναι, δέν δύναται νά διαγωνισθή πρός τήν έτέραν ήθικήν 
δύναμιν, ήτοι τήν άρετήν. Το έγκώμιον τής δευτέρας έπλεξε καί είς 
τών στρατηγών τοΰ ήγέτου τής τεραστείας δυνάμεως, δηλ. τοΰ Ξέρξου, 
ό Τριτανταίχμης ό 'Αρταβάνου, όστις παρά τά όρια τής "Ελλάδος ευρι
σκόμενος καί άκουσας παρά τίνων προσελθόντων 'Αρκάδων, ότι οί "Ελ
ληνες έν πάση ησυχία καί αταραξία αγωνίζονται έν Ολυμπία δι' ένα 
κλάδον έλαίας, εστράφη πρός τόν Μαρδόνιον έπί παρουσία τού Ξέρξου 
καί είπεν αϋτώ «παπαί Μαρδόνιε, κοίους έπ' άνδρας ήγαγες μαχησομέ-
νους ήμέας, οί ού περί χρημάτων τόν αγώνα ποιούνται, άλλά περί αρε
τής!» (Ήροδ. 8,26). Ά λ λ ' ή αρετή αύτη τού ελληνικού πνεύματος δέν 
κατεδείχθη μόνον διά τών είρημένων πολέμων, άλλά συγχρόνως προσέ
λαβε δι ' αυτών τήν τελείαν αυτής άνάπτυξιν. "Η έπίδρασις αυτών έν τε 
τή φιλοσοφία, τή ποιήσει καί τή τέχνη είναι καταφανέστατη. Διά τών 
Μηδικών αγώνων απεδείχθη, ώς είπομεν άνωτερω, ότι ή υπεροχή ανήκει 
ουχί είς τήν τυφλήν ύλικήν δύναμιν, άλλ' είς έτέραν δύναμιν λογικήν 
άπορρέουσαν έκ τοΰ πνεύματος, έντεΰθεν λοιπόν ή φιλοσοφία λαμβάνει 
άλλην ροπήν" ένώ μέχρι τής εποχής εκείνης έζήτει νά έρμηνεύση τήν 
αρχήν τών όντων έκ τής ύλης, ήδη στρέφει τήν προσοχήν αυτής άλλα-
χοΰ καί αναζητεί έτέραν πνευματικωτεραν αρχήν. Ό Αναξαγόρας είναι 
ό πρώτος, όστις έδωκεν είς τήν φιλοσοφικήν έρευναν τοιαύτην τινά ώθη-
σιν διακηρύξας, Οτι τόν κόσμον τούτον διέπει ουχί ύλη καί τύχη τυφλή, 
άλλά νους. Επίσης οί Μηδικοί αγώνες κατέδειξαν, ότι ή άξια έγκειται 
ουχί έν τώ πλήθει, άλλ'έν τώ άτόμω, διά τοΰτο δέ τό άτομον τοΰ 
άνθρωπου καί ιδίως ό εσωτερικός άνθρωπος κατέστη τό κυρίως άντικείμε-
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νον τής φιλοσοφικής σκέψεως παρά τώ Σωκράτει καί τοις μαθηταίς αύτοΰ 
(υποκειμενική φιλοσοφία). Έ κ τών Μηδικών τελος αγώνων ήντλησαν τήν 
ύλην αυτών ιστορικοί, ώς ό Ηρόδοτος, ποιηταί ώς ό Αισχύλος καί ό 
Σιμωνίδης, καί καλλιτεχναι ώς ό Φειδίας καί ό Ικτίνος. Ιδού λοιπόν 
διατί ό ήλιος τού ελληνικού πολιτισμού έφθασεν εις τά μεσουράνημα 
αύτοΰ ολίγα ακριβώς έτη μετά τούς Μηδικούς πολέμους, ήτοι περί τά 
μέσα τής Ε ' π. Χ . έκατονταετηρίδος. Ή εποχή αύτη, ήτις αποτελεί 
τήν λαμπροτάτην περίοδον τής έλλην. ιστορίας, φέρει δικαίως τό όνομα 
τοΰ Περικλέους, διότι ό έξοχος ούτος άνήρ ού μόνον έζησεν έν τώ μέσω 
τής περιόδου ταύτης, άλλά καί συνετέλεσεν όσον ούδεϊς άλλος εις τήν 
λαμπρότητα αυτής· ώς ό ήλιος έλκει περί εαυτόν τούς πλανήτας. ούτω 
καί ό Περικλής συνήγαγε περί εαυτόν πάν ότι έξοχον είχε τότε νά επί
δειξη ή Ελλάς έν τε τή επιστήμη καί τή τέχνη. Αί Αθήναι, καί ιδίως 
ό οίκος τοΰ Περικλέους, είναι κατά τήν έποχήν ταύτην τό σχολεϊον έκ 
τοΰ όποιου έξήλθον οί διδάσκαλοι, οϊτινες έμελλον νά διδάξωσιν άπασαν 
τήν ανθρωπότητα. Παρά τώ Περικλεϊ, όστις δύναται νά θεωρηθή ώς ό 
μέγιστος τών πολιτικών, ισταται ό Θουκυδίδης, όστις είναι ομολογου
μένως ό μέγιστος τών ιστορικών τοΰ κόσμου, παρ' αύτώ δέ ό Σοφοκλής 
ό μέγιστος τών δραματικών, ό Αριστοφάνης ό μέγιστος τών κωμικών, 
ό Φειδίας ό μέγιστος τών άνδριαντοποιών, ο Ικτίνος ό μέγιστος τών 
αρχιτεκτόνων. Ποίαν άλλην όμοίαν έποχήν δύναται νά επίδειξη ή ιστορία 
έν τή πορεία καί αναπτύξει τής άνθρωπότητος ; Πότε άλλοτε συνηντή-
θησαν έν τώ αύτώ τοσαΰται μεγαλοφυίαι ; Ή εποχή τώ όντι τοΰ Περι
κλέους είναι πλήρης δόξης καί κάλλους καί αρμονίας καί μεγαλείου καϊ 
ποιήσεως' εποχή ήν δικαίως νεώτερος τις τών σοφών έκάλεσεν έαρ τής 
άνθρωπότητος. *Ητο αληθώς έαρ τής άνθρωπότητος ή εποχή εκείνη, 
άλλά τό έαρ έν τω βίω τών ατόμων καί τών εθνών, ώσπερ και έν τώ 
φυσικώ κόσμω, διαδέχεται ταχέως τό φθινόπωρον καί ό χειμών. 

Ή άκμή αύτη τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμοΰ δέν διήρκεσεν έπϊ πολύν 
χρόνον, διότι μετ' ολίγον εξερράγη ό εμφύλιος εκείνος πόλεμος, ό όποιος 
διήρεσε τήν Ελλάδα εις δύο αντίθετα στρατόπεδα καί συνέτριψε καί 
έξήντλησε τάς ήθικάς καί ύλικάς αυτής δυνάμεις. Ό Πελοποννησιακός 
πόλεμος έπέφερεν είς τό σώμα τής Ελλάδος πληγάς, αϊτινες ουδέποτε 
πλέον έπουλώθησαν. Σύγχυσις καϊ ταραχαί, αταξία και αναρχία, έκλυσις 
καί διαφθορά έμάστιζον ήδη πάσας τάς έλληνικάς πόλεις- ο Έλληνισμός 
ώμοίαζε πρός σώμα τετρωμένον εις τού όποιου τάς φλέβας άντί θερμού, 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 167 

θρεπτικού, ζωογόνου, σφύζοντος αίματος έρρεεν αίμα μεμολυσμενον, όπερ 
ήπείλει σηπεδόνα' καί αληθώς ή σήψις θά έπήρχετο άφεύκτως, άν μετά 
τοΰ μεμολυσμενου εκείνου αΐματος δέν άνεμιγνύετο αίμα συγγενές μέν 
άλλά καθαρόν καί υγιές, τό μακεδονικόν, δι' ού ό θνήσκων Έλληνισμός 
προσέλαβε νέας δυνάμεις καί άνεπτύχθη εις νέαν ζωήν. Ό Φίλιππος τόν 
όποιον οί περί τόν Δημοσθένη έθεώρουν ώς τύραννον, κατακτητήν καί 
άσπονδον έχθρόν τής Ελλάδος, είναι τουναντίον, ώς ό Ισοκράτης ορθώς 
κατενόησε, σωτήρ καί ευεργέτης αυτής, ή δέ μάχη παρά τήν Χαιρώ-
νειαν, τήν οποίαν έθρήνησαν τότε ώς τήν μεγίστην συμφοράν, είναι του
ναντίον αφετηρία νέας δράσεως, νέων θριάμβων, νέας δόξης, διά τό 
έλληνικόν πνεΰμα καί τόν έλληνικόν πολιτισμόν. 

Διά τών Μακεδόνων εισέρχεται τω όντι ο Ελληνισμός εις νέον στά-
διον ενεργείας· ένώ ό προ τής μακεδόνικης κυριαρχίας Ελληνισμός 
ήσχολήθη εις τό έργον τής μορφώσεως καϊ αναπτύξεως αυτών καθ'εαυ
τόν, ό μακεδονικός Έλληνισμος άνελαβεν έργον πολύ σπουδαιότερον διά 
τήν καθόλου ίστορίαν, τό έργον δηλ. τής έξαπλώσεως τοΰ πολιτισμού 
καί εις τά περί αυτόν έθνη. Τήν έξάπλωσιν ταύτην τοΰ έλληνικοΰ πολι
τισμού έπεχείρησεν ό ήρως εκείνος τής αρχαιότητος, εις τόν όποιον δικαίως 
ή ιστορία άπέδωκε τό όνομα μέγας. Ό Αλέξανδρος κατώρθωσεν εντός 
βραχέος χρονικοΰ διαστήματος νά έπεκτείνη την κυριαρχίαν αύτοΰ άπά 
τών παραλίων τού Εύξεινου μέχρι τής Μέμφιδος καί άπό τών όχθων τού 
Γρανικοΰ μέχρι τοΰ Ινδού. Ή κατάκτησις δέ αύτη τής Ασίας ήτο διά 
τούς λαούς αυτής ουχί ύποδούλωσις καί συμφορά, άλλά ελευθερία καί 
ευεργέτημα. "Αν τήν πορείαν αυτού έχάραττεν διά πυρός καί σιδήρου 
ό Μακεδών κατακτητής, άν τά ίχνη αύτοΰ κατέλειπον όπισθεν τήν έρή-
μωσιν καί τήν καταστροφήν, θά ήτο καί αυτός Α τ τ ί λ α ς ή Ταμερλάνος, 
άλλ'ουχί μέγας - ή ιστορία όμως άπέδωκεν εις αυτόν τόν τίτλον τούτον, 
διότι έμφανίζεται κατά τήν πορείαν αύτοΰ ύπό όλως διάφορον όψιν. Διά 
τής μιας χειρός κρατεί τό ξίφος ώς κατακτητής, διά τής ετέρας όμως 
τήν δαδα τοΰ πολιτισμοΰ ώς διδάσκαλος τής άνθρωπότητος' κατέστρεφεν, 
ίνα δημιουργήση, άνέτρεπεν, Ίνα τακτοποίηση, ύπεδούλου τά σώματα, 
ίνα έλευθερώση τήν διάνοιαν ό Γόρδιος δεσμός έλύθη έν Ασία διά τοΰ 
Μ . Αλεξάνδρου, τουτέστι τό πνεΰμα τών λαών αυτής απηλλάγη τών 
δεσμών τής άμαθίας καί τής βαρβαρότητος δι' αύτοΰ. Τό έργον τοΰτο 
τού εκπολιτισμού τής 'Ασίας δέν ήδυνήθη μέν νά φέρη εις πέρας ό Μ . 
Αλέξανδρος, διότι βάσκανος δαίμων άφήρπασεν αυτόν λίαν προώρως έκ 
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τοΰ κόσμου τούτου, άλλ' ευτυχώς οι διάδοχοι αύτοΰ ήκολούθησαν τά ίχνη 

εκείνου. Παρ' όλας αυτών τάς εμφυλίους διαμάχας καί εριδας δέν παρέ-

λιπον καί τό σπουδαιότατον έργον τής εξαπλώσεως τοΰ Ελληνισμού. 

Αι πόλεις άς ό Αλέξανδρος ϊδρυσεν ή έπροστάτευσεν απέβησαν έστίαι 

φωτός άπλετου διά τήν 'Ανατολήν. Διά τής διαδόσεως τής ελληνικής 

γλώσσης διεδίδοντο συγχρόνως καί ή ελληνική επιστήμη καί ή τέχνη, 

αϊτινες ανέπτυξαν τήν διάνοιαν, εξημέρωσαν τά ήθη, έξήλειψαν τάς 

προλήψεις καί δεισιδαιμονίας καί προπαρεσκεύασαν τό έδαφος διά τό μέγα 

μυστήριον, όπερ έμελλεν έν Α σ ί α νά τελεσθή. Καί τώ όντι μετ' ολίγον 

ό Χριστιανισμός ήδυνήθη έπί τοΰ ούτω προπαρασκευασθέντος εδάφους νά 

ρίψη, έπιτυχέστερον τόν σπόρον αύτοΰ, τήν δέ έν κοινή χρήσει έλληνικήν 

τότε γλώσσαν νά μεταχειρισθή ώς όργανον πρός διάδοσιν τών υψηλών καί 

θείων αύτοΰ αληθειών. Ό μακεδόνικος Ελληνισμός ύπό τήν έποψιν 

ταύτην έχει μεγίστην ίστορικήν σημασίαν, ορθώς δέ ιστορικοί τίνες έκά-

λεσαν τόν 'Αλέξανδρον πρόδρομον τοΰ Χριστιανισμού". 

Διά τοΰ Μ . Αλεξάνδρου ό "Ελληνισμός έξετέλεσε τό έργον τής απο

στολής ήν είχε κατά τήν πρώτην τής ιστορίας περίοδον. Τό έργον τοΰτο 

ήτο διπλούν, ήτοι διανοητική άνάπτυξις καί μόρφωσις έαυτοΰ, έξάπλω-

σις τοΰ πολιτισμοΰ αύτοΰ καί είς τούς άλλους. Ητο έργον βαρύ καί δυσ-

κολώτατον άπήτει δυνάμεις ουχί τάς τυχούσας, διά τοΰτο κεκμηκώς 

καί έξηντλημένος είχεν ανάγκην αναπαύσεως καί άνεπαύθη. Έπί τής 

σκηνής τού θεάτρου τής ιστορίας ανέρχεται ήδη έτερος πρωταγωνιστής 

έχων διαφόρους κλίσεις καί άρμάς, τό ρωμαϊκόν έθνος. Καί είναι μέν 

αληθές ότι ο δεύτερος ούτος αγωνιστής έγοητεύθη έκ τών επιτυχιών και 

τών κατορθωμάτων τού προκατόχου του, ότι οί πνευματικοί θρίαμβοι ούς 

εκείνους έτέλεσεν έκίνησαν καί τήν ιδίαν αυτού φιλοτιμίαν καί επομένως 

έζήτησε νά μιμηθή εκείνον έν τή δράσει του, δέν ήδυνήθη όμως νά δρέψη 

τάς δάφνας, τάς όποιας ό πρώτος έδρεψε, διότι ούτε τά προσόντα εκεί

νου ειχεν ούτε ό χαρακτήρ αύτοΰ ήτο πρός τοΰτο κατάλληλος. Ή "Ρώμη 

εμφανίζεται επίσης έχουσα αξιώσεις έπί τής κυριαρχίας τοΰ κόσμου, 

άλλ' ή κυριαρχία αυτής αποβλέπει είς τήν ύλην μάλλον ή είς τό πνεΰμα, 

είς τά σώματα μάλλον ή εις τήν διάνοιαν. Έθνος κατ ' εξοχήν πρακτι-

κόν τό ρωμαϊκόν καί έχον ύπ όψει πάντοτε το ϊδιον συμφέρον, ρυθμίζει 

τάς ενεργείας αύτοΰ πρός τάς υπαγορεύσεις τού υλικού συμφέροντος καί 

αποστέλλει είς τάς επαρχίας τού άχανοΰς αυτού κράτους ούχι κήρυ

κας καί αποστόλους τοΰ πολιτισμού καί τής αναπτύξεως, άλλά ύπά-
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τους σκληρούς καί αιμοβόρους, οΐτινες ώς βδέλλαι άπεμύζων πάσαν ύλι
κήν ίκμάδα. 

Ά λ λ ά δέν είναι μόνον ή κοινή βλάβη, ήν ό κόσμος ύφίστατο έκ τής 
ρωμαϊκής κυριαρχίας· ή ηθική ζημία είναι πολύ μεγαλύτερα καί σπου
δαιότερα. Τά ιδεώδη άτινα μέχρι τής εποχής εκείνης έλάτρευεν ή άνθρω-
πότης έξέλιπον, άφ' ότου ό διαπρύσιος αυτών κήρυξ "Ελληνισμός κατε-
δικάσθη είς άπεργίαν οί ρωμαϊκοί λεγεώνες διά τού ήχου αυτών κατέ-
πνιξαν τήν φωνήν ευγενών καί υψηλών αισθημάτων, τά θέατρα τά 
ρωμαϊκά, έν οίς έπικροτούντος τοΰ πλήθους έρρίπτοντο δυστυχείς δούλοι 
ώς βορά είς θηρία άγρια, έσβυσαν πάν αίσθημα φιλανθρωπίας, τό δέ 
αίσθημα τό θρησκευτικόν έξηφανίσθη καί αυτό έκ τής καρδίας τών εθνών, 
άφ' ότου ταύτα είδον ότι οί θεοί αυτών άπήχθησαν δέσμιοι είς "Ρώμην, 
ίνα κοσμήσωσι τήν στοάν ή τόν κήπόν τίνος Λουκούλλου. Έάν όμως τά 
έθνη δύνανται νά ζήσωσιν άνευ υλικών αγαθών, άνευ ηθικού τίνος ελα
τηρίου, άνευ ιδεώδους τινός ή ϋπαρξις αυτών είναι αδύνατος. Ά λ λ ά τίς 
ήδύνατο νά έμπνευση είς τά έν τοιαύτη ηθική καταπτώσει ευρισκόμενα 
έθνη νέας ήθικάς αρχάς καί ιδεώδη ; Ό "Ελληνισμός είπομεν ήδη ότι 
εκείτο έξηντλημένος, ή δέ υλιστική "Ρώμη συνετέλει μάλλον είς τήν έξά-
πλωσιν ή εις τήν έξάλειψιν τής καταπτώσεως ταύτης. Ητο στιγμή κρί
σιμος διά τήν άνθρωπότητα' στιγμή καθ' ήν αύτη ειχεν απόλυτον ανάγ
κην βοηθείας, άλλά τήν βοήθειαν ταύτην ουδεμία έπί τής γής ταύτης 
δύναμις ήδύνατο νά παράσχη" στιγμή καθ' ήν ή άνθρωπότης έπλα-
νάτο «έν σκότει καί σκια θανάτου». Τό φώς καί ή σωτηρία έπήλθον 
όχι όμως έκ τοΰ κόσμου τούτου, άλλά άνωθεν. Τό φώς ήτο τό τού αστέ
ρος εκείνου, Οστις προσείλκυσεν έν Ανατολή τά βλέμματα τών μάγων, 
ή δέ δύναμις, έξ ής προήλθεν ή σωτηρία, είναι ή δύναμις τοΰ Χ ρ ι 
στιανισμού. 

Ό Χριστιανισμός έδίδαξε τήν έκφαυλισθεΐσαν ανθρωπότητα νέας ήθι 
κάς αρχάς - άνεπτέρωσε τό αίσθημα τό θρησκευτικόν τών εθνών άνα-
πτύξας έν αύτοϊς τά αληθή καί σωτήρια δόγματα αυτού, ένέβαλε πάλιν 
είς τά στήθη τών λαών αισθήματα ευγενή, καί άνεζωογόνησε τό έκλεϊπον 
αίσθημα τής φιλανθρωπίας, διακηρύξας ού μόνον τήν πρός τούς φίλους, 
άλλά καί την πρός τούς εχθρούς άγάπην, άνυψώσας τήν γυναίκα είς τήν 
πρέπουσαν αυτή θέσιν καί άναγορεύσας τούς δούλους ίσους τοίς κυρίοις 
αυτών. Τά υψηλά Ομως ταΰτα διδάγματα έξήγειραν τόν καθεύδοντα 
'Ελληνισμόν έκ τού λήθαργου. Εν αύτοίς διέκρινεν ούτος αρχάς οικείας, 
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ιδέας τάς όποιας καί ό ίδιος έδίδαξε καί όπερ τών όποιων τοσάκις 
ήγωνίοθη, διά τοΰτο άνέωξε προθύμως τήν ψυχράν καί γεγηρακυίαν 
αύτοΰ άγκάλην εις τόν νέον ύπέρμαχον αυτών. Ό Χριστιανισμός δε 
πάλιν κατεϊδεν ότι ήδύνατο νά εύρη έν τώ Έλληνισμω φίλον καί σύμ-
μαχον πολύτιμον καί έτεινεν αύτώ άδελφικώς τήν χεΐρα. Ούτω δέ στε-
νώς συνδεδεμένοι άνέλαβον άπό κοινού τήν μόρφωσιν καί διάπλασιν τής 
άνθρωπότητος. Ή άσεβης καί διεφθαρμένη, ή έν τώ ύλισμω κυλιομένη 
'Ρώμη καταπίπτει κατά τό 476 μ. Χ . , μετ' αυτής δέ καταπίπτει καί 
ή αυλαία τής πρώτης πράξεως τής ιστορίας, ήτις καλείται αρχαία. 

