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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 γένει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστήμας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθίστα προσιτά εις τους Έλληνας 
δι ' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξένη φωνή συνάδουσι 
προς τόν άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας των ξένων γλωσσών η 
και δ ι ' άλλους λόγους δεν περιέρχονται ώς έπΐ τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ημών. 

Πρός όσον ενεστι τελειοτεραν έπίτευξιν τούτων ή «Αρμονία» μετ' 
ιδίας προσοχής θά παρακολουθη την φιλολογικήν κίνησιν της τε Έ λ λ ά -
δον και της αλλοδαπής, οΰ μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα οσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αϋτης, άλλά και άνα-
πτύσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξίων λόγου. 
"Οθεν και παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νεον σύγγραμμα, οπως πεμπη 
ήμΐν εν άντίτυπον αΰτοΰ, η οταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμΐν τουλάχιστον τήν εκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θελει φιλοξενεί έν ταϊς στηλαις αύτης πασαν έπι-
στημονικήν διατριβήν εγκρινομένην προηγουμενως ΰπό της πρός τόν 

σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής καϊ μή προσκρούουσαν 
εϊτε αμέσως είτε έμμεσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά
γματα τοΰ Ευαγγελίου. 

Ή «Αρμονία» εκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 
τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 8 ο ν μετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-
τηματ ι η και εντός τοΰ κειμένου. 

"Εκαστον τεϋχος τ ιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικώ φράγκου χρυ
σού), ή δέ ετησία συνδρομή δραχ. 10 (έν τώ έξωτερικώ φρ. χρ. 10). 

Οί συνδρομηται της «Αρμονίας» παρακαλούνται νά πέμψωσι τήν 

συνδρομήν των 

οι μεν εν Ελλάδι και τη Ανατολή 

πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, έν Άθήναις, Π λ α 

τεία Συντάγματος, κατάστημα Mπεκ καϊ Μπάρτ, 

οί δ' έν τη Δυτική Ευρώπη 

πρός τόν H e r r n P . 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 , 

Hosp i ta ls t rasse , μετά της έξης σημειώσεως : p o u r compte de 

Μ . Μ . B e c k & B a r t h a A t h e n e s . 
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Τό περιοδικόν τούτο σύγγραμμα έκδιδόμενον άπό πενταετίας τ α κ τ ι 
κώς κατά τριμηνίαν, μετά πλήθους καλλιτεχνικών πινάκων και εικόνων, 
ύπό τοΰ δυευθυντοΰ του Έθνικοϋ Νομισματικού Μουσείου της Ε λ λ ά 
δος Ίω. Ν. Σβορώνον τη συνεργασία τών κρατίστων νομισματολόγων 
της Ευρώπης, αποτελεί τόν άριστον έπιστημονικόν και πρακτικόν όδη-
γόν τών καταρτιζόντων συλλογάς αρχαίων νομισμάτων. 

Εις τους συνδρομητάς ή Διεύθυνσις τοΰ περιοδικού παρεχει προθύμως 
καί πασαν αϊτουμενην όδηγίαν ή πληροφορίαν. 

Έργασίαι δημοσιευθείσαι τό πρώτον έν τω περιοδικω τούτω έστεφθη-
σαν ήδη εις τρεις διαφόρους επιστημονικούς διαγωνισμούς έν τη Ε σ π ε 
ρία Ευρώπη. 

Συνδρομή ετησία προπληρωτεα εξωτερικού μεν φράγκα 20, εσωτε
ρικού δέ δραχμαϊ 30. Έγγραφη συνδρομητών παρά τω διευθυντή τοΰ 
περιοδικού εν τω Ε θ ν ι κ ή Νομισματική Μουσείω ή παρά τοις βιβλιο-
πώλαις Μπέκ και Μπάρτ έν Αθήναις, πλατεία Συντάγματος. 

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η Σ Α Ν 

Α. Μηλιαράκη. Οικογένεια Μαμωνά. Ιστορική και γενεαλογική μελέτη 

της οικογενείας Μαμωνά από της εμφανίσεως αυτής εν τη ιστορία 

μέχρι σήμερον ( 1 2 4 8 — 1 9 0 2 ) . Σελ. 158. 

Κ. Κοσμη. Έκλογαϊ εκ τών Ελληνικών και της Κυρου Παιδείας 

τοΰ Ξενοφώντος, μετά μαθητικών σχολίων. Τεύχος 2 ο ν . Σελ. 80. 

Τ ιμάτα ι 1,30. 

Γ. Ν. Φιλάρετου. Πολιτειαι και κοινότητες. Κοινά και όμοσπονδίαι. 

Σελ. 52. 

Ψυχιατρική καί Νευρολογική 'Επιθεώρησις. Μηνιάϊον Επιστημονι-

κόν περιοδικόν. Συντάκτης καί διευθυντής Σ. Γ. Βλαβιανός. Τεύχος 

Ιον. Σελ. 82 εις μέγα 8 ο ν . 

Β. Πατρικίου. Τα Ασκληπιεία η φθισιατρεΐα. Μετά 18 εικόνων. 

Σελ. 104. 

'Εν Αθήναις ΤυπογραφεΙον 'Έστία, Κ. Μάισνερ και Ν'. Καργαδουρη — 3397. 
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(Συνεχεία) 

Παρακολουθοΰμεν τήν όδόν. ήτις έν ελιγμοί; ανέρχεται προς τά δεξιά 
και δι' αποτόμου ατραπού φέρει πρός το ύψηλότερον μέρος της πόλεως. 
Ή οδός καταλήγει εις πρόπυλον διωρόφου οικίας, ής τό κάτω μέρος 
είναι έν μέρει έσκαμμένον εντός τοΰ βράχου, άλλά και ό άνω όροφος 
ερείδεται έπΐ τού βράχου. Από τοΰ μέρους τούτου έχει τις ώραίαν θέαν 
πρός τό όρος τοΰ Προφήτου Ήλιου, πρός τό νεκροταφεϊον της Σελλάδας 
και πρός άρχαϊόν τι οικοδόμημα, ολίγον κατωτέρω κείμενον. Ό εισερ
χόμενος είς τήν πόλιν διά της οδού ταύτης εύρισκει εκεί καλώς λελα-
ξευμένον σπηλαιον, τό όποιον, ώς αναφέρει επιγραφή τις παρά τήν εϊσο-
δον, ήτο άφιερωμένον είς τήν άρχαίαν ελληνικήν λατρείαν, και ήδη είναι 
εκκλησία τιμώμενη είς τήν μνήμην της Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος. 
Ό εχων καιρόν νά διερεύνηση πάσας τάς γωνίας του σπηλαίου τούτου 
εύρίσκει εντός αυτού δεξαμενάς και σειράν λίθινων θρόνων αφιερωμένων 
τη Δήμητρι και τη Κόρη" ό έπειγόμενος ν' αναχώρηση άς έπισκεφθη 
τουλάχιστον τό παρακείμενον οικοδόμημα, τό όποιον μετά προσθηκών 
πρός ανατολάς και μεταγενεστέρων τινών προσαρτημάτων δεν παρουσιά
ζει μέν τ ι τό εκτακτον, άλλά περιείχε νεανικήν κεφαλήν της τεχνοτρο
πίας τοΰ Πολυκλείτου και ώραιότατον. άκέφαλον δυστυχώς, γυναικεΐον 
άγαλμα, όπερ σήμερον κοσμεί τό Μουσεϊον της Θήρας, και πρός τού
τοις έπιγραφήν, ήτις περιλαμβάνει έπιστολήν τοΰ βασιλέως Πτολεμαίου 
Γ' τοΰ Ευεργέτου πρός τόν έν θήρα φρούραρχον αύτοΰ Άπολλωνιον και 
κατάλογον στρατιωτών συνεργασθέντων είς τήν οίκοδομήν τοΰ Γυμνασίου. 
Ενταύθα επομένως ήτο τό γυμνάσιον της φρουράς τοΰ Πτολεμαίου και 

τό άνω οικοδόμημα, τό κείμενον έν θέσει επιφανεί τοσούτον, θά ήτο ή 
κατοικία τοΰ «φρουράρχου, τοΰ τεταγμένου επί Θήρας». Έ ν Ί τάμω της 
Κρήτης τοιούτον κτίριον εκαλείτο «Πτολεμαίκή οικία», άλλ' οί συγγρα
φείς ουδέν άναφέρουσι περί εποχής πτολεμαϊκής έν Θήρα διο φείλομεν 
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ν'άναγνωρίσωμεν την μεγάλην ιστορικήν καί άρχαιολογικήν σημασίαν, 
ήν έχουσιν αί τοιαΰται έπιγραφαϊ διαφωτίζουσαι ημάς περί εποχής σκο
τεινής καί άγνωστου. 

Άπό τής θέσεως τοΰ Γυμνασίου μεταβαίνομεν δι ερήμου πλατείας, 

έν ή ουδέν φαίνεται ή ίχνη τινά δεξαμενών, προς μέγα σύμπλεγμα 

οικιών. Τό έδαφος τούτων κείται 1 —2 μ. βαθύτερον τοΰ ανωτέρου 

άνδήρου- τό σύμπλεγμα τών οικιών τούτων συνορεύει ανατολικώς πρός 

κατωφερή όδόν καί δυτικώς πρός άλλην όδόν, άνηκε δέ κατά πάσαν 

πιθανότητα εις δημοσίας υπηρεσίας, άλλ' ουδέν άναφέρουσι περί τούτου 

αί έπιγραφαϊ. "Ανωθεν τών οικιών τούτων βλέπει τις μεγάλην δεξαμε

νής ής ή σωζόμενη έτι στέγη έστηρίζετο έπί 6 κιόνων τό κονίαμα τής 

δεξαμενής ταύτης, λεϊον καί πυκνόν, σώζεται μέχρι σήμερον. Κατά τόν 

Μάϊον τοΰ τρ. έτους (1902) περιείχεν ή δεξαμενή αύτη ακόμη ύδωρ 

ενός μέτρου διαυγέστατον. Η λαμπρά αυτής κατασκευή προυκάλεσε τόν 

θαυμασμόν τών έν ταϊς άνασκαφαϊς εργαζομένων ανθρώπων. «Αυτό 

είναι έργον τών αρχαίων Ελλήνων, μας εϊπον τοΰτο δέν 'ξεύρουν οί 

μαστόροι μας». Τό κύριον οικοδόμημα περιέχει δύο μεγάλας αίθουσας 

7 1/2, : 9 1/2 καί 10 1/2 : 11 μετρ. μήκους τών πλευρών μεταξύ τών 

αιθουσών τούτων ύπάρχουσιν ακανόνιστα τινα μικρά δωμάτια, παρα-

μορφωθέντα διά μεταγενεστέρων προσθηκών. Τ ά αρχαιότερα μέρη δια

κρίνονται διά τής επιμελούς έπιχρίσεως τών τοίχων, ανακαλούσης εις 

τήν μνήμην τόν πομπηιανόν ρυθμόν καί ομως ήσαν καθαρού ελληνι

κού ρυθμοΰ, οίος εύρηται κατόπιν καί έν Περγάμω κατά τήν μαρτυρίαν 

τοΰ D o r p f e l d . 

Έπί τής δυτικής κλιτύος τοΰ λόφου κλίμαξ άγει πρός οικήματα κεί

μενα κατωτέρω, τά όποια αναμφιβόλως ειχον καί άνω οροφον προσιτόν, 

ως φαίνεται, μόνον διά τής κεντρικής αυλής. Έ ν τινι τών οικημάτων 

τούτων ευρέθησαν έν έτει 1900 πολλά πήλινα αντικείμενα, έν οίς καί 

κεφαλή πολύ παράδοξος πωγωνοφόρου ανδρός φυσικού μεγέθους" ή κεφαλή 

είναι αρκούντως καλώς είργασμένη, άν καί ό τεχνίτης ήρκέσθη νά παρα-

στήση τήν κόμην δι αμυδρών μόνον γραμμών. Κατά πάσαν πιθανό

τητα ήτο ή κεφαλή αύτη πρόπλασμα, οπερ έμελλε νά έκτελεσθή κατό

πιν έκ μαρμάρου.Έκεΐ πλησίον ευρέθησαν καί έφέστιοι βωμοί έκ μεγάλων 

ηφαιστείων λίθων διά τόν πέλανον τής Κούρης καί διά τήν Έστίαν. 

Πλησίον τοΰ συμπλέγματος τούτου τών οικιών βλέπομεν έπί τής 

κορυφής τοΰ λόφου πλήθος άλλων μικρών καί μεταγενεστέρως μεταρ-
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ρυθμισθέντων οικημάτων, δι' ων άγει οδός λοξή καί ανώμαλος.'Έν τών 
οικημάτων τούτων φαίνεται οτι ήτο στοιχειώδες θεραπευτήριον (sana
torium), διότι ευρέθη έν αύτώ βωμός «θεών μεγάλων έπηκόων 'Ασκλη-
πιών Υπαταίων» και έτερος βωμός τής Υγιείας. Έκεΐ πλησίον είναι 
καί μικρότατη τις εκκλησία, ήτις έχει όλως ασυνήθη διεύθυνσιν. Δύσκο-
λον είναι νά διακρίνη τις έν αύτη τούς αρχαίους τοίχους άπό τών νεω
τέρων. Αριστερά τής εκκλησίας βλέπομεν οϊκίαν καλώς πως έκτισμένην, 
ής έν δωμάτιον κοσμείται διά ποικιλοχρόου μωσαϊκού, άλλο δέ περιέχει 
έν τω τοίχω όπήν έν σχήματι ήμικυκλικώ καί τεμάχια τινα τοιχογρα
φίας. Έν άλλω τινί τών οικημάτων τούτων βλέπομεν τούς εξωτερι
κούς τοίχους συγκειμένους έκ μεγάλων κυκλώπειων ογκολίθων ένταΰθα 
ήλπίζομεν νά εύρωμεν περίεργα τινα αντικείμενα, αλλά δέν εΰρομεν ή 
άκατέργαστον λίθον μετά κακότεχνου ποιήματος έγκεχαραγμένου. Τό 
ποίημα τοΰτο μεταδίδει φιλοσοφικάς τινας σκέψεις κατοίκου τινός ζήσαν-
τος τω 200 π. Χ . Τό ποίημα τοΰτο λέγει μεταξύ άλλων : 

«Ισον γαρ τό θανεϊν τε λέγω τό τε μηδέ γενέσθαι' 
Προς θάνατον τ' εύ εχων καί προς απαντ' άν εχοις 

"Αλγεα καί τά Τύχης· τοΰτο μέγιστον ϊκοις» κτλ. 

Τήν οϊκίαν ταύτην ώνομάσαμεν κατά μίμησιν τής ονομασίας του έν 

Πομπηία οίκου οίκον τοΰ φιλοσόφου. Περαιτέρω ύπάρχουσιν ερείπια 

βυζαντιακής εκκλησίας, μικρας μέν άλλά μετά στερεών θεμελίων, μετά 

έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ νάρθηκος καί άψϊδος' έπιμελέστερον εξετά

ζων τις τήν θέσιν ανακαλύπτει ΰπό τήν άψϊδα άρχαϊον ούδόν θύρας. 

Παρά τήν δυτικήν κλιτύν υπάρχει επιμελώς έκτισμένος τοίχος (άντη-

ρίς), καί τοΰτο εμφαίνει ότι πρόκειται περί σπουδαίου οικοδομήματος. 

"Ισως ήτο ένταΰθα ό έν επιγραφή εύρεθείση εις τό μέρος τούτο αναφε

ρόμενος ναός τοΰ Πυθίου Απόλλωνος, άλλά μετά μείζονος πιθανότη-

τος δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν οτι ένταΰθα εύρίσκετο ιερά τις οικία ανή

κουσα εις έταιρείαν τινά λατρείας (όργεώνας ή έρανιστάς). Όλίγον 

κατωτέρω έπί τής κλιτύος ευρέθη καί έτερον ιερόν, περί τοΰ όποιου 

επιγραφή τις άνακαλυφθεϊσα έκεΐ μας διαφωτίζει. Ή επιγραφή λέγει : 

«Διοκλής καί οί Βασιλισταί Σαράπι 'Ίσι Άνούβι» . Οί Βασιλισταί ήσαν 

οί εις τήν λατρείαν τών βασιλέων αφιερωμένοι' οί δέ λατρευόμενοι βασι

λείς ούτοι ήσαν ή ό Πτολεμαίος Σωτήρ ή μάλλον ό Φιλάδελφος έκεΐ 

πλησίον ευρέθη αφιέρωμα πρός τήν Άρσινόην Φιλάδελφον. 
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Εντεύθεν κατερχόμενοι πρός ανατολάς μεταβαίνομεν δια στενής 

παρόδου πρός τήν κεντρικήν όδόν καϊ οπίσω πάλιν μεχρι του σημείου, 

ένθα τήν έγκατελείψαμεν, οπως φθάσωμεν εις τά οικοδομήματα των 

Πτολεμαίων. Πρός τοΰτο διερχόμεθα τήν άρχαίαν Άγοράν. 

Της Αγοράς ταύτης ευκόλως δύναται τις νά "παρακολούθηση τήν 

ϊστορίαν, έξ ής μανθάνομεν και μερος της ιστορίας της πόλεως, όπερ 

δεν στερείται ενδιαφέροντος. Ή έξέτασις των αρχαιοτέρων και των μετα

γενεστέρων τοίχων μετά των επιγραφών έπιτρεπει ήμΐν νά παρακολου-

θήσωμεν τάς περιπέτειας αυτής, άς δεν δυνάμεθα νά μάθωμεν τοσούτον 

πιστώς παρά αρχαίων ή νεωτέρων συγγραφεων. Καλόν θά ήτο, αν τις 

ήδύνατο, βοηθούμενος έκ τών ερειπίων και τών επιγραφών, νά συγ-

γράψη περιήγησιν τής Θήρας κατά τό πρότυπον τής περιηγήσεως τοΰ 

Παυσανίου, όπως παρέχει ούτος τήν περιγραφήν τής Σπάρτης, πρός τήν 

οποίαν έχει ίκανήν τήν ομοιότητα, ίσως καθ όν τρόπον ό C a r l R o b e r t 

περιέγραψεν αγγεία τής σχολής τοΰ Πολυγνώτου. Ή Αγορά τής Θήρας 

δέν είναι τέχνης ϊωνοελληνιστικής άλλ' αρχαίας ελληνικής. Σύγκειται 

έκ τριών έπΐ τοΰ αΰτοΰ ύψους κειμένων κρηπίδων, διασχιζομένων και 

περιβαλλόμενων ύπό οδών, τό δέ όλικόν αυτής μήκος είναι 110 μέτρων. 

Έ κ τής βορείου κρηπιδος βλέπομεν τάς βαθμίδας πολλών συνεχόμενων 

μικρών οικημάτων, τά όποια εχουσι τήν όψιν ναών, άλλ' έκτίσθησαν 

εις άνάμνησιν ιδιωτών. Τό σχήμα τών έπ' αυτών επιγραφών εμφαίνει 

ήμΐν τους χρόνους τοΰ Αυγούστου ή ολίγον πρότερον. Τόν DoTpfeld τά 

οικήματα ταύτα υπενθύμισαν τά κτίρια, τά οποία έκόσμουν τήν Ά γ ο 

ράν τής Δήλου. Δύο λίθοι παραστάδων μετά καταλόγων τών προξένων 

τής Θήρας άνήκουσι πιθανώς είς τόν τρίτον ή δεύτερον π. Χ . αιώνα. 

"Ομοιοι λίθοι ευρέθησαν και άνωθεν και κάτωθεν τής Αγοράς και ανή

κον βεβαίως εις τό Πρυτανεΐον, ού ή θέσις δέν είναι ακριβώς ώρισμένη.Ή 

μεσαία τής Αγοράς κρηπις καλύπτεται ΰπό πολλών ολως μεταγενεστέ

ρων οικιών. Πρός δυσμάς κείται τοίχος ύψηλοτέρας κρηπίδος έξ ωραίων 

ίσοδομικώς τεθειμένων τετραγώνων λίθων, χρησιμευούσης ώς βάσεως 

μικρού ελληνικού οικοδομήματος, τοΰ όποιου ή ιστορία ορίζεται σαφώς 

έκ τών ερειπίων και τών επιγραφών. Τό οικοδόμημα τοΰτο ήτο ο ναός 

τον Διονυσον, όν έθεράπευεν εκεί περί τά 200 π. Χ . κοινόν τ ι ώς 

«'Ανθεστήρα Πυθόχρηστον» και όστις έπΐ Πτολεμαίου τοΰ Φιλομήτορος 

παρέσχεν εκεί άσυλον είς τήν αΐγυπτιακήν τών βασιλέων λατρείαν. Τήν 

λατρείαν ταύτην διεδέχθη έπΐ Αυγούστου, ού ό βωμός ευρίσκεται σήμε-
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ρον έν τώ Μουσείω, ή ρωμαϊκή τών αυτοκρατόρων λατρεία. Διά τόν 

βωμόν τούτον είχε κατασκευασθή επί τής κρηπίδος μεγάλη κλίμαξ. είς 

τήν οποίαν έγένετο χρήσις διαφόρων περιέργων λίθων, ώς π. χ. ενός 

φέροντος άχαϊκόν χάραγμα, τό όνομα Κίκινος, είς τό όποιον κακόβουλος 

τις προσέθηκε τό έπίθετον «άδιής», όπερ ύπομιμνήσκει τό όμηρικόν 

«κύον άδδεές». Ή αρχαιότερα και σπουδαιότερα τών τριών κρηπίδων 

ήτο ή μεσημβρινωτέρα' αύτη υποστηρίζεται ύπό αρχαιοτάτου τείχους 

έξ ογκολίθων, έφ'ών εύρηνται κεχαραγμένα πολλά ονόματα μέ αρχαίους 

θηραϊκούς χαρακτήρας. Έπΐ τής κρηπΐδος ταύτης ϊστατο λέων, ού τήν 

αρχαιότητα έμφαίνουσι λείψανα τινα τής έπΐ τοΰ βάθρου αυτού επιγρα

φής. Ό λέων ούτος διατηρείται σήμερον έν τω Μουσείω τών Φηρών. 

Κατά πάσαν πιθανότητα ύπήρχεν έδώ πλατεία τις έφ' ής εκείτο και τό 

κύριον οικοδόμημα τής Θήρας, ή Βασιλική Στοά. 

Ή στοά αύτη εχει μήκος 45 μέτρων και πλάτος 11 μ . , συνορεύεται 

δέ πρός δυσμάς ΰπό όδοΰ κειμένης περίπου 2 μ. ύψηλότερον. Κατά 

μήκος βλέπει τις έν τή στοα σειράν 10 κιόνων, και πρός βορράν μίαν 

μεγαλυτέραν και μίαν μικροτέραν βάσιν. Πολλά μέρη, ώς αί άντηρίδες 

τών τοίχων, είναι μεταγενέστεραι προσθήκαι. Ή στοά δέν ήτο πολύ 

στερεώς έκτισμένη και είχεν ανάγκην συχνών επισκευών, ών τίνες έγέ-

νοντο περί τό 100 και 150 μ. Χ . Τό σχέδιον ομως αυτής φαίνεται 

άρχαιότατον και ενθυμίζει τήν ούτω λεγομένην Βασιλικήν τής Ποσει-

δωνίας, άλλά περί τής αρχαιότητος αύτοΰ δέν δύναται τις ν' άποφανθή 

αύθεντικώς, καθότι πολλαί έπηνέχθησαν μεταβολαί, ουδέ δύναται νά 

πολεμήση τις τήν γνώμην τών διατεινομένων ότι τό οικοδόμημα έκτί-

σθη ύπό τών Πτολεμαίων. "Οπως καϊ άν είναι ή επισκευή έγένετο 

δαπάνη θηραίου τινός, ονόματι Τ . Φλαβίου Κλειτοσθένους Κλαυδια-

νοΰ. Τούτο άναφέρουσι δύο ύψηλαΐ στήλαι είς τόν όπισθεν τοίχον τής 

στοάς είσχωροΰσαι, α ίτ ιες μένουσιν εισέτι έν τή θέσει των. Ή μία τών 

στηλών τούτων, ψήφισμα τιμητικόν τών Θηραίων, φέρει είς τό άνω 

μέρος τό σύμβολον τής πόλεως, τους δύο δέλφινας. Παρά τήν Βασιλι

κήν Στοάν, ής τήν σημασίαν διά τήν ϊστορίαν τής ελληνικής και αρχαίας 

χριστιανικής εποχής παρατρέχομεν, ευρέθησαν πρός νότον θέρμαι ρωμαϊ

κών χρόνων, έν αίς φαίνονται ακόμη αί συσκευαι τής θερμάνσεως. Αί 

θέρμαι αύται ήσαν προσιτάι έκ τής στοάς διά μιας κρυφίας στοάς 

(cryptoport icus) . 

Προχωροΰντες έπΐ τής κεντρικής όδοΰ βλέπομεν πρός τά δεξιά καλώς 
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κατεσκευασμενον άποχωρητήριον. Πέντε τοιαύτα αποχωρητήρια ευρο-
μεν έν θήρα μέ άφθονον ύδωρ καί έκροήν πρός τήν ύπόνομον τής 
πόλεως, δυνάμενα νά χρησιμεύσωσιν ώς υπόδειγμα ού μόνον διά τήν 
Ελλάδα άλλά καί διά πολλάς πόλεις τής λοιπής Ευρώπης. 

Προς τά αριστερά, εις βάθος τριών περίπου μετρων κάτωθεν τής 
Αγοράς καί τής όδοϋ, κείται νεωτερα τις άλλά καλώς διατηρουμενη 

ιδιωτική οικία, ής ό άνω όροφος κείται έπί θολωτής στέγης κατά τόν 
σημερινάν έν θήρα επικρατούντα τρόπον. Έν αυτή εύρομεν άγαλμα 
Τύχης, ανήκον αναμφιβόλως εις άρχαίον ναόν τής θεάς ταύτης - έκεΐ 
δέ πλησίον άνεσκάφησαν διάφοροι βωμοί τής Τύχης και τοΰ "Αγα
θού Δαίμονος. Προς δέ τά δεξιά είναι στοά, έν ή σώζεται έτι είς στυ
λοβάτης καί τά παρακείμενα αύτώ δωμάτια. Έ ν τινι τών δωματίων 
τούτων εύρεθη ώραϊον άγαλμα ήμιφυσικοΰ μεγέθους τής λυούσης τά 
πέδιλα "Αφροδίτης" πλησίον τής στοάς ταύτης φαίνονται αί βαθμίδες 
ήρειπωμένου τινός κτιρίου, είτα δέ, χωριζόμενον ύπό εγκαρσίου όδοΰ, 
τό θέατρον. 

Τό θέατρον άνεσκάφη μόλις έν έτει 1899 καί παρέχει πολλά 
προβλήματα, καθότι ή διάταξις αύτοΰ δέν είναι ομόρρυθμος καί αί 
γενόμεναι έν αύτώ πολλαί μεταρρυθμίσεις έπιφέρουσιν ούκ ολίγην σύγ-
χυσιν. Ή ρωμαϊκή σκηνή, βαρύς χονδρός τοίχος, έκτίσθη αναμφιβόλως 
έπί τού αρχαίου ελληνικού προσκηνίου, ού τά άκρα διακρίνονται ακόμη. 
Τό προσκήνιον τοΰτο ίστατο προ τοίχου έχοντος τρεις θύρας, αϊτινες 
ήνοίγοντο πρός τήν όπισθεν κειμένην σκηνήν άλλ' ούτε αί θύραι αύται 
ούτε τό προσκήνιον εφαρμόζονται συμμετρικώς πρός τήν όρχήστραν καί 
πρός τάς θέσεις τών θεατών, αΐτινες περιορίζονται προς τήν όδόν ύπό 
ωραίου τείχους, ού αί δύο θύραι φέρουσιν ή μέν προς τάς άνωθεν σειράς 
τών θεατών, ή δέ πρός τήν όρχήστραν. Προς τήν κυρίαν όδόν εκείτο 
οικοδόμημα κατηρειπωμένον, όπερ ίσως περιείχεν επίσης σειράς καθι
σμάτων, πρός νότον δέ κείται άλλη οικία, ήτις υπήρχε ήδη κατά τούς 
χρόνους τής κατασκευής τοΰ θεάτρου. Τούς χρόνους τής επισκευής τού
του δυνάμεθα νά όρίσωμεν έξ επιγραφής σωζόμενης" είναι ή εποχή τοΰ 
Γερμανικού καί τής πρεσβυτέρας 'Αγριππίνης (37 — 41 μ. Χ . ) . Ή πρώτη 
ομως κατασκευή τοΰ θεάτρου τούτου ανήκει αναμφιβόλως εις τούς χρό
νους τής βασιλείας τών Πτολεμαίων. Ό "Ελλην αρχιτέκτων Παναγιώ
της Ζοΰρζος έξεπόνησεν επιμελές σχεδιογράφημα τοΰ θεάτρου τούτου, 
έπιθεωρηθέν ύπό τοΰ D o r p f e l d . 
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Αί άλλαι ιδιωτικάι οίκίαι ένθεν καί ένθεν τής κεντρικής όδοΰ δέν 

χρήζουσιν επισταμένης εξετάσεως" μία τούτων είναι αξιοθέατος, ώς 

παρουσιάζουσα τόν έκ τών ανασκαφών τής Δήλου γνωστόν ήμίν τύπον 

τών ελληνικών οικιών μετά περιστυλίου. 

