
Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ 

19 0 2 — Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5ον 

Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ 

Π Λ Α Τ Ε Ι Α Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ 



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ο Υ 5 ο υ Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ 

— « 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της «Αρμονίας» είναι ή διάδοσις της 
αληθείας δια πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδία εις 
την φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κην και χριστιανικών άρχαιολογίαν, τα ελληνικά γράμματα έν γενει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστήμας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί να καθίστα προσιτά εις τούς "Ελληνας 
δι ' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' οσα γραφόμενα ξένη φωνη συνάδουσι 
πρός τον άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της αγνοίας τών ξένων γλωσσών η 
καϊ οι' άλλους λόγους δεν περιέρχονται ώς έπί τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ημών. 

Πρός όσον ένεστι τελειοτεραν έπίτευξιν τούτων ή «Αρμονία» μετ' 
ιδίας προσοχής θά παρακολουθη την φιλολογικήν κίνησιν της τε Έ λ λ ά -
δον και της αλλοδαπής, ού μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα Οσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αύτης, άλλά και άνα-
πτύσσουσα η καϊ κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον αξίων λόγου. 
Όθεν και παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νεον σύγγραμμα, Οπως πεμπη 
ήμίν εν άντίτυπον αυτού, η οταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμίν τουλάχιστον την έκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θέλει φιλοξενεί έν ταίς στηλαις αύτης πασαν έπι-
στημονικήν διατριβήν εγκρινομένην προηγουμενως ύπό της πρός τόν 

σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μη προσκρούουσαν 

είτε αμέσως είτε έμμεσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά

γματα του Ευαγγελίου. 

Ή «Αρμον ία» εκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 

τυπογραφικών φύλλων εϊς μέγα 8ον μετ' εικόνων καϊ πινάκων έν παραρ-

τήματ ι ή καϊ εντός τοϋ κειμένου. 

"Εκαστον τεύχος τ ιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικώ φράγκου χρυ

σού), ή δέ ετησία συνδρομή δραχ. 10 (έν τω έξωτερικώ φρ. χρ. 10). 

Οί συνδρομηταϊ της «Αρμονίας» παρακαλούνται νά πέμψωσι τήν 

συνδρομήν των 

οί μεν έν Ελλάδ ι καϊ τη Ανατολή 

πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, εν 'Αθηναις, Π λ α 

τεία Συντάγματος, κατάστημα Mπεκ καϊ Μπάρτ, 

οί δ' έν τη Δυτική Ευρώπη 

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 , 

H o s p i t a l s t r a s s e , μετά της έξης σημειώσεως : p o u r c o m p t e de 

Μ . Μ . B e c k & B a r t h a A t h e n e s . 

Α θ η ν α ϊ κ ά έκ τ ο ϋ IB' κ α ι Ι Γ ' α ιώνος , ΰπό Α . Παπα

δοπούλου-Κεραμεως Σ ε λ . 2 0 9 

Α ΰ τ ο γ ρ α φ ί α I. Ζ α μ π ε λ ί ο υ » 225 

Ή ν η σ ο ς Π ρ ώ τ η (έν τω νυν νομω Τριφυλίας), ΰπό Γεωρ. 

Παπανδρέου » 240 

« Κ ρ α τ ε ί άπ' τ ο υ ς δωδεκα» (Κοινωνικόν σημείωμα), 

ΰπό Δ. Γρ. Κ » 242 

Ή η λ ε κ τ ρ ι κ ή ε ν έ ρ γ ε ι α , ΰπό Έ π α μ . Θ. Κυριακίδου, 

μετα σχημάτων » 243 

« Μ ί α α θ η σ α ύ ρ ι σ τ ο ς Ε λ λ η ν ι κ ή π α ρ ο ι μ ί α » , ΰπό Ν . 

Γ. Πολίτου . » 266 

G . S c h l u m b e r g e r , L e s A l m u g a v a r e s , ύπό Ά δ α μ . 

I. Αδαμαντίου » 267 

Έ κ τ ο ϋ Κ ρ η τ ι κ ο ύ Α ρ χ ε ί ο υ » 270 



Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η Σ Α Ν 

Μελά Δέοντος Μ., Συγκριτική μελέτη περι της γεωργικής πίστεως. 

Σελ. 215 εις 8 ο ν . 

Καράβια Άχ. Γ., Πατριωτικά. Μέρος Α ' , Καρατάσσος. Μέρος Β ' , 

Ελληνικοί Αγώνες. Μέρος Γ ' , Σπινθήρες. Σελ. 96 εις 16ον 

Τιμάται φρ. 2. 

Δαλεζίου Ο., Περι νευρασθενειας, κατά τό γαλλικόν των Α . P r o u s t 

καί G . Bal let , Σελ. 176 εις 8 ο ν . Τ ιμάται δρ. 4 έν Αθήναις, 

δρ. 4.50 έν ταϊς έπαρχίαις και φρ. 5 έν τη αλλοδαπή. 

Περί του έργου τούτου ό γνωστός παρ' ήμΐν ιατρός νευρολόγος κ. Τ . 

Μιταυτσης, άφοϋ εξύμνησε τας άρετάς αύτοΰ, γράφει: «Και τίνες 

πρεπει να είνε οί άναγνώσται αύτοΰ ; Κατ ' έμε', πας ό γνωρίζων 

να άναγινώσκη καϊ έννονη, ού μόνον ό ιατρός άλλα και ό διδάσκα

λος, και ό πάσχων ήδη καϊ ό δεόμενος νά προφυλαχθη». 

Συμπλήρωμα τον Εγκυκλοπαιδικού Λεξικοϋ. Τεύχη α ' και β ' 

περιεχοντα τά άρθρα "Ααλβοργ μέχρις Άπιόκρινος και πίνακας 

Αθηνών καϊ Ναυπλίου. 

Περί τοϋ έργου τούτου διανεμεται μετά του παρόντος τεύχους της Αρμο

νίας αγγελία, ήν συνιστώμεν θερμώς τοις ήμετεροις άναγνώσταις. 

'Μν Αθήναις ΤυπογραφεΙον «ίστίο, Κ. Χαιονερ και Λ'. Kaoyadoi or, — . .'_'· ί. 



Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α 

Ε Κ T O Y I B ' Κ Α Ι Ι Γ ' A I Ω N O Σ 

Καθιστώμεν ενταύθα νΰν το πρώτον γνωστά οκτώ τεως άνεκδοτα 

κείμενα, σχεσιν μεν έχοντα πρός τήν μεταξύ τού IB ' και Ι Γ ' αιώνος 

περίοδον της αθηναϊκής ιστορίας, πηγάζοντα δ' έκ τού ήδη αρκούντως 

γνωστού κωδικός αυτογράφου Ισαάκ του Μεσοποταμίτου 1 . 

Πρώτον αυτών είναι ό έπ' ονόματι Ευθυμίου τού Τορνίκη επιτάφιος 

λόγος είς τίνα μητροπολίτην Αθηνών άνώνυμον, φεροντα τό χαρακτη-

ριστικόν αξίωμα «ύπερτίμου». Ό λόγος ούτος, διαιρεθείς ϋφ'ήμών είς 

δεκα παραγράφους και συνοδευθείς με' τινας αναγκαίας εν ύποσημειώσεσι 

παρατηρήσεις, ευρίσκεται μεταξύ τών φύλλων 97β και 101 α τού ρηθεν-

τος κώδικος' ό δέ συγγραφεύς αυτού είναι γνωστός έκ τών πρός αυτόν 

επιστολών Μιχαήλ τού Χωνιάτου, έκ της περί τού αυτού συγγραφεως 

σημειώσεως του κ. Σπυρίδωνος Λάμπρου 2 και έκ τών έν τώ κώδικι 

τού Μεσοποταμίτου συγγραφών αυτού, περί ών έλπίζομεν άλλοτε νά 

πραγματευθώμεν ειδικώς" διό άρκεϊ ενταύθα νά σημειωθή απλώς, ότι 

τού Ευθυμίου Τορνίκη ή άκμή είναι σαφώς γνωστή άπό της βασιλείας 

Μανουήλ τού Κομνηνού μέχρι της ύπό τών Φράγκων αλώσεως της 

Κ/πόλεως. Μετά δέ τό γεγονός τούτο διετριβεν έν Ελλάδι και ιδία έν 

τη πατρίδι του Εύβοια. Γνωστόν ωσαύτως είναι ότι είχε χειροτονίαν 

1 Ό κώδιξ ούτος χάρτινος ών ευρίσκεται ύπ' αριθ. 250 έν τή Αυτοκρατορική 
Δημοσία Βιβλιοθήκη της Πετοουπόλεως, πρότερον δ' εΰρίσκετο έν τή μονή τοϋ 
Σινα, οπόθεν και ελήφθη ύπό του επισκόπου Πορφυρίου τοϋ Ούσπένσκη. Περι-
εγραφη τό πρώτον εκτενώς υπό τοϋ μακαρίτου Β. Βασιλειέβσκι (έν Πετρουπό-
λει 1885), είτα δ' έκτενέστεοον ύφ'ήμών έν τώ εισέτι ανεκδότω καταλόγω 
τών έν τή ρηθείση) βιβλιοθήκη ελληνικών χειρογράφων. 

3 Μιχαήλ Ακομινάτου τοϋ Χωνιάτου τά σωζόμενα, έκδ. Σ. Λάμπρου, τ. Β', 
β. 157- 160, 187 - 198, 203- 205, 221 -232, 273- 4, 306-8, 335-6, 608. 
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διακόνου, και ότε ακόμη έν Κ/πόλει μετεΐχεν ώς κληρικός του ιερατείου 

της Άγ ιας Σοφίας· έχρημάτισε δ' εκεί καί ρήτωρ αυλικός, άντικατα-

στήσας έν τω άξιώματι τούτω άλλον τινά μητροπολίτην γενόμενον 

Παλαιών Πατρών, όνομαστί δέ ήμΐν άγνωστον. Ό δέ ανώνυμος έν τη 

επιγραφή τοΰ νυν εκδιδομένου λόγου του Ευθυμίου μητροπολίτης Α θ η 

νών είναι δήλος έξ ών ό Ευθύμιος λέγει έν τή § 5, όπου παρίσταται 

φέρων ό καί ό μέγας Μυρέων άρχιερεύς όνομα. Ώνομάζετο λοιπόν ό μ η 

τροπολίτης ούτος Νικόλαος" επειδή δέ πάλιν άλλαχοΰ ό Ευθύμιος 1) 

λέγει ότι είχε καί άδελφόν τό του λογοθέτου φέροντα έν Κ/πόλει άξίωμα, 

δήλον ότι πρόκειται περί τοϋ Αθηνών μητροπολίτου Νικολάου του 

Άγιοθεοδωρίτου, Οστις αληθώς είχε άδελφόν τον έπί Μανουήλ τοϋ 

Κομνηνού λογοθέτην χρηματίσαντα τοϋ δρόμου Μιχαήλ τον Άγιοθεο-

δωρίτην'. Ό Νικόλαος ώς Αθηνών μητροπολίτης είναι γνωστός άπό 

του 1166 o u έτους, διότι έν τούτω τω ετει παρεπίδημων έν Κ/πόλει 

συμμετέσχε τών εργασιών της έκεϊ γενομένης τότε μεγάλης συνόδου 2 

και της ετέρας συνήθους πατριαρχικής συνόδου, προκαλέσας άμα καί 

τήν σύνταξιν γνωστής ήδη αποφάσεως «περί τοϋ μή γίνεσθαι γάμον 

εβδόμου βαθμού έξ α ίματος» 3 - απέθανε δέ έν Αθήναις έτει 1175, 

ώς δηλοϊ ή έπί τίνος κίονος τοϋ Παρθενώνος έξής επιγραφή" « Έ τ ε -

λειώθη έν Κυρίω ό άγιώτατος μητροπολίτης ημών καί ύπέρτιμος κύριος 

Νικόλαος ό Άγιοθεοδωρίτης μηνι Μαίω, ήμερα β', ϊνδ. η ' , έτους 

; ς χ π γ ' » 4 . Ά λ λ ά τοϋ Νικολάου τό λείψανον δέν έκηδεύθη έν Αθήναις, 

διότι ευθύς μετά τον θάνατον, έξ αιτήσεως ϊσως τοϋ λογοθέτου, μετη-

νέχθη εις Κωνσταντινούπολη· τοΰτο δέ μανθάνομεν έκ τοϋ λόγου τοϋ 

1 "Ορα C. Ε. Z a c h a r i a e , Jus graecoromanum, τ. 3, σ. 468, 476, 
482, 485. Τοϋ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου σώζεται λόγος ανέκδοτος «προσφωνη-
τικός εις τον λογοθέτην εκείνον τοϋ δρόμου κύρ Μιχαήλ τον 'Αγιοθεοδωρίτην». 
Σώζεται επίσης ανέκδοτος «τοϋ μεγάλου δρουγγαρίου κυρ Γρηγορίου τοϋ 'Αντι-
ονου λόγος παρηγορητικός τω λογοθέτη έκείνω τω Αγιοθεοδωρίτη έπί τω 
θανάτω της αύτοΰ αδελφής». "Ορα E m . M i l l e r , Catalogue des manu-
scrits grecs de I'Escurial, σ. 207 καϊ 213. 

2 M i g n e , Patrolog. Graec. τόμ.. 140, σ. 202. 
3 "Oρ 'Ράλλη καί Ποτλή Σύνταγμα, τ. 1, σ. 281, καί τ. 4, σ. 95-98. Τήν 

άρχιερατικήν τοΰ Νικολάου σφραγίδα έξέδωκεν ό G. Schlumberger, έν τη 
Sigillographie byzantine. Paris 1884, σ. 174. 

4 Άντωνινου άρχιμ. Περί τών Αθήναις παλαιών χριστιανικών επιγραφών. Έν 
Πετρουπόλει 1874, σ. 66. 
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Ευθυμίου, όστις έξεφωνήθη έν Κ/πόλει προ τοΰ πανίσχυρου λογοθέτου 
καί τών συγγενών αύτοΰ" άλλά καί έτέρωθεν ή μετακομιδή πιστοϋται 
τοΰ λειψάνου. "Εκ τίνος δηλονότι ανεκδότου συγγραφής τοΰ Θεσσαλονί
κης Ευσταθίου βεβαιούμεθα, Οτι τό λείψανον τοϋ Νικολάου μετακομι-
ζόμενον εις Κ/πολιν εξήχθη εις Θεσσαλονίκην καί κατετέθη είς τινα εξο-
χικόν αυτής ναόν τοΰ αγίου Νικολάου" ό δέ μητροπολίτης Ευστάθιος 
σπεύσας έκεϊ έξεφώνησε λόγον εις τον Νικόλαον έπιτάφιον, ούτινος μέχρι 
τοϋδε γινώσκομεν μόνον τήν έπιγραφήν 1. Ό Νικόλαος συνέταξεν άκο-
λουθίαν εις τό άγιον εύχέλαιον καί έτέραν εις κεκοιμημένους, ψαλλομέ-
νην «επάνω τοϋ τάφου» 2. φέρονται δέ καί τινα σχόλια εις τά βασιλικά 
έπ' ονόματι Άγιοθεοδωρίτου τινός, άτινα συνέταξε πιθανώς ό Νικόλαος 
πρό της εις αρχιερέα προαγωγής του 3 , ρητώς δέ λέγεται συγγραφεύς 
νομικής πραγματείας περί τοΰ « Ό τ ι ό βασιλεύς έχει έξουσίαν άμείβειν 
τούς θρόνους», τούς μητροπολιτικούς 4 . 

Δεύτερον κείμενον έτάξαμεν τήν έν τω κώδικι τοΰ Μεσοποταμίτου 

(φύλλ. 1136—116β) παντελώς άνεπίγραφον καί άνώνυμον μονωδίαν εις 

τινα μητροπολίτην Αθηνών, έκφωνηθεϊσαν έν αύταϊς ταΐς Αθήναις 

ενώπιον κλήρου καί ποιμνίου στερηθέντος δ ι ' έξορίας τον ποιμένα καί 

1 Η επιγραφή έχει ούτω' «Τοϋ αύτοϋ ( = Εύσταθίου) λόγος άναγνωσθεις έξω 
της μεγαλώνυμου πόλεως Θεσσαλονίκης έν τω θείω ναώ τοϋ μυροβλύτου μεγά
λου Νικολάου έπ' αύτη τή θήκη τοΰ λειψάνου τοϋ έν αοιδίμω τη μνήμη πανιε-
ρωτάτου Αθηνών τοΰ ύπερτίμου, ότε εις τήν μεγαλόπολιν ανεκομίζετο" μικτός 
δέ ό λόγος καί ούτε μονωδικός ακράτως (ού γαρ έπρεπε το τοιοϋτον είδος εις 
άκέραιον ούτε τώ Κομνηνώ ούτε τώ γράψαντι) ουδέ προς έπιτάφιον εντελώς διε-
σκευασμένος δια τό άμελέτητον, κεκραμένος δέ έξ αμφοϊν καί μονωδικώς μεν 
παθαινόμενος' επιταφίου δέ νόμω εστίν αίς τών πράξεων έλλαμπόμενος, καί 
τοΰτο μετά γοργότητος" εί δέ τινα καί άλλα μεσολαβεϊται τω λόγω, μέθοδος 
ίδια ταΰτα τοΰ γράψαντος, χαίροντα τη ιδέα ταύτη ώς τά πολλά». Ε. M i l l e r , 
Catalogue des manuscrits grecs de I'Escurial, σ. 201. Ό μακαρίτης 
Πανάρετος Κωνσταντινίδης έκ παρερμηνείας της επιγραφής τοϋ λόγου τοϋ Ευστα
θίου ώνόμασε τον Νικόλαον Θεσσαλονικέα καί έν Θεσσαλονίκη έθαψεν. "Ορα 
Σωτήρος, τ. Α ' , σ. 175- 176 και 178. 

2 G o a r , Εύχολόγιον, σ. 346-349. Πρβλ. L . A l l a t i i , De Purgatorio. 
Romae, 1655, σ. 89-91, 212, 262. Σ. Λάμπρος, έν τώ Παρνασσω, τ. ς", 
σ. 196. 

3 Πρβλ. M o r t r e u i l , Histoire du droit byzantin, τ. Ill, σ. 242 -245, 
486-488. 

4 P . L a m b e c i i Comment. Liber VIII. Vindob. 1679, σ. 482. 
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στενάζοντος έξ αιχμαλωσίας (ορα § 10). Ό μητροπολίτης δεν ονομάζε

ται έν τη μονωδία, άλλ' έκ της φράσεως «τέθνηκεν ό τών Αθηναίων 

άρχιποίμην, ό τήν κλήσιν και τό είδος αγγελικός» (§ 1), δήλον Οτι 

πρόκειται περί Μιχαήλ του Χωνιάτου, του ύπό τών Φράγκων έκβληθέν-

τος έξ Αθηνών (1205) καϊ τόν βίον μετά πολλάς περιπλανήσεις και 

στερήσεις έν τη νήσω Κεω καταλύσαντος περί τό 1220 ο ν έτος ' . Συγγρα

φεύς δέ της μονωδίας, ήν ήμεϊς διηρέσαμεν είς ένδεκα παραγράφους και 

συνωδεύσαμεν ώδε μέ παρατηρήσεις οϋκ ολίγας έν ύποσημειώσεσιν, είναι 

εις τών έξ αδελφής ανεψιών τού Μιχαήλ - επειδή δέ ούτος είχε πολλούς 

ανεψιούς, είναι πρός τό παρόν αδύνατον νά διακριθή μεταξύ τούτων ο 

της μονωδίας συντάκτης 2 . 

Τρίτον έκ του αυτού κωδικός κείμενον (φύλλ. 113β) ετέθη ενταύθα τό 

έξ 27 στίχων ποιημάτιον, όπερ άνεπίγραφον και άνώνυμον ευρίσκεται 

έν τώ χειρογράφω τού Μεσοποταμίτου μεταξύ επιστολών τίνων Ευθυ

μίου τού Ματάκη και της είς Μιχαήλ τόν Χωνιάτην άνεπιγράφου 

μονωδίας" άλλ' έκ της ύλης τοϋ ποιηματίου δήλον Οτι συγγραφεύς 

αύτοΰ είναι ό Μιχαήλ" απαριθμεί δέ έν τούτω όσα επραξεν έν Αθήναις 

ύπό τύπον ευχής πρός τήν Θεοτόκον, και εύχεται όπως άξιωθή νά τελευ-

τήση τον βίον έν αύταϊς ταϊς Αθήναις. Τό ποιημάτιον έγράφη πιθανώς 

έν Κεω, επειδή δέ τούτο 'έταξεν ό Μεσοποταμίτης προ της μονωδίας, 

δύναται νά έκληφθή ώς τό έσχατον ϊσως έργον τοϋ Μιχαήλ και οιονεί 

κύκνειον αύτοΰ πρός τάς πεφιλημένας αύτώ Αθήνας άσμα. 

Από δέ τοϋ τετάρτου μέχρι τού εβδόμου ενταύθα κειμένου περιέ

χονται τέσσαρες έπιστολαί τού μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιωάννου τοϋ 

Άποκαύκου, γνωστοΰ ήδη έκ τών πρός αυτόν επιστολών Μιχαήλ τού 

Χωνιάτου 3 , έκ τίνων δεδημοσιευμενων αύτοΰ επιστολών 4 και έξ ετέρων 

πολλών ανεκδότων εισέτι γραμμάτων αύτοΰ, περιεχομένων έν τρισίν ιδία 

κώδιξιν 5 . Αί ώδε καταχωριζόμεναι έπιστολαί τοϋ Άποκαύκου (αριθ. 

1 Σ. Λάμπρος, Αί Αθήναι περί τά τέλη τοϋ δωδεκάτου αιώνος. 'Αθήνησι 
1878, σ. 106-108. 

2 Τά ονόματα τών ανεψιών τοϋ Μιχαήλ όρα έν ταϊς έπιστολαίς αύτοΰ, τ. Β , 
σ. 139- 142, 155, 162 - 187, 237-240, 248 - 249, 267-271, 324 -326. 

3 Αυτόθι, τ. Β', σ. 281 -282, 330-333, 339-346, 350. 
4 Β. Βασιλειέβσκι Epirotica saec. XIII έν τοις «Βυζαντινοϊς Χρονικοΐς», τ. 

3, σ. 233-299. Α. Π.-Κεραμέως Ανάλεκτα, τ. Β', σ. 361. 
5 Α. Π.-Κεραμέως Ίεροσολ. βιβλιοθήκη, τ. A', σ. 338-343. H. C o x e , 
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4—7) ελήφθησαν έκ τού κωδικός τοϋ Μεσοποταμίτου (φύλλ. 4 α . 7 a , 

8', 69*), και ή μέν πρώτη απευθύνεται πρός τόν Αθηνών Μιχαήλ, 

όστις και άπεκρίθη αύτώ διά της ήδη γνωστής 166ης παρά Λ ά μ -

πρω επιστολής αύτοΰ 1 . ή δέ ετέρα απευθύνεται πάλιν πρός τόν αυτόν 

Μιχαήλ, ει και περιεσώθη και άνεπίγραφος και ακέφαλος" επειδή δέ 

πρόκειται έν αύτη περί της αποκαταστάσεως ενός τών ανεψιών τοΰ 

Μιχαήλ διά της προστασίας τοΰ Κωνσταντίνου Δούκα, φανερον εντεύθεν 

ότι ή κεκολοβωμένη τοΰ Άποκαύκου επιστολή είναι άπαντική πρός τήν 

ήδη γνωστήν 175 η ν τοϋ Μιχαήλ έπιστολήν 2. Απαντητική πρός τον 

αυτόν Μιχαήλ είναι και ή έτερα τοΰ Άποκαύκου επιστολή (άριθ. 6), 

ήτις έχε: σχεσιν πρός πόνημα τ ι τοΰ Μιχαήλ, ίσως άλλαχόθεν άγνω-

στον, εί μή αντί τοιούτου έκλάβωμεν τήν ήδη γνωστήν και μακράν 

έκείνην έπιστολήν τοΰ Μιχαήλ πρός τόν Άπόκαυκον, έν ή ό λόγος 

ωσαύτως «περί τοΰ εντός άνθρωπου και τοΰ έκτος» 3 . Τετάρτη τοΰ 

Άποκαύκου επιστολή ετέθη ένταΰθα (άριθ. 7) ή πρός Γεώργιον τόν 

Χωνιάτην, άνεψιόν τοΰ Μιχαήλ ήδη γνωστόν 4. 

"Ογδοον κείμενον έκ τοΰ κωδικός τοΰ Μεσοποταμίτου (φύλλ. 42 α — 

42β) ετέθη τό παριστών γράμμα προβληματικόν πρός τινα έν Αθήναις 

έλλόγιμον, άνώνυμον μέν, άλλ' ού τό όνομα έφερε και ό γράφων αύτώ. 

Τό γράμμα τοΰτο άνεπίγραφον όν ευρίσκεται μεταξύ τών επιστολών 

Ιωάννου τοΰ Άποκαύκου, και άν έξήλθεν έκ της χειρός αύτοΰ, βεβαίως 

δέν απευθύνεται προς τόν Χωνιάτην Μιχαήλ, άλλά πρός τινα Ίωάννην. 

Τέλος ένατον κείμενον ετέθη τό έκ τοΰ αύτοΰ κωδικός (φύλλ. 131 α — 

131β) έπ'ονόματι «τοΰ Μακρεμβολίτου» γράμμα πρός τινα «ύπέρτι-

μον», ον τοΰτο χαρακτηρίζει ώς αρχιερέα" βεβαίως δέ πρόκειται ένταΰθα 

περί τοΰ μητροπολίτου Νικολάου τοΰ Άγιοθεοδωρίτου, Οστις, ώς είδο-

μεν ανωτέρω, έφερε τό τοΰ «ύπερτίμου» αξίωμα 5 " άλλως δέ έν αύτώ 

Catal. cod. MSS. biblioth. Bodleianae, τ. 1, σ. 223. Δελτίον της ίστορ. 
και έθνολογ. έταιρίας, τ. Γ', σ. 451 - 455, ενθα τό περϊ συνοικισμοϋ τών Ιωαν
νίνων άρθροον μου. 

1 'Ένθ. άν. τ. Β', σ. 330. 
2 Αυτόθι σ. 350. 
3 Αυτόθι σ. 339-346. 
4 Αυτόθι σ. 139-146, 162. 
5 Πρός Νικάλαον τόν 'Αγιοθεοδωρίτην απευθύνεται καθ'ήμας και ή παρά 

Λάμπρω έπιιτολή Γρηγορίου τοϋ 'Αντιόχου. Όρα ένθ. άν. τ. Β', σ. 400-409. 
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τω γράμματι γίνεται μνεία καί τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ λογοθέτου. Τό 

γράμμα στέλλεται τω Νικολάω έξ Αθηνών εις Κωνσταντινούπολη, 

Οπου φαίνεται διέτριβεν ό μητροπολίτης - ό δέ τάς Αθήνας επισκεφθείς 

Μακρεμβολίτης ήτο, ώς ές αύτοΰ φαίνεται τοΰ γράμματος, άνήρ αυλι

κός, καί δεν είναι άπίθανον να συνταυτίζηται προς τον έπί Μανουήλ τού 

Κομνηνού γνωστόν Δημήτριον Μακρεμβολίτην 

Πάντα τά εννέα ταΰτα κείμενα έκτος τής ιστορικής αυτών σημασίας 

παρουσιάζουσι καί ενδιαφέρον καθαρώς φιλολογικόν ιδία δέ σημειώσεως 

άξιαι είναι αί πολυάριθμοι έν αύταΐς πρωτοφανείς λέξεις, αΐτινες ώς 

εικός δέν ευρίσκονται ούδ' έν τοις λεξικοϊς. Λέξεις τοιαΰται είναι αί 

έπόμεναι. 

αειπόρευτον, τό. Ιωάννης Άπόκαυκος έν τή επιστολή 4. 

άναπάλειπτος. Ανώνυμος έν τή έπιστ. 8 «τή καρδία σε έγγραψάμε-

νοι άναπάλειπτον έξομεν». 

άντεπισάττω. Ανώνυμος Χωνιάτης έν τή μονωδία 2, § 4 «τον εκεί

νου φόρτον — — — έμοί άντεπέσαξεν». 

άπαρείκαστος. Ανώνυμος Χωνιάτης αυτόθι § 9 «λόγω καί αρετή τοις 

καθ' ημάς άπαρείκαστε καί ασύγκριτε». 

άπόξυλος. Ανώνυμος Χωνιάτης αυτόθι § 10 «κατά τούς άποξύλους 

τών ιατρών». 

αυτογλωσσως. Ανώνυμος Χωνιάτης αυτόθι § 4 «καί γράμμασι καί 

αύτογλώσσως έμοί άντεπέσαξεν». 

βαρυβραχέων, ο. Ανώνυμος Χωνιάτης αυτόθι § 1 «γή — — σειο-

μένη διά τίνος βαρυβραχέοντος μυκητίου». 

βωμολοχικώς. Ανώνυμος Χωνιάτης αυτόθι § 10 «ουδέ γάρ βωμο-

λοχικώς γλωσσαλγίαις τον λόγον έπεχραινεν». 

διάχυτος. Ό αυτός αυτόθι § 6. 

διομιλέω. Ιωάννης 'Απόκαυκος έν τή έπιστ. 5 «άναμεινάτω — — 

έως τώ μεγαλουργώ έντεύξομαι καί τούτω διομιλήσομαι περί τών κατ' 

έμέ» κτλ. 

εγερτήριος, ό και ή. Έν τω Θησαυρώ Στεφάνου καί παρά τω Σοφο-

κλεϊ σημειοΰται έκ τοΰ Αιλιανού μόνον τό ούδ. εγερτήριον. Ιωάννης 

Άπόκαυκος έν έπιστ. 6 «Έπίπεμπέ μοι εγερτηρίους εύχάς». Προ τοΰ 

Άποκαύκου ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος - «οία σάλπιγξ εκείνη ή προς 

1 Κιννάμου Ίστοριών σ. 37, έκδοσ. Παρισίων. 
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άνάστασιν εγερτήριος». W . R e g e l , Fon tes r e r u m b y z a n t i n a r u m , 
τ . 1, σ. 58, 11. 

ελλιμενιστέον. Ανώνυμος Χωνιάτης έν τή μονωδία § 11 «'Ελλιμε-
νιστέον τοιγαροϋν τόν λόγον σιγή». 

ενισχυρον, τό. Ιωάννης Άπόκαυκος έν έπιστ. 5 «τό τών σών ένί-
σχυρον προσευχών». 

εσκελευω. Ανώνυμος Χωνιάτης έν τή μονωδία § 4 «τοΰ διδα-
σκάλου πεζεύειν κατά κυμάτων καί τόν διά τούτων περίπατον έσκε-
λεύοντος». 

ήμίνεκρος. Ανώνυμος Χωνιάτης § 6 «σώμα ήμίνεκρον». Ιωάννης 
Άπόκαυκος έν έπιστ. 7 «νεκρός γάρ ούκ ειμί, — — ήμίνεκρος δέ». 

ίσηχορηγέω. Ανώνυμος Χωνιάτης § 8 «ϊσηχορηγουμένοις τοΰ δικαίου 
τήν πλάστιγγα». 

ισχιατική, ή = ίσχίασις. Ιωάννης Άπόκαυκος έν έπιστ. 6 «νόσος 
γάρ μοι καί ισχιατική έπείσφρηξεν» . 

καινοφυής. Ανώνυμος έν έπιστ. 8 «Άγάπην ταύτην καινοφυή καί 
ξενίζουσαν είποι τ ις». 

καταμελιτάω = καταμελιτόω. Ευθύμιος Τορνίκης § 7 «τά ανάκτορα 
περιήχεις καί κατεμελίτας τόν σύλλογον». 