Άπό τού έτους τούτου καί εφεξής ή άνθρωπότης εισέρχεται εις νέαν 
φάσιν ή κοινωνία διοργανοΰται έπϊ νέων θρησκευτικών και πολιτικών 
βάσεων διά τήν ίστορίαν άρχεται νέα περίοδος, ήτις ούτε προς τήν προη-
γουμένην ούτε πρός τήν έπομένην αυτή έχει ομοιότητα, ονομάζεται δέ 
μεσαιωνική καί διαρκεί χίλια περίπου έτη. Έν τοις έπομενοις άς έξετά · 
σώμεν, όποια ύπήρξεν ή έπίδρασις τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος καί κατά 
τήν δευτέραν ταύτην τής ιστορίας περίοδον. 

Καί κατά τήν δευτέραν πράξιν τής ιστορίας ουδέν έθνος έκτος τοΰ ελλη
νικού δύναται νά διαμφισβητήση τά πρωτεία αυτής. Είναι αληθές Οτι 
έπϊ τής σκηνής παρουσιάζονται πολλά καί διάφορα, άλλ' ουδέν αναλαμ
βάνει ύπό έποψιν έκπολιτιστικήν τό πρόσωπον πρωταγωνιστοΰ. Έ κ τής 
πτώσεως τοΰ ρωμαϊκού κολοσσοΰ ωφελούμενα διάφορα έθνη ώρμησαν 
έκ τών βορείων καί ανατολικών μερών τής Ευρώπης πρός τό μεσημβρι-
νόν, κατέκλυσαν τάς πρώην ρωμαϊκάς επαρχίας καί ίδρυσαν ίδια κράτη, 
άτινα όμως ταχέως κατέρρευσαν καί έξηφανίσθησαν. Καθώς δέ, όταν 
μέγα τ ι κτίριον κατάρρευση, πληροί τήν πέριξ περιοχήν διά τών συν-
τριμμάτων αύτοΰ, ούτω και ή πτώσις τοΰ ρωμαϊκοΰ κράτους επέφερε 
μεγίστην άνωμαλίαν, σύγχυσιν καί ταραχήν κατά τήν ίστορικήν ταύτην 
περίοδον. Εκ τής ανωμαλίας ταύτης καί ταραχής προήλθε καί ή πνευ
ματική εκείνη στείρωσις καί κατάπτωσις, ήτις χαρακτηρίζει τήν περίο
δον ταύτην. Ό πολιτισμός καί ή άνάπτυξις τής άνθρωπότητος ού μόνον 
δέν προάγεται κατά τήν έποχήν ταύτην, άλλά καί οπισθοδρομεί. Σκό
τος βαθύ άμαθίας καλύπτει τόν ορίζοντα τής διανοίας" τό σκότος δέ 
τούτο διασχίζουσι μέν άπό καιροΰ εις καιρόν λάμψεις τινές, άλλ' αύται 
ήσαν παροδικαί, ομοιαι πρός τούς αστέρας εκείνους, οίτινες έπϊ στιγμήν 
μόνον διαγράφουσιν εις τόν ορίζοντα φωτεινάς τινας γραμμάς' τό σκό
τος επήρχετο καί πάλιν, διότι ό μέν ήλιος του έλληνικοΰ πολιτισμού 
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έδυσεν ήδη, τό δέ λυκόφως, όπερ κατέλιπεν έν τώ ρωμαϊκώ πολιτισμώ 

έξηφανίσθη εντελώς. Ά λ λ ' όχι' έβλασφήμησα" ο ήλιος τοΰ ελληνικού 

πολιτισμοΰ δέν έδυσεν, έπεσκιάσθη μόνον ύπό τών έπιπροσθούντων νεφών. 

Ό ελληνικός πολιτισμός έξηκολούθει έτι νά υφίσταται έν τή εστία 

αύτοΰ, έν ταίς χώραις δηλ. ένθα έβλάστησε καί έμεγαλούργησεν άλλοτε, 

κεκρυμμένος όμως καί τεθαμμένος, ώς ήσαν κεκρυμμένα καί τεθαμμένα 

έν τώ έδάφει τών χωρών τούτων τά προϊόντα τής τέχνης άτινα παρή-

γαγεν. "Ομοίως κρύπτεται ύπό την τέφραν ό σπινθήρ, ίνα εις τήν έλα-

χίστην πνοήν μεταδώση καί πάλιν τό πΰρ και τήν θερμότητα. Καί 

αληθώς, ότε επνευσεν άνεμος ευνοϊκός, τόν μέν σπινθήρα ήναψε καί πάλιν 

άπαλλάξας αυτόν τής καλυπτούσης αιθάλης, τόν δέ ήλιον τού έλληνι

κοΰ πολιτισμού, άποδιώξας τά έπιπροσθοΰντα νέφη, έδειξ εν εις την 

ανθρωπότητα, ίνα φώτιση καί πάλιν αυτήν διά τών ζωογόνων και ευερ

γετικών αύτοΰ ακτινών. 

Τό κράτος λοιπόν, όπερ καί κατά τήν μεσαιωνικήν έποχήν έχει τό 

δικαίωμα νά απαίτηση μάλλον εύπροσώπως τών λοιπών ύπό έκπολιτι

στικήν έποψιν τό γέρας τής ιστορίας, είναι τό κράτος τό βυζαντινόν, όχι 

διότι διετηρήθη έπϊ τοσαΰτα έτη έν τώ μέσω τοσαύτης άναστατώσεως 

και ταραχής, άλλά διότι έγκλεϊον έν τοις σπλάγχνοις αύτοΰ τόν έλληνι

κόν πολιτισμόν συνετέλεσεν εις τήν περαιτέρω πρόοδον καί άνάπτυξιν 

τής άνθρωπότητος. Και όμως ανέκαθεν ύπό τών συγγραφέων τής Δύ 

σεως παρεγνωρίσθη ή ιστορική σημασία τοΰ κράτους τούτου. Πάντες 

σχεδόν προεξάρχοντος τοΰ Άγγλου Γίββωνος έρριψαν κατ' αύτοΰ τήν 

καταδικαστικήν ψήφον καί έθεώρησαν αυτά ώς κράτος παρηκμακός (le 

B a S - E m p i r e ) , έλεεινόν καί άνάξιον μνείας καί προσοχής. Πόθεν άρά γε 

προήλθεν ή γενική αύτη τής Δύσεως εναντίον αύτοΰ καταφορά ; Έ π ι -

τραπήτω μοι ενταύθα έν συντόμω παρεκβάσει νά εξετάσω τό πράγμα. 

Τήν πρώτην άφορμήν δυνάμεθα νά άναζητήσωμεν έν τώ θρησκευ-

τικώ σχίσματι. Άπό τοΰ 863 μ. Χ . , ότε ό Πάπας Νικόλαος Α ' έσφεν-

δόνισε κατά τοΰ Πατριάρχου Φωτίου τό ανάθεμα, άρχεται τό άδιάλλα-

κτον εκείνο μίσος μεταξύ Δύσεως καί Ανατολής, Οπερ ύπέθαλψαν καί 

ενίσχυσαν μετά ταΰτα καί έτερα γεγονότα. Ό κατά τό έτος 968 εις 

Βυζάντιον αποσταλείς ύπό τού Όθωνος Λουϊτπράνδος, ίνα ζητήση διά 

τόν υίόν τού Γερμανού αύτοκράτορος τήν χείρα τής θεοφανούς, μή 

τυχών, ώς λέγεται τής έλπιζομενης ύπ' αύτοΰ υποδοχής συνετέλεσεν 

ούκ ολίγον εις τό νά δυσφήμηση τούς Βυζαντινούς έν τη Δύσει και 
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τέλος αί σταυροφορίαι έκορύφωσαν τό εναντίον τής Ανατολής μίσος τής 
Δύσεως καί τανάπαλιν. Κατά κακήν δέ τύχην είς τήν τοιαύτην κατ ' 
αύτοΰ έπίθεσιν δέν έλιπον και τά βέλη έξ οικείων. Κατά τό 1620 
ό διευθυντής τής βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού, Νικόλαος 'Αλεμάνης 
(Nicolas A lemanni ) άνεκάλυψε τήν μυστικήν ίστορίαν τοΰ Προκο
πίου, ήτοι τά Ανέκδοτα αύτοΰ. Ό Προκόπιος είναι ό γνωστός εκείνος 
πολιτικός καί ιστορικός άκμάσας έπί τής βασιλείας τοΰ Ιουστινιανού 
καί χρηματίσας γραμματεύς τοΰ στρατηγού Βελισαρίου. Ό ιστορικός 
ούτος έκτάς τών Ιστοριών του έν 8 βιβλίοις, δι' ων περιγράφει τούς έπί 
τού Ιουστινιανού πολέμους, καί τών Κτισμάτων, δι ' ων εξυμνεί ενθου
σιωδώς τόν Ίουστινιανόν καί τήν σύζυγον αύτοΰ, κατέλιπε και τά 
Ανέκδοτα, ήτοι μυστικήν ίστορίαν κατά τούς νεωτέρους, δι ' ων επιτί
θεται δριμύτατα κατά τού Ιουστινιανού καί τής Θεοδώρας, τού Βελι
σαρίου και τής 'Αντωνίνης, και χαρακτηρίζει τήν αύλήν τού Βυζαντίου 
ώς διεφθαρμένην, άνήθικον, άκόλαστον καί μυσαράν. Καίτοι δέ αυτή ή 
άντίφασις άρκεϊ νά κατάρριψη τό άξιόπιστον τού ανδρός, οΰχ ήττον οί 
συγγραφείς τής Δύσεως άπέδοσαν είς τά "Ανέκδοτα τού Προκοπίου 
μεγίστην σπουδαιότητα καί πίστιν καί έπιδεικνύουσιν αυτά μετά ειρω
νικού μειδιάματος πρός πάντα, Οστις ήθελε τολμήσει νά έκφρασθή εύνοϊ-
κώς πως περί τοΰ βυζαντινοΰ κράτους. Ούτω λοιπόν έσχηματίσθη περί 
τοΰ κράτους τούτου καί τής ιστορικής αυτού σημασίας ή κακή καί 
εσφαλμένη ιδέα άπό τοΰ Βολταίρου, όστις άπεκάλει τήν ίστορίαν τοΰ 
Βυζαντίου «φρικαλέαν καί αηδή» (horr ible et degoutante) , μέχρι 
τοΰ προ ολίγων ετών αποθανόντος σπουδαίου φιλοσόφου T a i n e , όστις 
αποφαίνεται ότι τό βυζαντινόν κράτος ήτο «γιγαντιαία τις σαπρότης 
χιλίων ετών, ήτις έξύνισεν έκ τής άποσυνθέσεως». 

Ευτυχώς σήμερον ή εσφαλμένη αύτη περί τοΰ βυζαντινοΰ κράτους ιδέα 
ήρχισε πλέον νά μεταβάλληται. Ώ ς έν ταϊς λοιπαΐς έπιστήμαις, ούτω καί 
έν τή ιστορία έπιχέεται σήμερον άφθονώτερον φώς. Καθώς αί ακτίνες 
τοΰ 'Ραϊντγεν είσδύουσι καί δι' αυτών τών στερεών σωμάτων, καθώς 
τά τηλεσκόπια άνακαλύπτουσι νέους κόσμους έν τώ ούρανώ, τά δέ μικρο
σκόπια νέους κόσμους μικροβίων έπί τής γής, ούτω καί ή δάς τής ιστο
ρικής επιστήμης ανακαλύπτει σήμερον έν τή νομιζομένη εκείνη σαπρότητι 
τών 1000 ετών τού T a i n e σπέρματα ζωής καί δόξης. Οί σοφοί τής 
"Εσπερίας δέν θεωροΰσι πλέον σήμερον αηδή καί φρικαλέαν τήν ίστορίαν 
τοΰ Βυζαντίου, άλλά τουναντίον ώφέλιμον καί διδακτικήν, δι' ο και μετά 
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ζήλου ασχολούνται περί αυτήν. Ό λαός τοΰ Βυζαντίου, ον έχαρακτή-
ρισαν ώς νωθρόν, φλύαρον καί φίλον μόνον θεολογικών συζητήσεων, απο
δεικνύεται σήμερον ότι ειχεν άρετάς, τάς όποιας θά ηύχοντο νά είχον 
πολλά ευρωπαϊκά έθνη τής εποχής εκείνης, πολλοί δέ τών αυτοκρατόρων 
τοΰ Βυζαντίου επέδειξαν πλεονεκτήματα, τά όποια θά έφθόνουν καί 
σήμερον ακόμη τινές τών ηγεμόνων τής Δύσεως. Τέλος ουδείς τολμα νά 
άρνηθή, ότι ή νομοθεσία τών σημερινών ευρωπαϊκών κρατών στηρίζεται 
έπί τών νομοθετικών έργων τού Ιουστινιανού" άλλ' ή κυρίως ιστορική 
άξια τού κράτους τούτου είναι, ώς καί ανωτέρω είπον, ότι διετήρησεν 
άσβεστον καί μετέδωκεν είς τούς μεταγενεστέρους τήν δαδα τού ελληνικού 
πολιτισμού, ώς ό στεφανηφόρος αγωνιστής κατά τάς λαμπαδηφορίας 
παρέδιδε τήν δαδα, ήν έκράτει άνημμένην, είς έτερον συναγωνιστήν του. 

Μετά τής πτώσεως τοΰ βυζαντινού κράτους καταπίπτει καί ή αυλαία 
τής δευτέρας πράξεως τής ιστορίας καί άναπετάννυται ή τής τρίτης πρά
ξεως δηλ. τής ιστορίας τών νεωτέρων χρόνων. Έάν ό Μέσος Αιών ήτο 
εποχή πνευματικής στειρώσεως καί στασιμότητος, μετά τών νεωτέρων 
χρόνων τουναντίον άρχεται μεγίστη πνευματική κίνησις, άνάπτυξις και 
πρόοδος. Κατά τήν έποχήν ταύτην ή άνθρωπότης εγείρεται εκ τοΰ 
μεσαιωνικού λήθαργου καί άναγεννάται. Τήν άναγέννησιν δέ ταύτην 
(Renaissance) προυκάλεσε τό άρχαίον έλληνικόν πνεύμα διά τής ανα
γεννήσεως τών ελληνικών γραμμάτων" ώστε καί κατά τήν τριτην τής 
ιστορίας πράξιν εύρίσκομεν πάλιν τόν έλληνικόν πολιτισμόν ώς δρών έπί 
τής σκηνής πρόσωπον. Ή άναγέννησις αύτη συνέβη ώς έξης. 

Περί τά μέσα τής 15ης έκατονταετηριδος έν ω ακόμη τά νέφη τής 
άμαθίας έκάλυπτον τόν ορίζοντα τής Ευρώπης, οί λαοί αυτής ήκουσαν 
αίφνης τόνους γλυκείς και μελωδικούς" ήσαν άσματα άηδόνων, αΐτινες 
άνήγγελλον τήν προσέγγισιν τοΰ έαρος, ή μάλλον ήσαν τά άσματα πτη
νών ξένων, τά όποια ήλθον έκεϊ έκ τής "Ανατολής, διότι θύελλα έκεϊ 
έκραγείσα κατέστρεψε τάς φωλεάςτων. Τά πτηνά ταύτα, οί άγγελοι ούτοι 
τής ανοίξεως, ονομάζονται Χρυσολωράς καί Γαζής, Τραπεζούντιος καί 
Βησσαρίων, "Αργυρόπουλος καί Χαλκοκονδύλης, Λάσκαρις καί Μουσοΰ-
ρος. Τό άσμα αυτών ήτο Ολως νέον διά τούς λαούς τής Εσπερίας, ένεκα 
τούτου κατεκήλησε καί κατεγοήτευσε τά είς θρησκευτικούς μόνον τόνους 
μέχρι τοΰδε συνηθισμένα ώτα αυτών καί είσέδυσε μέχρι τών μυχαιτάτων 
πτυχών τής καρδίας των" τά άσμα τούτο ήτο ο σπόρος τοΰ ελληνικού 
πολιτισμού, όστις έμελλεν εντός ολίγου νά βλάστηση καί καρποφορήση. 
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Διά τών ρηθε'ντων φυγάδων Ελλήνων μετεδόθη ό σπινθήρ τοΰ αρχαίου 
έλληνικοΰ πολιτισμού εις τήν Δύσιν, κατ' αρχάς μέν εις τήν*Ίταλίαν, 
έπειτα δέ καί εις άπαντα τά ευρωπαϊκά κράτη. Ευγενής άμιλλα είχε 
καταλάβει τά πνεύματα πάντων. Τ ά μοναστήρια υπέστησαν έπιδρομ.ήν 
ουχί δ'μ.ως όμ.οίαν πρός τήν τού Α τ τ ί λ α καί τών Βανδήλων' έζητοΰντο 
έκεϊ χειρόγραφα ελληνικά επιμελώς, ουχί όμως, ίνα ριφθώσιν εις τό πΰρ, 
άλλ' ίνα άναγνωσθώσιν, άνατυπωθώσι καί μεταδώσωσιν εις πάντας τάς 
υγιείς αρχάς καί τά διδάγμ.ατα, τά όποια περιείχον. Ή επιστήμη έλύθη 
τών δεσμών αυτής, άρχεται δέ ή εποχή έπιστημ.ονικής έρεύνης καί φιλο
σοφικής σκέψεως. Τό πνεύμ.α άνεκτήσατο τήν έλευθερίαν του καί άπεδόθη 
πάλιν εις τήν ύλην ή πρέπουσα αυτή αξία, ούτω δέ επήλθε πάλιν αρμονία 
ι/.εταξύ ύλης και πνεύματος, ήτις είναι ή κυριωτέρα βάσις τής προόδου 
καί αναπτύξεως. Ό αρχαίος ελληνικός πολιτισμ.ός έλαβε πάλιν σάρκα καί 
όστα κατά τούς νεωτέρους χρόνους διαδιδόμενος καί έξαπλούμενος διά 
τού πλήθους τών εκπαιδευτηρίων τής ανωτέρας καί μέσης εκπαιδεύσεως, 
άτινα ίδρύθησαν απανταχού τής Ευρώπης καί τού νέου κόσμ.ου καί τά 
όποια ώς πρόγραμμα ανέγραψαν τήν κλασσικήν ή ώς ώνόμ.ασαν αυτήν 
άνΟρωπιστικήν μόρφωσιν (humanismi ls ) . Ποια είναι τά αγαθά τά 
όποια προέκυψαν έκ τής τοιαύτης μορφώσεως, είναι περιττόν νά απαρι
θμήσω ενταύθα, διότι έχομεν αυτά εναργή πρό τών οφθαλμών ημών. Ό 
νεώτερος ευρωπαϊκός πολιτισμός, όν θαυμάζομεν, είναι απόρροια τής 
πολιτικής μορφώσεως, είναι δημιούργημα τού αρχαίου ελληνικού πνεύ
ματος, ήτοι τής τελειότατης παιδείας, υποστηριζόμενου ύπό τού Χ ρ ι 
στιανισμού, ήτοι τού τελειότατου θρησκεύματος. 