Περίεργος είναι μία πάροδος διότι εκπορεύεται λοξώς καί ώς έκ τού

του συνορεύεται ύπό μιας οικίας όξυγωνίου και ετέρας άμβλυγωνίου. 

Έτερα πάροδος άριστερόθεν άγει πρός οικοδόμημα διώροφον πυργοειδές, 

έν ώ ευρέθησαν πολλοί έφέστιοι βωμοί (Ζηνός Κτησίου. Ζηνός Σωτήρος 

καί Εστίας) , ώς καί άρχαίον βάρος ισοδυναμούν πρός 1/9 τού αρχαίου 

ταλάντου («ήμιστατήρος hένατον»). Έν αύτώ διατηρείται καί θολοει-

δής κλίβανος καί έν τώ άνω όρόφω μωσαϊκόν υπεράνω δεξαμενής. 

Περί τού χρόνου καί τού όρισμοΰ τών τοιούτων οικοδομών δύσκολον 

είναι ν' άποφανθή τις" είναι oμως βεβαίως άρχαίαι. "Αλλη γειτνιάζουσα 

οικία, κειμένη είς τήν άνατολικήν κλιτύν τού λόφου, παρέχει ήμίν έτι 

μεγαλυτέρας δισχερείας, διότι όπισθεν τοίχου έξ ωραίων τετραγωνι

κών λίθων υπάρχει τοίχωμα έλεεινόν βυζαντιακής εποχής. Έν αύτω 

ευρέθη χρυσούν νόμισμα τοΰ αΰτοκράτορος Μιχαήλ (842 — 867) καί 29 

αργυρά νομίσματα τού αύτοκράτορος Θεοφίλου (829 — 842). Διά τήν 

ίστορίαν τής θήρας είναι τοΰτο σημαντικόν, διότι αποδεικνύει ήμίν οτι 

περί το 860 έζων ένταΰθα άνθρωποι έν ειρήνη και ησυχία, φαίνεται δέ 

οτι ή επιδρομή τών Σαρακηνών έν έτει 864 κατέστρεψε τά τελευταία 

λείψανα τής αρχαίας πόλεως. 

Είς πολύ καλυτέραν θέσιν ευρίσκεται ό αρχαιολόγος έν Πομπηία, 

ένθα ό Βεζούβιος καλύψας τά πάντα διά τής τέφρας έθεσε τέρμα είς τάς 

έπισκευας καί μεταρρυθμίσεις, καί έν Δήλω, ένθα ή καταστροφή ύπό 

τών στρατηγών τοΰ Μιθραδάτου έφείσθη μέρους τών ωραίων ιδιωτικών 

οικιών, διατηρήσασα αϋτάς έν ή καταστάσει εύρίσκοντο περί τό 88 

π. Χ . Έν τούτοις δέν δυνάμεθα νά περιφρονώμεν ό,τι εύρίσκομεν έν 

Θήρα, άλλά δέν πρέπει καί νά παραδιδώμεθα είς υποθέσεις καί φαντα-

στικάς εξηγήσεις. 

Διά την ίστορίαν τών κοσμημάτων τών τοίχων, τά όποια παρέχου-

τιν ήμίν τήν καλυτέραν βάσιν πρός όρισμόν τής χρονολογίας, δέον νά 

έξετάσωμεν δωμάτιον οικίας τινός κεικένης δεξια τής κεντρικής όδοΰ" 

ό τοίχος τοΰ δωματίου τούτου ό απέναντι τής εισόδου έχει βάσιν έκ 

μαρμάρου, έν ώ ό δεξιός τοίχος έχει μόνον άπομίμησιν μαρμάρινου επι

καλύμματος διά κονιάματος. Νομίζει τις ότι βλέπει τήν άνάπτυξιν τού 
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λεγομένου τρωτού ρυθμού τής Πομπηίας. Όλίγον περαιτέρω έπΐ τής 
όδοΰ είναι κτίριον. ού τά ίχνη φαίνονται σήμερον μόνον έν τω βράχω 
έν σχήματι πετάλου, έν ώ άρχήθεν ήτο βεβαίως οικοδόμημα στρογγύ-
λον. Επιγραφή τις αναφέρει ότι έν αύτω έτιμάτο ό Πτολεμαίος. ό υιός 
τοΰ Πτολεμαίου και εγγονός τοΰ Πτολεμαίου, άρα ό Ευεργέτης. Ι δ ρ υ 
τής τοΰ οικοδομήματος τούτου ήτο ό γνωστός ήμΐν Αρτεμίδωρος. 

Ή οδός οδηγεί έλικοειδώς έμπροσθεν πολλών οικιών καϊ καταλήγει 
είς τόν ναόν τού Απόλλωνος Καρνείον. Δέν δύναται νά φαντασθή τις 
πρωτοτυπώτερόν τ ι τού ναού τούτου. Διά θύρας εισερχόμίθα είς προαύ-
λιον, οπόθεν δεξιά διά δύο παρ' άλλήλας κειμένων θυρών είσβαίνομεν 
είς τόν σηκόν, Οστις εσωτερικώς έχει μέτρα 12,15 πρός 7,30. Διά δύο 
στενών θυρών πρός αριστερά εισέρχεται τις έκ τούτου εις δύο μικρά 
δωμάτια, ίσως θησαυροφυλάκια ή άδυτα. Έν τω οίκοδομήματι τούτω 
μεγαλοπρεπές είναι τό τείχος τοΰ κρηπιδώματος έφ' ού κείται. Ή διεύ-
θυνσις τοΰ ναοΰ, όστις ήτο τό άρχαίον ιερόν τοΰ εθνικού τών Δωριέων 
θεοϋ, είναι νοτιοανατολική. 

Εντεύθεν ή κλιτΰς τού λόφου στενοΰται έπΐ μάλλον μέχρις ού κατέρ
χεται άποτόμως πρός τό άκρωτήριον τοΰ "Αγ. Στεφάνου. "Αλλοτε ήτο 
ό βράχος ενταύθα γυμνός και ακατέργαστος, κατόπιν ομως έχαράχθη-
σαν έν αύτώ όπαί διά τά αναθήματα, παρά τάς όποιας ενεγράφη τό 
όνομα θεοΰ τίνος. Ενταύθα όμως έχάραξαν και ίδιώταί τίνες, άνευ άπο-
χρώντος λόγου, τά ονόματα των ή τά ονόματα προσφιλών προσώπων, 
πολλάκις μετά προσθηκών και επαινετικών επιθέτων. Πολλά δύναται 
νά μάθη τις έκ τών επιγραφών τούτων, έάν έχη τόν άπαιτούμενον και 
ρόν, διότι ή άνάγνωσις τοΰ έν τω βράχω τούτω κεχαραγμένου C o r p u s 
inscr ip t ionum g r a e c a r u m a n t i q u i s s i m a r u m sivai είς άκρον 
κοπιώδης. Πολλαί τών αρχαιοτάτων επιγραφών έκαλύφθησαν ύπό μετα
γενεστέρων κτιρίων και ύπό μεγάλου τείχους κρηπιδώματος - ετέρας 
έπιγραφάς καλύπτει και Γυμνάσιόν τι απλούν, το όποιον κτισθέν παρά 
τό άρχαίον σπήλαιον του Έρμου και τού Ηρακλέους και έπισκευασθέν 
κατά τους πρώτους χρόνους τών ('Ρωμαίων) αυτοκρατόρων έχρησίμευεν 
αναμφιβόλως ώς σχολείον τών έφηβων. 

Περί τής σημασίας και τής ιστορίας τών οικοδομημάτων τούτων 
διέλαβον έν άλλω συγγράμματί μου, ώστε κρίνω περιττόν νά τά επα
ναλάβω ενταύθα. Ό επιστήμων νέαν εκάστοτε άφορμήν μελέτης θά 
εύρίσκη ένταΰθα' τοΰ πολλού ομως κόσμου τό ενδιαφέρον θά κινή πάν-
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τοτε ή λαμπρά θέα έπΐ τής ανοικτής θαλάσσης μετά τών νήσων αυτής 

και επί τής μεσημβρινώς έκτεινομένης εύφορου πεδιάδος, όπου παρά τούς 

πρόποδας τοΰ ορους κείται μία περίεργος εκκλησία μετά τρούλλου, ή 

εκκλησία τοΰ Τιμίου Σταυρου. Τήν έκκλησίαν ταύτην εκτισεν απλούς τις 

κτίστης, συνεπεία οράματος, ώς έκτίσθη και ό ναός τής Ευαγγελιστρίας 

έν Τήνω - άλλ' ή έν θήρα εκκλησία τοΰ Σταυρού δέν κατώρθωσε νά 

προσέλκυση τόσην συρροήν πιστών έξ όλων τών μερών ώς εκείνη. 

Κατερχόμενος τις έκ τής αρχαίας πόλεως ευρίσκει πρός τά κάτω 

μικρόν παρεκκλήσιον τού Ευαγγελισμού, τό όποιον κείται πλησίον τού 

απλού και έκ δύο μόνον διαμερισμάτων συγκειμένου μετοχίου, κτισθεν-

τος έπΐ αρχαίου τινός τάφου. Έν τώ μετοχίω τούτω διεμειναν πάντες 

οί γνωστοί διερευνηταί τοΰ Μέσα Βουνοΰ (τής αρχαίας θήρας), ό Φωβέλ 

τώ 1788, έ 'Ρός τώ 1836, τά μέλη τής Γερμανικής αποστολής τών 

ετών 1896, 1899 και 1900' εντεύθεν πιθανώς θά έκτελεσθώσι και αί 

έφετιναί, ίσως αί τελευταίαι άνασκαφαί τής αρχαίας πόλεως. Έν τω 

μετοχίω τούτω δύναται τις ν' άναπαυθή έκ τής μακράς περιοδείας· ό 

έπειγόμενος δέ ν' αναχώρηση θά έπιβή τού ζώου του και διά τής Οίας 

(τοΰ σημ. Καμάρι) θά μεταβή είς τήν σημερινήν πρωτεύουσαν τής νήσου. 

Εις άλλους συνιστώμεν και άλλας έκδρομάς εις άκρον ενδιαφέρουσας 

πρός νότον τής νήσου. 'Από τής Σελλάδας δύναται τις νά μεταβή πρός 

τήν έκκλησίαν τής Περισσής, και εκείθεν διά τής αμμώδους παραλίας 

και διά μέσου αμπέλων πρός τήν μεσημβρινήν τής νήσου άκραν, όπου 

παρά τό άκρωτήριον Έξωμύτι σώζονται πολύ περίεργα ίχνη λιμενικών 

έργων και είς τάς άνατολικάς κλιτΰς τοΰ ορούς Γαβριήλου τάφοι πολλοί 

αρχαίοι. Έχιδνα γεγλυμμένη έπΐ τοΰ βράχου έδωκεν είς ολην τήν θέσιν 

ταύτην τό όνομα "Εχεντρα ή "Οχεντρα. Εκείθεν παρακολουθών τις τήν 

παραλίαν άφικνείται μέχρι τής εισόδου στενής τίνος κοιλάδος, οπου ύπό 

τής άμμου κεχωσμένα φαίνονται λείψανα αρχαιοτάτων οικιών, έν αίς 

ευρέθησαν πήλινα σκεύη ανήκοντα είς τόν λεγόμενον πολιτισμόν τών 

Κυκλάδων. Ό R. Z a h n ένήργησεν ενταύθα άνασκαφάς τώ 1899' έν 

τή αύτη θέσει ειχον εύρεθή και άλλοτε πλείστα, και ακέραια και τεθραυ-

σμένα αγγεία, πίθοι ύψους 1,20—1,30 και κομψότατα μικρά αγγεία 

μετά ποικίλων διακοσμήσεων, τά όποια διατηροΰνται σήμερον έν τώ 

Μουσείω τής πρωτευούσης. "Ισως ήτο έν τή θέσει ταύτη έπαυλίς τις 

τής αρχαίας εκείνης εποχής, τής προηγηθείσης τής μεγάλης εκρήξεως 

τού ηφαιστείου. 
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Ά λ λ α οικήματα, πλησίον τοΰ ακρωτηρίου «Ακρωτήρι» καί άλλα 

έπί τής νησίδος θηρασίας ήρευνήθησαν ύπό Γάλλων αρχαιολόγων κατά 

τά έτη 1870 κέ., άλλά τά ίχνη τών ανασκαφών τούτων έξηλείφθησαν 

πρό πολλού ύπό τών καλλιεργηθέντων αγρών. Εν Βηρασία μοί έδειξαν 

τήν θέσιν, όπου «ο ιατρός τά έκαμε χωράφι», ώς είπεν ό οδηγός μου, 

ίνα δηλώση ότι ουδέν δύναται νά εύρη τις πλέον έκεΐ. 

Κατά τήν έπάνοδον δύναται τις νά διέλθη διά τού ναοΰ τής θεάς 

Βασιλείας, όστις κατ' άλλους ήτο τάφος μετ ' αναθήματος είς τήν χθο-

νίαν ταύτην θεάν. Τό οικοδόμημα τούτο είναι έν άπό τά ολίγα σωζό

μενα τής αρχαιότητος, τά όποια έχουσιν ακόμη στέγην. Ή περαιτέρω 

επάνοδος τότε γίνεται διά Μεγαλοχωρίου. Πάσα ή περιγραφείσα ένταΰθα 

εκδρομή απαιτεί ήμέραν όλόκληρον, ήτις τό κάλλιστον είναι νά συνδεθή 

μετά νυκτερινής διαμονής είς τό Μέσα Βουνό ή καί παρά τοις φιλοξένοις 

μοναχοΐς τοΰ Προφήτου Ήλιου. 

Ό διαμένων τρεις ημέρας έν Θήρα δύναται νά χρησιμοποίηση τήν 

πρωίαν τής τρίτης ημέρας πρός έπίσκεψιν τών «Καημένων» καί πρός 

άνάβασιν έπί τοΰ κρατήρος τοΰ Γεωργίου" έχει δέ ακόμη καιρόν νά ΐδη 

καί τά Φηρά καί ιδίως νά έπισκεφθή τό έν τή πόλει ταύτη, τή πρω-

τευούση τής νήσου, άρχαιολογικόν Μουσεΐον. 

Τό Μουσεΐον τοΰτο έκτίσθη μετά τάς άνασκαφάς τών ετών 1896 — 

1900 έν τοις έτεσι 1901 —1902 καί τά εγκαίνια αύτοΰ έτελέσθησαν 

τή 22 Ιουνίου 1902, όπως άπό τοΰδε ή προσιτόν είς πάντα λόγιον 

καί εις πάντα θέλοντα νά μελετήση έκ τοΰ σύνεγγυς τά αρχαία εκείνα 

ευρήματα. Ειναι οικοδόμημα άπλοΰν κείμενον έν κεντρικωτάτη θέσει τής 

πόλεως, πλησίον τής μεγαλυτέρας εκκλησίας, τής ήδη άνακαινιζομένης. 

Είς τήν εΐσοδον τοΰ Μουσείου έτοποθετήθησαν τεμάχια τινα αρχιτεκτο

νικά, ώς καί ενεπίγραφοι λίθοι, μεταξύ τών όποιων υπάρχει καί λίθος 

μετά γνωμών τίνων τών έπτά Σοφών τής Ελλάδος, ώς καί μέγας 

βωμός τοΰ Αυγούστου, ιδρυθείς μικρόν μετά τήν έν Άκτ ίω μάχην' 

ωσαύτως καί ό θησαυρός τής "Ισιδος, τοΰ Σαράπιδος καί τοΰ Άνούβι-

δος, και έπ' αυτών ή επιγραφή «μή θίνγανε». ήτις έπρεπε νά τίθηται έν 

έκάστω Μουσείω. Δεξια εισέρχεται τις είς τό διαμέρισμα τών γλυπτι

κών έργων έν τω μέσω κείται έπί έκτισμένης βάσεως αρχαϊκός λέων έκ 

μαρμάρου, ανακαλυφθείς τώ 1899. Κατά μήκος τών τοίχων είναι τεθει-

μέναι διάφοροι προτομαί, έν αίς ή τοΰ Πτολεμαίου Σωτήρος. τών αυτο

κρατόρων Μάρκου καί Ούήρου ώς διαδόχων καί μία αρχαϊκή κεφαλή 
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λίαν έπιδιωρθωμενη. Περίεργον είναι τό πλήθος τών ένδεδυμένοιν αγάλ
ματος, τά όποια ιδίως ήρεσκον έν θήρα καί έν Ανάφη κατά τούς χρό
νους τών αυτοκρατόρων τά αγάλματα ταΰτα παρίστανται στερεοτύπως 
κρατούντα διά τής χειρός τόν χιτώνα. Έπί γωνιαίου ερμαρίου 'ίσταται 
άγαλμάτιον τής Αφροδίτης λυούσης τά πέδιλα - έν τω έρμαρίω δέ φαί
νονται καί διάφορα αντίγραφα τοΰ αγαλματίου τούτου, ώς καί άλλα 
αγαλμάτια τής Αφροδίτης, τά όποια πιθανώς έκόσμουν ίδιωτικάς 
οικίας. Κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς ευρέθη καί κορμός ανδρικού 
αγάλματος αρχαϊκού ρυθμού, άλλά πολύ έφθαρμένος, καί έτοποθετήθη 
έν τώ Μουσείω. Κρίνων τις έκ τοΰ μέρους έν ώ άνεσκάφη. εικάζει οτι 
ανήκει είς άγαλμα τοΰ Απόλλωνος Καρνείου ή είς άγαλμα νικητού 
τίνος τών γυμνοπαιδίων. Ό επισκεφθείς πολλά καί πλούσια Μουσεία θά 
σπεύση νά διέλθη το διαμέρισμα τούτο επιτροχάδην καί νά μεταβή εις 
τό διαμέρισμα τό περιέχον τά αγγεία καί καταλαμβάνον τό ήμισυ τοΰ 
όλου οικοδομήματος. 

Έν αύτώ ευρίσκονται τά προμνησθέντα μεγάλα αγγεία τής προμυ-
κηναίας εποχής, τά τού γεωμετρικού ρυθμού και αρχαϊκά πλάσματα έκ 
πηλού, ώς καί τά ευρήματα τών τάφων τής ελληνικής καί πρώτης 
χριστιανικής εποχής. Τά τελευταϊα ταύτα προέρχονται έκ τών ανα
σκαφών τοΰ Dragendorff" (1896) καί Schif f (1900). Κατά τό έτος 
τούτο (1902) προσετέθησαν καί τά ευρήματα τού P f u h l . Έν τώ δια-
μερίσματι τούτω βλέπει τις καί ίδιαίτερον είδος αγγείων, τό θηραϊκόν, 
άν καί καλά τινα αντίτυπα μετεκομίσθησαν είς τό κεντρικόν Μουσεΐον 
τών Αθηνών. "Υπολείπεται ήμίν τό δωμάτιον τών επιγραφών, πλου-
τισθέν ού μόνον διά τών τελευταίων ανασκαφών άλλά καί διά δωρεών 
τών συλλογών Δελένδα, Νομικοΰ, Βελώνια καί Δεκιγάλλα. Διά νά 
εκτίμηση τις τήν άξίαν τών συλλογών τούτων δέν πρέπει νά τάς συγ-
κρίνη πρός τά ευρήματα τής Δήλου καί τών Αθηνών. Ή θήρα είναι 
πτωχή εις επιγραφικά ψηφίσματα, τά δέ πλείστα ανάγονται είς τούς 
χρόνους τών Πτολεμαίων. Άξ ίαν έχουσι πρό πάντων αί άρχαϊκαί επι
τύμβιοι στήλαι μέ τήν πολλάκις άκομψον απλότητα των. αϊτινες άπο-
τελούσιν αντίθεσιν πρός τούς κομψούς επιτύμβιους λίθους τής επίσης 
δωρικής νήσου Μήλου. Πολλαί είναι αί έν θήρα ευρεθείσαι αναθηματι
κάι έπιγραφαϊ, κυρίως έπί αρχαίων βωμών, ώς καί αί χριστιανικά·, έπι
γραφαϊ, άναφέρουσαι τόν προστάτην άγγελον τοΰ αποθανόντος. Περίερ
γον είναι ανάγλυφαν τ ι άπεικονίζον νεκρόδειπνον καί ανήκον ίσως είς 
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Έβραϊον, έάν ή επιγραφή αυτού άνεγνώσθη ορθώς «Μωϋσέος». Μεγας 

είναι ό αριθμός τών έπΐ τών τοίχων κεχαραγμένων ονομάτων. Ό θέλων 

νά έχη πιστήν εικόνα τών επιγραφών τής νήσου θήρας δέν πρεπει νά 

περιορισθή μόνον είς τό Μουσεϊον, διότι τό χαρακτηρικώτερον τής νήσου 

ταύτης είναι αί έπιγραφαί έπΐ τοΰ βράχου τοΰ Μεσαβουνοΰ. Και ούτω 

τό Μουσεϊον τών Φηρών δέον νά θεωρηθή μόνον ώς συμπλήρωμα τοΰ 

έν ύπαίθρω μεγάλου μουσείου, τό όποιον μας παρουσιάζει έν τή ωραία 

και μεγαλοπρεπεϊ εκείνη τοποθεσία ή αρχαία πόλις μετά τών οικιών και 

τών ναών αυτής. 

Βαρώνος HILLER VON GAERTRINGEN 

Η Φ Α Ι Σ Τ Ε Ι Ο Ι Κ Α Τ Α Κ Λ Γ Σ Μ Ο Ι 

«Τό άρμα τού κράτους φέρεται έπΐ ηφαιστείου», είπε ποτε ό φρόνι

μος εκείνος και περισσότερον αφελής άνθρωπος ό γνωστός ύπό τό ό'νομα 

P r u d h o n i m e * ή μεταφορική αύτη φράσις ή εις κοινήν χρήσιν περιελ-

θοΰσα άπέβλεπεν είς έσωτερικήν άνωμαλίαν επικρατούσαν τότε κατά 

τήν νώραν, σήμερον όμως άντικαθιστώντες «τό κράτος» διά τοΰ «αί 

άποικίαι μας» θά προσηγγίζομεν μάλλον πρός τήν πραγματικότητα, 

διότι τά συμβάντα έν Μαρτινίκη έλέγνουσι καταπληκτικωτατα, πόσον 

μέγας είναι ά κίνδυνος διά τούς έγκαθισταμένους παρά τούς πρόποδας 

ηφαιστείου. 

Ή πρώτη αύτη καταστροφή, ήτις διέφθειρεν είς τάς μικράς Ά ν τ ί λ -

λας μίαν τών ωραιότερων γαλλικών κτήσεων, δεικνύει πράγματι ότι, άν 

δυνάμεθα κατά τάς περιόδους τής ηρεμίας νά καταλαμβάνωμεν τάς έπΐ 

τών κλειτύων τοιούτων όγκων γαίας, ους έχει επισωρεύσει ή ηφαιστειακή 

ενέργεια, όπως καρπώμεθα τήν μεγάλην γονιμότητα τής ηφαιστειώδους 

γής, ά κίνδυνος όμως αληθώς παραμένει πάντοτε κάτωθεν, κίνδυνος 

τόσω μάλλον επίφοβος ό'σω ή ηρεμία τής οποίας έπωφελήθημεν υπήρξε 

μακροτέρα. 

Ή ιστορία τών ηφαιστείων καταστροφών τοΰτο φαεινώς αποδεικνύει, 

και πρώτον ή τοΰ Βεζούβιου. Προ τής περίφημου εκρήξεως τοΰ 79, 

ήτις κατέθαψε την Πομπηίαν μέν έν άρνή ύπό βρονήν τέφρας, είτα δέ 

τό 'Ηράκλειον ύπό χείμαρρον βορβόρου, ή ασφάλεια τών νεμομένων τούς 

πρόποδας τού όρους έφαίνετο τόσω μεγάλη, ώστε ό Σπάρτακος δέν έφο-

βήθη νά καταυλισθή έκεϊ μετά τοΰ στρατοπέδου του και δέκα χιλιάδων 

αιχμαλώτων. Γινωσκομεν τά αποτελέσματα τής άγνοιας ταύτης, άφ' ού 

χιλιάδες θυμάτων, έν οίς εξέχει είς φυσιοδίφης, Πλίνιος ό πρεσβύτερος, 

άπώλοντο. 

Έ κ τών μετέπειτα μόνον τά γενόμενα είς τάς Σουνδαίας νήσους έξ ι -

σοΰνται πρός ταΰτα" τώ 1715 εν τών πελωρίων τούτων ύποχθονίων 
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εργαστηρίων, τό Τιμβόρον, οπερ ουδέν μέχρι του χρόνου εκείνου ειχε δείξει 

σημείον ενεργείας, άλλ' ούτινος ή τελεία κωνική μορφή προύδιδε σαφώς 

τήν ηφαιστειώδη φύσιν του, αναπηδά είς τόν αέρα, τά δε συντρίμματά 

του, άφ' ού κατέθαψαν όλόκληρον πόλιν έκ τών εύδαιμονεστάτων, ίδρυ-

μένην είς τούς πρόποδάς του, ήρήμωσαν είτα έν τή νήσω έπιφάνειαν μεί

ζονα τής Γερμανίας. Τοσαύτην δέ καταστροφήν έπήγαγεν έπί τάς γεί

τονας νήσους, ώστε είς τήν Λομβόκην κειμένην 120 χμ. μακράν 44000 

άνθρωποι άπεθανον έκ τής πείνης ένεκα τού πλήρους αφανισμού πάσης 

βλαστήσεως. Έν δέ τή Ηρούνη τής νήσου Βορνέου έγενοντο τόσον δει-

ναί αί συμφοραί, ώστε σήμερον οί κάτοικοι χρονολογούσιν «άπό τής 

μεγάλης πτώσεως τής τέφρας» - τέλος δ' ώς έσχατον αποτέλεσμα, έπί 

τού μεγάλου κώνου τού Τιμβόρου κατεστραμμένου σήμερον κατά τό 

ήμισυ περίπου τοΰ αρχικού του ύψους (2,156 μ. άντί 4,000 μ.) άπέ-

μεινεν ιλιγγιώδες βάραθρον εύρους μέν 25 χμ . βάθους δέ 530 μ . , ώς 

σημεϊον άφ' ού ώρμήθη ή τρομερά εκείνη έκρηξις. 

Τώ 1822 έν Ίάβα τό Γαλοεγγοεγγ, τόσω ήρεμον, ώστε μεγάλαι 

καλλιέργειαι (σακχαροκαλάμου, κακαοδένδρων, βανανεών) είς τά κατω-

φερή και δάση είς τάς ανωφέρειας εΐχον κατακαλύψει αυτό, αίφνης 

έκσφενδονίζον είς τόν αέρα τό ήμισυ τοΰ όρους του μετά τής μεγάλης 

λίμνης, ήτις πρό πολλού είχε καταλάβει τόν κρατήρα του, έξεμηδένισε 

πάσαν βλάστησιν έπί ακτίνα 20 χιλιομέτρων. 

Μετά 13 έτη, άλλ' ήδη εις τήν ούχ ήττον κινδυνώδη σειράν τών 

μεγάλων ηφαιστείων τής κεντρώας Αμερικής, τό Κοζεγουίνον είς τήν 

Νικαράγουαν ανέλαβε νά διδάξη είς τούς γείτονας πληθυσμούς, οΐτινες 

όλονέν συνωστίζοντο πέριξ τοιαύτης καμίνου καλύπτοντες αυτήν διά 

ζώνης φυτείας καί κατωκημένων κέντρων, οτι κάλλιον θά έπραττον 

άν άπεμακρύνοντο άπ' αυτής - έπί ακτίνα 40 χ μ . στρώμα συντριμμά-

των πάχους τουλάχιστον 5 μέτρων κατεκάλυψεν όλόκληρον τό κατα-

ληφθέν έδαφος, τά δέ συνοδεύοντα μέν τούτο άλλ' ούχ ήττον ολέθρια 

αποτελέσματα τού φοβερού εκείνου σπασμού, τοΰ τρομερωτάτου βεβαίως 

έξ όσων άνέγραψεν ή ιστορία τών μεγάλων εκρήξεων τών αμερικανικών 

ηφαιστείων, έγενοντο αισθητά είς τήν Ίαμαϊκήν. τήν Βερακρούζαν και 

είς τήν Σανταφεδεβογόταν, ήτοι έπί έκτασιν 1500 μιλίων. 

