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σταντοπούλου, μετ ' εικόνων Σελ. 145-160 

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

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθίστα προσιτά εις τους "Ελληνας 
δι ' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξενη φωνη συνάδουσι 
προς τόν άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας τών ξενων γλωσσών η 
και δ ι ' άλλους λόγους δεν περιερχονται ώς έπΐ τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ημών. 

Πρός οσον ενεστι τελειοτεραν έπίτευξιν τούτων ή «Αρμονία» μετ' 
ιδίας προσοχής θά παρακολουθη την φιλολογικήν κίνησιν της τε Έ λ λ ά -
δον και της αλλοδαπής, ού μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εϊς τό πρόγραμμα αύτης, άλλά και άνα-
πτύσσουσα η καϊ κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξίων λόγου. 
"Οθεν καϊ παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νεον σύγγραμμα, όπως πεμπη 
ήμΐν εν άντίτυπον αύτοϋ, η Οταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμΐν τουλάχιστον την εκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θελει φιλοξενεί έν ταΐς στηλαις αύτης πάσαν επι
στημονικών διατριβήν εγκρινομένην προηγουμενως ύπό της πρός τόν 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής καϊ μη προσκρούουσαν 
είτε άμεσως είτε εμμέσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας καϊ τά διδά
γματα τοΰ Ευαγγελίου. 

Ή «"Αρμονία» εκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 

τυπογραφικών φύλλων εις μεγα 8 ο ν μετ' εικόνων καϊ πινάκων έν παραρ

τήματι η και εντός τοΰ κειμένου. 

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

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

Οί συνδρομηταί της «Αρμονίας» παρακαλούνται νά πέμψωσι την 

συνδρομην των 

οί μέν έν "Ελλάδι καϊ τη Ανατολή 
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σελ. 61. Δραχ. 1.50. 
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Τών Ελλήνων πάς φιλόπατρις επιστήμων άγάλλεται έπι πάση προσ
θήκη εις τάς σπανίας γνώσεις άς έχομεν περί του βίου τών Ελλήνων 
κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους καϊ κατά τους αιώνας της Τουρκοκρα
τίας, μάλιστα δε περί του βίου αυτών έν άποκεντροις και μακράν τών 
μεγάλων πόλεων κειμεναις έπαρχίαις. Ούτοι οί ανεπαρκώς εξηρευνη-
μένοι κρίκοι μεταξύ του αρχαίου κλεους και τοΰ σήμερον Ελληνισμού 
δέν ήσαν ούτε παλαίφατοι δρύες ούτε πετραι, άλλ' άνδρες εύψυχοι και 
εϋδρανεϊς. Ησαν απόγονοι ένδοξων πατερων και προπάτορες τών ηρωι
κών ιδρυτών της νΰν έμψυχούσης τήν χώραν ταύτην ελευθερίας. Πρός 
συμπλήρωσιν άρα της πάσης ελληνικής ιστορίας όφείλουσιν οί έλληνό-
φρονες νά μελετώσι καϊ τούτους. Ούτω δικαιολογείται ή δημοσίευσις 
τών έπομενων επιγραφών αϊτινες συνελεχθησαν κατά τό παρελθόν θερος 
έν διαφόροις κώμαις της Πίνδου. Αύτη ή περιήγησις άνά τά όρη ταΰτα 
ήρξατο έκ Θεσσαλίας, ή άκριβέστερον έκ Δομοκού, και διήλθε διά τών 
κωμών Όμβριακής, Σμοκόβου, 'Ρενδίνης, Κλειστού, Βράχας, Δομια-
νών, Μαυρίλου, Κερασόβου, της Χρύσου, τοΰ Μήρυσι, Αγράφων και 
Τατάρνης, καταλήγουσα πάλιν διά Γρανίτσης, Κουμβουριανών και Σερ-
μενίκου εις Καρδίτσαν της Θεσσαλίας. 

Παρά τη Όμβριακη ήτις κείται πλησίον της Ξυνιάδος λίμνης έν 
Φθιώτιδι, ΐσταται έπι κλιτύος λόφου τό μοναστήριον τοΰ "Αγίου Α θ α 
νασίου τοΰ Μεγάλου. Τούτου τοΰ μοναστηρίου σύντομον ίστορίαν σύν 
ταΐς έν αύτώ εύρισκομεναις έπιγραφαίς έδημοσίευσεν έν τη Αρμονία ό 
κ. Ν . I. Γιαννόπουλος1. Τάς επιγραφάς τοΰ μοναστηρίου άντεγραψεν 
ο κ. Γιαννόπουλος μίαν μόνον ήμεραν προ της πυρπολήσεως καϊ κατα
στροφής αΰτοΰ ύπό τών επιδρομέων τοΰ 1897. Άναγράψας δ' αύτάς 
ουχί έν άνεσει άλλ' έν μέσω τοΰ θορύβου της ημέρας εκείνης διέλαθεν 
εαυτόν παραλλάξας λέξεις τινάς αυτών. Τούτου δ' ένεκα άναδημο-

1 Χρονικον τής Μονής τοΰ Όμβρικοϋ, ύπο Ν. I. Γιαννόπουλου, έν τη ' Αρμο-
μονία 1901. σελ. 488 -493. 
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σιεύονται ένταΰθα δύο των επιγραφών τούτων αίτινες σώζονται έτι . 

Άντεγράφησαν δέ δια της βοηθείας τοΰ έν Δομοκώ διαμενοντος κυρίου 

Σπυρίδωνος Καραντζαβέλου. 

1. τον πανιερολογιωτάτον Θαυμακοϋ κυρίου κυρίου Ζαχαρίου 

προς τον ναόν 

Πάγκαλε ναέ, τις ο σοΰ κτίτωρ πέλει, 

Λαβϊδ ο θύτης εκ κώμης ροβουλάρι. 

μετά δ' εκείνον Νεόφυτος ώ ξένε, 

ήγουμενεύων ίεράς μονής ταύτης 

καθιστόρισεν ώς δρας τούτω κάλλη, 

προς τους παραγινομένους' 

οσοι παραγίνεσθε ένταΰθα ώ ξένοι 

έκθειάσαντες τοΰ ναοΰ τούτον κάλος 

ευξασθε προς κυρίον αμαρτημάτων 

Δαβίδ Νεοφύτον τε και επίλοιπων 

ετος 

Ή επιγραφή αυτη είναι έν τώ τοίχω του πρόναου. Ή χρονολογία έξη-
λείφθη ΰπό κακόβουλου τινός έξεπίτηδες. Ή δ' έπομενη επιγραφή είναι 
έπϊ του εσωτερικού τοίχου της εκκλησίας, άνωθι της εισόδου έκ τοΰ 
πρόναου. 

2. + καθιστόρηται ούτος ο θειότατος και περικαλλέστατος 

ναός της ίεράς και σεβάσμιας 

μονής τον εν άγίοις πατρός ημών Άθανασίον τον 

μεγάλον πατριάρχου Αλεξανδρείας δια 

συνδρομής και εξόδων τοΰ πανοσιωτάτου αγίου καθη-

γουμένον τής αυτής μονής κυρίον Νεοφύ

του, άρχιερατεύοντος του πανιερωτάτου και λογιωτά-

του άγίου θαυμακοΰ κυρίου Αθανασίου εφημερευ

όντων . . . . ριου, Ίακώβου, και Θεοφάνους των Ιερομό

ναχων, όντος και 

Δαμάσκηνου μοναχού κατά τό αωι ετος τό σωτήρων έν 

μηνι -

φευρουαρίου άι. διά χειρών γεωργίου καΐ γεωργίου και 

ϊω έκ κώμης Μαυρήλου. 
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Ό τοϊνος τοΰ πρόναου γεμει βραχειών σημειώσεων, ιστορικών και 
μή, γεγραμμενων υπό διαφόρων εφημερίων της εκκλησίας, ΰπό μοναχών, 
ΰπό προσκυνητών, και άλλων διαβατών. Λίαν δυσανάγνωστοι όμως είναι 
αύται αί σημειώσεις, και διά τοΰτο μία μόνον καταχωρίζεται ένταΰθα, 
εν ή γίνεται μνεία της πανώλους ήτις κατά τό ετος 1814 1 έμάστιζε 
τήν Φθιώτιδα και άλλους τόπους της Ελλάδος. Περί τής φοβέρας ταύ
της πανώλους διηγούνται ετι οΐ κάτοικοι τής Όμβριακής όσα ήκουον 
παρά των γονεων εαυτών, ότι τά σώματα τών αποθανόντων εσύροντο 
εις ταφήν άνευ ακολουθίας φίλων και συγγενών και άνευ πάσης εκκλη
σιαστικής τιμής. Ή Παναγία ήτις μνημονεύεται ένταΰθα είναι ή θαυ
ματουργός και άλεξίκακος είκών της Θεομήτορος ή έν τή Μονή Ξένιας 
έπϊ τής "Οθρυος φυλαττομενη. "Ετι και νυν απολαύει μεγάλου σεβασμοΰ 
ή είκών αύτη' άλλοτε δέ πρός άποσόβησιν κακών και εύρεσιν βοηθείας 
έν καιρικαϊς άνάγκαις συνείθιζον οί μοναχοί νά περιφερωσιν αυτήν άνά 
τήν θεσσαλίαν και Φθιώτιδα. 

3. 1 8 1 4 
δηά ένθήμήσιν γράφω όπώταν 
ηλθε ή παναγήα ώνομαζομένην 
ξενήάς εις τήν ώμβρηακή κε ήταν 
τω θανατηκό εις τήν ώμβρηακή κε . . . 

κε ώ άγηος [ημών,] 
θεός νά μας δηαφυλάξη. 

1 8 1 4 
ωκτοβρήον 2 3 , 

"Οπερ όρθογραφικώτερον άνταποδίδοται ούτως' «διά ένθύμησιν γράφω, 
οπόταν ήλθε ή Παναγία όνομαζομενη[ν] Ξένιας εις τήν Όμβριακήν, 
και ό άγιος ημών θεός νά μας διαφύλαξη». 

Έν αύτώ τούτω τω προνάω πλησίον εικόνος έφ' ύγρώ παριστωσης 
τήν ΰπό τοΰ Πιλάτου καταδίκην τοΰ Χρίστου αναγιγνώσκεται ή έξής 
αντιγραφή τής απόκρυφου αποφάσεως τοΰ δικαστού. 

4. Κρίσις αιμοβόρος τών Ίουδαίων 

κατά Ίησου Χρίστου σωτήρος τον 

κόσμον. 

1 "Ορα Stephanos, La Grece etc., έν Dict. Encycl. d. Sciences 
Medicales, Χ· σελ. 510, και τους άλλους αυτόθι άναφερομένους συγγραφείς. 
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Ή τοΰ Π ι λ ά τ ο υ άπόφασις. 