'Εκ τών είρημένων, καίτοι διά γενικωτάτων γραμμών, κατεδείχθη, 
πιστεύω, οποίαν έπίδρασιν έξήσκησεν ό ελληνικός πολιτισμος έν τή ανα
πτύξει τής άνθρωπότητος. Ά λ λ ' ένώ τό έλληνικόν πνεύμα διήκει καθ'όλην 
τήν ίστορίαν τοΰ ανθρωπίνου γένους, τό έθνος όπερ παρήγαγεν αυτό υπέ
στη πολλά δεινά καί πολλάς περιπέτειας έν τώ βίω αύτοΰ. Εις τών τριών 
μεγάλων τραγικών ποιητών, ό μεγαλορρήμων Αισχύλος, έν τινι δράματι 
αύτοΰ έπιγραφομένω Προμηθεύς δεσμώτης περιγράφει τάς τύχας τοΰ 
Τιτάνος εκείνου, όστις κλέψας έκ τού ούρανοΰ τό πΰρ, μετέδωκεν αύτοΰ 
τοις άνθρώποις' ό Ζεύς Ομως άγανακτήσας διά τήν πράξίν του ταύτην, 
παρέδωκεν αυτόν εις τό Κράτος καί τήν Ηίαν καί διέταξε τον Ηφαιστον 
νά καθήλωση αυτόν έπϊ τοΰ όρους Καυκάσου, ένθα αετός κατέτρωγε τό 
ήπαρ αύτοΰ, τέλος δέ κατεκεραυνοβολήθη εις τά Τάρταρα. Διά τοΰ έργου 
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τούτου παρέσχεν ήμϊν ό ποιητής, έν άγνοια του βεβαίως, πιστήν εικόνα 
τοΰ έλληνικοΰ έθνους καί τοΰ πολιτισμού αύτοΰ. Τό έλληνικόν έθνος ύπήρ-
ξεν ό Προμηθεύς τής άνθρωπότητος, διότι αφαίρεσαν έκ τοΰ ούρανοΰ 
άκτϊνά τίνα φωτός μετέδωκεν αυτήν εις τούς ανθρώπους καί έφώτισε 
τόν νουν αυτών, οίτινες 

»πρώτα μέν βλέποντες έβλεπον μάτην, 
n κλύοντες ουκ ήκονον, άλλ' ονειράτων 
» ολίγκιοι μορφαϊσι τον μακρόν βίον 
» εφυρον εική πάντα. . . . (στιχ. 4 4 9 ) 

Ά λ λ ά διά τάς ευεργεσίας του ταύτας πρός τήν ανθρωπότητα ήξιώθη 
ουχί τιμής καί ευγνωμοσύνης, άλλά διωγμού καί ταπεινώσεως· καί 
αυτό επίσης παρεδόθη εις τό κράτος καί τήν βίαν καί προσηλώθη έπϊ 
τού Καυκάσου, ένθα ό ρωμαϊκός αετός καί άλλα αρπακτικά πτηνά 
άπλήστως κατέφαγον τό ήπαρ αύτοΰ - ούτω λοιπόν ώς ό Προμηθεύς 
εκείνος ήδύνατο έν τή άδημονία αύτοΰ νά κραυγάζη : 

»τοιαντα μηχανήματα έξευρων τάλας 
»βροτοΐσιν, αυτός ουκ έχω σόφιαμ' οτω 
» τής νΰν παρούσης πημονής απαλλαγώ. 

(στιχ. 4 7 1 ) 

Τέλος κατεκεραυνοβολήθη καί έξηφανίσθη έκ τής ιστορικής σκηνής. 
Ά λ λ ' ή δας τοΰ πολιτισμού, τόν όποιον παρήγαγεν ώς τό πΰρ τοΰ Προ-
μηθέως, ουδέποτε έσβέσθη, τουναντίον μάλιστα διεδοθη άπό τής μιάς 
μέχρι τής άλλης άκρας τής οικουμένης καί έξηκολούθησε πάντοτε καί 
θά έξακολουθή αιωνίως νά λάμπη, νά θερμαίνη καί νά φωτίζη. 

Είπον ότι ή δάς τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ πολιτισμού εξακολουθεί έτι 
και σήμερον νά θερμαίνη και νά φωτίζη. Τοΰτο όμως έχει ανάγκην 
μικράς διασαφήσεως. Πολλοί δηλ. σήμερον αποβλέποντες εις τήν πρόο-
δον τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμοΰ είναι τής γνώμης ότι ό νεώτερος πολι
τισμός ύπερηκοντισε και έπεσκίασε τόν άρχαίον καί έπομενως είναι 
ματαιοπονία νά άσχολήταί τις περί αύτοΰ. Είναι αληθές ότι τά νεώ
τερα κράτη λαβόντα τήν πρώτην ώθησιν διά τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ 
πνεύματος προώδευσαν καί άνεπτύχθησαν θαυμασίως καί ότι αί ανακα
λύψεις καί εφευρέσεις τών νεωτέρων χρόνων προήγαγον τάς τέχνας καί 
έπιστήμας, καί μάλιστα τάς θετικάς, εις βαθμόν σχεδόν άπίστευτον, 
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άλλά παρ' ολην τήν άνάπτυξιν καί τήν άκμήν ό πεπολιτισμένος κόσμος 
έχει άείποτε έστραμμένα τά βλέμματα του προς τόν άρχαίον εκείνον 
έλληνικόν πολιτισμόν, ουχί απλώς έξ αισθήματος ευγνωμοσύνης, άλλά 
διότι αντλεί ακόμη έξ αύτοΰ διδάγματα σοφά καί ωφέλιμα και διορα 
έν αύτώ σημεία τινα τελειότητος καί υπεροχής, άτινα ακόμη δέν ήδυ
νήθη νά φθάση. Ό αιών ημών είναι τής ύλης καί τών θετικών επιστη
μών. Ά λ λ ' όσον καί άν προσκολληθή ό άνθρωπος είς τήν ϋλην, ουδέ
ποτε θά παύση τού νά έχη ιδεώδη τινά ανώτερα καί ευγενέστερα αυτής" 
έν όσω δέ τό αίσθημα τοΰ καλού δονεί τάς χορδάς τής ανθρωπινής 
καρδίας, ουδέποτε θά παύση αύτη τοΰ νά έπιδιώκη αυτό. Ά λ λ ' ούδα-
μοΰ άλλαχοΰ δύναται νά τό εύρη εί μή έν τή ελληνική άρχαιότητι, 
έν ή έξεδηλώθη καί άνεπτύχθη έν πάση μεγαλοπρέπεια καί τελειότητι. 
Εντεύθεν εξηγείται ή τ ιμή, ήν τά πεπολισμένα κράτη, παρά τάς φωνα
σκίας τινών, άποδίδουσιν είς τήν άρχαίαν έλληνικήν γλώσσαν, ήν μετά 
τοσαύτης επιμελείας καλλιεργοΰσιν έν τοίς άνωτέροις αυτών έκπαιδευ-
ρίοις. Εντεύθεν εξηγείται ή ευγενής αυτών άμιλλα, μεθ' ής άνασκα-
λεύουσι καί άναδιφώσι τό έδαφος εκείνο ένθα έβλάστησε τό ύψίκομον 
δένδρον τοΰ αρχαίου πολιτισμού. Εντεύθεν εξηγείται ό ιερός ενθουσια
σμός, ύπό τοΰ όποιου καταλαμβάνονται οσάκις έν τώ άνασκαπτομένω 
έδάφει άνακαλύπτουσι συντρίμματά τινα μαρμάρινα, έν οίς υπάρχει 
αρχαία τις ρήτρα ή ψήφισμα, ή διακρίνουσιν έπ' αυτών τά ίχνη τής γλυ-
φίδος τού Φειδίου ή τοΰ Πραξιτέλους" εντεύθεν εξηγείται ή θρησκευτική 
ευλάβεια, μεθ' ής μετακομίζουσι τά συντρίμματά ταύτα ώς λείψανα 
άγια είς τάς εαυτών εστίας καί έναποθετουσιν αυτά εντός μεγάρων πολυ
τελών καί μεγαλοπρεπών. Έντεΰθεν εξηγείται ή ιερά κατάνυξις. μεθ'ής 
άκροώνται έν τώ θεάτρω τοΰ Μουνέ Σουλλύ ή άλλου τινός υποδυόμενου 
τά πρόσωπα τών Σοφοκλείων ή Ευριπίδειων δραμάτων έντεΰθεν εξη
γείται ή καθ' έκαστον έτος έξ Ευρώπης καί Αμερικής επιστημονική 
εκείνη εκστρατεία, καθ' ήν πλείστοι όσοι προσέρχονται είς τήν κοιτίδα 
τοΰ αρχαίου πολιτισμοΰ, ίνα προσκυνήσωσι τόν έκατόμπεδον Παρθενώνα 
καί τόν 'Ερμήν τοΰ Πραξιτέλους - έντεΰθεν τέλος εξηγείται ή φλογερά 
εκείνη προτροπή πρός έξακολούθησιν αρχαιολογικών ανασκαφών, τήν 
οποίαν πρό τίνος χρόνου άπέτεινε πρός τούς έαυτοΰ συνδρομητάς καί 
συμπολίτας ό Χρόνος τοΰ Λονδίνου γράφων τά αξιομνημόνευτα ταΰτα" 
« Ό ελληνικός πολιτισμός είναι ή ρίζα τοΰ πνευματικού βίου τής νεω
τέρας Ευρώπης. Ουδείς έξ ημών θά ήτο τοιούτος, άν τά έπη τοΰ Ό μ ή -
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ρου, ή τέχνη τοΰ Φειδίου, τό μεγαλείον τοΰ Αισχύλου, ή γαληνιαία 

μελαγχολία τού Σοφοκλέους, τό φιλάνθρωπον ήθος τοΰ Εύριπίδου, το 

κωμικόν άλας τοΰ Αριστοφάνους, ή ευγενής περιέργεια τού Ηροδότου, 

ή ιστορική βαθύνοια τού θουκυδίδου, ή έξυπνίζουσα σοφία τοΰ Σωκρά

τους, ή μαγική χάρις τοΰ Πλάτωνος, ή εξαίσιος διάνοια τοΰ Αριστοτέ

λους, δέν ήθελον καταλίπει έν τή κατασκευή τοΰ νεωτέρου πνεύματος τά 

αθάνατα σπέρματα τής διανοίας ενός έκαστου καί πάντων όμού τών 

ανδρών εκείνων, έξασκοΰντα μέχρι τού νΰν τήν ένέργειαν των καί έκεϊ 

ακόμη, ένθα ήκιστα αναγνωρίζονται. Διά τόν λόγον τοΰτον είμεθα πάν

τες κληρονόμοι τών καρπών τοΰ ελληνικού πολιτισμού, ήμεϊς δέ οί Ά γ 

γλοι ουδέποτε έπ' ούδενί λόγω δυνάμεθα νά παραιτήσωμεν τήν κληρο-

νομίαν ταύτην». 

Καί όμως—λυπηρόν αλλ' άληθέστατον—ένώ ό αρχαίος πολιτισμός 

μορφώνει καί διαπλάττει τά ξένα έθνη, παρ'ήμϊν μόνον δέν έτυχεν εισέτι 

τής δεούσης εκτιμήσεως καί προσοχής. Ή λάμψις, καί μάλιστα ή κατ'έπί-

φασιν,'τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμού έθάμβωσε τοσούτον τούς οφθαλμούς 

ημών, ώστε έκλαμβάνομεν τήν ύελον ώς αδάμαντα καί τόν όρείχαλκον 

ώς χρυσόν" τό χρυσοΰν καί βαρύτιμον δακτυλίδιον, όπερ κληρονομικώς 

άνήκεν ήμϊν, κοσμεί σήμερον τήν χείρα άλλων, ημείς δέ έναβρυνόμεθα 

επιδεικνύοντες είς τήν ίδικήν μας χείρα έτερον κίβδηλον καί ευτελές, έξ 

εκείνων δι ' ών εξαπατά τούς απλούστερους ή ευρωπαϊκή βιομηχανία, 

καϊ ένώ οι ξένοι διά μεγίστων πόνων και δαπανών άνορύττουσι τήν κλασ-

σικήν γήν, ίνα άνακαλύψωσιν έν αύτη τά έργα τής αρχαίας καλλιτε-

χνίας, ημείς βαδίζομεν άμερίμνως έπί τοΰ εδάφους, Οπερ καλύπτει τις 

οιδεν έτι πόσους καλλιτεχνικούς θησαυρούς, καί άποθαυμάζομεν κεχηνότες 

πρό τών προθηκών τών καταστημάτων τάς πλαγγόνας, άς πρός αντάλ

λαγμα άποστέλλουσιν ήμϊν οί θαυμαστάι τού αληθούς πολιτισμού. Ά λ λ ' 

άς έχωμεν δι' ελπίδος ότι θά κατανοηθή καί παρ' ήμϊν τέλος ή αξία τού 

άληθοΰς καϊ γνησίου πολιτισμού, δι' ού προάγονται, αναπτύσσονται, 

εΰημεροΰσι καί μεγαλουργοΰσι τά τε άτομα καί τά έθνη. 

Έν θεσσαλονίκη τη 1 Φεβρουαρίου 1902. 
EMM. ΔΑΥΙΔ 
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ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ 

L E I C E S T E R S T A N H O P E 

1 8 2 4 — 1 8 2 6 

Ή έμφάνισις τής τυπογραφικής τέχνης έπϊ τοΰ εδάφους τής έλευ-

θερουμένης Ελλάδος ταυτίζεται πρός τήν αρχήν τοΰ σήμερον Έθνικοΰ 

Τυπογραφείου, τοΰ όποιου τήν ίστορίαν εξέθεσα εις προηγουμένην μελέ-

την έν τή Αρμονία (1901, σελ. 135 καί 145 έ.). Κατά τά δυο επό

μενα έτη τού Αγώνος τό παράδειγμα τής Κεντρικής Διοικήσεως άπε-

μιμήθησαν αί τοπικαί άρχαϊ Ψαρών, Ύδρας καί Αθηνών, όπου 

κατά τό 1822 καί 1823 έκ τοΰ προχείρου κατεσκευάσθησαν μικρά 

τυπογραφεία. Αί έργασίαι όμως αυτών περιωρίζοντο εις τήν έκτέλεσιν 

εντύπων καί τίνων προκηρύξεων, ουδέν δέ γνωρίζομεν βιβλίον ή φύλλον 

εφημερίδος τινός εκδοθέντα κατά τά δύο ανωτέρω έτη έν Ε λ λ ά δ ι , 

έκτος τών ολίγων έν Καλάμαις τό 1821 καί Κορίνθω 1822, τά όποια 

έμνημόνευσα εις τήν προηγουμένην μελέτην μου (σελ. 137, 138 καί 140). 

Ό λόγος τής τοιαύτης άκαρπίας έγκειται τό μέν έν τή άτελεϊ κατα

σκευή τών τυπογραφείων, τό δέ έν τή άβεβαίω καί έκρύθμω τών πραγ

μάτων καταστάσει, ήτις δέν έπέτρεπεν, ή μάλλον δέν έπήνεγκεν εισέτι 

τήν περισυλλογήν τών διανοητικών τού έθνους δυνάμεων, ήτις είναι απαρ

αίτητος διά τήν έξάσκησιν τοΰ κατ εξοχήν είρηνικοΰ έπαγγέλματος τοΰ 

τυπογράφου. Προχωρούντος τού χρόνου έξέλιπον τά έμπόδια ταΰτα, καί 

άπό τοΰ έτους 1824 παρατηρούμεν μεγάλην ώθησιν, μεγάλην δραστη

ριότητα ώς πρός τήν τυπογραφίαν. Σχεδόν συγχρόνως εις τεσσάρας, 

πέντε πόλεις τής Ελλάδος ιδρύονται τυπογραφεία, εκδίδονται εφημερί

δες, έκτυπούνται βιβλία, καί δέν εύρίσκομεν άλλην έξήγησιν διά τήν 

τοιαύτην πλήμμυραν, ή τήν έπικρατήσασαν τότε βεβαιότητα, ότι ό 

Άγων δέν θά απέβαινε πλέον εις μάτην, ότι ανέστη έκ τών φλογών ό 
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Φοίνιξ τοΰ Έλληνισμοΰ, ούτινος ή αίγλη έλαμπεν έπϊ τής γής καί 

προσείλκυε πανταχόθεν συναγωνιστάς, ουχί μόνον μάχιμους, άλλά καί 

επικούρους τούτων διά τών όπλων τής διανοίας συναγωνιζόμενους. 

Τοιούτος ήτο καί ό Άγγλος συνταγματάρχης Le icester S tanhope , 

εις τόν όποιον οφείλεται κατά μέγα μέρος ή περί τό 1824 έτος παρα-

τηρηθείσα έξάπλωσις τής τυπογραφίας άνά τήν Ελλάδα . Ό Στάνχωπ 

είχε δώσει ήδη έν Ίνδίαις δείγματα τής ικανότητος του, διοργανώσας 

ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν καί ίδρύσας ανεξαρτήτους εφημερίδας. Εις τήν 

Ελλάδα ήλθε συνοδεύων τόν λόρδον Βύρωνα καί ώς αντιπρόσωπος τοΰ 

έν Λονδίνω Φιλελληνικού Κομιτάτου, έχων τήν ίδιαιτέραν έντολήν, νά 

διοργάνωση ύγειονομικήν ύπηρεσίαν, έγκαταστήση ταχυδρομικήν συγκοι-

νωνίαν καί προκαλέση τήν ίδρυσιν «ελευθέρου τύπου», κατά τήν ιδίαν 

αύτοΰ έκφρασιν, ήτοι ανεξαρτήτων πολιτικών εφημερίδων. Καί απέτυχε 

μέν ώς πρός τάς δύο πρώτας έντολάς, ένεκα ελλείψεως μέσων καί άλλων 

ανυπέρβλητων δυσχερειών, επέτυχε δέ πληρέστατα εις τήν ίδρυσιν εφη

μερίδων. Τάς ενεργείας του περιέγραψε διά σειράς εκθέσεων πρός τόν έν 

Λονδίνω πρόεδρον τού Κομιτάτου, αί όποϊαι έδημοσιεύθησαν εις δύο 

τόμους ύπό τόν τίτλον Greece , d u r i n g L o r d B y r o n ' s residence 

in that country 1823 a n d 1824, P a r i s 1825, μετεφράσθησαν δέ 

καϊ γαλλιστί καί γερμανιστί ( W e i m a r 1826) καί περιέχουσι πλήθος 

πληροφοριών περί τοΰ τότε έν Ελλάδ ι τύπου, περί τοΰ όποιου όλίγιστα 

μόνον άναφέρουσιν άπαντες οί άλλοι οί γράψαντες περί τής Επαναστά

σεως. Διά τάς παραπομπάς μετεχειρίσθην τήν γερμανικήν έκδοσιν. 