Ήδυνάμεθα φεύ ! νά πολλαπλασιάσωμεν τά παραδείγματα ταΰτα, 

άλλ' είναι ικανά όπως δείξωσιν ότι τό ζοφερόν δράμα, οπερ έπαίχθη είς 

τόν Ά γ . Πέτρον τής Μαρτινίκης, είναι κοινόν καθόλου έπεισόδιον είς 
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τήν μακράν σειράν τών έξ ηφαιστείου εκατομβών, διακρίνεται δέ μόνον 
κατά τήν μορφήν ήν τώ προσέδωκεν ο τυφών τών πετρών καί τής 
πυριφλεγούς τέφρας, ήτις ήρήμωσεν όλον τό ΒΛ τμήμα τού όρους 
Ιίελέ, καί κατά τό άπιστεύστως αίφνίδιον τοΰ φαινομένου. Ά λ λ ά καί 
κατά τήν έκτασιν του - διότι αί εκρήξεις είς τά θειωρυχεϊα τών γειτό
νων νήσων τής Γουαδελούπης, τοΰ Ά γ . Βικέντιου καί τών Βαρβάδων 
άποδεικνύουσι σαφέστατα οτι δέν ήτο τοπικόν φαινόμενον περιορισθέν 
είς τήν άπότομον έξέγερσιν ενός μόνου ηφαιστείου, ώς είς τά ανωτέρω 
είδομεν, άλλ' ότι σύμπασα ή ηφαιστειώδης εστία τών μικρών Αντιλλών 
κραδαίνεται κατά τήν ώραν ταύτην. Πρό τοιούτου καθολικού φαινομέ-

Εικ. 1. Ό Βεζούβιος κατ' εκρηξίν τινα. 

νου επιβάλλεται τό καθήκον νά έπιβλέπωμεν έγγύθεν τά γινόμενα καί 

νά μή παρορώμεν καμμίαν τών προφυλάξεων ας επιβάλλει ή μέριμνα 

τής διασώσεως τών ανθρωπίνων υπάρξεων. Πρέπει δέ καί νά γινώσκω-

μεν πρό παντός άλλου, άν ύπάρχωσι σημεία πρόδρομα τά όποια δύναν

ται νά καταστήσωσιν αίσθητήν τήν προσέγγισιν τοΰ κινδύνου καί δυνα-

τήν άρα τήν προφύλαξιν. 

Εις το ερώτημα τοΰτο ή άπάντησις είναι εύκολος, διότι ύπάρχουσιν 

ασφαλή τινα σημεία ευχερώς κατανοούμενα παρ' εκείνων οϊτινες γινώ-

σκουσι τήν διαμόρφωσιν τών ηφαιστείων, άπερ ήδη καί ήμεϊς θά πειρα-

θώμεν νά δείξωμεν χαράσσοντες βραχεϊαν εικόνα τών ποικίλων φάσεων 

τής ενεργείας τούτων. 
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Ή κλασσική μορφή τοΰ ηφαιστείου είναι τέλειος κόλουρος κώνος- έπΐ 

τής κορυφής υπάρχει τμήμα έν είδει εύρυστόμου ποτηριού, οπερ καλείται 

κρατήρ και κέκτηται τήν ιδιότητα νά έξερεύγηται πΰρ και λίθους δια-

πύρους, κατά δέ τήν έκρηξιν και λαβαν. Τότε δ' αναφαίνεται όλον τό 

σύνηθες έπιτελεϊον τής άφηνιάσεως τών καταχθόνιων δυνάμεων τό έδα

φος τρέμει' κραδασμοί και βρονταϊ απαίσιοι εναλλάσσονται βιαίως· 

αίφνης επέρχεται έκρηξις τρομερά - τό όρος σείεται έκ τών σπλάγχνων 

του - άπό δέ τής κορυφής του εκσφενδονίζονται μετά πάταγου χείμαρροι 

ατμών και σκωρίας διαπύρου. Τ ά βλήματα πληθύνονται - ταχέως ό 

καπνός και ή τέφρα σχηματίζουσι πυκνά νέφη έπισωρευόμενα ύπερ-

θεν τού κρατήρος και βυθίζοντα τήν χώραν είς τό έρεβος- αί ριπαί τοΰ 

κεραυνού αύλακούσιν αυτά, οί δέ δοΰποι τής βροντής συμφύρονται πρός 

τούς βρυχηθμούς τού ηφαιστείου, ούτινος αί λαγόνες ήδη ήμιχαίνουσαι 

έξεμοΰσι λαβαν πυριφλεγή. ήτις κατακρημνίζεται ώς καταρράκτης έπΐ 

τών κλιτύων και κυλινδείται πρός τους πρόποδας τού βουνού κατα-

καίουσα πάν ό,τι δέν κατέθαψεν εισέτι. 

Τοιαύτη ή γενική περιγραφή τής εκρήξεως γνωστή είς πάντας έκ 

τής αναγνώσεως τών περιγραφών τών μαρτύρων τού συγκινητικού 

εκείνου θεάματος - άλλ' όμως πάντοτε δέν είναι τοιαύτη· άλλα ηφαί

στεια άλλα παρουσιάζουσι φαινόμενα. Είς τινα ή ήρεμος ενέργεια των 

δέν έκφαίνεται διά φάσεων παροξυσμού" άλλα όμως τά και έπιφοβωτερα 

χαρακτηρίζονται ασφαλώς δι' επιτάσεως τών συνήθων φαινομένων κατά 

τάς κρίσεις των, αϊτινες δύνανται νά είναι λίαν άραιαί. Και ό πύρινος 

ποταμός, ή μεγάλη τουτέστιν εκροή τής λάβας, άν και συνήθως νομίζη-

ται τό κύριον τής εκρήξεως φαινόμενον, δυνατόν νά λείψη - έτι δέ, όπερ 

έξ ίσου σύνηθες, ελλείπει ενίοτε ού μόνον ή τελεία κωνική κορυφή τού 

ηφαιστείου άλλά και αυτή ή απότομος άπό του εδάφους έξοχη. Ή έπι-

σώρευσις όντως τών στοιχείων, άτινα άποδεικνύουσι τήν ϋπαρξίν του, 

δύναται, κατά τήν φύσιν και τήν διάταξίν των, νά λάβη μορφάς και 

εκτάσεις λίαν διάφορους. Μεγάλως βεβαίως διαφέρουσι τά χαμηλά 

ηφαιστειογενή όρη τής Ισλανδίας και τών Σανδουίχων. ών ή κλίσις 

είναι 3° , άπό τών υψηλών και όξυτενών κώνων τών "Ανδεων, ών ή κλί

σις κατά μέσον ορον ανέρχεται είς 40 — 45° . "Ετι δέ χείρον όταν τό 

ήφαίστειον άντί νά διευθύνηται πρός τά άνω, βυθίζηται είς τό έδαφος 

ύπό μορφήν οπής. ής τήν ΰπαρξιν ουδεμία ανωμαλία τού εδάφους 

προαγγέλλει. Ούδ' είναι τούτο σπάνιον. ή δ' άπόδειξις πρόκειται εις τήν 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΙ 473 

Ώβέρνην, ένθα είς τό βάθος τών βαράθρων της όρώνται κοιμώμενα 
νύν τά γαλήνια ύδατα λίμνης - τοιαύτην μορφήν λαμβάνουσι σχεδόν 
πάντοτε τά ηφαίστεια εκείνα, άτινα αρκούνται να έκπέμπωσιν αέρια 
μόνον ή δέ αδυναμία περί τόν σχηματισμόν λάβας προδίδεται έκ τής 
παραδόξου μορφής των, τής «αρνητικής έξοχης», ήτοι τού κοιλώμα
τος· ένεκα τής φυσικής ταύτης 
κατασκευής των χρησιμεύουσιν 
ώς δεξαμεναί τών όμβρίμων υδά
των, όθεν και ή επιτυχής ονο
μασία c ra te re - lac ήτοι λιμνο-
κρατήρ. 

Γενικώς ειπείν, όταν ήφαί
στειον τ ι εξέχον υπέρ τό έδαφος 
έκφαίνηται ύπό τήν «θετικήν» 
μορφήν, τό όρος οπερ γεννάται 
έκ τών στερεών ουσιών τών έκ-
χεομένων άπό τού κρατήρος και 
έν ώ φαντάζεται τις ουσαν τήν 
εκρηκτικην εστιαν, είναι η εξω
τερική μόνον έκδήλωσις τής δυ
νάμεως, ής τήν έδραν όφείλο-
μεν ν'άναζητήσωμεν βαθύτερον 
αύτη ευρίσκεται εις τά βάθη τής 
γήινης σφαίρας ημών, πηγά
ζουσα εκ του μεγάλου ταμείου 
θερμότητος τοΰ έπισωρευθέντος 
έν άρχή έν τώ διαπύρω πυρήνι 
τού πλανήτου ύπό μορφήν μάζης 
τετηγμένης, τήν οποίαν ό γήινος 
φλοιός προστατεύει κατά τής ακτινοβολίας. Υπό τό στερεόν περίβλημα 
της ή μάζα αύτη υπόκειται είς αντιδράσεις τών αερίων ιδία, άτινα 
ζητοΰντα διεκφυγήν άναγκάζουσιν αυτήν νά έκχυθή πρός τά έξω διά 
τών ρηγμάτων τοΰ φλοιού ώς λάβα. 

Ούτω γεννώνται τά ηφαίστεια, κύριον συστατικόν έχοντα τό ρήγμα, 

οπερ επιτρέπει εις τήν τετηγμένην μάζαν τοΰ κέντρου νά διαπερα τό 

διάφραγμα και νά ρίπτηται πρός τά έξω. Ή δ' εξωτερική έκδήλωσις 

31 

Είκ. 2. Εκπομπή αερίων. 
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τής ενεργείας τοΰ ηφαιστείου συμποσοΰται είς τάς έξης τρεις φάσεις : 
άπότομον έκπομπήν εσωτερικών αερίων, βλήματα τριμμάτων λάβας ύπό 
μορφήν τεφρας καί σκωρίας καί τελος έκροήν λάβας" άλλ' όμως δέν άκο-
λουθουσι τά φαινόμενα ταυτα τήν αυτήν τάξιν πάντοτε, άλλοτε άλλως 
έναλλάσσοντα ή καί μόνα έκαστον δηλούμενα, τά δέ άποτελεσματα στε
νότατα συνδεονται πρός τάς ποικιλίας ταύτας. Ούτω κατά τήν άπλου-
στάτην περίπτωσιν, τήν έκπομπήν εσωτερικών αερίων, μόνη ή ελαστική 
τούτων δύναμις ενεργεί παράγουσα αισθητά αποτελέσματα, πρώτον μέν 
έπιφέρουσα τήν άκτινοειδή ρήξιν τής οπής, δι' ής ταύτα έξέφυγον, είτα 
δέ τήν άνατίναξιν τού εδάφους, όπερ έρράγη έκ τού σφοδρού κραδα
σμού" έκ τούτου γεννώνται οί λιμνοκρατήρες, διότι έν τώ κέντρω τού 
άκτινοειδοΰς ρήγματος ή έκρηξις σχηματίζει κοιλότητα κυκλικήν, ήν 
καταλαμβάνουσι βραδύτερον τά γλυκέα ύδατα, εάν βεβαίως ή έκρηξις, 
ώς εις τά μεταλλεία, περιωρίσθη μόνον είς τήν άπότομον διάχυσιν όγκων 
αερίων συμπεπυκνωμένων. 

Άλλοτε πάλιν τό φαινόμενον τούτο δέν είναι προανάκρουσμα τής 
ηφαιστειώδους ενεργείας, άλλά καταπαύει πως αυτήν ή μάλλον καθαιρεί 
πάν ό,τι αΐ προηγούμεναι εκρήξεις ώκοδόμησαν" γίνεται δέ τοΰτο όταν 
ή δύναμις ή σωρευθεϊσα άπ' αιώνων ύπό τά πελώρια οικοδομήματα τών 
ηφαιστείων προσλάβη τάσιν ίκανήν, οτε καί τά σφενδονίζει είς τό κενόν, 
άντί δέ τής τραχείας έξοχης των καταλείπει βάραθρα βαθέα" ταύτα 
επιτυχώς είναι εξαιρέσεις· ώς έπί τό πλείστον ή διάχυσις τών αερίων, 
αί εκπυρσοκροτήσεις καί αί εκσφενδονίσεις τών συντριμμάτων είναι ούτως 
ειπείν ό φοβερός ήχος τού κώδωνος, Οστις άγγέλλει τήν προσέγγισιν 
τής λάβας. 

Καί ένταΰθα όμως όφείλομεν νά σημειώσωμεν μεγάλας διαφοράς κατά 
τε τήν μορφήν καί τά αποτελέσματα, καθ' όσον πρωτεύει έν έκ τών 
δύο τελευταίων στοιχείων, αί εκσφενδονίσεις ή ή εκροή" αί διαφοραί 
αύται εξαρτώνται κυρίως έκ τής συνθέσεως τής λάβας. Αύτη σύγκειται 
μέν γενικώς έκ πυριτιώματος ομοίου πρός τήν σκωρίαν τών υψικαμίνων 
άλλ' είς αύτάς τό ποσόν τοΰ πυρίτου άλλοτε άλλο είναι, όθεν καί ή 
έκχυσις γίνεται κατά διάφορον όλως τρόπον" τό στοιχεϊον τοΰτο καθιστά 
μάλλον ή ήττον εύτηκτον τήν λαβαν, οταν δέ είναι όλιγοστόν οί ρύακες 
καθίστανται λίαν ρευστοί, δύνανται νά μετεωρίζωνται έπί πολύ έν τή 
καταστάσει ταύτη καί νά φαίνωνται πράγματι κατά τάς μεγάλας εκρή
ξεις ώς ποταμοί πυρός, ώς πλειστάκις περιεγράφησαν. Έτερα ίδιότης 
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τής βασικής ταύτης λάβας είναι ότι σχηματίζει περιελθοΰσα είς κατά-

στασιν τετηκυίας ύέλου τό κύριον στοιχεϊον τών ήρεμων, διηνεκώς έν 

ενεργεία ευρισκομένων ηφαιστείων, τών όποιων τό Στρόμβολι είς τάς 

Λιπάρας πρόκειται ώς τό γνωστότερον καί έγγύτερον ημών παράδειγμα" 

είναι ηφαίστεια, ων χαρακτήρ είναι νά παρουσιάζωσιν εις τό βάθος τοΰ 

κρατήρος αυτών τήν τετηκυίαν ταύτην λαβαν, ήτις τά μεταποιεί είς 

λίμνας πυρός" έν τή περιπτώσει ταύτη ή μάζα, ήτις δέν παύεται άνα-

βράζουσα έν τώ βάθει, υπόκειται είς βραδείας δονήσεις, αΐτινες ενίοτε 

τήν έξωθοΰσιν υπέρ τών χειλεων, άνευ ομως ίχνους έκσφενδονίσεως ή τής 

ελαχίστης εκρήξεως" ευρισκόμεθα άρα πρό ειδικής ενεργείας, ήτις προϋ

ποθέτει συγκοινωνίαν διαρκή καί εΰρεϊαν μεταξύ τής εσωτερικής εστίας 

καί τής ατμοσφαίρας. Τό Μάουνα λόα είς τάς Σανδβιχίους νήσους 

παρέχει τό έπισημότερον παράδειγμα" έπί τών πλευρών τού πελωρίου 

τούτου ηφαιστείου, υψουμένου είς 4,000 μ. έν τώ μέσω τοΰ ώκεανοΰ, 

ανοίγεται ύπό τό όνομα Κιλουέα λέβης κοχλαζούσης λάβας, ένθα ή 

έκφυγή τών αερίων επιφέρει τήν τάνυσιν τής λάβας ύπό μορφήν ευκάμ

πτων νημάτων όμοιων πρός υάλινα σύρματα, τά οποία οι ιθαγενείς 

καλοΰσι κόμην τής Πελέ" είναι δέ κατ ' αυτούς ή Πελέ ή θεά ή κατοι

κούσα είς τά βάθη τοΰ ηφαιστείου. 

"Οταν ρήγμα τι άνοιχθή έπί τών όχθων τοιαύτης λίμνης, ή εκροή 

τής λάβας όμοιάζει κατ ' αρχάς πρός αληθή πηγήν άναβρύουσαν πΰρ" 

είτα έκχέεται έπί τών κλιτύων ώς ποταμός τετηκότος μετάλλου, ή 

μάλλον ώς χείμαρρος, καθ' όσον βαίνει ταχέως, μεταπίπτει δέ έν εϊδει 

καταρράκτου εις τούς πρόποδας τών κρημνών, οταν κατά τήν πορείαν 

της διακόπηται αίφνης τό έδαφος. Θαυμάσιον είναι τότε τό θέαμα, διότι 

άπ' αρχής μέχρι τέλους οί ρύακες τηροΰσι τήν συνέχειάν των. Τουναν

τίον δέ οταν ή λάβα είναι πυριτιώδης, οί ρύακες έστερημένοι τής ρευ-

στότητος φαίνονται γλοιώδεις πυκνοί καί τεταγμένοι καθ' ολκούς διακε

κομμένους, άμα δέ καί ή ταχεία πήξίς των επιφέρει μετά τήν άπόψυξιν 

τήν έμφραξιν τού κρατήρος. τοΰθ' οπερ καθίστα τό ήφαίστειον λίαν κιν-

δυνώδες, διότι κλεισθέντος τοΰ στομίου τά αέρια δέν δύνανται νά έκφύ-

γωσιν ηρέμα. "Οθεν συσσωρεύονται κάτωθεν ύπό πίεσιν ίκανήν νά έπε-

νέγκη βιαίαν έκρηξιν αυτών έκ τούτου οί ακανόνιστοι παροξυσμοί, ήτοι 

ίσχυραί εκρήξεις καί φάσεις ηρεμίας. Ό διαλείπων ούτος τρόπος τής 

ενεργείας τών ηφαιστείων είναι έκ τών έπιφοβωτερων, κατά πάντα δέ 

παροξυσμόν μόνον συμφοραί αναγράφονται, αΐτινες ίδιαίτατα γίνονται 
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Setvott, όταν ή ηφαιστειώδης ενέργεια έκδηλοΰται έν πυκνώς κατοικη
μένη χώρα. 

Οί κραδασμοί τού εδάφους οί προάγγελοι τής εισόδου τοΰ ηφαιστείου 

είς τήν σκηνήν είναι τοιούτοι, ώστε τά ύδατα τών πηγών και τών 

φρεάτων εξαλείφονται μέχρι τελείας άποξηράνσεως" ο κρατήρ κροτεί" 

τά αποσπάσματα αυτού ηνωμένα πρός τήν μάζαν στερεάς λάβας, ήτις 

έφρασσε τόσον καλώς τήν όπήν, εκσφενδονίζονται είς τό κενόν αίφνης 

μετά ταχύτητος αστραπής έκπηδα άπό τής κορυφής πρός τόν ούρανόν 

μέλαινα στήλη καπνού είς ύψη απίθανα. Είς τό Κοτοπάξι κατά τήν 

άνω μνημονευθεϊσαν εκρηξιν ή στήλη αύτη είχεν ύψος 10 χ μ . Τό Κρα-

κατοά τώ 1883 εξέπεμψε στήλην είς ύψος 11 χ μ . Τέλος δέ ήφαίστειόν 

τ ι τής Νέας Ζηλανδίας τώ 1886 έξηκόντισε τοιαύτην είς τό μέγιστον 

ύψος τών 13 χ μ . Οιονδήποτε όμως και άν είναι τό ύψος αυτής, ή έξ 

ατμών αύτη στήλη περιφρονούσα τούς βιαιοτέρους άνεμους διατηρεί 

άπ' άκρου είς άκρον τήν κάθετον διεύθυνσιν* ουδέν έτερον δύναται ν' από

δειξη πειστικώτερον τήν μεγάλην έκρηκτικήν δύναμιν ήν άναπτύσσουσι 

τά τοιαύτα ηφαίστεια. Ή στήλη αύτη είναι μέλαινα έκ τών σμικρών 

και λεπτών εκείνων τριμμάτων τής λάβας, άτινα καλούνται τέφρα, 

όταν δέ είς τήν έσχατιάν τής αίθεροβάμονος πορείας της έκτείνηται και 

πρός τά πλάγια, τά ζοφερά νέφη άτινα παράγει, άφ' ού έπισκοτίσωσι 

τόν ήλιον έπι ακτίνα μεγάλην και διασχισθώσιν ύπό κεραυνωδών αστρα

πών έντονωτάτων, διότι τό ήφαίστειόν κατά τήν ώραν έκείνην έκπλη-

ροϊ έργον ισχυρότατης ηλεκτρομηχανής, καταχέουσιν έπΐ τήν πέριξ 

χώραν και είς μεγάλας έτι αποστάσεις τή βοήθεια τών άνεμων τήν βρο-

χήν τής τέφρας τήν τόσω άπαισίαν. Άπαισία, αύτη είναι ή αρμοδία 

εκφρασις ύφ' άς συνθήκας ζώμεν ήδη, διότι ή λεπτότης τής τέφρας 

τής γλοιώδους λάβας είναι τηλικαύτη ώστε διαποτίζει τόν αέρα, όστις 

ένεκα τούτου δέν είναι άναπνεύσιμος και δύναται πολλάκις νά έπενέγκη 

άσφυξίαν έκ πνιγμονής. ήτις τοσαΰτα θύματα ήρίθμησεν έν Ά γ . Πέτρω. 

Διαρκούσης τής ενεργείας ό κρατήρ του ηφαιστείου φαίνεται ώς υπό

νομος ευρισκομένη έν διηνεκεϊ έκρήξει λίαν κινδυνώδει, διότι τά βλή

ματα του σύγκεινται έξ ογκολίθων, πελωρίων πολλάκις διαστάσεων, οϊτι-

νες ριφθέντες είς ύψη πολλών χιλιάδων μέτρων έπιφέρουσι κατά τήν 

πτώσίν των μεγάλας βλάβας" αί βλάβαι αύται είναι τοσούτω δεινότεραι 

καθ' όσον τά βλήματα άντϊ νά έξακολουθήσωσι τήν κατακόρυφον διεύ

θυνσιν, δύνανται νά λάβωσιν εντελώς άλλην. 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΙ 477 

Είς τά μεγάλα ηφαίστεια τά υψούμενα υπεράνω τών χιλίων μέτρων, 

όταν ή λάβα άνέλθη μέχρι τού κρατήρος τής κορυφής, ή πίεσις τήν 

οποίαν ασκεί ή στήλη αύτη έπΐ τών τοιχωμάτων τής οπής επιφέρει τήν 

ρήξιν τούτων. Τά αναπτυσσόμενα αέρια δύνανται έφ' ίκανόν νά διατη-

ρησωσι τ/)ν μεγάλην ενεργειαν των, ες ου συμπεραινομεν οτι ταύτα 

μάλλον όφείλομεν έγγύτερον νά έπιβλέπωμεν, διότι απολυθέντα δυσκό-

λως έπέχονται' είναι δ' εύχερέστατον τούτο όταν κατά καλήν τύχην 

έξαγγέλλωσι πολύ πρότερον ότι τό πΰρ αυτών, όπερ ένομίζετο έσβεσμέ-

ΕΙκ. 3 . Ό Βεζούβιος κατά τήν τελευταίαν εκρηξιν. 

νον, μέλλει ν' άναφλεγή. Τοΰτο δέ έπραξε κάλλιστα και ή Πελέ, τόν 

παρελθόντα Άπρίλιον. 

Στήλη καπνοΰ εξερχόμενη έκ τής κορυφής κατά τάς πρώτας ημέρας 

τού μηνός" είτα δοΰποι ύποχθόνιοι, κραδασμός τοΰ εδάφους και τέλος 

βροχή τέφρας κατακαλύψασα διά τοΰ λευκού σαβάνου της τάς οικίας 

τοΰ Ά γ . Πέτρου, καταστροφή τών εργοστασίων ύπό χείμαρρον βορβό-

ρου, πάντα τέλος τά προαγγέλματα ύπήρχον' ώφειλον λοιπόν οί κάτοι

κοι νά φυλαχθώσι και νά δυσπιστώσι τά μέγιστα, άφ' ού είναι γνωστόν 

ότι οσω μείζονα χρόνον ήφαίστειόν τι έμεινεν έν ηρεμία τοσούτω και η 

έξέγερσίς του θά είναι τρομερά" άλλ' όμως υπήρξαν ασυναίσθητοι. 'Εν ω 

τά ζώα αγόμενα ύπό τοΰ ένστικτου έδείκνυον σημεία φρίκης, είς εκεί-
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νους τά προανακρούσματα της εκρήξεως ένεπνεον μάλλον τήν ελπίδα ή 
τόν φόβον. Καί ομως ήσαν έκφανώς κατάδηλα καί έπανελήφθησαν μετ' 
άπαραμίλλου επιμονής, έάν δέ ή τελική καταστροφή ειχεν ώς ιδιάζον 
τό καταπληκτικώς αίφνίδιον, καταφανέστατη όμως ήτο καί ή βραδύ-
της ην τό ήφαίστειον επέδειξε κατά τάς προκαταρκτικάς κινήσεις του -

τέλος ομως εξάντλησαν ολην τήν σειράν τών απειλών καί παραινέσεων 
επέσπευσε τήν λύσιν. 

Τ ή 8η Μαίου τό όρος διαρραγέν παρά τούς πόδας τοΰ τελικού κώνου 
έξεσφενδόνισε κατά τοΰ Ά γ . Πέτρου όγκους αερίων, λίθων καί τέφρας 
διαπύρου, οΐτινες έν άκαρεϊ έξηφάνισαν τήν πόλιν καί τούς κατοί
κους αυτής. 

Έν τή ιστορία βεβαίως τών ηφαιστείων κατακλυσμών ουδέν υπάρχει 
τό άποτομώτερον καί τό φρικωδέστερον άλλά καί ουδέν έδωκε τόσα 
προμυνήματα τής προσεγγίσεως δυνάμενα νά προλάβωσι τά χείριστα, 
τοΰθ' οπερ εμπνέει θλιβεράν μετάνοιαν πρό τοιαύτης έρημώσεως. Διότι 
ουδέν έτερον ήφαίστειον παρέσχε άπό τής αρχής τών προδρόμων βιαίας 
εκρήξεως μέχρι τής τελείας πραγματεύσεώς της τόσον χρόνον (3 Απρ ι 
λίου μέχρι 8 Μαίου), ίκανόν οπως τά ύπό τής συνέσεως επιβαλλόμενα 
μέτρα ληφθώσιν άποτελεσματικώς. 

'Εκ του Γαλλικου τοΰ C h . V e l a i n . 

Η Α Γ Ι Α Μ Ο Ν Η 

ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ ΠΡΟΠΟΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 

Έπί επισκόπου Ναυπλίου καί "Αργούς Λεοντος ήμίσειαν ώραν 

μακράν τού Ναυπλίου καί έν τώ μέσω ταπεινών λόφων πρός τούς ανα

τολικούς πρόποδας τού όρους Παλαμηδίου, μεσημβρινώς τοΰ χωρίου 

Άρείας, οπερ καί νΰν τό αυτό διατηρεί όνομα, ίδρύθη ιδία τοΰ επι

σκόπου δαπάνη μονή καλογραιών έν τώ περιβάλω δέ ταύτης έκτίσθη 

ό περικαλλής ναός τής Ζωοδόχου Πηγής κατ ' Άπρίλιον τοΰ 1149, ώς 

έκ τής έπ' αύτοΰ διατηρούμενης έτι καί νΰν επιγραφής εξάγεται. Πρός 

οίκοδομήν τοΰ ναοΰ τούτου έχρησίμευσεν έν μέρει καί ύλικόν αρχαίου 

εθνικού ναοΰ, καθ' Οσον έπί τών κεφαλών κιόνων τινών τοΰ είρημένου 

ναοΰ φέρονται κιονόκρανα αρχαία κορινθιακού ρυθμού, είς πολλά δέ μέρη 

τοΰ οικοδομήματος παρατηρούνται έντετειχισμένοι λίθοι κατειργασμένοι, 

έξ αρχαίου προφανώς κτιρίου είλημμένοι. Παρά τόν περίβολον τοΰ ναοΰ 

τούτου εύρηται μικρά πηγή καλού ύδατος, ην τίνες έσφαλμένως ύπέ-



480 Η ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ 

λαβον ώς τήν Κάναθον 1 , έν ή ή "Ηρα λουομένη ανελάμβανε τήν παρ-
θενίαν τ η ς 2 . Ό ναός ούτος κατά τάς παρατηρήσεις τού κ. Κ. Σ . Ζησίου 
είναι έκτισμένος έκ λίθων πώρινων ορθογωνίων 0 μ ,40 περίπου τό μήκος 
και 0 μ ,20 περίπου τό πλάτος κατ' ίσοδομίαν έχει είς έκατέραν τών 
δύο μικροτερων πλευρών μεγάλους λίθους έκτισμένους είς σχήμα σταυ
ρού, 2μ,50 τό μήκος και 1 μ ,20 τό πλάτος. Έ κ τών δύω θυρών τού 
ναού ή μέν μεγαλειτερα πρός τήν νοτιοδυτικήν πλευράν αυτού αντικρύ 
τού ιερού άδυτου ήνεωκται, ή δέ μικρότερα πρός τήν βορειοδυτικήν. Η 
θόλος τού ναού έστήρικται έπΐ τεσσάρων κιόνων μονόλιθων έκ μαρμά
ρου φαιού άνευ διαξεσμάτων. "Ολος ο ναός έχει διεύθυνσιν βορειοανατο
λικούς, παρέχει δέ εικόνα καθαρού Βυζαντινού τύπου 3 . 