Έγώ Πόντιος Πιλάτος δικαστής εν Ιερουσαλήμ υπό 

τω κραταιοτάτω Καίσαρι Τιβερίω ούτινος ή αυτο

κρατορία εΐη ευδαίμων και αΐσιος, καθεζόμενος επΐ 

βήματος ίνα εκφέρω άπόφασιν πάσι και τη συναγωγη 

τών Ιουδαίων γνωσθείσης της δίκης, της κατά Ίησοϋ 

τοΰ Ναζωραίου ον δέσμιον οι Ιουδαίοι προσήγαγον, οϋτω 

κρίνω επείπερ άλαζονικοΐς ρήμασιν υιόν θεοϋ εαυ

τόν έποίησε, και άνεκήρυξε βασιλέα τών Ιουδαίων 

καίτοι καταγόμενος εξ ευτελέστατων γονέων και εφη 

καταλυσειν τόν ναόν του σολομώντος καταδικασθήτω επΐ 

σταυρόν μετά δύω ληστών. 

Τοΰ Σμοκόβου ή κώμη κείται έν ύψηλώ τόπω έν μέσω θαυμάσιας 
ορεινής χώρας. Τό όνομα μεν σλαυίζει, άλλ' οί κάτοικοι οϋδεμίαν άλλην 
γλώσσαν λαλοΰσι πλήν της Ελληνικής. Τοϋτο αληθεύει και περί τών 
άλλων ενταύθα κωμών οσαι σλαυϊκά εχουσιν ονόματα. Σώζονται έν Σμο-
κόβω πολλά ανέκδοτα, αναφερόμενα εϊς τόν βίον του Καραϊσκάκη πριν 
ή έγένετο εθνικός και φιλόπατρις ήρως. Τ η φιλόφρονι βοήθεια τοΰ κ. 
Καρκατσούγγα δημοδιδασκάλου, οστις είναι και έντριβέστατος περί τήν 
έγχώριον ίστοριαν τών τόπων τούτων, συνελέχθησαν έπιγραφαί τίνες. 
Τούτων ή πρώτη καταχωρίζεται ένταΰθα κυρίως ένεκα της έν αύτη 
περιέργου γραφής τοΰ ονόματος της κώμης. Άχρονολόγητος μεν ειναι 
ή επιγραφή αύτη, άλλ' ώς έκ της διεφθαρμένης όψεως τοΰ επιτύμβιου 
λίθου έφ' ού άναγινώσκεται, δύναται τις νά είκάζη οτι έγράφη πρό εκα
τόν ετών τουλάχιστον. 

5. ενθαδε κιτε ο δου 
λος του ΰεου γιαμ 
αντι ο γιος τοΰ άποσ 
τολακι άπο χωρίο 
ν ισμοκοβον ε 
παρχιας θαυμ 
ακου ενορία α 
γιου αθανασιου 

5. κιτε = κείται. γιαμαντι = Διαμαντής. γιος = υιός. 
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Ή οψις της κώμης άγει εις τήν πεποίθησιν οτι τά Σμόκοβον είναι 
πολύ παλαιόν. Ά λ λ ' ο μ ω ς άγνωστον πότε ίδρύθη. "Ανωθι μεν αυτής 
έπι λόφου ιστανται ερείπια τείχους μετά πύργων, έκ μεγάλων τετρα
γωνικών λίθων έκτισμένοι, άποδεικνύοντα οτι και κατά τούς αρχαίους 
χρόνους εκείτο ενταύθα πόλις αξιόλογος. Της δέ νΰν κώμης ή αρχαιό
τατη επιγραφή ευρίσκεται άνωθι λίθινου τόξου επί κρήνη, αναφέρει δέ 
τό ετος της οικοδομής τοΰ τόξου, 1730. Κτίστης τοΰ τόξου ήτο Ά π ο -
στολάκις ό Κούρτεσης. Η συνοικία πέριξ της κρήνης λέγεται καϊ σήμε
ρον «Κορτσέϊκα». Έπι τοΰ περιθωρίου της ενεπίγραφου πλακός είναι 
έγκεχαραγμένα διεσπαρμένως και πέντε ή έξ άλλά ασυνάρτητα και 
δυσδιάκριτα γράμματα σχήματος μάλλον λατινικοΰ. Ή αντιγραφή της 
πλακός έγένετο εσπευσμένως. 

Ε Κ Τ Η Σ Ο 
Ε Ι Δ Ι Ε Ξ Ο 
Δ Ο Υ Α Π Ο 
Σ Τ Ο Λ Α Κ Ι Τ Ο Υ 

Υ Κ Ο Υ 
Ρ Τ Ε Σ Η 
Α Ψ Λ Γ Ν Α Ρ 

Έν δέ τή έξωθεν επιφάνεια τοΰ τοίχου της εκκλησίας τής Άγιας 

Παρασκευής, πλησίον τής θύρας, εντετείχισται ενεπίγραφος πλάξ έχουσα 

τάσδε τάς λέξεις -

7. 
+ 

εκτισθι προ 
ο θηος ν τος 
αος τι κτι 
σ παρα τορ 
σκηβις θεο 
1 7 4 7 δοσ 

ης 

6. εκτησθει = έκτίσθη. 
7. έκτισθι = έκτίσθη παρασκηβις = Παρασκευής τις = της. 

θηος = θεϊος προτος κτιτορ = πρώτος κτίτωρ 
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Και έν τή έξωθεν επιφάνεια του τοίχου τής εκκλησίας τής Κοιμή

σεως, πλησίον τής πρός νότον θύρας, έντεθειται πλάξ μετά τής επιγραφής, 

8. + 1 7 9 0 
+ εκτισθη 

ο θήος ναός 
τής κεριας 
Θεοτόκου δια 
συνδρομής α 
ναγνωστη δια 
μάντη άθανασι 
ου προακυνητοϋ και 
αναγνώστη ω8 

Έπϊ δέ εικόνος έν τω δρυφάκτω παριστώσης τήν Κοίμησιν εγράφησαν 

τρεις βραχεΐαι σημειώσεις, ων μία κινεί πως τήν ήμετεραν περιεργειαν 

ένεκα τοΰ έπιθετου τοΰ προσκεκολλημενου τω ονόματι τοΰ άφιερώσαντος 

τήν εικόνα, ή δέ τελευταία διεσωσεν ήμΐν τό ονομαστού ζωγράφου. 

9. 

α.—δέησις τοΰ δούλου τοΰ θεοϋ δημητρίου καρα[ρα]κυόζης ής μνι-

μοσινον αυτοϋ. 
β.— αωιη 

οχτοβρίου 
2 6 

γ.— διά χηρος αναγνώστου 
κουριότου 

1 8 1 8 

Τ ή προθύμω παραχωρήσει και φιλόφρονι αρωγή τοΰ πανοσιωτάτου 

ήγουμενου θεοκλήτου Κασσοτοπούλου άντεγράφησαν πολλαΐ έπιγραφαί 

τοΰ μοναστηρίου τής 'Ρενδίνης. Αύτη ή μονή, λιθόκτιστος και μεγάλη, 

παρεχει τώ έξωθεν θεωμενω όψιν οχυροΰ φρουρίου. Ήδύνατο έβδομή-

κοντα μονανοϊς ενδιαίτημα νά παρέχη. Κατά τήν έπϊ τόπου τεθρυλη-

μενην παράδοσιν, τό μοναστήριον είναι πολύ παλαιόν, και δή και 

έκτίσθη κατά τον ενατον ή δεκατον αιώνα. "Ισως έκ τοΰ κωδικός τοΰ 

μοναστηρίου ήδύνατό τις πολλά νά μάθη περί τής ιδρύσεως και ιστορίας 

αΰτοΰ. Εύτυχώς διατηρείται ό κώδιξ ούτος, και ευρίσκεται νυν φυλατ-

8. κεριας = κυρίας. ιω8 = Ιωάννου. 
9. ής μνιμοσινον = εις μνημόσυνον χηρος= χειρός. 
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τόμενος ύπό τοΰ κ. Γεωργίου Μπουρνια συμβολαιογράφου έν Αθήναις. 
Ή εκκλησία ήτις ΐσταται έν τώ μέσω τοΰ εντός τών άλλων κτιρίων 
κενοΰ τετραγώνου, είναι περικαλλής θολωτή οικοδομή ρυθμοΰ καθαρώς 
βυζαντιακοΰ. Πάντες δ' οί έσω τοίχοι αυτής είναι κατάμεστοι άγιων 
εικόνων, ώς συμβαίνει και έν πολλαϊς άλλαις έκκλησίαις έπϊ τής Πίν 
δου. Μεταξύ δέ τών έφ' ύγρώ τοιχογραφιών τούτων είναι και αί προσω
πογραφίας έν σχεδόν φυσικώ μεγέθει, τοΰ Μόσχου και τοΰ Φράγκου, 
ών μνεία γίνεται έν έπιγραφαϊς τοΰ μοναστηρίου. Έν ταϊς χερσιν αυτών 
κρατοΰσι μικρόν άπεικόνισμα τής εκκλησίας ταύτης, διότι ούτοι ήσαν οι 
φροντίσαντες διά τήν έπισκευήν αυτής.Τό έμπροσθεν τοΰ Ίεροΰ δρύφακτον, 
περικαλλές έργον έκ ξύλου καρυας, είναι διδακτικόν παράδειγμα τής τοσού
τον εύδοκιμούσης έν ταϊς ορειναϊς χώραις ταύταις τορευτικής τέχνης. 

Πλήν τοΰ μεγάλου καθολικοΰ ναοΰ ύπάρχουσι και παρεκκλήσια. Έν 
τώ παρεκκλησίω τώ καλουμενω «ό Σταυρός» δυσεύρετος κεκρυμμενη 
θύρα και κλίμαξ κατάγουσιν έκ τοΰ Ίεροΰ είς κατώγεων κάτωθι τοΰ 
παρεκκλησίου έκτισμενον, οπου συνείθιζον οί μοναχοί τά ιερά σκεύη 
τής εκκλησίας τά άγια λείψανα και άλλα τιμαλφή κτήματα τής μονής 
νά κρύπτωσιν έν καιρώ ληστρικών επιδρομών ή πολέμου. Έπϊ μιας τών 
παραστάδων τής είς τό παρεκκλήσιον άγούσης θύρας εστίν ήδε ή αίνιγ-
ματώδης επιγραφή. 

10. 

Έν τώ τοίχω τής κόγχης τοΰ ναοΰ ένωκοδομήθη αναμνηστική πλάξ 
μνημονεύουσα τήν άνακαίνισιν τοΰ τε μοναστηρίου και τοΰ ναοΰ κατά 
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τό έτος 7087 , ζπζ' άπό κτίσεως κόσμου ητοι 1579 μετά. Χριστόν, και 

τήν έκ δευτέρου άνακαίνισιν τοΰ ναοΰ ούχϊ δέ και τής Μονής κατά τό 

ετος 7148 ,ζρμή ητοι 1640 μετά Χριστόν. 

Παρατίθεται ένταΰθα ή επιγραφή πανομοιοτύπως, όμοΰ μετά επιμε

λούς αντιγραφής ποιηθείσης ΰπό τοΰ κ. Νικολάου Σπυροπούλου άξιω-

ματικοΰ τοΰ Ίππικοΰ. 

11. 

ι » - α 

ήτοι, 

+ έτους ζπζ άνεκενήσθη το μοναστήρι και υ παλ α 
ή εκλισια 

ήγουμενεβοντος Δαμάσκηνου ιερομόναχου 
και ( ; ) έτους ,ζρμη ανεκενήαϋη η κενουρια ή εκκλισια τοΰτη(;) 

δια συνδρομής και εξόδου μακαρίτου κηρίου μόσχου, στρα-

βοένουγλου αρχιερατεβοντος Ζαχαρίου αρχι . . . . 