κοσμοσώτειρα. Ευθύμιος Τορνίκης § 2 «Τολμά σοι καί πρός τήν τών 
Αθηνών ειπείν πολιοΰχον, τήν παρθένον, τήν κοσμοσώτειραν». 

μεσεύς. 'Ανών. Χωνιάτης έν τή μονωδία § 10 «τόν μεσέα σίδηρον». 

νυκτερον, τό. Ουδέτερος τύπος τού γνωστοΰ νυκτερος. Ευθύμιος Τορ
νίκης § 5 «ταΰτα δή τά νύκτερα καί λανθάνοντα». 

οιακόστροφος, ό. Σημείου τόν τονισμόν. Ευθύμιος Τορνίκης § 1 «τής 
ψυχής ό οίακόστροφος». 

όμοθελητής. Ανώνυμος έν έπιστ. 8 «ό τής αγάπης όμοθελητής τε 
καί νομοθέτης κύριος». 

παρασάλευσις. Ιωάννης Άπόκαυκος έν έπιστ. 7 «τοΰ λογιστικού 
παρασάλευσις» Η λέξις αύτη ήτο γνωστή έκ χρήσεως τοΰ Κοραή. 
'Ορα Σ . Κουμανούδη Συναγωγήν νέων λέξεων, τ . Β' , σ. 778. 

περικνάω. Ευθύμιος Τορνίκης § 7 «περικνώμαι τά ωτα». 

πεημεία. Ιωάννης Άπόκαυκος έν έπιστ. 6 «τήν ήμετέραν έν λόγοις 
πενητείαν όλβίζοντι». 

πρόοπηλος. Ιωάννης Άπόκαυκος έν έπιστ. 6 «τώ δούλω γίνεται 
πρόσπηλος» (ή ψυχή). 
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υπερελαφρίζο). Ευθύμιος Τορνίκης § 6 «ώς άν ό νους — — πρός 

τόν άνω δρόμον ύπερελαφρίζοιτο». 

υποφωτίζω. Ιωάννης Άπόκαυκος έν έπιστ. 4 «ώς μή ύποφωτίσοι 

τοσούτω τά μή καθ" έκαστοι πραττόμενα». 

χειραλγής. Ιωάννης Άπόκαυκος έν έπιστ. 7. 

-ψευδεπιπλάστως. Ανώνυμος Χωνιάτης έν τη μονωδία § 10 «τό της 

άστειοσύνης ψευδεπιπλάστως επιτιθέμενοι όνομα». 

ώμοσαρκέω. Ανώνυμος Χωνιάτης αυτόθι § 40 «ώμοσαρκούσι τοίς 

πράγμασι». 

1 

Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Υ ΤΟΥ Τ Ο Ρ Ν Ι Κ Η 

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΝ ΥΠΕΡΤΙΜΟΝ 

1. Άποροΰσιν οί λόγοι τίνα θρηνήσουσιν, τόν ύπέρτιμον πεσόντα, ή 

εαυτούς συγκατενεχθέντας και κείμενους πτώμα παγχάλεπον ; τόν πρόε-

δρον της τών λόγων πόλεως, ή τήν πόλιν αυτήν ; τό μέχρι μέν τοϋ 

παρόντος τών λόγων έδαφος, άλλά νΰν εξαίφνης άμουσίας χωρίον και 

συμφοράς καταγώγιον ; *Ω κοινοΰ πάθους· ώ πανδήμου κακού. Κείται 

μέν ό της Αττ ικής φωστήρ, ό της Εκκλησίας κόσμος, τό τών αρχιε

ρέων αγλάισμα, της συγκλήτου τό κλέος, ό τά πάντα καλός ύπέρτιμος, 

συγκαταβέβληται δέ αύτώ και λόγων κράτος και ή τών αρετών εστία 

και τό μέγα τών Αθηνών όνομα' έπϊ δέ τούτοις σκυθρωπότης κοινή καϊ 

κοσμικόν ιδού δάκρυον, και συντρέχουσιν άλλος έπ' άλλω σεβόμενοι τώ 

πάθει και τό της ζημίας άποκλαιόμενοι μέγεθος. Ό μέν βαθύ στένει και 

ανακαλείται τόν φίλον, ο δέ δακρύει και έπιβοάται τόν εύεργέιην, ο δέ 

τόν πράον, ο δέ τόν λόγιον και άλλος άλλο τ ι τών είς μνήμην ήκόντων 

τοΰ πενθουμένου καλών ό δέ αδελφός Λογοθέτης — άλλ' οίμοι, συγχεϊταί 

μοι ό λόγος και κινεί τό πάθος τά δάκρυα—κλύει μέν και τοΰ τών πολ

λών στεναγμού και τοΰ τών αρετών καταλόγου και ύπερανάπτεταί οί τό 

δάκρυον άναπεμπάζων δέ και αυτός και τών αδελφικών χαρίτων τό 

σμήνος και προστιθείς τοις λεγομένοις ά τοις άλλοις ήγνόηται, ύψοΐ τόν 

κλαυθμόν, έπαίρει καϊ ποιείται τά πάντα μεγίστου πένθους ύπόθεσιν, 
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«Οίχεταί μοι» λέγων «ό αδελφός, ή κρηπίς τοΰ γένους, ή τών αδελφών 
ευλογία, της συγγενείας ό στέφανος. Οίχεταί ή φιλαδελφία, νικήσας τών 
Διοσκούρων τά σεμνά διηγήματα ό δίχα συζυγίας γεννήτωρ και δίχα 
γάμου πατήρ, όσα και τοις συγγόνοις είς γε κηδεμονίαν τά πατρός ήρκεσε 
και πολλά κατά πνεύμα τούτοις γεγένηται. Οϊχεταί μοι ό αγιασμός της 
οικίας, της ψυχής ό οίακόστροφος, ή υγεία τού σώματος, ή τών μερί
μνων λύσις, ή παντός πάθους παραμυθία, τό έμόν έντρύφημα και καλ
λώπισμα. Οίχεταί μοι — άλλά πώς καρτερώ και λέγειν ; — αυτό φάος, 
αυτή πνοή. Ά λ λ ' , οίμοι, τίνα ταύτην οίχη τήν πορείαν, αδελφέ φίλ-
τατε ; τίνα στέλλη 1 ταύτην όδόν ; Ά ρ ά μοι έπανήξεις και πάλιν ; άρά 
σε όψομαι τόν ποθούμενον και χρή με πέμπειν ές Αθήνας σον κομιστήρα 
και γράμματα, ή άμετάτρεπτά σοι τά της αποδημίας και αληθές τό 
θρυλούμενον 2 , εγώ δ'ώς έν ονείρω ύπό τοΰ πάθους πεπλάνημαι; Ελάν-
θανον άρα χθες σε προπέμπων είς "Αδην, ούκ εις Αθήνας τάς σάς' 
ήγνόουν, ώς ούκ έπϊ τά σοι φιλούμενα χωρία της Αττ ικής μεταβαίνεις, 
άλλ' εις τά Περσεφόνης και Πλούτωνος- ή γάρ άν άμφοτέραις εϊχόμην 
και τήν όδόν άπεκώλυσα, ή συνειπόμην τώ ποθουμένω μέχρι και τάφου 3 

καϊ μνήματος. Ό θρυλουμένη 4 πόλις Αθήνα 5 , <σέ και > 6 μόνον αδελ
φός χρυσεαν όντως διά τού λαμπρότατου κόσμου τών αρετών και είναι 
και καλεϊσθαι πεποίηκεν, ώς ύπόχαλκόν < τ ιν >ΰν 7 τοΰτο τό δυσηχές ήμϊν 
ήχήσας τοιαύτην άποστείλασα φήμην. ή δή γενέσθαι μή ώφελε. Πού συ 
καϊ ό τεθρυλημένος 8 τοΰ Έλέου βωμός ; Είπερ ούκ έλαβες οίκτον των 
τοσούτων καλών, οίς ό έμός άρχιερεύς έσεμνύνετο, άλλά προυδωκας 
ούτω ραδίως τόν παρά πασι ζητούμενον». 

2. Τολμά και πρός τήν τών Αθηνών ειπείν πολιοΰχον, τήν παρθε-
νον, τήν κοσμοσώτειραν. «Σύ μέν. ώ δοχεϊον τής καθαρότητος. τόν 
άγνόν τής Εκκλησίας νυμφίον πρός έαυτήν έφειλκύσω και λειτουργεϊν 

1 Έν τώ κώδικι στελη. 
2 Έν τώ κωδικι θρυλλουμενον. 
3 Έν τώ κώδικι τάψον, τής λέξεως ούσης κεκλασμένης καϊ έπιφερούσης τό 

σημεϊον τον ον. 
4 Έν τώ κώδικι θρυλλουμένη. 

5 Ούτως έν τώ κώδικι. 
6 Μικρός τόπος διάτρητος, "ένθα τό σημείον τοϋ και μόλις διακρίνεται. 
7 Μικρός τόπος ωσαύτως διάτρητος, έν ώ χωροϋσι τρία στοιχεία. 
8 Έν τώ κώδικι τεθρυλλημένος. 
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σοι μετά τών άγγελων έκάλεσας, τοΰ τήν (?) κάκείνω τό σπουδαζόμενον 
διαβήναι τόν τήδε βίον καϊ προς τά υψηλότερα μετατάξασθαι' τό δέ σον 
περίκλυτον τέμενος, ή ση περιθρύλητος 1 πόλις καί τρίτος έγωγε, ου φερο-
μεν τήν ζημίαν καί τήν άδικίαν έπιβοώμεθα. Οίος ήμϊν έπιλέλοιπε τώ 
ναώ μεν θύτης, Άθηναίοις δέ ό προστάτης καί τοις άδελφοϊς ό παρή
γορος». Ταΰτα λεγει δακρύων ό Λογοθέτης, ταΰτα θρηνών άναφθέγ-
γεταΐ' άδελφαί δέ καί νύμφη, τά καλλιστεία τοΰ θήλεος, θρηνοΰσαι 
μέν οϋ συγκαλούνται λιγυρώτερον κόψασθαι, ουδέ τοις πολλοίς έξάκουστα 
κλαυθμυρίζονται, αύται τε σεμνότητες ούσαι τύπος καί πάσαις άρεταϊς 
διαλάμπουσαι καί τόν μέγαν έν άρχιερεΰσι πενθοΰσαι, τόν ύπέρτιμον καί 
ύπέρσεμνον. Είσελθοΰσαι δέ εις τό ταμεΐον καί σκότος έαυταΐς — κατά 
τό γεγραμμένον — συγκλείσασαι, στενάζουσιν έκ βαθέων καί σώφρον έπι-
στάζουσι δάκρυσιν, «Τις ημών τήν καλήν άρμονίαν » λεγουσαι « διαλέ-
λυκε ; τις τήν χρυσέαν όντως σειράν διέρρηξε ; τις αδελφών χορόν διε-
σπάραξε, τόν κορυφαϊον άποσπάσας καί προύχοντα ; μή καί πάλιν πρέ-
σβυς παρά βασιλέως εστάλη, καί λιπών ημάς όξύν ποιείται τόν δρόμον, 
τά τώ βασιλεϊ φίλα καταπραξάμενος ; "Ω, εϊθε ήν πρεσβεία καί ταΰτα 
καί εις μακράν άδόν άπεδήμησε" ήν γάρ άν έλπιζομένη καί ή έπάνοδος' 
νΰν δέ άλλά μακρά μέν ώς αληθώς ή πορεία, μακρότατη δέ ή αποδημία 
καί ώς φασιν άνυπόστροφος. Ποίος έχει σε χώρος τόν ήμέτερον λύχνον ; 
ποία σε πόλις κεκλήρωται ; 'Εάν τάς σάς Αθήνας οίκής, προς άς δρο-
μαίως ύπείγου τοις ένθαδί συνταξάμενος, τάχα σε καθιούμεθα καί νΰν 
περιμένουσαι καί τήν γλυκεϊαν όψιν ούκ άπελπίσομεν εί δ' άλλαχοΰ που 
μετέβης εκείθεν βασιλικοϊς κελεύσμασιν ύπερετησόμενος, μόνον ήτω τών 
επιγείων ό χώρος καί πάλιν τόν ποθούμενον έξομεν. Πολλάκις σε τοις 
βασιλείοις έγκαρτεροΰντα καί τώ κρατούντι προσδιαλεγόμενον άνεμείνα-
μεν, καί έθελγες ήμας έπανήκων τώ προσηνεϊ καί βλέμματι καί φωνή-
ματ ι - νΰν δ' άλλά πικρός ήμϊν άγγελος ήλθεν άπαγορεύων τήν ελευσιν. 
Ούκετι σου τήν προσηνή θέαν οψόμεθα- ούκέτι σου τής ιλαράς φωνής 
άκουσόμεθα" ούκ έτιλαμπρούς ήμϊν ποιήσεις τούς οίκους, μόνος 2 έν τούτοις 
φαινόμενος, καί τόν σεπτόν παρθενώνα τοΰτον, ον ύπό ταϊς σαϊς εύχαίς 
έθεμελιώσαμεν ούκέτι κοσμήσεις ήμϊν τήν τράπεζαν, άλατι θείω παραρ-
τύων αυτήν καί πνευματικά συμπαραμιγνύων καί υψηλότερα βρώματα' 

1 Έν τώ κώδικι περιθρυλλητος. 
2 Μήπως «μόνον»; Σ. Σ . 
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ούκέτι βελτιώσεις καί σωφρονίσεις ήμας, πασών αρετών υπόδειγμα τήν 
σήν διαγωγήν προτιθέμενος». 

3. Τοιοΰτός σοι καί ό τών αδελφών καί τής νύμφης ό θρήνος, ώ 
δέσποτα' τά δέ τής ιεράς τών συμποιμένων λογάδος, τά δέ τών έν τέλει 
και τών υψηλότερων καί τοΰ τής πολιτείας πληρώματος, ποίαν ψυχήν 
ού συνθρύπτουσι; θρηνεί σε τών πατριαρχών ή τριάς, τόν τέταρτον 
μετ' αυτούς καί τής Τριάδος ζηλωτήν ύπέρμαχον ό ούκουμενικός καί 
ημέτερος πατριάρχης τόν οίκουμενικόν λαμπτήρα, τόν πανταχοΰ ταϊς 
άρεταϊς διαλάμψαντα' ο τών Ιεροσολύμων καί τής Αγίας Γής άρχι-
ποίμην τόν ιερόν ποιμένα καί άγιον' ό τήν θεουπολιτών κατακοσμών 
έκκλησίαν τόν του θεού πολίτην καί κληρονόμον τής άνω πόλεως. 
« Οϊμοι » λέγοντες, «ότι άπόλωλεν ευλαβής άπό τής γής 1, Οτι έξέλιπεν 
ό σοφός έν άρχιερεΰσιν, ό σοφίαν γνούς καί παιδείαν καί νοήσας λόγους 
φρονήσεως, δέξασθαί τε στροφάς λόγων καί κρϊμα κατευθύναι 2 δυνάμενος 
καί — τοΰτο δή τό τοΰ αποστόλου — εις θεόν αίχμαλωτίζειν άπαν νόημα 
δεξ ιώτατα 3 , ό σεμνά λέγων (κατά τό γεγραμμένον) καί άνοίγων άπό 
χειλέων όρθά 4 , <οίς> ο <τω> 5 θεώ φίλος χαρακτηρίζεται». 

4. Ή δέ καθ' ημάς αδελφότης όρφανίαν άντικρυς άποδύρεται καί 
ΐσταταί σοι άλλος άλλοις αγαθών αφηγούμενος, ών αύτοΰ παρείχες εκά
στοτε, τά μεν τού άδελφοΰ Λογοθέτου, όν τώ χαρίσματι Θεός τής αντι
λήψεως έχαρίτωσε, τά δέ πολλά καί δι' εαυτού τάς οικείας χείρας τούτοις 
απλών καί ών άν τις χρήζει μεταδιδούς. Ούκ ήν έπιόν 6 πάθος, ο μή διά 
σοΰ τήν θεραπείαν έλάμβανεν ή γάρ τής έκ τών λόγων έχρηζε παρα-
κλήσεως καί ήρκει σοι τό ρεΰμα τής γλώττης ύποσΰραι τοΰ κακού τήν 
έπήρειαν, ή λαβείν έδεΐτό τε καί παραμυθήσασθαι ένδειαν καί ταχύν 
εύρισκε σε δότην καί ίλαρώτατον. 'Ώ πόσους έθρεψας τών αρχιερέων, οίς 
ούκ αυτάρκη 7 τά βρώματα, πόσοις έβάρυνας χρυσίω τάς χείρας, πόσοις 
παρέσχες ενδύματα, «Ένδύσασθέ μοι» λέγων «οί ιερείς, άπερ άπό δικαίων 
πόρων έχω κτησάμενος». Ά λ λ ' είχε τις ειπείν προς τόν βασιλέα καί τόν 

1 ότι —γής] Μιχαιου Ζ ' , 2. 
2 σοφίαν — κατευθύναι] Παροιμ. α', 2, 3. 
3 εις Θεόν—νόημα] Προς 'Ρωμ. 2, ι ' , 5. 
* σεμνά — όρθά] Παροιμ. η ' , 6. 
5 ούτω συμπληρώ δύο μικρούς τόπους έν τώ κώδικι διατρήτους. 
6 Έν τώ κώδικι επιών. 
7 Έν τώ κώδικι ουκαυτάρκη. 
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βασιλικόν υπέρ τής Εκκλησίας έλεον έκκαλέσασθαι ; ήρκει τω υπερτιμώ 

γνωρίσας τοΰτο και τοΰ λοιπού φροντίδων άπήλλακτο' ευθύς γαρ έζήτεις 

τόν Λογοθέτην, και προσκον μετά τοΰ συνήθους εκείνου βλέμματος τε 

και σχήματος και τής έπικοσμούσης αίδοΰς, ής γε είχες έπικαθημένης 

πειθοΰς τοίς χείλεσιν, άπήγγείλες αύτώ τά πρός χρείαν και ήν ό αδελφός 

σοι πειθήνιος- πώς δε ούκ έμελλεν ό ταχύς αύτόθεν είς οικτον και πρός 

άντίληψιν ετοιμότατος ύπ' άδελφοΰ τοιούτου παρακαλούμενος ; Και όπερ 

είναι λεγεται τόν άρχιερεα μεσίτην τών ανθρώπων και τοΰ θεού, τούτο 

κάνταύθα παρεδείκνυς ό αληθής άρχιερεύς τοΰ θεοΰ - έλάλεις προς τόν 

άδελφόν, ώς Ααρών πρός Μωϋσήν τόν ύποφήτην θεοΰ. ο δέ άνήγε πρός 

τόν καθ' ημάς θεόν, τόν αυτοκράτορα, τά λεγόμενα και αύθις διά σου 

τοις άνθρώποις τά τοΰ αύτοκράτορος έχρημάτιζε. 

5. Τ ί δέ άλλά πρός αρχιερείς σοι ταΰτα μόνον, άλλ' ουχί και πρός 

μοναχούς και μιγάδας και πάσαν τύχην τού πολιτεύματος ; Βαβαί 

πόσοις όργήν βασιλικήν διά τού άδελφοΰ κατεστόρεσας, πόσοις ήνοιξας 

τά σπλάγχνα τοΰ βασιλέως, κατά καιρόν κλειόμενά 1 τε και άνοιγόμενα. 

Και φόνου μέν τινας ούκ έρύσω. κατά τον όμωνυμοΰντά σοι μέγαν θύτην 

εκείνον, τής Μυρέων τό καύχημα, Οτι μή βασιλέα φονοΰντα πλουτοΰμεν 

καϊ πρός όργήν άπαραίτητον κόρας δέ πολλάς, δυστυχούντων τέκνα 

πατέρων, κατ' εκείνον ένυμφαγώγησας, έκ τών θυρίδων τού βασιλικού 

ταμιείου τόν χρυσόν αντιστρόφως έξακοντίσας τοις χρήζουσι. Κοινός άρα 2 

ήσθα λιμήν τοις τό πλατύ τοΰ βίου πέλαγος διαπλέουσι- κοινός τοί; 

ναυαγοΰσι φρυκτήρ, κοινόν τοίς ξύμπασι παραμύθιον. Χηρών δέ προ

στάτης και πατήρ ορφανών τις ούτω κατά τόν μέγαν Αθηνών 3 έχρημά-

τισεν ; όν πάλαι και τοις τοΰ θεοΰ βουλήμασιν ύπηρετούμενος βασιλεύς 

καλώς άρα και δικαίως τοΰ τών ορφανών προΰστήσατο τάγματος. Εξ 

εκείνου γοΰν έννοήσας οίον καλόν ορφανών προστασία και πενομένων προ

μήθεια, μετεβίβασε τήν κλήσιν είς έργον και τήν έπωνυμίαν ήγαγεν είς 

άλήθειαν, καλόν είναι φάμενος όρφανοτρόφον είναι ή λέγεσθαι, κρείττον 

έχων τό <εκ> 4 πραγμάτων και μή έκ τής άξιας παρωνυμίζεσθαι. Πολ-

λούς, εύ οιδα, τών παρεστώτων οί λόγοι μάρτυρας έχουσιν, ούς και είδον 

θρηνοΰντας και θαλερόν τό δάκρυον ακοντίζοντας, και μακρόν ήκουσα 

1 Κλειόμενά] ημετέρα διόρθωσις αντί τον έν τώ κωδ. ακατάληπτου μοι λεγόμενά. 
2 Έν τώ κώδικι αρα. 
3 Φαίνεται ότι ελλείπει λέξις τις, ώς π. χ. «λοιμόν». Σ. Σ. 
4 Ημετέρα προσθήκη. 
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ποιούμενους τών ευεργεσιών τόν κατάλογον συνελόντα γάρ ειπείν ή εύ τις 
έπαθεν ύπ' αύτοΰ, ή εύ ήκουσεν, ή υπέρ λίαν έφιλήθη και ταίς διφθέραις 
τής ψυχής έγκατώκισται. 

6. Ω καρδίας πλάτος, πάντας χωροΰν και δεχόμενον ώ ψυχής γλυ-
κύτης εϊς πάντας φθάνουσα και μή τώ συνέχει τής μεταδόσεως έπιλεί-
πουσα- ώ μάννα θείον, σήμερον κενούμενον και αύριον πληθυνόμενον ώ 
ποταμός αγάπης είς πολλά σχηματιζόμενος τε και μεριζόμενος και πλη
θών πάλιν τοίς ρεύμασιν- ώ άνθρωπος αποστολικός- ώ τοΰ Ευαγγελίου 
μαθητής και διδάσκαλος- ού γάρ τούς αγαπώντας μόνον, άλλά και τούς 
μισοΰντας ήγάπησεν', εί καί που τέως ήσαν ούτοι τινές. Ούτως απείχε 
τοΰ λυπήσαι τινά, ώστε καί τόν δυσμεναίνοντα κατεμάλθασσε 2 καί τώ 
προσηνεϊ τοΰ ήθους καί μειλιχίω καί τή τοΰ στόματος μελιχρότητι πλέον 
ή τοίς κρούμασιν Όρφεύς καταθέλγων είς άγάπην παρεβιάζετο - τΰφον 
δέ καί άλαζονείαν ούδ' εϊπερ ήν έξεπίστατο - ον ουδέ προσειπείν τις 
έφθασε πρότερον, ουδέ κλίναι πλέον τήν κεφαλήν, ταΰτα δή τά τής 
καλής χαρακτηρίσματα ταπεινώ<(σεως> 3, καί ταΰτα τοσούτον περικεί-
μενον όγκον αξιωμάτων καί τοσαύτη δόξη περιστεφομενον, τά πρώτα 
φέροντα τής συγ<κλ>ήτου 4 καί τής συνόδου τά τιμιώτερα. Τίς ήκουσε 
τόν ύπέρτιμον καί ούκ έσεβάσθη καί προ τοΰ βλέμματος : τίς τον 5 Α θ η 
νών έθεάσατο καί ούχ ύπεξέστη θώκου καί πόρρωθεν ; Εί μέν γάρ τοίς 
έξωθεν τις προσείχεν, από τών έξωθεν έξεπλήττετο - εί δέ παρακύπτειν 
είς τά ένδον ήπίστατο 6, τάς άρετάς κατενόει καί διά ταύτας έθαύμαζεν. 
Ή τ τ ά τ ο δέ άρα 7 τοϋ ανδρός ώσπερ τύφος, ούτω καί γαστρός ηδονή καί 
φλεγμαίνουσα τοίς βρώμασι τράπεζα - ού γάρ ήνείχετο τρυφάν, άλλων 
πεινώντων, τήν έντολήν εύλαβούμενος καί τό «φαγείν ούκ έδώκατέ μοι» 
καϊ τήν εντεύθεν άπόφασιν8. Ούκ ήθελε τήν γαστέρα παχύνειν, ώς άν ό 
νους έκλεπτύνοιτο καί άναβαίνειν έχοι ραδίως καί πρός τόν άνω δρόμον 
ύπερελαφρίζοιτο 9. "Εντεύθεν άσιτίαι καί άγρυπνίαι καί πρός θεόν ύμνοι 
παννύχιοι, ή κατά γής στρωμνή καί ό τάπης, ταύτα δή τά νύκτερα και 
λανθάνοντα. Εντεύθεν ή κατά θεόν φιλοσοφία καί ή δι ' εγκράτειας τής 
ψυχής κάθαρσις, καί ή πρός θεόν άνάτασις ή άνάβασις. 

1 Πρβλ. Ματθ. ε', 44.— 2 Έν τώ κώδικι κατεμάλθασε. — 3 Τόπος διάτρη
τος 4 στοιχείων έν τώ κώδικι.— 4 Τόπος διάτρητος 2 στοιχείων.—5 Έν τώ 
κώδικι τών.—6 Έν τώ κώδικι υπϊστατο 7 Έν τώ κώδικι αρα 8 Πρβλ. 
Ματθ. κε', 42. — 9 Έν τώ κώδικι υπερλαφρίζοιτο. 
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7. Η δέ τών λόγων χάρις οποία καί πόσα τά τής σοφίας γνωρί

σματα ; ρητορική κατορθουμένη προς άκρον καί έπί τόν σοφιστικόν 

εντεύθεν θρόνον άνάγουσα, φιλοσοφία καί Άριστοτελεις καί Πλάτωνες, 

καί φύσις πολυπραγμονουμένη καί ουρανός έρευνώμενος, καί έπί τούτοις 

τά ημέτερα καί θειότερα, δι' ών τό εκείθεν άλμυρόν άποκλύζεται ρεύμα 

καί εις τό γλυκερόν καί πότιμον μεταβάλλεται. Έγώ σε καί μετά ρητό

ρων ήνεσα καί μετά φιλοσόφων έθαύμασα' και μετά τούτων γάρ έθεώ-

ρεις καί σύν έκείνοις έπανηγύριζες' συνήπτες τή τών συλλογισμών πει-

θανάγκη, τήν έκ ρητορικής πιθανότητα καί υπήρχες τά ές λόγους αήτ

τητος. Ώ πώς τούς βασιλικούς εξυμνείς άθλους ό ρήτωρ καί τά ανάκτορα 

περιήχεις καί κατεμελίτας 1 τόν σύλλογον.'Έτι μοι τά τού μέλους έναυλα 

τάχα καί καί περικνώμαι τά ώτα καί προς τήν μνήμην οίον άναπτε-

ρύσσομαι' ουδέ τών κρότων έλαθόμην. ούς σοι τό γερούσιον έχαρίζετο. 

Είδόν σε καί τοις έκ τών εθνών έπιστρέφουσι τά σωτηριώδη πάλαι δόγ

ματα προτιθέμενον έβάστασας γάρ καί σύ τό τού Κυρίου όνομα μετά 

Παύλου καί τών εθνών διδάσκαλος έχρημάτισας 2. Ω λαμυρας γλώττης 

εκείνης, ή καί βάρβαρα κατέθελγεν ώ πειθούς καί λόγων ισχύος, ύφ' 

ών καί όρη κατά τόν τού Κυρίου λόγον μετεκινοΰντο καί μετετίθεντο 3 , 

τά επηρμένα έθνη δηλαδή καί ύψηλοκάρδια, πρός τήν τής αληθούς έπί-

γνωσιν πίστεως. Εντεύθεν άθλόν σοι τής σοφίας Αθήναι , τό τής σοφίας 

άνάκτορον, καί διαδέχεται σου τόν σοφιστικόν θώκον ά τής άρχιερωσύ-

νης θρόνος ό υψηλότατος. 

8. Τ ά δέ έξης αυτοί λεγετωσαν Αθηναίοι, πόσον μέν αύτοϊς καί 

ποσάκις φόρου φόρον έλάφρυνας, πόσον ρεύμα πρακτορικής απληστίας 

αύτοϊς άνέστειλας, πόσας κήρας 4 ετέρας ό άλεξίκακος άπεσόβησας. 

αυτός έμψυχος γεγονώς 'Ελέου βωμός Άθήνησι - καί εις γόνυ κλιθεϊσαν 5 

τήν πάλαι μακαρίαν πόλιν 6 άνέστησας, έλευθερούν τάς 7 Αθήνας καί 

νΰν ώσπερ άκουσας πάλαι 8 τής Πυθίας χρησμώδημα. Τήν δέ πάλα ι 9 

μέν άκρόπολιν, νΰν δέ τών Αθηναίων μητρόπολιν, ώ μετά πόσους τούς 

έκείσε προεδρεύσαντας έμεγάλυνας, άλλους τε άνεγείρας 1 0 οίκους, κάλλος 

1 Έν τώ κώδικι κατεμελίττας.—2 Πρβλ. Πράξ. θ', 15.— 3 Πρβλ. Ματθ. 
ιζ' , 20' κα', 21. Μάρκ. ια'. 23. — 4 Έν τώ κωδ. κεΐρας. —5 Ημετέρα διορ-
θωσις άντϊ τοΰ έν τώ κώδ. λιθεΐσαν.— 6 "Ημετέρα διόρθωσις" έν τώ κωδ. πάλιν.— 
7 Έν τώ κώδ. ελευθερουντας. — 8 Έν τώ κώδ. πάλα. — 9 Έν τώ κώδ. πάλιν. — 
1 0 Έν τώ κώδ. ανέγειρας. 
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καί μέγεθος έχοντας, καί δή καί τόν παρθενικόν θείον δόμον, τό περι
φανές τής βασιλείας άνάκτορον, όσον είχες έξασκήσας εις κάλλος καί 
πολλώ χρυσίω δείξας μαρμαίροντα, ώς άν είησαν τή καθαρωτάτη παρ-
θένω καί ναός καί θύτης ύπέρλαμπροι. *Ω θεία όντως εκείνη ψήφος ή 
σοι τάς Αθήνας έπικληρώσασα" σε γάρ έχρήν οίμαι ταύτης καί ούκ 
άλλον τότε λαχεϊν, ίνα μετά Δημοσθένην τόν ρήτορα ρήτωρ πάλιν περι-
λαλή καί περικροτή τάς Αθήνας, ουδέν τοΰ Δημοσθένους λειπόμενος, 
ίνα μετά Παύλον τόν εθνών καί κήρυκα καί διδάσκαλον εθνών ό διδα-
σκάλος αύθις έπί τόν τοΰ Αρείου πάγον καθίση καί τά σοφά λαλήσειε 
καί ξενίζοντα' τό δέ δή μείζον καί λόγου πλείονος άξιον, ίνα τόν άγνόν 
συμφίον καί θύτην ή ύπέραγνος νύμφη καί θεοΰ μήτηρ κληρώσηται, 
εχ<η> 1 τε τούτον καί καθαραίς χερσίν αυτή προσάγοντα τό θυμίαμα 
καί χείλεσιν άρρυπάροις τόν παννύχιον ύμνον, ον εντεύθεν ήσκησε, 
προσεπάδοντα. 