Δεξιά τή μεγάλη είσόδω τού ναού και πρός τήν νοτίαν γωνίαν 
αυτού, εις ύψος τεσσάρων περίπου μέτρων άπό τής βάσεως, σώζεται 
έντετειχισμένη πλαξ έκ λευκού μαρμάρου φέρουσα κεχαραγμένην τήν 
έπομένην έπιγραφήν : 

« +"Επηξε βάθρα τώ ναώ Σου, Παρθένε, 
»Λέων 'Αργείων άλιτρός θυηπόλος, 
»ωπερ παράσχοις λύτρον άμπλακημάτων 
»είς άντάμειψιν, ευλογημένη κόρη +». 

Έτους , ς Χ Ν Ζ ' (6657 η 1149 μ. Χ.) μηνή 'Απριλλίω Ίνδ. Ι Β + . 

1 Έν τή θέσει ταύτη, όπου κατά Στράβωνα ΰπήρχον τά σπήλαια καϊ οί 
οικοδομητοι λαβύρινθοι, Ό Έρνέστος Κούρτιος (Πελοπον. Β' 391) τίθησι τόν 
ναον τής Ήρας, έν ω τά μυστήρια αυτής έτελοϋντο κατ έτος" ΰπολαμβάνει δέ 
και τήν έχει παρά τήν είσοδον τής Μονής έχρέουσαν πηγήν ώς τήν Κάνα-
θον, έν τή οποία λουομένη κατ' ετος ή τοΰ Διός σύζυγος έγίνετο παρθένος. 
"Ηρα τελεία, και παρ ' αυτή τίθησι το έπι βράχου γεγλυμένον εΐδωλον τοΰ όνου, 
όστις τήν της αμπέλου έδίδαςε τομήν. 

2 Παυσαν. Β. 38. 3. 
3 Ό ναός ούτος, άριστα και ήδη διατηρούμενος, καθιερωθη έπ' έσχατων μετά 
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Έπΐ τών στύλων και τών τοίχων τοΰ ναοΰ τούτου διασώζονται και 
μεταγενέστεραι κακότεχνοι έπιγραφαί, αί έπόμεναι : 

1 6 9 1 Αττρι — 1 6 5 9 ΑΠΡΙΛ 
8 — 2 6 — ηλθα λιου 

εγο ΑΓΓΕλλOC Θ Ε Ο Δ Ο 
Π Α Ν Α Ρ Ε Τ Ο C σ lOC Π Α Δ Ο + 

Έπΐ τού πρώτου δεξιά τώ είσιόντι στύλου είσί κεχαραγμενα τα 
έξης γράμματα Ρ 
Ρ 

Ρ 
άτινα αποτελούσι πιθανώς τά αρχικά γράμματα ονόματος Φράγκου 
τινός ή Βενετού. 

Έπΐ τού δευτέρου στύλου δεξιά : 
+ 

ΝΙΚολαος Μ Ν 1 6 σωT 4 1 
Mζ 

Φλεβαρ8 1. 

Έπΐ τού πρώτου στύλου αριστερά : 

L A V — Ε Ν Ζ Ι Ο 
B E L O C h l O 

( L a u r e n z i o B e l o c h i o ) . 

Έπΐ τοΰ δευτέρου στύλου αριστερά 

Μ + Χ Ιω. μπονα χη 

1 6 2 6 ........................................ 

δράκος 
κ β α χ. μ. έ 

τής περιοχής αυτοϋ διά διαθήκης τοΰ αειμνήστου ιδιοκτήτου αύτοΰ Μιχαήλ 
Ίατροΰ, αποθανόντος έν ετει 1868, όπως χρησίμευση ώς καταφύγιον μοναζου-
σωv γυναικών. 
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Τό διάγραμμα τοΰτο δηλοϊ προφανώς τό όνομα καί έπώνυμον ανδρός 

τίνος, ύφ' ό καί ή χρονολογία αφγ' αύγούστου ζ'. 

Ή ιερά αύτη μονή 1 αρχικώς μέν προώριστο ύπό τοΰ άοιδίμου αυτής 

κτήτορος καί ίδρυτοΰ Λεοντος ώς καταφύγιον καλογραιών, βραδύτερον 

1 Ό κατά το 1668 επισκεφθείς το Ναύπλιον Γάλλος περιηγητής Des-Mon-
ceaux έν τοις σωζομένοις άποσπάσμασι τών περιηγήσεων αυτοϋ μνημονεύει 
τής "Αγίας Μονής, είς ην καί παρέμεινε μίαν νύκτα. Ούτος παρετήρησε τότε 
στήλας τινάς, τάς έν τώ ναω ίσως, ας έθεώρησεν ότι εϊχον αποσπατθή έξ αρχαίου 
τινός οικοδομήματος. 
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Ομως μετετράπη ύπ' αύτοΰ τοΰ ίδιου είς άνδρώαν μονήν, τών έν αύτη 

τέως μοναζουσών τριάκοντα έξ καλογραιών μετενεχθεισών είς έτέραν 

μονήν, ίδρυθεϊσαν συγχρόνως, άπώτερον τής θαλάσσης διά τόν κίνδυ-

νον τών πειρατών, είς θεσιν Βούζη 1. 

Τό σχετικόν υπόμνημα τοΰ επισκόπου "Αργούς καί Ναυπλίου Λέον

τος περί τής ιδρύσεως τής μονής ταύτης ώς καί τό τυπικόν τής λει

τουργίας αυτής ' καταχωρίζομεν ωδε έπί λέξεσιν, ώς πολλού λόγου άξια 

έν σχέσει πρός τήν κατά τούς χρόνους εκείνους σύστασιν τών μονών. 

Α ' 

+ 'Υπ ό μ ν η μ α. + 

« + Τ ο υ ταπεινού Λέοντος καί ευτελούς Επισκόπου "Αργούς καί Ν α υ -

» πλίου έπί τή γεγονυία παρ' αύτοΰ Νέα Μονή έπ' ονόματι τής Υπερα-

» γίας Θεοτόκου έν τή τοποθεσία τής Άρείας + ». 

« + Έ φ θ α σ ε μέν ή ημετέρα ευτέλεια ιερόν δομήσασθαι φροντιστήριον 

» έπ' ονόματι τής Ύπεράγνου Δεσποίνης Η μ ώ ν θεομήτορος κατά τήν 

» τοποθεσίαν τής Άρείας, έν ή τόν μοναδικόν βίον άνύειν έταξε γυναϊ-

» κας, τάς αίρουμένας ύπέχεσθαι τόν ζυγόν τού Χριστού καί θεού ήμών, 

» τόν αριθμόν τριάκοντα έξ, καί μέν τοι καί πρός τή τής καταμονής 

» αναπαύσει καί τά πρός ζωήν ταύταις συνέταξεν, ώστε είς τό άπέραν-

» τον έχειν αύτάς, όθεν ταΰτα πορίσαιντο, ώς μή τή τούτων ελλείψει 

» διά τήν άναγκαίαν τοΰ σώματος χρείαν άτόνως τόν μοναδικόν άνύωσι 

» δρόμον καί δι' ύπομνήματος δή αύταϊς τό είναι τό τοιοΰτον σεμνεϊον 

» ελεύθερον πάσης εκκλησιαστικής τε καί αρχοντικής χειρός είς τόν 

» αιώνα τόν άπαντα διετάξατο. Τ ί τό μετά ταΰτα ; Ού μακρός τις 

1 Ούδαμοΰ τής "Αργολίδος φέρεται νΰν θέσις Βούζη. Αν κρίνη τις έκ τοΰ 
παρά τό χωρίον Μέρβακα τής Μιδέας σωζόμενου αρχαίου ναοΰ, όστις φαίνεται 
σύγχρονος και ομοειδής σχεδόν τώ ανωτέρω παρά τήν "Αρειαν, δύναται είκότως 
νά συμπεράνη ότι έδώ εύρηται ή θέσις Βούζη, ένθα ή νέα μονή, είς ήν άπώ
τερον τής θαλάσσης μετέφερεν ό επίσκοπος Λέων τάς έν 'Αρεία μονάζουσας 
έπί τό άσφαλέστερον. Παρά τώ ναώ τούτω τοΰ Μερβακα διεκρίνοντο μέχρις 
έσχατων καί θεμελια οικοδομημάτων τινών, πιθανώς κελλίων. 

2 Acta et Diplomata Monasteriorum et Ecclesiarum Orientis. Τόμ. 
Β', σελ. 178— 190. 
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» παρωχήκει χρόνος, και Οπερ εστίν ίδεϊν τούς φυτοκόμους και γεωργούς 
» κατά τέχνην τήν εαυτών ποιοϋντας, και νυν μεν κλώνά τίνος φυτού 
» πηγνύντας τή γή και μέχρι τινός θεραπεύοντας, έπειτα δέ τούτον 
» εκείθεν αποσπώντας και άλλαχόσε μεταφυτεύοντας, ώς εντεύθεν τού 
» φυτού και πρός σύμπηξιν έδραιοτεραν και πρός αύξησιν έλαύνοντος 
» κρείττονα και πρός καρποφορίαν πρωϊμωτεραν, τοιούτον τ ι συμβέβηκε 
» και ημάς έργάσασθαι έπΐ τώ τοιούτω σεμνείω, εϊ και παρά τήν ημών 
» έξ αρχής πρόθεσιν τών τούτω συστησαμένων τό γεγονός ύστάτως 
» έτύγχανεν, άλλά γε τό τού πράγματος αποτέλεσμα παρόμοιον άπο-
» δέδεκται τή ρηθείση πρόνοια τών φυτοκόμων επειδή γάρ τά καθ'ημάς 
» ταύτα παράλια καθ' όλον τόν ένιαυτόν πλήρη τυγχάνουσι θαλαττίων 

» ληστών κατά πάσαν άδειαν τά πάντα ληϊζομένων, καϊ ό,τι βούλον-
» ται άτοπον δρώντων κατά παντός του είς σφών χείρας εμπίπτοντος, 
» φόβος ούκ αγενής ημάς έπέθραττε μήποτε τό τοιούτον σεμνεϊον εύά-
» λωτον όν τοις τοιούτοις λησταϊς, οία θαλάσσης ού πόρρω άφεστηκός, 
» ύπό τούτων άπόληται, και πρός ταΐς άφαιρέσεσι τών ενόντων τή 
» Μονή και φθορά τών μοναζουσών έπιγίνοιτο, ή χαίρουσιν ές τά μάλι-
» στα οί καθάπαξ τόν θείον άπωσάμενοι φόβον και τόν ληστρικόν μετιόν-
» τες βίον. "Ιν' ούν μή τοιούτον τι συμβή συνεργία τού μισοκάλου 
» σατάν και τό δόξαν ήμΐν ευσεβές σπούδασμα είς τουναντίον άντιπερι-
» στή, πρός δεύτερους πόνους άπεδυσάμεθα και σεμνεϊον έτερον έξ αυτών 
» κρηπίδων δομησάμενοι, πόρρω διακείμενον τής θαλάσσης, περί τήν 
» τοποθεσίαν τού Βούζη, έπ' ονόματι ιδρυθέν και τούτο τής πανάγνου 
» Δεσποίνης ημών και Θεομήτορος, και περί αυτό κελλία τά πρός άνά-
» παυσιν τών μοναζουσών και λοιπά τά χρειώδη τω τοιούτω σεμνείω 
» ποιήσαντες, άλλά και τήν πρός σωματικήν παντοίαν και διηνεκή 
» πρόνοιαν τών μοναζουσών άφιερώσαντες τή Μονή και τό πάντοθεν 
» ελεύθερον και άδέσποτον είς τόν αιώνα τόν άπαντα περιποιησάμενοι 
» ταύτη, δι' "Υπομνήματος ημών τών ευτελών, τών χρηματισάντων 
» ταύτης κτητόρων, ενταύθα τάς μονάζουσας συνετάξαμέν τε και συνη-
» γάγομεν και καθηγουμένην τούτων προεστησάμεθα. Τήν δέ γε προτέ-
» ραν τούτων Μονήν είς άνδρώαν μετεσκευάσαμεν συναγηοχότες αύτάρ-
» κεις μοναχούς και τούτους ταύτη έγκατοικήσαντες, ους και τριάκοντα 
»'έξ βουλόμεθα είναι ές άεί εϊτε και πλείονας, έλάττονας δέ ουδαμώς, 
» καϊ διά σφραγίδος ήγούμενον έν αύτοϊς κατεστήσαμεν. Επειδή τοίνυν 
» έκ τοιούτων αιτιών ή μετάθεσις άπό τής τοιαύτης Μονής έπηκολού-
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» θησε τών μοναζουσών έφ' έτέραν, ήν έκ βάθρων άρτι συνεστησάμεθα, 
« είς άνδρώαν δέ τήν προτέραν Μονήν ήμείψαμεν, ώς εκατέρωθεν ό Θεός 
» δοξάζοιτο, και ψυχαί αρρένων και θηλειών ωσαύτως σώζοιντο, δια-
» ταττόμεθα διά τού παρόντος ημών Υπομνήματος πάντα τά άφιερω-
» θέντα παρ' ημών τή προγενεστέρα γυναικεία Μονή, τή κατά τήν 
» Άρειαν διακείμενη, τή έξ ύστερον άπό γυναικείας είς άνδρώαν μετα-
» μειφθείση, δι' άς έφαμεν αιτίας, έπ' αύτη τή νϋν γυναικεία Μονή, 
» τή έν τή τοποθεσία τοΰ Βούζη διακείμενη, άπαράσπαστα είναι και 

» αμείωτα είς τόν αιώνα τόν άπαντα και τό γεγονός παρ'ημών έπ' 
» αυτή Υπόμνημα άπαράθραυστον μένειν πάντη και άπαράβατον έπΐ 
» πάσι τοις έμφερομένοις αύτώ ώς δοκεϊν τάς αύτάς μονάζουσας έν αυτή 
» τή Μονή τής 'Αρείας και πάλιν παρεϊναι, καν έν τή Μονή τού Βούζη 
» ποιώνται τήν οίκησιν και τόν άσκητικόν διανύωσι βίον έγχωροΰμεν 
» δέ τόν καθηγούμενον τής αυτής άνδρώας Μονής έπ' αδείας έχειν έπι-
» τηρεΐν τόν οίκονομοΰντα τά τής γυναικείας Μονής, είπερ και ή καθη-
» γουμένη και αί λοιπαί μοναχαί τούτο βούλοιντο, ώς έφορον γάρ αυτών 
» οιονεί βουλόμεθα είναι και άντιποιεϊσθαι τών μοναζουσών, έφ' αις 
» δυσχερείαις έχωσι παρ' αυτών προκαλούμενον, άπαξ μέν τοι τοΰ χρό-
» νου είτε και δις παραβάλλειν τούτον τώ μοναστηρίω πρός προσκύνησιν 
» διαταττόμεθα, και κοινώς συνομιλεΐν τή τε καθηγουμένη και ταΐς λοι-
» παις, και μή συχνάκις προφάσει δήθεν άντιποιήσεως, ίνα μή πρόσ-
» κόμμα τοις κοσμικοϊς γένοιντο, και καθάπαξ παντοίως σπουδάζειν τά 
» πρός σύστασιν τής Μονής, άνοσφίστως δέ και μηδέ άχρι μοδίου σίτου 
» η μέτρου οίνου άπτεσθαι τών τής Μονής ή κτήνους τινός, τόν βουλη-
» θέντα γάρ ήγούμενον τοΰτο ποιείσαι διηνεκεΐ άφορισμώ καθυποβάλλο-
» μεν. Και ταΰτα μέν ούτω τά τής γυναικείας Μονής έτετύπωτο και 
» διώριστο, τά δέ γε τής άνδρώας άπ' αυτής τής αρχής τήν αρχήν 
» λαμβανέτω, τόν καθηγούμενον άπ' αυτής τής Μονής γίνεσθαι διατατ-
» τόμεθα τόν, ός άν έκ τοΰ τοσούτου συστήματος και χρόνω και αρετή 
» τό αίδέσιμον έχων καταφαίνοιτο, και παρά τής άδελφότητος πάσης 
» έγκρίνοιτο, ιν' εϊη και τοις λοιποϊς άρχέτυπον παντός άγαθοΰ, μή τώ 
» τής ήγουμενίας άξιώματι καλλωπιζόμενος άλλά μάλλον αυτός καλλω-
» πίζων τοΰτο τοΰ τρόπου τή κοσμιότητι. Ή μέντοι προχείρησις τούτου 
» ούτωσί προβαινέτω- ή αρχιερατική ράβδος ημών τών ευτελών, τών 
» τήν μονήν δομησαμένων, περί τά πρόθυρα τοΰ ίεροϋ θυσιαστηρίου 
» τιθέσθω, καϊ ό προκριθείς πρός τήν ήγουμενείαν έν τώ τοιούτω 
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» τόπω γονυκλισίαν ποιήσας πρότερον τήν ράβδον παρά του ιερέως μετά 
» τής προσηκούσης ευχής καί ευλογίας έγχειριζεσθω, τό αξιός τε έκ τρί-
» του παρά τών μοναχών άκουέτω, καί ό ίερεϋς εκτενή δέησιν ποιείτω, 
» καί μετά τήν μνήμην τοΰ ονόματος τών δομητόρων ημών καί τούτου 
» μνημονευέτω, καί ούτως έσται τού λοιπού τής προστασίας κεκτημέ-
» νος' άπαραλόγιστον μέντοι τώ τοιούτω καί τώ τυπικώ έν άπασι χρή-
» σθαι έντελλόμεθα τής Μονής τού κυρίου Μελετίου 1 , έν τε τή έκκλη-
» σιαστική δηλονότι Ακολουθία καί τή τής τραπέζης διαίτη τό αυτό 
» αιτουμένους, τό αυτό πρός πόσιν προσφερουμένους καί μη διαφοράν 
» βρωμάτων έπί τής κοινής τραπέζης είσάγεσθαι, εί μή που Ίσως διά 
» νόσον τις τά πρόσφορα σιτία προσφέροιτο. Εί γάρ ποτε νοσεϊν έπισυμ-
» βαίνοι τινί, καί ύπό τής σωματικής ασθενείας έπηρεάζοιτο, καί μηδέ 
» είς τήν κοινήν τράπεζαν Ίσως ίσχύοι πορεύεσθαι, τηνικαΰτα χρεών τόν 
» προϊστάμενον πάσαν προσφέρειν αύτώ έπιμέλειαν καί έπί τή κέλλη 
» παραβάλλειν τοΰ άρρωστοΰντος, καί τό λυσιτελούν πρός ύγιείαν βρώμα 
» προστάττειν τοΰτο παρασκευάζεσθαι. Πρός έπί τούτοις διαταττόμεθα 
» ένα τών μοναζόντων οίκονόμον παρά τοΰ καθηγουμένου προβάλλεσθαι 
» καί διευθύνεσθαι, έτι γε μήν καί έκκλησιάρχην τά τε βιβλία καί τά 
» δικαιώματα τής Μονής καί τά λοιπά ιερά έπιτηροΰντα, πρός τούτων 
» καί δοχειάρειον καί δοχεϊον είναι έν τή Μονή καί πάσαν εΐσοδόν τε 
» καί έξοδον όθεν δήποτε ποριζομένην γίνεσθαι ενώπιον τών οφθαλμών 
» τοΰ καθηγουμένου καί τών λοιπών μοναχών, σφραγίζεσθαι δέ τό 
» δοχεΐον καί παρά τοΰ καθηγουμένου καί, συνόλως ειπείν, ούτε τόν 
» ήγούμενον χωρίς τούτων τών τριών ποιεΐν τ ι διοριζόμεθα ούτε τούτους 
» χωρίς τοΰ καθηγουμένου. Ει μέν τοι παρά τίνος τών φιλοχρίστων 
» προσενεχθείη τή Μονή καί δωρηθείη κτήσις ακίνητος, έλευθέραν μέν 
» ούσαν παντός δημοσίου όφλήματος προσδεχέσθω, εί δέ τ ι τοιοΰτον 
» βάρος έπικείμενον έχει, άφιέσθω' καθάπαξ γάρ πάντα τοιοΰτον περι-
» σπασμόν μακράν τών μοναζόντων άποσκορακίζομεν, ϊν' άδεώς θερα-
» πεύωσι τόν Κύριον, καί μή είς δημοσιακά λειτουργήματα εαυτούς 
» έμβάλλοντες περισπασμούς τινας έχοιεν ύπό τών φορολόγων, άλλά 

1 Μελέτιος ό άγιος ο έκ Καπαδοκίας, μονάζων κατά τήν λήξιν τοΰ ΙΑ ' μ. Χ. 
αιώνος έν 'Αργολίδι, έκτισε τήν φερωνυμον αΰτώ μονήν, όπως ενίσχυση τους 
ορθοδόξου; Χριστιανούς κατά τών πλημμυρουσών τότε το Κράτος αίρέσεων τών 
Μανιχαίων καί Νεοπλατονικών. Τήν τήρησιν τοΰ τυπικοΰ τής υφισταμένης τότε 
έν Αργολίδι Ίερϊς μονής τοΰ κυροΰ Μελετίου συνιστά ό Λέων. 
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» μόνον άρκεϊσθαι, μετά τών προρρηθεισών Μονών, τών κατ ' έπίδοσιν 

» δοθεισών αύτοΐς είς τόν διηνεκή καί άπέραντον αιώνα». 

«Ταΰτα μέν ούτω διοριζόμεθα, καί τό ελεύθερον καί άδώρητον τή 

» Μονή χαριζόμεθα διά τού παρόντος ημών Υπομνήματος, καί μηδέ 

» ύπό Έφορον ή Χαριστηκάριον ή έτερον τινα γενέσθαι ταύτην ποτέ 

» έντελλόμεθα· μηδέ τινι έσχηματισμένω ονόματι διοικήσεως "ίσως τών 

» τής Μονής πραγμάτων ή επικουρίας καί αντιλήψεως έπεμβαίνειν τινά 

» τή Μονή καί ούτω ταύτην πορθεϊν καί ληίζεσθαι, άλλ' ουδέ αυτούς τούς 

» μεθ' ημάς έσομένους άγιωτάτους Αρχιερείς έθέλομεν όλως πρός τήν 

» Μονήν ή τά τής Μονής παρακύπτειν πράγματα, ή έξουσιαστικόν 

» έχειν τι δίκαιον έπ' αυτή, άλλά πάντη τής χειρός αυτών ταύτην άπά-

» γομεν. τήν άναφοράν μόνην τοΰ ονόματος έν ταϊς θείαις μυσταγωγίαις 

» τούτοις παραλιμπάνοντες καί τήν τών ψυχικών σφαλμάτων έπιτήρη-

» σιν. Ούκοΰν ουδέ έξαρχός τις ή εκδικος ή αρχιμανδρίτης ή οικονόμος 

» ή άλλος τις παρά τών αρχιερέων είς τάς τοιαύτας διακονίας προβαλ

» λόμενος έξει άδειαν ένδον είσιέναι ποτέ τής Μονής, άλλά καί αυτών 

» τών προαυλίων άπελαθήσεται, ειμή χάριν ευχής. Εί δέ τις τοιούτον τ ι 

» τολμήσειε τών διακονητών τούτων καί παρά τά ήμίν εντεταλμένα 

» διαπράξαιτο, έσται ό τοιούτος τόν άπό τής ζωαρχικής Τριάδος άλυ-

» τον δεσμόν περικείμενος διά τών αναξίων ημών λατρευτών αυτής τού

» τον δεξάμενος. Παρεγγυώμεθα γοΰν έν άγίω Πνεύματι τοις έν Κυρίω 

» άδελφοϊς καί διαδόχοις ημών Έπισκόποις τήν οίκονομίαν ημών ταύτην 

» άποδέξασθαι καί μηδέν τ ι καινοτομήσαι διανοηθήναι πρός λύμην ή 

» τήν οίανοΰν ύποφθοράν τής τοιαύτης Μονής, άλλ' εις τούς έξης καί 

» διηνεκείς απαντάς χρόνους κατά τό δόξαν ήμίν έξάγεσθαί τε καί διευ

» θύνεσθαι, καί τούς μονάζοντας έν τή αύτονόμω καί αύτοδεσπότω 

» ταύτη Μονή τήν άσκητικήν πολιτείαν έχειν άνεπηρέαστον. Ευ γάρ 

» οί δα καί πέπεισμαι οτ ι , τηλικαύτης επιμελείας παρ' ημών γενομένης 

» αύτοΐς πρός τών αρετών τό γυμνάσιον καί ούδενός οντος έμποδών πρός 

» τό εύαρεστήσαι θεώ, εί μή δι ' οϊκείαν χαυνότητα καταρρυθμίσαιεν 

» έπί τώ καλώ καί έπιτεταμένως καί ολικώς πρός άσκησιν ϊδοιεν, γενεά 

» ευθέων ευλογημένη κατά τόν Σολωμόντα φανήσονται καί τών άνωθεν 

» δωρεών άφθονον σχοΐεν τήν χορηγίαν, καί έσοιντο τά ταμεία αυτών 

» πλήρη, έξερευγόμενα έκ τούτου είς τοΰτο κατά τόν Ψαλμωδόν, καί 

» χυθήσονται μέν αί οδοί αυτών βουτύρω, καί τά όρη χυθήσονται γάλα-

» κτι . Εί γάρ φαιδράς τάς λαμνπάδας τής ψυχής διά τής ακραιφνούς 



488 Η ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ 

» ύγιείας άνάψαιεν και άγρυπνων τών τής ψυχής οφθαλμών τώ άκη-

» ράτω νυμφίω Χριστω πρός ύπαντήν ετοιμότατοι γενοιντο, οίον άρρα-

» βώνά τινα καϊ μνήστον τής ένδον τοΰ νοητού νυμφώνος εύθυδρόμου 

» και λαμπράς εισελεύσεως τών έπΐ τής γής αγαθών τήν πλουσιόδω-

» ρον χύσιν παρά Κυρίου δαψιλεστάτην κτήσαιντο, ζητήσαντες μέν τήν 

» βασιλείαν τών ουρανών τά δέ άλλα πάντα κατά προσθήκην κτησάμε-

» voι άλλ 'ε ϊη ταΰτα και γενοιτο Χριστέ Βασιλεΰ, και τό ιερόν τοΰτο 

» και πνευματικόν μοι γεώργιον ΰπό Σοι γεωργώ και φυτών αθανάτων 

» μελεδώνι καρποφορήσαι μέν εις τριάκοντα, καρποφόρησαι δέ είς έξή-

» κοντά και τελευταϊον είς εκατόν, και άνατείλαι στάχυς έκ τοΰδε πνευ-

» ματικός ωραίος καϊ πέπειρος και τής έν ούρανοϊς αποθήκης επάξιος, 

» ότι καϊ ύπό φρουρώ τηρεϊσθαι τοΰτο καλώς έγώ κατεφώρασα, τή 

» παναγάθω Παρθένω και κατά τρόπον και λόγον άρρητον κυησάση Σε , 

» και ηγεμόνα και προστάτην τής νεοσύλλεκτου ταύτης αγέλης προτέ-

» θηκα και άπό ταύτης κεκλεϊσθαι τε και χαρακτηρίζεσθαι τήν ίεράν 

» ταύτην μάνδραν ήρετισάμην, ίνα καϊ ώς μητρικόν ανάθημα δαψιλε-

» στέρας τής σής αρωγής έπιτεύξοιτο και τόν άπαντα χρόνον έν ίερα 

» καταστάσει διαφυλάττοιτο». 

«Παρακαλώ ούν και πάλιν τούς μετά μέ άγιωτάτους Δέσποτας και 

» αδελφούς μου συλλειτουργούς άρκεσθήναι μόνη τή αυτών αναφορά καϊ 

» ουδέν έτερον δίκαιον κεκτήσθαι, έπΐ τή πολλαχοΰ προρρηθείση Μονή, 

» ή σφραγϊδος ή επιλογής ηγουμένου ή παραπεμπειν τό τοιοΰτον μονα-

» στήριον είς έτερα πρόσωπα δωρεαστικώ λόγω ή τάττειν τινά μοναχόν 

» καταπεμπτόν ή ίδιον, ή άλλότριον, ή όλως έξουσίαν τινά έχειν έν 

» αύτώ άλλ' ή μόνον τής αναφοράς, ώς προείρηται. "Ορκίζω γοΰν αυτούς 

» είς τό φρικωδέστερον όνομα τής "Αγίας Τριάδος μηδέποτε πρός έπή-

» ρειαν ή ζημίαν ή δούλωσιν άποβλέψαι τού δηλωθέντος μοναστηρίου-

» ελεύθερον γάρ είναι καθάπαξ διατυποΰμεν πάσης χειρός αρχιερατικής 

» και αρχοντικής». 