και ήγουμενεβοντος Θεονα ιρομοναχου. 

Είκοσι δύο έτη μετά τήν δευτεραν άνανέωσιν τοΰ ναού τούς τοίχους 

αύτοΰ διεκόσμησεν ή νείρ Ιωάννου τοΰ Ζωγράφου διά τών έτι καϊ νϋν 

υπαρχόντων καλών άγιογραφημάτων. 

11. 'Ανεκενήσθη = άνεκαινίσθη ήγουμονέβοντος = ήγουμονευοντος 
ΰ παλ ά = ή παλαιά κενούρια = καινούρια, τ. ε., καινουργής. 

κηρίου = κυρίου . 

ΧΡΙΣΤΙΑΝ1ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΝ ΤΗι ΠΙΝΔΙΚΗ ΧΩΡΑι 57 

12. 

εις αΐδιον μνήμην 

+ ανισιορήθη ό θεΐος και πάνσεπτος ναός ούτος 

τής υπεραγίας δεσποίνης ημών θκου δια συνδρομής 

και δαπάνης τοΰ ευγενέστατου άρχοντος κϋρι φράγκο 

και ήγουμενεΰοντος θεονα ιερομόναχου και μόσχο 

χειρ ιωάννου ζωγράφου αχξβ ετος σοτίριον 

μηνι Οκτώβριος. 

"Ανωθι τής θύρας τής συνδεούσης τόν μέγαν ναόν και το παρεκκλή-

σιον τών αγίων Αποστόλων επιγραφή τοΰ έτους 1743 άναφερει τήν 

άγιογράφησιν τοΰ παρεκκλησίου τούτου και τήν κατασκευήν δρυφάκτου 

έν αύτώ. 

13. + 

Ίστορήθη τό θεΐ 

ον και ιερόν παρακλήσιον τοΰτο 

τών αγίων ένδοξων και πανευφήμων αποστόλων 

πέτρον και παύλου και τοΰ εν άγίοις πατρός ημών νι 

κολάου αρχιεπισκόπου μυρίων συν τώ Ίερώ 

καταπετάσματι δι' άναλωμάτων του πανο 

σιωτάτου καθηγουμένου εν ίερομονάχοις κυρί 

ον δοσιθέον, υιοϋ κωνσταντι εκ κώμης ρενδίνης 

εις μνημόσυνον αύτοΰ και τών γονέων, 

έν ετει σωτηρίω 1 7 4 3 ίουνίου. 

Έπί τίνος τών ατραπών έκ τής Μονής εις Σμόκοβον ευρίσκεται κ τ ι 

στή κρήνη, έκεϊ μάλιστα όπου ή ατραπός άφικνεϊται πρός γεφυράν τινα 

έπι τοΰ πόταμου τής 'Ρενδίνης, δύο ώρας βορειοανατολικώς τής Μονής. 

Ή δέ κρήνη είναι γνωστή τοις περιοίκοις ύπό τό όνομα «τοΰ Παπά 

Θεωνά ή βρύσις». Έπί δέ τοΰ κρουνοΰ αυτής ή χρονολογία 1797. 

Ευλαβέστατης τιμής απολαύει έν τη Μονή ταύτη, ό άγιος Βασίλειος. 

'Εν τώ ναώ άνάκειται είκών αύτοΰ καλής οπωσδήποτε τέχνης φέρουσα 

τό έτος 1803 έν τή έπ' αυτής επομένη επιγραφή έν ίαμβίζουσι στίχοις 

συντεθειμένη. 
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14. Εικων τίς αϋτη ; Βασιλείου άγκυρας" τίς ιστόρησε; συνδρομή 
δοσιθέου' τίς δοσίθεος ; 

ο εν μονή ρενδίνης ήγουμενεύσας καλώς και θεαρέστως' 
δαπάναις τίνων ή είκών; 

ιστόρηται; τών χριστιανών τών άγαν φιλόθεων 

δντως δ μισθός άξιος τούτος πέλει. 

ετος 1 8 0 3 . δεκεμβρίου 2 0 . 

Τοΰ αγίου ή κεφαλή τηρείται έν άργυρα θήκη σχήματος όκταγωνίου. 

Τό δέ έξωτερικόν τής θήκης είναι κεκαλυμμένον διά έξούργων παραστά

σεων έκ τοΰ βίου τοΰ άγιου. Έχε ι δέ και τήνδε τήν έπιγραφήν. 

15. ανακαινίσθη το παρόν κιβώτιον τής θείας κάρας τοΰ θειο 

τάτου τε Βασιλείου αγκύρας διά δαπάνης ευσεβών 

και δι' επιμελείας άνθίμου μοναχού ανδρός και δι' έπιστα 

σίας τοΰ Κωνσταντίνου Λάμπογλου άναγνώστου εκ πατρίδος 

Ρενδίνης άγραφίτιδος χώρας τής ελληνίδος 

εργασθεν διά νικολάου αποστολή παπαγεωργίου και τοΰ υιού αύ 
τοΰ αποστόλου : 1 8 1 4 . σεπτεμβρίου : 4. Καλαρρύταις. 

Όπόταν συγγραφή ή ιδιαιτέρα ιστορία τών Καλαρρυτών, δεον ό 
ιστοριογράφος καϊ τούτων τών ουδαμώς φλαυρουργών άργυροτεχνιτών 
νά μη έπιλάθηται. 

Άνάκειται και είκών τής «"Οδηγήτριας» φέρουσα τήν χρονολογίαν 

1588 νεμήσεως α' , και τό όνομα τοΰ άγιογραφήσαντος αυτήν. 
16. 

χεϊρ εντελούς Δροσίνου ιερέως υίοϋ Νικολάου εκ του Φανάρι ^ 

Έν τώ προνάω τής εκκλησίας τοιχογραφία τις παριστά ζωδιακόν 

τροχόν φέροντα έπϊ τής περιφερείας αΰτοΰ οκτώ θνητούς. Τούτων άλλους 

μέν άνυψοί ό άείποτε περιστρεφόμενος τροχός, άλλους δέ καταβιβάζει. 

Χαίρουσι μέν όσοι ανέρχονται, περίλυποι δ' είσίν οι καταβαίνοντες. Ό 

έπϊ τοΰ υψηλοτάτου μέρους τοΰ τροχού άγάλλεται βρενθυόμενος σφόδρα, 

15 κάρας — κεφαλής. 
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άλλ' ό έν τω κατωτάτω μέρει αύτοΰ ήδη καταπίπτει είς τον κάτωθι 
χαίνοντα τάφον. Πλησίον δέ τής τοιχογραφίας ταύτης άναγινώσκεται 
ήδε ή επιγραφή έν στίχοις πολιτικοϊς. 

17. Ούτος ό κύκλος ον ορας άνθρωπε έμπροσθεν σου 

ώσπερ τροχός γάρ στρέφεται πάση στιγμή και ώρα 

τους οντας κάτω τάχιστα εις υψος ανο φέρει 

νέους όμοϋ καϊ γέροντας πλανά και δειλιάζει 

τοΰ χρόνου τό άβέβαιον πρόδηλος έκδιδάσκει 

ό χρόνος ου παύοι πάντοτε νυκτός τε καϊ ημέρας 

και ανθις τούτους έν βραχεί βιαίως κάτω φέρειν 

προς αδην τε και θάνατον τους απαντάς έπάγειν. 

Έτερα τοιχογραφία έν τώ αύτώ προνάω παριστά τον «Καιρόν». 

Γνωστόν μέν είναι δτι τό άγαλμα 1 όπερ έποίησεν ό Λύσιππος ΐστατο 

άρχαιόθεν έν τώ προνάω ναοΰ τίνος έν Σικυώνι, ότι δ' ύστερον μετηνέ-

χθη έκ τής Ελλάδος είς Κωνσταντινούπολη. Δυστυχώς άπωλέσθη τό 

περίεργον καλλιτέχνημα τοΰτο τοΰ Σικυωνίου γλύπτου, αί δέ γνώσεις ας 

έχομεν περί αΰτοΰ βασίζονται κυρίως έπϊ επιγραμμάτων τινών καϊ άλλων 

άλλοθι σωζόμενων βραχειών σημειώσεων. Επειδή ομως οί αγιογράφοι 

άποδιδοΰσι τώ «Καιρώ» τήν αυτήν στάσιν και τά αυτά χαρακτηρι

στικά άπερ έδωκεν αύτώ ό Λύσιππος, αϋτόδηλον είναι ότι ούτοι ελαβον 

τήν έμπνευσιν αυτών ή έκ τής αναγνώσεως τών έν λόγω επιγραμμάτων, 

ή αυτοπροσώπως μελετώντες τό ποτε έν Κωνσταντινουπόλει διατηρού-

μενον άγαλμα. Έάν δ' ό δεύτερος ήτο και ό πραγματικός τρόπος καθ' ον 

έκτήσαντο τάς περί τοΰ «Καιρού» τούτου γνώσεις αυτών οί αγιογρά

φοι, τότε ή μελέτη τών αγιογραφικών παραστάσεων τοΰ «Καιροΰ» ήδύ-

νατο ίσως νά άγη τόν έρευνητήν είς σαφεστέραν έννοιαν περί τοΰ εϊδους 

και τών γνωρισμάτων τοΰ πρωτοτύπου αριστουργήματος. Ά λ λ ' έάν οί 

αρχαιότεροι τών αγιογράφων έγίγνωσκον ές αυτοψίας τόν Λυσίππειον 

«Kαιροv» ορώντες αυτόν έν Κωνσταντινουπόλει, θά έγίγνωσκον ωσαύ

τως ή αύτοϊ ούτοι ή τουλάχιστον οί διάδοχοι αυτών καϊ τά πρός περι-

1 "Ορα του Κουρτίου πραγματείαν έν Archaologische Zeitung, 1875. 
σελ. 1—8 και Brunn, Geschichte der Griechischen Kunstler, I, 361. 

I7. άνο = ανω πρόδηλος = προδήλως 
δειλιάζει, αντί δελεάζει ίσως παΰοι = παύει. 
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γραφήν και έπαινον τοΰ Λυσιππείου έργου πεποιημένα επιγράμματα, 

καϊ ραδίως θα έκινοΰντο παρά πάση αγιογραφική παραστάσει τοΰ καιρού 

νά γράψωσιν εν τών γνωστών επιγραμμάτων, μάλιστα δέ τό καλλιεπέ-

στατον τούτων, εκείνο δηλονότι όπερ ενίοτε άποδίδοται τώ έπιγραμ-

ματογράφω Ποσειδίππω. Αναγιγνώσκεται δέ αυτό τοΰτο τό επίγραμμα 

κάτωθι τής έν τή Μονή Ρενδίνης παραστάσεως τοΰ Καιροΰ, άλλά λεί-

πουσιν οί δύο τελευταίοι στίχοι τοΰ έν τή Ανθολογία 1 κειμένου επι

γράμματος. "Εχει δ' ώς εξής : 

18. Τίς πόθεν ό πλάστης; Σικυώνιος. οΰνομα δη τίς; 

Λύσιππος" συ δε τίς; καιρός ο πανδαμάτορ' 

τίπτε δ' επ' άκρα βεβικας; άει τροχάω. τί δε ταρσούς 

ποσσιν έχεις διφυείς; ϊπταμ' ύπηνέμιος' 

χειρι δε δεξιτερή τί φέρεις ξυρόν; άνδρασι δείγμα 

ώς ακμής πάσης οξύτερος τελέθω. 