9. Ά λ λ ά γάρ, οίμοι, καί πάλιν θρηνείν οι λόγοι βιάζονται, καί εις 
μνήμην έλθόντες τών τοΰ κειμένου τηλικούτων καλών άδακρυτί παρα-
δραμείν ούκ έθέλουσιν. *Ω 2 οίον αγαθόν άπερρύη, πηλίκον χρήμα παροί-
χεται, οίον μέμυκε στόμα, ποία γλώσσα σεσίγηκεν, οίος αιθέριος ήπρά-
κτησε νους, οίαι χείρες ένάρκησαν, αί κατά ποταμόν τόν έλεον ρέουσαι. 
Οίκτρόν καί πόδες άκινητίζοντες, οίς χθες ό δρόμος τού Ευαγγελίου τής 
ειρήνης συντονώτερον άπετείνετο, ώς άρα πάντα τά κάλλιστα δι ' ενός 
άνήρπασται σώματος" καί κωφεύσει μέν πάντως τά τής συνόδου, σκυ-
θρωπάσει δέ μετά τού βασιλέως καί τά βασίλεια, καί τό βήμα στενάξει 
διά τόν αληθώς τού βήματος άξιον. Αθήνα ι , μηκέτι χρυσαϊ καλεϊσθε 3 -

τόν γάρ όλβον τόν πολύτιμον απωλέσατε καί νΰν ό θησαυρός υμών 
άνθρακες, έξ ών καί τό τοΰ πένθους πΰρ ύπανάπτεταΐ" μηκέτι έπί τώ 
μελισταγεϊ τού Υμηττοΰ 4 μεγαλαυχεϊτε 5 κρουνώ' ιδού πικρίαν κοσμι-
κήν άποβλύζετε. 'Ως δυστυχή τήν ήμέραν έκείνην είδεν ό ήλιος, έν ή 
τών πρός Αθήνας ήψατο δρόμων, ήμϊν τά έσχατα συνταξάμενος- ούχ 
ήλιος δέ άρα μόνον, άλλά καί ο σοφός;· ημών αυτοκράτωρ τό τής απο
δημίας δυστυχές κατενόησε, καί τάχα μέν έπέσχεν αύτώ τόν δρόμον, 
άλλά τό τής· γνώμης ούκ έκώλυσε πρόθυμον ήσαν γάρ τά τών Μοιρών 

1 Τόπος ενός στοιχείου διάτρητος έν τώ κώδικι, όπου και τό χι ώς λάμβδα 
διακρίνεται. — 2 Έν τώ κώδ. ώ. — 3 Έν τώ κώδ. καλείσθαι. — 4 Έν τώ κώδ. 
υμηττου 5 Έν τώ κώδ. μεγαλαυχεΐται. 
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ισχυρότερα καί μή πεσείν άμήχανον πάντως τόν ορισθέντα πεσείν όθεν 

καί νικήσας ήττήθη καί περιγενόμενος πέπτωκεν. "Ηψατο μέν καί πάλιν 

τών δρόμων, άλλ' ήγνόει τρέχων τόν θάνατον άμα γάρ Αθηνών ΰπέβη 

καί άμα ώχετο, καί θάνατος ήν αύτώ τοΰ δρόμου τό τέλος καί θρη-

νωδη μέλη καί δάκρυα. 

10. Ά λ λ ' έως πότε θρήνοι καί δάκρυα ; μέχρι τίνος κλαύσομεν καί 

κοψόμεθα τόν έξω θρήνων 1 γενόμενον ; Ού προσήκει θρήνος τοις άνω 

τόποις' ού δακρύων άξιος ό παράδεισος, ή ού σκηναί θεϊαι φέρουσι ; 

τούτον ούχ ό θείος έχει παράδεισος ; Έδάκρυσεν εκείνος πολλάκις, άλλ' 

άπονίπτων εαυτόν τού μολύσματος, Οπερ ήμίν προύξένησεν ή παράβα-

σις" πολλάκις έστέναξεν. άλλά μετά τοΰ πλάνου βίου και τής φθοράς 

καί τών όσοι τούτοις ένίσχονται. Ά ν ούτω καί σύ δακρύης, ώ κλεινέ 

Λογοθετα, τάχα καί άποδέξεταί σου τά δάκρυον ει δ' ώς έπϊ νεκρώ 

κλαυθμηρίζη τώ άδελφώ, άλλ' ούτε νεκρός εκείνος, ούτε σου τόν κλαυ-

θμόν άποδέξεται. Έν δεινώ τίθης τήν έκδημίαν καί σοι δίχα τοΰ ύπερ-

τίμου τό βιούν ού βιώσιμον. Τ ί δέ, εΐπέ μοι, ζήν άεί τούτον δικαιοίς 

ώς άθάνατον : ούκ έστι μή παρέρχεσθαι το γεννώμενον2, μηδέ τό θάλ-

λον μαραίνεσθαι. *Ην σοι καί άλλος αδελφός ήδύ τι χρήμα καί κάλλι-

στον, θρέμμα σοφίας, άνθος νεότητος, φρονήσεως άγαλμα, λόγων μέ

λημα - άλλά παρώχετό σοι κάκεϊνος, τοίς θεσμοϊς δουλεύσας τής φύσεως. 

Γλυκύ τ ι θέαμα καί ήλιος έξανίσχων, άλλά δύνει και οίχεται - ήδύ μετ ' 

εκείνον σελήνη, άλλά μικρόν όράται και λύεται. Τίς Σολομώντος σοφώ-

τερος ; άλλ' ουδέν ή σοφία προς τό μή παρελθεϊν αύτώ συνετέλεσεν. 

Παρήλθε καί Δαυίδ ό μέγας μετά τοΰ έπϊ τή πραότητι θαύματος. "Ιερε

μίας, ό έκ μητρός ήγιασμένος, μόνον έκ βίβλου γνωρίζεται. Τ ί άν τούς 

έπ' ανδρεία λάμψαντας καταλέγοιμι ; Οίχεται καί ρώμη μετά τοΰ ταύ

την φέροντος σώματος. Ό κάλλει σεμνός ύπορρέει καί ό λαμπρός τήν 

τύχην παρέρχεται. Μή δήτα γοϋν σοι πενθητέον διά τάς άρετάς τον 

ύπέρτιμον άφες παρενοχλείν αύτώ διά τοΰ πένθους καί τήν άσχολίαν 

έπιταράττειν' θεώ γάρ προσανέχει και έντυγχάνει πάντως υπέρ σοΰ τά 

λώονα έξαιτούμενος. 

[Έπεται συνέχεια] Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΥΣ 

1 Έν τώ κωδ. θρηνον.— 2 Έν τώ κωδ. γενόμενον. 

Α Υ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι Ω . Ζ Α Μ Π Ε Λ Ι Ο Υ 1 

Ό Ζαμπέλιος έγεννήθη τή 24 Απριλίου, ερχόμενης τής 25 Σ. Π. 

1787, ότε έλέγετο ό εσπερινός τοΰ Άγιου Εύαγγελιστού Μάρκου· έγεν

νήθη δέ άπνους, ώστε ένόμιζον ότι δέν είχε πνοήν καί ζωήν, κ' είδον 

κ' έπαθον ώστε νά τόν κάμουν νά άναπνεύση καί τότε έγνώριζον ότι έζη. 

Ή οικογένεια τού Ζ. είναι είς Λευκάδα άπό τάς ευγενεστέρας καϊ 

παλαιοτέρας. Τά έγγραφα τής αυτής οικίας άναβαινουσι μέχρι τοΰ 

τέλους τής ιε' καί τής αρχής τής ις ' έκατονταετηρίδος. Ό προπάππος 

αύτοΰ Γεώργιος Ζαμπέλιος ήτον ειδήμων καί έγραφε καλώς τήν έλλην. 

γλώσσαν, σώζεται ή αλληλογραφία του μέ τούς τότε πεπαιδευμένους τών 

Ιωαννίνων τό ύφος του εύωδιάζει Αττ ικής καί Ξενοφωντείου χάριτος· 

ό πάππος του Βασίλειος ήτο άριστος, άλλ' όχι τόσον ειδήμων ιατρός" 

ήτο δέ πολύ αστείος. Είχεν ούτος πρώτον έξάδελφον (μεθ' ού συνέζη) 

τόν ίερομόναχον Νεκτάριον Ζαμπέλιον ούτος ήν πάνυ ενάρετος καί 

ειδήμων. 'Εχρημάτισε μαθητής Ευγενίου τού Βουλγάρεως είς Ι ω ά ν 

νινα καί εις τό Άγιον ορος. (Η οικογένεια τού Ζαμπελίου ήτο ώς ειπείν 

λευϊτική καί έδωκε πολλούς ιερείς). Σώζεται ή αλληλογραφία του μέ 

τόν Εύγένιον. "Επειτα έσπούδασεν είς Πατάβιον. Έχρημάτισεν ευαγ

γελικός κήρυξ καί ίεροδιδάσκαλος. Ητο πάνυ εύγλωττος. 'Εδίδαξεν 

ιεράς διδαχάς πανηγυρικάς καί τής μεγάλης τεσσαρακοστής πολλάκις 

είς Ζάκυνθον, Κέρκυραν καί μίαν φοράν εϊς τον "Αγιον Γεώργιον είς 

Βενετίαν. Ό λ α ι του αύται αί διδαχαί (καί είναι πλήθος) σώζονται 

ανέκδοτοι, σώζονται καϊ ολίγα συγγράμματα του είς έλληνικήν γλώσ

σαν. Ό πατήρ τού Ζαμπελίου Ζαχάρος λαϊκός ήτον αρκετά ειδήμων, 

διδαχθείς παρά τού Νεκταρίου. "Ελαβεν ότε έζη (απέθανε τόν Νοέμ-

βριον τοΰ 1809) πολλά είς τήν πατρίδα του πολιτικά επαγγέλματα. 

1 Ίδέ προλεγόμενα έν σελ. 76. Τινά ορθογραφικά σφάλματα διορθώθησαν έν 
τώ κειμένω. Σ. Σ. 
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Ό Ζαμπέλιος μεχρι τών 15 ή 16 ετών ήτο φιλάσθενος. Έχε ι καί 
άδελφόν Νικόλαον, όστις ζή, καί άδελφήν Μαύραν, ήτις ένυμφεύθη άνδρα 
άξιωματικόν 'Ρώσσον έπί τής έν Έπτανήσω ρωσσικής πολιτείας καί διά
γει εις τό ρωσσικόν κράτος.Έλαβεν έκ παιδός σχεδόν έμφυτον τήν φίλο-
μάθειαν καί επειδή ό πατήρ του τόν είδε τοιούτον, απεφάσισε νά τόν 
άφιερώση εις τήν σπουδήν τών γραμμάτων καί τής παιδείας. Έλαβεν διδά-
σκαλον εις τά άπλα γράμματα ή κολυβογράμματα τον Γεώργιον θιακόν 
Λευκάδιον καί τόν ίερομόναχον Σπυρίδωνα Μαυρομμάτην. Έπειτα ήρχισε 
τήν σπουδήν τής ελληνικής γλώσσης, πρώτον υπό Γεωργίου Δενδρινοΰ, 
Ιθακήσιου, δεύτερον ύπό Χριστοδούλου Λεοντίζη, 'Αρτινοΰ, τρίτον, 
ύπο Ευσταθίου Στεφανίτζη Λευκαδίου μαθητού τοϋ Παλαμά. Έλαβε 
δέ καί διδάσκαλον τής ιταλικής τον Θωμά Πάκουμωρ. 'Αλλ' ολίγον 
εις τό ϊταλικόν τότε ευδοκιμεί καί μόνον έμαθε νάναγινώσκη. Δέν ένόει 
όμως ούτε ώμίλει τό ϊταλικόν, διότι ειχεν όλως άφοσιωθή εις τό έλλη-
νικόν. Μόλις ήρχισε νά έννοή τούς "Ελληνας συγγραφείς καί έγνώρισε 
ποίοι ήσαν καί έχρημάτισαν οί "Ελληνες καί ποίοι είναι, αμέσως τού 
έγεννήθη έμφυτος σχεδόν ή αγάπη τής πατρίδος, τής ελευθερίας καί τής 
δόξης, πάθη, τά όποια τού έγέμισαν πάντοτε τό στήθος μέχρι τής 
σήμερον. Ό πατήρ του ίδών αυτόν φιλομαθή καί έχοντα τοιαύτα πάθη, 
τόν έστειλε νά σπουδάση κατά τήν συνήθειαν εις τήν Ίταλίαν τά νομικά 
καί τήν ίατρικήν. Τόν 8βριον τού 1804 ύπήγε πρός τούτο ομού μέ τόν 
συμπολίτην του Μιχαήλ Σικελιανόν, μεθ'ού συνέζησεν, εις Ίταλίαν καϊ 
μέ τόν όποιον έμεινε πάντοτε εγκάρδιος φίλος μέχρι τής σήμερον. Διέβη-
σαν πρώτον άπό Τεργέστης, Βενετίας καί Παταβίου. Ό Ζαμπέλιος 
ήρχισε πρώτον νά γνωρίζη τήν ϊταλικήν γλώσσαν, καθ' ήν έτελειο-
ποιήθη σπουδάσας πολύ τήν ϊταλικήν φιλολογίαν καί τούς ιταλούς 
ποιητάς, καί έπειτα ήρχισε τά νομικά. Έσπούδασε δέ πολύ καϊ ηύδοκί-
μει εις τήν φιλολογίαν. Μετέπειτα διέβη εις Πίσαν καϊ ήκουσε καϊ 
τούς εκεί καθηγητάς, όπου έλαβε καί τόν στέφανον εις τά νομικά ή 
la laurea dottorale. Έσπούδασεν Ολους τούς κλάδους τής νομικής 
καϊ τής ρωμαϊκής καϊ τής νέας γαλλικής νομοθεσίας, ή μάλλον όλους 
τούς κλάδους τών ηθικών επιστημών. 

Εις Πίσαν καί Φλωρεντίαν έγνώρισεν πρώτον καί άλλους καί τόν 

Καίρην καϊ τόν Ίωάν. Κωλέτην, μεθ' ού πολύ έσχετίσθη καί εις Βονω-

νίαν έπειτα καί εις Παυίαν. Ήγάπα πάντοτε τήν φιλομάθειαν καί 

τήν συναναστροφήν τών καθηγητών καί διδασκάλων καί λογίων καί 
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ειχε γραμμένον εϊς τόν νουν του τό τού Ισοκράτους «κατανάλισκε τήν 
έν τώ βίω σχολήν εις τήν τών λόγων φιληκοΐαν σοφία γάρ μόνη τών 
κτημάτων άθάνατον». 

Εις τό σπουδαστήριόν του καί μέχρι τής σήμερον έχει πάντοτε 
γραμμένον τό τού Ξενοφώντος εις τά απομνημονεύματα «είτε ύπό τής 
Ελλάδος πάσης άξιοϊς έπ' αρετή θαυμάζεσθαι, τήν Ελλάδα πειρα-
τέον εύ ποιεϊν»· ταύτα τά δύο έκαμνον, ώστε έφιλιώνετο πάντοτε μέ 
τούς λογίους καί τούς διδασκάλους καί τούς έσύχναζε καί έδαπάνα 
πάντα μίαν ώραν τήν ήμεραν εις άνάγνωσιν συγγραφέως τινός κλασσι
κού Έλληνος. Εις τήν Πίσαν έλαβε στενήν φίλίαν καί συναναστρο
φήν μετά του Καρμινιάνη, διδασκάλου τού ποινικού δικαίου, καί μετά 
τοϋ Φραγκίσκου Σακιέτη, διδασκάλου τής φιλοσοφίας, όστις τόσον τόν 
ήγάπησε βλέποντα αυτόν φιλομαθή καί εύδοκιμοΰντα εις τήν φιλοσο-
φίαν, ώστε ήθελε νά τόν έκλέξη (διότι εΐχεν εκεί τότε πολλήν ίσχύν) 
διδάσκαλον τής φιλοσοφίας εις τό Λύκειον τής Λούκκας. Ό Ζαμπέλιος 
ήρνήθη διά τήν πρός τήν "Ελλάδα άγάπην του καί ελπίδα. Τόν συνη-
ρίθμησεν όμως μέλος τών ανταποκριτών τής ιταλικής "Ακαδημίας, τής 
όποιας ήτο γραμματεύς, καϊ τόν έστειλε τό πρός τοΰτο δίπλωμα."Επειτα 
ο Ζαμπέλιος διέβη καί διήκουσε τών καθηγητών καί διδασκάλων τοΰ 
πανεπιστημίου τής Παυίας, όπου έγνώρισε τούς έκεϊ διδασκάλους καί 
λογίους καί ποιητάς, εξόχως τόν ποιητήν Βικέντιον Μόντην καί τόν 
σοφόν "Ρομανιόζην, μάλλον δέ έφιλιώθη μέ τόν ποιητήν Ούγον Φώσκο-
λον. Ούτος είχε μητέρα Ζακυνθίαν, πατέρα δέ Ίταλόν ή έκ Δαλματίας. 
Έγεννήθη δέ εις Ζάκυνθον, έξ ής άνεχώρησε μειράκιον, καί κατώκησε 
πάντοτε εις Ίταλίαν καί υψωθείς έχρημάτισεν έξοχος ποιητής. Έλάλει 
δέ τήν παροΰσάν μας έλληνικήν καί έγνώριζε καί τήν πάλαιαν έλληνι-
κήν εξόχως έσπούδασε πολύ τούς "Ελληνας ποιητάς καί μάλλον τόν 
"Ομηρον καϊ τόν Πίνδαρον, όν έμιμήθη γράφων εις ϊταλικήν ποίησιν.Ή 
φιλία καί αί συνδιαλέξεις τούτου εξέλιξαν (;) πρός τόν Ζαμπέλιον τών 
Μουσών τόν πόθον καϊ τόν οίστρον καϊ άνήψαν μάλλον τών παθών τήν 
σφοδρότητα καί τής ελευθερίας καί τής πατρίδοί καί τής δόξης τόν 
έρωτα. Καί πρός τό ποιεϊν ό Φώσκολος έγενναίωσε τόν Ζαμπέλιον μέ 
τόν Φώσκολον ό Ζαμπέλιος έτήρει (έπιστρέψας εις τήν πατρίδα του) 
άλληλογραφίαν καί ό'τε ακόμη ό μέγας εκείνος κατατρεχθείς άνεχώρησεν 
εις 'Αγγλίαν, οπου άπέθανεν. 'Αλλ'αύται (;) αί γραφαί τού Φώσκολου 
έχάθησαν καί έθλίβη πολύ ό Ζαμπέλιος διά τήν πολύτιμον έκείνην τών 
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επιστολών συλλογήν, καί έχάθησαν όταν είς Λευκάδα έγινεν ό μέγας 

σεισμός τοΰ 1825 της 7 Ιουνίου καί έχάλασεν έκείνην τήν πόλιν καί 

έζημίωσε πολΰ τόν Ζαμπέλιον καί τους οίκους του καί πολλά τής πολυ

τίμου βιβλιοθήκης του βιβλία καί χαρτιά. Μετέπειτα διέβη ό Ζαμπέ

λιος είς Παρισίους μέ τόν Ί ω . Ζαπραλήν φίλον του. Έφωδιάσθη και 

μέ συστατικόν γράμμα άπό τόν έμπορον φιλογενή είς Λιβόρνον Μιχαήλ 

Ζωσιμαν πρός τόν άείμνηστον Κοραήν καί μέ πολλά συστατικά είς 

λογίους άνδρας. Μόλις είς Παρισίους παρέδωκε τήν έπιστολήν τού 

Ζωσιμά πρός τόν Κοραήν, ούτος άναστενάζων έκ βάθους ψυχής ειπε" 

Ά ο ι ! Έν τώ μεταξύ ό συσταίνων σε φίλος μου Ζωσιμάς άπέθανεν. Ό 

Ζωσιμάς ήγάπα καί εύλαβείτο πολύ τόν Ζαμπέλιον, ότε τοΰ έδωκε τήν 

έπιστολήν αυτήν καί θερμήν καί φέρουσαν πολλούς επαίνους. Διά τούτο 

εδέχθη φιλικώς ό Κοραής τόν Ζαμπέλιον καί ακολούθως, άφοΰ τόν έγνω-

ρισε φιλομειδή και πνέοντα έλληνικόν έρωτα, τόν ήγάπησε καί έφιλιωθη. 

Ή φιλία έτι τούτου καί αί συνδιαλέξεις ηύξησαν μάλλον τά πάθη τής 

πατρίδος καί τής ελευθερίας είς τόν Ζαμπέλιον έπιασε λόγον μέ αυτόν 

περί Ελλάδος, ότε έπεριπάτουν είς τό Κεραμεικόν τών Παρισίων καί 

ότε έπεσκέπτοντο τό Ναπολεόντειον Μουσείον, Οπου ό Ναπολέων έσύνα-

ξεν ές Ι ταλ ίας καί κατέθεσε τά αριστουργήματα τής ελληνικής γλυπτι

κής. Ό Φώσκολος καί ό Κοραής έχρημάτισαν οί δύο μεγάλοι άνδρες, 

οίτινες ενέπνευσαν πρός τόν Ζαμπέλιον τόν πόθον τής πατρίδος και τής 

δόξης καϊ τόν έγενναιωσαν νά γράψη. Μέ τόν Φώσκολον ποσάκις ό 

Ζαμπέλιος έτραγώδει κλέφτικα τραγούδια ! Ό Κοραής έζήτησε νά κρά

τηση τόν Ζαμπέλιον ώς γραφέα καί ύπουργόν του είς τήν έκδοσιν τής 

ελληνικής βιβλιοθήκης. Ά λ λ ά ό Ζαμπέλιος ήρνήθη διά τήν έπιθυμίαν 

τού νά καταβή καί νά ζήση εις τήν Ελλάδα. Καί ό Άλδίνης υπουργός 

τότε τοΰ ίταλικοΰ βασιλείου εις Παρισίους (πρός ον ό Ζαμπέλιος ήτο 

συστημένος άπό τόν άδελφόν τοΰ αύτοΰ Άλδίνη, διδάσκαλον τής πει

ραματικής φυσικής είς Βενετίαν καί φίλον τοΰ Ζαμπελίου) έπεθύμει νά 

κράτηση τόν Ζαμπέλιον ώς έπαγγελματικόν εις τό ύπουργείόν του. Ά λ λ ' 

ό Ζαμπέλιος έτι μάλλον ήρνήθη. Έμεινεν ό Ζαμπέλιος ολίγους μήνας 

εις Παρισίους, διότι ή αδελφή του Μαύρα, μέλλουσα νά διαβή έξ Ι τ α 

λίας είς Ρωσσίαν μετά τού 'Ρώσσου ανδρός της (ότε διά τής συνθήκης 

έπϊ τέλους ό αυτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας Αλέξανδρος παρέδωκε τήν 

Έπτάνησον είς τόν Ναπολέοντα), τόν έκραξεν είς τήν Ίταλίαν διά νά 

τόν άποχαιρετίση. Ό Ζαμπέλιος ύπήγεν είς τήν άστυνομίαν τών Παρι-
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σίων νά λάβη τό ίονικόν διαβατήριόν του. άλλ' ό υπουργός τής αστυνο
μίας Φουσέ δεν τοΰ τό έδιδεν έπϊ προφάσει Οτι ή Επτάνησος έπεσεν 
είς χείρας τού Ναπολέοντος, καί επομένως ό Ζαμπέλιος ώς υπήκοος τού 
Ναπολέοντος ήδύνατο νά συναριθμηθή ώς νέος είς τήν στρατολογίαν 
(conscript ion). Τότε ό Ζαμπέλιος διά βοηθείας καί συνδρομής ενός 
Λευκαδίου συμπατριώτου (ούτος ήν τόνομα Δημήτριος Πιτσικακόλης" 
έτυχεν είς Αϊγυπτον, έπολέμησε τότε εις βοήθειαν τοΰ Ναπολέοντος καί 
μεταβάς μέ τά γαλλικά στρατεύματα ύψώθη είς τά σώμα τών Μαμε-
λούκων ών καϊ έκ τής Αυτοκρατορικής φρουράς τών Μαμελούκων) έπα-
ρουσιάσθη είς τόν Ναπολέοντα, τόν παρεκάλεσε καί ό μέγας εκείνος 
διώρισε και εδόθη πρός τόν Ζαμπέλιον τό διαβατήριόν. Ό Ζαμπέλιος 
ειχεν ιδεί πρότερον τόν Ναπολέοντα είς Βονωνίαν καί εϊς Μεδιόλανα 
καί άνεχώρησεν έκ Παρισίων μέ τόν ίδιον Ζαπραλήν. Ό Κοραής έδά-
κρυσε χωρισθείς άπό τόν Ζαμπέλιον."Ο τε ό Ζαμπέλιος κάί ό Ζαπραλής 
κατέβησαν περιπατοΰντες άπό Παρισίων είς Μεδιόλανα διά . . . ήμέραν, 
εκείθεν εις Βενετίαν, όπου ό Ζαμπέλιος απήντησε καί δακρύζων άπεχαι-
ρέτισε τήν άδελφήν. Μετά τήν άναχωρησιν αυτής ό φίλος Σικελιανός 
έδωκε γράμματα πρός τόν Ζαμπέλιον άπό Λευκάδος, άτινα του έμή-
νυσαν τόν θάνατον τοΰ πατρός του, καί ή μήτηρ αύτοΰ χήρα ούσα (Μαρία 
θυγάτηρ Μάρκου Σταύρου) καί ό αδελφός Νικόλαος τόν έπροσκάλουν νά 
έπιστρέψη είς τήν πατρίδα. Ό Ζαμπέλιος υπέρμετρα έθλίβη, παρηγο-
ρούμενος από τούς φίλους. "Επειτα άποχαιρετίσας καϊ προσωπικώς καί 
διά γραμμάτων είς Παρίσια και τάλλα μέρη τής Ι ταλίας τούς φίλους 
απαντάς, διέβη εις Βενετίαν, όπου είχε καταθέσει τά βιβλία του, καί 
εκείθεν έπλευσεν είς Αγκώνα καί διά πλοίου Ζακυνθίου (τοΰ Διονυσίου 
Μπαμπάση) έπλευσεν είς Ζάκυνθον, τήν οποίαν εϊχον ήδη κυριεύσει οί 
Άγγλοι . Καί, περίεργον, άπό πλοϊον αγγλικόν έμαθεν ότι εϊχον οί 
"Αγγλοι έτι προ ολίγων ήμερων καταλάβει καϊ τήν πατρίδα του Λευ
κάδα τή τετάρτη τής διακαινησίμου εβδομάδος τού 1810' καϊ ότε 
κατέβη είς Ίταλίαν καί ότε έφθασεν είς τήν πατρίδα του, έτήρησεν 
άλληλογραφίαν μέ τόν Κοραήν, εξόχως τού έγραψεν ότι τοΰ έστειλε τό 
πρώτον σχέδιον χειρόγραφον τής Τραγωδίας του, παρακαλών αυτόν νά 
του δωση τήν γνώμην του. Τοΰ άπεκρίθη ά Κοραής γενναιώνων αυτόν 
καί προτρέπων ν ' άκολουθήση γράφων καί ήρχισε τόν ίαμβον, όπως, 
ώς έγραφεν, άποτινάξωμεν τό μονότονον τοΰ πολιτικοΰ στίχου καί τήν 
ψώραν τής ομοιοκαταληξίας καί έσυγχαίρετο μέ τόν Ζαμπέλιον ύποσχό-



230 ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΖ. ΑΜΠΕΛΙΟΥ 

μένος ότι βέβαια, ήθελεν επιτύχει καλός καί άξιος τραγικός. Ή επιστολή 
του αύτη πρεπει νά σώζεται μέ άλλας τοϋ Κοραή εις τήν βιβλιοθήκην 
τοΰ Ζαμπελίου. 

Φθάσας εις τήν πατρίδα του ό Ζαμπέλιος έγινεν ύποπτος (διότι ήρχετο 

άπό τήν Ίταλίαν καί Γαλλίαν) πρός τόν Λωβ, (τόν σκληρόν έπειτα 

φύλακα τοϋ Ναπολέοντος εις Άγίαν Έλενην) διοικητήν "Αγγλον εις 

Λευκάδα, καί δέν ήθελε μάλιστα νά τόν δεχθή" διά μεσιτείας όμως καί 

βεβαιώσεως τών φίλων καί συγγενών εις τόν χαρακτήρα τοΰ Ζαμπελίου 

τόν εδέχθη καί έπειτα μάλιστα, άφοΰ καλώς τόν έγνώρισε, τόν εϋλαβήθη 

καί ευθύς μετά ένα μήνα ή δύο τόν διωρισε δικαστήν εις τό έγκλημα-

τικόν τής Λευκάδος δικαστήριον μέ δυσαρέσκειαν όμως τού Ζαμπελίου, 

όστις δέν ήθελε νά γίνη επαγγελματικός, άλλά νά γυμνασθή εις τήν 

τέχνην τής νομικής. "Εμεινε δικαστής ό Ζαμπέλιος δύο χρόνους ή τρεις 

περίπου. "Επειτα μεσιτεύσας πολύ έγινεν είσαγγελεύς έπί τούτου, ίνα 

μετέρχεται καί τήν τέχνην τής νομικής, δι' ήν τώ εδόθη πρός τοΰτο 

άδεια. "Εμεινεν είσαγγελεύς μέχρι τοΰ 1822 καί έπειτα πάλιν έκλέχθη 

δικαστής εις τάς αύλάς τής δικαιοσύνης τής πατρίδος του μέχρι Φεβρ. 

1826, διότι τότε εστάλη δικαστής εις τάς αύλάς τής δικαιοσύνης τής 

νήσου Κεφαλληνίας. Έκεϊ διετριψε δικαστής μέχρι 23 Αύγουστου 1834, 

ότε εκλεχθείς μέλος τοΰ υπέρτατου Συμβουλίου τής Δικαιοσύνης τής 

Επτανήσου, Οπου κάθηται (;) δικάζων μέχρι τής σήμερον (5 Φεβρουα

ρίου 1844). Ό Ζαμπέλιος ήρνήθη πάντοτε νά λάβη μέρος εις τά πολι

τικά πράγματα τής Επτανήσου. Πολλάκις τοΰ είπαν νά λάβη μέρος τοΰ 

νομοθετικοΰ σώματος ή τής βουλής τής Επτανήσου, άλλ' ήρνήθη καί 

δέν ηθέλησε ποτέ, ίνα μή μολυνθή καί διότι έγνώριζε τό άδούλωτον τής 

ψυχής του καί τόν χαρακτήρα του, καί λοιπόν έμεινε σκεπάζων πάντοτε 

ώς εϊρηται δικαστικά μόνον επαγγέλματα, όπου είναι πάντη ελεύθερος 

ή ψήφος του, καί συνήργησε καί έκοπίασεν ώς μέλος τοΰ υπέρτατου δικα-

στηρίου εις τήν σύνθεσιν τών κωδίκων τής Επτανήσου. 

Ό Ζαμπέλιος ένυμφεύθη πρώτην φοράν περί τά τέλη τοΰ Μαίου 

1811 τήν κόρην Μαριάνναν θυγατέρα τοΰ Εύγ. Δόκτωρος Δημητρίου 

Πετριτσοπούλου, έξ ής έλαβε τέσσαρα παιδιά, τό εν Αριστοτέλης τό 

όνομα, απέθανε νήπιον, τό άλλο Σπυρίδων Αλκιβιάδης καί ζή, έτελειο-

ποιήθη εις παιδείαν καί έσπούδασεν εις Ίταλίαν καί εις Παρισίους, καί 

περιηγήθη τό ώραιότερον καί μάλλον πεπολιτισμένον μέρος τής Ευρώ

πης. Τό τρίτον, κοράσιον μικρόν, Αικατερίνη τονομα, άπέθανεν εις 
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Κεφαλληνίαν, ότε ό Ζαμπέλιος διήγεν έκεϊ ώς δικαστής" τό τέταρτον, 

τελευταϊον, Άδελαίς καί ήλικιώθη" ύπάνδρευσε ταύτην μέ τόν Σπυρί

δωνα Σκιαδαρέσην, συμπατριώτην του. 