Φθάσας μετά τοΰ Βύρωνος εις Κεφαλληνίαν, ό Στάνχωπ προεπο-

ρεύθη αύτοΰ εις Μεσολόγγιον, όπου κατέφθασε τή 1 Δεκεμβρίου 1823, 

καί επελήφθη αμέσως τής φροντίδος διά τήν ίδρυσιν εφημερίδος. Προς 

τόν σκοπόν τοΰτον το έν Λονδίνω Κομιτάτον έστειλε καί τέσσαρα πιε

στήρια, ήτοι δύο λιθογραφικά καϊ δύο τυπογραφικά μετά τών άναγ-

καιούντων στοιχείων. Ά λ λ ά τό έλληνικόν πλοϊον, τό μετακομίζον αυτά 

έκ Κεφαλληνίας, συνελήφθη ύπό τών Τούρκων καί έκρατήθη έν Πάτραις 

έπί τινας εβδομάδας (επιστολή έκ Μεσολογγίου 31 Δεκ. '23). 'Εν τού

τοις ό Στάνχωπ άφικόμενος εις Μεσολόγγιον εύρεν έκεϊ τό τυπογραφεϊον 

τοΰ Μαυροκορδάτου, τό διευθυνόμενον ύπό τοΰ Π . Πατρικίου, καϊ τοΰ 

όποιου ή ιστορία έν έκτάσει εξετέθη έν τή περί τοΰ Έθνικοΰ Τυπογρα

φείου μελέτη μου (ένθ' ανωτέρω σελ. 143). Τοΰτο μετεχειρίσθη ό Σ τ ά ν 

χωπ προσωρινώς διά τήν έκδοσιν τής εφημερίδος του. Ά λ λ ήδη κατά 
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τήν έκτύπωσιν τής προκηρύξεως απήντησε δυσχέρειας, τοΰ τυπογράφου 
άρνηθέντος τήν έκτύπωσιν τοΰ κειμένου οίον τό συνέταξεν ό Στάνχωπ, 
καί ούτος διηγείται παραπονούμενος, οτι εκείνος ήτο ό μόνος έν Μεσο
λογγίω γνωρίζων την τυπογραφικήν τέχνην, έχων καί συμφέρον Οπως 
μή διδάξη αυτήν άλλον τινα (έπιστ. 23 Δεκ. '23). Φαίνεται όμως, 
ότι ή άρνησις τοΰ τυπογράφου έγινε κατ' έμπνευσιν, εί μή κατ' έντο-
λήν τοΰ Ά λ . Μαυροκορδάτου, διότι μανθάνομεν έκ μεταγενέστερα; 
συνδιαλέξεώς τίνος μεταξύ τού Στάνχωπ, τοΰ Βύρωνος καί τοΰ Μαυ
ροκορδάτου, ότι οί δύο τελευταίοι δέν συνεμερίζοντο ουδόλως τάς ίδεας 
τοΰ πρώτου περί ελευθέρου τύπου. Ό δέ Άγγλος συνταγματάρχης ύπερ-
ενίκησε τάς αντιστάσεις καί ή προκήρυξις τής εφημερίδος «Ελληνικά 
Χρονικά» εξεδόθη τή 18 Δεκεμβρίου 1823, υπογεγραμμένη ύπό του 
Ιωάννου Ιακώβου Μάϊερ καί συνοδευομένη διά συστατικής έντυπου 

επιστολής ιδιοχείρως υπογεγραμμένης ύπό τού Le ices te r S tanhope 
(έπιστ. 20 Δεκεμ. '23). Άπό δέ τής 1 Ιανουαρίου 1824 άρχονται 
τακτικώς δις τής εβδομάδος εκδιδόμενα τά «Ελληνικά Χρονικά», ή 
πρώτη έν τή ελευθέρα Ελλάδ ι έφημερίς, μετά τήν άποτυχοΰσαν άπό-
πειραν τής Σάλπιγγος τών Καλαμών τώ 1821. Κατάλογον χρονολο-
γικον τών ελληνικών εφημερίδων έχω δημοσιεύσει άλλοτε ύπό τόν τίτλον 
« Η Ελληνική Δημοσιογραφία 1791 — 1836» έν τή «Εθν ική Αγωγή» 
(1900 σελ. 345 καί 354 έ.), είς ον καί παραπέμπω διά τήν χρονολο-
γίαν τών εφημερίδων. Τ ά «Ελληνικά Χρονικά» τού δόκτωρος Μάγερ 
έν Μεσολογγίω, ώς πρώτη έκ τοΰ τόπου τής Επαναστάσεως έφημερίς, 
έχουσι μεγάλην σπουδαιότητα ώς πηγη ιστορική τής εποχής εκείνης, καί 
τούτου ένεκα μετετυπώθη άπαν τό κείμενον αυτών, ουχί όμως πανο-
μοιοτύπως, έν έτει 1840 επιμέλεια Κ. Ν . Λεβίδου. Πρός δέ συνδέονται 
άδιαρρήκτως μετά τής ένδοξου ιστορίας τού Μεσολογγίου, καί έγινεν 
ούτως ή έφημερίς αύτη ή γνωστότατη όλων τών κατά τόν Αγώνα 
έκδοθεισών. Τό σχήμα τών «Ελληνικών Χρονικών» είναι μικρόν, ύψους 
μόλις 25 εκατοστών, έκαστον δέ φύλλον έχει τεσσάρας σελίδας. Η έκδο-
σις έξηκολούθει τακτικωτάτη δις τής εβδομάδος, ούτως ώστε τό μέν 
πρώτον έτος 1824 περιλαμβάνει 106 αριθμούς, τό δέ δεύτερον 105. 
Κατά τό τρίτον έτος έπήλθεν ή καταστροφή. Ή ύπό τού Ίβραήμ, 
μεσοΰντος Φεβρουαρίου 1826, κατά τής πολιορκουμένης πόλεως έκσφεν-
δονισθεϊσα βροχή οβίδων διέρρηξε και τά οίκημα τής τυπογραφίας, Οθεν 
έπί τινα εβδομάδας έστάθη αδύνατος ή έκδοσις τής εφημερίδος. Παρ' όλα 
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ταύτα ό συντάκτης καί ό τυπογράφος κατώρθωσαν νά έπισκευάσωσι τα 

βλαβέντα, καί εξέδωσαν τώ Σαββάτω 20 Φεβρουαρίου 1826 τό ύπ 

άριθ. 11 ο ν —15 ο ν φύλλον έκ σελίδων 6. σκοπεύοντες νά έξακολουθήσωσι 

τακτικώς τήν έκδοσιν τής εφημερίδος. Το κατόρθωμα τοΰτο είναι δείγμα 

τής μεγάλης εκείνης άφοσιώσεως είς τό καθήκον, διά τής όποιας διέπρε

ψαν όλοι οί γεναϊοι κάτοικοι τοΰ Μεσολογγίου και κατέστησαν άθάνα-

τον τό όνομα των καί έκλάμπον μεταξύ τής ανδρείας γενεάς τού ίεροΰ 

Αγώνος. Δυστυχώς αί προσπάθειαι τών εκδοτών προς συντήρησιν τής 

εφημερίδος δέν έστέφθησαν δι ' επιτυχίας - νέα όβίς τών τουρκικών τηλε

βόλων κατέστρεψεν εντελώς τά τυπογραφείον καί τό ρηθέν φύλλον έμεινε 

τά τελευταϊον τών «Ελληνικών Χρονικών» (ϊδε ύποσημείωσιν Λεβίδου 

είς τά τέλος τής μετατυπωσεως). Τή 10 Απριλίου 1826 οί πολιορκού-

μενοι άπελπίσαντες επεχείρησαν τήν ένδοξον ιστορικήν έξοδον. κατά τήν 

οποίαν «έπεσεν έπί τών σωρών τών νεκρών συναγωνιστών του καί ο 

αγαθός συντάκτης καί φιλέλλην I. I. Μάγερ» (I. Φιλήμων, Ίστ . έξέ-

τασις πολιτ. έφημ., έν τώ «Χρόνω» Ναυπλίου 1833 άριθ. 2). 

Ό Στάνχωπ είχε σκοπόν νά έκδώση τήν εφημερίδα δίγλωσσον, ελλη

νιστί καί ίταλιστί, άλλ' ή έλλειψις τών έκ Λονδίνου άποσταλέντων πιε

στηρίων έματαίωσε τοΰτο (έπιστ. 18 καί 31 Δεκ. '23), καί τα «Χρο

νικά» ήρχισαν έκτυπούμενα είς έλληνικήν μόνον γλώσσαν έν τώ πιεστη-

ρίω τοΰ Μαυροκορδάτου ύπό τού τυπογράφου Παύλου Πατρικίου, ώς 

άλλοτε απέδειξα. Ως συντάκτης είχε προσληφθή ό Ελβετός ιατρός I. 

Μάϊερ, τόν οποίον ό Στάνχωπ ειχεν εϋρει έν Μεσολογγίω άσχολούμενον 

είς τά τής τυπογραφίας τού Μαυροκορδάτου. Τό ύπό τών Τούρκων 

αίχμαλωτισθέν πλοϊον τά φέρον μεταξύ άλλων αποσκευών καί τά τέσ

σαρα πιεστήρια, παρε δόθη μόλις κατά τάς αρχάς τοΰ Ιανουαρίου 1824 

καί έφθασεν είς Μεσολόγγιον. Ά λ λ ' ομως ή σύστασις τοΰ πιεστηρίου ήτο 

δυσχερής, ένεκα ελλείψεως ικανών τεχνιτών (έπιστ. 24 Ίαν. '24), καί 

μόνον άπό τής 20 Απριλίου 1824 ήρχισεν ή δι' αύτοΰ έκτύπωσις τών 

«Χρονικών». Ούτως έχομεν έν Μεσολογγίω δύο τυπογραφεία έπί 'έν 

έτος. ήτοι μέχρι τοΰ Απριλίου 1825, ότε ό Μαυροκορδάτος άναχωρών 

παρέλαβε μεθ εαυτού καί τό γαλλικής προελεύσεως πιεστήριόν του μετά 

τού τυπογράφου Πατρικίου. 

Ποίος δέ ήτο ό έπί τοΰ αγγλικού πιεστηρίου εργαζόμενος τυπογρά
φος ; Τά «Χρονικά» κατά τά πρώτον αυτών έτος 1824 δέν άναγρά-
φουσι τοιοΰτον. Εϊδ'ομεν δ' ανωτέρω, ότι ό Στάνχωπ ευρέθη έν άμηχα-
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νια ένεκα τής υπάρξεως ενός μόνον τυπογράφου έν Μεσολογγίω, έν άλλη 

δέ επιστολή (άπό 7 Φεβρ. '24) αναφέρει, οτι θέλει ζητήσει τοιούτον έκ 

Μελίτης, όπου ό Αμερικανός ιεραπόστολος W i l s o n είχε συστήσει έλλη

νικόν τυπογραφεϊον. Δέν γνωρίζω, πόθεν ευρέθη ό άνθρωπος, τόν όποιον 

ολίγον μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Στάνχωπ άπαντώμεν έργαζόμενον έπϊ 

τοΰ άγγλικοΰ πιεστηρίου. Εις τάς εκθέσεις του ό απεσταλμένος τοΰ 

άγγλικοΰ Κομιτάτου δίδει και άπολογισμόν τής διαχειρίσεως τών χρη

μάτων, εύρίσκομεν δέ έκεΐ τό έξης ποσόν : Χάρτης διά τήν έκτύπωσιν 

τοΰ έλληνικοΰ συντάγματος λίρας 10. Αντίτυπα τοΰ βιβλίου τούτου 

σώζονται εις τάς ένταΰθα βιβλιοθήκας, έξ ών άντεγραψα τόν τίτλον ώς 

έξης" «Προσωρινόν πολίτευμα τής "Ελλάδος καί σχέδιον οργανισμού τών 

επαρχιών αυτής, αμφότερα έπιδιωρθωμένα και επικυρωμένα ύπό τής δευ

τέρας εθνικής νομοθετικής τών "Ελλήνων συνελεύσεως έν Άστρει . ΟΕς 

έπονται τό πολιτικάν σύνταγμα τής Βρετανίας καί τό τών Η ν ω μ έ 

νων Επικρατειών τής Αμερικής μετά τής διατυπώσεως τοΰ συνεδρίου 

αυτών, έξ αγγλικών καί γαλλικών συγγραμμάτων μεταφρασθέντα ύπό 

Α . Πολυζωίδου. 'Εξεδόθησαν νυν πρώτον τύποις καί άναλώμασι Δ. 

Μεσθενέως, πρός χρήσιν κοινήν καί ώφέλειαν τών "Ελλήνων. 'Εν Μεσο

λογγίω 1824» 8 ο ν σελ. ζ' 132. ·—Είναι δέ έκτετυπωμένον διά τών νέων 

καί καθαρών αγγλικών στοιχείων, καί τοΰτο δίδει ήμϊν επιχείρημα πρός 

καθορισμόν τής εποχής τής εκτυπώσεως τοΰ βιβλίου, έπϊ τοΰ οποίου διά 

πρώτην φοράν άπαντώμεν τόν τυπογράφον Δημήτριον Μεσθενεα.Ό ύπό 

τοΰ Σπυρίδωνος Τρικούπη επικήδειος λόγος εις τόν Βύρωνα, αποθανόντα 

τή 7 "Απριλίου 1824, έξετυπώθη διά τοΰ παλαιοτέρου γαλλικοΰ πιεστη

ρίου, διά τοΰ όποιου έξεδίδοντο καί τά «Χρονικά» μέχρι τής 16 Απριλίου 

1824. 'Επομενως μέχρι τής ημέρας ταύτης τό άγγλικόν πιεστήριον δέν 

ήτο ακόμη έτοιμον πρός έργασίαν, καί τό Πολίτευμα εξεδόθη μετά τήν 

ήμερομηνίαν ταύτην. Τό δέ οτι ή έκδοσις αύτοΰ έμελετατο ήδη πρό τής 

αναχωρήσεως τοΰ Στάνχωπ έκ Μεσολογγίου κατά Φεβρουάριον μήνα 

1823, πείθει ημάς, ότι ή πρός έκτύπωσιν τοΰ βιβλίου εργασία ήρχισεν 

αμέσως μετά τήν τελείαν έγκατάστασιν τοΰ άγγλικοΰ πιεστηρίου περί 

τήν 20 Απριλίου 1824 ότι είναι τοΰτο τό πρώτον έργον αύτοΰ, έν το ι 

αύτη δέ περιπτώσει έχομεν τόν Μεσθενέα ευθύς έξ αρχής έργαζόμενον έπϊ 

τοΰ πιεστηρίου τούτου και εις τήν έκτύπωσιν τών «Χρονικών» άπό τοΰ 

ύπ' αριθμόν 32 φύλλου διαδεχόμενον τόν II. Πατρίκιον. Και άλλο τι 

έτι βιβλιάριον υπάρχει προϊόν τοΰ άγγλικοΰ τυπογραφείου καϊ φέρον τό 
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όνομα τοΰ Μεσθενέως, πρός τούτοις δέ και χρονολογίαν, τοΰ οποίου τόν 

δυσαναλόγως πρός τόν όγκον τοΰ φυλλαδίου μακρόν τίτλον άντεγραψα εις 

τήν βιβλιοθήκην τής ένταΰθα ιστορικής καί εθνολογικής εταιρείας, ήτοι' 

«Ιστορική καϊ κριτική Σύνοψις τών εν Κρήτη διατρεξάντων άπό τής 

πτώσεως τού πρώτου διοικητού ταύτης ίππέως 'Αφεντούλιεφ μέχρι τής 

σήμερον. 'Εν ή ώς πρόλογος μέν χρησιμεύει ή γνωστοποίησις τοΰ γενι

κού καί μερικού χαρακτήρος τοΰ κρητικού λαοΰ καί τών θριάμβων τού

του άφ'ότου καθωπλίσθη μέχρι τής εκπτώσεως τοΰ ρηθεντος 'Αφεντού

λιεφ, ώς επίλογος δέ εκείνη τοΰ περί ελπίδος καί τρόπου τής άνορθώ-

σεώς του έκ τών ενεστώτων αύτοΰ δεινών. Ύπό . ' . Π. Νικολαίδου, 

γράψαντος τό τέταρτον έτος τής ελληνικής ανεξαρτησίας καί κατά μήνα 

Μάϊον φθίνοντα. Μεσολόγγιον. Έ κ τής τυπογραφίας Δημητρίου Μεσθε

νέως. 1824» 8 ο ν σελ. 20.—- Τό ρηθέν «γράψαντος κατά μήνα Μάϊον» 

αίρει πασαν τυχοΰσαν άμφιβολίαν, διότι κατά τόν μήνα τοΰτον έξετυ-

ποΰντο και τά «Χρονικά» διά τοΰ αύτοΰ τυπογραφείου, επομένως καί ύπό 

τοΰ αύτοΰ τυπογράφου Δημητρίου Μεσθενέως. Αμφιβολία τις θά έχώ-

ρει μόνον διά τά έτος 1824. Άπό τοΰ Ιανουαρίου 1825 εισέρχονται 

τά «Χρονικά» εις τό δεύτερον έτος αυτών, καί έκτοτε εις τό τέλος έκα

στου φύλλου υπογράφονται ό συντάκτης I. I. Μάγερ καί ό τυπογράφος 

Δ. Μεσθενεός. Και κατά τοΰτο τό έτος έξεδόθησαν ύπό τοΰ Μεσθε

νέως δύο βιβλία, ήτοι' θεωρία γενική περί τών διαφόρων διοικητικών 

συστημάτων καί έξαιρετως περί τού κοινοβουλευτικού, μεθ' ήν έπεται 

πραγματεία σύντομος περί τών ειρηνοποιών καί ορκωτών κριτών τής 

Αγγλίας, κατά τούς αρίστους Γάλλους καί "Αγγλους συγγραφείς, ύπό 

Α . Πολυζωίδου. Τύποις καί άναλώμασι Δ. Μεσθενέως. Έν Μεσολογ

γίω. 1825, 16ον σελ. πδ', 62 (ίδέ Π. Λάμπρου Κατάλ. Γ' , άρ. 232). 

— Καί τό άλλο - Υμνος εις τήν έλευθερίαν έγραψε Διονύσιος Σολωμός 

Ζακύνθιος τον Μάϊον μήνα 1823. Inno al la L i b e r t a Dionisio 

S o l o m o da Zac into scr isse il Mese di M a g g i o 1 8 2 3 — V o l -

gar izzato in P r o s a I tal iana d a G . Grasset t i P r o f , d i L e l -

tere Italiane e L a t i n e in Zante E d i z i o n e III — Έ ν Μεσολογ

γίω, έκ τής τυπογραφίας Δ. Μεσθενέως 1825, 8 o ν σελ. 67" ελληνιστί 

καί γαλλιστι (αντέγραψα έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη).— Κατά τό τρίτον 

έτος 1826 έπήλθεν ή καταστροφή ήν ανωτέρω περιέγραψα. 

Ας έπαναλάβωμεν έν συντόμω τήν ίστορίαν τής έν Μεσολογγίω τυπο

γραφίας. Τό πρώτον πιεστήριον έκόμισεν έκεϊ ό "Αλέξανδρος Μαύρο-
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κορδάτος κατά τόν Μάϊον τοΰ 1822, και δή τό γαλλiκόν, διά τοΰ οποίου 
ειχεν έκτυπωθή ή πρώτη έκδοσις τοΰ Προσωρινού Πολιτεύματος εν Κορίνθω 
κατά τόν Μάρτιον τοΰ 1822 ύπό τοΰ I. Φιλήμονος. Έν Μεσολογγίω 
έξετυπώθησαν δι'αύτοΰ ύπό τού Π . Πατρικίου τά «Ελληνικά Χρονικά» 
άπό 18 Δεκεμβρίου 1823 μέχρι 16 Απριλίου 1824, καί τοΰ Σπ. Τρ ι 
κούπη Λόγος επιτάφιος είς τόν λόρδον Βύρωνα. Άπό τής 20 Απριλίου 
1824 άρχεται έργαζόμενον ύπό τόν Δ. Μεσθενέα νεον άγγλικόν τυπο-
γραφεϊον κομισθέν ύπό τοΰ Λ . Στάνχωπ, διά τοΰ οποίου έτυπώθησαν τά 
«Ελληνικά Χρονικά» άπό τοΰ άριθμοΰ 32 τοΰ έτους 1824 μέχρι τής 
καταστροφής κατά Φεβρουάριον 1826, ένώ τό γαλλικόν πιεστήριον μετε-
κομίσθη έκ Μεσολογγίου κατά τόν Άπρίλιον 1825 εις Ναύπλιον. 

Αί λεπτομέρειαι αύται τής ιστορίας τής πρώτης έν Μεσολογγίω τυπο
γραφίας δέν ήσαν γνωσταί μέχρι τούδε, ώς αποδεικνύεται καί έκ τής 
εσφαλμένης επιγραφής σιδηρού τίνος πλαισίου τυπογραφικής μηχανής, 
σωζόμενου έν τώ Μουσείω τής ένταΰθα "Ιστορικής καί Εθνολογικής 
Εταιρείας και τό όποιον διηρμηνεύθη ούτως· Τμήμα τού πρώτου εις 
τήν Ελλάδα κομισθέντος πιεστηρίου, δωρηθέντος ύπό τοΰ Φιρμίνου Διδό
του κατά τόν αγώνα, δι' ού έξετυποΰτο ύπό τού I. Μάγερ ή έφημερίς 
τών «Ελληνικών Χρονικών» έν Μεσολογγίω.Ή επιγραφή αύτη σφάλλε-
ται κατά πρώτον είς τόν προσδιορίσουν τοΰ πιεστηρίου τούτου ώς πρώτου 
κομισθέντος είς τήν Ελλάδα , διότι τήν θέσιν ταύτην κατέχει, ώς άλλοτε 
απεδειξα, τό ύπό τοΰ Δ.Ύψηλάντου έκ Τεργέστης κομισθέν είς Καλάμας 
τώ 1821 καί άπολεσθέν έν Κορίνθω τώ 1822. Κατά δεύτερον δέ σφάλ-
λεται είς τό ότι τό είς Μεσολόγγιον κομισθέν πιεστήριον ήτο δώρον τοΰ 
Διδότου. Τό ύπό τοΰ μεγάλου έν Παρισίοις φιλελληνος δωρηθέν τυπο-
γραφεϊον δέν έκομίσθη είς Μεσολόγγιον, άλλ' είς "Υδραν, όπως είς ίδιαι-
τέραν μελέτην θέλω εκθέσει. "Η έν λόγω επιγραφή δέον κατά τήν γνώ-
μην μου νά διορθωθή ούτως- Τμήμα τοΰ ύπό τοΰ Λ . Στάνχωπ είς τήν 
"Ελλάδα κομισθέντος πιεστηρίου, δωρηθέντος ύπό τοΰ έν Λονδίνω κατά 
τόν αγώνα φιλελληνικοΰ Κομιτάτου, δι' ού . . . κτλ. 