ή δε κόμη τί κατ' όψιν ; υπαντίσαντι λαβέσθε' 

νή δια τά 'ξόπιθέν, πρός τί φαλάκρα πέλει; 

τόν γαρ απαξ πτηνοΐσι παραϋρέξαντά με ποσσίν 

ου τις εθ Ίμείρων δράξεται εξόπισθεν. 

[τοΰνεχ' ό τεχνίτης σε διέπλασεν; εινεκεν υμέων 

ξεϊνε, καϊ εν προθύροις θήκε διδασκαλίην] 

Η κώμη τής 'Ρενδίνης απέχει μίαν και ήμίσειαν ώραν τής Μονής. 

Κατέχει δέ τόπον όπου έν άρχαίοις-χρόνοις υπήρξε συνοικία, διότι πρός 

έσπέραν τής νΰν κώμης ευρίσκονται έπί λόφου τά νΰν κεκαλυμμένου διά 

θάμνων ερείπια τειχών παλαιοΰ φρουρίου. Τά τείχη ταΰτα είναι έκτι-

σμένα έκ μεγάλων λελαξευμένων τετραγωνικών λίθων. Πύργοι δέ τίνες 

αποτελούντες μέρος τοΰ τείχους είναι έτι φανεροί έν τοϊς θεμελίοις εαυ

τών. Επίσης αί μεσημβρινάι και ανατολικάι, κλιτύες τοΰ λόφου είναι 

μεσταί θρυμμάτων οπτής γής, όπερ δεικνύει δτι έν μεταγενεστέροις χρό-

νοις υπήρξαν κατοικίαι ενταύθα 2. Τής αρχαίας ελληνικής πόλεως ομως 

1 Epigrammatum Anthologia Palatina, ed. Dubner, XVI, 275. 
18. πανδαμάτορ = πανδαμάτωρ λαβέσθε = λαβέσθαι 

βέβικας = βέβηκας νή διά = νή Δία. 
ϋπαντίσαντι = ϋπαντησαντι 

2 "Ορα Philippsson, Thessalieu und Epirus, σελ. 97. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΝ ΤΗι ΠΙΝΔΙΚΗι ΧΩΡΑ 

τό όνομα διατελεί άγνωστον. Ούκ άνευ ευάνδρου δόξης έδρασαν έπί πολύν 
χρόνον έν τή νεωτέρα ιστορία τών τόπων τούτων οί 'Ρενδίνιοι. Έν δέ 
ταίς έκκλησίαις αυτών σώζονται πολλαί έπιγραφαί, συντελεστικάι οπωσ
δήποτε εις έπίγνωσιν τής ιστορίας τοΰ τόπου. Τούτων δ' ή αρχαιότατη 
δηλοί οτι κατά τό έτος 1719 έτοιχογραφήθη ό ναός τοΰ αγίου Γεωρ
γίου. Ούκ αδέξιοι τεχνϊται δ ' ήσαν οί δύο αγιογράφοι ούτοι, Σεραφείμ 
ό Χίος και Δημήτριος ό έκ Μετσόβου" ή εργασία αυτών αποδεικνύει 
τοΰτο. Περατοΰσι δέ τήν έπιγραφήν διά λέξεων τίνων έν ξένη γλώσση. 

19. 

+άνιστορηθη ό θέΐος 

ούτος και πάνσεπτος ναός τοΰ αγίου ενδόξου μεγάλο μάρτυρος 

γεωργίου τοΰ τροπαιοφόρου, διά συνδρομής δε και εξόδου 

τών τιμιωτάτων και ευγενέστατων αρχόντων και κληρικών τής πολιτείας 

Ρενδύνης άρχιερατεύοντος τοΰ θεοφιλέστατου και λογιωτάτου επισκόπου 

κυρίου κυρίου Ζωσιμά προεστεύοντος δε τοΰ τιμιωτάτου κυρίου κυρίου κων 

σταντίνου ετελειώθη διά χειρός εμοΰ Σεραφείμ Ιερομόναχου εκ τής χί 

ου, και Δημητρίου άναγνώστου εκ Μετζόβου κατά τό σωτήριον ετος 

α ψ ι θ. efρrule d i o c o n l i S e m c a , n d e S u p e r i o r i & . 

Έν τώ αύτώ ναώ έπί τής στρογγυλής στήλης τής βασταζούσης τήν 

Aγίαν Τράπεζαν έν τώ Ίερώ γέγραπται ή είδησις οτι 

20. έγκαινιάσθη ό θέϊος και 

πάνσεπτος ναός ούτος τοΰ άγιου εν 

δόξου, μεγάλο μάρτυρος, γεωργίου τοΰ τροπαι 

οφόρου, παρά τοΰ θεοφιλεστάτου, επισκόπου 

θαυμακου, κυρίου, κυρίου, Ζωσιμά, τό ομοιον 

και ή άγια παρασκευή, εις τόν μαχαλάν 

χοτένα, τώ αψκβον ετος Ιουλίου ή 

εορταζέτω δε τή αυτή ημέρα οί 

χριστιανοί πάντες τής χώρας 

«Χοτένα» είναι όνομα κωμιδίου δύο ώρας απέχοντος τής 'Ρενδίνης πρός 

βορραν. Σήμερον διφορεϊται, λεγόμενον ή Χοτένα ή Φωτιανά. 

Αλλη εκκλησία τής 'Ρενδίνης. ήν και πασών τών εκκλησιών τής 
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κώμης ώς παλαιοτάτην ύπολαμβάνουσιν οί 'Ρενδίνιοι ένεκαινιάσθη έκ 
νέου κατά τό έτος 1725. 

ανακαινη σθη ο θ 
ειος ουτο 
ς ναος τον εν 

1 7 2 5 
* * 

αγιοις πατρός ημων 

νικολαον δι' εξοδου 

κωνσταντινου 

κτησθης παναγιοτης 

Έν δέ τώ αύτώ ναώ τοΰ άγιου Νικολάου είναι γεγλυμμένον έν τώ 
ξύλω του εκ καρυάς δρυφάκτου, άνωθι τής Ωραίας Πύλης, τό ετος 
1726. Και έπϊ εικόνος του άγιου Νικολάου τό έτος 1748 καϊ τά ονό
ματα τών αδελφών ζωγράφων Στέργιου και Γεωργίου. 

22. έργον τοΰ εύτελοϋς 
στεργίου και αυταδελ 
φου γεωργίου αψμη'. 

Τό δ έτος 1774 σημειοΰται έν τώ ναώ τοΰ αγίου Γεωργίου επί 

μικρας εικόνος φερούσης και τοΰ ζωγράφου τό όνομα. 

23. 1 7 7 4 δια χύρος νικολάου. 

Έν τώ μέσω τής εσωτερικής ξύλινης οροφής τοΰ ναοΰ τοΰ άγιου 
Γεωργίου άναγέγραπται ότι 

24. εις το αψπθ- οκτωβ : κς 

+ άνεκαινίσθη ο περικαλλής ούτος όροφος δια συνδρομής και 

φιλοτίμον δαπάνης τον ευγενε 

στάτον άρχοντος κυρου δημητράκη τζιολακόγλου έπϊ αρχιε 

ερέως Ίακώβου. χειρι Ιωάννου και δημητρίου δομιανητών. 

21. Κτησθης παναγιοτης 
23 χυρος = χειρός. 
24. αψπθ = 1789. 

= Κτίστης Παναγιώτης. 
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"Ετι και νΰν διατηρείται έν 'Ρενδίνη αμυδρά μνήμη περί τής άλλοτε 
δόξης τοΰ οίκου τών Τζιολακόγλων. Λέγουσιν οί 'Ρενδίνιοι ότι ήκμαζον 
οί Τζιολάκογλοι άπό τοΰ δεκάτου ογδόου αιώνος μεσοΰντος μέχρι τοΰ 
1822 περίπου. Τότε ή οικογένεια έχθρικώς διακείμενη πρός τόν Καραι-
σκάκην έπεσε θΰμα τής καταστρεπτικής οργής αύτοΰ. Ά λ λ ' ή παράδο-
σις αϋτη άγνωστον άν είναι βάσιμος. Μνείαν ποιείται και ο Λήκ 1 ενός 
Τζιολάκ Όγλοΰ οστις άπήχθη έκ 'Ρενδίνης είς Ιωάννινα ύπό τοΰ Ά λ ή 
πασά και έκρατήθη έκεϊ έν δεσμωτηρίω μέχρις Οτου έξηγόρασε τήν έλευ-
θερίαν αύτοΰ άποτίσας τω τυραννώ όγδοήκοντα πουγγιά χρημάτων. 
Ά λ λ ά καϊ μετά τήν έλευθέρωσιν αύτοΰ δέν έπανήλθεν είς 'Ρενδίναν 
φοβούμενος τά «κλέφτικα παλαιοτουφέκια». Δεικνύονται έν 'Ρενδίνη τά 
ερείπια τής όνυράς κατοικίας τών Τζιολακόγλων, συνεστώσης έξ ενός 
πύργου και δύο άλλων μεγάλων κτιρίων, τοΰ άνδρωνίτου δηλονότι και 
τού γυναικωνίτου. Έπϊ δ' έτι όρθιας διατελούσης πλευράς τοΰ πύργου 
σώζονται δύο έπιγραφαί. Τούτων μία δέν είναι ευανάγνωστος τω κάτω
θεν θεωμένω, άτε κειμένη πολύ υψηλά. Άνωθι δέ τής ύψηλοτέρας τ α ύ 
της επιγραφής είναι άνάγλυφον τοΰ ταξιάρχου αρχαγγέλου Μιχαήλ ύψος 
έχον ώς ενός μέτρου. Ή δέ χθαμαλωτερα τών επιγραφών έχει ώς έξης : 

25. Προμαχών ειμι και μάλλον υψος εχω 
φυλάττω οπλοις αμφότερους τους πύργους 
πλήττω αφειδώς αντιπάλους και φώρας 
διά τών οπών έν σφαίραις μολυβδίναις. 

Πεντε έτη μετά τήν κατασκευήν τής οροφής τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου 
Γεωργίου, ό έν τή έκεϊ επιγραφή μνημονευόμενος Δημήτριος Τζιολά-
κογλος άφιέρωσεν εικόνα τοΰ άγιου Γεωργίου έν τή αυτή εκκλησία. 

26. Όξύς, πέλων, συ προστάτης, πάντων μάκαρ 

γεώργιε ενδοξον αυλητών, ρόδον' ενωδιάζον 

τήν ύφήλιον, ξένως' πρόστηθι, κάμοϋ ειέων τε και 

γένους, και σαΐς λιταΐς φύλαττε άει παμμάκαρ, 

δημητρίου λάτρου σοι οίκον και πάρην 

δέησις του δούλου του θεου δημητρίου Τζιολακόγλου του εκ 

Ρενδίνης. 1 7 9 4 χειρ Νικηφόρου. 