Ένυμφεύθη δεύτερον ό Ζαμπέλιος τόν Ίούλιον τοΰ 1841 μέ Α ί μ ι -

λίαν Βεντούρα Κερκυραίαν, χήραν Σπυρίδωνος Μπούα, ήτις απέθανε 

τόν Μάρτιον 1843. Δέν έλαβε μ' αυτήν τέκνα. 

Πάθη κύρια πρός τόν Ζαμπέλιον είσί" πρώτον, βαθύτατη αγάπη πρός 

τόν Πλάστην θεόν καί τήν θρησκείαν του. δεύτερον διάπυρος έρως 

πατρίδος, ελευθερίας καί δόξης" τήν ζωήν δίδει ίνα ϊδη τήν Ελλάδα 

έλευθέραν καί ένδοξον τρίτον, ή φιλία. Τό πρώτον τόν παρηγόρησε 

πλειστάκις εις τά δεινά τής ζωής, τό δεύτερον μεγάλως τόν άνήψε, 

μάλιστα έπί τής ελληνικής επαναστάσεως, ότε (κατά τό δεύτερον έτος 

αυτής) έθερμάνθη τόσον, ώστε διά όλόκληρον μήνα έκινδύνευσε νά πέση 

εις παραφροσύνην, καί διά τοΰτο έκλείσθη καί ούτω κατ' έκείνας τάς 

ημέρας τόν ύπέθετον. Εις τάς άγκάλας τοΰ τρίτου πολλάκις άνεπαύθη, 

εξόχως ότε εις Ίταλίαν έμαθε τοΰ πατρός τόν θάνατον.Ελάττωμα τοϋ 

Ζαμπελίου είναι τό νά είναι έγρήγορος εις όλα του τά έργα. Αί τραγω-

δίαι του δύναται τις νά είπη ότι είναι αυτοσχέδια" μόλις τελείωση μίαν 

τραγωδίαν, δέν είναι τρόπος νά τήν αναθεώρηση καί διόρθωση μετέ

πειτα, άφ' ού τελείωση τόν αριθμόν εκείνον, τόν όποιον μελέτα νά φέρη 

εις τέλος, καί τούτο άν ζήση" πάντοτε τήν τελευταίαν, τήν οποίαν 

τελειώνει, νομίζει τήν καλυτέραν πασών τών άλλων. "Εγραψε καί έτε-

λείωσε πρό πολλών ετών (όταν έσπούδασε νά εύρη καί μεταχειρισθή τόν 

ίαμβον) καί κατά τινας ήμιάμβειον, στίχον ομοιοκαταληξίας καί κατά 

μίμησιν εκείνων τοϋ Ανακρέοντος. Διά τήν γλώσσαν του έκείνην όμως 

τότε καί διά τήν όλίγην των άρμονίαν, δέν θέλει πλέον νά τά ήξεύρη, 

ουδέ νά τά γνωρίζη, καί ήρχισε νά γράφη καί έγραψεν άρκετάς «αρχάς 

τοΰ ποινικοΰ δικαίου» καί καλόν λόγον έγραψεν εις τήν κηδείαν τοΰ 

μακαρίτου Ζαχαρίου, Μητροπολίτου Λευκάδος, καί άλλον εις έκείνην τής 

θείας του καί άξιας γυναικός, Χρυσής Πετριτσοπούλου, χήρας Αποστό

λου Σταύρου. 

"Ο,τ ι περισσότερον παντός άλλου ελαττώματος μισεί ό Ζαμπέλιος 

είναι ή υπερηφάνεια" διό υπάρχει άπλοΰς καί ταπεινός καί ευπρόσιτος 

καί εύπροσήγορος. Μήτε άπέβλεψε, ουδέ έκαυχήθη ή έπήρθη δι' αξίας 

ή τίτλους ή επαγγέλματα καί μήτε δι' αυτήν τήν άξιότητα. Έλαβε 

τόν Ίανουάριον μήνα 1839 θανατηφόρον νόσον μηνιγγίτην εις τήν 
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κεφαλήν καί ήτον ήδη απεγνωσμένος άπό τους ιατρούς, θεού βοήθεια 

όμως ιάθη, άλλά ή νόσος αύτη τοϋ κατετάραξε τόσον τής κεφαλής τά 

νεΰρα, ώστε ακούει άπαύστως κτύπους και ήχους εις αυτήν καί εξόχως 

τήν νύκτα καϊ πάσχει δεινώς μέχρι τής σήμερον (1844), ουδέ ήδυνήθη 

νά ϊατρευθή διά πολλά καϊ συνεχή λουτρά τής θαλάσσης, τά όποϊα 

έκαμε. Πρός τούτο διέβη και εϊς Ίταλίαν τό θέρος τοϋ έτους 1840 καί 

1842, καί έκαμε τά μεταλλικά θερμά λουτρά καί έπιε τά μεταλ

λικά ύδατα είς 'Ρεκόαρον καϊ Βατάγιαν τής Ι ταλ ίας , άλλ άνωφε-

λώς. Τά σφοδρά τής ψυχής πάθη καί ή όργωσα φαντασία, ή σπουδή 

καί μελέτη καί ό καθεστηκώς βίος, τόν έφερον νέον έτι όντα τάς αιμορ

ροΐδας, άφ' ών πάσχει δεινώς. Έ ν α αύται καί τά νεύρα είναι τά δύο 

χρονικά πάθη τά όποια πολύ τόν ένοχλοϋσι, γενόμενα μέ τό γήρας ήδη 

βαρύτερα. 

Είς τούς μεγάλους κινδύνους δεικνύει ψυχής καρτερίαν μεγάλην καϊ 

άνδρίαν καϊ γενναιότητα. Εις τόν μεγάλον σεισμόν τοΰ 1825, όστις 

έζημίωσε πολύ τήν πατρίδα του, έζημιώθη καί αυτός πολύ είς δύο 

οίκους του, τόν ένα μάλιστα μεγάλον καϊ νεόκτιστον, ό σεισμός τόν έχά-

λασε καί Ολα τά νεωστϊ φερμένα έξ Ι ταλίας καί Γαλλίας έπιπλα καί 

σκεύη. Έζημιώθη πολύ καί ή βιβλιοθήκη του καί διάφορα αύτοΰ χει 

ρόγραφα. Έκάθητο δικάζων, ότε προς τό μεσημέριον έγινεν ό σεισμός-

έκβαίνει, βλέπει τήν πόλιν χαλασμένην, τρέχει εις τόν οικόν του, τόν 

βλέπει ώς καί αυτόν καταχαλασμένον, ευρίσκει τήν μητέρα του (άποθα-

νοΰσαν τό 1828 έτος, ότε αυτός ήτο δικαστής είς Κεφαλληνίαν), τάς 

δύο του κόρας ομοίως, τήν Αϊκατερίνην καϊ τήν Άδελαΐδα, έν μέσω τών 

χαλασμάτων διατρέχων δέν τάς ευρίσκει, υποθέτει ότι τά μεσότοιχα 

έπεσαν καί τάς έπλάκωσαν άν και μόνος, ενδύεται μεγίστην άνδρίαν, 

μίαν όλόκληρον ώραν ένθεν κακεϊθεν σηκώνει μεγάλας πέτρας, τάς όποιας 

είς πάσαν άλλην περίστασιν δέν ήθελεν είναι δυνατόν νά σείση καί έκχώ-

νει τάς τεθαμμένας και ήμίπνοας θυγατέρας και ακολούθως τάς άναζή. 

Ποτέ δέν ένθυμεϊται είς αυτόν τόσην άνδρίαν. Ό υιός του εύρίσκετο έξω 

τοΰ οίκου μετά τής αδελφής αύτοΰ Μαύρας παρευρεθείσης τότε έκ 'Ρωσ-

σίας είς Λευκάδα, καί έμαθεν έν τώ μεταξύ ό Ζαμπέλιος ότι έσώθη ό 

υιός καί ή αδελφή. Όμοίαν ψυχής γενναιότητα ήσθάνθη καί έδειξεν είς 

τήν θανατηφόρον προηγηθείσαν νόσον του τοΰ έτους 1839. Έκατάλαβεν 

Οτι έμελλε νάποθάνη καί έπρόσμενε τον θάνατον μέ όλην τήν ήσυχίαν 

καί άταραξίαν καί ώσεί χαίρων. Μόνον ολίγον τόν έσύγχιζε νά μή 
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άσπασθή τον μονογενή καί φίλτατον αύτοϋ υίόν Σπυρίδωνα, σπουδά

ζοντα έτι είς Παρισίους. Ψυχής καρτερίαν έδειξε καί ότε είς Ίταλίαν 

έμαθε τόν θάνατον τού πατρός καί Οτε είς Κεφαλληνίαν έμαθε τόν θάνα

τον τής μητρός καί Οτε εις αυτήν τήν νήσον τέθνηκεν ή φίλη αύτοΰ 

θυγάτηρ Αίκατερίνη. 

Ήγάπησε πολύ τήν έλληνικήν νεολαίαν, καί έπόθει νά συναναστρέ

φεται μ' αυτήν καί νά τήν διδάσκη καί ένθαρρύνη καί προτρέπη πρός 

τήν παιδείαν, όπως ώφελήση καί δοξάση τήν Ελλάδα καί έαυτήν. 

"Ελεγε πρός τούς εγκάρδιους φίλους, ότι παρευρισκόμενος έν μέσω τών 

επαγγελματικών τής Βουλής καί τοϋ νομοθετικοΰ σώματος τής Ε π τ α 

νήσου, ώμοίαζε μέ δένδρον φυτευμένον εις γήν, ήτις δέν είναι ιδική του. 

Έθαύμαζε δέ, πώς, έχων ελεύθερον χαρακτήρα, ύπεφέρετο καί έδέχετο είς 

επαγγέλματα, καίτοι δικαστικά άπό τούς είς τήν Έπτάνησον "Αγγλους. 

"Εκλαυσε πάντοτε όπου εύρισκε κατατρεγμένην τήν άρετήν, καί τήν 

έπροστάτευε πάντοτε καί περιέθαλπε. 

Μίσος μέγα καί πολλήν χολήν έτήρει κατά τών Φράγκων δυνάμεων, 

δι' όσα ύπέφερον πάντοτε οί "Ελληνες ύπ' αυτών καί διά τάς τόσας 

έναντιότητας καί κρύφιους τέχνας καί άπάτας αυτών πρός όλεθρον τών 

έγερθέντων Ελλήνων, καϊ κατά τής ελληνικής επαναστάσεως. Βαθυ-

τάτην θλίψιν ήσθάνετο διά τήν δουλείαν τής Επτανήσου ύπό τών 

"Αγγλων υπερηφάνως καταπατουμένης. 'Αφώρα δέ πάντοτε πρός τήν 

έλευθερίαν καί δόξαν τής Ελλάδος, όπως ή μήτηρ εκείνη βοηθήση ποτέ 

και ελευθέρωση καί τήν θυγατέρα της ταύτην Έπτάνησον. Ή ελληνική 

ιστορία κατά τήν λαμπράν της έποχήν άπό τής μάχης τοΰ Μαραθώνος 

καί μέχρι εκείνης τής Χαιρώνειας ήτον ή κυριωτέρα αύτοΰ σπουδή, 

χαίρων πάντοτε διά τάς ένδοξους κατά Περσών ημέρας καί δακρύζων 

δι' έκείνας τής πελοποννησιακής μάχης. Τής νεότητας του συνήθης άνά-

γνωσις ήτο, άπό μέν τών ποιητών ό "Ομηρος καί οί τρεις τραγικοί και 

ό Ανακρέων, άπό δέ τών πεζών τά παράλληλα τού Πλουτάρχου, τά 

πολιτικά τοΰ Αριστοτέλους και τά απομνημονεύματα τοΰ Ξενοφώντος. 

Τάς δημηγορίας τών ιστορικών άνεγίνωσκε συνεχώς έτι καί αυτών τών 

δημοσθενικών λόγων περισσότερον. 

'Αποστροφήν ήσθάνετο διά τήν ανάγνωση τής ιστορίας τοΰ μεσαιώ-

νος ή τής Ανατολικής αυτοκρατορίας, μολονότι παριστάνει αύτη έδώ 

καϊ εκεί άνδρας μεγάθυμους καί λαμπρά έργα καί φυλάττει σπινθήρας 

τής έλληνικής λαμπρότητος. Ά λ λ ά ή κοινή δουλεία, ό ήματωμένος 
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συχνάκις θρόνος, οί εύνοΰχοι, ή γυναικοκρατία, τό βαθμηδόν δΰνον εκεί 

τότε έλληνικόν πνεύμα, καί ή λέξις "Ρωμαίοι, ή διατηρηθεϊσα σχεδόν 

μεχρι του νΰν, τόν έκαμνον νά τήν συγχαθή καί τόν έσύγχιζον έτι 

οί διπλωμάται τοΰ τότε καιροΰ, οί G r a e c u l i , οι άνδρες (;) τοΰ B a s -
E m p i r e . 

Πόσον έχαιρεν, ότε εξερράγη ή έπανάστασίς, καί πόσον εις τήν περίο-

δον αυτήν έδαπάνησε και έκοπίασε, καί έκινδύνευσε καί έφοβεΐτο διά 

τήν καλήν αυτής έκβασιν ! Πόσον θαυμάζει καί άγαπα τους εις αυτήν 

άγωνισθεντας κλέπτας καί θαλασσινούς καί όσους άλλους διά τών όπλων 

τήν άνεστησαν. Είναι τά όντα τής εγκαρδίου αγάπης του καί τής 

φαντασίας του. Έ ξ εναντίας έμίσησε καί μισεί θανασίμως τούς διπλω-

μάτας τής επαναστάσεως, οϊτινες είναι δυστυχώς έτι καί οί διπλώμαται 

τής νΰν βασιλείας καί τοΰ συντάγματος, διά τά πάθη των, διά τάς 

διχόνοιας των, διά τάς ραδιουργίας των, διά τήν φιλαρχίαν των, ώς καί 

εκείνους, οΐτινες ένεκα τών παθών τούτων -καί διά νά τείνωσι τά ώτα 

καί νά άκούωσι τούς ξένους διπλωμάτας, εχθρούς παντοτεινούς τής 

"Ελλάδος, έφερον τό πλοϊον τής πατρίδος πολλάκις εις τόν έσχατον 

κίνδυνον νά πνιγή, ένω οί πτωχοί κλέπται καί οί θαλασσινοί έπασχον 

πάντα νά τό σώσωσιν. Οί διπλωμάτας επάρατοι αυτοί, έθανάτωσαν τόν 

Κυβερνήτην τής "Ελλάδος καί τόν λαμπρόν ήρωα Οδυσσέα Άνδροΰ-

τσον καί έζημίωσαν τόσον τήν "Ελλάδα, καί έκαμαν ίνα, όχι μόνον δέν 

έλευθερώθη ή "Ελλάς πάσα, άλλά καί διά βοηθείας ξένης έσώθη τό 

μικρόν μέρος εκείνο, τό όποιον αποτελεί σήμερον τό βασίλειον τής "Ελ

λάδος μέ τόν ξένον Βαυαρόν αυτής βασιλέα Όθωνα, καί αποστρέφεται 

τούς διπλωμάτας αυτούς "Ελληνας καί τούς καλεί Γραικύλους καί 

υπουργούς τής χαμηλής Ανατολικής αυτοκρατορίας. 

"Οτε έσπούδαζεν εις Ίταλίαν, έμαθεν άπό τάς εφημερίδας, Οτι 

κάποιος Παπα θύμιος (έπί Ά λ ή πασα. μέ άλλους ήγέρθη εις θεσσα-

λίαν καί "Ηπειρον, ίνα ελευθέρωση τήν "Ελλάδα. Εύρίσκετο τότε ό 

Ζαμπέλιος εις Φλωρεντίαν ομού μέ άλλους πολλούς "Ελληνας μαθητάς 

"Επτανησίους καί τής άλλης "Ελλάδος. Καί λοιπόν αυτός καί οί άλλοι 

αυτοί μαθηταί ένθουσιασθέντες απεφάσισαν νά όπλισθώσι καί διά Βιέν

νης νά καταβώσιν εις τήν "Ελλάδα καί ένωθώσι μέ τόν Παπα θύμιον 

καί πολεμήσωσιν υπέρ πίστεως καί πατρίδος. Ό τ ε ήρχισαν νά όπλί-

ζωνται και νά διδάσκωνται άπό καλούς διδασκάλους εις τήν όπλασκίαν 

καί εις τά πολεμικά καί έγραψαν εις τούς άνταποκριτάς των έμπορους, 
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νά τους έμβασωσι πρός τήν κατάβασιν ταύτην καί τά αναγκαία χρή

ματα, καί εν τοσούτω έτοιμαζόμενος έγραψεν εις Βιένναν, όπως λάβωσι 

πληροφορίας καί εκτενεστέρας τοΰ πράγματος ειδήσεις. Δυστυχώς όμως 

εις Βιένναν τούς έγραψαν, Οτι τό κίνημα αυτό τοΰ Παπα θύμιου έπαυσε 

καί ότι ό άγρυπνος καί φοβερός Ά λ ή Πασάς τών Ιωαννίνων έπρόλαβε 

καί έπιασε τό Μέτσοβον καί έπολέμησε τόν Παπα Θύμιον καί τόν έθα-

νάτωσε μέ μαρτυρικόν θάνατον. "Η εϊδησις αύτη κατετάραξε τόν Ζ α μ 

πέλιον καί τούς λοιπούς μαθητάς, όθεν καί έπαυσαν νά σπεύσωσι τήν 

εις τήν "Ελλάδα κατάβασίν των. 

Δέν ένθυμείται καλώς ό Ζαμπέλιος, άν ό Αριστείδης εκείνος (τοϋ 

όποιου έλαβον τά τής Φιλικής "Εταιρείας γράμματα καί έγνώρισαν τήν 

μελετωμένην έλληνικήν έπανάστασιν καί τόν έθανάτωσαν καί έθυσίασαν 

έτι διά τοΰτο καί τόν Πατριάρχην Γρηγόριον), ότε παρευρέθη εις Λευκάδα 

τάς απόκρεω τοΰ 1821, ένώ εις τόν οίκον τοΰ Ζαμπελίου οί οπλαρ

χηγοί "Ελληνες, ώς άνωθεν έρρέθη, έσχεδίαζον τής "Ελλάδος τήν έπα

νάστασιν, ήρχετο άπό Κωνσταντινούπολιν καί ύπήγαινεν εις Πίσαν νά 

εύρη τόν Μητροπολίτην Ίγνάτιον καί έπειτα έμελλε νά διευθυνθή εις 

Βιένναν καί εις Βλάχο - Μολδαυίαν, ή έξ εναντίας κατέβαινεν άπό Βιέν

ναν καί ύπήγαινεν εις Κωνσταντινούπολιν, βέβαιον όμως είναι, ότι διέβη 

τότε άπό Λευκάδος καί παρευρέθη ώς άνωθεν εις τό σχεδιον τών οπλαρ

χηγών "Ελλήνων, πρός τήν έπανάστασιν τής "Ελλάδος. Τούτο ένθυμεί

ται καλώς ό Ζαμπέλιος, διότι τότε τόν έφιλοξένησεν εις τόν οίκον του 

καί συνέφαγε μέ αυτόν καί μέ τούς οπλαρχηγούς εκείνους καί έλαβε 

τότε παρ' αυτού ώς δώρον καί τήν ρητορικήν τοΰ Βάμβα καί τοϋ Οικο

νόμου τό φιλολογικόν βιβλίον. Τής Φιλικής Εταιρείας τά γράμματα 

έκαυσεν ο Ζαμπέλιος πρός τό έτος 1825, ότε υποψιασθείς πολύ εις τήν 

Άγγλοϊονικήν κυβέρνησιν, έπρόσμενεν ήμέραν παρ' ήμέραν νά φυλακισθή 

καί νά γίνη έξέτασις εις τόν οίκον του καί εις τά χαρτιά του καί εις 

πάντα άλλον τόπον, όπου έπιπτον ύποψίαι. Ησαν μεταξύ τών γραμ

μάτων εκείνων καί πολλά μνήμης άξια, έτι δέ καί διήγησις τών πρα-

χθέντων καί χρονικά τής επαναστάσεως, Οσα έγιναν εις Κέρκυραν καί 

Λευκάδα καί εις τάς λοιπάς νήσους καί εις τήν "Ελλάδα πριν έτι τής 

επαναστάσεως καί μέχρι Δεκεμβρίου τοΰ 1825. Έπεμελήθη όμως ό 

Ζαμπέλιος πριν τά καύση νά τά άντιγράψη καί μέ κρυφίον τρόπον νά 

στείλη άντίγραφον όλων τούτων πρός τόν φίλον του Ζαπραλήν εύρισκό-

μενον εις Κέρκυραν. Ό Ζαπραλής απέθανε δυστυχώς. Τ ί έγεινε τό 
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άντίγραφον αυτό, δέν ήδυνήθη, έφ' όσον εξέτασε, νά μάθη ποτέ ό 
Ζαμπέλιος. 

Παιδιόθεν έχρημάτισεν εραστής τής ευταξίας καϊ εις τό νά βλέπη 
πάντοτε τά πράγματα ορθώς διακείμενα, καί τόσον ώστε ταράττε-
ται καί δέν υποφέρει νά βλέπη καί αυτά τά υλικά σκεύη τοϋ οίκου του, 
βιβλία ή έπιπλα είς άταξίαν. Αί ίδέαι του πάντοτε είς τάξιν είναι καί 
άλλήλαις συνδεδεμέναι, ό οίκος του, τό σπουδαστήριόν του, ό θάλαμος 
του είσίν είς εύταξίαν πάντοτε. Πάν άτακτον οιονδήποτε τόν άνησυ-
χάζει καί ενοχλεί. 

Έχρημάτισεν ολιγαρκής καί σεμνός καί σώφρων, καί εγκρατής" 

μικροί πόροι ζωής τόν φθάνουν ολίγον χρειάζεται διά τής ζωής τήν 

δαπάνην τόν φθάνουσι τά απλώς πρός ζωήν αναγκαία. Διά τοΰτο έζη-

σεν αδούλωτος άπό τά θέλγητρα τοΰ πλούτου καί τής ηδονής. Τίποτε 

δεν τόν έδούλωσε πλήν τών λαμπρών παθών τής πατρίδος, τής ελευθε

ρίας καί τής δόξης. Ό χ ι ποτέ νά κάμη ή νά προξενήση κακόν πρός 

ούδένα, άλλά καί πάντοτε τόν πλησίον ώς έδυνήθη εύεργέτησεν. 

Μεταξύ τών παλαιών ηρώων τής Ελλάδος θαυμάζει περισσότερον 

τόν Έπαμεινώνδαν, ώς πάσας τάς άρετάς είς αυτόν συνενώσαντα. 

Είναι ολίγον άργιλος, άλλά ή όργή του είναι φλόξ ήτις αμέσως σβή

νεται. Προέρχεται αύτη έκ τοΰ πολλοΰ αίματος, έξ ού καί φυσικώς 

πάσχει, καί έκ τής θερμής φαντασίας του. Ευγνώμων δέ είναι πολύ" τόν 

έτυχον περί τούτου συμβάντα περίεργα. Τόν εύηργέτησαν είς σμικρόν, 

ότε ήτο πολύ νέος, δύο άνδρες, ό είς Ιταλός και ό άλλος Ζακύνθιος. 

Μετά πολλών ετών παρελευσιν έτυχε δι ευτυχούς περιπτώσεως νά τούς 

ανταμείψη μεγάλως. Ό Ιταλός ήτο Θωμάς Βέρτης, εκ Μοδένης, συμ

μαθητής του" ότε έπήγεν είς τό 1840 είς Ίταλίαν, διέβη έκ Βονωνίας, 

ήρώτησε διά τόν Βέρτην, άν έζη, καί τόν εύρε φυλακισμένον διά πολι-

τικάς αίτιας. "Ετυχε τότε εκεί ό καρδινάλιος Μετζοφάντης, παλαιός 

διδάσκαλος καί φίλος τοΰ Ζαμπελίου. Τόσον ό Ζαμπέλιος παρεκάλεσε 

τόν Μετζοφάντην, ώστε ούτος ότε διέβη είς 'Ρώμην μετεχειρίσθη πάντα 

τρόπον καί έσυγχωρήθη ό Βέρτης, Οστις έγραψε πρός τόν Ζαμπέλιον 

τήν έλευθέρωσίν του. Είς Βενετίαν, όπου ακόμη ό Ζαμπέλιος εύρίσκετο, 

ήτο ό Ζακύνθιος ό καπ. Διονύσιος Μπαμπάσης, εκείνος Οστις έξ 'Αγκώ-

νος έφερεν είς τούς 1810 τόν Ζαμπέλιον μέ τά πλοίόν του επιστρέφοντα 

έκ τής σπουδής του, άναυλον μέ τά βιβλία του όμοΰ, καί εκείθεν μέ 

άλλο μικράν πλοίον τόν έστειλεν είς τήν πατρίδα του Λευκάδα. Μετά 
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πέντε έτη ό Ζαμπέλιος ευρέθη είς Ζάκυνθον, προσωρινός εκεί επαγγελ
ματικός καί μέγα δυνάμενος. Ό Μπαμπάσης έστρεφεν έκ τής Μαύρης 
θαλάσσης μέ τό πλοίόν του καί μέ τό φορτίον. "Εμελλον ταύτα νά 
δημευθούν καί εκείνος αυστηρώς νά παιδευθή ένεκα λαθρεμπορίας. Ό 
Ζαμπέλιος τόσον έμεσίτευσε καί παρεκάλεσε καί μετεχειρίσθη, ώστε 
ευτύχησε νά τόν σώση καί ελευθέρωση καί αυτόν καί τό πλοίόν του καί 
τό φορτίον του. 

Ό Ζαμπέλιος κατέβη ώς εϊρηται άπό τήν σπουδήν του έξ Ιταλίας 
είς τήν Λευκάδα τό 1810 έτος. Μετά 30 χρόνους ήτοι είς τά 1840 
διέβη είς Ίταλίαν διά νά πίη τά μεταλλικά νερά. Εύρεν ολίγους τών 
παλαιών φίλων καί γνωρίμων του" άλλά ποία χαρά πρός αυτόν, όταν 
εύρε ζώντας έτι τούς παλαιούς οίκοκυρούς τοΰ οίκου του, όπου συνώκησε 
μετά τοΰ Ζαπραλή, καί ποία χαρά πρός εκείνους νά τον ιδούν ! "Εμεινεν 
ολίγας ημέρας μέ αυτούς, οίκων είς τούς αυτούς εκείνους τοϋ οίκου του 
θαλάμους, όπου κατώκει ώς μαθητής, ζών κατ' εκείνον τόν τρόπον καϊ 
συντρώγων ώς τότε μ' αυτούς καί άναμιμνήσκων τά τότε τής νεότητος 
αυτού. Ώνομάζοντο δέ οί οίκοκύριοι ούτοι Φραγκίσκος Βαλδούτζης καί 
ή σύζυγος του Γελτρούδη. 

('Αντεγράφη είς Κέρκυραν κατά τόν Αύγουστον τοϋ 1849, άπό χει-

ρόγραφον τοϋ αϋτοβιογραφουμένου, παρά τοΰ ιδίου είς έμέ έμπιστευθέν) 

Δ ΓΡ. Κ. 

1 Ιδέ τήν αΰτόγραφον έπικύρωσιν τού Ίω. Ζαμπελίου έν σελ. 76 τής 
«Αρμονίας» τοϋ παρόντος έτους. 
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(Έν τω νυν νομω Τριφυλΐας). 

Έ κ Φιλιατρών, ένθα έμενον ώς γυμνασιάρχης, έπίχείρησα μετά τίνων 

άλλων τή 29 Μαίου 1899 (Πέμπτη τής Αναλήψεως) άρχαιολογικήν 

έκδρομήν εις τήν νήσον Πρώτη ν, κειμένην πρός δυσμάς καί εις μικράν 

άπόστασιν άπό Μαράθου, επινείου τής πολίχνης τών Γαργαλιάνων. Τή 

πρωία τής ημέρας εκείνης καταβάντες εις Ά γ . Κυριακήν, έπίνειον τών 

Φιλιατρών, έπεβιβάσθημεν λέμβου καί έπλέομεν ακτοπλοϊκώς άπό Β. 

πρός Ν . , δηλ. άπό Ά γ . Κυριακής εις Μάραθον άλλ' έν τώ μέσω του 

πλου έκτακτον καί λίαν θαυμαστόν φαινόμενον παρουσιάσθη προ τών 

οφθαλμών ημών, τό πόνοι (πυκνότατη ομίχλη) έν μέσω τελείας αιθρίας 

και τελείας νηνεμίας, παρακολουθούμενον υπό περιεργοτάτου άντικατοπ-

τρισμοϋ. Έ φ ' όσον είμεθα εγγύς τής ακτής καί εις μικροτέραν τών 10 

μέτρων άπόστασιν άπ' αυτής, έβλέπομεν αυτήν ώς εί ήτο εις 100 του

λάχιστον μέτρων άπόστασιν, τούς δ' έν τή ακτή πώρινους λίθους, τούς 

καταβεβρωμένους ύπό τών κυμάτων καί έχοντας ελάχιστον ύψος, έβλέ

πομεν ώς μέγαν καί ΰψηλόν βουνάν καλυπτόμενον ύπό υψηλοτάτου 

έλαιώνος (εις ελαιώνα μετεμορφούντο οί λίθοι), τούς δ' έπί τής ακτής 

ανθρώπους ώς γίγαντας, τήν δ' έν τή ακτή έλαχίστην κίνησιν τής 

θαλάσσης ώς κύματα ύπερύψηλα' θαυμάσιαι τώ όντι εικόνες καί θαυ

μάσιος καί οιονεί υπερφυσικός ό φαινόμενος κόσμος. "Οσάκις δ' άπεμα-

κρυνόμεθα άπό τής ακτής υπέρ τά δέκα μέτρα, ού μόνον δέν έβλέπομεν 

πλέον αυτήν, άλλά ύπό τάς ακτίνας τοϋ μόλις φαινομένου υπέρ τήν 

θάλασσαν ήλιου τής πρωίας έφαίνετο πρός ανατολάς, δηλ. προς τήν 

άκτήν, αχανές πέλαγος, ώσεί ωκεανός άνευ ακτής. Ταύτα δ' όλα έγί-

νοντο ένεκα τοϋ άντικατοπτρισμοΰ έπί τής πυκνότατης ατμοσφαίρας. Ή 

υγρασία ήτο αφόρητος, μόλις δ' έβλέπομεν τά τών πρά ποδών ημών αντι

κείμενα. Έν δέ τώ μέσω τού πλου άγνοοΰντες τά σημεία τού ορίζοντος 
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έσταματήσαμεν έπί τινα χρόνον καί τέλος μόνον εγγύτατα τής ακτής 

πλέοντες μετά δύο ώρας καί μετά πολλάς δυσχέρειας κατωρθώσαμεν νά 

φθάσωμεν εις Μάραθον. Τώ όντι τό θέαμα εκείνο ύφ' οίας περιστάσεις 

ημείς εύρέθημεν ήτο θαυμαστότατον καί έξοχώτατον, έξηφανίσθη δέ 

αφ' Ολης τής έκεϊ θαλάσσης ολίγον προ τής μεσημβρίας. 