θ ά έξετάσωμεν τώρα, τί απέγιναν τά άλλα τρία πιεστήρια τού Στάν
χωπ. Δι' επιστολής του άπό 7 Ιανουαρίου 1824 προσφέρει τό έτερον 
τυπογραφεΐον είς τήν Γενικήν Διοίκησιν τής Ελλάδος, ίνα είς τήν έδραν 
αυτής ίδρυθή έφημερίς, δηλοϊ δέ ότι άπηυθύνθη ήδη πρός τόν έν Α θ ή 
ναις κύριον Ψύλλαν, όπως ούτος άναλάβη τήν σύνταξιν αυτής. Η δέ 
Κυβέρνησις, διά τής έκ Κρανιδίου άπό 17 τοΰ αυτού μηνός απαντήσεως 
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της (σελ. 290), αποδέχεται μέν ευχαρίστως τήν προσφοράν, χαρακτηρί
ζει δέ ώς καταλληλότερον συντάκτην τόν Βεόκλητον Φαρμακίδην. τόν 
όποιον έγνωρίσαμεν ήδη ώς συντάκτην τής έν Καλάμαις Ελληνικής 
Σάλπιγγος. Έν τώ μεταξύ άπέστειλεν ό Στάνχωπ τά τρία άπομείναντα 
πιεστήρια ύπό τήν όδηγίαν τοΰ Γερμανού ίατροΰ Bojons έκ Μεσολογ
γίου είς Ναύπλιον (έπιστ. 11 Μαρτ. '24 καί απολογισμός σελ. 231), 
ό ίδιος δέ καθ'όδόν ήλλαξε διεύθυνσιν καί αντί είς τήν έδραν τής Κυβερ-
νήσεως έφθασεν είς Αθήνας, οπόθεν τή 8 Μαρτίου δηλοϊ, ότι ένεκα τής 
διχόνοιας τής Κυβερνήσεως αδυνατεί νά συντέλεση είς τήν ϊδρυσιν τής 
εφημερίδος παρ'αυτή, διατάσσει δέ τήν άποστολήν άπασών τών απο
σκευών είς Αθήνας, όπου απεφάσισε νά έκδοθή ανεξάρτητος τις έφημε
ρίς. Ά λ λ ά αί άποσκευαί κατεσχέθησαν έν Ναυπλίω ύπό τοΰ Κολοκο
τρώνη, καί εδέησε ό Στάνχωπ νά μεταβή αύτοποοσωπως έκεϊ καί ενερ
γή ση τήν άπελευθέρωσιν αυτών. Έ κ Ναυπλίου δέ αναφέρει τή 9 Απρ ι 
λίου 1824, ότι σκοπεύει νά στείλη τό μέν τυπογραφικόν πιεστήριον είς 
ΑίγΊναν πρός χρήσιν τών Αθηναίων, τό δέ έν λιθογραφικόν νά δώση 
πρός χρήσΐν τού Νομοθετικού σώματος, τό δέ έτερον νά στείλη είς Ψαρά. 

Προς έξήγησιν τών αποφάσεων τούτων παραθέτω έν συντόμω τινά 
περί τής πολιτικής καταστάσεως. Λήγοντος του 1823 ύπήρχον έν Ελλάδ ι 
δύο καταπολεμοΰντα άλληλα κόμματα, καί δή τό τών στρατιωτικών 
αρχηγών, έπί κεφαλής έχον τόν θ . Κολοκοτρώνην, καί τό τών προκρί
των ύπό τόν Α . Μαυροκορδατον καί Γ. Κουντουριώτην. Ή έν 'Άστρει 
Β ' Εθνική Συνέλευσις είχε διορίσει τόν Κουντουριώτην πρόεδρον τού 
Εκτελεστικού καί τό Ναύπλιον έδραν τής Κυβερνήσεως. Ά λ λ ' ό Κολο
κοτρώνης κατέχων στρατιωτικώς τήν πόλιν ταύτην, ήμπόδισε τήν είς 
αυτήν εϊσοδον τών δύο τής Κυβερνήσεως σωμάτων, τού τε Εκτελεστι 
κού καί τοΰ Βουλευτικού, τών όποιων δέν άνεγνώριζε τήν νομιμότητα. 
Είς τήν κομματικήν ταύτην έριδα έμεινε μέν ουδέτερος ό Στάνχωπ, διέ
γνωσε δέ ότι ύπό τοιαύτας περιστάσεις ήτο αδύνατον νά λειτουργή ανεξ
άρτητος τύπος πλησίον Κυβερνήσεως, ή όποια δέν είχεν αναμφισβήτητον 
κύρος παρά τοις συμπολίταις αυτής. Καί ούτως απεφασίσθη ή ίδρυσις 
τής εφημερίδος έν Αθήναις ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Γ. Ψύλλα. 

Τό πρώτον φύλλον τής «Εφημερίδος Αθηνών», ής πλήρες σώμα 
σώζεται έν τή Βιβλιοθήκη τής Βουλής, εξεδόθη τή 20 Αυγούστου 1824, 
τό δέ δεύτερον μετά παρέλευσιν τριών εβδομάδων τή 6 Σεπτεμβρίου. 
Το δεύτερον τούτο φύλλον φέρει έν τέλει μεγάλοις γράμμασι" «Τύποις 



186 ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΣΥΝΤΑΓ. ΣΤΑΝΧΩΠ 

Αθηνών», έπϊ κεφαλής δέ έδημοσιεύθη δικαιολογία, τής διακοπής, λέ

γουσα" «οντάς έως τώρα τραβιγμέναις εις τήν Σ α λ α μ ί ν α — απεφασίσθη 

νά μετακομισθούν έδώ εις τήν Πατρίδα των». Έ κ τούτων εξάγεται 

αναμφισβητήτως οτι ή « Έφημερίς Αθηνών» ήρχισεν εκδιδομένη ουχί 

έν Αθήναις, άλλ' έν Σαλαμϊνι, εί καί έπϊ τοΰ έκεϊ τυπωθέντος φύλλου 

δέν γίνεται μνεία τής συμπτώσεως ταύτης, ουδέ αναγράφει αυτήν ό 

Διον. Σουρμελής ( Ί σ τ . τών Αθηνών κατά τόν αγώνα, έκδ. Β ' , 'Αθην. 

1853, σελ. 87 έ.) λόγον ποιούμενος περί τής αρχής τής εφημερίδος. 

Είδομεν δέ καί ανωτέρω, οτι ό Στάνχωπ διηύθυνε τό εις τούς Αθηναίους 

δωρηθέν πιεστήριον ουχί εις Αθήνας άλλ' εις Αίγιναν, καϊ τοΰτο διότι, 

ένεκα τών αλλεπαλλήλων πολεμικών επιχειρήσεων περί τήν 'Ακρόπολιν, οί 

πλείστοι τών Αθηναίων είχον εϋρει καταφύγιον εις τάς νήσους. Διά τάς 

πρώτας άνάγκας τής εκδόσεως τής εφημερίδος ό Στάνχωπ είχε καταβά-

λει λίρας 70 (Stanhope, σελ. 231 Απολογισμός), ή δέ έφημερίς έξε-

τυποΰτο διά στοιχείων αγγλικού τύπου, ομοίων πρός εκείνα τών «Χρονι

κών» τοΰ Μεσολογγίου. Έκτος τών ενδείξεων τούτων εύρίσκομεν καϊ εις 

τό κείμενον τής ίδιας εφημερίδος τήν άπόδειξιν, ότι τό δώρον τοΰ Στάν

χωπ, άναχωρήσαντος κατά Μάϊον 1824 έξ Ελλάδος, έφθασεν εις τάς 

Αθήνας μετά τήν κατακράτησιν έν Ναυπλίω. Εις τό πρώτον φύλλον 

έδημοσιεύθη ή επιστολή τοΰ Στάνχωπ άπό 20 Απριλίου 1824, διά τής 

οποίας προσφέρει τό τυπογραφεϊον, καί ή άπό 10 Μαΐου άπάντησις τοΰ 

Δήμου τών Αθηναίων, αποδεχόμενου τήν προσφοράν. Αναφέρεται δέ 

ρητώς, ότι τό παρόν φύλλον είναι προϊόν τοΰ δωρηθέντος τυπογραφείου 

καί ότι όμοιον τοιούτον ευρίσκεται έν Μεσολογγίω. 

Έν Αθήναις έξηκολούθει εκδιδομένη δις τής εβδομάδος ή «Έφημερίς 

Αθηνών», ής τό πρώτον έτος αριθμεί 103 φύλλα μέχρι τής 30 Ό κ τ ω -

βρίου 1825. Τό δέ δεύτερον έτος έφθασε μόνον μέχρι τοΰ άριθμοΰ 37 

τής 15 Απριλίου 1826, ότε έπαυσεν άποτόμως εκδιδομένη, ένεκα νέας 

επιδρομής τών Τούρκων. Μετά τήν πτώσιν τού Μεσολογγίου ό 'Ρεσίτ-

πασάς διηυθύνθη κατά τών Αθηνών, ίνα επιχείρηση τήν σχεδιασθεϊσαν 

έπίθεσιν κατά τής Ακροπόλεως. Οί Αθηναίοι διά πολλών μαχών εις τά 

πέριξ προσεπάθησαν νά έμποδίσωσι τήν προσέγγισιν τών έχθρων, τέλος 

όμως ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσι, και τήν 3 Αυγούστου 1826 ό 

Κιουταχής καταλαμβάνει τήν κάτω πόλιν, πολιορκών τήν Άκρόπολιν. 

Κατά τήν περίστασιν ταύτην κατεστράφη καί τό έν Αθήναις τυπογρα

φεϊον τοΰ Στάνχωπ, οπως ολίγον προ αύτοΰ είχε καταστραφή καί τό 
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έν Μεσολογγίω (Χρόνος Ναυπλίου 1833 σελ. 13). Άλλ ' ένώ σώζονται 
πολλά έκ τής έν Μεσολογγίω τυπογραφίας εκδοθέντα βιβλία, ουδέν 
τοιούτον γνωρίζομεν έκ τής έν Αθήναις. Εις τό ύπ' άριθ. 25 φύλλον 
τοΰ δευτέρου έτους τής εφημερίδος εύρίσκομεν μέν άγγελλόμενον Σχέ -
διον οργανισμού τού άτακτου στρατιωτικού, παρ' ενός Πατριώτου—. 
άλλ' υποθέτω ότι ή έκδοσις αύτοΰ είχε ματαιωθή ύπό τών συμβάντων. 

Ή έλλειψις έντυπων βιβλίων έκ τής πρώτης περιόδου τής έν Α θ ή 
ναις τυπογραφίας στερεί ημάς σπουδαίας τινός πληροφορίας, διότι ή τοΰ 
τίτλου σελίς βιβλίου τινός ήθελεν ίσως δώσει άφορμήν εις τόν διευθύ
νοντα τό τυπογραφεϊον, οπως παράθεση τό όνομα του, τό όποιον σήμερον 
δυστυχώς άγνοοΰμεν. Έάν παρά τήν έλλειψιν σχετικών πληροφοριών 
επιχειρήσω ένταΰθα. νά καθορίσω τό πρόσωπον τοΰ έν Αθήναις τυπογρά
φου, πράττω τοΰτο έχων τήν πλήρη συνείδησιν, ότι εκφράζω μόνον ύπό-
θεσιν μήπω άποδεδειγμένην. Είς τό περί τής έν Ελλάδ ι τυπογραφίας 
άρθρον τής εφημερίδος L ' A b e i l l e G r e c q u e (Αίγινα 22 Μαρτίου 1828) 
αναφέρονται ώς διδάσκαλοι τών κατά τήν έποχήν έκείνην έν Ελλάδι 
εργαζομένων τυπογράφων οί Κ. Τόμπρας, Π . Πατρίκιος καί Ν . Βαρό-
τσης. Τόν μέν Πατρίκιον έγνωρίσαμεν κατά τά έτη 1823—24 έν Μεσο
λογγίω καί άπό τού 1825 διευθύνοντα τό Έθνικόν Τυπογραφεϊον. Τόν 
δέ Τόμπραν θέλω αποδείξει δι' άλλης μελέτης εργασθέντα άπό τοΰ 1822 
μέχρι 1828 έν Υδρα, καί ούτω μένει διαθέσιμος ο έκ Σαλώνων ( Ά μ . -
φίσσης) Νικόλαος Βαρότσης, όστις είχεν έκμάθει τήν τέχνην έν Βενετία, 
είναι δέ πολύ πιθανόν, ότι ούτος εΐργάζετο άπό τοΰ 1824 μέχρι 1826 
έν Αθήναις είς τό τυπογραφεϊον τοΰ Στάνχωπ. 

Είς τάς εκθέσεις τοΰ Άγγλου συνταγματάρχου εύρίσκομεν καί άλλην 
περίεργον εϊδησιν, πολύ ένδιαφέρουσαν διά τήν μελέτην μας, διότι μαν-
θάνομεν δι ' αυτής, οτι το ύπό τού Στάνχωπ κομισθέν τυπογραφεϊον δέν 
ήτο τό πρώτον έν Αθήναις. Είς τήν άπό 20 Μαρτίου 1824 έπιστολήν 
άναγινώσκομεν, ότι εύρεν εκεί πιεστήριον χονδρώς κατασκευασθέν ύπό 
επιτηδείου τινός μηχανικού, καί ολίγα στοιχεία προελθόντα έκ τοΰ έν 
Κορίνθω τέως τυπογραφείου. Περί τών στοιχείων τούτων ώμίλησα ήδη 
έν τή περί Εθνικού Τυπογραφείου μελέτη μου (Άρμονία 1901 σελ. 141), 
τό δέ πιεστήριον είχεν αναμφιβόλως κατασκευασθή πρός χρησιμοποίησιν 
τών στοιχείων, τών σωθέντων έκ τής καταστροφής τοΰ έν Κορίνθω τυπο
γραφείου τού Υψηλάντου. Δυστυχώς δέν έχομεν περί αύτοΰ ούδεμίαν 
άλλην εϊδησιν, ουδέ ό Σουρμελής αναφέρει τ ι περί αύτοΰ, ώστε δέν γνω-
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ρίζομεν ούτε πότε είχε κατασκευασθή, ούτε άν ποτε εχρησιμοποιήθη. 

Πάντως όμως ήργει κατά τήν έποχήν του Στάνχωπ, ελλείψει τυπογρά

φου, διότι ούτος έν προηγουμένη ήδη επιστολή γράφει, ότι θελει προ

μηθευτή τοιοΰτον έξ Υδρας Ουδέ γνωρίζομεν, τί απέγινε τό πρώτον 

τοΰτο έν Αθήναις τυπογραφεϊον, δέν θά σφάλλωμεν δέ πολύ παραδε-

χόμενοι, ότι ένεκα τής πλημμελούς κατασκευής αφέθη είς τήν τύχην του 

μετά τήν άφιξιν τού αγγλικού πιεστηρίου, καί μετ ' αυτού άπωλέσθη 

εντελώς κατά τήν έπιδρομήν τού 'Ρεσϊτ τώ 1826. Και ούτως τελειώνει 

ή πρώτη περίοδος τής έν Αθήναις τυπογραφίας. 

Έκτος τών δύο τυπογραφικών πιεστηρίων ο Στάνχωπ είχε κομίσει 

είς τήν Ελλάδα καί δύο λιθογραφεία, τών όποιων όμως ό χειρισμός 

ήτο τόσον δύσκολος, ώστε χαρακτηρίζει αυτά ώς ακατάλληλα διά τήν 

Ελλάδα . Λυτός ό Στάνχωπ μετά δύο Γερμανών, ενός άξιωματικοΰ 

καϊ ενός ξυλουργού, προσεπάθησαν νά έκμάθωσι τήν τέχνην, άλλά μετ' 

όλίγης επιτυχίας. "Υστερον προσελήφθη ό Γερμανός χαλκογράφος G r o -

piuw, όπως διευθύνη τήν λιθογραφίαν, τήν οποίαν ό Στάνχωπ, ώς 

ανωτέρω εϊδομεν, ηθέλησε νά δώση πρός χρήσιν τού νομοθετικού σώμα

τος (έπιστ. έκ Μύλων "Αργούς 10 'Απρ. '24), Τό ότι τό δώρον έπραγ-

ματοποιήθη διδασκόμεθα έκ τής Εφημερίδος Αθηνών (1824 άρ. 1, 

σελ. 2), έχω δέ αποδείξει άλλοτε (ένθ' άνωτ. σελ. 144), ό'τι τό λιθογρα-

φεϊον τοΰτο αποτελεί 'έν έκ τών τριών πιεστηρίων, έκ τών όποιων συνέ-

κειτο κατά τήν ΐδρυσιν αύτοΰ τό Έθνικόν Τυπογραφεϊον. 

Τό δέ έτερον λιθογραφεϊον, απόμειναν έτι έν Μεσολογγίω, μετηνέχθη 

είτα δι 'Άμφίσσης είς Αϊγιναν καί προωρίσθη ύπό τοΰ Στάνχωπ ώς 

δώρον διά τήν νήσον τών Ψαρών (έπιστ. έκ Σαλώνων 21 Απρ. 1824). 

Είς τό έπίσημον ομως έγγραφον ό δωρητής ομιλεί περί τυπογραφικού 

πιεστηρίου (a p r in t ing press , έν τή αγγλική έκδόσει II 36), ό δέ 

ναύαρχος Κ. Νικόδημος (Υπόμνημα τής νήσου Ψαρών, 2 τόμοι 1862 

σελ. 399—400), παραπλανηθείς έκ τής λέξεως ταύτης, αποφαίνεται, 

οτι το πιεστήριον δέν έφθασε πλέον είς τά Ψαρά. 'Αλλ ό 'ίδιος εξιστο

ρεί κατωτέρω, ότι ολίγας ημέρας πρό τής καταστροφής ήλθον δύο Γερ

μανοί, φέροντες λιθογραφίαν, ήτις έσυστήθη εντός τοΰ ναοΰ τοΰ Άγιου 

Ευθυμίου καί έλιθογράφησε διάφορα έγγραφα τών άρχων. Οί δύο Γερ

μανοί έλαβον αέρος είς τόν άπεγνωσμενον αγώνα κατά τοΰ τούρκικου 

στόλου καί έφονεύθησαν είς τήν καταστροφήν τής νήσου τή 20 Ιουνίου 

1824. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι τό ύπό τού Νικόδημου άναφερθέν λιθο-
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γραφεϊον είναι αυτό τό ύπό τού Στάνχωπ δωρηθέν, ομολογεί δέ τοΰτο 
ρητώς καί τό μνημονευθέν ήδη άρθρον τής Abe i l l e g r e c q u e , προσθέ-
τον έν υποσημειώσει, ότι άπωλέσθη έν τή καταστροφή τών Ψαρών. Οι 
δύο Γερμανοί οί κομίσαντες τήν λιθογραφίαν είναι βεβαίως οί ίδιοι οί 
μετα τοΰ Στάνχωπ έν Μεσολογγίω έκμαθόντες τήν λιθογραφικήν τέχνην. 
Τ ά ονόματα τών δύο τούτων ανδρείως πεσόντων υπέρ τής ελευθερίας 
σώζονται έν τοις άπολογισμοίς τού "Αγγλου συνταγματάρχου (σελ. 
231), είναι δέ ο ανθυπολοχαγός K l e m p e καί ό ξυλουργός J a c o b i . 

Ούτω τά ύπό τών Άγγλων φιλελλήνων δωρηθέντα πιεστήρια έγιναν 
θύματα τού άγριου θεοΰ τοΰ πολέμου, εξαιρέσει μόνον τού παρά τή 
κυβερνήσει λιθογραφείου. Ά λ λ ' ένώ τό σωθέν τούτο ουδέν τό σπουδαϊον 
έπραξεν, άποτελοΰσιν αί έκ τών πιεστηρίων τοΰ Μεσολογγίου καί τών 
Αθηνών έκδοθεϊσαι εφημερίδες ανεκτίμητους ίστορικάς πηγάς, τών 

οποίων τήν έλλειψιν διά τά προηγούμενα έτη 1821 —1823 θρηνοΰσιν 
οί ιστοριογράφοι. Ώ ς έκ τούτου δέ νομίζω, ότι δέν κρίνω ύπερβολικώς 
τόν Άγγλον συνταγματάρχην Le ices te r S tanhope ώς θεμελιωτήν 
τής έν Ε λ λ ά δ ι δημοσιογραφίας, διότι ούτος ενήργησε τήν 'ίδρυσιν τριών 
εφημερίδων καί διά γενναίων συνδρομών ύπεστήριξεν ουχί μόνον ταύ 
τας, άλλά καί τάς μεταγενεστέρας επιχειρήσεις άλλων προσώπων. Και 
είναι μέν άναμφισβήτητον, ότι εφημερίδες θά έξεδίδοντο καί άνευ τών 
ενεργειών καί τών συνδρομών τοΰ Στάνχωπ, άλλά τό αποτυχόν έν 
Καλάμαις πείραμα αποδεικνύει, ότι τοΰτο δέν θά έγίνετο ή πολύ ύστε
ρον, ένώ τώρα τό δοθέν παράδειγμα παρεκίνει πρός μίμησιν. Είς τήν 
μετ' ού πολύ ΐδρυσιν νέων εφημερίδων θά έπέδρασεν ίσως κατά τι καί ό 
μεταξύ τών διαφόρων επαρχιών καί τών αρχηγών αυτών ανταγωνισμός. 
Ή Πελοπόννησος καί αί νήσοι ήσθάνοντο έαυτάς μειονεκτούσας απέ
ναντι τών δυτικών και ανατολικών επαρχιών τής Στερεάς, αί όποϊαι 
ήδύναντο διά τοΰ τύπου νά δώσωσι μεγαλυτέραν διάδοσιν, επομένως καί 
μεγαλύτερον κύρος είς τάς γνώμας αυτών, καί έζήτησαν διά τής ιδρύ
σεως ίδιων οργάνων νά άντικρούσωσι τό πλεονέκτημα εκείνων. Υπέρ δέ 
τού Στάνχωπ απομένει αναμφισβητήτως ή ύπ' αυτού προσφερόμενη 
έκδούλευσις, ότι διά τής πείρας απέδειξε τρανότατα είς τούς άνθιστα-
μένους προύχοντας τήν διά τόν δημόσιον βίον μεγάλην ωφελιμότητα 
ανεξαρτήτου δημοσιογραφίας. 