1 Leake, Travels in Northern Greece, IV p. 268. 

21 
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Τής εκκλησίας ταύτης τό είκονοστάσιον είναι περικαλλέστατον ξυλούρ— 

γη μα έκ καρυας, τόρευμα τριών τεχνιτών έκ Στυλίδος. Ό δ' άφιερώσας 

αυτό είναι και πάλιν Δημήτριος Τζιολάκογλος. Άνωθι μεν τής Ωραίας 

Πύλης αναγιγνώσκεται 

27. 

δέησις του δονλου του θεoυ δημητρίου τζολακογλου 1 7 9 6 αυγουστου 2" 

άνωθι δέ τής πρός άριστεράν τώ εκκλησιάζοντι θύρας 
28. δια χειρός γεωργιου ιωαννου κε αθανασιου εκ στελυδος. 

Έν τή εκκλησία τής Κοιμήσεως ευρίσκεται εικών φέρουσα ταύτην 

τήν εύεπή πως και θεολογικήν εύχήν, έν τριμετροις ίαμβικοΐς, 

29. άναρχε πάτερ 
υιε και θεϊον πνεύμα 
δέχου δέησιν 
τριάς υπεραγία 
ήν ο δουλος σου 
προσφέρει μετά πόθου 
γεώργιος αναγνώστης 
δ έκ Ρενδυνης 
υιος και κωνσταντίνου. 

Και έπί τής δεξιάς παραστάδος τής εκκλησίας του άγιου Γεωργίου 

υπάρχει τό μυστικόν τούτο 

Έ ξ ώρας νοτιοδυτικώς τής Ρενδίνης και δύο ώρας πρός δυσμάς άπό 

τοΰ Φουρνά, έπί τής κλιτύος τοΰ όρους Μάρτζας υψηλά, κείται ή άνω 
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συνοικία τής τρία διαμερίσματα έχούσης κώμης Κλειστού ή Κλειτσοΰ. 
Ταύτης τής συνοικίας ό φιλόξενος εφημέριος Νικόλαος Κούστελος φυλάτ-
τει δύο πατριαρχικά σιγγίλια ανήκοντα τή εκκλησία τοΰ αγίου Νικο
λάου. Τ ά σιγγίλια ταύτα πραγματεύονται περί λειψάνων τοΰ άγιου 
Λουκά διατηρηθέντων έν τή εκκλησία ταύτη και περί μοναστηρίου 
γυναικών, όπερ άλλοτε υπήρξε πλησίον τής συνοικίας ταύτης. Πρός δέ 
κατέχει ό αίδέσιμος εφημέριος και χειρόγραφον έργον έν ω ίστοροΰνται 
τά τής κώμης και τοΰ μοναστηρίου, συγγραφέν ύπό «λογιωτάτου» τινός 
προ εκατόν ετών και πλέον. Έν τή εκκλησία άνωθι τής εισόδου αναγι
γνώσκεται μετά δυσκολίας έν επιγραφή τοΰ έτους 1631 ή είδησις οτι 

31. 

άνερηθη κε άνιστοριθη ο θηος κε ιερός ναος τον αγιου νικολαου 

απο της εσαρκου ικονομηας του χ8 αχλά 

άπο τον αδαμ ετους ζρλθ. 

Προς νότον άπό Κλειστού, και υπέρ τήν έντεΰθεν εις Βράχαν άγου-

σαν όδόν, ισταται έν περιβλέπτω τόπω ή Μονή τής Μεταμορφώσεως. 

Είναι μία τών διαλελυμένων Μονών, και διά τοΰτο χρησιμεύει νΰν ώς 

στάβλος. Ή εκκλησία θολωτή ούσα, έχει καταγράφους τους εσωτερικούς 

τοίχους εαυτής. Έν δέ ταϊς είκοσι τών διαστυλίων τοΰ δρυφάκτου 

ύπάρχουσι δύο αΐτινες είναι άρχαιότεραι αυτής τής εκκλησίας. Τούτων ή 

μεν άπεικονίζουσα τόν σωτήρα έγράφη έν «έτει άπο χυ αχξδ», ή δ'έτερα 

παριστώσα τον Πρόδρομον έν «ετη ζροα», ήτοι 1663 μετά Χριστόν. 

Ενεπίγραφος πλάξ έν τώ έξωτερικώ τοίχω τής κόγχης δηλοϊ ότι ό 

ναός έκτίσθη κατά τό έτος 1745. 

32. 

Αλλαι δέ δύο έπιγραφαί υπέρ τήν θύραν, ή μέν πρώτη έπί τοΰ εξω

τερικού έν ίάμβοις, ή δέ έτερα έπί τοΰ εσωτερικού, έμφαίνουσι τό ετος 

1745 τής κτίσεως τοΰ ναού καϊ τό ετος 1768 καθ' ο άπεπερατώθη ή 

τοιχογράφησις. 

5 

3 0 . 
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33. ει μεν φίλος πέφυκας εισελθε χαίρων 

ει δε εχθρός και βάσκανος και γέμων δόλου 

πόρρω πόρρω πέφευγε τής πύλης ταύτης 

ετος α ψ ν η αυγουστου. 1 5 . 

34. 

+ ανιγερθη εκ βάθρον και θεμελίου εν ετει αψμε. 

επι δαμασκηνού δή ταπεινού και ηγουμένου κατεσκευάσθη 

το παρόν φαιδρον 

έργον μέμνησω χε των καρποφορισάντων οικτειρον χε 

τους ένθάδε οίκούντας' δια συνδρομής 

δαμασκηνού γουμένου τοΰ εξ Αρτις χωρίου όντος και δια 

εξόδων τοΰ εξ Αγιας Τριάδος χωρίον τον προσκυνη-

τού του Γεωργίου 

και της συβίου Άφεντος και τού ειού αυτών και διαδόχου 

δαμασκηνού προσκυνητού έπειτα έγεγόνει. 

ετελειώθη απασα η μονή αυτη αρχιερατεύοντος κυρίου 

Νεκταρίου εΐληφε τέρμα ή ταύτης ιστορία 

έν τω α ψ ν 8 ετος τώ σωτηρίω 

αυγούστον — 1 5 . 

Αλλ έπι τοΰ βορείου τοίχου της εκκλησίας όπου εύρίσκομεν πρόσω 

πογραφίας τών ιδρυτών της Μονής αναγιγνώσκονται τά ονόματα Δημη 

τρίου και Δαμασκηνού, διότι πλησίον τής μιας παραστάσεως έπιγε' 

γραπται 

35. Δημήτριος προσκυνητης του παναγίον και ζωοδοχου 

τάφον και κτήτωρ τής αγίας μονής ταύτης 

έκ κώμης Άγιας Τριάδος" 

πλησίον δέ τής άλλης, 

36. δαμασκηνός ιερομόναχος. 

34. ανιγερθη = άνηγέρθη γουμένου = ηγουμένου 
βάθρον = βάθρων "Αρτις = "Αρτης 
μέμνησω = μέμνησο 'Αφεντος = 'Αφεντώς 
χε = Χριστέ είοϋ = υΐοϋ. 
καρποφορισάντων = καρποφορησάντων 

35. κτητωρ = κτίτωρ. 
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Μία είκών τών διαστυλίων τοΰ δρυφάκτου παριστώσα τήν Παναγίαν 
έχει τό έτος 1784. 

37. ζώσα πηγή τής χάριτος υπάρχουσα πότισον 
πάντας τους είς σε προστρέχοντας, α ψ π δ. 

Η κώμη τών Δομιανών κείται έπϊ θαυμάσιου τόπου έν τοις όρεσι 
τοις έπϊ τής νοτίου όχθης παραποτάμου τινός τής Μέγδοβας. Κοσμούν
ται διά δύο εκκλησιών τά Δομιανά, ών μία φημίζεται ένεκα θαυμα
τουργού πηγής, έξ ής κατά τήν δεκάτην πέμπτην ήμέραν Αυγούστου, 
ότε εορτάζεται ή Κοίμησις τής Θεοτόκου, αναβλύζει άφθονώτατον 
ύδωρ, καίτοι κατά τάς άλλας ημέρας τοΰ έτους σπανίζει ύδατος.Ή μέν 
έτερα τών δύο εκκλησιών άπώλεσεν όσας είχεν έπιγραφάς, άτε νεωστί 
άνακαινισθεϊσα, ή δέ «Παναγία», έχει τάσδε, 

Έπϊ εικόνος τοΰ άγιου Δημητρίου, 

38. δέησις τού δούλου τού θεού 

δημητρίου Ίερέος 1 7 5 8 . 

Έν τοις διαστυλίοις τοΰ δρυφάκτου, έπϊ εικόνος τής Υπαπαντής, 

39. δια έξόδου δημητρίου δανιήλ όγλου 

και έπϊ εικόνος τοΰ Προδρόμου 

40. δια έξόδου νικολάου υίού δανιήλ. 

Πιθανόν ότι ό «Δανιήλογλος» καϊ ό «υιός Δανιήλ» είναι έν και τό αυτό 

όνομα, καϊ ότι Δημήτριος και Νικόλαος ήσαν αδελφοί. 

Τό δρύφακτον τής εκκλησίας είναι καλλίστης ξυλογλυπτικής τέχνης. 

Έποιήθη δ' ΰπό "Αθανασίου τινός. 

41. + το παρόν έργον έγινε δια χιρος 

αθανασιου. 1 7 5 9 αυγουστου 1 4 . 

Τό έτος 1779 έγγεγλυμμένον άνωθι τής εισόδου δεικνύει ότι ή εκκλη

σία άνενεώθη τότε. Ή δέ τοιχογράφησις αυτής άποπερατώθη τώ 1787. 

41. χιρος = χειρός. 
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42. 

+ ανακαινείσθη και ενειστορίθη ο θεϊος ούτος και πάνσε 

πτος ναος τής υπεραγίας δεσποίνης ημών θεοτόκου 

τής επονομαζόμενης τής κοιμήσεως, εξ ιδίων είσοδιμάτων 

τής αυτής άγιας εκκλησίας άρχιερατεύοντος τον θεοφι 

λεστάτου αγίου λητζά κυρίου κυρίου διονυσίου. εν ετει 

σωτηρίω αψπζ' διά χειρών γεωργίου γεωργίου και γεωργίου 

άναγνώστον. δεκεμβρίου ιγ'. 

Ή κώμη Μαυρίλον, ήτις κείται ανατολικώς του όρους Τυμφρηστού, 
έχει δυο παλαιάς εκκλησίας. Τούτων ή μεν παλαιοτερα ούδεμίαν έχει 
σπουδαίαν έπιγραφήν, ή δ' ετέρα, ήτις είναι του άγιου Δημητρίου τάς 
έπομένας. 

Έπί εικόνος του Προδρόμου έν τώ είκονοστασίω 

43. δέησις τοΰ δού 

λου του θεου φράγκο τον μέγα ιω. 

ετη άπό χυ 

αχξβ'. ,ζρο 

Και επί εικόνος τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ 

44. + δέησις του δουλου του θεου ιω. τοΰ μέγα ιω. 