«Έπΐ τούτω γάρ καϊ τό παρόν ημών υπογραφή πιστωθέν καϊ τή διά 
» μολύβδου βούλλη σφραγισθέν, τή έν ενι μέρει έχούση τήν Ύπεραγίαν 
» θεοτόκον έν δέ τώ έτέρω τόν άγιον βεόδωρον, έπεδόθη τοις μοναχοΐς 
» είς άσφάλειαν, μηνί Όκτωβρίω, Ίνδικτ. ζ. ς Χ Ν Β ' (6652 ή 1144 
» μ. Χ . ) » . + 

+ 'Ο ευτελής επισκοπος Ναυπλιου και "Αργους 
+ Λ έ ω ν 
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Β ' 

+ Τυπικον της Αγίας Μονής, ποιηθεν παρά τον κτήτορος 

τής αυτής Αγίας Μονής. + 

+ Τ υ π ι κ ό ν. 

+ «Τυπικον τού ταπεινού Λέοντος και ευτελούς επισκόπου "Αργους 
και Ναυπλίου επί τή γεγονυίζ παρ ' αύτοϋ νέα Μονή έπ'ονόματι τής 
Ύπεραγίας Θεοτόκου έν τή Άρε ία» . 

«Εύχαριστουμέν Σοι , Χριστέ, βασιλεΰ αιώνιε και ύπεραιώνιε, παντός 
αϊτιε καϊ τελεσιουργέ και πράγματος και νοήματος, ότι και δι' ήμων 
τών ευτελών τε και ασθενών συστήναι Μονήν ίεράν εύδόκησας είς δόξαν 
τοΰ πανεντίμου και μεγαλόπρεπους ονόματος Σου, είς κατοικητήριον τής 
χάριτος τής υπέρ νοΰ και λόγου τεκούσης Σε Δεσποίνης ημών και Ηεο-
μήτορος, εις έγγυμναστήριον ανδρών ασκούντων και σών λατρευτών, 
ταύτης δέ θεραπόντων, αρετής τε εραστών και τής εαυτών σωτηρίας 
έπιμέλειαν ποιούμενων, θέλημα τοΰτο τής άχραντου Σου Μητρός και 
τής Σής ώς αληθώς δυνάμεως αποτέλεσμα - πού γάρ ήμεΐς και πώς και 
πόθεν ίσχύσαμεν τοιούτον έργον θεοφιλές κατορθώσαι και διαπράξασθαι, 
ειμή ή σή παναλκεστάτη Χειρ ημών άντελάβετο ; ώς άνευ γάρ ταύτης 
ούτε ό οικοδομών οικοδομήσει ούτε ό φυλάττων φυλάξει». 

α ' . Περί τής ιεράς ομολογίας και τής εν ταϊς κίλλαις 

άκολουθίας. 

«Διαταττόμεθα τελεΐσθαι πάσαν εκάστοτε δοξολογίαν άπαραλείπτως 

και σπουδαίως και μετά τής άρμοζούσης προσοχής τε και νήψεως κατά 

τό στουδιωτικόν συναξάριον τής εκκλησιαστικής ακολουθίας, άλλ' αύτη μέν 

κοινή τελεσθήσεται παρά τής άδελφότητος άπάσης, ή και ό βίος κοινός 

έστιν - ή δέ έν τοις ιδίοις καθ' έκάστην γενήσεται, καθώς άν είς έκαστος 

βούλοιτο και δύναιτο, άνευ μέντοι Σαββάτου και Κυριακής και τών 

δεσποτικών τε και δεσποινικών εορτών έν ταύταις γάρ και μόναις τών 

ασκητικών ίδρώτων άνάπαυλαν έξουσιν, άγρυπνίαν δ' έντελλόμεθα καθ' 

έκάστην Κυριακήν γίνεσθαι άφ' εσπέρας, καϊ έν ταϊς έπισήμοις έορταϊς 

καϊ αύταϊς πάσαις ταϊς έορταϊς τής Πανάγνου και Θεομήτορος». 

32 



490 Η ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ 

β'. Περί τής θείας ιερουργίας και φωταγωγίας, περί λυχνοκσίας 
τοΰ θείου ναοΰ και τών εορτών. 

« Ή μεντοι θεία καί αναίμακτος θυσία έκτελείσθω καθ' έκάστην εβδο
μάδα, Σαββάτω μεν καί Κυριακή άπαραλείπτως, έν δέ ταις λοιπαϊς 
ήμέραις, εί μέν εορτή τις έπισταίη δεσποτική ή δεσποινική, ή τίνος τών 
έπισημοτέρων άγιων, γινέσθω κατά ταύτην λειτουργία, ει δέ μή γε, 
άπαξ έν ταϊς πέντε ταύταις ήμέραις, πλην προσεκτέον εαυτούς έν έκα
στη ιερουργία, έν ταύτη γάρ το φρικτόν τής ημετέρας σωτηρίας επιτε
λείται μυστήριον, καί καθαρευτέον πανταχόθεν καί άπ' αυτών δήπου τών 
πονηρών λογισμών πονηρούς δέ λογισμούς φημι τούς άπό παντός οίου-
δήτινος πάθους συνισταμένους· καί μεταληπτέον εύλαβώς καί μετά φόβου 
τών θείων αγιασμάτων, οσοις έπιτέτραπται τούτο παρά τοΰ δεχόμενου 
τούς λογισμούς έκαστου, καί διακαρτερητέον άχρι καί συμπληρώσεως' 
ούδενί γάρ έξέσται αυθαιρέτως μεταλαμβάνειν άνευ επιτροπής τοΰ τήν 
έπιμέλειαν τής ψυχής αύτοΰ ποιούμενου ήτοι τοΰ καθηγουμένου" έκείνω 
γάρ καί μόνω τούς λογισμούς άποκαλύπτειν βουλόμεθα. Τούς μέντο' 
μεταλαμβάνειν μέλλοντας χρή τήν όφειλομένην έπί τή μεταλήψει άκο-
λουθίαν ψάλλειν κατά τον τύπον. Ό δέ καλούμενος διακλασμός γινέσθω 
καθ' έκάστην ίερουργίαν, ώς τώ ήγουμένω δοκεί, ή δέ λυχνοκαία γινέ
σθω φιλοτιμοτέρα». 

γ ' . Περί τής εν τή τραπέζη διαίτης και περί τον άριθμον 
τών μοναζόντων. 

«Μετά τήν συμπλήρωσιν τής θείας ιερουργίας ή ταύτης μή τελούμενης 
μετά τό τέλος τής ακολουθίας τών είθισμένων ωρών συναγομένων τών 
αδελφών κατά τόν νάρθηκα τής εκκλησίας κρουέσθω τό ξύλον τής βρώ-
σέως καί βαδιζέτωσαν έπί τήν τράπεζαν τόν συνήθη ψαλμόν αδοντες καί 
εις έπήκοον, τοΰ καθηγουμένου μέν προηγουμένου, επομένων δέ τών 
άλλων οσοι δέ κατά τήν πρώτην τράπεζαν μέλλουσιν έσθίειν, ούτω τε 
είσιόντες καί τόν ψαλμόν έκπεράναντες, τοΰ ήγουμένου εύλογοΰντος τήν 
τράπεζαν, καθεζέσθωσαν εύτάκτως καί ήσυχη άναμίξ γηραιός μετά 
νέου, ίνα πάς λόγος αργός, ήθος τε καί σχήμα καί νεΰμα παρά τό 
προσήκον γινόμενα άναστέλλοιντο, άλλος άλλω καί έκαστος έκάστω τής 
καθέδρας παραχωρών ή καί καθώς ό προεστώς διατάξεται, τήν πρώτην 
καθέδραν ούτος επέχων μηδέ γάρ γένοιτο τινα περί προεδρείας φιλονι-

Η ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ 491 

κεϊν καί μοναδικώς ζήν έπαγγειλάμενον κοσμικώς έρίζειν, τόν δέ χωρίς 

αιτίας ευλόγου άπολιμπανόμενον τής κοινής εισόδου τεθέντος 

έμβληθέντων τε τών περιττευμάτων καί τής συνήθους ευχα

ριστίας τελεσθείσης άνιστάσθωσαν όμοΰ πάντες ψάλλοντες τήν κατά 

τύπον άκολουθίαν καί λεγομένου συνήθως τοΰ στίχου παρά τοΰ προε-

στώτος άπιέτωσαν έκαστος έπί τήν ιδίαν κέλλαν. Ε ίτα καί πρός τό 

έργόχειρον τραπέσθωσαν, ούχ έξει δέ τις άδειαν έν τή ιδία κέλλη καθ' 

εαυτόν έστιάσθαι, εί μή που τις έν ασθένεια καί τή κλίνη κατάκειται ή 

καί κατ ' οίκονομίαν έπιτραπείη τοΰτο παρά τοΰ προεστώτος. Ά λ λ ' ουδέ 

τ ι έχειν ίδιόκτητον έν τώ κελλίω αυτού. Έπί δέ τή ποσότητι τών βρω

μάτων τό περί τής κατά τήν τράπεζαν διαίτης στουδιωτικόν τυπι-

κόν κρατήσει, έτι γε μήν καί ή τοΰ προεστώτος διάκρισις. Τά αυτά δέ 

κρατήσει καί κατά τό δείπνον, ότε τούτου καιρός" διαταττομεθα δέ 

καί ήμεϊν οί ανάξιοι, ώς κτήτορες, τρεϊς μίνσους έσθίειν έκαστη ήμερα 

έν τε ταϊς άπολύτοις ήμέραις καί ταϊς μνημοσύνοις καί άχρι τών πέντε 

έσθίειν, λούεσθαι δέ κατά Σάββατον, άνευ τής άγιας μεγάλης τεσσα

ρακοστής- καί τότε γάρ κατά τό Σάββατον τό λεγόμενον τοΰ άγιου 

Λαζάρου λουέσθωσαν άπαντες μετά τοΰ ηγουμένου καί έσθιέτωσαν καί 

ίχθύας (!), ομοίως δέ καί κατά τήν άγίαν έορτήν τοΰ Ευαγγελισμού 

έσθιέτωσαν ίχθύας είς δόξαν τής Πανάχραντου Θεομήτορος». 

δ'. Περι τής ενδυμασίας τών αδελφών. 

«Προσήκει δέ καί ιμάτια ώνεϊσθαι κατά τήν τής Μονής εύπορίαν 

τρίχινα και τώ δοχείω έναποτίθεσθαι, ώς άν οί αδελφοί λαμβάνοιεν, 

ότε χρήζοιεν, περιποιεϊσθαί τε και τά παλαιά καί παρέχεσθαι πρός χρή-

σιν τό δ' αυτό γίνεσθαι καί έπί τών μανδυών καί περιστηθίων καί ύπο-

δύσεων καί πάντων απλώς τών περιβολαίων, ότε μέντοι έχοι τις χρείαν 

λαβείν καινόν, προσφερέτω τό παλαιόν είς τό δοχεϊον είδήσει τοΰ προε

στώτος, καί ούτως άντίλαμβανέτω καινόν, μέτρον δέ πάσι τοις περι-

βλήμασιν ή χρεία έστω, πληρουμένου κάνταΰθα τού κατά τούς αποστό

λους ρητοΰ τοΰ φάσκοντος' διεδίδετο έκάστω, καθ' ο άν τις χρείαν ειχεν». 

ε Περι τής νηστείας τών άγιων τεσσαρακοστών. 

«Περί μέν τής νηστείας τής μεγάλης τεσσαρακοστής, έτι δέ καί τής 

λεγομένης τοΰ άγιου Φιλίππου τό στουδιωτικόν τυπικόν διέξεισι καί 



492 Η ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ 

παραφυλαττέσθω τά έπΐ ταύταις κατά τήν εκείνου περίληψιν, κατά δέ 
τήν προ της εορτής τών άγιων Αποστόλων, επειδή μεγάλαι εΐσίν αί 
τότε ήμέραι, δις έσθιετωσαν, εϊγε και βούλοιντο' ταΰτα γάρ μόνον έχει 
παρηλλαγμένα παρά τάς άλλας απολύτους ήμερας ή τοιαύτη νηστεία, 
τό στιχολογεϊν έν τή τρίτη και έκτη ώρα, είθ' ούτως άριστάν και τό 
άπέχεσθαι τυρού και ώοΰ». 

ς". Περί τής λεγομένης υποταγής. 

«Κωλύω δέ και τήν λεγομενην άποταγήν, είπερ έστί δι ' ακινήτων 

τέλος εχόντων εί δέ τις μή τοιούτον προσενέγκη τή θεομήτορι, τούτο 

παραδεκτέον ώς ανάθημα και δώρον και αμαρτημάτων έξίλασμα - τήν 

γάρ ύποταγήν τού προσιόντος άντΐ πάσης άλλης προσενέξεως κρίνω καϊ 

μάλλον, είπερ τις αυτή καϊ άλλη πρόσεστιν ενέργεια λυσιτελούσα ταϊς 

τού μοναστηρίου διακονίαις». 

ζ' . Περι τής προβολής τών διακονητών. 

«Έστωσαν δέ και διακονηταί, προβαλλόμενοι παρά τού προεστώτος 
τή συγκρίσει και επιλογή τών λοιπών, άνδρες ευλαβείς τε και ενεργείς 
και άκατάγνωστον βίον έχοντες και τό άνεπίληπτον έν πάσι φυλάσσον-
τες, ό δοχειάριος, έκκλησιάρχης και κελλάρης, νουθετείσθωσαν δέ κατά 
τούς προσηκοντας καιρούς και κοινή και ιδία παρά του προεστώτος οί 
διακονοΰντες του προσέχειν εαυτούς και τόν τοΰ Θεοΰ φόβον έχειν και 
σπουδαίως και μετά πάσης αγάπης και καθαρότητος διακονείν, ώς 
τήν Πανάχραντον Δέσποιναν ημών και Θεοτόκον έφορον έχοντας και 
παρ' αυτής άπεκδεχομένους μισθόν μετά τών κατορθουμένων, κατάκρι-
σιν δέ τών παρά τό εικός αποτελουμένων όφείλουσι δέ και κατά τάς 
συνάξεις τών ευχών άπαντάν, ότε δύναιντο, και τής καθ' εαυτών έπι-
μελεϊσθαι ψαλμωδίας και μή προφάσει τής διακονίας ραθυμεϊν και τοΰ 
αναγκαιοτέρου κατολιγωρείν μέρους». 

η ' . Περί προνοίας τών ακινήτων κτήσεως. 

«Επειδή και ακίνητους κτήσεις έπεκτήσατο (ή Μονή) δει και τούτων 
φροντίζειν τόν προεστώτα και έφιστάν αύταϊς μοναχόν γηραιόν και 
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σεμνόν και άνεπίληπτον βίον έχοντα, ώς άν δ ι ' αυτού τής δεούσης επι

μελείας γινομένης εκείθεν τά χρειώδη καϊ πρός τροφήν επιτήδεια κατά 

καιρόν πορίζοιντο». 

θ ' . Περί τών στασιαζόντων. 

«Και εί τίνες δέ τών όλιγωτέρων αδελφών ές έπηρείας δαιμονικής 
οπωσδήποτε στασιάζοιεν, εϊγε μετά παραίνεσιν δευτέραν και τρίτην έπι-
μένοιεν έρίζοντες και φιλονικοΰντες, καϊ τήν μοναχικήν κατάστασιν κα' 
γαλήνην συνταράττονται, έγκλείσθωσαν έν τινι κελλίω τά πρώτα ησυ
χίας ένεκα και ταπεινώσεως, και εί μέν διόρθωσιν λάβοιεν, και τοΰτο 
τοΰ προεστώτος και τών λοιπών μοναζόντων τό κατόρθωμα, εί δέ μή, 
έκβαλλέσθωσαν ώς ανίατοι, μήποτε καϊ τοις ύγιαίνουσι μεταδοϊεν τής 
αυτών λύμης και μειζόνων αίτιοι γένηνται σκανδάλων. Τώ δέ αύτώ 
έπιτιμίω ύποπεσείται καϊ εί τις άπειθοίη τώ προεστώτι πολλάκις αναί
σχυντων και μή διορθούμενος' αποτρέπομαι δή και τό παραβάλλειν 
τούς συναδέλφους είς τάς αλλήλων κέλλας άλόγως, ώς πρόξενον άργο-
λογίας και υποψίας, όφειλόντων έπιτιμίοις ύποβάλλεσθαι τών μή άνεχο-
μένων άποκόπτειν τάς περιττάς ταύτας συντυχίας και ματαιολογίας». 

ι ' . Περΐ τής προχειρίοεως τοΰ καθηγουμένου. 

«Μετά δέ τήν τελευτήν του ήγουμενεύοντος δέον προκρίνειν τόν άξιο-
λογώτερον και πρός τό κατάρχειν ποίμνης λογικής έπιτηδειότερον και 
είς όν άπαντες ή οί πλείονες αναπαύονται και αρέσκονται, άνευ τοΰ άπό 
ξένης Μονής προσελθόντος τή αγία Μονή καϊ διά τινα περίστασιν ή 
οίκονομίαν δεχθέντος, τοΰ και ονομαζόμενου Ξενοκουρίτου' τούτον γάρ 
εις τήν τής ήγεμονείας αρχήν προαναβιβασθήναι ού βούλομαι, ουδέ έν τω 
ναώ τής Πανενδόξου ημών θεομήτορος ίερουργεϊν, ουδέ άπό τοΰ Ά ν α υ -
πλείου έξερχόμενον Ξενοκουρίτην ή άπόβλητον(;) είς ήγουμενείας αρχήν 
προαναβιβασθείναι ού βούλομαι, ώς περί τούς συγγενείς αυτών διάπυρον 
έχοντας πόθον και σάρκας αυτόχρημα όντας. Ε ί τα προσάγειν αυτόν τή 
πανενδόξω είκόνι τής Πανάχραντου Δεσποίνης ημών και Θεομήτορος 
πρός τό άνελέσθαι τό παρόν τυπικόν και τήν ποιμαντικήν ράβδον, ώς 
άπ' αυτής έμπροσθεν ταύτης τηνικαΰτα κείμενα, τρισάγιου δέ δοξολο
γίας και ίκετηρίας γενομένης και εκείνου ταΰτα καθ' ον εϊρηται τρόπον 
άναλαβόντος ένθρονίζεσθαι τούτον παρά τε τοΰ έκκλησιάρχου και τών 
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προκρίτων αδελφών καί κατασπάζεσθαι καί τοΰ λοιποΰ τής προστασίας 

άντέχεσθαι καί τοΰτον είναι τόν τρόπον καί τόν λόγον τής προχειρίσεως 

τοΰ καθηγουμένου καί προβαίνειν ούτω κατά διαδοχάς καί είς τους εξής 

(χρόνους), μηδεμιάς έτερας έπισφραγίσεως τής τοιαύτης προβολής δεο-

μένης. Ούτω τοίνυν τού καθηγουμένου προχειριζομένου καί είς τήν άρχι-

κήν έξουσίαν καθισταμένου πάσαν αύτώ τιμήν οι αδελφοί πάντες είς τό 

έξης άπονεμέτωσαν, πάσαν θεραπείαν, πάσαν εύπείθειαν, τω νεύματι 

τούτου σχεδόν αγόμενοι καί περιαγόμενοι καί τά έπιτεταγμένα προθύ-

μως καί αναντιρρήτως έπιτελοΰντες, ώς καί αύτοΰ όφείλοντος μηδέν 

άνευ τούτων τής βουλής καί είδήσεως πράττειν, άλλά μετ' είδήσεως καί 

συμβουλής καί συνέσεως τών προκριθέντων αδελφών τό μέν γάρ ιδιόρ-

ρυθμον καί άσυμβουλον επισφαλές- μετά βουλής γάρ, φησί, πάντα 

πράττετε, τό δέ έξουσιάζειν τοις πράγμασι καί καταυθεντεϊν μοναδικής 

άλλότριον πολιτείας, ώς τυραννικόν τε καί άναγκαστικόν. Διοριζόμεθα 

γοΰν, ώς εΐρηται, συμβούλοις χρήσθαι τόν προεστώτα τοις προκρίτοις 

τών αδελφών ή συμβουλή δέ ού μόνον έπί τοις ένδεχομένοις πρακτέοις 

γινέσθω, άλλά καί έπί τοις δαπανήμασί τε καί άναλώμασι, χρή γάρ 

άεί τόν προεστώτα μνημονεύειν τοΰ Αποστόλου φήσαντος- πάντα μοί 

έξεστιν, άλλ' ού πάντα συμφέρει. Ω καί τό πανταχόθεν άμώμητον περι-

ποιούμενοι διαταττόμεθα, τούς διακονητάς πάντα ταμιεύειν είσοδιάζον-

τας καί έξοδιάζοντας καί λόγους αύτώ υπέχοντας τής τών έμπεπιστευ-

μένων διοικήσεως. Καί σύ δέ, ώ καθηγούμενε, (πρός σέ γάρ ό λόγος) 

ανάγκην έξεις αγαπάν καί στέργειν τούς ύπό σέ πάντας αδελφούς και 

τής προσηκούσης έκαστον άξιούν προνοίας ψυχικής όμ.οΰ καί σωματικής, 

καθώς ά καιρός δίδωσι καί τά πράγματα, ώς πατήρ φιλόπαις καί τών 

οικείων τέκνων απαραιτήτως έπιμελούμενος καί γινόμ.ενος τά πάν"τα τοις 

πάσιν, ίνα τούς ό'λους κερδαίνης κατά τόν μέγαν Άπόστολον ούτω γάρ 

άν άρρηκτος ό σύνδεσμος τής αγάπης έσται καί ό τής υποταγής νόμος 

φυλαττόμενος έν αύτοϊς καί άποπληρούμενος». 

ια ' . Δια τών ιερών σκευών. 

«Δισκοποτήριον άργυροΰν και λαβίδες ομοιαι δύο, ίστάντα αμφότερα 
λίτρας τεσσάρας, ούγγίας τρεις, ταυρίτζην άργυροΰν μικρόν. 

Έτερα δισκοποτήρια χαλκά ζυγαί δύο. 
Μανδήλια μετας,ωτά μετά γραμμάτων δύο». 
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ιβ ' . Περι τοΰ ελευθέραν μένειν τήν Μονήν και τών 

κατά καιρούς μνημοσυνών. 

« Επειδή τήν περί τών άλλων κεφαλαίων διαταγήν καί ύποτύπωσιν 

ώκονομήσαμεν σύν θεώ καί άπεσκευασάμεθα, φέρε καί περί τής ελευθε

ρίας τοΰ φροντιστηρίου βραχέα διαλεξόμεθα. Ταύτην τήν προδιαληφθεϊ-

σαν Μονήν αύτοκρατή καί άνετον καί άκαταδούλωτον καί βασιλεΰσι καί 

πατριάρχαις καί μοναστηρίοις καί μητροπολίταις τε καί άρχιεπισκόποις 

καί έπισκόποις, άρχιμανδρίταις καί ήγουμένοις καί πάσιν απλώς άνθρώ-

ποις διατηρεϊσθαι μέχρι τής παγκοσμίου συντέλειας βούλομαί τε καί 

εύχομαι, άρκούντων μέν αύτη πρός τοΰτο καί τών προσόντων αυτή 

ημετέρων ύπομνημάτων, παραβοηθούσης δέ καί ταύτης τής έμής εντο

λής, ήν ώς κτήτορες, εί καί ευτελείς, όρίζομεν καί διαταττόμεθα - τόν 

έπιχειροΰντα δέ καθ' οίον δή τινα τρόπον καταστήσαι ταΰτα και μερικώς 

ή καθ' όλου περιτροπήν αύτοϊς έπιμηχανήσασθαι ταίς παλαιμναιοτάταις 

ύπάγομεν άραίς καί άναθέματι ύποβάλλομεν καί κατευχόμεθα τούτου 

πάσαν θεήλατον συμφοράν καί θυμόν και όργήν καί θλϊψιν, άποστολήν 

δι' αγγέλων πονηρών, ώς ό μέγας λέγει Δαβίδ. Καί γε, φιλάνθρωπε 

Δέσποτα, κύριε Ίησοΰ Χριστέ, ώ καί τά μεγάλα ποίμνια καταρτίζων 

καί τά μικρά καταρτίζων καί μεγαλύνων διά τής χάριτος, εί τις τών 

απάντων πειραθείη οπωσδήποτε τοις παρ' ήμών τετυπωμένοις καί διω-

ρισμένοις έναντιωθήναι κατά τ ι ή τήν Μονήν άδούλωτον καί άδέσποτον 

καί πάντη αύτεξούσιον τυπωθεϊσαν καί καταλειφθεϊσαν έτέρω καταδου-

λώσασθαι ή έαυτώ είς έξουσίαν ύπαγαγείν ή οπωσδήποτε τήν ταύτης 

έλευθερίαν καίνοτομήσαι ή άκρωτηριάσαι κατά τινα τρόπον ή άφορμήν, 

καν βασιλεύς ή, κάν αύγούστα, κάν πατριάρχης, καν άρχιερεύς, κάν 

επίσκοπος, κάν μ.ητροπολίτης, κάν αρχιμανδρίτης ή μοναστηρίου προε-

στώς, κάν άλλος τις τών εκκλησιαστικών ή αρχοντικών προσώπων, κάν 

οίος δήποτε άνθρωπος έξ έπηρείας πάντως παρακινούμενος σατανικής, ό 

τοιούτος, οίος άν καί εΐη, ού μόνον ώς ένοχος τοΰ άχραντου σώματος 

καί τοΰ τιμίου καί ζωοποιοΰ αίματος λογισθήσεται καί τής σης μερίδος 

άλλοτριωθήσεται, άλλά καί τής αράς τών τριακοσίων δέκα καί οκτώ 

άγιων Πατέρων καί θεοφόρων φανεΐται κληρονόμος καί σύγκληρος τώ 

προδότη έσται καί τοϊς «άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν» κραυγάσασι 

συγκοινωνός καί συναρίθμιος. Τ ά αυτά δέ καταρώμεθα καί εί τις τών 

μοναζόντων τής καθ'ημάς Μονής τοιούτοις έπιχειρήσοι, είτε ηγούμενος 
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έστιν, είτε τις άλλος - γινέσθω δέ και τά μνημόσυνα ημών τών ευτελών 
κατ" ένιαυτόν, έν ή αν ημέρα τόν βίον άπομετρήσωμεν, και τή επαύριον 
τών μακαριτών γεννητόρων μου, του τε Νικόδημου μοναχού καϊ Αικα
τερίνης μοναχής, και τών καθ' αίμα αύταδέλφων μου, τοΰ τε μονάχου 
Ιωσήφ, τοΰ μονάχου Νίκωνος, τοΰ μοναχού Συμεών, τού μονάχου 
Πέτρου καϊ τής Ελένης καϊ Ιωάννου Επισκόπου καϊ τών άναθρεψαμέ-
νων με και θείων μου, κυροΰ Κωνσταντίνου τοΰ Ά ν τ ζ ά καϊ τοΰ μονα
χού κυροΰ Ιακώβου, και μετ' αυτήν τών κεκοιμημένων ηγουμένων, 
καθώς εΰπορίας έχει τό μοναστήριον, και αύθις τήν μετ' έκείνην τών 
αδελφών πάντων τών προαπελθόντων, καλεϊν δέ έπΐ τοις μνημοσύνοις 
ημών τούς μοναχούς τούτους τούς έν τώ Ναυπλείω όντας». 

ιγ ' . Επίλογος καϊ παραίνεσις και ευχή συντακτήριος. 