Φ. ΒΙΛΜΠΕΡΓ 
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Τό χωρίον Χριστιανού απέχει τρίωρον περίπου πρός Α τών Φιλιατρών 
και κείται κατά τάς δυσμικάς υπώρειας τοΰ γνωστού μεσσηνιακού ορούς 
Αιγάλεω καθ' υπεράνω της νΰν πεδιάδος Μορένης" ανήκει εις τόν δήμον 
Έράνης καί έχει έν αύτώ πηγήν άφθονωτάτου καί λίαν δροσερού ύδατος 
άρδεύοντος τά πέριξ" έχει δέ καϊ άποψιν θαυμασίαν, διότι διανοίγεται 
ύπ' αυτό ολη ή άπό Κυπαρισσίας μέχρι Μαραθουπόλεως παραλία καϊ 
θάλασσα- συχνάκις επισκέπτονται αυτά αρχαιολόγοι καί περιηγηταί καί 
είναι άξιον επισκέψεως καί διά τήν ώραίαν φυσικώς τοποθεσίαν αύτοΰ 
καί διά τήν αρχαιολογικήν καί ίστορικήν αύτοΰ άξίαν. 

Εκείνο, όπερ κυριώτατα κλείζει τό χωρίον Χριστιανού, είναι ό έν 
αύτώ περιώνυμος ναός τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος, όστις ακέραιος 
σωζόμενος κατεστράφη δυστυχώς καί κατέπεσε κατά τά πλείστον κατά 
τόν διάσημον σεισμόν τής 15 Αυγούστου 1886, όστις κατέστρεψε καί τά 
Φιλιατρά καί τήν Τριφυλίαν έν γένει. Έάν δέ δέν ληφθή σύντονος πρό
νοια περί διατηρήσεως τών σωζόμενων τουλάχιστον κατά χώραν λειψά
νων καί ερειπίων αύτοΰ, θά έξαφανισθή ύπό τής βροχής, τών άνεμων 
καί τών άτμοσφαιρικών επηρειών καί άλλο περιώνυμον μνημεϊον τής 
χριστιανικής ημών αρχαιολογίας. 

Ό ναός είναι τού όγδοου αιώνος μετά Χριστόν, επομένως έκ τών 

αρχαιοτάτων, όπερ δείκνυται καί έκ τού ότι έχει οδοντωτά κεραμοκο-

σμήματα έν τοις ύπερθύροις καί έκ τοΰ οτι ή κόγχη αύτοΰ είναι ουχί 

ήμικυλινδρική, άλλά γωνιώδης, καί κυριώτατα έκ τοΰ οτι έχει όπισθεν 

της Αγ. Τραπέζης, δηλ. πρός Α αυτής και ένδοθεν τής κόγχης τό 

ίερόν Συνθρονόν, ίδιον τής εποχής εκείνης, αναβαθμούς δηλ., δι' ών ό 

άρχιερεύς ανήρχετο είς ύψος 1,20 μετρου και εκείθεν καθήμενος ή ίστά-

μενος ηκουε τό εύαγγέλιον καί τήν άνάγνωσιν τών Γραφών καί ηύλόγει 

τόν λαόν (κατόπιν ή κυρία θέσις τού άρχιερέως ώρίσθη έν τώ Δεσποτικώ). 
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Τέμπλεον ό ναός, ώς καί οί σύγχρονοι αυτού, δέν είχεν, άλλά μόνον διά-
στυλα, ήτοι κίονας έν σειρά, διά μέσου τών οποίων έφαίνοντο έκ τοΰ 
άνδρωνίτου καί γυναικωνίτου τά τοΰ ίεροΰ καί ύπερθεν τών όποιων, οπου 
νΰν τοποθετοΰνται τά δωδεκάορτα, έξετείνετο έκ μαρμάρινων φυλλωμά
των γεγλυμμένων ό λεγόμενος ιερός Κοσμήτης, πλάκες δηλ. μαρμάριναι 
κοσμηματικαί, ού λείψανον και νΰν σώζεται τεθειμένον ώς κατώφλιον 
τής βασιλικής λεγομένης πύλης τοΰ Νάρθηκος. Τό δέ νΰν τέμπλεον τοΰ 
ναοΰ, όν κτιστόν, ώς καί άλλαχοΰ, καί ουχί ξύλινον, έκτίσθη κατόπιν, 
ότε ήρχισαν τά πρώην διάστυλα ν' άντικαθιστώσι γενικώς διά τών 
τεμπλεων. 

Αί άγιογραφίαι τοΰ ναοΰ είναι επίσης νεώτεραι καί παρετηρήθη ότι 

είναι τεσσάρων εποχών, διότι έπϊ τών ενδοτέρων καί αρχαιοτέρων έπε-

κολλώντο καί έζωγραφώντο νεώτεραι, ούτως ώστε αί τελευταΐαι, αί νΰν 

έπιπολής, εί καί έξίτηλοι πλέον, φαίνονται μάλλον τοΰ 14 ή 15 αιώ

νος μ. Χ . 

Ό ναός περικοσμείται διά κεραμοπλαστικών κοσμημάτων πολλών 

καϊ διά μαρμάρινων ανάγλυφων εχόντων σχήματα σταυρών καί μαιάν-

ων ώς έπϊ τό πλείστον. Ευρίσκονται δέ πολλαχοΰ καί ίχνη κώνων έκ 

ψευδογρανίτου καί έν τώ ίερώ είς σπόνδυλος αρχαίου πιθανώς κίονος έκ 

τιτανόλιθου. 

Πρός Δ. τοΰ ναοΰ είναι προσθήκη μεγάλου άμυντικοΰ οικοδομήματος, 

ώς έν Δαφνίω καϊ άλλαχοΰ, έχουσα ισογείους καϊ ασφαλέστατους θόλους, 

επάλξεις μή σωζομενας πλέον, καί πολεμήστρας, ών σώζεται μία έν τώ 

δυτικώ μέρει" επίσης δέ σώζονται καί δύο κλίμακες λίθιναι, δι ών ανέρ

χεται τις εις τό ύψος τοΰ άμυντικοΰ τούτου οχυρώματος. 

Η επισκοπή, είτα αρχιεπισκοπή, καί τέλος μητρόπολις τής Χριστια-

νουπόλεως είναι ονομαστή. Ό Χριστιανουπόλεως Γερμανός συνεφυλακί-

σθη έν Τριπόλει τόν Μάρτιον τοΰ 1821 μετά τών λοιπών προυχόντων 

τής Πελοποννήσου" έν ταύτη έχρημάτισεν επίσκοπος καί ό έκ Γόρτυνος 

Αθανάσιος ό καταταχθείς είς τήν χορείαν τών "Αγίων καί ού ή κάρα 

σώζεται νΰν έν τή παρά τήν Δημιτσάναν μονή τού Προδρόμου" έζησεν 

ούτος κατά τόν 17ον αιώνα μ. Χ . καί εορτάζεται τή 17 Μαίου. 

'Από ιστορικής απόψεως φαίνεται ότι αρχικώς εκεί ήτο ή Χριστια-

νούπολις μεγάλη πόλις, έν η ό ναός έκτίσθη, καί ήτις ήτο πρωτεύουσα 

μεγάλης διοικήσεως όμωνύμου κατά τόν μεσαίωνα" άλλ' έπειτα εκλι

πόντος τοΰ φόβου τών πειρατών τών ληστευόντων τάς δυσμικάς παρα-
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λίας τής Πελοποννήσου καϊ κτισθεισών πλεον παρά τάς άκτάς νέων 
πόλεων καί χωρίων μετέβαλε καί ό επίσκοπος έδραν διατηρηθέντος όμως 
τοΰ τίτλου τής μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως μέχρι τής επαναστά
σεως. Ή παράδοσις ότι διά τής Χριστιανουπόλεως εισήχθη ό χριστιανι
σμός είς τήν Πελοπόννησον είναι βεβαίως λίαν απίθανος" άλλά τό κοινάν 
λόγιον : «"Αγια Σωτήρα στον Μωρηά κ ι ' άγια Σοφιά στήν Πόλη» δει
κνύει πως τήν πολυτιμότητα τού ίεροΰ. Ά λ λ ' έπί τών τελευταίων χρό
νων τής Τουρκοκρατίας τό Χριστιανού είναι μόνον χωρίον, τώ δέ 1689 
μ. Χ . γινώσκομεν ότι ειχεν όλιγίστους κατοίκους. Κατά δέ τάς εγχώ
ριους παραδόσεις καί ό έν Άγριλίω τών Φιλιατρών άπό Τουρκοκρατίας 
υφιστάμενος ναός άπετέλει άλλοτε μετόχιον τής Χριστιανουπόλεως. 

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Π Ε Ρ Ι Τ Ι Ν Ω Ν Ζ Ω Ω Ν Α Ν Θ Ο Υ Ν Τ Ω Ν 

Τά ζώα έν γένει μεταβάλλουσι τόπον πρός άναζήτησιν τροφής" τά 

δέ φυτά άπ' εναντίας είσίν έμπεπηγότα είς μίαν θέσιν καί λαμβάνουσι 

τήν τροφήν έκ τής γής έν ή κείνται αί ρίζαι καί έκ τού αέρος όστις 

περιβάλλει τά φύλλα αυτών ύπάρχουσιν όμως είδη έν έκάστω «βασι-

λείω» άτινα ουδαμώς έπονται τώ κανόνι τούτω. Οί περί τήν βοτανικήν 

ασχολούμενοι γνωρίζουσι φυτά άτινα ούτε ρίζας έχουσιν ούτε φύλλα, 

έτερα δέ άτινα έχουσι τό έν καί ουχί τό άλλο, άλλα πάλιν άτινα είναι 

αναντιρρήτως βοτανοειδή καί έν τούτοις μετακινούνται, ώς ήθελον πράτ

τει τά ζώα. Ά φ ' έτερου ύπάρχουσι ζώα, άτινα ουδέποτε έγκαταλεί-

πουσι τόν τόπον, έν ώ τό πρώτον κατώκησαν, καί άτινα φαίνονται 

ότι επαφίενται είς τήν τύχην διά τήν εαυτών τροφήν. Τ ά όστρεα καί 

τά μαλάκια απώλεσαν ούτω τήν δύναμιν τοΰ μετακινεϊσθαι. Ύπάρχου

σιν έξ αυτών πολλά είδη άτινα διεκρίθησαν άπό τών φυτών μόνον διά 

τών ερευνών τών τελευταίων ετών. Σπόγγοι, κοράλλια, θαλάσσιαι άνε-

μώναι καί άπασα ή ομάς τών «θαλασσίων σικυών» έπιστεύοντο ότι ήσαν 

φυτοειδή καϊ πολλοί ναυτικοί εισέτι τήν σήμερον φρονοΰσιν ούτως. 

Ύπάρχουσι δέ ζώα άτινα φαίνονται ότι άνθοΰσιν έπ' ίσης ελευθέρως ώς 

τά ανθοφόρα φυτά. 

Ή θαλάσσια ανεμώνη είναι έκ τών κοινότατων τοΰ είδους τούτου. 

Ευρίσκεται προσκεκολλημένη έπί βράχων εις έπισκεπείς θέσεις παρά τοίς 

αίγιαλοίς είς άπαντα ανεξαιρέτως τά μέρη τοΰ κόσμου, μή ούσα περιω-

ρισμένη είς ουδέν ίδιαίτερον κλίμα. Αυξάνει μόνον είς σχετικώς άβαθη 

ύδατα, τοΰτ' έστιν είς βάθη μικρότερα τών πεντακοσίων όργυιών, καίτοι 

υπάρχει 'έν είδος όπερ ζή έν μέσω πελάγεί" άλλ' οπουδήποτε καί άν 

εύρίσκηται, ό σχηματισμός αυτής τυγχάνει ό αυτός. Είναι σκληρός δερ-

ματοειδής σωλήν, πλατυνόμενος κάτωθεν μέν είς «βάσιν», ήτις στερεοί 

αυτόν έπί τού βράχου ή έπί έτερου θεμελίου, άνωθεν δέ είς «δίσκον» 

παρεμφερή πρός άνθος και στόμα έχοντα έν τώ κέντρω. Πανταχόθεν 

13 
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περι τό άνοιγμα, του στόματος ύπάρχουσι συνεστραμμενοι έλκυστήρες 

ή κεραίαι, ούχι ανόμοιοι πρός τους κορύμβους τοΰ χρυσανθεμου. Είδη 

τινά είναι σχεδόν ή έξ ολοκλήρου άχροα, ένώ παρά τισιν άλλοις οί έλκυ

στήρες είναι λαμπρώς κεχρωματισμένοι καί ίσοφαρίζουσι πρός τά άνθη 

τής γής" άλλά παρ' άπασιν ενεδρεύει ό θάνατος έν μορφή βεβαία καί 

φρικτή. Ευθύς ώς μικρόν τ ι πλάσμα έγγίση τούς κυρτουμένους βρα

χίονας, συστρέφονται ούτοι πρός τά ένδον και περιπλέκοντες αυτό έν 

ταϊς πτυχαϊς αυτών, ώθοΰσι συγχρόνως πρός τό στόμα. Τ ά εσωτερικά 

μέρη τών πλεκτανών τούτων εϊσί κεκαλυμμένα ύπό δηλητηριωδών αδέ

νων, ών ή οσμή άγει τό συλληφθέν είς νάρκην ή εις θάνατον, καί ούτω 

κωλύουσι τήν πάλην, ήτις ήθελεν "ίσως άποβή όλεθρία είς τήν άνεμώ-

νην.Όταν ό αιχμάλωτος φθάση είς τό στόμα, ωθείται εντός τοΰ κοίλου 

εσωτερικού καί ή ανεμώνη συγκλείεται εις σχήμα σφαίρας χρώματος 

βαθέος ερυθρού, έν όσω ή χώνευσις διαρκεί, μεθ' ο άναπετάννυσιν έκ 

νέου τάς ολέθριας αυτής καλλονάς πρός άγραν έτερου θύματος. 

Έτερα μεγάλη οικογένεια τών άνθούντων ζώων είναι εκείνη ήτις 

περιλαμβάνει τούς «θαλασσίους σικυούς». Τά ζώα ταΰτα έχουσι προ

μήκη καί πλατέα σώματα, χρώματος ποικίλλοντος μεταξύ τοΰ μελανοΰ 

καί τοΰ πορφυρίζοντος έρυθροΰ καί ή μείζων αυτών κίνησις συνίσταται 

εις τό βραδέως έρπειν εν τώ βυθώ τής θαλάσσης. Έπϊ τοΰ ενός αυτών 

άκρου ευρίσκεται τό στόμα περικυκλούμενον ύπό πεταλοειδών έλκυστή-

ρων, οίτινες ώθοΰσιν εντός αύτοΰ τήν ίλύν καί τήν άμμον, έξ ών ό οργα

νισμός τρέφεται. Ή ιλύς τοΰ βυθοΰ γέμει μικρών οργανισμών, οϊτινες 

πράγματι παρέχουσι τήν τροφήν, άλλά φαίνεται ότι καί αυτή ή άνόρ -

γανος ιλύς τρέφει. Τό μάλλον άξιοπερίεργον πράγμα έν τω «σικυω» 

είναι ότι δέχεται τρόπον τινά ξένους. "Εχει μεγάλην εντός τοΰ σώματος 

κοιλότητα, πλήρη ύδατος, είς ήν παρεισδύει μικρόν τ ι ϊχθύδιον καλούμε-

νον « f i e r a s f e r » , όπερ ζή εντός τοΰ άκοντος ξενοδόχου. Ουδαμώς είναι 

παράσιτον, διότι έγκαταλιμπάνει τήν κατοικίαν αύτοΰ, ϊν' αναζήτηση 

τροφήν κατοικεί δ' έν τή κοιλότητι μόνον πρός προφύλαξιν, επειδή ή 

υπερβολική δυσοσμία ήν έχει ό «σικυός» αποτελεί αύτώ ασφαλές έρυμα 

εναντίον τών προσβολών έτερων ιχθύων. Οί μικροί ξένοι ουδόλως φαί

νονται ότι παρεχουσιν ένοχλησίν τινα είς τούς ξενίζοντας αυτούς, έκτος 

ότε πολλοί λαμβάνουσι κατοικίαν έν τώ αύτώ, δυνάμενοι τότε νά έπι-

φέρωσιν όλεθρίαν βλάβην ένεκα τής μεγάλης στενοχώριας. 

Ή όλη τάξις τών ζώων άτινα έχουσι μορφήν κοραλλιών ομοιάζει 
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τοσούτω στενώς πρός τά φυτά, ώστε πολλοί, εξαιρουμένων τών γεγυ-
μνασμένων ερευνητών, άπατώνται. Όλ ίγα θεάματα έν τή φύσει εϊσί 
τοσοΰτον ώραϊα Οσον οί «κοράλλινοι κήποι» έν ταϊς Δυτικαϊς Ίνδίαις, 
ένθα ή λαμπρώς κεχρωματισμένη βλάστησις έχει έξ ολοκλήρου ζωίκόν 
χαρακτήρα. Ό βυθός τής θαλάσσης πλησίον τοΰ N a s s a u τών Βαχα-
μαίων νήσων είναι έσχηματισμένος έξ άμμου λευκών κοραλλιών καί έκ 
θρυμμάτων οστράκων τά δ' έπ' αυτών ύδατα είναι τοσοΰτον διαφανή, 
ώστε τό πλοίον φαίνεται πλέον έν τώ άερι. Τό στρώμα τής μαρμαρυ-
γωδους λευκής άμμου διακόπτεται ύπό άμαυρών όγκων κοραλλίνων 
βράχων, άφ' ών κατέρχονται πλατέα στρώματα κοραλλιών ριπιδοειδών, 
άτινα οί φυσιοδίφαι όνομάζουσι «γοργονίας», λάμποντα έν χρώμασι ζωη-
ροϊς έρυθροϊς καϊ πορφυροίς. Οί σκοτεινοί όγκοι τών βράχων διακο
σμούνται δι' ανεμώνων, αίτινες ίσοφαρίζουσι πρός τάς αποχρώσεις άλσους 
τών τροπικών, ένω τά κυμαινόμενα πτερά τών θαλασσίων δασών και 
αί φανταστικάι μορφαί τών ύαλίνων σπόγγων αύξάνουσι τό θέλγητρον 
ένεκα τής τών χρωμάτων ποικιλίας. Σωροί ζωηρώς κεχρωματισμένων 
θαλασσίων θάμνων, οϊτινες έπ' ελάχιστον όμοιάζουσι πρός τά ρυπαρά 
και αύχμηρώς πράσινα φύκη, τά κοινά έν τοις ήμετέροις αίγιαλοϊς, εϊσί 
τά μόνα φυτά άτινα άντιπροσωπεύουσι τήν αληθή βλάστησιν καί άπαν-
τώσι τή ημετέρα όψει. Πάντα τά λοιπά είσι ζώα, άλλ' ό οφθαλμός 
άπαταται έκ τής όμοιότητος αυτών πρός τοσοΰτον εντελή φυτικήν ζωήν 
παραβαλλόμεναι δέ πρός τήν θελκτικήν ταύτην άπάτην φαίνονται λίαν 
πεζαί αί προσπάθειαι τών έπαγγελλομένων παρ'ήμϊν γοητείας. Τά ζωηρά 
άστρα πλουσίου έρυθροΰ χρώματος, άτινα φαίνονται ώς άνθη έπϊ τών 
κλάδων τών κοραλλιών, εϊσί πράγματι τά άκρα κρικοειδών σκωλήκων, 
οϊτινες διατρυπώντες εϊσδύουσιν εντός τών λίθινων όγκων καϊ κρύπτου-
σιν εαυτούς έν τώ κορμώ τοΰ αυξάνοντος κοραλλιού. 