"Αλλος τις τής αυτής ταύτης οικογενείας τών τό έπίθετον Μεγα εχόν

των, αποθανών τώ 1792 τιμάται διά μεγάλης έν ίαμβικοϊς στίχοις 

επιτύμβιου επιγραφής έπί τοΰ τάφου αύτοΰ έν τώ νεκροταφείω τής 

εκκλησίας ταύτης. Λέγουσιν οί νΰν Μαυρίλιοι οτι αύτη ή πλάξ κατε-

σκευάσθη έν Κωνσταντινουπόλει κατά παραγγελίαν τών τέκνων τοΰ 

αποθανόντος. Ή επιμελής έγγλύφησις τών κομψών βυζαντιακών γραμ

μάτων φαίνεται έπιβεβαιοΰσα τήν άλήθειαν τής εγχωρίου παραδόσεως. 

Έπί τοΰ άνω μέρους τής πλακός είναι έγγεγλυμμένος και ό δικέφαλος 

αετός. Ή δ' επιγραφή, ής τό πρώτον μέρος είναι έν εϊδει διαλόγου 

μεταξύ τοΰ επιταφίου λίθου καϊ τοΰ θεωμένου αυτόν ξένου, τό δέ δεύ-

42. ανακαινείσθη = ανακαινίσθη ένειστοοήθη = ένιστορήθη 
είσοδιμάτων = εισοδημάτων. 

43. ιω = Ιωάννου χυ = Χρίστου (ζρο = 7170 ετη άπό 'Αδάμ, ήτοι 
1662 μετά Χριστόν. 
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τερον μέρος εκφράζει τήν υίικήν στοργήν τών τέκνων πρός τόν μακαρί-
την πατέρα αυτών, έχει ώς εξής· 

45. Λίθος και ξένος 

οράς με ώδε κείμενον λίθον ξένε 
οράς με θνατε μήκος, ευρος ώς μέγα 
ϊσθ' ώς κέκευθα νέρθεν άνδρα ώς μέγαν 

λίθε ξένω γε οντι ειπέ μοι τίνα 
τόν χατζή ξένε χρήστον τόν οικονόμου 
αρχοντ' άριστον τής νέας πάτρας ξύνες. 

αϊ, αι, κέκευθας άνδρα εξοχον λίθε 
οίου, οίου, πένησι σημαίνεις, λΰπας 
ώ, ώ, τελευτή πώς αφειδώς ήρπάσω 
τοιούτον άνδρα πράγμα και κλήσιν μέγαν 
μοίρας κατάσχου τής ανω τουτον λόγε 
καλώς λιπόντα τόν πολυστινον βίον 

έτερον ώς άπό τών υιών αυτόυ 
άχος μέγιστον σου πόθου σχόντες πάτερ, 
χ' ημείς σόν ΐχνος ευκλεώς οδευσομεν. 

αψοβ' ιανουαρίου κ. 

Μεγάλη άλλ' άκομψος και σκοτεινή είναι αύτη ή εκκλησία τοΰ αγίου 
Δημητρίου. Είναι βασιλική τόν ρυθμόν. Υπέρ δέ τήν νότιον θύραν επι
γραφή έπί τοΰ έσωτερικοΰ τοίχου μαρτυρεί οτι 

46. 

+ ανεγέρθη και άνεστορίθη ό θεΐος και πάνσεπτος ναός τον 

άγίου ένδόξου μεγά 

λου μάρτυρος δυμητρίου του μυροβλήτου διά συνδρομής 

τον προεστότον άρ 

χωντον τόν υποκάτοθεν γεγραμένον κτυτόρον 

45. πολυστινον = πολυστονον. 
46. ανεγέρθη = άνηγέρθη 

ανεστοριθη = ανιστόρηθη 
δυμητρίου = Δημητρίου 

τον προεστότον αρχωντον τόν ϋποκάτοθεν γεγραμένον κτυτόρον τών προεστώτων αρχόντων τών ύποκάτωθεν γεγραμμένων κτιτόρων 
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τανήν τά τής ίστορίας δι' εξόδων και των κατοθεν γραμ και 

δούλοι τού αγίου 

έστην οντοι νέη κτήτωρες δ κυρ χριστός ιω. Ίερευς και 

κυρ άλεξανδρις τά μυλονόπουλα και αυτάδελφοι 

κοπιον και οπουδάζοντες με ολων τό καινόν τής χώρας εις 

ετέρους καλοπησμους και έστο τό μνημόσηνον αυτών εώνιον 

αρχιερατεύοντος τον πανιερωτάτου μητροπολίτου νέον 

πατρών κυ κυρ. νικηφώρου επιτροπεβοντος ό 

κυρ ζογράφος συν το υιο ιω 

γεοργάκις και δημοπαπαχριστοπούλου ιερατεύοντος ιωάννου 

Ιερομόναχου ιωάννης ιερεύς ιωάννης ιερεύς 

μανουήλ ιερεύς, 

ετεληόθι τό καλόν έργον έτει 1 7 2 8 νοεμβρίον 9 δια χηρός 

κωνσταντίνου ιερεος και μυχαλη αναγνώστου. 

Έπϊ τοΰ βορείου τοίχου της εκκλησίας είσίν αϊ προσωπογραφίαι τών 
δύο αδελφών Μυλωνοπούλων κρατούντων έν χερσί μικρόν άπεικόνισμα 
τής εκκλησίας. Πλησίον δ'είναι ήδε ή επιγραφή τού έτους 1728. 

4 7. έτει αψκή 

τανήν οντες συνδρομηταϊ καϊ κτήτορες τού άγίον οίκον 

του αγιου ένδοξου μεγάλο μάρτυρος δημητρίου 

του μυροβλητου 

δι εξόδου αυτών καϊ δαπάνη . . . ο κυρ χριστός άλεξαν 

δρίς αυτάδελφοι 

μυλονόπουλοι. 

τανήν = τανϋν 
γραμ = γραμμένων 
εστην = ήσαν 
νέη κτήτωρες = νέοι κτίτορες 
κοπιόν = κοπιώντες 
όλων το καινον = όλον τό κοινόν 
καλοπησμοΰς = καλλωπισμούς 
εστο = εστω 
μνημόσηνον = μνημόσυνον 

47. κτήτορες = κτίτορες. 

έώνιον = αίώνιον 
νέον πατρών = Νέων Πατρών 
νικηφωρου = Νικηφόρου 
έπιτροπέβοντος= έπιτροπευοντος 
ζογράφος = ζωγράφος 
τό υιό = τώ υίώ 
έτεληόθι = έτελειώθη 
χηρός = χειρός 
μυχάλη = Μιχάλη. 
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Έπϊ εικόνος τών άγιων Παρασκευής καϊ Βαρβάρας έν τώ είκονοστασίω, 

48. δέησις τού δούλου τού θεού άλεξανδρϊς τοΰ γεωργίου 

μυλονά. αψνή. 

και έπϊ άλλης εικόνος, 

49. δέησις του δούλου τού θεού ιωαννου καϊ δημητρίου 
ντου ντου σωπούλου. 1 8 1 1 . 

και έπϊ εικόνος τού έτους 1662 

50. δέησις τον δούλου 
τοΰ θεού δρόσενα 
ψάλη 
ετη ,ζρο. 

Η κυρία είσοδος είς τήν έκκλησίαν είναι διά τής πρός νότον πλευ
ράς. Παρά δέ τήν πλευράν ταύτην έκτισται μακρά στοά. Ύπό δέ τήν 
οροφήν αυτής ό τοίχος είναι έζωγραφημενος εκατέρωθεν τής θύρας. Υπέρ 
δέ τήν θύραν είναι ή επιγραφή αύτη, 

51. δεύτε πάντες έλθετε έν τώ ναω κυρίου Ίνα . . . 
τε εκ τής παρθένου.—1814. 

εΐ μεν φίλος πέψυκας εΐσελθε χαίρων, ει δέ έχθρός καϊ βασκά 

νου γέμων ολος δόλου πόρρω πόρρω πέφευγε τής πύλης ταύτης 

μή λάβης άράν άντϊ 

τήν ευλογίαν ωσπερ δ Ιούδας ό τοΰ ΧΥ προδότης, 

δέησις του δούλου τοΰ θεού πολύζου φλοροπούλου. 

Η κωμη Κεράσοβον κείται πέντε ώρας βορειοδυτίκώς τού Καρπενη
σίου, πέραν τής Μέγδοβας. Καίτοι ΰπό στρατηγητικήν τε και εμπορι
κήν έποψιν φαίνεται ό τόπος ούτος λίαν κατάλληλος διά πόλιν, ώς 
φρονεί ό W o o d h o u s e 1 , ούχ ήττον όμως ουδεμία υπάρχει ένδειξις 
πείθουσα ήμας ότι ϋπήρξεν ένταΰθα συνοικία κατά τούς αρχαίους χρό
νους, ούτε φαίνεται ή νυν υπάρχουσα κώμη νά είναι πολύ παλαιά. 
Παρέχει δέ ταύτας τάς έπιγραφάς, τού έτους 1716. 

48. αψνη'= 1768. 
1 Aetolia p. 33. 
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Έν τώ νάρθηκι τοΰ ναοΰ τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου είναι γεγραμ-

μεναι επί τοΰ τοίχου δύο εικόνες τής Θεομήτορος μία εκατέρωθεν τής είς 

τήν κυρίαν έκκλησίαν εισόδου, έπϊ δ' εκάστης αϊδε αί λέξεις, 

52. δέησις του δούλου του θυ 

δανίλη βλάσι 1 7 1 6 . 

Εντός δέ τής κυρίας εκκλησίας, 

53. ανιατορηθη ο θειος και πανσεπτος ναος οντος της υπερ-
αγίας δεσποινης ημων 

θκου και αειπαρθενου μαριας δια εξοδου και 

συνδρομης της χωράς ταυτης 
αρχιερατευοντος του θεοφιλεστατου επίσκοπου κυ κυ 

διονυσιου' επι ετους αψις ιουνιου 1 8 . 

Πλησίον προς τόν τόπον όπου άρχεται έκ τών πηγών αΰτοΰ διαυγής 

τις ποταμίσκος όστις ρέει μεσημβρινό - ανατολικώς εις τήν Μεγδοβαν, 

κέκρυπται ή κώμη τής Χρύσου, απρόσιτος, ώς τόσαι άλλαι χώραι τής 

Πίνδου, εί μή μόνον είς έξησκημένους πεζοπόρους. Χωρίζεται άπό Κερα-

σόβου ύπό όρους ύψος έχοντος 1758 μέτρων 1 . Ή δ' έκ Κερασόβου εις 

Χρύσου άγουσα ατραπός κείται έπι τοΰ όρους τούτου, άναβαίνουσα πρώ

τον μέχρι τής κορυφής τοΰ όρους σχεδόν και εντεύθεν καταβαίνουσα 

Χρύσου. Νΰν μέν ή Χρύσου κατοικείται ύπό εκατόν οικογενειών ώς 

άποτομώτατα είς έγγιστα, άλλοτε δέ, κατά τό λέγειν τών γερόντων 

τής κώμης, είχεν οκταπλάσιον τοΰ νΰν πληθυσμόν. Η Χρύσου έχει πέντε 

ή έξ εκκλησίας, ών ή παλαιότατη, κατά τήν έγχώριον πεποίθησιν, είναι 

ό ναός τών Ταξιαρχών, μικρόν τ ι κτίριον, έκ λίθων έκτισμένον και 

τοξοειδή έχον τήν όροφήν. Λέγουσιν ότι ό ναός ούτος ίδρύθη ύπό 

φυγόδικου τινός κατά τους χρόνους τής ξενοκρατίας, και ότι ό πρόσ-

φυξ ούτος έγένετο ό οικιστής τής κώμης. Ά λ λ ' ό παλαιός ούτος ναός 

ούδεμίαν επιδεικνύει έπιγραφήν. Ή παλαιότατη τής χώρας σεσωσμένη 

χρονολογία φαίνεται Οτι είναι έπϊ τής θύρας τής εκκλησίας τοΰ αγίου 

Δημητρίου όπου αναγιγνώσκονται τάδε, τοΰ έτους 1591. 