«Καιρός τε λοιπόν, ώ φίλτατα τέκνα και ποθεινότατα. και πρός τήν 
άγάπην τής ευλάβειας υμών ποιήσασθαι ημάς τήν τελευταίαν παραί-
νεσιν και τούς έξιτηρίους αυτή άποδοΰναι λόγους. Μετά δακρύων δέ 
και παρακλήσεως θερμοτέρας φθέγξομαι πρός υμάς, όσα δή καϊ φθέγ
ξομαι - κλίνατε δέ μοι και αυτοί τά ώτα τής διανοίας και προσο-
χήν πάσαν χαρίσασθε τοις ρηθησομένοις και τώ ταμιείω τής νέας 
ψυχής έκαστος υμών ταΰτα περιφερέτω διά παντός άνεξάλειπτα ταϊς 
πλαξί τής καρδίας άπογραψάμενος. Σπουδάζετε προ πάντων φυλάττειν 
άπαρεγχείρητον έν πάσι τό παρόν τυπικόν, φροντίζετε τής σωτηρίας 
τών υμετέρων ψυχών, έπιμελείσθε τών εκκλησιαστικών συνάξεων καϊ 
τής έν ταϊς κέλλαις ακολουθίας, πείθεσθε τοις ήγουμένοις υμών και 
ύπείκετε κατά τήν τοΰ μεγάλου Παύλου παραίνεσιν, ειρηνεύετε πρός 
αλλήλους, φυλάττετε μετά πάντων άγάπην και τόν άγιασμόν, ών χωρίς 
ουδείς όψεται τον Κύριον, ταπεινοφρονεΐτε, παραχωρείτε τών πρωτείων 
άλλήλοις, όμογνωμονείτε περί τάς τής Μονής διακονίας καϊ συμπνεϊτε 
πρός σύστασιν αυτής και ώφέλειαν και, ίνα τελευταίον είπω τό πρώτον, 
φοβείσθε τό μή φοβείσθε θ ε ό ν άρχή γάρ, φησί, σοφίας φόβος Κυρίου. 
Και αύθις Ιρώ τελευταίον τό τελευταίον φοβείσθε τό φοβηθήναί τ ι πρός 
Θεοΰ - τέλος γάρ, φησί, λόγου τό πάν άκουε- τόν θεόν φοβοΰ και τάς 
έντολάς αύτοΰ τήρει, Οτι τοΰτο πάς άνθρωπος- φοβερόν γάρ όντως, 
φοβερόν, αδελφοί, τό έμπεσείν είς χείρας θεοΰ ζώντος, φοβερόν δέ τό 
πρόσωπον Κυρίου έπΐ ποιούντας κακά και πανωλεθρία την πονηρίαν 
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έξαφανίζον έβουλόμην καϊ πλείονα πρός υμάς έρεϊν, άλλ' έχετε τάς τών 
άγιων Πατέρων βίβλους εκάστοτε, πάντα κατά λεπτόν ύφηγουμένας και 
ένηχούσας ύμίν. Άλλ ' ώ Δέσποινα και κυρία πάντων, ώ δούλη και 
μήτερ Χρίστου τοΰ βασιλέως και αληθινού θεού ημών, ώ γέφυρα πρός 
τήν απαθή καϊ μακαρίαν ζωήν διαβιβάζουσα και κλίμαξ πρός ούρανόν 
άνάγουσα, ώ ναέ θεοχώρητε, έν ή Χριστός οίκήσας διά σπλάγχνα ελέους 
αυτού είργάσατο τό μέγα τής ημών σωτηρίας μυστήριον λύσας τό τής 
έχθρας μεσότοιχον και τά επίγεια τοις ούρανίοις ένώσας, ώ κοινόν τοΰ 
σύμπαντος κόσμου πρός θεόν, ίλαστήριον, ήτινι τό φροντιστήριον άνεϊ-
ται τοΰτο και καθιέρωται και τώ μεγαλοπρεπεϊ σου ονόματι τετίμηται 
και δεδόξασται, δέχοιο τούς ημετέρους αγώνας και πόνους, ους πρός 
σύστασιν αύτοΰ πολλούς και μεγάλους, ώς οιμαι, καταβαλλόμεθα, καϊ 
άντιδοίης τοις άναξίοις ήμΐν κατοικίαν έν ταϊς άνω μοναίς, κατά σμι
κρόν δέ τούτο τό εύπερίγραπτον ποίμνιον διατηρήσαι άνεπιβούλευτον 
και ή θεία χάρις τής σής επισκοπής συμποιμένοι τώ κατά καιρόν ποι-
μένοντι τοΰτο και έκτρέφοι δαψιλώς και πλουσίως και πίον συνεργάζοιτο 
Χριστού τοΰ άρχιποίμενος άξιον και παρασταίεν μέν αύτώ πάντες όμοΰ 
και ποιμένες καϊ ποίμνιον καθαροί καϊ λαμπροί και τής άνω μάνδρας ούκ 
άποδέοντες. Τεκνία, μέμνητέ μου τής πρός υμάς αγάπης και πατρικής 
διαθέσεως και ύπερεύχεσθε τής έμής άθλιότητος, ώς αν τύχοιμι τής 
μερίδος τών σωζόμενων, εύρηκώς παρρησίαν τινά καϊ μετρίαν χάριν, 
μεσιτείαις τής θεομήτορος και τών ημετέρων πόνων και άγιων ευχών 
έπΐ τού φοβεροΰ βήματος τοΰ κυρίου και σωτήρος ημών Ίησοΰ Χριστού, 
ω ή δόξα καϊ τό κράτος σύν τώ Πατρΐ και τώ άγίω Πνεύματι είς τούς 
αιώνας τών αιώνων αμήν». 

«Επειδή δέ καϊ σανδάλια κέκτηται ή Μονή, βουλόμεθα έκαστη 
Κυριακή, καθ' ην και ή αγρυπνία εκτελείται, πέντε καϊ έξ μίνθους 
έσθίειν οψάρια τούς μοναχούς ή Οσους και βούλονται, και οπότε τά 
μνημόσυνα γίνονται ημών τών ευτελών και τών λοιπών και έν τή Μονή 
τοΰ Προδρόμου, τών άγιων Αποστόλων, τών άγιων προφητών Δανιήλ, 
Ηλία και Έλισαίου, τοΰ άγιου Ανδρέου, τοΰ άγιου Ιωάννου τοΰ θ ε ο 

λόγου, τοΰ Χρυσοστόμου, τοΰ άγιου Βασιλείου, τοΰ αγίου ». 

[Λείπει τό τέλος] 

Άπορον τή άληθεία αποβαίνει, πώς ό περικαλλής ούτος ναός τής 

αγίας Μονής, ό πρό 753 όλων ένιαυτών οικοδομηθείς άναλώμασι τοΰ 
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διαπρεπούς ίεράρχου τής Αργολίδος Λέοντος, βασιλεύοντος Μανουήλ 
τού Κομνηνού, διετηρήθη άσινής και αλώβητος, καίπερ τοσούτον εγγύς 
τού Παλαμηδίου κείμενος. Κατά το μακρόν τούτο χρονικόν διάστημα 
τό Ναύπλιον πολλάκις έπολιορκήθη ύπο Φράγκων, Καταλάνων, Ε ν ε 
τών, Βυζαντινών, Τούρκων και τέλος ύπό τών Ελλήνων κατά τάς 
έπανειλημμε'νας δέ και αίματηροτάτας ταύτας πολιορκίας ή θέσις, ένθα 
ό ναός τής αγίας Μονής, ήν σημαντική καί επίκαιρος διά τε τούς 
πολιορκητάς καί τούς πολιορκουμένους· είς τήν τελευταίαν μάλιστα 
πολιορκίαν τών Τούρκων έν έτει 1715 πάσα ή πολεμική ενέργεια τού 
Μεγάλου Βεζύρη Ά λ ή - πασά εστράφη κατά τών κατεχόντων τό Παλα-
μήδιον Ενετών, καθ' ών είχον ταχθή υπέρ τάς έξήκοντα χιλιάδας τών 
ανδρειότερων στρατιωτών. Οί έπί οκτώ ολας ημέρας αδιαλείπτως προσ
βάλλοντες τό Παλαμήδιον καί ιδία τήν άνατολικήν αυτού πλευράν, 
τήν μ.άλλον ασθενή, Γενίτσαροι καί Σπαχήδες τήν περιοχήν τής άγιας 
Μονής έσχον όρμητήριον καί σκέπην κατά τών σφαιρών τών ύπερδιακο-
σίων πυροβόλων καί όλμων τού φρουρίου- έκεΐ δέ που έθαψαν καί τούς 
ύπερεξακισχιλίους νεκρούς, ους έσχον κατά τάς έπανειλημμένας άποτυ-
χούσας εφόδους. 

Καί μεθ' όλα ταύτα, θεία οικονομία, ό ναός ούτος, οστις κατ ' άρ-
χαίαν παράδοσιν έγένετο πρόξενος θανάτου είς τόν διδάσκαλον τού κτ ί -
σαντος αυτόν (τόν άρτι κατασκευάσαντα τόν κατά πολύ ύπολειπόμενον 
ναόν τού Χώνικα), ό ναός, λέγω, ούτος, ών προφανώς έν τών αρίστων 
βυζαντινών αρχιτεκτονικών έργων τών άρχων τής δευτέρας μετά Χ ρ ι -
στόν χιλιετηρίδος, άπε'μ-εινεν άλύμαντος μέχρι τών ήμερών ημών, μικράς 
ύποστάς αλλοιώσεις ύπό συγχρόνων ανακαινιστών, οιτινες, ώς μη ώφελε, 
προέβησαν είς περιττάς τινας καί άτέχνους μεταρρυθμίσεις έπί βλάβη 
τού αρχετύπου. 

(Έκ τής προσεχώς δημοσιευθησομένης Β' εκδόσεως τής Ιστορίας τής Ναυπλίας)· 

3 

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΛΑΜΠΡΥΝΙΔΗΣ 

Τ Ο Π Ρ Ω Τ Ο Ν Ε Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Χ Α Ρ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο Ν 

( 1 8 2 7 , 1 8 2 9 , 1 8 3 3 ) 

— · — 

Περίεργος θέλει φανή είς πολλούς, οϊτινες δέν έτυχε νά έντρυφήσω-

σιν είς άνάγνωσιν παλαιών βιβλίων, πρό πολλών χρόνων λησμονηθέντων 

μετά τών ονομάτων τών συγγραφέων αυτών, ή εϊδησις οτ ι , ότε ή 

Ελλάς ήγωνίζετο τόν υπέρ ελευθερίας αγώνα και μόλις ύπέφωσκε τό 

τής σωτηρίας φώς, ίδρύθη καί έλειτούργησεν έν αύτη χαρτοποιείον. 

Τού κοινωνικού τούτου γεγονότος οί χρονογράφοι τοΰ αγώνος ουδό

λως μνημονεύουσιν, ασχολούμενοι, ώς εικός, περί τήν άναγραφήν μόνον 

τών πολιτικών καί πολεμικών γεγονότων τών χρόνων των. "Ίσως δέ καί 

ή ΰπαρξις τοιούτου βιομηχανικού ιδρύματος, μή προκαλέσαντος άλλως 

καί τήν προσοχήν αυτών, θά διήρχετο άγνωστος, άν αυτός ό ιδρυτής 

έν δυσί δημοσιεύμασιν αύτοΰ δέν έμνημόνευε ρητώς τούτου καί δέν 

περιεσώζετο άντίτυπον αγγελίας αύτοΰ διανεμηθείσης είς τούς πολίτας 

τω 1829, δι 'ης έζήτει παλαιά ράκη βαμβάκινα, λινά καί μετάξινα 

πρός άγοράν, καταβάλλων τό τίμημα είς χρήματα ή είς χάρτην. 

Ιδρυτής πρώτος καί διδάσκαλος τής τοιαύτης βιομηχανίας ύπήρξεν 

ό ίατροδιδάσκαλος αρχιμανδρίτης Διονύσιος ό Πύρρος. Ό άνήρ ούτος, 

όστις κατά τόν αγώνα διέτριβεν έν "Ελλάδι διδάσκων καί δημοσιεύων 

βιβλία παιδαγωγικά, εκκλησιαστικά, ιατρικά, χημικά, βοτανικά, γεω

γραφικά καί μαθηματικά, έγεννήθη τώ 1777 έν Κασθαναία τής Θεσ

σαλίας. Συμπληρώσας τάς προκαταρκτικάς αύτοΰ σπουδάς έν ταϊς σχο-

λαϊς τής Θεσσαλίας, ειτα έν Κωνσταντινουπόλει και Ίεροσολύμοις, 

μετέβη είς Ίταλίαν, ης έπεσκέφθη διαφόρους μεγαλοπόλεις- έφοίτησε δέ 

είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ Παταυίου (1807), όπου έσπούδασε τήν ίατρι-

κήν, χημείαν, φυσικήν καί βοτανικήν, αΰξήσας τάς γνώσεις του έτι έπί 

παντός, όπερ έθεώρει χρήσιμον ίνα μετάγγιση είς τό Γένος. Κατά τάς 

περιηγήσεις του δέ ταύτας έδιδάχθη έν άλλοις καί τήν χαρτοποιίαν. 
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Έξ Ευρώπης ήλθεν είς τήν Ελλάδα ολίγα έτη πρό τής εκρήξεως 
τής ελληνικής επαναστάσεως. Άπεβη το πρώτον εις Πάτρας, οπου 
έγνώρισε τόν Σπυρίδωνα Τρικούπην, και τόν ίατρόν Π . Σοφιανόπουλον. 
Εντεύθεν ήλθεν εις Αθήνας, κατοικήσας είς τήν μονήν τοΰ Διονυσίου 

Πετράκη. Τότε δέ παρεκινήθη ύπό τού άρχιερέως Γρηγορίου Λεσβίου 
και τού ηγουμένου Πετράκη και λοιπών μελών τής Φιλόμουσου εται 
ρείας, νά άναλάβη έν Αθήναις τήν διδασκαλίαν τών επιστημών και τής 
φιλοσοφίας, όπερ εδέχθη μετερχόμενος σύναμα καϊ τόν ίατρόν δωρεάν 
εις τε τούς Χριστιανούς καϊ τούς Τούρκους. Έσύστησε δέ τό δεύτερον 
έτος τής διδασκαλίας του έν Αθήναις πρώτος ούτος κήπον βοτανικόν, 
περιλαμβάνοντα 300 εϊδη βοτάνων, και όρυκτολογικόν μουσεϊον 300 
ειδών ορυκτών, εις τήν οίκίαν τού Δημητρίου Καλλιφουρνά. 

Έ ξ Αθηνών άπελθών μετέβη είς Κωνσταντινούπολη (1819), όπου 
μετήρχετο τόν ίατρόν προήχθη δέ ύπό τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου είς 
άρχιμανδρίτην. Έντεΰθεν μετέβη είς "Αγιον "Ορος, ένθα και ευρέθη 
κατά τήν έκρηξιν τής ελληνικής επαναστάσεως. 

Έπανελθών αμέσως είς τήν Ελλάδα έγνώρισεν έν Πελοποννήσω έν 
τοϊς πρώτοις τόν Πετρόμπεην Μαυρομιχάλην καϊ τούς υιούς του, τόν 
Γιατράκον και Παναγιώτην Κρεββατάν. 

Έκτοτε παρηκολούθησε τόν αγώνα διδάσκων, έκφωνών πατριωτι
κούς λόγους, διανέμων τά βιβλία του, και δημοσιεύων νέα. 

Μετά τήν έλευσιν τοΰ Καποδιστρίου έτάχθη είς τήν φατρίαν τών 
αντιπάλων τούτου, ον και διασύρει έν τή Περιηγήσει, ην έγραψε, πολύ
τροπος, έν άλλοις δέ και ώς μή τηρητήν τής νηστείας, έφ' ω και έτύ-
πωσε βιβλιάριον έν Ναυπλίω εις τήν τυπογραφίαν τοΰ Τόμπρα περί 
νηστείας και θρησκείας, μή περισωθέν, ούτινος ό Καποδίστριας άπηγό-
ρευσε τήν διάδοσιν. 

Ό βίος τοΰ διδασκάλου και κληρικοΰ τούτου ιατροφιλοσόφου ήδύ-
νατο νά γίνη θέμα μακρού λόγου" άλλ' άρκούμεθα είς τά ανωτέρω, ώς 
είσαγωγήν είς τά τοΰ χαρτοποιείου. 

Κατά τήν έν Πελοποννήσω διατριβήν του ό Πύρρος συνέστησεν έν 

Μιστρά (1827) χαρτοποιεϊον ή χαρτουργείον, όπως ούκ ορθώς όνομάζει 

αυτό, και κατεσκεύασε περί τά χίλια φύλλα χάρτου, άλλά κατά τήν 

έπιδρομήν τοΰ Ίμπαήμ πασά είς τήν Λακωνίαν έγκαταλιπών καϊ 

μηχανάς και χάρτην κατέφυγεν εις Κύθηρα. Τ ά περί τού πρώτου τού-
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του χαρτοποιείου, τοΰ έν Μιστρά, αναγράφει έν τή επιστολή του πρός 

τόν Άθανάσιον Παπά Πολυμέρου και έν τή αγγελία τής α ι τή 

σεως ρακών. 

Καταλείπομεν είς τόν άναγνώστην τήν κρίσιν, άν ήτο δυνατόν νά 

βιώση τοιαύτη έπιχείρησις χαρτοποιίας, έν ώ χρόνω ή Ελλάς ηγωνί-

ζετο τόν περί τών όλων αγώνα. Ά λ λ ' ό Πύρρος έκ τής πρώτης ταύτης 

αποτυχίας δέν άπεθαρρύνθη. 

Έν Ναυπλίω έλθών κατά τήν έλευσιν τού κυβερνήτου Καποδιστρίου 

καϊ μετά τό πέρας τής έν Άργε ι συγκροτηθείσης συνελεύσεως (1829) 

συνέστησεν έν συμπράξει μετά τού στρατηγού Νικηταρά και διά κοινής 

αμφοτέρων καταβολής 3,000 γροσιών είς ένα τών μύλων τού Έρασί-

νου ποταμού (Κεφαλαρίου τοΰ "Αργούς) νέον χαρτοποιεϊον τότε δ' έδη-

μοσίευσε καϊ τήν άγγελίαν πρός άγοράν ρακών. Κατεσκεύασαν δ' έν 

τούτω έως χίλια φύλλα χάρτου (χιλίας κόλλας ώς γράφει)" άλλ' έξαν-

τληθέντων τών χρημάτων διέκοψαν τήν περαιτέρω έργασίαν. 

Έν άνεχεία κεφαλαίων ευρεθέντες ό τε Πύρρος και ό Νικηταράς 

πρός έξακολούθησιν τοΰ έργου, άπηυθύνθησαν πρός τόν Καποδίστριαν, 

πρός ον άλλως ό Πύρρος διέκειτο τά μάλα έχθρικώς και έζήτησαν χρή

ματα έκ τοΰ μισθού του. "Ηλπιζε δ' ό Πύρρος ότι ό Καποδίστριας ήθε-

λεν ενδώσει χάριν τοΰ ονόματος τοΰ Νικηταρά, ον έν τή αγγελία, ήν 

είχε δημοσιεύσει, αποκαλεί άκακον και άφιλάργυρον "Ελληνα. Ά λ λ ' ό 

Καποδίστριας διαυγώς προβλέπων τήν μέλλουσαν τύχην τής επιχειρή

σεως, ήτις άλλως δέν ήτο και έκ τών μάλλον κατεπειγουσών έν τή τότε 

άνωμάλω πολιτική καταστάσει τών πραγμάτων, ούδεμίαν έδωκεν άπάν-

τησιν. Ό Πύρρος τήν άρνησιν ταύτην άπέδωκεν είς προσωπικήν έμπά-

θειαν τοΰ Καποδιστρίου κατ ' αύτοΰ, διότι ών φίλος τοΰ Πετρόμπεη δέν 

κατελογίζετο μεταξύ τών κολάκων του. Πρός έπίρρωσιν δέ τής γνώμης 

του μνημονεύει ότι ό Καποδίστριας άπεδίωξεν αυτόν και έξ οικίας τοΰ 

Πετρόμπεη εις ήν κατώκει, και ότι άσθενήσας κατόπιν έζήτησε παρ' 

αύτοΰ 100 γρόσια χάριν άναρρώσεως, άλλ' απήντησε τήν αυτήν άρνη

σιν, καίτοι ώς αντάλλαγμα προσέφερε γραμματικάς και άριθμητικάς 

είς τόν Καποδίστριαν, ίνα διανείμη εις τά σχολεία. 

Έν απορία χρημάτων διαλυθέντος τοΰ χαρτοποιείου ό Νικηταράς 
μετεκόμισε τάς μηχανάς εις τήν οίκίαν του. 

Ά λ λ ' ό Πύρρος δέν άπεθαρρύνθη και αύθις ύπό τών αποτυχιών τού
των. Μετά τήν έλευσιν τοΰ "Οθωνος (25 Ίαν . 1833), κατά παρακί-
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νησιν τοΰ Κολιοπούλου καί τοΰ Νικηταρά, άπηύθυνεν αυτώ άναφοραν 
ζητών συνδρομήν, οπως συστήση έκ νέου είς τους μύλους τοΰ "Αργούς τό 
χαρτοποιείον, όντος ύπουργοΰ έπί τών οικονομικών η έπί τής οικονομίας 
γραμματέως τής κυβερνήσεως, ώς ώνομάζοντο τότε οι υπουργοί, τοΰ 
Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. Ούτος μετά παρέλευσιν τριών μηνών άπό 
τής υποβολής τής αιτήσεως προσεκάλεσε τόν Πύρρον παρ' έαυτώ καί 
ήρώτησεν, οποία δαπάνη άπητεϊτο διά τήν άνασύστασιν τοΰ χαρτοποιείου 
καί όποια ήδύναντο'νά εϊνε τά πιθανά έσοδα. Ό Πύρρος είπεν ότι 
χρειάζονται 30,000 δραχμαί πρός ϊδρυσιν τοΰ καταστήματος, διά τάς 
μηχανάς, δι' άγοράν ενός έτους ύλικοΰ καί διά μισθοδοσίαν 40 εργα
τών" θά εισέπραττε δέ κατ' έτος 100,000 δραχμάς και πλέον. Είς 
ταΰτα ό έπί τής οικονομίας γραμματεύς άπήντησεν ότι ή Κυβέρνησις 
δέν δύναται νά χορήγηση χρήματα είς βιομηχανίας. 

Βεβαίως ά Μαυροκορδάτος θετικωτέρας έχων γνώσεις τοΰ φιλοπάτρι-
δος άλλως τε Πύρρου έγίνωσκε κάλλιστα, οποία είνε πάντοτε ή τύχη 
τών βιομηχανιών, τών υποστηριζόμενων διά δημοσίων χρημάτων, καί 
ό'τι ή κατασκευή τοΰ χάρτου δέν ήτο ή πρώτη, ήν έπρεπε νά υποστή
ριξη διά δημοσίων χρημάτων ή κυβέρνησις τής "Ελλάδος, τής μόλις 
συνελθούσης έκ τοΰ λήθαργου τής δουλείας. 

Ή ανωτέρω συνέντευξις Πύρρου καί Μαυροκορδάτου δέν διήλθε μέχρι 
τέλους ήρεμος· διημείφθησαν κατ' αυτήν τραχείς λόγοι, καί μετά παρέ
λευσιν δ' έτι ικανών ετών (1848), ότε ό Πύρρος έγραψε καί έτύπωσε 
τήν αύτογραφίαν του, έτρεφε τήν όργήν, ύφ' ής κατελήφθη τότε διά τήν 
άπόρριψιν τής αναφοράς του, καί αναγράφει μετά ήπιωτέρων βεβαίως 
φράσεων τάς τότε έκφυγούσας τών χειλέων του τραχείας. Είς τήν έπί-
τασιν δέ τής οργής του συνετέλεσε καί ή κατ' αύτοΰ έξέγερσις τών 
έμπορων χάρτου Ναυπλίου καί "Αργούς, ών τά συμφέροντα παρέβλα-
πτε τοιαύτη βιομηχανία, δι' ο καί ό Πύρρος αποκαλεί αυτούς φθονερούς. 

«Καί άν ή Κυβερνησις», ειπεν εις τόν Μαυροκορδάτον, «δέν δίδει είς 
τοιαΰτα ωφέλιμα καταστήματα, πώς θέλουσιν έμβη είς τό κράτος αί 
βιομηχανίαι καί τά κέρδη;» Ά ν ή Κυβέρνησις ίδρυε τοιαΰτα κατα
στήματα μέ πιστούς ανθρώπους πρός κατασκευήν χάρτου, ήθελον ώφε-
ληθή οί πτωχοί "Ελληνες - πολλά όμως «μιλιούνία δραχμών έχάθησαν 
καί μηδέν καλόν εποίησαν είς τήν Ε λ λ ά δ α » . «Ανόητοι "Ελληνες» 
γράφει έν τή όργή του, «άπατώμενοι άπό τούς δολερούς υπουργούς καί 
φθονερούς έμπορους τής "Ελλάδος δέν ζητοΰσι τήν εύδαιμονίαν αυτών». 
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Υπολαμβάνομεν οτι ή οργή του είχεν ύποκώφως έκραγή καί κατά 
τοΰ "Οθωνος, άποποιηθέντος νά συστήση εις τούς υπουργούς του τήν 
άναφοράν, διότι συνεχίζει τούς ανωτέρω λόγους γράφων « Ά γ κ α λ ά αί 
βασιλεϊαι τοΰ κόσμου έχουσι και μυστικήν συμφωνίαν, καί δέν άφίνουν 
νά ένεργώνται άπό τούς αδυνάτους τοιαΰτα» - καί αναγράφει ένταΰθα, 
άτε γράφων τώ 1848, τήν άποτυχίαν τοΰ σακχαροποιείου καί ύελο-
ποιείου είς τόν Πειραιά. «Ταΰτα ίδών καί έγώ» επιφέρει, τελευτών τόν 
λόγον έπί τής υποθέσεως ταύτης, «έμούντσωσα αυτήν τήν άνόητον 
ύπουργικήν οϊκονομίαν». 

"Εκτοτε ένησχολήθη είς τάς γεωγραφικάς αύτοΰ μελετάς·, καί τήν 
άσκησιν τοΰ ίατρικοΰ επαγγέλματος μέχρι τέλους τοΰ βίου του (12 
Φεβρ. 1853). 

Καί ταΰτα μέν έκ τών ολίγων ειδήσεων περί τής πρώτης συστάσεως 
έν "Ελλάδι χαρτοποιείου. Πλήν τούτων ουδέν έτερον είνε ήμίν γνω
στόν. Δέν γνωρίζομεν τό είδος τών μηχανημάτων, ουδέ τό ποιόν τής 
α' ή β ' ποιότητος τοΰ ολίγου χάρτου, ον κατεσκεύασεν, ουδέ άν ήτο 
χρήσιμος πρός τύπωσιν ή πρός κοινήν γραφήν, ή καί πρός άμφότερα. 
Έν τώ Μουσείω τής ιστορικής καί έθνολ. εταιρείας τρία μόνον ιστορικά 
κειμήλια είς μνήμην τοΰ ίατροδιδασκάλου Πύρρου κατάκεινται α') ή 
λιθογραφημένη είκών του, β') έπισκεπτήριόν του έφ' άπλοΰ χάρτου 
( 0 , 1 0 χ 0 , 4 ) , φέρον τετυπωμένον τό όνομα του έρυθροϊς γράμμασι 
«Διονύσιος ό Πύρρος Θεσσαλός ίατροδιδάσκαλος καί χειρουργός», γ ' ) ή 
αγγελία πρός συλλογήν ρακών, ής ανωτέρω έμνημονεύσαμεν, καταχωρί-
ζομεν δέ όλόκληρον έν τέλει τοΰ προκειμένου φροντίσματος. Ά ν δέ 
ύπάρχωσιν έγγραφα γραπτά ή έντυπα έπί χάρτου άργείου, έκ προχεί
ρου έρεύνης δέν δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά άποφανθώμεν. Βεβαιό-
της μόνον ήθελεν υπάρχει, άν εύρίσκετο επιστολή τοΰ Πύρρου ρητώς 
μνημονεύοντος οτι ό χάρτης έφ' ού γράφει εινε τής ίδιας αυτού κατα
σκευής. Ή έντυπος αγγελία τοΰ Πύρρου ή μνημονευθείσα εινε τετυπω-
μενη έπί τοΰ συνήθως τότε παχέος πρός τύπωσιν χάρτου, καί φέρει 
καθέτως τάς ύδατογραμμάς (pontuseaux). Ούχ ήττον ουδέν άπίθα-
νον σύν τώ χρονω νά εύρεθή δείγμα τοΰ άργείου χάρτου - ή μελέτη 
δ' ημών αύτη δύναται νά δώση καί είς άλλους άφορμήν πρός τοιαύτην 
παρατήρησιν καί έρευναν. 

Περιττόν ϊσως νά μνημονεύσωμεν, άτε γνωστού τοϊς πάσιν όντος, 
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οτι μόλις μετά, παρέλευσιν ημισείας και πλέον έκατονταετηρίδος άπό 
τής συστάσεως τοΰ πρώτου έν Ελλάδ ι χαρτοποιείου, όπερ έξέπνευ-
σεν ευθύς ώς έγεννήθη, συνέστη τοιοΰτον βιομηχανικόν κατάστημα έν 
Φαλήρω. 

Πηγαί. Πηγάς τοΰ ανωτέρω ίστορήματος είχομεν 

1) Φυλλάδιον τοΰ Διον. Πύρρου σπανιώτατον «Επιστολή τοΰ άρχι-

μανδρίτου καϊ ίατροδιδασκάλου Πύρρου τού θετταλοΰ πρός τόν εύγενέ-

στατον άρχοντα τών Θεσσαλών Κύριον Άθανάσιον Παπά Πολυμέρου 

τού θετταλοΰ. Άθήνηθεν. Έ κ τής τυπογραφίας Αγγέλου Άγγελίδου, 

κατά τήν όδόν Έρμου είς Καμουκαρέαν, 1837. 8 ο ν , σελ. 1 — 4 8 » . 

Έν τέλει φέρει τά έξης: Άθήνηθεν 1837. Αυγούστου 1. 

Είληκρινής (sic) φίλος Σας 
Ό Νικολαΐδης Δ. Πύρρος. 

Τό φυλλάδιον τοΰτο εύρον έν τή βιβλιοθήκη τοΰ καθηγητοΰ Σπυρ. 

Π. Λάμπρου. 

2) "Ετερον έργον τοΰ αύτοΰ «Περιήγησις ιστορική και βιογραφία Διο

νυσίου Πύρρου τοΰ θετταλοΰ, ίατροδιδασκάλου και πατριαρχικού άρχι-

μανδρίτου και ίππότου τοΰ βασιλικοΰ τάγματος τοΰ Σωτήρος, έν αίς 

προσετέθη και ή καταγραφή τής πόλεως τών Αθηνών και τής ευρεθεί

σης άγιας εικόνος τής Ευαγγελιστρίας και τών θαυμάτων αυτής. Ή δ η 

τό πρώτον έτυπώθη. Έν Αθήναις. Έ κ τοΰ τυπογραφείου Α . Γκαρ-

μπολά. 1 8 4 8 » . 8 ο ν σελ. 1 —182. (Μετά λιθογραφικής εικόνος τοΰ 

Πύρρου, φερούσης ύπογραφήν Άρχιμανδρ. Δ. Πύρρος ό ιατροφιλόσοφος. 