Τ ά πτηνά καί αί χρυσαλλίδες τοΰ άνω κόσμου άντικαθιστώνται έν 
τοις ύδασιν ύπό ιχθύων ιδιαζόντων σχημάτων καί χρωμάτων λαμπρών. 
Τά συνήθη ονόματα αυτών παρέχουσι καί είς εκείνους οίτινες ουδέποτε 
είδον αυτούς ίδέαν τής εξωτερικής αυτών μορφής, άλλά τά κάλλη αυτών 
τότε μόνον δύνανται νά έκτιμηθώσιν, ότε εύρίσκωνται έν τώ γενώντι 
αυτούς στοιχείω καϊ μεταξύ τών συνήθως περιστοιχιζόντων αυτούς. 
Άγγελόμορφοι ιχθύες, ψιττακοειδή, ιπτάμενοι ώς χρυσαλλίδες, και άγέ-
λαι άλλων μικροτέρων πλέουσιν έν τώ ύδατι έπιχαρίτως καί νωχελώς, 
έτεροι δέ έξακοντίζονται ώς βέλη, μόλις διά τής λάμψεως τών λεπίδων 
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ορατοί γινόμενοι. Αποβαίνει δύσκολον νά πιστεύση τις ότι οί ίχθύες, 
οΐτινες φαίνονται βόσκοντες μεταξύ τών κοραλλίνων δένδρων, ουδόλως 
άποδάκνουσι τάς κορυφάς αυτών, ώς ήθελον άποτρώγει τά ποίμνια τούς 
βλαστούς, καί τοιούτος είσετι ακριβής παρατηρητής ώς ό Δαρβίνος έπι-
στευεν ότι πράττουσιν ούτω" πράγματι όμως άναζητοΰσι τά οστρα
κοειδή άτινα τρεφονται έπί τών πόρων κοραλλιών τινών. 

Είς τά ύδατα τών Τροπικών είς μέρη έπισκεπή ζώσιν άνεμώναι 
μεγαλείτεραι καί ώραιότεραι εκείνων α ί τ ι ες άπαντώσιν είς τά ημέτερα 
ψυχρά κλίματα. Τινές έξ αυτών έχουσι δύο ή καί περισσοτέρων ποδών 
διάμετρον, καί άπό τού μεγέθους τούτου καταβαίνουσι μέχρι ελαχίστων 
σχημάτων, μόνον μετ' επιμελή έρευναν άνευρισκόμεναι" άλλ' άπό τής 
μεγίστης μέχρι τής ελαχίστης έχουσιν άπασαι θέλγητρόν τι όπερ έλκει 
πολλά δυστυχή όντα είς τό μοιραϊον τέλος. 

Ή ζωολογία οϋδένα άλλον όργανισμόν απεκάλυψε μάλλον άντίθετον 
πρός τήν δημώδη άντίληψιν περί ζώων ή τόν τών «κρίνων τής θαλάσ
σης» ή κρινοειδών, περί ών, Οτε κατά πρώτον όρώνται, άποβαίνει δύσ-
κολον νά πιστεύση τις ότι δέν είναι στενότατοι συγγενείς τοΰ μεγαλοπρε
πούς βασιλέως τών ανθέων" έκτος όμως τού σχήματος ουδέν άλλο είναι 
ή ζώα ανήκοντα είς τό αυτό γένος, εις ο καί ό «αστήρ τής θαλάσσης». 
Τά κρινοειδή ζώσι συμπεπυκνωμένα καί έκ τής κοίτης αυτών ταύτης 
ύψούται δεσμοειδής τις καυλός, φθάνων ενίοτε είς ύψος ποδών τίνων. 
'Επι τής κορυφής αύτοΰ επίκειται δίσκος έχων στόμα ώς παρά ταϊς άνε-
μώναις, άλλ' αί πλεκτάναι είσί πολύ μακρότεραι καί άνυψοΰνται είς τά 
άκρα τού δίσκου κατά τρόπον ώστε νά ώσιν όμοιαι πρός κρίνον έν θαυ
μάσια τελειότητι. Άνομοίως πρός πολλάς άνεμώνας τά κρινοειδή ζώσιν έν 
ύδασι βαθέσι καί τινα αυτών ελήφθησαν έκ βάθους, ένθα φαίνεται αδύ
νατον ότι δύνανται νά ύπάρχωσι τοσούτον τρυφερά καί λεπτοφυή όντα. 

Τά κρινοειδή υπήρξαν έκ τών πρωτογενών μορφών τοΰ ζωϊκοΰ «βασι
λείου» έπί τής γής καϊ τά απολιθώματα αυτών άπαντώσι συχνώς. Δια
τηρούνται δέ τοσούτον καλώς ώστε έκαλοΰντο «λίθινα κρίνα» πριν ή 
νοηθή ή αληθής αυτών φύσις, και ή καταγωγή αυτών συνεζητεϊτο πολύ 
πρό τής άνακαλύψεως τών νΰν ζώντων κρινοειδών. 

(Έκ τοΰ άγγλικοΰ τοΰ C h a r l e s M i n o r B l a c k f o r d J u n . Μ. D . 
εν τω « S c i e n t i f i c A m e r i c a n » ) . 

Κατά μετάφρασιν + ΚΙΜΩΝΟΣ Χ. ΚΩΣΤΗ 

Τ Ο Ε Υ Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ο Ν TOΥ M A P T I O Υ 

Λ Α Ϊ Κ Α Ι Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι Σ : Τ Ω Ν Σ Ι Φ Ν Ι Ω Ν 

Τόν φυσικώτατον καί άπλούστατον λόγον τοΰ εύμεταβόλου τής ατμο

σφαιρικής καταστάσεως κατά τόν Μάρτιον μήνα, τήν ίσημερίαν δηλον

ότι, μή δυνάμενοι νά γνωρίζωσιν οί πρόγονοι μας πολλάς έπλασαν διά 

τής φαντασίας των αιτίας, τάς οποίας διατυποΰσιν είτε είς αποφθέ

γματα είτε είς παραδόσεις αρκούντως περιέργους καί χαρακτηριστικάς 

διά τό εύφάνταστον τοΰ "Ελληνος καί διά τήν εφευρετικότητα του έν 

τή λύσει ζητημάτων ανωτέρων τών δυνάμεων καί τών γνώσεων του. 

α) Ή οινοποσία. 

Οί μήνες τόν παλιό καιρό — διηγούνται οί Σίφνιοι — μαζεύτηκαν 
μια μέρα γιά νά σκεφτούν, πώς θά τά καταφέρουν νά διώχνουν τό 
σεκλέτι τους. Πολλά είπανε τό συναμεταξύ τους Οσο πού στο τέλος 
έβγάλανε βουλή νά βάλη καθένας τους τό μερδικό τους και νά αγορά
σουν ένα μεγάλο βουτσί καϊ νά τό γεμίσουν κρασί γιά νάχουν νά πίνουν. 
Τό κρασί έφτασε στ' αρχοντικό τους καί τώρα πιά έμενε ν' αποφασίσουν 
γιά τή σφήνα" έδώ οί μήνες έμαλώσανε, γιατί καθ' ένας ήθελε νά βάλη 
τή σφήνα του άπάν' απάνω" ό Μάρτις ομως ήξερε τή δουλειά του καλύ
τερα άπ' όλους. 

— Αδέρφια, σταθήτε, τούς λέει, έγώ δέχομαι νά μπή ή σφήνα μου 
στον πάτο τοΰ βουτσίοΰ. "Ολοι χαρούμενοι έδεχτηκαν τή γνώμη τοΰ 
Μάρτι κ' έτσι γλυτώσανί άπό τόν καυγά. Ό Μάρτις άπό τότε είναι 
πάντα σκυμμένος κάτω άπό τή σφήνα τού βουτσίοΰ καί πίνει αδιάκοπα 
κρασί χωρίς νά τελεκόνη, γιατί κ'ή τελευταία στάλα τοΰ βουτσίοΰ είναι 
δικιά του. Πίνει και μεθοκοπά κάθε αέρα, οταν είναι ή βασιλεία του, 
καί μέσα στο μεθύσι του ξεχνά νά καπιστρώση 1 τούς καιρούς του καί 
γ ι ' αυτά ποτέ τό Μάρτι δέν βαστούνε στρωτοί άνεμοι. 

1 Νά χαλιναγώγηση. 
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β') 'Ατυχες συνοικεσιον. 

Επειδή, ώς φαίνεται, ή τοιαύτη έξήγησις δέν ήτο καθόλου εύάρε-
στος διά τούς φίλους του οϊνου έκ τών Σίφνιων, έφρόντισαν ούτοι νά 
εύρωσιν άλλην έξήγησιν. 

— Οί μήνες — όμιλοΰσι πάλιν τά ζώντα μνημεία τών παρελθουσών 
γενεών — ήβουληθήκανε μια μέρα νά βρή καθενείς τωνε κ ι ' άπό μια 
γυναίκα νά τήν πάρη, για νά μήν είναι έτσι έρημοι καί σκοτεινοί χωρίς 
καμμιά παρηγοριά στό σπιτικό τους. "Ολοι ήβάλανε προξενητάδες κ' 
ηύρήκε καθένας τή δικιά του" ό Μάρτις όμως έγελάστηκε κ' επήρε μΐά 
χανούμισσα. Είχε γροικητά 1 , πώς οί Τουρκάλες είναι όμορφες καί γι ' 
αυτό παντρεύτηκε ανεξέταστα. 

— Ω Μεγαλοδύναμέ μου, ίντα γίνηκε τή βραδεία πού ή γυναικά του 
ήβγαλε τό γιασεμάκι πού ήκρυβγε τή μούρη της ! Ό Μάρτις έμαλλίο-
τραβειούντανε άπό τό καμό του, ήκλαιε σά μωρό παιδ ί .Ή γυναικά του 
ήταν άσκημη, γριά, κουτσοδόντα, στήν κεφαλή της ούτε μια τρίχα δέν 
είχε άπό τά γεροντάματα. 

— Μωρή πανούκλα, τής λέει θυμωμένος, νά μή γυρνάς νά μέ θωρείς, 
γιατί θά σέ ξαντερίσω. 

Ή γυναικά του Ομως δέν τόν άκουσε, κι ' όποτε γυρνά καί τόν βλέπει 
ό Μάρτις, άπό τό θυμό του ξαπολα τούς αέρηδες καί τοις βροχές καί 
φουσκώνει τοις θάλασσες. 

γ') Πρίτσι Μάρτι. 

"Εως έδώ ή ποιητική φαντασία τών Σίφνιων έξετέλεσεν αρκετά καλά 
τό μέρος της, ύπελείπετο όμως νά έρμηνεύση τόν λόγον διά τόν όποιον 
ό Φεβρουάριος έχει μόνον 28 ημέρας. 

— Φλεβάρι, δώσε μου δυό μέρες δανεικές καί σοΰ τοις δίνω πίσω 
τοΰ χρόνου, είπε ό Μάρτις μια μέρα στό Φλεβάρι. 

— "Ιντα τοις θές ; 

— θέλω νά κάψω τό βοσκό ποΰ μ' έβρισε σήμερα, γιατί είναι ή τελευ
ταία μέρα τής βασιλείας μου. 

— Καί τί σοΰ είπε ; 

Είχεν ακούσει. 
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— Πρίτσι Μάρτι , δέ σ' έχω ανάγκη πιά. 

— Χάρισμα σου, τοΰ λέει ό Φλεβάρις. 

Τό χΐόνι ήχωσε ολόκληρο τό νησί αυτές τοις δυό μέρες, τά ζωντανά 
καί τά πράματα όλα χαθήκανε, σωστή καταποντή στόν κόσμο. "Αμα 
περάσανε οί δυό μέρες, πού πήρε δανεικές άπ' τό Φλεβάρι, οί χωριάτες 
ηύρήκαν τά κατσικοπρόβατα τοΰ βοσκοΰ, ποΰ είπε τό πρίτσι Μάρτι, 
παγωμένα καί τό βοσκό μάρμαρο μέσα στήν καλύβα του. Ό Μάρτις 
δέν ήδωκε πίσω τοις δυό μέρες στό Φλεβάρι τήν άλλη χρονιά, γι ' αυτό 
τόν λένε Κουτσοφλέβαρο καί γι ' αυτό ό Μάρτις τράβα 31 μέρες. 

δ') 'Αποφθέγματα λαϊκά. 

1) "Αν οι τρεΐς του καλές, ολες του κακές, 

αν οι τρεις του κακές, ολες του καλές. 

2) Μάρτις γδάρτης καϊ παλουκοκάφτης. 

3) Ό Μάρτις ο πεντάγνωμος. 

4) "Οπ' εχει κόρη ακριβή, 
τοΰ Μάρτι ήλιος μήν τή 'δή. 

5) Ό Μάρτις ήδιαλάλησε-

μικρά τρανά άνεβήτε. 

6) "Ολες του Μάρτι φυλαε 

και του Άπριλιου τοις δώδεκα, 
ακόμα και στοις δεκοχτώ 
πέρδικα ψόφησε στ' αυγό. 

ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΚΟΣΜΗΣ 
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Πρός τήν Άρμοστείαν τής Κρήτης. 

Άριθ. τοΰ πρωτοκόλ. 4 7 . 

Τό άπό 4 τοϋ τρέχοντος πρός ημάς γράμμα Σας έλάβομεν καί είδο-

μεν έν αύτώ, ότι οί άκροβολισμοί γίνονται μέν συνεχείς, πλην είναι καϊ 

ή ίσότης. 'Επευχόμεθα όμως τοΰ λοιποΰ καί αυτοί μέν νά είναι πρός 

ώφέλειαν καί δόξαν τών Ελλήνων, καί τό γενικόν κτύπημα τών 

έχθρων νά μας ανάδειξη νικητάς καί τροπαιούχους, τό όποιον και 

δόξαν αίώνιον θά μας προξενήση καί τά πράγματα τής πατρίδος μας 

θελουν προχωρεί τού λοιποΰ εύτυχεστατα. 

Ημεΐς σας έγράψαμεν πρό ήμερων, ότι ό τοπικός διοργανισμός άπε-

μακρύνθη ολίγον άπό εκείνον τής Διοικήσεως, καί ότι τούτο ήθελε ταρά

ζει τήν Διοίκησιν όχι ολίγον, άν δέν έμεταχειριζόμεθα ολα τά αναγκαία 

μέσα είς τό νά τόν κάμωμεν άκοινοποίητον, συντρέξας είς τοΰτο καί ό 

καλός πατριώτης κύριος Μαυροκορδάτος, δέν έγράφομεν δέ ότι έγινεν 

άπό αδόκιμους καί άγνωστους άνδρας είς τό "Εθνος. 

Ημε ίς έκπληρούντες τά χρέη μας έγράψαμεν εκείνο τό όποιον ήθελεν 

ακολουθήσει, άν έπιπτεν ύπ' όψιν τής Διοικήσεως, καί πάλιν τό ξανα-

λέγομεν ότι θέλομεν είμεθα προσεκτικοί, οπού ποτέ νά μή κοινολογηθή, 

καθότι είμεθα παραβε'βαιοι ότι θέλει μας βιάση νά κάμωμεν πολλάς 

προσθαφαιρέσεις. 

"Ημείς είς διαφόρους έποχάς σας έγράφομεν έκτεταμένως τάς Πελο-

ποννησιακάς καταχρήσεις καί ίδιοτέλειάν των, καί άποροΰμεν πώς εκείνα 

μας τά γράμματα νά μήν έλάβατε. Είμεθα βέβαιοι ότι εκείνα τά διά 

τού κ. Ν . Χ . Κωνσταντίνου καί Μόσχου έλάβετε, μένουν δέ εκείνα τά 

διά τού πατρός του Παλέστρα σταλθέντα καί διά τοΰ κ. ' Ε μ . Ξένου. 

Μέ τόν ίδιον σάς εγράφομεν, οτι είναι ανάγκη νά πολιτογράψωμεν τόν 

κύριον Μαυροκορδάτον Κρητικόν διά πολλούς λόγους, τούς όποιους νά 
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τούς ξαναγράψωμεν τούς εννοείτε, καί ήδη πάλιν έπαναλαμβάνομεν τό 

ίδιον, τό όποιον άν τό εγκρίνετε άς γίνη καϊ άς σταλθή μέ πρώτον, ώς 

άναγκαϊον είς τάς παρούσας περιστάσεις τοΰ "Εθνους. Εις τοΰτο έρω-

τήθη καί ό ίδιος καί τό 'έστερξε, καϊ είναι καί άλλοι φίλοι όπου βλέπουν 

πόσον συμφέρει τοΰτο ομόφωνοι. 

Ό κύριος αύτάδελφός σας σας γράφει περί τοΰ σχεδίου τής εκστρα

τείας διά τήν Σητείαν, τοΰτο στοχαζόμεθα ότι συμφέρει, επειδή καί 

ταυτοχρόνως θέλει πολεμείται ό εχθρός άπό δύο μέρη καϊ παραζαλιζό-

μενος βεβαίως καί αφανίζεται ταχύτερον. Μέ τόν ένταΰθα Κάσσιον 

παραστάτην κύριον Δημήτριον Άρβανιτόπουλον όμιλήσαμεν περί τού

του καί είναι ομόφωνος. Μένει δέ νά τό σκεφθήτε καί νά γράψετε περί 

τούτου τήν άπόφασίν σας. 

Τ ά διατρέξαντα Πελοποννησιακά πράγματα σας προεγράψαμεν, σας 

λέγομεν δέ καϊ ήδη ότι ό Κολοκοτρώνης καϊ συμπέθερός του Δελή Γιάν

νης έχασαν διόλου τήν ύποληψιν, τήν οποίαν πρός τόν λαόν άπατοΰν-

τές τον είχον. 

Εις τήν Σαλαμίνα ακόμη δέν έμαζεύθησαν ολα τά μέλη, μετ ' ολίγας 

ομως ημέρας ελπίζεται νά μαζευθοΰν καί άν τ ι διατρέξη θέλομεν σας 

ειδοποίηση ευθύς. 

Ό ελληνικός στόλος ολον ετοιμάζεται, πλήν περιμένουν καί παρά

δες καί έτζι νά τόν εύγάλουν. Οί εχθροί δέν μας έπροξένησαν νεωστϊ 

καμμίαν ζημίαν. 

Είς τήν Εύριπον, ώς μανθάνομεν, έμαζεύθησαν έκ νέου ώς 4000 

στρατεύματα, καί έπροξένησαν άρκετήν βλάβην είς τόν έχθρόν μέ τό νά 

τόν εύρον διασκορπισμένον καί δοσμένον είς τά λάφυρα καί άρπαγας. 

Χθες έρρέθη λόγος οτι νά έγινεν ένας πόλεμος πλησίον τοΰ Μεσολογ

γίου καί ότι νά έκαμε θραΰσιν μεγάλην τοΰ έχθροΰ ό Μαρκομπότζαρης, 

δέν έμάθομεν ομως εισέτι περιστατικώς πώς έγινε καί κατόπι σας πλη-

ροφορούμεν. 

Σήμερον έμάθομεν οτι ήλθεν έδώ έν γράμμα άπό Άλεξάνδρειαν άπό 

20 Ιουλίου, έν ω γράφουν ότι ό πασσάς τής Αιγύπτου ετοιμάζει έκ 

νέου στρατεύματα διά νά στείλη είς τήν Κρήτην, διό καϊ σας τό είδο-

ποιοΰμεν διά νά λάβετε τά αναγκαία μέτρα. Ύγιαίνοιτε. 

"Υδρα 2 0 Αυγουστου 1823. 

Οί Παραστάται τής Κρήτης 
Ζαχαρίας Πρακτικίδης 
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Προς τόν Έξοχώτατον Άρμοστήν της Κρήτης κύριον 

Εμμανουήλ Τουμπάζην. 

Έξοχώτατε κύριε ! 

"Ερχομαι διά του παρόντος μου ταπεινού νά σας προσκυνήσω καί νά 
σας φανερώσω ή φυγή μας άπό τόν Ταράτζον πώς ήκολούθησεν, διά το 
όποιον άπό τήν λύπην μου τήν πολλήν ήσθένησα καί κλαίω καθ'ήμέραν. 