52. θυ = Θεοϋ. 53. θκου = Θεοτόκου. 
1 Philippson, Thessalien und Epirus, p. 103. 
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54. + δεύτε οί ευλογημένοι τοΰ πατρός μου κληρονομήσατε 

Tην ήτοιμασμένην υμϊν βασιλείαν άπό καταβολής κόσμου 

έπείι ασα γαρ και έδώκατέ μοι ψαγείν έδίψησα και έπο-

τισατέ με 
ξένος ήμην και σινηγάγατέ με γυμνύς και περιεβάλετέ με. 
έτους ζοθ. 

Τοΰ ναοΰ τής άγιας Παρασκευής ή οίκοδόμησις και τοϊχογράφησις 
επερατώθη κατά τό έτος 1624. 

55. + επι ετους ζρλβ και ιατορηθη ο θηος και 

πάνσεπτος ναος της άγιας παρασκευις δι εξοδου 

Έπϊ αργυρού ιερού αστερίσκου έν χρήσει έν ταΐς λειτουργίαις τοΰ 
ναοΰ τής Κοιμήσεως είναι έγκεχαραγμένον τοΰτο -

56. στέρηος μαλκότσι δούλος θεού 1 7 2 2 . 

Έπϊ δέ τοΰ έκ ξύλου καρυας καλού δρυφάκτου τής εκκλησίας ταύ 
της τής Κοιμήσεως είναι γεγλυμμένη ή χρονολογία 1732, έπϊ δ' εικόνος 
τοΰ Προδρόμου έν τώ δρυφάκτω τό έτος 1737. 

Μεταξύ Χρυσού καϊ τής κωμοπόλεως τών Αγράφων κείται ή μικρά 
συνοικία Μήρυση λεγομένη. Ένταΰθα υπάρχει μέγας θολωτός ναός, περι-
καλλής, εϊπερ τις και άλλος τής Πινδικής χώρας. Κατά τήν έγχώριον 
παράδοσιν έκτίσθη ώς έξιλαστήριον έργον ύπό άρχοντος τίνος τοΰ τόπου, 
όστις έπλούτισεν έκ τής παραχαράξεως κιβδήλων νομισμάτων. Μίαν 
μόνην κεχρονολογημένην έπιγραφήν έχει, φέρουσαν τό έτος τής τοιχο-
γραφήσεως τοΰ ναοΰ. 

57. 

+ ιστορήθη ο θείος οντος και εναγής ναός του άρχιστρατήγου 

μιχαήλ δια: συν 

δρομής καϊ δαπάνης τών ορθοδόξων χριστιανών τών κατοικουντων έν τή 

χω 

ρα ταύτη άρχιερατεύοντος τοΰ θεοφιλεστάτου έπισκόπου κυ 

ρίον διονυσίου λητζάς 

καϊ άγράφων εν έτει αφοαω δια χειρός γεωργίου γεωργίου καϊ 

γεωργίου άναγνώστου 

άβγουστον 2 3 , 
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Τούτους τούς τοιχογράφους γιγνώσκομεν ήδη εκ τής εργασίας αυτών 

έν Δομιανοϊς. 

Έπί τών παραστάδων τής εισόδου είναι αί έξης κρυπτογραφικάι έπι-

γραφαί, ή μεν πρώτη πρός δεξιαν τώ είσιόντι, ή δέ έτερα πρός άριστεράν. 

Ή κωμόπολις, ήτις κοσμείται διά του ονόματος τών «Αγράφων», 

είχεν άλλοτε πολλάς παλαιάς εκκλησίας. Ά λ λ ά κατάτό έτος 1 8 7 7 1 συνέβη 

ενταύθα καταστρεπτική καθίζησις του εδάφους τής γης, έπενεγκοΰσα 

μεγάλας απώλειας, τινάς δέ τών εκκλησιών καταστρέψασα όλοτελώς. Τών 

παλαιοτέρων άρα ναών μόνος ό τοΰ αγίου Γεωργίου σώζεται έτι . Έπί 

δ' εικόνος του άγιου Νικολάου έν αύτώ άναγινώσκεται τό έτος 1594. 

59. δέησις του δουλου του θεου μιχαήλ τον παπαπύργου και ή 
γυνη αυτοϋ αρχώντο 

και τών τέκνων αυτών έτους ζρβ. 

Άνωθι τής νοτιάς εισόδου εις τήν έκκλησίαν, έπί του εξωτερικού τοί

χου είναι τοιχογραφία παριστώσα τόν άγιον Γεώργιον μετά δύο ευεργε

τών τής εκκλησίας τοΰ Μουσουράη δηλονότι και τής γυναικός αύτοΰ 

φορούντων καλάς και περιέργους στολάς. Πλησίον δέ τών παραστάσεων 

είναι και ή επιγραφή" 

60. "Αποστόλης ό Μουσουράης κτητωρ 

και ή σύμβιος αυτοϋ 

άγόρο και κτητώρισσα 

1 Woodhouse, Aetolia, p. 38. 
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Άνωθι τής πρός δυσμάς θύρας έπί τοΰ έσωτερικοΰ κοίτου υπάρχει 
και άλλη επιγραφή, άλλά δυσανάγνωστος. 

Έπί τοΰ νοτίου τοίχου τής εκκλησίας πλησίον τοΰ χώρου Οπου ϊσταν-
ται οί ψάλται, είναι έπιγεγραμμέναι αί έξης απέριττοι συμβουλαί, άνα-
γεγραμμέναι έκεϊ έν έτει 1610. 

61. 
πύλας διάρας τον ναου του άγίου του τροπαιοφόρου τε μεγα-

λου γεωργιου υφ' αγάπη πρόσελϋε φόβω και τρόμω οφείλει 
ό Ίερευς ο ψάλλων έν τώ ναώ τούτω 

ίνα έπισκέπταιτε και έπιμελέίτε τήν άπαστράπτουσαν ίστορίαν 
άπό καπνόν και από κονιορτόν. πρώτα νά βρέχη τό έδαφος 
με υδωρ και τότε να σαρώνη 

εί δε ου ποιεί όντως έστω εν βάρει άλύτω άφορισμώ' εξει δε 

και τόν άγιον γεώργιον άντίδικον και τήν υπεραγίαν θκν. 
έτει ,ζριηω· νος· ταύτης 

εί μεν φίλος πέφυκας εΐσελθε χαίρων, εϊ δε έχθρός και 
βάσκανος και γέμων δλως δόλου, πόρρω πόρρω πεφευγε τής . 
πύλης' 

μεγαλόμαρτυς άγιε γεώργιε βοήθει άγόρο και τον τέκνου της 
του καλουμένου χρίστου και μή παρίδης καμοί τω γεγραφώ-
τι δροσίνον τον τλήμονος τον ιερέως. 

Δέν πρέπει νά κλεισθή ή περιγραφή εκκλησιών τής Πινδικής χώρας 
χωρίς νά άναφέρηται τό όνομα τής εύαγοΰς Μονής τής Τατάρνης. Αύτη , 
ώς και τό μοναστήριον Προυσοΰ μεγάλως τιμώνται ύπό τών ένοικων τής 
χώρας ταύτης. Δυστυχώς τής Μονής ταύτης τά κτίρια κατεστράφησαν 
σχεδόν πάντα κατά τόν ιερόν δι ' έλευθερίαν αγώνα. Ά λ λ ' όμως άνεκτί-
θησαν πάλιν. Ή δ' εκκλησία άνωκοδομήθη τή φροντίδι τοΰ βασιλέως 
Όθωνος. Ά λ λ ' ή επιγραφή ήτις ετέθη έν τώ τοίχω τής εκκλησίας εις 
άνάμνησιν τής φιλεθνοΰς ταύτης πράξεως τοΰ Όθωνος έξεκόπη ύπό 
βέβηλου τινός χειρός. 

Έπί εικόνος τοΰ αγίου Δημητρίου έν τή εκκλησία υπάρχει έν καλοϊς 
μεγάλοις γράμμασι ή επιγραφή τοΰ έτους 1622 

62. χειρ λάμπρου ζωγράφου ετους ζρλ 

και έν γράμμασι μικροϊς και άκόμψοις, 

63. δέησις τοΰ δούλου τοΰ θεοΰ 
κονστατίου ετος 1 7 9 7 . 

D. QUIΝΝ 

61. έπισκέπταιτε = έπισκέπτηται έπιμελέίτε =έπιμελεϊται θκν = θεοτόκον. 

58. 



Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α Ε Ρ Γ Α 

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ TOΥ Ζ Α Μ Π Ε Λ Ι Ο Υ 

Εν τη έκδόσει τών τραγωδιών τοΰ ευφαντάστου ποιητοϋ καϊ μεγάλου 
πατριωτου Ιωάννου Ζαμπελίου, τή γενομένη επιμέλεια τοΰ Σεργίου Ραφτάνη 1, 
προτάσσεται βιογραφία του Ίω. Ζαμπελίου, έν ή γίνεται μνεία καϊ περί «βιο
γραφικών υπομνημάτων αΰτοΰ, ανεκδότων εισέτι», ών τήν δημοσιευσιν ηύχετο ό 
τής βιογραφίας συνθέτης, ένώ έσταχυολόγει περικοπάς τινας έξ αυτών. 

Τήν ευχήν ταύτην έκπληροϋμεν σήμερον εκδίδοντες τά δύο του Ζαμπελίου 
χειρόγραφα, άποκείμενα έν τη Εθνική Βιβλιοθήκη ΰπ' αριθμούς 5061 καϊ 
5.060 και κατατεταγμένα έν τώ φακέλω τών χειρογράφων 2133. 

Το πρώτον αυτών έχει τον τίτλον : «Τα Λευκαδικά επι της Ελληνικής Επα
ναστάσεως. (Σημειωτάριον ένος Φιλικού)» και έν τέλει το έξής ίδιόχειρον σημείωμα 
τού Ιωάννου Ζαμπελίου : 

« Έν Κέρκυρα, τή 5 / 1 7 Σεπτεμβρίου 1849». 
« Τα είς τό φυλλάδιον τουτο γεγραμμένα Λευκαδικά, τα επί τής Ελληνικής 

Επαναστάσεως, κατά μέρος υπηγορευθησαν και κατά μέρος εγράφησαν παρ' έμοϋ, και περιλαμβάνουσι πασαν τήν άλήθειαν περί τών εκει τότε γεγονότων. Τουτο όμολογώ καϊ υπογράφω. 

» Ιωάννης Ζαμπέλιος Λευκάδιος ». 