Έν Αθήναις τή 3 Φεβρουαρ. 1848 Ν . Μ . Έλιθογράφησεν έκ τής 

λιθογραφίας ή Άνάμνησις). 

Τό βιβλίον τοΰτο άρχεται έν είδει επιστολής «Προς τον εύγενέστατον 

κύριον Ίωάννην Αθανασίου Παπά Πολυμέρου», υίόν τού άνωτέρω' εινε 

δέ συυ,πλήρωσις τών έν τώ πρώτω γραφέντων. 

3) Φύλλον έντυπον διαστάσεων 0 , 3 0 Χ 0 , 2 0 , φέρον έπΐ τής μιάς 

πλευράς έντυπον άγγελίαν μέ τήν έπιγραφήν «Είδοποίησις κατασκευής 

τού χαρτιού είς τήν πόλιν 'Άργος». 

4) Τήν βιογραφίαν τού Πύρρου, ήν έχει καταχωρίσει ό Κων. Σάθας 

έν σελ. 709 τής «Νεοελληνικής φιλολογίας» αύτοΰ. 

Ή αγγελία τοΰ Δ. Πύρρου, ήν εύρομεν έν ίστορικοΐς έγγράφοις 
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δωρηθεΐσιν ύπό τοΰ Ά ν τ . Καρτάλη είς τό Άρχεϊον τής Ιστορικής και 
Έθνολ. Εταιρείας, έχει ώς έξης : 

Είδοποίησις τής κατασκευής του χαρτίου εις τήν 

πόλιν "Αργους. 

Περιερχόμενός ποτε είς τήν Εύρώπην χάριν μαθήσεως, έπαρατήρουν 
συνεχώς καϊ τάς ωραίας λεγομένας τέχνας και μηχανάς, είς τάς όποιας 
οί έκεΐσε σοφοί Ευρωπαίοι όσημέραι μέ μεγάλον πόθον καταγίνονται -

πρός τοϊς άλλοις όμως δέν ήμέλησα νά παρατηρήσω και τήν (όφελιμω-
τάτην κατασκευήν τοΰ χαρτιού, τής οποίας τότε κατέγραψα και τήν 
κατασκευήν και τά όργανα. 

Η πολυσύνθετος αύτη μηχανή τοΰ χαρτιού είναι μέν ώφελιμωτάτη 
είς τό Κοινόν, πλήν είναι και πολυέξοδος- διά τοΰτο έκεϊ συσταίνεται 
και υπερασπίζεται άπό μεγάλους άνδρας. 

Τρεις μεγάλαι μηχαναί είς τήν Εύρώπην φαίνονται ώφελιμώτεραι είς 
τό Κοινόν : δηλ. ή κατασκευή τοΰ ρούχου, τοΰ χαρτιού καϊ τής τυπο
γραφίας, αί όποϊαι τέχναι είθε νά έλθωσι ταχέως και είς τήν Ελλάδα . 

Τό όφελος τής μηχανής τοΰ χαρτιού ίδών και έγώ προ πολλού είς τό 
"Εθνος, και τήν καθημερινήν έξερχομένην δαπάνην αύτοΰ είς τά έθνη, 
έφιλοτιμήθην προπέρυσι, και έσύστησα είς τήν πάλαιαν Σπάρτην μίαν 
μικράν τοιαύτην μηχανήν, διά τής όποιας τότε και μερικόν χαρτί κατε-
σκεύασα, και τό έργον μου έπροώδευσε πολλά καλά, πλήν κακή τύχη, 
ότε έλθόντες οί Άραβες έλεηλάτησαν τήν Λακωνίαν όλην, έφύγαμεν 
και ημείς άπαντες και ούτως άφήσαμεν είς τόν Μισθράν και τήν μηχα
νήν, και τό χαρτίον μας. Τόρα δέ ίδόντες όλίγην άνεσιν, και υπερασπι
ζόμενοι άπό τήν Κυβέρνησιν, έσυμφωνήσαμεν μετά τοΰ άγαθοΰ πατριώ-
του Στρατηγοΰ Νικηταρά, εκείνου τού άκακου και άφιλαργύρου "Ελλη-
νος, και έσυστήσαμεν πάλιν μίαν τοιαύτην μικράν μηχανήν είς τόν 
Έρασίνον ποταμόν τοΰ Άργους. 

Όθεν στοχάζομαι ότι διά τοΰτο έκαστος αγαθός και τίμιος πατριώ
της θέλει χαρή τά μέγιστα άκουσας ότι γίνεται 'έν τοιοΰτον έργον πρός 
έπαινον τής Ελλάδος και όφελος τών Ελλήνων. 

Τό έργον μου, σύν θεώ, έτελείωσε, και ή κατασκευή τοΰ χαρτιού 
άρχισεν είς τό Άργος. Λοιπόν όποιος φιλόκαλος 'Έλλην έχει παλαιά 
ράκη πάνινα: δηλ. παλαιόπανα άπό βαμβάκι, ή άπό λινάρι, ή άπό 

33 
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μετάξι , καθαρά, ή ακάθαρτα, μικρά ή μεγάλα ώς καί αυτά τά παρα

μικρά τεμάχια, ημπορεί ελευθέρως νά τά διευθύνη εϊς "Αργός, οπου 

αγοράζονται μέ παράδες, ή αλλάζονται μέ χαρτίον, καί έλπίζομεν είς 

τόν Θεόν καί ή μηχανή νά γίνη μεγαλειτέρα, και ώφελιμωτέρα είς τό 

"Εθνος καί τό χαρτίον νά πωλήται εύθυνότατα είς τους Έλληνας. 

Έν "Αργεί 1 8 2 9 Ίουνίου 15. 
Ό Αρχιμανδρίτης 

Δ . Ό Πυρρος. 

Τάς ειδήσεις ταύτας περί τής συστάσεως τού πρώτου χαρτοποιείου 
έν Ε λ λ ά δ ι συλλέξας έξ αναγνώσεων δημοσιεύω πρός γνώσιν τών πολ
λών, καί όπως χρησιμεύσωσί ποτε εις οντινα ήθελε θελήσει νά άσχοληθή 
είς ίστορίαν τής έν Ελλάδι βιομηχανίας, καί πρός έπίρρωσιν τής οικο
νομικής αληθείας, οτι δέν αρκεί ή θέλησις καί ή δραστηριότης καί αί 
άφηρημέναι θεωρίαι πρός έπιτυχίαν οίαςδήποτε επιχειρήσεως, έάν δέν 
συμπαρομαρτώσιν έπιβοηθητικώς καί άλλαι συνθήκαι πρός έπιτυχίαν 
αυτής καί καρποφορίαν. 

Έγραφον 2 9 Σεπτεμβρίου 1902. 
Α. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Ι Σ Τ Α Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α 1 

ΤΑ ΥΠΟ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΑ 

Ό Α . Παπαδόπουλος ό Κεραμεύς γνωστός τώ πανελληνίω έπί τοις 

άνεκδότοις αύτοϋ δημοσιεύμασιν είς τόν Βυζαντιακόν έλληνισμόν άναφε-

ρομένοις άρτίως έδημοσίευσεν έν τή Αρμονία 1902 (σελ. 209 — 224 

καί 273 — 293) οκτώ ανέκδοτα κείμενα, άτινα πλήν τής ιστορικής 

αυτών σημασίας κέκτηνται καί φιλολογικήν άξ ίαν διότι έν αύτοΐς 

φέρονται καί λέξεις πρωτοφανείς, δι ' ών πλουτίζεται τό Έλληνικόν 

Λεξικόν. Καί τοιαύτας μέν λέξεις (έν σελ. 214—216) κατέλεξεν ούτος 

32, άλλ' έκ τών 32 τούτων λέξεων άφαιρετεαι είναι αί έξης 4 λέξεις 

άτε φερόμεναι έν τοις Έλλην. Λεξικοίς' 

άναπάλειπτος (υπάρχει έν τώ Λεξ. 'Αθαν. Σακελλαρίου). 

διάχυτος (ομοίως), 

διομιλέω (ομοίως), 

κοσμοσώτειρα (ομοίως). 

Προστίθημι δ' έκ τών αυτών κειμένων ταΐς ύπολειπομέναις 28 λέξεσι 

τάς έπομένας λέξεις ή χρήσεις λέξεων, άς έγώ ούχ εύρον έν τοις έμοΐς 

Έλλην. Λεξικοΐς' 

ανάδρομος (ό) = αναδρομή, άνάβασις, ώς «ό έκ δυσμών τής αμαρ

τίας ανάδρομος» ('Αποκαύκ. Έπιστολ. πρός τόν 'Αθην. Χωνιάτην 4). 

1 "Ασμενοι δημοσιεύομεν τάς παρατηρήσεις ταύτας, ας φιλοφρόνως έπεμψεν 
ήμίν ο τής Λαρίσης γυμνασιάρχης κ. Γ. Ζηκίδης. Αναμφιβόλως τινά τών 
διορθουμένων σφαλμάτων οφείλονται είς το ότι ό έκδοϋς τά « Αθηναϊκά» κ. 
Παπαδόπουλος Κεραμεύς δέν ηδυνήθη ό ίδιος νά διέλθη τά τυπογραφικά δοκί
μια, άτε διαμένων έν Πετρουπόλει. Ώς πρός τινας παρατηρήσεις τοΰ κ. Ζηκί-
δου νομίζομεν Οτι μέχρι τινός σημείου έν τή έκδόσει τών χειρογράφων πρέπει 
νά τηρήται ή γραφή τοΰ κειμένου, έστω καί νά είναι ύπό γραμματικήν ή όρθο-
γραφικήν εποψιν εσφαλμένη. Ούχ ήττον δημοσιεύομεν τάς παρατηρήσεις ώς 
εχουσι, διότι θεωροϋμεν αυτάς λίαν Βιδακτικάς. Σ .Σ . 
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γερουσιον (τό) = ή γερουσία, ώς «ουδέ τών κρότων έλαθόμην, ους 
σοι τό γεροΰσιον έχαρίζετο» (Εύθύμ. Τορνίκ. λόγ. έπιτάφ. είς τόν 
Αθηνών ύπέρτ. § 7). "Υπάρχει τό έπίθετον γερουσιος, άλλ' ουχί ούτω 
και τό ούδέτ. περιληπτικόν. 

διδασκαλία ( τ ά ) = ο ί διδάσκαλοι (ουχί μετά περιφρονητικής έννοιας), 
ώς «εί τοιαύτα πάσχουσι τά έμπρακτα τοΰ Ευαγγελίου και ενεργά διδα
σκαλία, ποίας άποτίσουσι δίκας οί μηδ' όσονοΰν τών εντολών τοΰ θεοΰ 
επαΐοντες» (Μονωδία είς Μιχ . τόν Χωνιάτην § 7). "Υπάρχει ή λέξις, 
άλλ' έπ' άλλης σημασίας. 

θεωρητής βίος = θεωρητικός βίος, ώς «όπόσοι περί τόν θεωρητήν 

βίον έσχολάκατε και μονότροπον» (Μονωδία είς Μιχ . τόν Χωνιάτ. § 10). 

λοξοβλεπέω - ώ, ώς «ίνα μή τό τών λοξοβλεπουντων πάσχητε» 

(αύτόθ. § 10). Έν τοις Λεξικοίς φέρεται μόνον τό λοξοβλεπτεϊν, όπερ 

είναι όρθότερον, πρβλ. και άβλεπτεϊν, οξυβλεπτεϊν, κτλ. "Ισως δέ προ

ήλθε τό ρήμα έξ αβλεψίας και παραλείψεως τοΰ Τ . 

μεσευω = μεσιτεύω, ώς «ού γάρ δεήση τινός τοΰ μεσευοντος, αμέ

σως τή Τριάδι καϊ άπαρακαλύπτως ένούμενος» (αύτόθ. § 8). "Υπάρχει 

ή λέξις, άλλ' έπ' άλλης σημασίας. 

οιοσδήτις = οιοσδήποτε, ώς «ό τοΐς οιοισδήτιοι πρακτέοις νουν 

πεπλουτηκώς» (αύτόθ. § 1). 

ορθοποδητέω - ώ — ορθοποδώ, ώς «ουκ ολισθαίνων, άλλ' ορθοπο-

δηχών και διόλου τής άκρότητος έφιέμενος» (αύτόθ. § 2). 

οστισουντις = όστισδήποτε, ώς «απένειμε πάντα τά τού Θεοΰ τώ 

Θεώ καϊ τοις καθ' ήντιναουντινα χρήσιν δεομένοις τά τοΰ κοσμοκράτο-

ρος» (αύτόθ. § 7). 

συλληπτικώς (== συλλήβδην), ώς «συλληπτικώς ειπείν» (αύτόθ. § 5). 

Φέρεται τό έπίθετον «συλληπτικός», άλλ' ούχϊ και τό επίρρημα. 

φρυκτήρ (ό) = λαμπτήρ, ώς «κοινός τοις ναυαγοΰσι φρυκτήρ, κοι

νόν τοις ξύμπασι παραμύθιον» (Εύθύμ. Τορνίκ. έπιτάφ. είς τόν Ά θ η ν . 

ύπέρτ. § 5). 

Έπηνωρθώθη δ ' ούτω διά τής τοιαύτης προσθήκης ή γενομένη 

ζημία, ήν έποιησάμεθα έκ τών αυτών άντλήσαντες κειμένων. Ά λ λ ά καϊ 

είς τό κείμενον αυτό αποβλέποντες παρατηροΰμεν τάδε" 

Σελ. 217, στίχ. 6 άντί τοΰ «τής ψυχής ο οίακόστροφός» γράφε 

«τής ψυχής ό οίακοστρόφος»" διότι ό τονισμός οίακόστροφος είναι 

πλημμελής. 
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Σελ. 218, 9 άντί τοΰ «αύται τε σεμνόνητες ούσαι τύπος και πάσαις 
άρεταίς διαλάμπουσαι» γραπτέον «σεμνότητος», και ίσως εινε μάλλον 
τυπογραφικόν παρόραμα. 

Σελ. 219, 14 γράφεται «και κρίμα κατευθυναι δυνάμενος», ένθα 

γράφε «καχευθυναι». 

Σελ. 220, 18 φέρεται «ότι μή βασιλέα φονουντα πλουτοΰμεν καϊ 

πρός όργήν άπαραίτητον», ένθα γραπτέον «φονώντα»" διότι τό φόνου 

έπιθυμείν λέγεται φονάν, άλλ' ούχϊ φονέϊν. 

Σελ. 221, 2 γράφεται «υπέρ λίαν έφιλήθη», άνθ' ού γράφε έν μια 

λέξει «υπερλίαν», πρβλ. καϊ υπεράγαν, υπέρεν, υπέρφευ. 

Σελ. 224, 17 γράφεται «μηδέ τό θάλλον μαραίνεσθαι», ένθα γράφε 

«θάλλον». 

Σελ. 274, 4 φέρεται «ώ αμείλικτα στοιχεία και ταίς έμαϊς οδυναις 

έπικλώμενα, οϊμοι, οίμοι πώς ένέγκω τόν λόγον», ένθα γραπτέον νομίζω 

«και ιαΐς εμαις οδυναις <μη> έπικλώμενα» = μή κινούμενα εις συμ-

πάθειαν. 
Σελ. 275, 3 γράφεται «μεμνοίμην άν», άνθ' ού τό ορθόν είναι 

«μεμνήμην αν». 

Σελ. 276, 6 φέρεται «τις γάρ αμφισβητουμένων ζητημάτων έπι-

λύτης έσεται και ορθών δογμάτων υφηγητής, καϊ ύπανέξει μέν τό 

καταπίπτον, έπικρατυνει δέ καϊ τό ίσχυρόν ;» ένθα γραπτέον «έπικρα-

τυνεϊ δε και τό ισχυρόν» κατά μέλλοντα χρόνον. 

Σελ. 280, 19 εινε γεγραμμένον «καϊ διά πάσης αμαρτίας έλάσαν-

τες τί άν άρα δράσοιμεν ή πάθοιμεν ;» ένθα γραπτέον «τι άν άρα δρά-

σαιμεν» κατ' αόριστον χρόνον. 

Σελ. 285, 20 γράφεται «και ημείς οί καθ' ίκανήν τήν άπόστασιν 

ίσομοίρως τοΐς εγ . . . ουσι σελαγούμενοι», ένθα άντί τοΰ χάσματος τρ ι -

γραμμάτου όντος, ώς σημειούται ό έκδοτης, γραπτέον «τοις εγ<γυς> 

oυσι ή «τοις έγ<γιζ>ουσι», ώς δεικνύει και τό άντίθετον «καθ' Ίκανην 

τήν άπόστασιν». 

Σελ. 286, 1 φέρεται «ούτω και ποίμνιον και ποιμήν πρός εαυτούς 

έπεστράφημεν, ώς μή υποφωτσοι τοσουτω τα μή καθέκαστα πραττό-

μενα, άλλ' αίσχυνοίμεθα τόν ήλιον», ένθα ίσως γραπτέον «ώς μη υπο-

φωτίζοιντο οϋχω χα μή καθέκαστα πραττόμενα», ή «ώς μή υποφωτίζοις 

τοσουτον» ή «ώς μή υπό <σου> φωτίζοιντο οϋτω τά μή». Ά λ λ ά και τό 

«τά μή καθέκαστα πραττόμενα» παρέχει μοι υπόνοιας και όβελιστέον τό 
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μή ή μετ' αυτό παρεμβλητέον τό έπίρρ. καλώς ούτω «τά [μη] καθέ
καστα πραττόμενα» ή ατά μή <καλώς> καθέκαστα πραττόμενα». 

Σελ. 286, 19 γράφεται «εί δέ σοι, ώσπερ καί πεφυσίωται, ό έκ 
δυσμών της αμαρτίας άνάδρομος, όποια τά καθ' ήμάς είς τόπους αρε
τής ανατέλλοντας, άλλ' ή του βίου σφαίρα και τών πραγμάτων ό 
κύλ<ιν>δ<ρ>ος, <ώς τόν> φωσφόρον ή οΰρανία, κατάγει σε πρός τά 

δυτικώτερα, καί πείθου καί τή φορα καί τήν προς τήν καθ' ή 
σμεν», ένθα ίσως γραπτέον ώδε' «εί δέσε ( ο ύ χ ) , ώσπερ πείθου 

καί τή φορα καί τείνε προς τήν καθ' ή<ν ημείς ε>σμέν»' είνε δ άναγ-
καϊον τό ουχ, διότι είς αυτό άπόδοται ό έπόμενος άλλά. 

Σελ. 287, 11 άντί του «χαυνωτέρου» γραπτέον τό «χαυνοτέρου». 

Σελ. 289, 15 γράφονται τάδε - «ούτε χεΐρά μοι πεσόντι έπέδωκεν 
ούτε γράμματα παρεκάλεσεν ού φιλίας έμνήσθη», ένθα γραπτέον «ούτε 
γράμματα <πέμψας> παρεκάλεσεν» ή «ούτε γράμμασι παρεκάλεσεν», 
είνε δέ τό παρακαλεϊν = παρηγορεΐν, παραμυθεϊσθαι, πρβλ. καί τά 
μικρόν όπισθεν λεγόμενα" «λείπεται γουν καν τήν εκ γραμμάτων παρά-
κλησιν δέχεσθαι». 

Σελ. 289, 22 φέρονται τάδε - «μή έχειν ύπηρέτας, καί ταύτα τούς 
ποδαλγούς, τούς χειραλγεϊς καί συνόλως τούς άλλους παραλύτους», 
ένθα γράφε «τούς άλλως παραλύτους». 

Σελ. 290, 29 γράφεται «ούτω τά <τής>σής ταύτης αγάπης έξαλλα 
καινοπράγηται», ένθα γράφε «κεκαινοπράγηται». 

Σελ. 291, 1 φέρεται «ό τής αγάπης ό<μο>θελητής τε καί νομοθέ
της Κύριος κατάλληλον τής τοιαύτης άγαπήσεως άναμετρήσειέ σοι τό 
άνταπόδομα" καί . . . έξάρξας τοΰ αγαπάν είς τοΰτο καί ημάς έπε-
σπάσω», ένθα άντί τοΰ χάσματος τριγραμμάτου όντος, ώς ό έκδοτης 
διαβεβαιοΰται, γράφε μοι «και <γάρ> εξάρξας». 

Σελ. 292, 25 άντί τοΰ «αύτοΰ πολυχρυσώτερον Πακτωλοΰ» γράφε 
διά τοΰ Ο πολυχρυσότερον, τοΰ χρυ μακρού όντος. 

Σελ. 293, 2 άντί τοΰ «ώ, πότε σε καί τοις όφθαλμοϊς εΐδω» γράφε 
διά τοΰ I «ιδω». 

Σελ. 293, 15 γράφεται ώδε- «Ουδείς άρα διστάσει τώ πράγματι, 
εί μή καί πρός τήν ήμέραν βλέπων αυτήν διψήσειν λέγων τόν ήλιον 
υπέρ γής», ένθα άντί τοΰ «διψησειν λέγων» δεινώς παραμορφωθέντος 
γράφε «διστάσει λέγειν τόν ήλιον υπέρ γής» ή «διστάσειε λέγειν». 

Τάς παρατηρήσεις ταύτας ό φίλος κ. Α . Παπαδόπουλος ό Κεραμεύς 
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ό πολλοΰ επαίνου άξιος άτε τοΰ Βυζαντιακοΰ έλληνισμοΰ πολλά άγνω

στα κείμενα ήμϊν γνωρίζων έχομεν δι' ελπίδος ότι ευμενώς πάνυ θά 

άποδέξηται. Ή φύσις τοΰ πράγματος είνε τοιαύτη, ώστε εις οφθαλμός 

νά μή δύνηται νά βλέπη πάντα, διότι ώς οί παροιμιαζόμενοι λέγουσιν 

«εις ουδείς», μηδέ τά τό πρώτον εκδιδόμενα κείμενα νά έξέρχωνται 

όλως τέλεια καί άρτια, ώς ή 'Αθηνά άπό τής κεφαλής τοΰ Διός άρτια 

έξεπορεύθη, άλλ' είναι ανάγκη νά χρήζωσι πλειόνων οφθαλμών, όπως 

άποκατασταθώσι. Κάλλιστα έχει τό τοΰ Όμηρου (έν Ίλ ιαδ. Κ, 224) 

σύν τε δϋ' έρχομένω καί τε πρό δ τοΐ' ένόησεν. 

Έν Λαρίση τη 12 Αυγούστου 1902. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΖΗΚΙΔΗΣ 



Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α Ι Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

( 1 7 1 8 - 1 8 2 1 ) 

Τ ή βάσει επισήμων ανεκδότων εγγράφων σωζόμενων εν τε τω άρχείω 
τής δυτικής επισκοπής Ζακύνθου και τω άρχειοφυλακίω Ζακύνθου καϊ 
άλλων ασφαλών πηγών, έγράψαμεν σημειώσεις περί τών καθολικών έν 
Πελοποννήσω έπΐ Ενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας. Αί σημειώσεις, αί 
άφορώσαι τούς χρόνους τής ενετικής κυριαρχίας, έδημοσιεύθησαν ήδη 
πρό ετών αί δέ τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας νύν τό πρώτον δημο
σιεύονται έν τή Αρμονία. Και αί έπί τής οθωμανικής δουλείας σημειώ
σεις, εί και όλίγαι, είναι όμως πολύτιμος συμβολή είς τήν ϊστορίαν τής 
Πελοποννήσου και τής δράσεως τών Λατίνων έν Ανατολή. Είναι πολύ
τιμος, διότι γίνονται κατά πρώτην φοράν γνωστά πράγματα άγνωστα, 
είναι δέ έτι πολυτιμοτερα διά τήν σπάνιν τών επισήμων νύξεων, τάς 
όποιας έχομεν περί τών πονηρών εκείνων χρόνων, καθ' ους ή Πελοπόν
νησος ήτο ύπό τούς Τούρκους. "Οσον μικρά και άν είναι ιστορική συμ
βολή, πολύτιμος είναι Οταν πηγάζη έξ αυθεντικών πηγών, και ωφέλι
μος τώ μέλλοντι νά συγγράψη τήν ϊστορίαν τής Ελλάδος. 

"Αλλως περί τών ενεργειών τού δυτικού κλήρου και τής καταστάσεως 
τών δυτικών έπί Τουρκοκρατίας ολίγα είναι γνωστά. Οί δυτικοί ύπό 
τούς "Ενετούς έζων, φυσικω τώ λόγω, λαμπρώς. Ή δράσίς των ήτο 
μεγάλη και ήδύναντο νά είναι και ωφέλιμοι τή χώρα. 

Ενώ οι Πελοποννήσιοι σχετικώς πρός τούς πονηρούς εκείνους χρόνους 
ευημερούν ύπό χριστιανικήν κυριαρχίαν, αίφνης τά πράγματα μετεβάλ-
λοντο, διότι ή θαλασσοκράτωρ κυρίαρχος όλως έξησθένει. 

1 Παρνασσός, τόμος Ι Ζ ' 1895, φυλ. 7— 10. 
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Παρ' ολον τόν έκτακτον ήρωισμόν, όν ή 'Ενετία έδειξεν υπερασπί
ζουσα τήν Κρήτην κατά τήν έπί 24 έτη περιώνυμον πολιορκίαν, ή 
Κρήτη τώ 1669 έγένετο οθωμανικόν κτήμα. Ή 'Ενετία άπολέσασα 
τήν μεγαλόνησον ταύτην, συναπώλεσε και δυνάμεις. Ά λ λ ά καϊ έν τή 
παρακμή της έδειξε τοΰ παλαιοΰ αυτής μεγαλείου λάμψιν διά τού 
Φραγκίσκου Μοροζίνη, τού άνακτήσαντος τώ 1685 τήν Πελοπόννησον. 
Ή 'Ενετία δέν ειχεν όμως άρκούσας δυνάμεις διά νά τήν διατήρηση, 
καϊ ούτως άπό τοΰ Ιουνίου μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1715 οί 
Τοΰρκοι τήν είχον όλόκληρον έκ νέου κυριεύσει. Επομένως ή 'Ενετία 
κατόπιν τής αποτυχίας ταύτης τών όπλων της, ύπεχρεώθη νά παρα
χώρηση αυτήν τή Τουρκία, δυνάμει τής τώ 1718 συνομολογηθείσης έν 
Πασσαρόβιτς ειρήνης. Μόνη ή Επτάνησος είχε μείνει ευτυχώς ύπό τήν 
ένετικήν έξουσίαν, πάσαι δέ αί λοιπαί ένετικαί κατακτήσεις έν Α ν α 
τολή μετέβησαν είς τούς Τούρκους. Ό ιστορικός Παπαρρηγόπουλος1 

είκότως παρατηρεί Οτι οί "Ελληνες εύρισκον ύπό τήν ένετικήν κυριαρχίαν 
άσφάλειάν τινα ζωής, τιμής, ιδιοκτησίας και συνειδήσεως. "Ομως τινές 
"Ελληνες εϊτε έκ φόβου είτε έκ συμφέροντος είτε έκ πόθου μεταλλαγής 
κυβερνήσεως συνετέλεσαν είς τήν ύπό τών οθωμανικών όπλων ευχερή 
κατάκτησιν ολοκλήρου τής πατρίδος αυτών. Είς πάσας τάς κοινωνίας 
ύπάρχουσιν άνθρωποι, οΐτινες ένεκα παντοίων λόγων δέν αρέσκονται εις 
τήν αύστηράν καϊ τακτικήν κυβέρνησιν. Ακολούθως μετανοοΰσιν, άλλά 
πολύ άργά. 

Ούτω, δυστυχώς, τινές τών Πελοποννησίων προυχόντων, έκ τών 
προτιμώντων τήν οθωμανικήν άναρχίαν τής αύστηράς καϊ τακτικής ενε
τικής κυριαρχίας, λόγω συμφέροντος ατομικού, συνετέλεσαν είς τήν ύπό 
τοΰ βεζίρου ευχερή κατάκτησιν, άλλ' έτιμωρήθησαν διά τοΰτο, διότι έν 
Κορίνθω, Ναυπλίω και Μεθώνη άμα είσελάσαντες οί Τούρκοι ανηλεώς 
κατέσφαξαν και έξηνδραπόδισαν ανεξαιρέτως τούς χριστιανούς. Δεινά 
υπέστησαν και οί δυτικοί ιερείς. 'Εν Ναυπλίω μάλιστα έσφαξαν οί 
Τούρκοι τόν άρχιεπίσκοπον τών δυτικών Άγγελον Μαρίαν Καρλίνην 2 . 