Η νήσος Πρώτη ή Πρωτή (κατά τινας διότι πρώτη όράται ύπό τών 

μακρόθεν πρός τήν Πελοπόννησον πλεόντων, κατ ' άλλους δέ διότι είναι 

πλωτη πέριξ. ώς έχουσα πανταχόθεν βαθέα ύδατα, κατά διαλεκτικήν 

έναλλαγήν τών συμφώνων λ καί ρ) μνημονεύεται ύπό τε τού θουκυδί-

δου, διότι έκεϊ έσταμάτησεν ό τού Αθηναίου Δημοσθένους στόλος έπα-

νακάμπτων έκ Ζακύνθου καί εκείθεν έβάδίσεν εις Πύλον, ένθα έπολιόρ-

κησε τούς Σπαρτιάτας έν Σφακτηρία τώ 424 π. Χ . (Θουκυδ. Δ ' 13), 

καί ύπό Στράβωνος καί άλλων αρχαίων συγγραφέων. Ή 'νησίς αύτη 

είναι καταφανής άφ' όλης τής άπό Ιχθύος μέχρις Ακρίτα ήλειακής καί 

μεσσηνιακής ακτής καί άπό τής Β. πρός Δ. καί πρός Ν . ανοικτής 

θαλάσσης είς μέγα διάστημα. 

Η Πρώτη κατά μέν τό βόρειον μέρος είναι υψηλότερα καί έπί τής 

κορυφής σχηματίζει λαμπρόν όροπέδιον εμβαδού κυκλοτεροΰς, μέ από

κρημνους άπό τών άκρων αυτού κατωφέρειας πρός πάντα τά σημεία' τό 

όροπέδιον τούτο είναι ώσεί 500 στρεμμάτων καί περί τά 150 μέτρα 

υπέρ τήν θάλασσαν. Πρός Δ. δέ του οροπεδίου τούτου χαμηλοΰται 

εκτενής καί βραχώδης τής νησϊδος προέκτασις ώς άκρωτήριον, άλλά 

πλατύ σχετικώς, όπερ διά φάραγγος χωρίζεται τού κυρίου κορμού, ήτοι 

τού φέροντος τό όροπέδιον βουνού- τούτου δέ τοϋ βουνού έν ταίς νοτίαις 

ύπωρείαις, ήτοι κατά τό μέσον που τής νήσου, έπί ζυγοΰ ήτοι έπί 

ράχεως διασκελωτής, είναι έκτισμένος ό ναίσκος τής Κοιμήσεως τής 

Θεοτόκου μετά παρακειμένου κελλίου, εκατέρωθεν δέ τού ζυγοΰ τούτου 

ανοίγονται οί δύο κυριώτεροι λιμενίσκοι αυτής, ό πρός Α . βαθύτατος 

(δι ' ού καί ημείς άπό Μαράθου μεταβάντες άπεβιβάσθημεν) καί ό πρός 

Δ. κανονικός κολπίσκος, άλλ' ουχί τόσον βαθύς. Περαιτέρω πρός Ν . 

χωρεί ή νήσος στενωτέρα μέ τήν διεύθυνσιν πρός τά Ν Δ . καί μέ ζυγόν 

(ράχιν) έπίπεδόν πως έν τή κορυφή, μέ όμαλάς δέ κλίσεις εκατέρωθεν 

πρός τήν θάλασσαν. Έν τώ μέσω δέ που τοΰ διαστήματος άπό τοΰ 

ρηθέντος ναίσκου μέχρι τής πρός Ν . εσχατιάς τής νήσου ύψοΰται κωνο-

ειδής βουνός 100 μέτρα περίπου υπέρ τήν θάλασσαν, άποκρημνότατος 

άπό βορρά, απότομος δ' άπό τών άλλων σημείων. Έπί δέ τής κορυφής 
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τοΰ βουνοΰ τούτου εκτείνεται μικρόν όοοπέδιον ώσει 70 στρεμμάτων 
περιστεφόμενον περί τά χείλη διά τειχών αρχαίων τού ίσοδομικοΰ είδους, 
στερεωτάτων καί άνευ άμμοκονίας, ώς συνήθως, καί εχόντων πλάτος 4 
περίπου μετρων. Τούτων τών τειχών έν μέν τή ΒΑ. γωνία σώζεται 
μόνον μικρόν μέρος, έν τή νοτία όμως και δυσμική πλευρά σώζεται 
κατά χώραν τό τείχος και μέχρι τριών μέτρων πολλαχοΰ ύψους καί 
ακολουθείται ευχερέστατα - λαμπροί δ' είναι καί οί τετράγωνοι αύτοΰ 
πύργοι έν τή νοτιοδυσμικωτάτη γωνία καί έν τή βορειοδυτικωτάτη" 
απειρία δέ τών οικοδομικών αύτοΰ λίθων είναι έρριμένη έκτος αυτών έπϊ 
τής κατωφέρειας τοΰ βουνοΰ. 

Πάντως λοιπόν έχομεν ένταΰθα άκρόπολιν άρχαίαν καταδεικνύουσαν 
ότι ένταΰθα ήτο ή ομώνυμος τή νήσω πόλις. Ίχνη δεξαμενής αρχαίας 
σώζονται ένδοθεν τοϋ τείχους έν τή ανατολική πλευρά αυτού. Τό τεί
χος, ώς συνήθως, είναι κυκλικόν πως. Διά μεσοτοίχου δ' ή ακρόπολις 
αύτη χωρίζεται εις δύο διαμερίσματα, τό άνατολικόν ον έκτενέστερον 
καί ύψηλότερον, καί τό δυτικόν όν χαμηλότερόν πως. Πυλών προφανή 
ίχνη δέν εύρον, υποθέτω δ' όμως ότι αύται ήσαν έν τή δυτική πλευρά, 
καί δή εγγύς πρός Β. τοΰ νοτιοδυτικωτάτου πύργου, διότι ή άποτομό-
της κατά τάς άλλας θέσεις δέν επιτρέπει τήν σκέψιν περί πυλών. Εντός 
δέ τοΰ τείχους τής ακροπόλεως ταύτης κατάκεινται καί θεμέλια πολλών 
οικοδομημάτων, οί λίθοι είναι λελαξευμένοι έκ τού αυτού τής νήσου 
πετρώματος, ήτοι έκ τιτανόλιθου. Έν ταίς ύπωρείαις τοΰ βουνοΰ τού
του δέν φαίνονται ίχνη τής κάτω πόλεως, διότι πιθανώτατα έξηφανί-
σθησαν διά μέσου τών αιώνων. Πρός Α . τοΰ βουνοΰ τής ακροπόλεως 
καί άπό τών υπωρειών αύτοΰ εκτείνεται μέχρι τής θαλάσσης στενόν, 
άλλ' άποκρημνότατον άκρωτήριον, καταστάν τοιούτο καί ένεκα λατο
μιών, ώς αί κάθετοι ρωγμαι αυτού δεικνύουσι, καϊ σχηματίζον εκατέ
ρωθεν δύο ορμίσκους, ών ό πρός βορράν φαίνεται νά ήτο ά λιμήν τής 
ακροπόλεως και τής παρ' αύτη πόλεως, απέχων, ώς νομίζω, περί τά 
1500 μέτρα άπό τού πρός Α . του ναίσκου τής Κοιμήσεως λιμενίσκου. 
Έπϊ τοΰ λαιμού λοιπόν τού ακρωτηρίου τούτου καί αμέσως ύπό τήν 
άκρόπολιν είναι τά θεμέλια τοΰ άξιολογωγάτου κυκλοτεροΰς πύργου, 
ομοίου πρός τούς τής Ερέτριας, μέ τήν διαφοράν Οτι είναι ουχί ϊσοδο-
αικός ουδέ εντελώς πολυγωνικός, άλλ' οιονεί τής μεταβάσεως άπό τής 
πολυγωνικής εις τήν ίσοδομικήν έποχήν καί συνεπώς αρχαιότερος τοΰ 
τείχους τής ακροπόλεως. Ούτος δ' , ώς φαίνεται, έχρησίμευεν ώς φυλα-
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κείον καί τού κάτωθι λιμένος καϊ τοΰ διασκέλου μεταξύ αύτοΰ καϊ τοΰ 
βουνοΰ τής ακροπόλεως. 

Επί τών σημαντικών τούτων αρχαιολογικών τής αρχιτεκτονικής 
μνημείων εφιστώ τήν προσοχήν τών αρχαιολόγων, διότι έφ' όσον τουλά
χιστον έγώ γινώσκω, ουδείς έξ αυτών μέχρι τούδε έπεσκέφθη αυτά ούδ' 
έγραψε περί αυτών. Η ύπ' αυτών δηλούμενη πόλις Πρώτη ή Πρωτή, 
συνώνυμος τή νήσω, ανήκει πάντως είς τούς κλασσικούς χρόνους τής 
αρχαίας Ελλάδος, έχουσα ίσως τήν αρχήν αυτής άπό τών μυθικών καί 
καταστραφεϊσα, ώς καί αί λοιπαί, κατά τούς χρόνους τών βαρβαρικών 
επιδρομών τοΰ Δ ' καϊ Ε ' αιώνος μ. Χ . 

Τό μήκος τής νήσου άπό Β. πρός Ν . είναι 5000 μέτρων περίπου, 
τό δέ μέσον αυτής πλάτος έως 1500 μέτρων. 

Η νήσος είναι πάντη άνυδρος, τον δέ χειμώνα καί, μέχρι τέλους 
Απριλίου ένδιαιτώνται έν αύτη χιλιάδες ποιμνίων βοσκόντων τά θρε

πτικά αυτής χόρτα και τούς κότινους, ύδρευομένων δέ τότε έκ τών 
ύετίων υδάτων, άφ' ών, ώς φαίνεται, ύδρεύοντο και οί αρχαίοι κάτοι
κοι τής Πρώτης διά δεξαμενών, έν αίς, ώς καί άλλαχοΰ, συνεκεντροΰτο 
καί έφυλάττετο τό ύέτιον ύδωρ' διότι ουδέ φρέατα νΰν τουλάχιστον 
δυνατόν ν ' άνορυχθώσι γλυκέος ύδατος. Η νήσος είναι πανταχού πλή
ρης κότινων (άγριοελαιών) αποτελούντων δάσος" ουδέν δέ σχεδόν άλλο 
δένδρον έχει έκτος ολίγων σχίνων καί τοΰ δηλητηριώδους φλόμου, υψου
μένου είς θάμνους, οία τά σπάρτα. 'Από τού πρός Α. τοΰ ναού λιμενί
σκου μέχρι τοΰ βορειοανατολικωτάτου σημείου ή παραλία αυτής είναι 
άποτομώτατα κάθετος καί πετρωδεστάτη. ή δέ θάλασσα βαθύτατη, περί 
τό Β Α . δέ μέρος ό βράχος κόπτεται διά ρωγμής, εντός τής όποιας, ούσης 
μόνον διά λέμβου προσιτής, είναι έπϊ τών βράχων λελαξευμέναι έπιγραφαί 
δυσανάγνωστοι δημοσιευθείσαι κατά τινας (έγώ δέν κατώρθωσα νά επι
σκεφθώ τήν θέσιν ταύτην ουδέ γινωσκω τι περί τών έν λόγω επιγραφών). 

Έν τέλει μετά θάρρους συνίστημι είς τούς ασχολούμενους περί τα 
τοιαΰτα καί δή τούς περιηγούμενους καί εξετάζοντας τά τής Ελλάδος 
ήμεδαπούς τε καί ξένους νά μή λησμονώσι καί τήν νήσον Πρώτην 
πολλά τά τερπνά παρέχουσαν πλήν τής ανυδρίας. 

Έν Πύργω τη 1 Μαρτίου 1902. 

ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
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" Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Π ' Τ Ο Υ Σ Δ Ω Δ Ε Κ Α , , 

(Κοινωνικόν σημείωμα). 

Σπάνιον πράγμα είναι μία οιαδήποτε ακμή να μή καταστήση ύπερή-
φανον τόν ακμάζοντα καί ή υπερηφάνεια αύτη νά μή έκδηλώται διά 
τού βαδίσματος, διά τής θέσεως τής κεφαλής, διά τής διευθύνσεως του 
βλεμματος, διά τού προστατευτικού μειδιάματος, διά τού ύφους έν 
γένει καί τής φρασεολογίας καί διά πολλών άλλων σημείων κατά τό 
μάλλον καί ήττον κωμικών. 

Ά λ λ ά μήπως αποκλείεται τό νά στηρίζεται τις εις άνύπαρκτον άκμήν 
καί νά καμαρώνη ; 

Προ τής εκδηλώσεως τής παραφροσύνης ύπάρχουσι πλεΐσται οσαι 
βαθμίδες μή μελετηθείσαι καί περιγραφείσαι επαρκώς. 

Διά τούς τοιούτους λοιπόν, τούς άνευ λόγου κομπαστάς, υπήρχε 
κατά τούς παλαιούς χρόνους ή φράσις έν Αθήναις : καμαρώνει σαν να 
κράτη άπ' τους δώδεκα. 

Κατ ' αρχάς ύπεθέσαμεν, οτι ή παροιμιώδης έκφρασις αύτη υπαινίσσε
ται τάς 12 βυζαντιακής προελεύσεως άρχοντικάς τών Αθηνών οικογε
νείας, διότι καί τοιαύτη παράδοσις υπάρχει, άλλά κατά τάς έρευνας 
ημών εύρομεν ότι αί τοιαΰται οίκογένειαι έν Αθήναις ήσαν πολύ περισ-
σότεραι - καίτοι δέ ήδύνατό τις νά πιστεύση, οτι πρόκειται περί τών 
δημογερόντων Αθηνών καί τών ηγουμένων Αττ ικής , οΐτινες ήσκουν καί 
αυτοί ποιάν τινα έπίδρασιν έπί τών κοινών, έν τούτοις έμορφώσαμεν 
πεποίθησιν, ότι πρόκειται περί τών πρωτομαστόρων, προέδρων τών 
συντεχνιών, ώς θά έλέγομεν σήμερον, τών προϊσταμένων τών έσναφίων 
(συναφίων) ή ρουφετίων, όπως οί παλαιότεροι έλεγον τάς συντεχνίας, ών 
αί έπισημότεραι ήσαν έν Αθήναις 12, καί αί όποϊαι μεγάλως ίσχυον 
ιδίως κατά τήν έκλογήν τών, έκ τής αρχοντικής τάξεως αποκλειστικώς 
μέχρι τού 1821, υποψηφίων δημογερόντων. 

Ά λ λ ά καί ψυχολογικώς τό πράγμα έρχεται φυσικώτερον, διότι ό 
κομπασμός προϋποτίθησι νεοπλουτισμόν καί άρχοντοχωριατωσύνην, ένώ 
ή προαιώνια άκμή απολαύει σεβασμού, χωρίς νά δεικνύη ότι θέλει νά 
έπιβάλη αυτόν εις τάς αποκλήρους τάξεις. 

Δ. ΓΡ. Κ. 

Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α 

(Συνέχεια) 

· 

Κεντρικοί ηλεκτρικοί σταθμοί. Περιεγράψαμεν ανωτέρω τούς διαφό-

ρους τρόπους καθ'ούς δύναται νά παραχθή ενέργεια ηλεκτρική, μετα

τρεπομένης εις τοιαύτην τής χημικής, θερμαντικής ή μηχανικής ενερ

γείας, είδομεν δέ ότι μεταξύ πάντων τών περιγραφέντων μηχανημάτων 

αΐ δυναμομηχαναί είσι τά άρμοδιώτερα πρός παραγωγήν ηλεκτρικής 

ενεργείας όργανα, καθ' οσον αύται μόνον παρέχουσι ποσόν σημαντικόν, 

όποιου δέονται αί πλεΐσται τών του ηλεκτρισμού εφαρμογών. Καί όντως-

ή ηλεκτροτεχνική βιομηχανία ήρξατο αναπτυσσόμενη καί επεκτεινό

μενη έπί πάντας τούς άλλους τής βιομηχανίας κλάδους, άφ'ής έφευρέ-

θησαν καί έτελειοποιήθησαν αί δυναμομηχαναί, δι'ών ού μόνον τό ποσόν 

τής αναπτυσσόμενης ηλεκτρικής ενεργείας δύναται νά άνταποκριθή εις 

τάς πλείστας τών αναγκών τής ηλεκτροτεχνικής, άλλά καί αί δαπάναι 

τής παραγωγής κατεβιβάσθησαν εις τό όσον ένεστι μικρότερον οριον. Μέ 

τήν τοιαύτην άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν τών δυναμομηχανών συνεβά-

δισεν ή ϊδρυσις καί ή εις εύρύτερον κύκλον έπέκτασις τών λεγομένων 

κεντρικών ηλεκτρικών σταθμών, έν οίς δύνανται νά έγκατασταθώσι 

πλειότεραι καί μεγαλύτεραι δυναμομηχαναί, νά συνδεθώσι δέ καί πρός 

άλλήλας, καί έκ τών όποιων ή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μεταφέ

ρεται περαιτέρω εις τόν τόπον τής χρησιμοποιήσεως διά τάς άνάγκας 

ολοκλήρου πόλεως ή μεγάλου αυτής τμήματος, ιδία διά τόν ήλεκτρικόν 

φωτισμόν, διά τήν κίνησιν τροχιοδρόμων καί σιδηροδρόμων, διά τήν 

κίνησιν μηχανημάτων εργοστασίων, διά σκοπούς ηλεκτροχημικούς κλπ. 

Τών τοιούτων κεντρικών ηλεκτρικών σταθμών ή σπουδαιότης είναι σήμε

ρον μεγίστη, διότι ούτοι τροφοδοτοΰσι δι' ηλεκτρικής ενεργείας ού μόνον 

πόλεις μεγάλας ή μικράς, άλλά καί μερη ακόμη εις άπόστασιν πολλών 

χιλιομέτρων κείμενα. Ή πρώτη αυτών έγκατάστασις δέν απέχει πολύ 
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τής ημετέρας εποχής, διότι έπρεπε νά προηγηθή ή κατασκευή τελειότε

ρων όπωσοΰν δυναμομηχανών, νά λυθώσι δέ καϊ πλείστα όσα τεχνικά 

ζητήματα, όπως ή λειτουργία αυτών καταστή δυνατή καϊ χρήσιμος. 

Οί πρώτοι ίδρυθέντες κατά τό χρονικόν ιδία διάστημα 1 8 7 0 — 1885 

ελαχίστης σημασίας έτύγχανον, διότι κύριος τότε σκοπός αυτών ήν 

ή παραγωγή μόνον ηλεκτρικής ενεργείας διά φώς ήλεκτρικόν, αί δέ 

χρησιμοποιούμεναι εν αύτοίς δυναμομηχαναί ήσαν κατά πολύ άτελε-

στεραι τών σημερινών, άνήκουσαι ιδία είς τήν κατηγορίαν τών μαγνη-

τοηλεκτρικών μηχανών ή τών δυναμομηχανών συνεχούς ρεύματος" 

καί άν δε τίνες εξ αυτών έχρησίμευον πρός διανομήν ηλεκτρικής ενερ

γείας δι' άλλους σκοπούς, ή διανομή αύτη δέν ήδύνατο νά έξικνήται 

είς μεγάλας αποστάσεις, ουδέ τό παραγόμενον ρεύμα ήν μεγάλης ήλε-

κτρεγερτικής δυνάμεως, ούδ' ή άπόδοσις ανήρχετο είς πλέον τών 35 — 40 

τοις εκατόν. Τώ 1886 ακόμη ή ύπό τοΰ M a r c e l Deprez έγκαθιδρυ-

θεϊσα διανομή ηλεκτρικής ενεργείας μεταξύ Cre i l και Παρισίων διά 

ρεύματος συνεχούς μέ χαμηλήν ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν έπϊ απο

στάσεως 15 χιλιομέτρων δέν παρεϊχεν άπόδοσιν μεγαλυτέραν τών 45 

τοις εκατόν. Η έπϊ τά πρόσω άνάπτυξις τών κεντρικών ηλεκτρικών 

σταθμών συνεβάδισε κυρίως μέ τήν κατασκευήν καί τελειοποίησιν τών 

δυναμομηχανών ρεύματος εναλλακτικού, όπερ διά τήν εύκολον μεταφο-

ράν του, διά τήν χρησιμοποίησιν υψηλών ήλεκτρεγερτικών δυνάμεων, 

διά τήν πλήρη κατά τήν χρήσιν άσφάλειαν, διά τά όλιγώτερα έξοδα 

πρός κατασκευήν τών ήλεκτροκινητηρίων έν τώ τόπω τής εφαρμογής 

μηχανών καί τά λοιπά πλεονεκτήματα του, προτιμάται γενικώς έν τοις 

διαφόροις τοΰ ηλεκτρισμού έφαρμογαϊς, έν αίς απαιτείται ενέργεια μεγα

λύτερα. Διά νά έννοήση δε τις, όποια κολοσσιαία πρόοδος συνετελέσθη 

έν τώ κλάδω τούτω τών κεντρικών ηλεκτρικών σταθμών έν διαστήματι 

ελαχίστων μόνον ετών, δέον νά παρακολούθηση τήν άνάπτυξιν καί πρόοδον 

ενός οίουδήτινος τοιούτου σταθμοΰ έκ τών έν ταίς μεγαλυτέραις πόλεσι 

τής Ευρώπης καί τής Αμερικής, οίον ένας τών πολυαρίθμων κεντρικών 

σταθμών τής μεγαλυτέρας έν Ευρώπη ηλεκτρικής εταιρείας A l l g e -

meine Elektr iz i tatsgesel lschaft τού Βερολίνου. Αύτη ήρξατο τό 

1885 διά μιας μόνον μηχανής B o r s i g 150 ίππων δυνάμεως, ένώ 

σήμερον έν τοίς βερολινίοις κεντρικοίς σταθμοίς υπάρχει έν έκμεταλλεύ-

σει δυναμομηχανή 4000 ίππων δυνάμεως" μέχρι τοΰ 1899 ή ολική 

δύναμις τών βερολινίων κεντρικών σταθμών ανήρχετο εϊς 38000 ίππους, 
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άλλ' έκτοτε ίδρύθη δεύτερος ηλεκτρικός σταθμός έν τώ Oberspree μέ 
54000 ίππων δύναμιν καϊ τρίτος έν Moabi t μέ 36000 ίππων δύνα
μιν. Ή έν τώ σταθμώ Oberspree έν έκμεταλλεύσει ευρισκομένη δυνα
μομηχανή εναλλακτικού ρεύματος 4200 ίππων αρκεί αυτή μόνη νά 
παραγάγη ένέργειαν ήλεκτρικήν διά 60000 λυχνίας, άνταποκρινομένας 
είς τάς άνάγκας φωτισμού πόλεως έχούσης 200000 κατοίκους. H δυνα
μομηχανή αύτη έχει 83 στροφάς κατά λεπτόν, περίοδον τοϋ εναλλα
κτικού ρεύματος 50 (50 τουτέστιν έναλλαγάς διευθύνσεως τοΰ ρεύματος 
κατά δευτερόλεπτον), μαγνητικόν πεδίον μέ 72 πόλους καί διάμετρον 
7,2 μέτρων, ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν μέχρι 6000 βολτ, διάμετρον 
τοΰ περικαλύμματος 8,6 μέτρων καϊ βάρος όλικόν 160 τόνων. Η κάτο
χος τών έργων τούτων γενική ηλεκτρική τού Βερολίνου εταιρεία ίδρύθη 
τό 1882 ύπό τού μηχανικού Ε m i l R a t h e n a u , τανΰν γενικοΰ αυτής 
διευθυντοΰ, πρός έκμετάλλευσιν έν Γερμανία τών εφευρέσεων E d i s o n 
καί πρός διάδοσιν τοΰ διά λυχνιών πυρακτώσεως ηλεκτρικού φωτός" 
μετά τάς έν χρόνω μικρώ επιτυχίας της, καταδειχθείσας ιδία κατά τήν 
έν Μονάχω έκθεσιν, μετεβλήθη είς «γερμανικήν έταιρείαν E d i s o n διά 
τόν έφηρμοσμένον ήλεκτρισμόν» μετά κεφαλαίου έκ 5 εκατομμυρίων 
μάρκων τό 1885 ίδρυσε τά ηλεκτρικά τοϋ Βερολίνου έργα καί τό 1887 
λήξαντος τοϋ συμβολαίου της μετά τής « C o m p a g n i e cont inentale 
E d i s o n » έπεξέτεινε τάς εργασίας της ύπό τήν σημερινήν της μορφήν 
ώς «γενική ηλεκτρική εταιρεία» έφ' όλα τής ηλεκτροτεχνικής τά στά
δια, ήδη δέ διαθέτουσα περί τήν ήμίσειαν εκατοντάδα εκατομμυρίων 
μάρκων αριθμεί έν τοίς ποικίλοις ηλεκτροτεχνικούς καταστήμασι τής 
πόλεως μόνον τοΰ Βερολίνου 18000 μηχανικούς, υπαλλήλους καί έργά-
τας καί είναι ανάδοχος ού μόνον τών βερολινίων έργων πρός ήλεκτρικόν 
τής πόλεως φωτισμόν καϊ τήν κίνησιν τών πολυαρίθμων έν αύτη ηλε
κτρικών τροχιοδρόμων, άλλά καί πλείστων άλλων γερμανικών και ευρω
παϊκών πόλεων, άτε ίδρύσασα πολλαχοΰ πλείστους καί παμμεγίστους 
κεντρικούς ηλεκτρικούς σταθμούς. 

Έν παντί κεντρικώ ήλεκτρικώ σταθμώ διακρίνονται δύο μηχανημά
των συμπλέγματα, τό μέν πρός παραγωγήν μηχα ικής ενεργείας, τά δέ 
πρός μετατροπήν τής μηχανικής ταύτης ενεργείας είς ήλεκτρικήν, ήτοι 
άφ'ενός μέν κινητήριοι μηχαναι (moteurs), άφ'έτερου δέ δυναμομη
χαναί, δι ' ών ή έν ταϊς πρώταις παραγόμενη μηχανική ενέργεια μετα
τρέπεται είς ένέργειαν ήλεκτρικήν. Τά πρός παραγωγήν τής μηχανικής 
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ενεργείας μέσα είναι ποικίλα, οίον τοΰ άνεμου ή δύναμις, τό άεριον, ή 
πτώσις εξ υψηλού ή μεθ' ορμής ύδατος, ό ατμός. Καί τοΰ μέν άνεμου 
ή δύναμις ελάχιστα καί ώς ΰποβοηθητικόν μόνον μέσον πρός παρα-
γωγήν μηχανικής ενεργείας χρησιμοποιείται - τό άεριον έχει διάδοσιν 
μεγαλυτέραν, τόσον μάλλον, καθ'οσον ύπάρχουσι πανταχού ιδρυμένα 
μεγάλα πρός παραγωγήν τοιούτου καταστήματα, τά όποια μετά τήν 
όσημέραι πλειότερον παρατηρουμένην ύποχώρησιν τοΰ φωταερίου προ 
τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός είσι καταδεδικασμενα εις άργίαν - έν τοσούτω ή 
χρήσις τοΰ αερίου έν μεγάλοις κεντρικοϊς σταθμοίς περιωρισμένην ευρί
σκει εισέτι έφαρμογήν, αρμόζουσα μάλλον εις μικράς καί ίδωτικάς 
εγκαταστάσεις, εις ας πλήν τών γαζομηχανών δύνανται επίσης νά έφαρ-
μοσθώσι καί μηχαναι διά πετρελαίου- ή κατασκευή γαζομηχανών 
μεγάλων διαστάσεων άπαντα εισέτι δυσκολίας τινάς τεχνικάς, καίτοι 
κατά τά τελευταία έτη, διά τοΰ συστήματος ιδία D o w s o n , έγένοντο 
πολλά βήματα πρός τά εμπρός, κατασκευασθεισών γαζομηχανών πολύ 
τελειότερων. Τό προτιμότερον καί εύθηνότερον μέσον πρός παραγωγήν τής 
διά τάς δυναμομηχανάς απαιτουμένης μηχανικής ενεργείας είναι αναμφι
βόλως ή δύναμις τοΰ πίπτοντος ύδατος, ήτις κατά τά τελευταία έτη 
έχρησιμοποιήθη πολλαχοΰ τής Ευρώπης καί Αμερικής, έπιτευχθείσης 
καί τεχνητώς τής πτώσεως αύτοΰ - ούτω σήμερον εις τάς ευτυχείς έκεί-
νας χώρας, τάς όποιας διαρρέουσι ποταμοί ή έν αίς ύπάρχουσι καταρρά-
κται καϊ πτώσεις υδάτων, ίδρυνται παμμέγιστοι κεντρικοί ηλεκτρικοί 
σταθμοί χρησιμοποιούντες τήν δωρεάν ύπό τής φύσεως παρεχομένην δύνα-
μιν τού ύδατος - τοιούτοι πελώριοι σταθμοί πρός ποικίλας ήλεκτρικάς 
εκμεταλλεύσεις ύπάρχουσι πολυαριθμότατοι, ιδία έν Ελβετ ία καί έν 
Νορβηγία, καθώς καί έν Αμερική - συνήθως χρησιμοποιούνται έν αύτοίς 
δίναι ύδραυλικαί μέ αριθμόν περιστροφών μέγαν καί μέ όριζόντιον 
άξονα πρός άμεσον μετά τών δυναμομηχανών συγκοινωνίαν κατά 
τήν έκ μεγάλου ύψους πτώσιν μικροτέρας ποσότητος ύδατος έχρησιμο-
ποιήθησαν λίαν επιτυχώς κατά τά τελευταία έτη δίναι συστήματος 
Pelton έν τοσούτω δυσκολίας πολλάς παρέχει ό τρόπος τής ρυθμί
σεως τής περιστροφικής κινήσεως, έπιτυγχανόμενος συνήθως κατά μέν 
τήν περίπτωσιν ποσότητος ύδατος μικρας καί ύψους επομένως μεγαλυ
τέρου διά μέσων μηχανικών, κατά δέ τήν περίπτωσιν τών χαμηλών 
πτώσεων διά τής εις θερμότητα μεταβολής κατά τήν τριβήν μέρους 
τής ενεργείας. Τό προχειρότατον όμως καί συνηθέστατον μέσον πρός 
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παραγωγήν τής μηχανικής ενεργείας έν τοίς κεντρικοϊς ήλεκτρικοϊς 
σταθμοίς τυγχάνουσιν αί άτμομηχαναί - τοιαΰται π. χ. κατά τά έτη 
1891—1897 ανήρχοντο έν Πρωσσία διά τούς κεντρικούς αυτής ηλεκτρι
κούς σταθμούς εις τόν αριθμόν 2840 μέ 192000 ίππων δύναμιν, ήδη 
δέ διά τούς έν Βερολίνω μόνον σταθμούς κατεσκευάσθησαν άτμομη
χαναί άναβιβάσασαι τήν παροχήν αυτών εις 150000 ίππων δύναμιν 
περίπου. Κατ ' αρχήν ή έγκατάστασις ατμομηχανών δι' ήλεκτρικάς 
εκμεταλλεύσεις δέν διαφέρει τής δι' άλλους σκοπούς εγκαταστάσεως, 
καθ' όσον καί ή έγκατάστασις αύτη αποτελείται 1) άπό τούς λέβητας, 
2) άπό τήν άτμομηχανήν, 3) άπό τούς αποκαθιστώντας τήν μεταξύ 
τών λεβήτων καί τής ατμομηχανής συγκοινωνίαν άτμοσωλήνας καϊ 
4) άπό τά συμπληρωτικά δευτερεύοντα μέρη - έν τοσούτω ή εκλογή 
τοΰ καταλληλότερου συστήματος εξαρτάται έν ταίς τών ηλεκτρικών 
σταθμών έγκαταστάσεσιν έκ διαφόρων παραγόντων ούτω προτιμών
ται λέβητες κατέχοντες πλειότερον ή όλιγώτερον χώρον αναλόγως τής 
θέσεως τών σταθμών εντός ή έκτος τής πόλεως, διότι κατά τήν πρώτην 
περίπτωσιν τό ζήτημα τοΰ χώρου εντός πόλεως πυκνώς κατωκημένης 
έχει μεγίστην διά τήν ήλεκτρικήν έπιχείρησιν σπουδαιότητα, ένώ κατά 
τήν δευτέραν περίπτωσιν, τής ανεγέρσεως τουτέστι τών σταθμών έκτος 
τής πόλεως τό ζήτημα τοΰ χώρου δευτερεύουσαν κατέχει σπουδαιό
τητα - πρός έκλογήν δέ έν γένει τού καταλληλότερου συστήματος ατμο
μηχανών δέον νά συσχετισθώσι πλείστα ζητήματα, οίον αί τιμαί τών 
λεβήτων, τών μηχανών καϊ τών ανθράκων έπί τοΰ τόπου τής χρησιμο
ποιήσεως, τά έξοδα τοΰ οικοπέδου καί τής οίκοδομήσεως, τό ζήτημα 
τοΰ άναγκαιοΰντος ύδατος, ό αριθμός καί τό μέγεθος τών ατμομηχα
νών, καϊ τέλος ή διάρκεια τής επιχειρήσεως- αί μονοκύλινδροι μηχαναι 
μέχρι 50 ίππων δυνάμεως, ευρίσκονται έν μεγάλη διαδόσει ώς έκ τής 
άπλότητός των, τοΰ εύώνου καϊ τής απαιτήσεως ολίγου χώρου- διά μεγα-
λυτερας παροχάς άπό 30 μέχρι 1000 ίππων δυνάμεως χρησιμοποιούν
ται δικύλινδροι μηχαναι, αίτινες έπιτρέπουσιν έν παραβολή πρός τάς 
μονοκυλίνδρους μηχανάς οίκονομίαν έν τή χρήσει τοΰ άτμοΰ 15—20 
τοίς 0 / 0 , ώς έκ τοΰ οποίου δύναται ό λέβης νά κατασκευασθή μικρότε
ρος- περιττόν νά προσθέσωμεν ότι τήν σήμερον ίδρυνται ηλεκτρικοί 
σταθμοί, έν οίς είσιν έγκατεστημέναι άτμομηχαναί πολύ τελειότεραι. 
Ιδιαζούσης σπουδαιότητος διά τάς ήλεκτρικάς εγκαταστάσεις τυγχάνει 
ό τρόπος τής ρυθμίσεως, καθ' όσον ή επενέργεια τού ρυθμιστοΰ πρέπει 
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νά ή τοιαύτη, ώστε άφ'ενός μέν νά μή έπιτρέπη τήν ύπέρβασιν τού 
ώρισμένου ορίου ταχύτητος, άφ' έτε'ρου δέ νά έξασφαλίζη τήν εντός τού 
ορίου τούτου εις έκάστην ταχύτητα άνταποκρινομένην παροχήν. "Οσον 
δ' άφορα είς τήν σύζευξιν τών ατμομηχανών πρός τάς δυναμομηχανάς, 
προτιμάται σήμερον γενικώς ή άπ' ευθείας σύνδεσις, έν τή περιπτώσει 
δέ ταύτη χρησιμοποιοΰσι συνήθως έλαστικόν τινα σύνδεσμον συστήματος 
R a f f a r d , όστις συνενοϊ πρός αλλήλους τόν κορμόν τής ατμομηχανής 
πρός τόν κορμόν τής δυναμομηχανής. 