Κατά τήν 20 τοΰ παρόντος περί τάς έννεα ώρας τής ήμερας εύγήκαν 
οί Τοΰρκοι άπό τά Χανιά έως δυο χιλιάδες καί έγιναν δύο μερίδια, τά 
ένα ήλθεν είς τόν Γαλατά καί έκτισαν μιτιρίζα, καί τό άλλο εις τοΰ 
Σφακιαναλή, καί ξημερώνοντας ή Παρασκευή μας άρχισαν είς ταϊς 
κανονιαΐς, χωρίς νά μας βλάψουν διόλου. 'Ημεϊς εύθΰς έδώσαμεν τήν 
εϊδησιν εις τόν έπαρχον Κυδωνιάς καί είς τήν Κίσσαμον ζητοΰντες βοή-
θειαν καί άπό στρατιώτας καί άπό ζαερε, διότι δέν είμεθα μέσα εις τόν 
Ταράτζον παρά μόνον 180 άνθρωποι μέ χωρίς ζαερε'. Μ' ολον τοΰτο 
δέν μας ήλθαν μήτε άνθρωποι μήτε ζαερές δυο ημερονύκτια όπού έκά-
μαμεν έκεϊ, καί άν δέν ήθελεν έλθη ό Σουδιανός κανονιέρης ύστερον άπό 
τό μεσημέρι, ήμεΐς τόν Ταράτζον δέν τόν άφίναμεν, άλλ' ήθελεν εϊμεθα 
καί τώρα έκεϊ, αυτός όμως ό θεοκατάρατος καθώς ήλθε μας άρχισεν είς 
ταίς κανονιαϊς καί ολαις ήρχοντο κατ' επάνω μας, δέν άφισε κανέναν 
όνδά γερόν, Ολους τούς τοίχους τούς έτρύπησε καί τά σπίτια αφάνισε, 
και ούτω μας έπολεμοΰσαν έως είς τάς 5 ώρας τής νυκτός. Μας έρρι
ψαν είς όλον τό διάστημα 105 κανονιαϊς καϊ 35 πόμπαις. Περί τάς 5 
ώρας τής νυκτός άρχίσαμεν τήν όμιλίαν καί μας έλεγον πώς μας αφά
νισαν αί κανονιαϊς, τών άπεκρίθημεν ωσάν πατλαντζίκια, καί αυτοί 
μας είπαν ότι τό πρωϊ θέλουν μας κτυπούν μέ 18 οκάδων μπάλα. 
Φοβηθέντες λοιπόν και ήμεΐς και βλέποντες τόν άφανισμόν τών όσπιτίων 
καί ότι κανείς Ριζίτης δέν έρχεται είς βοήθειάν μας, άποφασίσαμεν καί 
έφύγαμεν ύστερον άπό τά μεσονύκτιον μίαν ώραν καί ήλθαμεν είς τόν 
Στηλόν, όπου εύρήκαμεν 150 στρατιώτας καί έτραβήχθημεν είς Π λ α -
τανιάν καί έκτίσαμεν έκεϊ μιτιρίζια. 'Εχομεν Ομως άπόφασιν, άν δέν 
κατέβουν οί Ριζ ϊται , νά σηκώσωμεν καί ήμεΐς τά παριάκια μας άπό 
έκεϊ καί νά έλθωμεν νά καθίσωμεν άπό τήν Σκηνιώτισσαν έως είς τό 
Πολεμάρχι νά φυλάττωμεν τήν έπαρχίαν μας και άπό τούς Ριζίτας καί 
άπό τούς Τούρκους άν ήμπορέσωμεν. Κατά τό παρόν όμως καθήμεθα 
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είς Πλατανιά καί φυλάττομεν έως νά ϊδωμεν τήν γνώμην καί άπόφασιν 
τους. Αν αγαπάτε δέ καί ή έξοχότης Σας καί κρίνετε το εύλογον, 
στείλετε μίαν σφοδράν προσταγήν εις αυτούς νά κατέβουν Ολοι εις τά 
πόστα των, διότι αληθινά μήτε ήμεΐς δέν καθήμεθα, μήτε καταδεχό-
μεθα πλέον ημείς νά φυλάττωμεν τούς Τούρκους καί αυτοί νά συνάζουν 
τά κρασιά καί τούς καρπούς τής Κισσάμου καί νά μή μας βοηθοΰν είς 
καιρόν χρείας. 

Ταΰτα καί προσκυνώντας σας μένω 

τη 2 6 Σεπτεμβρίου 1823 Δραπανιάς. 

δούλος προθυμότατος 
Καπετάν Γιάννης Μουτζάκης 

Κύριε Έπαρχε Μαρτινιανέ ! 

Είς τήν στιγμήν λαμβάνω τήν άπό τάς 21 τούτου. "Εχει καλώς τό 

όσον έπραξας περί τών λειποτακτών στρατιωτών Ηπειρωτών, μήν 

έλλειψης καί είς τό έξης νά προσεχής τούς τοιούτους, άν τυχόν έλθή 

κανένας έκ νέου αύτοΰ. . . . Σήμερον έγραψα εις τήν Γενναιότητα σου, 

ότι μαθόντες έδώ τήν προχώρησιν τών Τούρκων έκ νέου είς τά Ρεθυ-

μνιώτικα, έδιορίσαμεν τούς Σφακιανούς νά υπάγουν είς τόν 'Αποκόρωνα 

νά πληροφορηθούν περί αυτών καί νά μας γράψουν. 'Εν τοσούτω έγώ 

διατρίβω έδώ μέ όλους τούς Κισσαμίτας, οθεν χρεία αμέσως λάβης τό 

γράμμα μου νά άπεράσης έδώ μέ όσους στρατιώτας ήμπορέσης, επειδή 

περιμένω άπόκρισιν άπό τόν 'Αποκόρωνα διά νά δώσωμεν τράκο τών 

Τούρκων. Μήν ήθελες προφασισθή διά τόν έρχομόν σου έδώ άλλά χωρίς 

καμμίαν άναβολήν νά ξεκινήσης, άπερνώντας δέ άπό Κίσσαμον, όσους 

στρατιώτας εύρής βάλε τους εμπρός, μεταχειριζόμενος καί τήν βίαν άν 

ή χρεία τό καλέση. Αύτοΰ δέ θέλεις άφήσης τόν Κιοσέ καί Μοσχονά είς 

τόπον σου προσωρινώς δι ' ολίγας ημέρας. Στρατιώται ξένοι κάμε ντ ι -

μπίζι νά μήν μπαρκαρισθή άπό αύτοΰ. Υγίαινε. 

Πύργο Πλατανιά τη 2 3 Νοεμβρίου 1 8 2 3 . 

Μανώλης Τουμπάζης 
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Γενναίε Καπ. Β. Χαλάκη και Γενναίε Καπ. Πολυναντώνη ! 

Έν τη Γολέτα τη 10 Απριλίου 1824. 

Έγώ μισεύω διά τήν Δίοίκησιν και τά πάντα έκ στόματος θέλει 
πληροφορηθή παρά τοΰ Καπ. Γεώργη Δρακονιανοΰ. Τά ελληνικά πλοία 
έφθασαν έκ δευτέρου πλήν ενεκρίθη διά νά μή βάλωσι φαμίλιας, διότι 
τότε θέλει φύγουν καί αρματωμένοι καί σβυνουν τά άρματα τής Κρή
της. Προφυλάξετε λοιπόν τάς φαμίλιας σας καί βαστάτε ανδρείως έως 
Οτου έλθωμεν είς τήν πατρίδα καθώς καί ποθοΰμεν. Τοΰτο τό ελπίζω 
άφευκτα. Διότι ή Διοίκησις έλαβεν μέρος τοΰ δανείου πέντε μιλιούνια, 
ώς μας λέγουν τά καράβια, καί όταν ή Διοίκησις έχει γρόσα, ώς γνω
στόν σας κάμνομεν ο,τι θέλομε. Ταύτα άς μή κοινολογούνται διά νά μή 
τά μανθάνουν οί εχθροί. 

Έγώ θέλει προσπαθήσω άμα ύπάγωμεν είς τήν Διοίκησιν νά έβγουν 
15 πλοία ιδικά μας νά περιφέρωνται είς τήν Κρήτην καί διά νά κατα
τρέχουν τά εχθρικά και διά νά ένθαρρύνεσθε. Διά ζαερέ έγώ θέλει φρον
τίζω νά σας στείλω. 

Άνδρίζεσθε καί καλήν άντάμωσιν. 
(Τ. Σ.) Ό αρμοστής Κρήτης 

Μανώλης Τουμπάζης 

Επειδή καί άπό τήν Αρχήν τής Επαναστάσεως έγνωρίσθη ό κύριος 
Βασίλειος Χάλης φιλογενής καί καλός πατριώτης καί ώς γενναίος πρώ
τος έσήκωσε τ ' άρματα κατά τών έχθρων, διά τούτο καί ημείς τήν 
σήμερον έκλέγομεν τήν γενναιότητα του διά άρχηγόν τών αρμάτων μας 
είς τών Χανιών τό μέρος, καί ώς τοιοΰτον θέλομεν τόν γνωρίζειν είς τό 
εξής, καί ύπακούειν είς τάς διαταγάς του όσας αποβλέπουν είς τό καλόν, 
καθώς εκείνος θέλει έχει χρέος νά μας συμβουλεύεται είς κάθε τ ι . Καί 
είς ένδειξιν τής κοινής συμφωνίας τής εκλογής του ύπογραφόμεθα. 

Έν Μονεμβασία τη 2 Σεπτεμβρίου 1824. 

Παπαγεώργης Σωτηράκης Μανώλης Κρομμυδας 
Ν . Οικονόμος Παπαμανώλης Καβαλεράκης 
Μαρτινιανός Περάκης Μανώλης Κουβαρίτης 
Γιάννης Κωνσταντουδάκης Μιχάλης Νταυράκης 
Γεώργιος Πίπος Γεώργιος Σταματάκης 
Γεώργιος Παπαδάκης Μιχάλης Καθεκλάς 
Γιακουμης Κουμάκης Γεώργιος Δρακονιανός 
Μ . Νικολακάκης 'Αναγν. Πιστράκης 
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Πρός τόν εύγενέστατον Μ. Τουμπάζην. 

Είς Πόρον. 

Ευγενέστατε κύριε ! 

Ήλθεν είς χείρας μου καί ή άπό 19 λήξαντος γραφή σας καί άκρως 
μ ' έχαροποίησεν ή δήλωσις τής τιμαλφοΰς μοι υγείας σας. Δέν σας ειπεν 
ο Σαριδάκης ψεύματα, ότι έλειπον έγώ άπ' όπου εκείνος έβαρκαρίσθη, 
διότι ήμην τότε είς τούς αντικρύ τής Μαλάξας Κάμπους μετά τοΰ 
Συμβουλίου καί γενικού στρατοπέδου μου, και καθώς ή ευγένεια σας 
έλυπήθητε μή λαβόντες άπ' αυτόν γράμμα μου, ούτω κ' έγώ καί περισ-
σότερον ακόμη, διότι δέν σας έγραψα, άλλ' ό Σαριδάκης έτζι κάνει 
πάντα ταίς δουλιαίς του, καί άγεται καί φέρεται Οπου ό άήρ. τής ομπρέ
λας του τόν τραβά. 

Ήξεύρων πόσον επιθυμείτε νά μανθάνετε τάς προόδους καί κατάστα-
σίν μας, σας έστειλα πρό ήμερων τό ιστορικόν ήμερολόγιόν μου, είς τό 
όποιον αληθώς καί έπ' ακρίβεια εκθέτονται όσα διατρέχουν είς τήν έκτα-
σιν τού Κρητικού εδάφους. Είμαι βέβαιος ότι όχι μόνον θά σας είναι 
μέχρις αυτής είς χείρας άλλ' Οτι θά είναι καί διά τού τύπου δημοσιευ-
μένον, πράγμα το όποιον καλώς γνωρίζετε πόσον ωφελεί τήν Κρήτην 
εις τας παρούσας περιστάσεις. 

Είς εκείνο θεωρείτε τήν τραγικήν κατάσταση τοΰ Μεγάλου Κάστρου, 
άλλ' είς τό έσώκλειστον άντίγραφον θεωρείτε καί τήν γενικήν άπώλειαν 
τών όσων χριστιανών εύρεν ο θηριώδης Τούρκος είς τάς περί τό Κάστρον 
επαρχίας, θεέ δίκαιε ! δέν θά έλεήσης τ' άθλια λείψανα τοΰ πλάσματος 
σου είς τήν γήν ταύτην ; δέν θά λαλήσης δυνατά είς τάς καρδίας εκεί
νων, είς τήν δυνατήν χείρα τών όποιων στέκεται ή ύπαρξις τών άθλιων 
τούτων εγκαταλελειμμένων ; ! 

Τοιαύτην σφαγήν διέταξε καί είς τά Χανία ό μέγας Βεζύρης τού 

Κάστρου, άλλ' ό Μουσταφάς είναι αδύνατος" ή ξενική του δύναμις 

έμεινε πλέον πολλά μικρά, καί οί εντόπιοι ισχύουν αρκετά ήδη, άφοΰ 

μάλιστα ήνώθησαν καί μέ τούς Σελινιώτας, καί είναι φόβος δίκαιος Οτι 

θά γίνη, όσος καιρός καί άν περάση ακόμη. 

Μετά τά δεινά συμβάντα ταΰτα έδιωρίσθη στενός αποκλεισμός καί 

εις τά τρία φρούρια, δηλ. είς τό μεγάλον Κάστρον έδιωρίσθησαν τά 

άρματα τής Γορτύνης, όλης τής Μεσσαράς, τοΰ Μαλεβυζίου, τού Μυλο-
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ποταμού, τοΰ Αμαρίου καί "Αγίου Βασιλείου καί επί κεφαλής τούτων 

ό στρατάρχης Γ. Τζουδερός. είς τό Ρεθυμνον τά άρματα τής ίδιας 

επαρχίας, τοΰ Καλλικράτη, 'Ασφεδου καί μερος έκ τών τοΰ Μυλοπο-

τάμου, ήτοι άπό τό πέραμα καί εδώθε κατά τό Ρεθυμνον, καί είς τά 

Χανία τά άρματα τοΰ 'Αποκορώνου, τών Σφακιών, Χανίων, Κισσάμου 

καί Σελίνου. Ή πολιορκία έσυστήθη κ' ελπίζω νά βασταχθή στενή καί 

άδιάλυτος, άλλά ποΰ φθάνουν τά πολεμεφόδια ; Τάχα ήθελε χάσωμεν 

τόσας χιλιάδας ψυχάς, άν δέν ύστερούμεθα τούτων ; τί νά εΐπή τινάς 

μέ 10 βαρέλια βαρούτην . . . (συγχωρείτε με διότι έδώ κατασκοτίζομαι 

καί δέν δύναμαι νά εκθέσω το άλγος, τό φλογερόν καί καπνίζον άχ τής 

Κρήτης). 

Κίνησον, αγαθέ συμπολϊτα, πάν ό,τι ή ελληνική ψυχή σου καί ο 

πόνος της διά τήν ώραίαν Κρήτην σ' υπαγορεύει υπέρ αυτής, λάλησον 

μετ' άλλων φίλων αυτής περί τής σωτηρίας της. Δέν αμφιβάλλω ότι οί 

τωρινοί μεγάλοι αγώνες της καί ή άσπλαχγνος σφαγή τών τέκνων της 

θά θέσουν εις διαφορετικήν στάσιν τάς φιλάνθρωπους καί συμπαθείς 

ψυχάς τών Σ . αντιπροσώπων τών συμμάχων Μοναρχών, ήδη μάλιστα 

Οπου έκ τοΰ πλησίον θά ιδούν και θ' ακούσουν τάς γοεράς φωνάς της ! 

Σας προσκυνώ καί μένω μέ τό προσήκον σέβας 

'Εν Τζιτζιφε τήν 3 Σεπτεμβρίου 1 8 2 8 . 
Δούλος σας 

Ν . Οικονόμου 

Υ . Γ . Ό κύριος Σακόρραφος ήλθε προ ολίγου μέλος τοΰ Κρητικού 

Συμβουλίου - μ' είπε νά σας προσφέρω τούς σεβασμούς του. Τόν κύριον 

Μύρωνα ασπάζομαι. *Αρά γε ποΰ έγλεντίζουν οί Καλλέργαι, οί 'Αντω-

νιάδαι, οί Κριτοβουλϊδαι καί οί λοιποί αναγκαίοι πατριώται 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣ Τ Η Ν Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν 

" Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ A I 

(Σελ. 4 9 κ. ε). 

Ή έν σελίδι 56 τής Αρμονίας τοΰ έ. έ. καταχωρισθείσα πανομοιό
τυπος επιγραφή ύπό τοΰ κ. D. Q u i n n έχει ανάγκην μικρών τίνων διορ
θώσεων έν τή διά κοινών γραμμάτων μεταγραφή. Έν τή 1η γραμμή συμ-
πληρωτέον προφανώς παλ<αι>ά, διότι πρόκειται περί άνακαινισμοΰ.Έν τή 
3η γραμμή πρό τής λέξεως ετους δέν υπάρχει και έν τή επιγραφή, άλλ' 
απλώς σταυρός έγκοσμος, ούτινος χρήσιν έκαμνον τό παλαιόν οί αρχιε
ρείς έν τή άρχή τής υπογραφής των, κρύπτοντες έν αύτώ διά σχήματος 
γωνιώδους (oc) τό άρθρον ο μεθ' ό έγράφετο το τής επαρχίας των 
όνομα κατά γενικήν πτώσιν καί είτα τό ίδικόν των. Έν τή επιγραφή 
έγένετο άπομίμησις τοιούτου αρχιερατικού σταυροΰ, χωρίς νά δοθή 
σημασία είς τό έπ' αύτοΰ σημείον OC. Ωσαύτως έν τώ τέλει τής 3ης 
γραμμής αντί τοΰ άμφιβαλλομένου τοΰτη πρέπει νά γραφή, κατά τό 
πανομοιότυπον, ή φράσις ιν(δικτιών)ος η'' καί πράγματι τοιαύτην ίνδι-
κτιώνα είχε τό έτος t ζρμ.η ' = 7148. Έν τή 5η γραμμή τό άρχι συμ-
πληρωτέον είς άρχι<ερέως>. 

Ό κ. Q u i n n έξέδωκε καί τεσσάρας σταυρούς έχοντας εκατέρωθεν 
γράμματά τινα, άτινα ονομάζει αίνιγματώδη ή μυστικά (σελ. 55, 64, 
74). Τοιούτοι σταυροί έκ τοιχογραφιών διαφόρων ναών είναι ήδη γνω
στοί ούκ ολίγοι. Λόγου χάριν έν τή τοΰ κ. Ιωάννου Πομιαλόβσκι Συλ
λογή ελληνικών καί λατινικών τοΰ Καυκάσου επιγραφών (έν Πετρουπό-
λει 1881) άρ.θ. 10-2, 104, 107. 132. Συνήθως οί σταυροί ούτοι δέν 
έχουσι τά αυτά γράμματά, άλλά διάφορα- ούχ ήττον όμως ή έννοια 
αυτών είναι γνωστή τοις τοιχογράφοις τών ναών - ημείς δέ έκ χει 
ρογράφου κατεχωρίσαμεν έν τώ Δελτίω τής 'Ρωσικής Αυτοκρατορι
κής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1886, τ . 2, σ. 138) έτερον σταυρόν 
μετά γραμμάτων εκατέρωθεν, συνοδευόμενον μέ πλήρη τούτων άνάγνω-
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σιν, ήτις δύναται νά έρμηνεύση καί όσα ομοια περί τους σταυρούς τού 

κ. Q u i n n ύπάρχουσι γράμματα. Ούτω τά εν τω σταυρώ τής σελ. 55 

τεσσαρα Χ Χ Χ Χ σημαίνουσι «Χριστός χριστιανοίς χάριν χαρίζει»" καί 

πάλιν τά Θ Θ Θ Θ = «Θεοΰ θέα θείον θαΰμα»" καί πάλιν τά Ε Ε Ε Ε = 

«εύρημα εύρε Έλενη (ενταύθα ?)»" καί πάλιν τά γράμματα Τ Κ Π Γ = 

«τόπος Κρανίου παράδεισος γεγονε». 

Τ ά έν σελ. 64 γράμματα Φ Χ Φ Π Τ Κ Π Γ Τ Α άναγνωστεα ώδε" 

«Φώς Χριστού φαίνει πάσι. Τόπος Κρανίου παράδεισος γεγονε τώ Α δ ά μ » . 

Τά περί τόν πρώτον σταυρόν τής σελίδος 74 γράμματα Α Π Μ ς" 

σημαίνουσι τό «'Αρχή πίστεως Μωσαϊκός σταυρός». 

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΕΡΑΜΕΥΣ 

Σελ. 49, στίχ. 25, άντιγράψας άντΐ άναγράψας. 
Έν έπιγραφη, 8, ιω8 άντι ω8. 

» 9, οχτωβρίου άντΐ οχτοβρίου. 
» 14, τούτοις άντΐ τούτος. 
» 16, ανεστράφη ή πλαξ κατά τήν τύπωσιν. 
» 24, αρχι άντΐ άρχιε. 

Σελ. 71, επί εικόνος του άγίου Χαραλάμπους αντί επϊ εικόνος των 
άγιων Παρασκευής και Βαρβάρας. 

» 72, στιχ. 20, έμπροσθεν λέξεως Χρύσου άναγνωστέα άποτομώτατα εις 
έκ τοΰ επομένου στίχου. 

Έν έπιγραφη 57, αψρα άντι αψοα. 
Σελ. 75, στίχ. 1, τοίχου άντϊ κοίτου. 

D. QUINN 