1 Ίστορΐα του Ελληνικού "Εθνους, τόμ. Ε' σελ. 640, εκδ. Β'. 
2 Ό Καρλίνης κατά τά έγγραφα τά υπάρχοντα είς το άρχεϊον τής δυτικής 

επισκοπής Ζακύνθου ήτο αρχιεπίσκοπος Κορίνθου και έκ τοΰ τάγματος τών 
Ίεροκηρυκων. Ό δυτικός ούτος αρχιεπίσκοπος διέμενεν έν Ναυπλίω, ένθα ήτο 
και τό αρχιερατικόν μεγαρον, καθότι κάτωθι τών εγκυκλίων του "έγραφε : Data 
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Ό μεταξύ Ενετών καί Τούρκων πόλεμος προυκάλεσε μεγίστων αίσθη-
σιν είς Ένετίαν. 'Η απώλεια τής Πελοποννήσου έλύπησε πάσαν ένετικήν 
καρδίαν, άμα δέ καί τόν Πάπαν. "Οταν λείπη ή δύναμις καί ή ισχύς 
πρός έπίτευξιν τοϋ ποθούμενου, όταν διαπράττωμεν λάθη, τότε διά νά 
είμεθα ανεύθυνοι τών πράξεων μας, τό αίτιον είς άνωτέραν δύναμιν καί 
είς τό πεπρωμένον άποδίδομεν. Τήν ήτταν τών ενετικών οπλων καί τάς 
νίκας τών τουρκικών άπέδιδον είς τά άμαρτήματα οί ευσεβείς φίλοπά-
τριδες καί συνεπώς έπί τώ σκοπώ τούτω έδημοσιεύοντο καί βιβλία. Είς 
έν τούτων δημοσιευθέν τω 1716 1 λέγεται ότι ή εκστρατεία τών Τούρκων 

a Napoli di Romania dal nostro palazzo arcivescovile. Περί τοϋ Καρ
λίνη όρα: Girolamo Ferrari, D e l l e n o t i z i e s t o r i c h e d e l l a l e g a t r a 
I ' i m p e r a t o r e C a r l o V I e l a R e p u b l i c a d i V e n e z i a c o n t r a i l g r a n 
S u l t a n o κλ. Έν Ένετία 1723 σελ. 52. 

1 Το σπανιώτατον τοΰτο βιβλίον επιγράφεται R i c o r d i c r i s t i a n i p e r b e n 
r i u s c i r e n e l l a g u e r r a c o n t r o g l ' i n f e d e l i a u t e n t i c a t i c o n I ' a v v e -
n u t o n e l l ' a b b a t t i m e n t o d i G e r i c o , c o n s a g r a t i a S. E. i l S i g n o r 
A l o i s o P i s a n i c a v a l i e r e e P r o c u r a t o r e d i S a n M a r c o . I n V e n e z i a , 
M. DCCXVI , appresso Girolamo Albrizzi. Το περίεργον τούτο βιβλίον 
διαιρείται εις δέκα καί τέσσαρα κεφάλαια καί έπί πλέον πέντε δεήσεις, ήτοι δύο 
είς τον Χριστόν, μίαν είς τήν Παναγίαν, μίαν είς τους αγίους Αγγέλους καί 
μίαν είς τον "Αγιον, ού θά έγένετο ή λιτανεία υπέρ τής νίκης τών χριστιανικών 
όπλων. Περιέργειας χάριν μεταφράζομεν τήν είς τήν Θεοτόκον δέησιν : 

Βασίλισσα καί Δέσποινα ημών άγιωτάτη Μαρία 'Αειπάρθενος, συνενοΰσα τήν 
δόξαν τής μητρός είς τον αμόλυντον κρίνον ασύγκριτου άγνότητος. Φευ, δεϊξον 
την ίσχύν Σου σήμερον κατά τής κακοηθείας τοϋ Μωαμεθανισμού, όστις απει
λεί νά ανατρέψη, νά πιέση το άνθος τών επαρχιών, αΐτινες Σοι είναι υπήκοοι. 
Κάρφωσον, ω μεγάλη Γύναι, ώς νέος Ίωήλ τήν τύχην, τάς μηχανάς εκείνου 
τοϋ αισχρότατου Τούρκου. Κατάστρεψον τά σχέδια, βύθισον τούς στόλους. Ας 
έννοήση ό ανάξιος ούτος Όλοφέρνης ότι Σύ είσαι ή Ίουδίθ, ή τόσον αγνή Οσον 
ισχυρά πρός σωτηρίαν τοΰ λαοΰ Σου, πρός εντελή ητταν τοϋ στόλου τών απί
στων. 'Από Σοΰ μόνον αναμένει τήν δόξαν του ό αληθής Ισραήλ, άπό Σοΰ 
αναμένει τήν χαράν τοΰ πλήρους θριάμβου τής προς Σέ εύπειθοΰς χριστιανωσύ-
νης. Τόνισον Σύ, ώ μεγάλη Γύναι, τό : Cantemus Domino (αδωμεν τώ Κυρίω) 
πρός καταβυθισμόν καί ανατροπήν τής Αιγύπτου ταύτης τών κενοδόξων βαρβά
ρων καί ημείς παρακολουθοϋντες τήν πρόσκλησίν Σου, ώς οί Ίσραηλϊται έκεί-
νην τής Μαρίας αδελφής τοΰ Μωύσή, θά άποδώσωμεν τώ Ύψίστω το ταπεινό-
τατον σέβας τής ψυχής. Σέ Ίκετεύομεν λοιπόν, Σέ έπικαλούμεθα καί σεβόμεθα 
μετα τής ταπεινότατης ευσέβειας τής δουλείας, πεπεισμένοι νά εύρωμεν είς Σέ 
μητρικήν άγάπην, και μίαν έπιείκειαν, έξ ής εύνοοΰνται αί εύχαί Σου. Δεϊξον 
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κατά τών Χριστιανών δέν ήτο τιμωρία έπονειδίστου αμαρτίας ίδιώτου, 
διότι ήτο πόλεμος καταστρεπτικός ουχί μόνον κατά τής Πελοποννήσου, 
άλλά κατά τής Ελλάδος, Ιταλίας καί Ευρώπης, καί ότι οσον οί Χρι 
στιανοί περισσότερον άμαρτάνουσι τόσον περισσότερον νικώσιν οί Τούρ
κοι. Συνεπώς λέγει ό άνώνυμος συγγραφεύς, δέν ήτο ποινή ολίγων, άλλ' 
άμαρτίαι πολλών. Αναφέρει ό ανώνυμος ούτος τόν άγιον Γρηγόριον 
είπόντα ότι ή Ίεριχώ είναι ή σελήνη καί, ώς ή παλαιά "Ιεριχώ διά του 
θεού κατεστράφη, ούτως ή νέα Ιεριχώ, ή όθωμανικη Σελήνη, διά τού 
θεού θά καταστραφή. Διό προτείνει μετάνοιαν, προσευχήν καί άποχήν 
άπό πάσης αμαρτίας, όπως ό εύσπλαγχνος θεός άποστείλη νέον Ίησοΰν 
Ναυή, ίνα καταστρέψη τήν νέαν Ιεριχώ, τήν Τουρκιαν. 

Καί είς τήν περίστασιν ταύτην οί έπιθυμοΰντες τήν ένωσιν τής Α ν α 
τολικής εκκλησίας μετά τής Δυτικής έπανελάμβανον τά λεγόμενα τής 
μοναχής αγίας Βρίγιττας, ήτις είς τάς αποκαλύψεις τώ 1350 έλεγεν 
οτι οί "Ελληνες θά ύποκύψωσιν είς ζυγόν, τά δέ δεινά των θά παύσωσιν 
ευθύς ώς άναγνωρίσωσιν ώς άρχηγόν τής εκκλησίας τόν Πάπαν. 

Ή Πελοπόννησος ύπό τήν κυριαρχϊαν τοϋ Σουλτάνου. 

Είς τήν διάθεσιν τών Τούρκων ήτο νά ήμποδίζετο καί εις τάς χρι-
στιανικάς οικίας ή άνάγνωσις τού Ευαγγελίου γεγωνυίο: τή φωνή καί 
νά κρούωνται τά σανίδια (σήμαντρα) πρός σύναξιν τών πιστών είς τάς 
εκκλησίας 1 . 

Περιεβάλλετο ναι μέν ό Πατριάρχης διά μεγίστων τιμών, άλλά 

τούτο ήτο έκ συμφέροντος πολιτικού. Ό ιδρυτής τής θρησκείας του 

Ισλάμ, καί συγχρόνως νομοθέτης συγχέει τήν πολιτείαν μετά τής θρη

σκείας είς έν. Δέν ήδύνατο ομως νά έξισλαμίση έξ ολοκλήρου τό χρι-

στιανικόν στοιχεϊον ουδέ ν' άναλάβη τήν άμεσον πολιτικήν καί πνευμα-

οτι είσαι Σύ η μήτηρ, ή διαφυλάττουσα τάς χριστιανικάς χώρας, όρφανάς πάσης 
ανθρωπινής βοηθείας "Υπεράσπισον αύτάς δια μόνον τής άξιας τοΰ βραχίονας 
Σου, διά τής ισχύος τής προστασίας Σου τής παντοδυνάμου, πρός καταστροφην 
τοΰ διώκτου τής προσφιλοϋς Σοι άγνότητος. 

1 Λ. Κουμουνδουράκη Συλλογή φετφάδων (ρητών) περί φθαρτών και άφθαρτων 
κτημάτων ως διετίθεντο και εν ' Ελλάδι εττΐ Τουρκοκρατίας κατά τό όθωμανικόν 
δίκαιον. Έν "Αθήναις 1867, σελ. 8—10. 
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τικήν άρχηγίαν τοΰ κατακτηθέντος λαοΰ. Ά λ λ ά τό συνετώτερον ήτο νά 
κηρυχθή ό Πατριάρχης άρχων τοΰ δούλου λαοΰ, άμα δε καϊ υπεύθυνος 
τών παρεκτροπών και άπειθειών αύτοΰ. Ν ' άναλάβη ό Σουλτάνος πλήν 
τής μωαμεθανικής θρησκείας και τήν διεύθυνσιν τών χριστιανικών δέν 
ήδύνατο, διότι τό τοιούτο θά προσεκρουε καιρίως τή φυλαυτία και τώ 
έγωισμώ τών Τούρκων, θά ώθει δέ και τούς "Ελληνας είς τάς άγκάλας 
τής δυτικής εκκλησίας. Τοΰτο δ' έπετάσσετο τή τουρκική πολιτική έκ 
παντός τρόπου νά καταστήση αδύνατον. Άλλως τε παρά τή διοικητική 
άνικανότητι τών Τούρκων ουδέν ήτο προχειρότερον και άσφαλεστερον 
Οπως συγκρατηθή τό αχανές κράτος, ή ν' άφεθή μέν εις τόν "Ελληνα 
Πατριάρχην ή διοίκησις τοΰ χριστιανικού στοιχείου, άλλά συγχρόνως 
και ή ευθύνη τής τελείας τούτου υποταγής - καθότι ή εκάστοτε απο
πομπή, ή εξορία και αυτός ό στραγγαλισμός τοΰ Πατριάρχου ήτο 
βεβαίως μάθημα πολλώ εύχερεστερον, συντομώτερον και διδακτικώτε-
ρον ή ή έρευνα και άνακάλυψις τών έν ταϊς έπαρχίαις επαναστατικών 
αιτιών και τιμωρία τών πρωτουργών ' . 

* 
* * 

Ό μεγας Πετρος λόγω πολιτικής έκηρύχθη προστάτης τών ορθοδό

ξων τής Τουρκίας, διό τώ 1700 άπετεινεν ό μέγας 'Ρώσος πρός τήν 

Πύλην υπόμνημα, δι' ού έμεμφετο τούς Τούρκους ώς καταπιέζοντας 

τούς "Ελληνας, Βλάχους, Βουλγάρους και Σερβους. "Εκτοτε ήρξατο 

νά μειώται ό αριθμός τών βία έξισλαμιζομένων. Εφεξής δέ έν έκαστη 

συνθήκη τής "Ρωσίας μετά τής Πύλης έλαμβάνετο πάντοτε ύπ' όψιν 

και τών ραγιάδων ή τύχη. Οί Πάπαι ήσαν άνεκαθεν κατά τών Τούρ

κων. Διό καϊ αυτοί οί δυτικοί ύπεβλεποντο παρά τών Τούρκων, άλλ' 

ήσαν ύπό τήν προστασίαν τής Γαλλίας. Τάς ενεργείας τοΰ Πάπα έν τή 

Ανατολή ύπεστήριζον έκτος τής Γαλλίας και αί άλλαι καθολικαί δυνά

μεις, ιδίως ή Αυστρία, ήτις διά τού 7 ο υ άρθρου τής έν Βιεννη συνθήκης 

τώ 1615 άπήτησε παρά τής Πύλης νά παραχωρηθή τοις καθολικοϊς ή 

άδεια νά κτίζωσιν εκκλησίας έν Τουρκία 2 . 

1 Ν. Γ. Μοσχοβάκη Τό εν Ελλάδι δημόσιον δίκαιον έπί Τουρκοκρατίας. Έν 
Αθήναις 1882 σελ. 46-67. 

3 Α. Διομήδους Κυριάκου Εκκλησιαστική ιστορία, έκδοσις Β'. Έν "Αθήναις 
1898. Τόμ Γ', κεφ. ΔΖ' . 
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Παρά τών προξένων τών καθολικών κρατών οί έν Πελοποννήσω 
δυτικοί ολίγον ήλπιζον, διότι μόνος ό τής Γαλλίας ένδιεφέρετο, αφού 
ήτο και δυτικός" οι δέ λοιποί πρόξενοι τής Ουγγαρίας, Νεαπόλεως, 
"Ολλανδίας και Βενετίας ήσαν "Ελληνες και δέν έφρόντιζον διά τόν 
καθολικισμόν, διό και ήγείροντο κατ' αυτών παράπονα έκ μέρους τών 
δυτικών ιερέων, άμα δέ καϊ αυτής τής "Ρώμης 1 . 

Οί δυτικοί τής Πελοποννήσου ειχον τά βλέμματα αυτών έστραμμένα 
πρός τόν έπίσκοπον τών δυτικών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, ού ή έδρα 
ήτο ή Ζάκυνθος. Υπό τήν δικαιοδοσίαν τού ίεράρχου τούτου ήσαν και 
οί καθολικοί τής Λευκάδος, Ι θ ά κ η ς 2 , Κυθήρων και τής Πρεβέζης και 
Βονίτσης 3. Ό χ ι μόνον οί δυτικοί τής Πελοποννήσου, άλλά και εκείνοι 
τής Στερεάς "Ελλάδος περιέμενον ποιάν τινα άνακούφισιν άπό τοΰ επι
σκόπου Ζακύνθου. Τοΰτο συνέβαινε, διότι αί δοΰλαι αύται έλληνικαί 
χώραι ήσαν εγγύς τής Ζακύνθου. Τούτου ένεκα σκέψις έγένετο 'ίνα επι
σήμως ό ιεράρχης ό εδρεύων έν Ζακύνθω έχη ύπό τήν δικαιοδοσίαν 
αυτού και τήν Πελοπόννησον και λάβη συνεπώς και τόν τίτλον P r a e -

fectus miss ionis Peloponnesiacse et V i c a r i u s c o m m i s s a r i u s 
Apostol lCUS in regno P e l o p o n n e s i . Ό επίσκοπος Ιωάννης Χρυ
σόστομος Κάλβης έκ Ζακύνθου προσεπάθει νά φανή ωφέλιμος. 'Ενήργη-
σεν όπως γίνη έν Πελοποννήσω μοναστήριον πρός καταφύγιον τών κατα-
διωκομένων ύπό τής Τουρκίας, νά γίνωσι δέ και καταλύματα διά τυχόντα 
ιερέα δυτικόν. Παρεκάλει δέ επιμόνως 'ίνα οί έν Πελοποννήσω δυτικοί 
ιερείς διδάσκωσι γράμματα είς τά τέκνα τών χριστιανών ορθοδόξων τε 
και δυτικών. «'Εάν δέ, λέγει επιστολή αύτοΰ, ό ιερεύς γνωρίζη έλλη-
»νικά, νά διδάξη τά ελληνικά και είς τους καθολικούς και είς τούς 

1 Diverse καϊ Lettere diverse παρά τώ άρχείω τής δυτικής επισκοπής 
Ζακύνθου. 

2 Είς τήν Ίθάκην ουδέποτε ϋπήρξεν εκκλησία καθολική, διό έθετον κινητήν 
άγίαν τράπεζαν είς τινα όρθόδοξον έκκλησίαν και έλειτούργει ό δυτικός ιερεύς. 
Ταΰτα κατα τά έγγραφα ευρισκόμενα έν τώ άρχείω τής δυτικής επισκοπής 
Ζακύνθου. 

3 Έν Πρεβέζη υπήρξε μονή καϊ εκκλησία τών μοναχών Minori Osser-
vanti, έν Βονίτση μονή και εκκλησία τών μοναχών Osservanti. Ταΰτα κατα 
τά έγγραφα τά ευρισκόμενα έν τώ άρχείω τής δυτικής επισκοπής Ζακύνθου. Τώ 
1781 ή έν Πρεβέζη εκκλησία ήτο έν αταξία και υπήρχεν εις μόνος μοναχός 
τοΰ τάγματος τοΰ αγίου Φραγκίσκου κατά τά έγγραφα τοΰ άρχειοφυλακείου 
Ιθάκης καϊ τής δυτικής επισκοπής Ζακύνθου. 



518 ΙΣTOPIKAI ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

» Έλληνας. Κείμενον δέ νά έχητε εκκλησιαστικά βιβλία εκδοθέντα έν 
» Βενετία και νά προσέχητε νά μή άσπασθώσι το θρήσκευμα τών Τούρ-
» κων τά αθώα πλάσματα, λόγω συμφέροντος τών κερδοσκόπων γονέων» 1. 

Περί τό 1723 "Ρώσος ιεραπόστολος, ονόματι Ιγνάτιος, περιεφέρετο 
είς τήν Πελοπόννησον προσηλυτίζων τους τυχόντας δυτικούς καί κηρύτ-
των ότι τους ορθοδόξους υποστηρίζει ή "Ρωσία καί ότι ή "Ρωσία είναι ή 
απεσταλμένη παρά τοΰ Θεοΰ Δύναμις διά νά σώση τήν όρθοδοξίαν, ότι 
οί Ενετοί είναι άθεοι. Ή "Ρώμη μαθοΰσα τοΰτο παρεπονεϊτο είς τήν 
προϊσταμένην δυτικήν έκκλησιαστικήν αρχήν τής Ζακύνθου. Τ ή 25 Ι ο υ 
νίου τοΰ 1725 ειδοποιείται ό έν Κέρκυρα ευρισκόμενος γενικός Προβλε
πτής τής θαλάσσης Φραγκίσκος Κορνέρ, ότι είς πάτερ Ιγνάτιος "Ρώσος 
εξύβριζε τρομερά είς Ναύπλιον τήν ένετικήν πολιτείαν καί ότι έρράπισεν 
Ένετον ναύτην, όστις ύπερήσπισε τήν ύβριζομένην πατρίδα, και ότι ό 
ναύτης διά δόλου ενός καλογήρου ορθοδόξου κατώρθωσε νά μεταβή ό 
ιεραπόστολος εις τό πλοϊον, μεθ' ό δέσμιος ώδηγήθη είς τά Κύθηρα 
καί παραδοθείς είς τάς αρχάς δεόντως έτιμωρήθη 2. 

Έν τούτοις ό καθολικισμός τής Πελοποννήσου όλως ήραιοΰτο. Μέ 
τήν άλωσιν τής χώρας πλείστοι δυνάμενοι εγκατέλειψαν τά πάντα καί 
κατέφευγον είς μέρη, ένθα ήδύναντο ν' άναπνεύσωσιν αέρα όπως δήποτε 
ελεύθερον 3 . Πολλοί κατέφυγον είς τήν Έπτάνησον, έν οίς συγκατα
λέγεται καί ή εύπορος οικογένεια Πλανιτέρου. ήτις έγκατέστη είς 
Ζάκυνθον, άφοΰ έχασε τήν περιουσίαν καί ύπό τών Τούρκων άπεκεφα-
λίσθη ό Θεόδωρος Πλανίτερος, ό έκ τών προυχόντων τοΰ Ναυπλίου 4 . 

1 Carte diverse intorno Morea καί Lettere della Sacra Congrega-
zione κλ. παρά τώ αρχειω της δυτικής επισκοπής Ζακύνθου. 

2 Lettere della Sacra Congregazione παρά τώ άρχείω τής δυτικής επι
σκοπής Ζακύνθου καί Libro Ordini e Terminazioni παρά τώ άρχειοφυλα-
κείω Ζακύνθου. 

3 Lettere diverse, παρά τώ αρχείω δυτικής επισκοπής Ζακύνθου. 
4 Siampa d e l l i s i g g . C o s t a n t i n z i o P a t e r n o q u . Z u a n n e e F r a n 

cesco Z u a n n e G i r o l a m o e t A l v i s e n i p o t i q u Z o r z i P l a n i t e r o . Έν 
Βενετία 1786.—Είς Ζάκυνθον κατέφυγε καί ό επίσκοπος Κορώνης Ιάκωβος 
Σταθακόπουλος θιασώτης τής ενετικής πολιτείας κατά τήν διάταξιν τοΰ γενι
κού προβλεπτού τής θαλάσσης Μάρκου Αντωνίου Διέγου ύπό ήμερομηνίαν 26 
Σεπτεμβρίου 1730. Ό άρχιερεύς ούτος έγένετο εφημέριο: καί τοϋ ναού 'Αγίου 
Χαραλάμπους (ορα Κώδικα τής εκκλησίας Ά γ . Χαραλάμπους καί Libri ordini 
e terminazioni παρά τώ άρχειοφυλακίω Ζακύνθου. 
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"Οτε Πατριάρχης τό τέταρτον ήτο ό Παίσιος, τήν έκκλησίαν έτάρατ-
τεν ό αγύρτης Αυξέντιος, κηρύττων τόν άναβαπτισμόν πάντων τών είς 
τήν όρθόδοξον έκκλησίαν προσερχόμενων, εναντίον τής συνήθειας τής 
εκκλησίας, ήτις καί τούς άπό τών Αρμενίων αυτή προσερχόμενους καί 
τούς άπό τών διαμαρτυρομένων προσιόντας έδέχετο Μύρω μόνον άγίω 
χριομένους. Ά λ λ ' ομως έπί τής πατριαρχείας Κυρίλλου τοΰ Ε ' έξεδόθη-
σαν δύο κανονικαί διατάξεις περί τοΰ άναβαπτισμοΰ, ών ή δευτέρα έγέ
νετο τω 1756 βία καί συνεπεία στάσεως τοΰ σύρφακος όχλου 1 . 

Τοιουτοτρόπως έτηρεΐτο άσβεστον τό άμοιβαϊον μίσος μεταξύ Ε λ λ ή 

νων καί καθολικών καί έκ τοΰ μίσους τούτου, είκότως παρατηρεί ό δεινός 

"ιστορικός Z inke isen , έπωφελήθησαν οί εχθροί τής Ελλάδος, οί Τούρ

κοι, πρός έπέκτασιν καί παγίωσιν τής κυριαχίας των. "Η ιστορία απο

δεικνύει ότι ή φραγκική κυριαρχία ουδαμώς έξελατίνισε τούς ορθοδόξους, 

άλλ' ανέπτυξε τό έθνικόν φρόνημα, καί έκ τών υστέρων καταφαίνεται 

ότι οί εξαγγελθέντες λόγοι ύπό τοΰ μεγάλου δουκός Νοταρά ελέγχονται 

ψευδείς οτι «Κρειττότερόν έστι είδέναι έν μέση τή πόλει φακιόλιον βασι-

» λεΰον Τούρκου ή καλύπτραν λατινικήν» 2 . Ώ ς επίσης ελέγχονται ψευ

δείς οί στίχοι οί γραφέντες μετά εκατοντάδας ετών : 

"Εχομεν, ώ αρχιερείς, δύο εχθρούς μεγάλους, 

Τους Τούρκους και τους Ιταλούς, τους φίλους τους μεγάλους. 

Οι μεν να κυριεύσωσι θέλουν τήν βασιλείαν, 

Οι δε νά ύποτάξωσι ημών τήν θρησκείαν3. 

Ό στιχουργός μέ τήν λέξιν Ιταλούς εννοεί τούς δυτικούς τούς κοινώς 

επονομαζόμενους Φράγκους ύπό τών έν τή Ανατολή ορθοδόξων. 

* * 

Τώ 1736 έλαβε τόν οϊακα τής καθολικής εκκλησίας Ζακύνθου καί 

Κεφαλληνίας ό Μαρίας Βαλδασσάρ "Ρεμονδίνης, άνήρ λόγιος άμα καί 

ρέκτης καί ό πρώτος γράψας τήν ίστορίαν Ζακύνθου. Ό ιεράρχης 

1 Μ. Γεδεών Πατριαρχικοί πίνακες. Έν Κωνσταντινουπόλει, σελ. 644—645. 
Τοϋ ιδίου Κανονικοί διατάξεις τόμ. Α ' σελ. 252. 

2 Πρβλ. Δ. Θερειανού Αδαμάντιος Κοραής. Έν Τεργέστη 1889, τόμ. Α ' , 
σελ. 30—36. 

3 'Ορα Εκκλησιαστικής ιστορίας Σύμμικτα, ύπό τίνος ορθοδόξου ανωνύμου. 1806. 
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ούτος εϊργάζετο υπέρ τής ευημερίας τών χριστιανών και περί τής εκπαι
δεύσεως τών ελληνοπαίδων. Τώ 1743 εστειλεν έγκύκλιον είς τούς ύπό 
τήν δικαιοδοσίαν του ιερείς νά έκπαιδεύωσιν ούχϊ μόνον τά τέκνα τών 
καθολικών άλλά και εκείνα τών ορθοδόξων τόσον τών ύπό τήν Βενε-
τίαν νήσων όσον καϊ εκείνα άτινα «ή ατυχία τών χρόνων ήνάγκασε νά 
» εύρίσκωνται ύπό τούς Τούρκους». Ή 'Ρώμη τόν διεταττε νά ίδρυση 
ναίδια (cappelle) εις τά προξενεία, νομίζουσα βεβαίως Οτι οί έν Πελο
ποννήσω πρόξενοι τών καθολικών δυνάμεων ήσαν καθολικοί. Τώ 1754 
είδοποιήθη έκ "Ρώμης ό "Ρεμονδίνης ότι ό αρχιεπίσκοπος Λαρίσης και 
πατριαρχικός βικάριος έν Κωνσταντινουπόλει1 εστειλεν είς Τρίπολιν τόν 
έκ Σύρου ίερεα Νικόλαον Καπέλον διά τούς καθολικούς Αρμενίους, 
οϊτίνες διεμενον έν τή πόλει ταύτη. Σώζεται επιστολή τού Γάλλου προ-
ξενου Β . A m i r a t πρός τόν πρεσβευτήν τής Γαλλίας παρά τή Υψηλή 
Πύλη κόμητα B e s a l l e u r s , δίδουσα ίδεαν περί τής καταστάσεως τής 
δυτικής έν Πελοποννήσω εκκλησίας. Έκθετει ό γενικός ούτος πρόξενος 
ότι άπό τίνων μηνών διέμενεν έν Τρικόλει ό Νικόλαος Καπελος ώς εφη
μέριος τών Αρμενίων και επειδή ό τίτλος ούτος δέν ήρκει νά εξασφά
λιση τόν ίερεα άπό τούς ορθοδόξους, οϊτινες ύπέβλεπον αυτόν, πρός 
αποφυγήν παρεκτροπών ένόμιζε πρέπον, άν ό πρεσβευτής συνήνει, νά 
λάβη ό ιερεύς Καπελος τόν τίτλον τού εφημερίου τής γαλλικής ιεραπο
στολής και ώς τοιοΰτον νά τόν παρουσίαση είς τήν τουρκικήν αρχήν. Ή 
έκθεσις λήγει διά τών έξης λέξεων : « Ή Πελοπόννησος μετήλλαξεν άπό 
«τίνος θρησκευτικώς. Άλλοτε υπήρξε καθ' δλην τήν χώραν εις και 
» μόνος καθολικός ιερεύς, Οστις ύπεχρεούτο νά μεταβαίνη άπό τόπου είς 
» τόπον, κατά τάς περιστάσεις. Και τώρα υπάρχουν είς όλα τά μέρη, 
» ένθα ευρίσκονται Γάλλοι, δήλα δή είς Κορώνην, Μεθώνην, Πύλον, 
» Ναύπλιον, Πάτρας και Τρίπολιν. Οί ιερείς ούτοι είναι οί πλείστοι έκ 
» τοΰ Αιγαίου Πελάγους (Arcipelago) . θ ά έπεθύμουν νά ήσαν ικανοί, 
»άλλ ' επειδή δέν είναι, ένόμισα καλόν νά τούς αντικαταστήσω μέ 
» Ίησουίτας και Καπουτσίνους». 

["Επεται τό τέλος]. 

1 Τώ 1723 ΰπεγράφετο ώς αρχιεπίσκοπος Λαρίσης τών καθολικών ό Πέτρος 
Άλοίζιος Καράφα κατά τά έγγραφα τοΰ άρχείου τής ουτιχής επισκοπής Ζακύνθου. 