Τά δεύτερον τών μηχανημάτων σύμπλεγμα, ήτοι αί δυναμομηχαναί, 
είναι ποικίλον έν τοις διαφόροις κεντρικοϊς σταθμοϊς, αναλόγως τής χρη
σιμοποιήσεως έν αύτοϊς δυναμομηχανών συνεχούς ή δυναμομηχανών 
εναλλακτικού ρεύματος, μονοφασικού ή πολυφασικού. Αί συνηθέστερον 
χρησιμοποιούμεναι σήμερον δυναμομηχαναί άνήκουσιν είς τήν τελευταίαν 
κατηγορίαν, διότι αύται είναι άρμοδιώτεραι προς παραγωγήν ρεύματος 
δυναμενου εύκολώτερον καί εύωνότερον νά μεταβιβασθή είς μακροτάτας 
αποστάσεις. Αί δυναμομηχαναί ρεύματος συνεχούς εύρίσκουσιν όλιγώτε-
ρον έκτεταμένην έφαρμογήν, διότι κυρίως ή ήλεκτρεγερτική δύναμις τοΰ 
δι' αυτών παραγομένου ρεύματος είναι χαμηλή, μόλις δυναμένη νά άνέλθη 
είς τάς τελειοτέρας έξ αυτών είς 2000 βόλτ - κέκτηνται έν τοσούτω καί 
αύται έν μέγα πλεονέκτημα, τό νά δύνανται τουτέστι νά φορτίζωσιν 
ηλεκτρικούς συλλεκτήρας, έξ ών δύναται νά μεταφερθή κατά τήν έκφόρ-
τωσιν είς τούς τόπους τής χρησιμοποιήσεως ή έν αύτοϊς έναποταμιευο-
μένη ηλεκτρική ενέργεια- τό πλεονέκτημα τοΰτο είναι τόσω μάλλον 
σπουδαΐον, καθ' Οσον ή φόρτωσις τών ηλεκτρικών συλλεκτήρων δύναται 
νά λαμβάνη χώραν καθ' ας ώρας αί δυναμομηχαναί θά ήσαν υπόχρεοι 
νά μή εύρίσκωνται εις λειτουργίαν διαρκή, ούτω δέ τά κεφάλαια τής 
επιχειρήσεως θά εθεωρούντο ώς μένοντα άργά - διά τού συνδυασμού 
τουναντίον τών δυναμομηχανών συνεχοΰς ρεύματος μετά τών ηλεκτρι
κών συλλεκτήρων δύναται νά έπιτευχθή οικονομία σπουδαία, κατα
σκευαζόμενων δυναμομηχανών μικρότερων διαστάσεων. Εϊδομεν ανω
τέρω ότι οί ηλεκτρικοί συλλεκτήρες είναι συστοιχίαι έκ μολύβδινων πλα
κών έμβεβαπτισμένων εντός ήραιωμένου θειικού οξέος, ότι δέ κατά τήν 
φόρτωσιν αυτών, έπιτυγχανομένην διά τής έκ τής δυναμομηχανής μετα
φοράς ήλεκτρικοΰ ρεύματος, έπϊ μέν τού θετικού ηλεκτροδίου σχηματί
ζεται ύπεροξείδιον μολύβδου, έπϊ δέ τού αρνητικού ηλεκτροδίου ένεκα τοϋ 
εκλυόμενου υδρογόνου σχηματίζεται σπογγώδης μόλυβδος, μέρους τών 
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δύο αερίων, οξυγόνου καί υδρογόνου, συνενουμένου είς ύδωρ. καί μέρους 
τού θειίκοΰ οξέος έλευθερουμένου- κατά τήν φόρτωσιν ούτω τών συλλε
κτήρων τό είδικον βάρος τοϋ ύγροΰ ανέρχεται άπό 1,147 μέχρι 1,157, 
όταν δέ ή ενεργός τών ηλεκτροδίων μάζα δέν εύρίσκηται πλέον είς θέσιν 
νά συνένωση εις ύδωρ τά δύο αέρια τά κατά τήν δίοδον τοΰ ρεύματος 
εκλυόμενα, μέρος μέν αυτών έκφεύγει, μέρος δέ καλύπτει όλονέν διά 
παχέος στρώματος τάς πλάκας, ένώ συγχρόνως τό οξύ αναπτύσσει 
όλονέν μεγεθυνομένας φυσαλίδας- ούτως ή ήλεκτρεγερτική δύναμις αυξά
νει ταχέως άπό 2 εϊς 2,05 βολτ καί είτα διαδοχικώς μέχρι 2,35 βόλτ" 
τότε άρχεται ζωηρά άνάπτυξις αερίων, αυξάνεται ή εσωτερική άντίστα-
σις καί ή ήλεκτρεγερτική δύναμις φθάνει εις τό μέγιστον τής αξίας αυτής 
2,7 βόλτ. Κατά τήν έκφόρτωσιν διά τοΰ διαδοχικού σχηματισμού θειι
κού μολύβδου έπ' αμφοτέρων τών πλακών σχηματίζεται θειϊκόν όξύ καί 
έλευθεροϋται ύδωρ, ούτω δέ τά είδικάν τοΰ θειικού οξέος βάρος κατέρχε
ται μέχρι 1 ,138" επίσης ή ήλεκτρεγερτική δύναμις έν τοις πόλοις κατέρ
χεται άπό 2 βόλτ κατ' αρχάς ταχέως μέχρι περίπου 1 ,95 βόλτ και είτα 
βαθμηδόν μέχρι 1,75 ή 1,8 βόλτ, οπότε ή έκφόρτωσις δέον νά δια
κοπή, διότι ή ήλεκτρεγερτική δύναμις άρχεται ταχέως καταπίπτουσα, ή 
δέ ενεργός μάζα ένεκα τών μεταβολών τού όγκου κυρτοΰται. Τοιαύτη είναι 
ή πορεία τής φορτώσεως καί εκφορτώσεως τών ηλεκτρικών συλλεκτήρων, 
οΐτινες κατά τάς περιπτώσεις ιδία τής διαταράξεως τών δυναμομηχανών 
καί τής έκ διαφόρων λόγων αιφνίδιας διακοπής τής λειτουργίας αυτών, 
δύνανται, έφ' όσον ή ήλεκτροχωρητικότης των επιτρέπει, νά άντικατα-
στήσωσι τήν πρός παροχήν ήλεκτρικοΰ ρεύματος πηγήν, μέχρι τής έπα-
νορθώσεως τών γενομένων είς τάς δυναμομηχανάς βλαβών πρός τοΰτο 
όμως δέον αί συστοιχίαι τών συλλεκτήρων νά ώσιν όσον ένεστι μεγαλύ-
τεραι καϊ περισσότεραι. Έν αντιπαραβολή όμως πρός τάς δυναμομηχανάς 
συνεχοΰς ρεύματος ύπερτεροΰσι σήμερον έν ταΐς ήλεκτρικαϊς έγκαταστά-
σεσι τών κεντρικών σταθμών αί δυναμομηχαναί ρεύματος εναλλακτικού, 
τοΰ όποιου ή ήλεκτρεγερτική δύναμις ποικίλλει μεταξύ 2000 καί 6000 
βόλτ - ρεΰμα μεγάλης ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως μεταφέρεται πολύ εύω
νότερον καϊ άπλούστερον, διότι ή άντίστασις τών αγωγών εξαρτάται 
έκ τής εντάσεως καί ουχί έκ τής ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως, ούτω δέ ή 
απώλεια τής ηλεκτρικής ενεργείας είναι πολύ ολιγωτέρα' κυρίως Ομως 
τήν διάδοσιν τών δυναμομηχανών ρεύματος εναλλακτικού επιβάλλει ή 
εύκολος διά τών μεθαρμοστών έν τώ τόπω τής χρησιμοποιήσεως μετα-
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τροπή ρεύματος μεγάλης ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως καί μικρας εντάσεως 
εις ρεύμα μεγαλυτερας εντάσεως καί μικροτερας ήλεκτρεγερτικής δυνά
μεως, όποιων δέονται αί πλειότεραι τών εφαρμογών τοΰ ηλεκτρισμού" 
ούτω π. χ. κατά μεσον όρον διά τάς λυχνίας διαπυρακτώσεως άρκεϊ ήλε-
κτρεγερτική δύναμις 110 ή 220 βολτ, διά τούς τοξοειδείς λαμπτήρας 
55 βολτ, διά τήν κίνησιν τών τροχιοδρόμων 500 βολτ καί ούτω καθ' 
έξης. Οί μεθαρμοσταϊ είναι όργανα επαγωγής, στηριζόμενα κυρίως έπί 
τής ιδιότητος αυτής, καθ' ήν ή ήλεκτρεγερτική δύναμις τοΰ έπί τοΰ 
δευτερογενούς πηνίου παραγομένου έξ επαγωγής ρεύματος έχει τοιοΰτον 
λόγον πρός τήν ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν τοΰ έν τώ πρωτογενεϊ πηνίω 
έπάγοντος ρεύματος, όποιον λόγον έχουσι πρός αλλήλους οί αριθμοί τών 
έν έκάστω πηνίω συσπειρώσεων τών αγωγών συρμάτων" έλαττοΰντες 
ούτω τόν αριθμόν τών συσπειρώσεων έν τω δευτερογενεΐ πηνίω, έν ω 
χρησιμοποιείται σύρμα παχύτερον, καί αυξάνοντες τόν αριθμόν τών 
συσπειρώσεων τοΰ λεπτότερου σύρματος τοΰ πρωτογενοΰς πηνίου, δυνά
μεθα νά λάβωμεν έξ επαγωγής ρεύμα έν τώ δευτερογενεΐ πηνίω μεγάλης 
εντάσεως καί μικρας ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως" περιττόν νά σημειώσω-
μεν ότι πρέπει έν έκάστω μεθαρμοστή νά ύπολογισθώσιν ακριβώς εκ τών 
προτέρων αί συσπειρώσεις, νά ληφθώσι δέ καί πάντα τά απαιτούμενα 
μέτρα πρός αποφυγήν απώλειας τής ηλεκτρικής ενεργείας, ίδια διά 
τελειότατης απομονώσεως καί διά τής αποφυγής όσον ένεστι τών έπιρ-
ρευμάτων. Έ κ πάντων τών διαφόρων τύπων δυναμομηχανών εναλλα
κτικού ρεύματος τών έν τοις κεντρικοϊς ήλεκτρικοίς σταθμοΐς χρησιμο
ποιουμένων, τήν νικώσαν θέσιν κατά τά τελευταία έτη κατέλαβον 
δυναμομηχαναί πολυφασικού καί ίδια τριφασικού γεύματος, τούτων δέ 
ή διάδοσις τείνει νά γενικευθή άφ' ής ίδια κατεσκευάσθησαν ήλεκτροκι-
νητήριοι μηχαναι, αϊτινες έν τώ τόπω τής χρησιμοποιήσεως άπ' ευθείας 
τροφοδοτούμεναι διά τριφασικού ρεύματος δύνανται νά μεταβάλωσι τήν 
ήλεκτρικήν ένέργειαν εις μηχανικήν καί νά παράσχωσιν ούτω δύναμιν 
κινητήριον. 

Ή πρός άλλήλας σύζευξις δύο ή πλειοτέρων δυναμομηχανών δύναται 

νά γίνη όπως καί έν ταΐς ήλεκτρικαΐς στήλαις κατά δύο τρόπους, είτε 

τουτέστιν εν τάσει, είτε εν ποσότητι' κατά τήν σύζευξιν έν τάσει αί 

ήλεκτρεγερτικαί δυνάμεις καί αί εσωτερικάι αντιστάσεις προστίθενται, 

ένουμένων πρός αλλήλων τών αντιθέτων πόλων τών δυναμομηχανών 

κατά τήν έν ποσότητι σύζευξιν ένοΰνται πρός αλλήλους Ολοι οί θετικοί 
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καί όλοι οί άρνητικοί πόλοι, έάν δέ αί ούτω συνενούμεναι δυναμομη-

χαναί είναι όμοιαι εντελώς καί περιστρέφωνται μετά τής αυτής ταχύ-

τητος, ή ήλεκτεγερτική δύναμις τοΰ όλου συμπλέγματος είναι ίση 

πρός τήν ήλεκτρεγερτικήν δύναμη τής μιας δυναμομηχανής, άλλ' ή 

έντασις τού έν τώ έξωτερίκώ κυκλώματι κυκλοφορούντος ρεύματος είναι 

ίση πρός τό άθροισμα τών εντάσεων εκάστης τών δυναμομηχανών. Ή 

έν τάσει σύζευξις κατορθοΰται γενικώς πολύ εύκολώτερον ή όσον ή 

κατά ποσότητα σύζευξις, διότι αί δυναμομηχαναί ουδέποτε είναι εντε

λώς όμοιαι διά νά έχωσιν ακριβώς τήν αυτήν ήλεκτρεγερτικήν δύναμιv 

εις τήν αυτήν ταχύτητα. "Αλλως τε ό τρόπος τής συζεύξεως διά τάς 

δυναμομηχανάς συνεχούς ρεύματος εξαρτάται έκ τοΰ τρόπου τής διεγέρ-

σεως αυτών συνήθως αί έν σειρά δυναμομηχαναί συνδέονται έν τάσει, αί 

κατά παραγωγήν δυναμομηχαναί συζεύγνυνται έν ποσότητι, καί αί τής 

συνθέτου διεγέρσεως δυναμομηχαναί ούτε έν τάσει ούτε έν ποσότητι 

δύνανται αρκούντως επιτυχώς νά συζευχθώσι. Προκειμένου δέ περί τών 

δυναμομηχανών εναλλακτικού ρεύματος παρατηροΰμεν ότι ή σύζευξις 

αυτών παρουσιάζει συνήθως περισσοτέρας δυσκολίας ή όσον ή σύζευ

ξις δυναμομηχανών συνεχούς ρεύματος" επειδή οί πόλοι τών δυναμο

μηχανών εναλλακτικού ρεύματος δέν εΐναι ώρισμενοι, είναι ένδεχόμενον 

νά ένωθώσιν αί δυναμομηχαναί διά τών αντιθέτων αυτών πόλων, 

οπότε τό ρεΰμα θά έκλείετο έν βραχεία κλείσει, ένώ ή κατά ποσότητα 

(άλλως καί παράλληλος λεγομένη) σύζευξις ή μόνη διά τήν συνένω-

σιν τών δυναμομηχανών ρεύματος έναλλακτικοΰ κατάλληλος απαιτεί 

τήν πρός αλλήλους συνένωσιν τών ομωνύμων πόλων. Η δυσκολία 

λοιπόν συνίσταται εις τά νά άποκαταστή ή συνένωσις τών δύο δυνα

μομηχανών εναλλακτικού ρεύματος καθ' ήν στιγμήν έν τοίς πόλοις 

αυτών υπάρχει ακριβής σύμπτωσις τών σημείων, καθ' ήν τουτέστι 

στιγμήν αμφότερα τά συνενωθησόμενα άκρα είναι ακριβώς θετικά ή 

ακριβώς αρνητικά" καί προσαπαιτείται μέν καί δεύτερος τις όρος, 

ή καθ' Ολον τουτέστι τό διάστημα τής συζεύξεως σύμπτωσις έν τοίς 

συνηνωμένοις άκροις τών αυτών σημείων, τοΰθ' όπερ ώς προαπαι

τούν τήν ακριβή αμφοτέρων τών δυναμομηχανών ισότητα ταχύτητος, 

δέν είναι δυνατόν νά έπιτευχθή μηχανικώς' άλλ' ό όρος ούτος επιτυγχά

νεται αυτομάτως, διότι ή πείρα δεικνύει ότι ευθύς ώς ή σύζευξις γίνη 

συμφώνως πρός τόν Ορον τής ακριβούς τών σημείων συμπτώσεως έν 

τοις πόλοις, γεννώνται ηλεκτρικάι αντιδράσεις, αί όποίαι άναγκάζουσι 
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τάς δύο δυναμομηχανάς νά. περιστρέφωνται μετά τής αυτής ταχύτητος, 
ούτω δέ ή σύμπτωσις τών σημείων τών πόλων υφίσταται έξακολουθη-
τικώς καϊ αί συζευγνύμεναι δυναμομηχαναί λειτουργούσιν ύπό καλάς 
συνθήκας μέχρι τής στιγμής καθ' ήν παύσει ή περιστροφή των. Τό 
ζήτημα όθεν τής κατά ποσότητα ή παραλλήλου συζεύξεως τών δυναμο
μηχανών εναλλακτικού ρεύματος περιορίζεται είς τόν πρώτον μόνον όρον, 
είς τήν έκλογήν δηλονότι ακριβώς τής στιγμής εκείνης καθ'ήν υπάρχει 
συμφωνία τών σημείων είς τά ένωθησόμενα άκρα, όπως τότε ακριβώς 
έκτελεσθή ή συνένωσις αυτών έν τή πράξει κατορθοΰται τούτο ώς έξης" 
έπϊ τού ενός τών δύο αγωγών, δι' ών συνδέονται αί δυναμομηχαναί, 
παρεμβάλλονται δύο λυχνίαι πυρακτώσεως συνήθεις, έκαστη τών οποίων 
απαιτεί ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν ίσην πρός τήν διαφοράν τών ήλεκτρο-
δυνητικών τών πόλων έκαστης τών δυναμομηχανών έάν αί λυχνίαι 
άναφθώσιν, αί δυναμομηχαναί συνηνώθησαν έν σειρά" τουναντίον έάν αί 
λυχνίαι είσιν εντελώς έσβεσμέναι, αί δυναμομηχαναί συνηνώθησαν έν 
ποσότητί" έπϊ τή βάσει ταύτη τών ενδείξεων τών δύο λυχνιών είναι 
δυνατόν νά ένδειχθή ή στιγμή τής ακριβούς συμφωνίας τών πρός αλλή
λους συνενουμένων πόλων. 

Πλην τών μηχανών πρός παροχήν τής μηχανικής ενεργείας καί πρός 

μετατροπήν αυτής είς ήλεκτρικήν, αναπόσπαστα παντός κεντρικού ηλε

κτρικού σταθμού εξαρτήματα τυγχάνουσι διάφορα όργανα πρός μέτρη-

σιν, κλεϊσιν ή διακοπήν, ρύθμισιν, διανομήν καί άσφάλειαν κλπ." 

ταΰτα τοποθετούνται συνήθως έπϊ μεγάλου μαρμάρινου πίνακος (γαλλ. 

tableau de d is t r ibut ion , γερμ. Scbaltbrett , άγγλ. switsb 

board) , όπως ώσιν ύπό τήν διηνεκή έποπτείαν καί έπιτήρησιν τοϋ 

οικείου υπαλλήλου. Τών εξαρτημάτων τούτων τά σπουδαιότερα είναι 

I) άμπέρμετρα πρός καταμέτρησιν τής εντάσεως τού ρεύματος, παρεμ

βαλλόμενα εν σειρά έπϊ τοΰ κυρίου κυκλώματος" 2) βόλτμετρα πρός 

καταμέτρησιν τής ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως τοΰ ρεύματος τής δυνα

μομηχανής, παρεμβαλλόμενα κατά παραγωγήν 3) ρυθμισται τοΰ ρεύ

ματος ή ρεοστάται, δι' ών παρέχεται τώ ρεύματι κατά βούλησιν μεγα

λύτερα ή μικρότερα άντίστασις, άτε διερχομένω διά μεγαλυτέρου ή 

μικρότερου αριθμού σπειρών σύρματος μεταλλικού" 4) διαχοπτήρες 

(γαλ. d is joncteur , γερμ. A u s c h a l t e r , άγγλ. cut out), δι' ών 

δύναται νά διακοπή ταχέως ή νά κλεισθή ασφαλώς τό κύκλωμα" τά 

όργανα ταύτα κατασκευάζονται ύπό ποικίλην μορφήν, τινά δέ τού-
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των ένεργοΰσιν αυτομάτως, διακόπτοντα τό ρεύμα καθ' ήν στιγμήν 

τούτο διέρχεται ώρισμένον τ ι όριον, πέρα τού όποιου ύπάρχουσι φόβοι 

κινδύνου τινός πυρκαϊάς ή καταστροφής τών μηχανημάτων 5) συζευ-

κτήρες, δι' ών τό ρεύμα δύναται άπό ενός μέρους τοΰ δικτύου τών 

αγωγών νά μεταβιβασθή είς έτερον μέρος τοΰ δικτύου καί νά άλλάξη 

επομένως τήν πορείαν αυτού άπό ενός είς έτερον έξωτερικόν κύκλωμα" 

6) άσφαλιστήρες διάφοροι σκοποΰντες τήν άπομάκρυνσιν παντός κιν

δύνου πυρκαΐάς" είναι ούτοι συνήθως σύρματα ή ελάσματα μολύ

βδινα τοποθετούμενα είς πολλά τού άγωγοΰ μέρη καί τηκόμενα ευθύς 

ώς τό ρεΰμα καταστή έντατικώτερον τοΰ δέοντος, ώς συμβαίνει κατά 

τήν βραχεΐαν κλεισιν, ούτω δέ διακόπτοντα τήν συνέχειαν τής αγωγής. 

Βραχεία κλεϊσις, (γαλλ. c o u r t - c i r c u i t , γερμ. K u r z s c h l u s s , άγγλ. 

shor t c i rcui t ) λαμβάνει χώραν, όταν τό ρεΰμα ένεκα προσεγγίσεως 

πρός τον κύριον άγωγόν έτερου άγωγοΰ σώματος δέν έξακολουθή τήν 

προτέραν του πορείαν, άλλά λαμβάνη τήν πρός τόν πλησιάσαντα άγω

γόν άγουσαν τούτο π. χ. συμβαίνει, όταν έν τώ κυκλώματι παρεμβά-

λωμεν αντιστάσεις, λυχνίας, ήλεκτροκινητηρίους μηχανάς κλπ. ή Οταν 

τυχχίως άγωγόν τι σώμα άπτηται τοΰ κυρίου άγωγοΰ" τό βραχέως 

κλειόμενον ρεΰμα ένεκα τοΰ μικρότερου τών αγωγών μήκους πολλάκις 

καθίσταται έπικίνδυνον. Τοιοΰτος π. χ. κίνδυνος δύναται νά προέλθη 

κατά τήν έκμετάλλευσιν ηλεκτρικών τροχιοδρόμων μετ' εναέριων αγω

γών, έάν τις ευρισκόμενος έπϊ τών σιδηρών ράβδων έφάπτηται τοΰ 

εναερίου άγωγοΰ, οπότε τό ρεΰμα κλείεται διά τού σώματος αύτοΰ' ή 

βραχυτέρα κλεΐσις τού ρεύματος τής δυναμομηχανής γίνεται, έάν ένω-

θώσι διά μικρού άγωγοΰ οί δύο αυτής πόλοι. 

Μεταφορά τής ηλεκτρικής ειεργείας (γαλλ. t ransmiss ion e lectr i -

que , γερμ. K r a f t u b e r t r a g u n g , άγγλ. electr ic t ransmission) . Ή 

έν κεντρικώ ήλεκτρικώ σταθμώ παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μετα

φέρεται διά καταλλήλων αγωγών περαιτέρω είς τούς τόπους τής εφαρ

μογής, ένθα διά καταλλήλων συσκευών καί μηχανημάτων μετατρέπεται 

είς άλλην ενεργείας μορφήν, είς θερμαντικήν π. χ. διά τών λυχνιών πυρα

κτώσεως καί διά τών λαμπτήρων τόξου βολταϊκού, είς μηχανικήν διά τών 

ήλεκτροκινητηρίων μηχανών κ.λ.π. Ή τοιαύτη ενεργείας μεταφορά προ

τιμάται τήν σήμερον παντός άλλου είδους, καθ' όσον παραβαλλομένη 

πρός τά άλλα ταύτα είδη ευρίσκεται ένέχουσα πλεονεκτήματα ακατά

βλητα, ούσα αθόρυβος, ακίνδυνος, οίκονομικωτέρα καί έν πολλοίς ή μόνη 
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αρμόδιος· έπεξετάθη δέ ίδια, άφ'ής έφευρέθη σαν καί έτελειοποιήθησαν αί 
ήλεκτροκινητήριοι μηχαναι (e lectromoteurs) , δι' ών κατορθούται ή έν 
τώ τόπω τής εφαρμογής μεταβολή τής ηλεκτρικής ενεργείας εις ένέρ-
γειαν μηχανικήν. Τών μηχανών τούτων ή άνακάλυψις οφείλεται εις 
τυχαίαν όλως σύμπτωσιν έν τοις έν Παρισίοις έργοστασίοις τής εται
ρείας G r a m m e ύπήρχον δύο δυναμομηχαναί προωρισμέναι εις παρα
γωγήν ρεύματος δι' ήλεκτρικάν φώς, έξ ών ή μία μόνον εΰρίσκετο έν 
λειτουργία" εις του καταστήματος εργάτης παρατηρήσας έπί του εδά
φους κείμενα δύο σύρματα καί νομίσας ότι ταύτα ανήκον εις τήν μή έν 
λειτουργία μηχανήν προσέδεσεν αυτά εις τούς δύο αυτής πόλους" άλλ' 
ευθύς αμέσως πρός έκπληξιν πάντων τών παρόντων ή ούτω διά τών 
δύο συρμάτων έφοδιασθεϊσα δυναμομηχανή ήρξατο περιστρεφόμενη, έξε-
τασθέντος δέ τού αιτίου τής αιφνίδιας ταύτης περιστροφικής κινήσεως 
ευρέθη Οτι διά τών συρμάτων εκείνων συνήνωσεν ό εργάτης πρός άλλή-
λας τάς δύο δυναμομηχανάς καί ότι επομένως ή περιστροφική κίνησις 
τοΰ όπλισμοΰ τής δευτέρας ώφείλετο εις τό άπό τής πρώτης μεταβιβα-
σθέν εις αυτήν ήλεκτρικόν ρεύμα" όντως δε κατ' αρχήν ουδαμώς διαφέ-
ρουσιν αί δυναμομηχαναί τών ήλεκτροκινητηρίων μηχανών. Ή μεγίστη 
σπουδαιότης τής παρατηρήσεως ταύτης έγενετο εις εύρύτερον κύκλον 
γνωστή διά τοΰ H ippo ly te Fonta ine κατά τήν έν Βιέννη έκθεσιν τοΰ 
1873, ότε καί έγενετο δοκιμαστικώς μεταφορά ηλεκτρικής ενεργείας εις 
άπόστασιν 2 χιλιομέτρων. Ό Γάλλος ηλεκτρολόγος Marce l Deprez 
εργασθείς φιλοπόνως έπί τού θέματος τούτου παρουσίασε κατά τήν έν 
Μονάχω εκθεσιν τοΰ 1882 διάφορα πειράματα, τά όποια άπεδείκνυον 
μέν τό δυνατόν τής τεχνικής τοΰ προβλήματος λύσεως, δέν έξετόπιζον 
έν τούτοις πάσας τάς παρουσιαζομένας δυσχέρειας" ό Deprez κατώρ-
θωσε νά μεταβίβαση άπό τήν πολίχνην Miesbach εις τό κατάστημα 
τής εκθέσεως εις άπόστασιν 57 χιλιομέτρων ένέργειαν 10 ίππων, μετα
χειρισθείς άγωγόν 4 χιλιοστομέτρων διαμέτρου καί ρεύμα 1500 βολτ 
ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως. Αί γενόμεναι έκτοτε τελειοποιήσεις έν τή 
κατασκευή τών δυναμομηχανών καί ή πείρα τών επανειλημμένων εγκατα
στάσεων συνετέλεσαν εις τήν εύρυτάτην έξάπλωσιν τής μεταφοράς ηλε
κτρικής ενεργείας. Ή μεταφορά δι' αγωγών εις πολύ άπομεμακρυσμένας 
αποστάσεις ρευμάτων εχόντων μεγάλην έντασιν παρουσιάζει μεγίστας 
δυσκολίας" έάν π. χ. ύποθέσωμεν ότι εϊς τινα άπό τού κεντρικού ηλε
κτρικού σταθμού ώρισμένην άπόστασιν απαιτείται ώρισμένη τις έντασις 
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τοΰ ρεύματος, είναι φανερόν ότι διά τήν μεταφοράν ρεύματος τής αυτής 

εντάσεως εις άπόστασιν διπλασίαν πρέπει ό αγωγός νά έχη διπλασίαν 

διάμετρον, 'ίνα ή άντίστασις αύτοΰ μείνη ή αυτή άλλά μέ τήν αύξησιν 

τής διαμέτρου τοΰ άγωγοΰ τά έξοδα αύξάνουσι κατά τό τετράγωνον, 

ούτω δέ αί δαπάναι δι' αποστάσεις πολύ άπομεμακρυσμένας φθάνουσι 

μέχρι ορίου τινός, καθ' ο ή έγκατάστασις ύπό έποψιν οίκονομικήν είναι 

ασύμφορος. Ευτυχώς όμως δέν πρόκειται περί τής εντάσεως τού ρεύμα

τος ή τής ήλεκτρεγερτικής αύτοΰ εντάσεως, άλλά περί τής ηλεκτρικής 

ενεργείας, ήτις είναι γινόμενον τών δύο τούτων παραγόντων, καί τήν 

οποίαν πρόκειται νά μεταφέρωμεν διά τής γραμμής άνευ μεγάλης απώ

λειας" μένει δέ ή ενέργεια ή αύτη έάν έλαττωθή ή εντασις και αύξηθή 

ή ήλεκτρεγερτική δύναμις, άρκεϊ νά λαμβάνηται πάντοτε έκ τοΰ πολλα

πλασιασμού αμφοτέρων τό αυτό γινόμενον" έλέγομεν καί' άλλαχοΰ ότι 

έν τώ τόπω τής χρησιμοποιήσεως θά έχωμεν τήν αυτήν ένέργειαν τών 

20000 π. χ. βάτ έάν μεταφέρωμεν αυτήν είτε διά ρεύματος έχοντος 

200 αμπέρ έντασιν καί 100 βολτ ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν, είτε διά 

ρεύματος έχοντος 20 μόνον αμπέρ έντασιν καί 1000 βολτ ήλεκτρεγερ

τικήν δύναμιν. Επειδή δέ ή μεταφορά ρεύματος μέ ύψηλήν ήλεκτρε

γερτικήν δύναμιν είναι εύκολος καϊ εύωνος, προτιμάται ή παραγωγή 

καί μεταφορά τοιούτου ρεύματος, τό όποιον έν τω τόπω τής χρησιμο

ποιήσεως δύναται καταλλήλως διά τών μεθαρμοστών νά μετατραπή εις 

ρεΰμα μικροτέρας ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως και μεγαλυτέρας εντάσεως. 

Πρός μεταφοράν τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιούνται σύρματα 

έκ μετάλλων όσον ένεστι τελειότερον αγόντων τόν ήλεκτρισμόν, οίον έκ 

χαλκού - Οπως δέ ό αγωγός μεταφέρη τό ήλεκτρικόν ρεΰμα άπό σημείου 

εις σημεϊον άνευ τινός έν τώ μεταξύ εξασθενήσεως, οφείλει νά είναι 

καθ' όδόν άπομεμονωμένος διά μή αγωγών (διηλεκτρικών, απομονωτι

κών) σωμάτων, τά όποια έμποδίζουσι τό ήλεκτρικόν ρεΰμα νά άκολου-

θήση άλλην όδόν. Ό άήρ είναι έκ τών καλυτέρων διηλεκτρικών σωμά

των καί δύναται έν σύρμα περιβαλλόμενον πανταχόθεν ύπό τού αέρος 

νά είναι τεταμενον έν αύτώ, άπομονούμενον δι ' άλλων διηλεκτρικών 

σωμάτων εις τά σημεία μόνον εκείνα, καθ' ά στηρίζεται άπό αποστά

σεως εις άπόστασιν έπί στύλων ή άλλων αγωγών σωμάτων' τοιούτοι 

αγωγοί καλούνται εναέριοι. 'Αλλ' οί αγωγοί δύνανται νά διέρχωνται 

τούς εσωτερικούς χώρους οικοδομημάτων εφαπτόμενοι τών τοίχων ή 

τής οροφής αυτών ή νά μεταβιβάζωνται υπογείως άνασκαπτομένων 
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τών οδών ή τέλος να μεταφέρωσι τό ήλεκτρικόν ρεΰμα δι' ύδατος - εν 

πάσαις ταύταις ταϊς περιστάσεσιν οί αγωγοί περιβάλλονται καθ' όλην 

αυτών τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν διά σώματος απομονωτικού, οίον 

μεταξίνων νημάτων, καουτσούκ κλπ. καί ονομάζονται αναλόγως τοϋ 

τρόπου τής μεταφοράς αυτών υπόγειοι, ύποθαλάσσιοι κλπ. ή αναλόγως 

τού τρόπου τής απομονώσεως αυτών καλωδια κλπ. Πολύ πρό τής άνα-

πτύξεως τής ηλεκτροτεχνικής μεχρι του σημείου τής μεταφοράς ενερ

γείας ηλεκτρικής διά φως ή κίνησιν, οί ηλεκτρικοί αγωγοί εϊχον άνα-

πτυχθή είς κύκλον εύρύν χάρις είς τήν έν τή, ηλεκτρική τηλεγραφία 

χρησιμοποίησιν αυτών άλλ' αύτη μεταχειρίζεται ρεύματα ηλεκτρικά 

ελαχίστης εντάσεως καί μικράς ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως, όποια τά 

δι' ηλεκτρικών στηλών παραγόμενα, ένώ ηλεκτρικά ρεύματα πρός μετα-

φοράν ενεργείας έχουσι πολλάκις έντασιν εκατοντάδων αμπέρ καί ήλε

κτρεγερτικήν δύναμιν χιλιάδων βόλτ - ό τρόπος έν τοσούτω τής μετα

φοράς έμεινεν ό αυτός, ούτω δέ τά έκ τής τηλεγραφίας περί τών 

ηλεκτρικών αγωγών διδάγματα έχρησίμευσαν πολύ έν τή τεχνική τών 

ισχυρών ρευμάτων. Τήν πρώτην αρχήν τής κατασκευής αγωγών άποδί-

δουσιν είς τόν G r e y , όστις κατεσκεύασε .γραμμήν 250 μέτρων έν έτει 

1727, όπως έξετάση τόν τρόπον τής μεταφοράς ηλεκτρισμού παραγο

μένου έκ τριβομένης ύελίνου ράβδου- τό 1773 ό S c h i l l i n g μετεχειρίσθη 

έν Πετρουπόλει καλώδιον υπέρ τόν ποταμον Νέβαν τοποθετηθέν πρός 

ήλεκτρικήν άνατίναξιν έν μεταλλείω, τό 1833 δέ ό W e b e r έν Γοτίγγη 

μετεβιβασεν έκ τού αστεροσκοπείου δι ' άγωγοΰ σήματα ηλεκτρικά. 

Μετά τάς πρώτας ταύτας έφαρμογάς έπϊ 50 όλα έτη ύπό τήν έπίδρα-

σιν τής διαρκώς αναπτυσσόμενης ηλεκτρομαγνητικής τηλεγραφίας ή 

κατασκευή τών ηλεκτρικών αγωγών έλαβε μεγίστην πρός τά εμπρός 

ώθησιν, άφ'ής ίδια εποχής έλύθησαν τά τεχνικά προβλήματα τής 

δι' υποθαλάσσιων καλωδίων συνενώσεως πόλεων καί ηπείρων μέ τήν 

άνακάλυψιν έν τούτοις καϊ άνάπτυξιν τής τηλεφωνίας άφ' ενός καϊ μέ 

τήν πρώτην τού ηλεκτρικού φωτός άφ'έτερου διάδοσιν έμελετήθησαν 

νέαι συνθήκαι τού τρόπου τής αγωγής, τών μελετών δέ τούτων απο

τέλεσμα ύπήρξεν ή κατασκευή μεγάλων εναέριων γραμμών καί πολυ

πληθών δικτύων υπογείων καλωδίων πρός μεταφοράν ρευμάτων υψηλής 

ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως- άφ' ής τέλος εποχής έλύθησαν τά διάφορα 

ζητήματα πρός μεταφοράν είς μεγάλας αποστάσεις ενεργείας ηλεκτρι

κής καί τής χρησιμοποιήσεως αυτής πρός κίνησιν ηλεκτρικών τροχιο-
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δρόμων καί σιδηροδρόμων, ή εκλογή τοϋ καταλληλότερου συστήματος 
δικτύου αγωγής καί ο τρόπος τής κατασκευής αύτοϋ καί εγκαταστάσεως 
ήρευνήθησαν διά πολυπληθών καί ακριβών παρατηρήσεων καί διδαγμά
των τής πείρας, εις τρόπον ώστε τήν σήμερον τά ζητήματα ταΰτα 
θεωρούνται εντελώς λελυμένα. 

Ώ ς αγωγοί διά τήν μεταφοράν ισχυρών ρευμάτων χρησιμοποιούνται 
σχεδόν αποκλειστικώς σύρματα έκ χαλκού, σπανιώτερον έκ κραμάτων 
τινών αυτού, καί, κατά τά τελευταία έτη, έξ άργιλίου. Ό αγοραίος 
χαλκός ενέχει συνήθως διαφόρους άλλας χημικάς ουσίας, οίον ό τής 
Χιλής ίχνη βισμούθιου καί αντιμονίου καί ελάχιστα μέρη άρσενικοΰ 
καϊ σιδήρου, ό τοϋ περίφημου καταστήματος L a k e s u p e r i o r ιχνη 
άρσενικούχου αργύρου, ό τοϋ άγγλικοΰ καταστήματος best selected 
ίχνη αργύρου, αρσενικού, αντιμονίου, βισμούθιου καί σιδήρου' ή άνά-
μιξις τών ξένων τούτων ουσιών παραβλάπτει πολύ τήν αγωγιμότητα 
τοΰ χαλκοΰ, ώς τό πρώτον κατεδείχθη έκ τών πειραμάτων τοϋ W . 
T h o m s o n , έξετάσαντος έπϊ τή ευκαιρία τής πρώτης τοποθετήσεως 
υποθαλασσίου καλωδίου διάφορα χαλκοΰ δείγματα - μέχρι τοΰ 1866 ή 
κατεργασία τών δι' άγωγήν συρμάτων τού χαλκού έγίνετο μόνον μεταλ-
λουργικώς" έκτοτε όμως διά τών πρώτων τού E l k i n g t o n εργασιών 
ήρξατο γινομένη αύτη ήλεκτρολυτικώς, ούτω δέ έπληρώθη ό πρώτος 
όρος διά τήν έκλογήν τοΰ πρός άγωγήν ύλικοΰ, ήτοι ό τής τελειοτέρας 
άγωγιμότητος αύτοΰ. Δευτερεύοντες τοιούτοι όροι τυγχάνουσιν αϊ μηχα-
νικαί τοΰ άγωγοΰ ιδιότητες, ήτοι ή τής απολύτου αυτού στερεότητας, 
ή τής έλαστικότητος, ή τής ευκαμψίας καϊ ή τού βάρους- έπεζητήθη διά 
τοΰτο ή κατασκευή αγωγών έκ δύο μετάλλων, τού μέν παρέχοντος μεί
ζονα αγωγιμότητα, τού δέ παρουσιάζοντος εύνοϊκωτέρας μηχανικάς ιδιό
τητας - ούτω τό 1859 ό Rosenkrantz έν Νέα Υόρκη έλαβε προνό-
μιον συνθέτου σύρματος, μέ πυρήνα έσωτερικόν έξ αργύρου καί μέ 
έξωτερικόν περικάλυμμα έκ χαλκοΰ, τό δέ 1861 ο P a r k e s έν B i r 
m i n g h a m κατεσκεύασε σύρμα έκ κράματος άργιλίου ή χάλυβος καϊ 
χαλκοΰ, καί έν γένει πλείσται άλλαι έπί τοΰ θέαατος τούτου έγε'-
νοντο δοκιμαί, μέχρις ού έδείχθη Οτι ή μεγάλη διαφορά τής άγωγιμότη
τος έν τώ χαλκώ ώφείλετο κυρίως είς τόν εύκολον σχηματισμόν οξει
δίων χαλκοΰ, πρός έκτόπισιν τών οποίων έχρησιμοποιήθη ό φωσφορούχος 
χαλκός παρέχων καί στερεότητα μείζονα - ολίγα όμως έτη μετά ταύτα 
έφευρέθη ύπό τού W e i l e r έτερον κράμα χαλκοΰ παρουσιάζον πλειότερα 
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πλεονεκτήματα, καί ένέχον τοις εκατόν τρία μέρη κασσιτέρου. Έν τοσούτω 
καί τό κράμα τούτο ελάχιστα χρησιμοποιείται έν τή τεχνική τών 
ισχυρών ρευμάτων καί μόνον κατά τά τελευταία ετη τό άργίλιον φαί
νεται διεκδικούν πρός τόν καθαρόν ήλεκτρολυτικόν χαλκόν θέσιν πρω-
τεύουσαν κατά τάς άπλας περιπτώσεις τό έξοδον απλής δι' έν χιλιό-
μετρον αγωγής είναι τά αυτό δι' αμφότερα τά μέταλλα, διότι είναι μέν 
ή κατά τόννον τιμή τοΰ άργιλίου μεγαλύτερα τής τοΰ χαλκού, άλλά 
τό άργίλιον πλεονεκτεί αύτοΰ κατά τάς άλλας ιδιότητας, ιδία τοΰ 
ειδικού βάρους· προκειμένου όμως περί καλωδίων ή σχέσις αύτη μετα
βάλλεται μειονεκτοΰντος πολύ τού άργιλίου, επειδή ώς έκ τής αναγ
καιούσης μεγαλυτέρας διαμέτρου εις τούς έξ άργιλίου αγωγούς, ή άπο-
μόνωσις αυτών είναι πολύ δαπανηρότερα. 

Τό σύνηθες σχήμα τών αγωγών είναι τό κυλινδρικόν, απαιτούν κατερ-
γασίαν άπλουστέραν καί έχον έν τοις έναερίοις γραμμαϊς διάμετρον μέχρι 
8 χιλιοστομ., διότι παχύτερου άγωγοΰ ή τοποθέτησις παρέχει πολλάς 
δυσχέρειας. Έν τοις καλωδίοις οί αγωγοί δέν έχουσι συνήθως διάμετρον 
μεγαλυτέραν τών 6 χιλιοστομέτρων, ή τοποθέτησις δέ έν αύτοϊς πλειο-
τέρων αγωγών άπομεμονωμένων τών μέν άπό τών δέ καί περικαλυπτο-
μένων έξωτερικώς διά καλοΰ διηλεκτρικού σώματος γίνεται κατά διαφό
ρους τρόπους, ίδέαν τών όποιων δύναται τις νά λάβη έάν τμήση οριζον
τίως τεμάχιον καλωδίου" συνήθως σχηματίζονται έν αύτοϊς συμπλέγματα 
(γαλλ. to ron , γερμ. L i t ze . άγγλ. strand) , έκαστον τών όποιων 
αποτελείται άπό αριθμόν τινα αγωγών, ούτω δέ έν ένί καλωδίω έχοντι 
έξωτερικώς σχήμα κυλινδρικόν δύνανται νά περιληφθώσι πλείστοι αγω
γοί. Ή ηλεκτρική αυτών άντίστασις συμφώνως πράς τόν νόμον τοΰ 

Ohm παρέχεται διά τοΰ τύπου r=—l—, έν ω l παριστά τό μήκος, 
σ, θ 
θ τήν διάμετρον καί σ τόν συντελεστήν τής άγωγιμότητος' είναι γνωστόν 

Οτι ή άντίστασις αύτη αυξάνει μετά τής θερμότητος, διό καί προσδιο

ρίζεται συνήθως ή ειδική άντίστασις τών έκ χαλκοΰ αγωγών διά τής εις 

ώμ αντιστάσεως τεμαχίου 1 μέτρου μήκους, 1 χιλιοστομέτρου διαμέτρου 

καί 15° Κελσίου θερμοκρασίας· τό πηλίκον τής μονάδος διά τής ειδικής 

αντιστάσεως αποτελεί, ώς γνωστόν, τήν είδικήν αγωγιμότητα - χαλκός 

δέ τοΰ όποιου ή ειδική άντίστασις είναι μεγαλύτερα τών 0,017 τοϋ 

ώμ, ή ή ειδική άγωγιμότης μικρότερα τών 57, δέν δύναται νά χρhσι-

μεύση πρός άγωγήν τού ηλεκτρισμού. Έν τοίς έναερίοις άγωγοίς μεγά-
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λην σπουδαιότητα ενέχει άφ' ενός μέν ή έξωτερικώς έπιδρώσα έπ' αυτών 
μηχανική ενέργεια τοΰ άνεμου, τής χιόνος καί άλλων αιτίων, άφ' ετέ
ρου δέ ή πρός έξουδετέρωσιν αυτής μηχανική τοΰ άγωγοΰ τάσις, εξαρ
τώμενη άπό τόν βαθυόν τής στερεότητος αύτοΰ, τήν ελαστικότητα, 
τήν εύκαμψίαν καί τά βάρος" βλέπομεν ούτω τόν μεταξύ δύο άπομονω-
τήρων τεταμένον άγωγάν σχηματίζοντα πρός τά κάτω τόξον έφ' όσον ή 
έξουδετέρωσις αύτη επιτυγχάνεται, θραυόμενον δέ όταν υπερνίκηση ή 
εξωτερική έπ' αύτοΰ επενέργεια. Υποστηρίζεται δέ ό εναέριος αγωγός 
διά τής προσδέσεως αύτοΰ άπό αποστάσεως εις άπόστασιν έπί απομο
νωτικών κωδώνων, τών όποιων τό σχήμα, ή κατασκευή καί ή ύλη είναι 
ποικίλα καί οϊτινες κατά τάς ήλεκτρικάς εγκαταστάσεις ένέχουσι μεγί-
στην σπουδαιότητα. Διάφοροι είναι επίσης καί οί τρόποι τής πρός αλλή
λους συνδέσεως τών εναέριων αγωγών ή τών έν καλωδίω τοιούτων εις 
δέσμην, τής όποιας τό σχήμα δέον νά η όσον ένεστιν άπλούστερον καί ή 
έκτασις όσον ένεστι μεγαλύτερα περί τό σημείον τής συνενώσεως. Ποι-
κιλώτερα όμως πολύ καί συνθετώτερα τυγχάνουσι τά διάφορα συστή
ματα τής διανομής τών αγωγών, όταν ιδία πλειότεροι έκφεύγοντες έξ 
ενός κυρίου κλάδου διακλαδίζωνται διά διαφόρους σκοπούς πρός πλειο-
τέρας διευθύνσεις, αποτελούντες ούτω σύνθετα κυκλώματα. 'Αλλ' οί εναέ
ριοι αγωγοί, οίτινες ώς πρός τάς όλιγωτερας δαπανάς κατασκευής, 
τοποθετήσεως καί απομονώσεως είναι προτιμότεροι τών άλλων τής αγω
γής ειδών, έχουσι καί μειονεκτήματα ικανά, σπουδαιότερα τών όποιων 
τυγχάνουσιν οί έκ τής ελευθέρας αυτών έν τώ αέρι τάσεως κίνδυνοι 
κατά τής ζωής, καθ' ας περιπτώσεις είσί πεφορτισμενοι διά ρεύματος 
υψηλής ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως, καί ή έκ τής δικτυώσεως αυτών 
παρεχομένη εις τάς οδούς ασχήμια" άλλως τε δέν λείπουσι και εχθροί 
ποικίλοι έκ πάντων τών βασιλείων τής φύσεως κατά τών εναέριων 
τούτων αγωγών, καί μεταξύ τών έχθρων τούτων τήν πρωτεύουσαν 
ίσως θέσιν κατέχει ό άνθρωπος, ού μήν άλλά καί διάφορα άλλα ζώα, 
πτηνά ιδίως καί έντομα, καί φυτικοί μικροοργανισμοί καί ατμοσφαιρικά 
φαινόμενα, βροχαί, χιόνες καί κεραυνοί. Πάντα ταΰτα τά μειονεκτή
ματα αίρονται διά τής υπογείου τών αγωγών τοποθετήσεως έν μορφή 
ιδία καλωδίων, τών οποίων όμως αί δαπάναι ύπερβαίνουσι κατά πολύ 
τάς τών εναέριων αγωγών ένεκα ιδία τών πολλών διά τήν άπομόνωσιν 
δυσχερειών. Υπάρχουσι δε διάφοροι τρόποι τοποθετήσεως τών υπογείων 
αγωγών, δυνάμενοι νά συνοψισθώσιν ώς εξής: 1) έν κλειστοίς όχετοϊς ή 
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τούνελ, έν οίς οί υπόγειοι αγωγοί τείνονται άνευ περικαλύμματος απο
μονωτικού, ώς οί εναέριοι αγωγοί, μεταξύ κωδώνων έκ πορσελάνης· τό 
σύστημα τούτο είναι τό δαπανηρότατον πάντων, διότι απαιτείται ή 
ύπό τό έδαφος κατασκευή αρκούντως ευρύχωρου τούνελ όπως περιλη-
φθώσι πάντες οί αγωγοί" 2) τοποθέτησις αγωγών κεκαλυμμένων ύπό 
απομονωτικού περικαλύμματος εντός κλειστών κιβωτίων κατεσκευασμέ-
νων έκ πετρών, ασφάλτου, σιδήρου κ.λ.π. 3) τοποθέτησις τών αγω
γών έν σωλήσι καί 4) άπ' ευθείας τοποθέτησις τών αγωγών ύπό τήν 
μορφήν καλωδίων εντός τού εδάφους, οπόταν οί οπλισμοί αυτών, ήτοι 
τά εξωτερικά περικαλύμματα, δέον νά ώσιν όσον ένεστι τελειότερα - είς 
τό τελευταϊον τοΰτο σύστημα άνήκουσι καί τά διά τοΰ ύδατος μεταβι
βαζόμενα καλώδια. 

Η έκ τών κεντρικών ηλεκτρικών σταθμών διά τών αγωγών μεταφε

ρομένη ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται έν τώ τόπω τής χρησιμοποιή

σεως είς άλλην ενεργείας μορφήν αναλόγως τών διαφόρων εφαρμογών 

μεταξύ τών εφαρμογών τούτων σπουδαιότατη τυγχάνει ή πρός κίνησιν 

διαφόρων μηχανημάτων εργοστασίου καθώς καί τών σιδηροδρομικών και 

τροχιοδρομικών αμαξών, έπιτυγχανομένη διά τής παρεμβολής τών ανω

τέρω μνημονευθεισών ήλεκτροκινητηρίων μηχανών (electromoteurs). 

Η άρχή τών μηχανών τούτων είναι ή αυτή μέ τήν τών δυναμομηχα

νών, καθ' όσον συνίστανται ώς έκεΐναι έξ έπάγοντος καί οπλισμού, τή 

διάφορα μόνον ότι έν ταϊς δυναμομηχαναϊς ή μηχανική τής περιστροφής 

ενέργεια μετατρέπεται είς ένέργειαν ήλεκτρικήν, ένώ έν ταϊς ήλεκτροκι-

νητηρίοις μηχαναϊς αντιστρόφως ή ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται είς 

μηχανικήν περιστροφικήν ένέργειαν, χρησιμοποιουμένην πρός κίνησιν δια

φόρων μηχανημάτων συνδεομένων πρός τάς ήλεκτροκινητηρίους μηχα-

νάς. Κατ ' αρχάς ύπετέθη ότι συνεχοΰς μόνον ρεύματος ήδύνατο νά 

γίνη χρήσις πρός τόν σκοπόν τούτον, διό καί κατεσκευάσθησαν ήλε-

κτροκινητήριοι μηχαναί, είς άς μετεβιβάζετο ρεύμα συνεχές, καί αί 

όποίαι κατά τήν κατασκευήν έλαχίστας μόνον έν ταίς λεπτομερείαις 

παρουσίαζον πρός τάς δυναμομηχανάς συνεχοΰς ρεύματος διαφοράς. 

Αποστελλομένου τοιούτου συνεχοΰς ρεύματος είς συνήθη δυναμομηχα-

νήν τίθεται αύτη είς κίνησιν περιστροφικήν καί δή κατά διεύθυνσιν 

άντίθετον εκείνης τήν οποίαν θά είχεν άν έχρησίμευε πρός παραγωγήν 

ηλεκτρικού ρεύματος. Πρός έξήγησιν τοΰ φαινομένου τούτου χρησι

μεύει ό λεγόμενος νόμος τοΰ L e n z : έάν ρεΰμα ή μαγνήτης περιστρέ-
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φηται πλησίον κυκλώματος έκ συρμάτων έν ω ουδεμία ηλεκτρική πηγή 
υπάρχει, ή, αντιστρόφως, έάν κύκλωμα τοιούτον περιστρέφηται περί 
ρεύμα ή μαγνήτην, θά παραχθή έπϊ τοΰ κυκλώματος ρεύμα έξ επαγω
γής, τοΰ όποιου ή ηλεκτροδυναμική ενέργεια είναι τοιαύτη, ώστε τείνει 
νά έπιφέρη κίνησιν άντίθετον, ήτοι τείνει νά εμπόδιση τήν ύπάρχουσαν 
κίνησιν. Έν έκαστη άρα ύπό ήλεκτρικοΰ ρεύματος διαρρεομένη ήλεκτρο-
κινητηρίω μηχανή υπάρχει πάντοτε ενεργός δύναμίς τις αντίθετος, ήτις 
εξαναγκάζει τόν όπλισμόν νά κινηθή πρός διεύθυνσιν άντίθετον εκείνης 
τήν οποίαν έχει καί επομένως εμποδίζει μέχρι βαθμοΰ τινός τήν κίνησιν 
τής μηχανής· τοΰτο δύναται τις ευκόλως νά παρατήρηση έπϊ μικράς 
δυναμομηχανής τήν οποίαν θέτει είς περιστροφήν έφ' Οσον τό ρεΰμα 
είναι διακεκομμένον ή περιστροφή γίνεται εύκολώτατα, μόλις όμως τό 
ρεΰμα κλεισθή, ισχυρά άντίδρασις γίνεται έπαισθητή είς τήν περιστρο
φήν είναι δέ φανερόν Οτι ή αναπτυσσόμενη αντίθετος δύναμις επιζητεί 
νά στρέψη τόν όπλισμόν κατά διεύθυνσιν άντίθετον, διότι άν ή δύναμις 
αύτη ένήργει έπϊ τού όπλισμοΰ ούτως ώστε νά υποβοήθηση τήν πρός 
τήν αυτήν διεύθυνσιν κίνησιν, θά ήρκει τότε άπλή μόνον έπϊ τοΰ οπλι
σμού ώθησις, Οπως ούτος έξακολουθητικώς περαιτέρω στρέφηται, ήτοι 
θά είχομεν εν p e r p e t u u m m o b i l e , όπερ όμως κατά τόν νόμον περί 
διατηρήσεως τής ενεργείας είναι αδύνατον. Είναι γνωστόν οτι διά τής 
περιστροφικής κινήσεως τού όπλισμοΰ έν δυναμομηχανή γεννώνται ρεύ
ματα έξ επαγωγής" τουναντίον έάν ρεΰμα διαρρέη ηλεκτροκινητήρων 
μηχανήν, γεννάται έν αύτη μαγνητικόν πεδίον, ένεκα τοΰ όποιου τίθε
ται ό οπλισμός είς κίνησιν. Ένώ λοιπόν τά έν ταίς δυναμομηχαναΐς 
φαινόμενα στηρίζονται έπϊ τών νόμων τής επαγωγής, τά τών ήλεκτρο-
κινητηρίων μηχανών στηρίζονται έπϊ τών νόμων τού ηλεκτρομαγνητι
σμού. Ή περιστροφή τής ήλεκτροκινητηρίου μηχανής διαρκεί έφ' Οσον 
διαρρέεται αύτη ύπό ρεύματος - άλλ' ένεκα τής έν αύτη αναπτυσσόμε
νης αντιθέτου δυνάμεως έξασθενίζεται τό ρεύμα τοΰτο, ή έξασθένισις δέ 
αύτη επαυξάνει μέ τήν αύξησιν τοΰ αριθμού τών στροφών καί μέ τήν 
αύξησιν τής εντάσεως τοΰ μαγνητικοΰ πεδίου. "Οπως δέ έχομεν τρία 
είδη δυναμομηχανών συνεχοΰς ρεύματος αναλόγως τοΰ τρόπου τής διε-
γέρσεως αυτών, ούτω δύνανται νά κατασκευασθώσι καί ήλεκτροκινητή-
ριοι μηχαναί καί τών τριών ειδών άλλ'αί μέν συνθετοι σχεδόν ουδα
μώς χρησιμοποιούνται, έκ τών δύο δέ άλλων ειδών, τών εν αειρά καί 
τών κατά παραγωγήν, προτιμώνται αί κατά παραγωγήν, διότι εχουσι 
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τό μαγνητικόν αυτών πεδίον σχεδόν πάντοτε σταθερόν καί στρέφονται 
κατά τήν αυτήν διεύθυνσιν, άδιάφορον έάν χρησιμοποιώνται ώς δυναμο
μηχαναί ή ώς ήλεκτροκινητήριοι μηχαναι, καί τοΰτο διότι τό ρεύμα 
διαρρέει τά πηνία τοΰ έπάγοντος κατά τήν αυτήν πάντοτε διεύθυνσιν. 
Έν ταϊς ήλεκτροκινητηρίοις μηχαναϊς καθιστώμεν συνήθως σταθεράν 
τήν ήλεκτρεγερτικήν δύναμιν, μεταβλητήν δέ διά ρυθμιστικής αντιστά
σεως παρεντιθεμένης έν αύταϊς τήν έντασιν τοΰ ρεύματος, ούτως ώστε 
ή ύπ' αυτών παρεχομένη ενέργεια άνευ σχεδόν εξαιρέσεως δέν μένει πάν
τοτε ή αυτή άλλ' άλλοτε είναι μεγαλύτερα καί άλλοτε μικρότερα. 
Καθ ' ήν στιγμήν τίθεται εις κίνησιν ή ήλεκτροκινητήριος μηχανή, ένεκα 
τής μή υπάρξεως ουδεμίας άντηλεκτρεγερτικής δυνάμεως, χρειάζεται 
ρεύμα ύπερμέτρως ίσχυρόν, ένεκα τού οποίου είναι ανάγκη νά μή 
κλείηται εις τό κύκλωμα ή ήλεκτροκινητήριος μηχανή αμέσως, άλλά τή 
βοήθεια επιπρόσθετων αντιστάσεων νά παρέχηται αύτή κατ ' αρχάς 
μέρος μόνον τοΰ ρεύματος, βαθμηδον δέ νά κλεισθή εντελώς έν τώ 
κυκλώματι. Ή άπόδοσις τών ήλεκτροκινητηρίων μηχανών ευρίσκεται 
διά τής διαιρέσεως τής παροχής αυτής διά τής ισχύος τής εις αυτήν 
μεταφερομένης ηλεκτρικής ενεργείας· ή άπόδοσις αύτη δύναται νά άνέλθη 
εις 90—92 τοις εκατόν. 

Έπί χρόνον μακρόν εθεωρείτο αδύνατος ή μετατροπή εις κινητήριον 
ένέργειαν τής δι' εναλλακτικού ρεύματος παραγόμενης ηλεκτρικής ενερ
γείας - τήν σήμερον Ομως κατέστη τούτο κατορθωτόν, ούτω δέ χάρις εις 
τήν χρησιμοποίησιν ήλεκτροκινητηρίων μηχανών δι' εναλλακτικού ρεύ
ματος λειτουργουσών έπεξετάθη εις εϋρύτατον κύκλον καί έν τέλει 
ύπερενίκησεν ή τεχνική τών εναλλακτικών ρευμάτων καί κατ'αρχάς 
μέν κατεσκευάσθησαν ήλεκτροκινητήριοι μηχαναι διά τριφασικόν ρεΰμα, 
είτα δέ καί διά σύνηθες έναλλακτικόν ρεύμα. "Οπως καταστήσωμεν 
εύληπτον τήν βάσιν, έφ' ης στηρίζεται ή κατασκευή αυτών, λάβωμεν 
ώς παράδειγμα τό διφασικόν ρεΰμα καί ΰποθέσωμεν Οτι τά δύο τής 
δυναμομηχανής κυκλώματα φέρονται εις σιδηρούν δακτύλιον, είλιγμένον 
μέ δύο ζεύγη πηνίων απεχόντων άνά 90° αλλήλων (Σχ . 1). Έάν εις 
τόν δακτύλιον μετεφέρετο συνεχές ρεύμα, θά έγεννώντο έν αύτώ εις 
ώρισμένας θέσεις δύο μόνον πόλοι, είς βόρειος καί αντικρύ αύτοΰ είς 
νότιος, θά έμενε δέ ή θέσις τών δύο τούτων πόλων αμετάβλητος, 
έφ'όσον τό συνεχές ρεύμα κατά τήν αυτήν διεύθυνσιν διέρρεε τά πηνία 
τοΰ δακτυλίου· άλλ' εντελώς διαφόρως συμβαίνει έάν τά 4 άκρα τών 
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δύο ζευγών των πηνίων ένωθώσι μέ τους άγωγοϋς δι ' ών μεταφέρεται 
το ρεύμα δυναμομηχανής διφασικής, καθ' όσον έν τή περιπτώσει ταύτη 
γεννώνται δύο βόρειοι ( Ν , η ) και δύο νότιοι ( S , s) πόλοι, τούτων δε 
αί θέσεις διαρκώς έναλλάσσουσιν. ούτως ώστε παράγεται στρεφόμενον 
μαγνητικον πεδίον, περί ού ώμιλήσαμεν έν τοΐς ανωτέρω. Έάν έν 
τώ μέσω του δακτυλίου τεθή κινητός μαγνήτης θέλει και ούτος διά 
της εναλλαγής τών μα
γνητικών πόλων περι
στραφώ · άλλα και έάν 
άντϊ μαγνήτου τοποθε-
τήσωμεν τεμάχιον μή 
μαγνητικού σιδήρου, δί-
σκον π. χ. σιδηρούν, διά 
της μαγνητικής επιδρά
σεως έκ τών μαγνητι
κών πόλων θέλει κατα-
στή και ούτος μαγνητι
κός καϊ επομένως θέλει 
τεθή εις περιστροφικήν 

Σχ. 1. 

κίνησιν έάν δέ έν τώ μέσω τοΰ δακτυλίου θέσωμεν κύκλωμα έκ συρ
μάτων, θέλει καί τούτο περιστραφή, διότι έπ' αυτού θά γεννηθώσι ρεύ
ματα έξ επαγωγής. Αύτη είναι ή άρχή τών λεγομένων εξ επαγωγής 
ήλεκτροκινητηρίων μηχανών, οφειλομένων είς τόν 'Αμερικανόν ήλεκτρο-
λόγον T e s l a , καί τελειοποιηθεισών ιδία ύπό τής A l lgemeine E l e k -
tr iz i tatsgesel lschaft τού Βερολίνου καί τοΰ έλβετικοΰ καταστή
ματος O e r l i k o n . Έάν τό εντός τών πηνίων τού δακτυλίου στεφόμενον 
σώμα σύγκειται έκ σιδήρου άνευ περιελίξεως συρμάτων, ή περιστροφή 
αυτού είναι ή αυτή ακριβώς πρός τήν έναλλαγήν τών μαγνητικών πόλων 
καί αί τοιαΰται ήλεκτροκινητήριοι μηχαναι καλούνται συγχρονικαί. 
'Αλλ' έν τή πράξει χρησιμοποιούνται αί λεγόμεναι ασύγχρονοι ήλεκτρο
κινητήριοι μηχαναι, τοιαϋται δηλονότι ώστε ή στροφή νά μή γίνηται έν 
ίσω ακριβώς πρός τήν έναλλαγήν τών μαγνητικών πόλων χρόνω. Ε π ί 
σης χρησιμοποιούνται συνήθως ήλεκροκινητήριοι μηχαναι τριφασικοΰ 
ρεύματος, διάγραμμα δέ τοιούτων ασύγχρονων ήλεκτροκινητηρίων μηχα
νών τριφασικού ρεύματος παρέχα τό παρατιθέμενον σχήμα (Σχ . 2). Τ ά 
έκ δυναμομηχανής τριφασικής τρία εναλλακτικά ρεύματα διαφόρου 
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φάσεως άγονται είς τρία συμπλέγματα περί τόν άκίνητον δακτύλιον, 

απέχοντα αλλήλων άνά 120° ' καί τά μέν αρχόμενα άκρα τών συρμά

των συνδέονται άπ' ευθείας μετ ' αλλήλων έν βραχεία κλείσει, ένώ τά 

τρία έτερα ελεύθερα άκρα συνδέονται μέ τούς τρεις αγωγούς τούς μετα

φέροντας τό τριφασικόν ρεύμα. Έν τώ δακτυλίω λαμβάνομεν επίσης 

στρεφόμενον μαγνητικον πεδίον, τό όποιον παρέχει τήν περιστροφικήν 

κίνησιν είς δεύτερον έσωτερικόν δακτύλιον Β, ήτοι κινητόν όπλισμόν 

περιειλιγμένον διά συρ

μάτων, έν ώ γεννών

ται έξ επαγωγής ρεύ

ματα. Αί τοιαύται 

ήλεκτροκινητήριοι μ η 

χαναί περιστρέφονται 

τόσον ταχύτερον, Οσον 

ολιγωτέραν παροχήν 

εσωτερικώς παρέχου-

σιν. Έάν δέν είναι 

πεφορτισμέναι, ή περι

στροφή τοΰ εσωτερικού 

δακτυλίου γίνεται έν 

τώ αύτώ σχεδόν χρόνω 

έν ω καί ή εναλλαγή 

τών μαγνητικών πό

λων έν τώ άκινήτω δακτυλίω' κατά τήν φόρτωσιν όμως αυτών τό 

άσυγχρονον επαυξάνει, χωρίς έν τοσούτω ή διαφορά τής ταχύτητος νά 

άνέλθη τά 10 τό πολύ τοις εκατόν. Ώ ς μειονέκτημα τών μηχανών 

τούτων δέον νά θεωρήσωμεν Οτι δέν δύναται νά ρυθμισθή βαθμιαίως ή 

κλεΐσις αυτών έν τώ κυκλώματι, ούτω δέ κατά τήν στιγμήν τής ενάρ

ξεως τής περιστροφής άπαιτοΰσι ρεύμα ίσχυρόν. Ά λ λ ά καί δι ' άπλοΰν 

ήτοι μονοφασικόν έναλλακτικόν ρεΰμα κατεσκευάσθησαν ήλεκτροκινητή

ριοι μηχαναί, αϊτινες όμως δέν δύνανται άφ' εαυτών νά τεθώσιν εϊς 

κίνησιν, έάν δι ' οίουδήτινος τρόπου δέν δοθή είς αύτάς ή πρώτη πρός 

κίνησιν ώθησις, τοΰθ'όπερ κατορθοΰται κυρίως δι'ιδιαιτέρας διατάξεως 

τής τών ήλεκτρομαγνητών συσπειρώσεως. 

Οΐαν σημασίαν διά τήν μετατροπήν τής ηλεκτρικής ενεργείας εϊς 

μηχανικήν ένέχουσιν αί έν τοις ανωτέρω περιγραφεϊσαι ήλεκτροκινητή-
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ριοι μηχαναί, τοιαύτην κέκτηνται διά τήν μετατροπήν τής ηλεκτρικής 
ενεργείας είς άλλην ενεργείας μορφήν αί άλλαι έν ταϊς έφαρμογαίς τοΰ 
ηλεκτρισμού χρησιμοποιούμεναι, συσκευαί" ούτω π. χ. διά τών λυχνιών 
πυρακτώσεως ή τών τοξοειδών λαμπτήρων παρεντίθενται έν τω κυκλώ
ματι τοΰ έκ τών κεντρικών ηλεκτρικών σταθμών μεταφερομένου ρεύμα
τος όργανα σκοποΰντα τήν μετατροπήν τής ηλεκτρικής ενεργείας είς 
θερμαντικήν, τής όποιας μέρος μέν άπόλλυται ώς έκ τής ανακλάσεως 
αυτής, μέρος δέ αποδίδεται εις φώς. Κύριος ούτω σκοπός τής ηλεκτρο
τεχνικής, καί ίδία τής τεχνικής τών ισχυρών ηλεκτρικών ρευμάτων, τυγ
χάνει ή παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας, ή μεταφορά αυτής καί ή έν 
τω τόπω τής χρησιμοποιήσεως εφαρμογή πρός διαφόρους σκοπούς. 

ΕΠΑΜ. Θ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

Σχ. 2. 



" Μ Ι Α Α Θ Η Σ Α Υ Ρ Ι Σ Τ 0 Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α , , 

Κύριε Διευθυντα τής Αρμονίας, 

Ό κ. Τρύφων Εύαγγελίδης κατεχώρισεν έν τω προηγουμένω τεύχει 

τής Αρμονίας σημείωμα περί βυζαντινής τίνος παροιμίας, περιεχόμενης 

έν τή συλλογή τών Αίσωπείων παροιμιών τοΰ φύλλου τοΰ κωδικός τής 

έν Δρέσδη δημοσίας βιβλιοθήκης, οπερ άνεΰρεν ο 'Ρώσος Ίερνστεδ καί 

έδημοσίευσεν έν τοις Βυζαντινοις Χρονικοΐς τής Πετρουπόλεως. Τήν 

παροιμίαν ταύτην δέν έκρινεν άσκοπον ό κ. Εϋαγγελίδης νά αναδημο

σίευση πρός γνώσιν, ώς λέγει, τών περί τά τοιαύτης φύσεως θέματα 

διατριβόντων, άφοΰ ούτε ό Μηλιαράκης έν τή περί πεπέρεως πραγμα

τεία του, ούτε ό Κρουμβάχερ έν τή έκδόσει τής συλλογής τών βυζαντι

νών παροιμιών τοΰ έν Μόσχοι κωδικός, ούτε έγώ έν ταϊς Παροιμίαις 

μου έδημοσιεύσαμεν ταύτην. 

'Αναγκαϊον κρίνω νά παρατηρήσω, ότι ή παροιμία είναι γνωστό

τατη είς πάντας «τούς περί τά τοιαύτης φύσεως θέματα διατρίβοντας». 

Ά λ λ ' ό μέν κ. Μηλιαράκης δέν έμνημόνευσε ταύτης, διότι έν τή πραγ

ματεία του δέν έκρινε σκόπιμον νά δημοσίευση πάσας τάς περί πεπέ

ρεως βυζαντινάς ή σημερινάς παροιμίας, αρκεσθείς είς έκλογήν τίνων έξ 

αυτών. Ό δέ Κρουμβάχερ διά τόν άπλούστατον λόγον, ότι τό φύλλον 

τής Δρέσδης άνευρέθη καί έδημοσιεύθη βραχύν χρόνον μετά τήν έκδοσιν 

ύπ' αύτοΰ τής έν τώ κώδικι τής Μόσχας συλλογής, έξ ού είχεν άπο-

σπασθή τό φύλλον εκείνο. Έγώ δέ, διότι ό οικείος τόπος τής παροιμίας 

ταύτης είναι μετά τών άλλων τών είς τό πέπερι αναφερομένων, ό δέ τό 

γράμμα Π περιέχων τόμος τής συλλογής μου δέν εξεδόθη ακόμη.Άπο-

ρον δέ μοι φαίνεται, διατί άνεζήτησεν ταύτην είς τάς σελίδας 45 καί 59 

τοΰ Α ' τόμου τής συλλογής μου" είς τάς σελίδας 1—68 τοΰ τόμου 

τούτου έξέδωκα συλλογάς ανέκδοτους βυζαντινών παροιμιών έξ αθωνι

κών χειρογράφων ακριβώς δέ είς τάς σελίδας, είς τάς όποιας παραπέμ

πει, ευρίσκονται δύο άλλαι παραλλαγαί τής αυτής παροιμίας, αΐτινες 

μετά τής ύπ' αύτοΰ άναδημοσιευομένης καί πολλών άλλων βυζαντινών 

καί σημερινών παραλλαγών θά καταχωρισθώσιν έν τώ τόμω τής συλλο

γής μου τώ περιέχοντι τό γράμμα Π . Σημειωτέον ότι περί τής εκδό

σεως τού Ίέρνστεδτ διαλαμβάνω έν τω τόμω Γ' σ. 9, περί δέ τών έν 

αύτη παροιμιών έν σ. 120—123 τού αύτοΰ τόμου. 
Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 

G U S T A V E S C H L U M B E R G E R 

E x p e d i t i o n des « A l m u g a v a r e s » o u r o u t i e r s C a t a l a n s e n O r i e n t 

( a v e c u n e c a r t e ) , p . 3 9 2 . L i b r a i r i e P l o n . P a r i s 1 9 0 2 . 

Έν τή ιστορία τοΰ έθνους ημών έξαιρετικήν θέσιν κατέχουσιν οί 

χρόνοι τής Φραγκικής κατακτήσεως. Δύο πολιτισμοί, ίδιορρύθμως άπό 

αιώνων διαμορφωθείς έκάτερος, ήλθον είς διαρκή έπιμιξίαν καί έν τή 

ελληνική γη ένεφυτεύθη όλη ή ιεραρχία τού φεουδαλισμού μέ τούς βαρώ-

νους και ίππότας, ένεφυτεύθησαν τά έθιμα τά ιπποτικά τής Δύσεως μέ 

τόύς τρουβαδούρους καί τάς τζόστρας" έπί τών ελληνικών ορέων ύψώθη-

σαν τά φρούρια τών κατακτητών, έν οίς ήκούσθη πολλάκις τό άσμα 

τών σιδηροχιτώνων πριγκίπων τής κατακτήσεως, καί τά όποια έμποι-

οΰσι σήμερον παράδοξον εντύπωσα παρά τάρχαϊα ερείπια καί τάς 

αύστηράς γραμμάς τής περιβαλλούσης ελληνικής φύσεως. Κατά τήν 

πολυκύμαντον ταύτην έποχήν, τυχοδιώκται Ισπανοί, εξελθόντες έκ τών 

υπωρειών τών Πυρηναίων, διηυθύνθησαν πρός τούς αιγιαλούς τής Ιωνίας 

καί τής Θράκης καί τέλος ίδρυσαν, κατά τάς αρχάς τοΰ Ι Δ ' αιώνος, 

ίσπανικόν δουκάτον έν τή πόλει τής Παλλάδος καί τού Περικλέους. Ή 

οδύσσεια τών Ισπανών τούτων μισθοφόρων — οδύσσεια θαυμαστή, ρω-

μαντική καί αιματηρά — είναι έν πολλοίς άγνωστος είς τούς φιλίστορας 

τούς τερπομένους μέ τήν μελέτην τών πράξεων τοΰ παρελθόντος. Ανέλαβε 

νά τήν καταστήση γνωστήν, έν βιβλίω έκδοθέντι προ ολίγων ήμερων έν 

Παρισίοις, άνήρ τά μάλιστα έμπειρος καί δεξιός, ό διάσημος βυζαντι

νολόγος καί μέλος τόΰ Ινστιτούτου κ. Γουσταυος S c h l u r n b e r g e r . 

Είς τάς γλαφυράς σελίδας τοΰ κομψότατου τυπογραφικώς βιβλίου 

τούτου έξεικονίζονται ζωνταναί αί τραχείαι μορφαί τών αρχηγών τών 

Κατελάνων μισθοφόρων, φύσεις παράτολμοι καί ακόρεστοι σωματικών 

απολαύσεων καί παραβόλων ονείρων — τύποι τέλειοι τών τυχοδιωκτών 

εκείνων τοΰ μεσαιώνος, οΐτινες έφέροντο πρός αυτοκράτορας ώς ίσοι προς 

ίσους, ΐδρυον δυναστείας καί κατέλθον βασίλεια. Ύπό τοιούτους άρχη-
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γούς, ών προεξάρχει ό μυθώδης 'Ρογήρος «ό υιός του διαβόλου», παρε-
λαυνουσι προ τών χρυσών ανακτόρων τής μητροπόλεως τής Ανατολής, 
ώς μισθοφόροι τών Παλαιολόγων, λαοί συμμικτοι — Κατελάνοι, Ά ρ α -
γώνιοι, Ναβαρραϊοι, Γασκώνοι, Σικελοί, άνδρες ευγενούς καταγωγής, καί 
μετ αυτών οί Άμογάβαροι (κατά Νικηφόρον τόν Γρηγοραν), ώς άπεκά-
λουν οί Άραβες τους πεζούς πολεμιστάς τής Δύσεως. Κατ ' έθος πανάρ-
χαιον οί πολεμιστοί ούτοι σύρουσι μεθ' εαυτών τάς γυναίκας, τάς παλ
λακίδας, τά τεκνα καί τάς θρασείας εταίρας, αΐτινες, καταλιποΰσαι 
χλοερά Πυρηναϊκά χωρία ή Σικελικάς πεδιάδας, δύνανται νά χειρίζων-
ται έν ανάγκη τά έν πυρί έστομωμενα βέλη καί τήν βαρείαν σπάθην 
τών τραχέων συντρόφων αυτών. 

Έπειτα περιγράφει μέ ποιητικήν εξαρσιν τάς έπικάς σκηνάς τάς διαδρα-
ματισθείσας έν τή Μ . Ασ ία , όπου οί Καστιλλανοί καί Γασκώνοι ιππείς 
άναβοοΰντες αθρόοι « Άραγώνιοι, Άραγώνιοι, άκονίσατε τον σίδηρον» καί 
κρούοντες τό έδαφος μέ τήν αίχμήν τών λογχών καί τής μακράς σπάθης, 
κυνηγούσι τούς Τουρκομάνους ιππείς είς τά πεδία τών Σάρδεων καί τοΰ 
Πακτωλοΰ, τά πλήρη μυθολογικών παραδόσεων καί ιστορικών αναμνήσεων. 

Μετά δέ τήν ύπό τών Ελλήνων σφαγήν τοΰ άρχηγοΰ των 'Ρογήρου 
κηρύττουσι τόν πόλεμον πρός τόν αυτοκράτορα, πόλεμον ό όποιος έφερε 
τήν γηραιάν αύτοκρατορίαν είς τό χείλος τοΰ βαράθρου. Αί λυσσώδεις 
μάχαι τών Άμογαβάρων πρός τούς Βυζαντινούς, αί ανήκουστοι ωμό
τητες καί δηώσεις τής Θράκης καί Μακεδονίας, τάς οποίας έγκαταλεί-
πουσιν ίνα εύρωσιν εις τήν εύφορον Θεσσαλίαν κοιλάδας καί πόλεις 
άλλας άνθηράς νά καταστρέψωσιν, ή μεγάλη μάχη τής Κωπαίδος, όπου 
έπεσε τό άνθος τών Φράγκων ιπποτών τής Ελλάδος καί ή οποία επέ
φερε τήν ίδρυσιν ΐσπανικοΰ δουκάτου ύπό τόν Παρθενώνα—ταύτα 
πάντα έξεικονίζονται διά μάγου γραφίδος, διά γλώσσης ποτέ μέν υψη
λής, ποτέ δέ μαλακωτέρας, πάντοτε Ομως γλαφυράς καί ποικιλλομένης 
μέ τάνθη τής ποιήσεως, ή όποια έπιπνέει τό όλον καί εμψυχώνει τάς 
παριστανομένας δραματικάς καί αλλόκοτους σκηνάς. 

Επιτυγχάνει τού σκοποΰ αύτοΰ θαυμασίως ό γλαφυρός συγγραφεύς" 
σκοπός του δέν είναι ή συγγραφή αύστηράς επιστημονικής πραγμα
τείας, τής οποίας ό φόρτος τών παραπομπών καί συζητήσεων θά καθί
στα απρόσιτα είς τούς φιλίστορας τά πορίσματα τών ιστορικών ερευ
νών καί θ' άφηνον άγνωστον είς αυτούς τήν θαυμαστήν όδύσσειαν τών 
Κατελάνων έν τή Ανατολή. Ή περίοδος καθόλου τής Φραγκοκρατίας 
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έν Ελλάδ ι είναι μοναδική ίσως είς τήν ίστορίαν διά τό πολυμιγές αυτής 
καί τό πλήθος τών έπί σκηνής εμφανιζομένων προσώπων, τήν άπροσδό-
κητον άλλαγήν τής σκηνογραφίας, τόν πλοΰτον είς γεγονότα δραματικά 
καί έπικήν μεγαλοπρέπειαν. Ουχί μικράν ύπηρεσίαν θά παρειχεν εκείνος, 
όστις, κατέχων τήν τέχνην τής ιστορικής αναπλάσεως καί εγκρατής 
άμα τής ιστορικής επιστήμης, θά ελάμβανε καί άλλας περιόδους τής 
εποχής ταύτης ώς ύποκείμενον έργου τέχνης. Ζηλευτόν δέ πρότυπον θά 
είχε πρό αύτοΰ τούς «Άμογαβάρους» τοΰ διαπρεποΰς βυζαντινολόγου. 
Δέν υπάρχει μεταξύ τών χρονικών τών μέσων αιώνων, χρονικών πολ
λάκις τόσον θαυμαστών, περιπέτεια περισσότερον αλλόκοτος καί δραμα
τική, περισσότερον ανήκουστος άπό τήν νέαν ταύτην έκστρατείαν πρός 
κατάκτησιν τού χρυσού δέρατος" καί τήν περιπέτειαν ταύτην έν μορφή 
καλλιτεχνική καί τά μάλιστα έπαγωγώ βλέπομεν έκτυλισσομενην πρό 
τών οφθαλμών ημών έν τώ βιβλίω τοΰ κ. S c h l u m b e r g e r . 

«Πόσαι διηγήσεις, άνακράζει, έχει νά γράψη τις, πόσας περιπέτειας 
νάφηγηθή!» Αληθώς, ο διεξερχόμενος τάς σελίδας τών «Άμογαβά
ρων», θαυμάζει διά τήν ύλην τήν πλουσίαν, τήν οποίαν παρέχει ή 
εποχή αύτη πρός καλλιτεχνικήν δημιουργίαν αί εικόνες σκηνών δραμα
τικών, διά τό έμψυχον τών περιγραφών, παρέρχονται αυτόματοι πρό 
τής φαντασίας τοΰ άναγνώστου. Τ ά χαρίσματα δέ ταΰτα, ένούμενα μέ 
τήν έντέλειαν καί τήν γλαφυρότητα τοϋ ύφους, τό κάλλος καί την 
σαφήνειαν τής γαλλικής γλώσσης, θά ήδύναντο νάποδείξωσι τό κομ-
ψόν έργον τοΰ Παρισινοΰ σοφοΰ τέλειον δημιούργημα τέχνης, άν ή 
ιστορική αλήθεια δέν έδέσποζε τοΰ όλου καί δέν έξήγεν ήμας τοϋ λογο
τεχνικού ονείρου, Οπερ άναπλάττομεν διεξερχόμενοι τάς χαριέσσας άλλά 
καί αίματηράς άμα σελίδας ταύτας. 

Όφείλομεν χάριτας είς τόν βαθύν επιστήμονα, ό όποιος προήγαγε 
τήν βυζαντιακήν έπιστήμην διά τών πολυτίμων νομισματικών περί ταύ
την εργασιών των, ό όποιος είς αλησμόνητους σελίδας έξεικόνισε τό έπι-
κόν μεγαλεϊον τών πολέμων μεγάλων αυτοκρατόρων κατ' Αράβων, 
'Ρώσσων καί Βουλγάρων έν τή άληθεί βυζαντικη εποποιία αύτοΰ" όφεί
λομεν ομοίως χάριτας αύτώ, ότι κατέστησε τοις πασι προσιτήν τήν 
μελέτην πολυτάραχου στρατείας μέ άγάπην καί ένθουσιασμόν μεταδοτι-
κόν, μέ δύναμιν άναπλαστικήν άπαράμιλλον, μέ ζωήν καλλιτεχνικήν. 

Έν Παρισίοις κατά Μάϊον του 1902. 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ I. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ 
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Αντίγραφοv. 

Θέλομε σάς φανέρωση ακόμη τά κακά καϊ τή μεγάλη συμφορά όπου 
ακολούθησε 'ς τά Καστρινά μερη, τώρα όπου έμάθαμε καλά τά γενό
μενα. 'Σ τό Κάστρο μεσα έσκοτώσανε κυργιακή καϊ δευτέρα καί εύρεν 
ό Πασσάς σκοτωμένους μόνο μεγάλους άντρες 750, χωρίς εκείνους οπού 
έρριξαν 'ς τά πηγάδια καί χωρίς τά μωρά παιδιά όπου τά έσφαξαν 'ς 
τα χέργια τως επάνω. Ό μητροπολίτης 'ς τού πασσά τό κανόνι έγλύ-
τωσε, τό Συναίτη κονόμο τόν έσκότωσαν και ένα πίσκοπο. Τζή Ά ρ χ ά -
ναις δέν άφήκανε κανένα, 'ς τή Βιάνο έσκοτώσανε 60 νομάτους, 'ς τό 
Μονοφάτζι Καστέλι δέν έξεπέρδευσαν παρά 4 νομάτοι. Άπό τό Χάρακα, 
άπό όλα τά καστέλια τού Κάστρου όσους εύρήκαν κανείς δέν έγλύτωσε. 
Μόνο 'ς τή Στ ια τό Καστέλι δέν έπειράξανε ακόμη. 'Σ τό Κάστρο άπό-
της ήρχισε ό άρπετός(;), έφερετζονάντανε οί άνθρωποι διά νά φύγουν 
τεπτίλιδες καϊ έπιάνατζοι καί σκοτόνατζοι" ύστερα δέν άφήκανε καμμιά 
γυναίκα. Άπό τζή κασέλαις μέσα τζή έβγάνανε καί σκοτόνατζη, καί 
δέν άφήκανε ψυχή, μήτε μωρό παιδί. Ή γυρογιαλιές άπό τά Καπετα-
νιανά έως τά Μάταλα είναι γεμάταις φαμελιαΐς· ετούτα όλα φανερώ
σατε τα τοΰ Άφεντός καϊ κάμετε διά σώμα καί αίμα Χριστού έλεος νά 
μή χαθοΰνε καί αύταϊς. Προφτάσετε μας φυσέκια καί τουφέκια τό γλη-
γορήτερον. 

1 8 2 8 Αυγούστου 2 0 . (ανευ υπογραφης). 

Άληθής καϊ βεβαία εΐδησις τών συμβάντων τών εις την Μητρόπολιν 

της Κρήτης καϊ η σφαγή τών τοσούτων χριστιανών. 

Είς αυτό δέ τό τραγικόν δράμα παρευρέθην κάγώ ώς πολίτης, άλλά 

προσποιηθείς τόν φρενόληπτον καϊ μωρόν διέφυγον τόν θάνατον καί εύρων 

καιρόν κατέφυγον είς τό έκεΐ εύρισκόμενον ίονικόν πλοϊον ύπό σημαίαν 
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ίσπανικήν. Ό φιλάνθρωπος εκείνος πλοίαρχος ονόματι Ί ω . Βεργωτής 

έφύλαξεν έμέ καί άλλους ες καί τοιούτω τρόπω έφύγαμεν τόν θάνατον 

άφήσαντες έκεϊθε τάς δυστυχείς οικογενείας μας. 

Ή ήμερα καθ' ήν ή τρομερά τραγωδία έγένετο ήτον ή 12 Αυγού

στου, οπού έφέρθη τό πτώμα τοΰ χίλιάρχου Τούρκου Άγριολίδη καλου

μένου, Οστις έφονεύθη είς ένα πόλεμον όπου συνεκροτήθη μετά τών 

Ελλήνων είς τά έξω τής πόλεως μέρη, τόν οποίον άφοΰ έφερον είς τήν 

πόλιν δέκα πέντε χριστιανοί έκ τών δούλων των τούς έφόνευσαν είς 

άνταμοιβήν ανηλεώς. 

Ίδόντες δέ τό χωρίς κεφαλήν πτώμα ότε υιός καί συγγενείς καί λοι

ποί Τούρκοι έφώναξαν αμέσως τό όσοι οπαδοί τοϋ Μωάμεθ (ούμέτ μου-

χαμέτ) καί έν ροπή όπλισθέντες άρχισαν νά κατασφάζουν τούς ανθρώ

πους χωρίς έξαίρεσιν μή φειδόμενοι ούτε τους ανηλίκους παϊδας. 

Ή τ ο ν ήμερα Κυριακή ώρα έκτη τής ημέρας, άλλ' επειδή ή έξ ωρών 

σφαγή δέν ήτον αρκετή νά χόρταση τήν θηριώδη ψυχήν των άπό άνθρώ-

πινον αίμα, εξακολούθησαν σφάζοντες καί τήν Δευτέραν έως τό βράδυ, 

χωρίς ό πασσάς νά θελήση νά απάντηση τό κακόν, άλλ' άφησε τό πάν 

εις τήν διάκρισιν τών φονέων, καί τόσοι μόνον έγλύτωσαν όσοι δηλ. 

ημπόρεσαν να κρυφθώσιν είς τουρκικάς οικίας ή νά πέσωσιν είς φρέατα 

καί είς μερη ρυπαρά καί δυσώδη, άλλά καί αυτοί πολλά ολίγοι καί 

πάντοτε είς κίνδυνον, διότι έκ τοΰ μέρους εϊς ο ήμην κρυμμένος άκουσα 

νά λέγουν οί Τοΰρκοι «άς τούς άφήσωμεν νά ξεφοβηθοΰν καί τότε πάλιν 

(λέξις δυσανάγνωστος)». Έφονεύθησαν δέ έως τριακόσιοι ογδόντα έξ, 

ών καί τρεις ιερείς, πόσοι δέ εις τούς έξω τής πόλεως αγρούς είναι άδη-

λον εις έμέ, είναι όμως αυτοί διπλασίως περισσότεροι. 

Γραμπουσα τήν 9 Σεπτεμβρίου 1828. 

Αντώνιος "Ράλλης Μ ιχαήλ Κωνσταντίνου 
Γεώργιος Μανονηλ Στέφανος Κωνσταντίνου 

Ιωάννης Μ ιχαήλ Μανουήλ Βασιλειου 

Προς τήν Επιτροπή και λοιπούς κατοίκους τής Γραμπούσης. 

Διά τοΰ κυρίου ' Ε μ . Τουμπάζη πληροφορούμεθα ώς άπό μέρους τού 
Έξοχωτάτου Πρώτου Στολάρχου άπασών τών ναυτικών δυνάμεων τής 
Ελλάδος κυρίου, κυρίου Κοχράνου, ότι κατά τά μέρη ταΰτα έσυλλήφθη 
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μία κορβέτα εχθρική, άπό ποίους όμως αγνοείται, διότι αϋτοϋ περιπλέει 
και τό ίβρίκιον τής Έξοχότητός του. Επίτηδες λοιπόν στέλλεται παρά 
τής Έξοχότητός του ό κύριος Έ μ . Τουμπάζης, καί είτε άπό ίβρίκιον 
του έσυλλήφθη είτε άπό ιδικά σας πλοία, ημείς δέν ήμποροΰμεν παρά 
μετά μεγάλου σεβάσματος νά σας είπώμεν νά ακούσετε τάς διαταγάς 
τής Έξοχότητός του καί τάς συμβουλάς τοΰ γενικού φίλου μας καί 
κλεινοΰ φίλου τής πατρίδος μας κυρίου Έ μ . Τουμπάζη, πεπεισμένοι ότι 
πασα υπακοή καί εύπείθεια είς τάς διαταγάς τής Έξοχότητός του 
συντέμνει τόσον τόν δρόμον τής ελευθερίας τής πατρίδος μας, όσον δέν 
ημπορείτε νά στοχασθήτε. 

Παρά τοΰ κυρίου Τουμπάζη πληροφορείσθε τό περιπλέον καί ημείς 
άδελφικοασπαζόμενοί σας μένομεν έν βία 

'Εν Τροιζήνι (Δαμαλα) και εκ τοϋ τόπον τής Συνεδριάσεως τήν 5 Απριλίου 1827. 

Οι πληρεξούσιοι Κρήτης 

Ν . 'Ρενιέρης 
Ν. Οικονομος 

' E μ . Αντωνιάδης 
Δ . Πρωτοσυγγελος 

(έπονται εννέα ετι υπογραφαί). 