Τό δεύτερον τών χειρογράφων φέρει τον τίτλον «Αυτογραφία Ζαμπελίου» 
και έν τέλει τό έξής σημείωμα ίδιόχειρον τοΰ I. Ζαμπελίου: 

« Έν Κέρκυρα, τή 5 / 1 7 Σεπτεμβρίον 1849» 
« Αυτη εστίν ή άληθής βιογραφία μου, παρ' έμον αυτοϋ γεγραμμένη και είς τό 

παρόν φυλλάδιον άντιγραφεΐσα παρά του καλόυ και άγαθου φίλου μου Μαρίνου 
Βρετου Παπαδοπούλου. Τουτο μαρτυρώ και υπογράφω. 

»Ίωάννης Ζαμπέλιος Λευκάδιος ». 

Αμφότερα δημοσιεύομεν ήδη διά τής «Αρμονίας» 

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ 

Έπιμελητης των χειρογράφων τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης. 

1 Τραγωδίαι Ιωάννου Ζαμπελίου Λευκαδίου' εκδοσις Σεργίου Χ. Ραφτάνη 
Ήπειρώτου. (Έν Ζακύνθω, 1860). 

ΤΑ Λ Ε Υ Κ Α Δ Ι Κ Α Ε Π Ι ΤΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ 
(Σημειωτάριον ενός Φιλικου). 

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΦIΛIΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 

«Προς τό έαρ τοΰ 1817 ό Κ. Ιωάννης Ζαπραλής, ιατρός έκ Συρά-

κων, έλθών είς Λευκάδα εύρε τόν παλαιόν φίλον του και συμμαθητήν 

είς Βολωνίαν τής Ι ταλ ίας καϊ είς Παρισίους, Ιωάννην Ζαμπέλιον, και 

τόν έσύστησε μέλος τής Εταιρίας ώς έφεςής : Ενώ μίαν ήμέραν ήρχι-

σεν ό μεγαλόφρων Ζαμπέλιος 1 νά τοΰ άναγινώσκη τεμάχια τινα τής 

τραγωδίας του Ό Καστριώτης, άνερριπίσθη τοΰ Ζαπραλή τό φιλόπατρι 

και είπε : Τίς οϊδε, φίλε μου, τίς οιδε, μήπως μετ' ού πολύ άνεγερθώσι 

νέοι ήρωες, νέοι Καστριώται καϊ τά τρισένδοξα κατορθώματα των άνοί-

ξωσι νέον στάδιον είς τήν Μελπομένην σου. "Ισως πάλιν τό "Εθνος άνε-

γερθή, ίσως όδηγήσωσι τάς φάλαγγας μας νέοι Μιλτιάδαι προς νέους 

Μαραθώνας . . . — Ά , Ζαπραλή, φίλε, πόσον λυποΰμαι βλέπων ότι 

έκτοτε μετρώνται πολλοί χρόνοι, χωρίς τό "Εθνος μας νά κινηθή καν. 

Θεε μου ! Μήπως στέργη λοιπόν τήν αίσχράν δουλείαν του ; — Ό χ ι , 

όχι. φίλε μου" έλπιζε μόνον και θέλεις ιδεί όσον ούπω, ότι νέος ήλιος 

δόξης ανατέλλει διά τήν Ελλάδα, διότι . . . — Λ έ γ ε , όμίλει, μή κρύ

πτεσαι άπ' έμέ, γνωρίζεις αρκετά τόν Ζαμπέλιον. — Εθνικός άγων μέλ

λει νά έκραγή καθ' άπασαν τήν Ελλάδα καϊ τής ελευθερίας μας ό 

παιάν μετ' ολίγον ανακρούεται. Μέ φιλικάς άλύσσεις είναι συνδεδεμένοι 

τοΰ γένους μας οί λογάδες, δι ' αυτών άναζή ό μεγαλουργός "Ρήγας -

είμαι εις ές εκείνων και έπϊ τούτω κατεβην έδώ . . . 

Άκουσας ταύτα ό φιλογενής ούτος άνήρ και τόν μυστηριώδη σύνδε-

σμον τών εταίρων και τήν μεγάλην αυτών πρόθεσιν, ένδακρυς παρεκά-

λεσε τόν φίλον του νά τόν συμπαραλάβη πρός τόν μέγαν σκοπόν, και 

ούτος καθυποβαλών αυτόν είς τόν άπαιτούμενον όρκον τοΰ διεκοίνωσε 

1 Σ. 'Εκδ. Αι τοιαϋται εκφράσεις οφείλονται βεβαίως είς τήν έπιμονήν τοΰ 
καθ ϋπαγόρευσιν τοΰ Ζαμπελίου γράφοντος Μ. Βρετοϋ Παπαδοπούλου. 
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τάς λεπτομέρειας τοΰ επιχείρηματος. Μετά δέ τον όρκον φιλήσαντες 

και οί δύο τό ιερόν Εύαγγέλιον και έπισφραγίσαντες πάντα μέ άμοι-

βαΐον άσπασμόν παρεκάθισαν εις τράπεζαν, όπου άντί νά δειπνήσωσιν 

έχυνον γλυκύτατα δάκρυα ευφροσύνης, ό μέν Ζαπραλής. διότι έφείλκυσεν 

άνδρα τοσούτον άναγκαϊον πρός τό έργον, ό δέ διότι έγινε μέλος τοιαύ

της εταιρίας, και διότι τά υπέρ Ελλάδος όνειροπολήματά του ηρχισαν 

νά ένσαρκοΰνται. Η ευγενής τής καρδίας των μέθη εξερράγη πλέον 

έξωθεν και χαιροπίνοντες (;) τό Γένος έψαλον : 

Ή άθλια Ελλάς εις βαρύν ζυγόν στενάζει, 
τους πιστούς της υιούς εις βοήθειαν τούς κράζει. . 

και άλλας τής επαναστάσεως μας ώδάς. Ό μέν Ζαπραλής έπανήλθεν, 

ό δέ Ζ. έμμείνας εις τήν πατρίδα του έμόχθει πολυειδώς και κρυφίως 

υπέρ τοΰ κοινού σκοπού. 

Μετά δύο έτη, περί τά μέσα τοΰ 1819, ό δόκτωρ "Αγγελος Σούνδιας, 

Λευκάδιος καϊ ούτος, εγνωρίσθη μετά τοΰ Ζ . ώς μέλος τής αυτής εται 

ρίας, εκλεχθείς, ώς νομίζω, εις Κέρκυραν άπό τήν έκεϊ έφορίαν ή έπι-

τροπήν τής Φιλικής "Εταιρίας, συνισταμένην ύπό τοΰ γέροντος Ευστα

θίου 1 , τοΰ κόμητος Βιάρου Καποδιστρίου. και τοΰ Μιχαήλ 

Σικελιανού Λευκαδίου, όστις πολύ συνετέλεσεν υπέρ τής ανεγέρσεως μας, 

άλλά παραλείπομεν τά κατ" αυτόν εις τόν μέλλοντα ίστοριογράφον τών 

Κερκυραϊκών. Ένώ έμενον οί δύο ούτοι σκεπτόμενοι και ενεργούντες 

λαμβάνουσιν εξαίφνης έπιστολήν τής Κερκυραϊκής εφορίας, περιέχουσαν 

τά έξης : Α ' Ν ά μή διακοινώσωσι τά τής Φιλικής Εταιρίας εις ούδένα, 

και νά μή τολμήσωσι νά είσάξωσιν εις αυτήν ουχί μόνον ξένον, άλλ' 

ουδέ Λευκάδιον. 

Β ' Ν ά περιμένωσι τήν αίσιον τής Ελλάδος έγερσιν και τήν άποτί-

ναξιν τής οθωμανικής δυναστείας, διότι έφθασε πλέον ή στιγμή. 

Γ ' Επειδή ή Λευκάς είναι πλησίον τής Στερεάς Ελλάδος, πιθανόν 

νά χρησιμεύση ώς αποθήκη τών επαναστατικών προπαρασκευών, τρο

φών, χρημάτων, πυρίτιδος κλπ., και ώς απόρρητος κλίμαξ τών μετα

βαινόντων αυθορμήτως η στελλομένων εις τήν Στερεάν, και 

Δ ' Ν ά είναι έτοιμοι πάντοτε και αυτοί οί ίδιοι και οι λοιποί όλοι, 

ώστε τυχούσης ανάγκης νά έπιβοηθήσωσιν έν καιρώ τήν έκρηγνυμένην 

ήδη έπανάστασιν τής "Ελλάδος και προσωπικώς και χρηματικώς. 

1 Σ. Έκδ. Πρόκειται περί του Κ. Γεροστάθη. 
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Μετά τάς ειδήσεις ταύτας, οί δύο ούτοι Λευκάδιοι περιέμενον τήν 
στιγμήν, διά νά έκτελέσωσι τά εϊρημένα. Έν τούτοις όμως έμελέτων 
συχνά και διηρεύνων Ολα τά πρός τούτο αναγκαία μέσα και άνέφερον 
πλαγίως εις τάς συναναστροφάς όλας, περί νέας λαμπρότητος τής "Ελλά
δος τήν οποίαν ήθελον φέρει έξ άπαντος γενική τις κίνησις τοΰ έθνους, 
και έκ τούτου ορμώμενοι άνεμίμνησκον εις τούς περιεστώτας τήν 
άρχαίαν τοΰ έθνους εύκλειαν και τά παρόντα δεινά του είκονίζοντες 
ταΰτα μέ τό ευγενές πΰρ τής αδούλωτου καρδίας των, και ούτως άνέ-
ολεγον βαθμηδόν τάς ψυχάς τών συμπολιτών των και τών έκεϊ παρεπι-
δημούντων 'Ακαρνάνων, Αιτωλών και λοιπών "Ελλήνων, οϊτινες φυγόν-
τες τά έκ τών πρώτων επαναστάσεων δεινά, εύρον άσυλον τήν Λευκάδα. 

Ποσάκις ώ Ζ . εισήλθες άρά γε εις τούς οικίσκους τών φυγάδων τού
των διά ν' ανακούφισης τάς ταλαιπωρίας των! Ποσάκις άνεφλόγισας 
τάς ψυχάς τών τότε άναπλεόντων γηραιών Σουλιωτών και 'Ακαρνά
νων ! Ποσάκις είπες, γλίγωρα αδέλφια, θέ ν' ασπασθώ τήν γήν σας και 
έστέ έτοιμοι διότι έξαφνα άγγελος θεοΰ θά σαλπίση « Ίσραηλϊται . . . . 

δουλεία (;) Φαραώ . . . . . . Τ ί κρύπτεις, άλλ' αυτοί ώμολόγουν . . . . 

τάς εϊς τάς καλύβας των διανυκτερεύσεις σου. Ούτω διάγοντες έπερίμε-
ναν αμφότεροι νέαν εΐδησιν έκ τής έν Κέρκυρα Εφορείας και ό κατά
πλους έκαστου πλοίου ήτο δι' αυτούς ζωή και θάνατος συγκρατούμενα 
και κατέβαινον δι' αυτό έως εις τό φρούριον τής Λευκάδος. 

Περί τά τέλη τοΰ 1820 ένώ ό 'Αλή Πασάς έπολεμεϊτο εις τό φρού
ριον τών Ιωαννίνων άπό τήν Σουλτανικήν στρατιάν, έλαβε νέαν έπι
στολήν λέγουσαν εις αυτόν τά έξης: α') αδελφοί έφθασεν ή ώρα, ή 
Ελληνική έπανάστασις μετ' ού πολύ εκρήγνυται και ή Ευρωπαϊκή 
Τουρκία άπό τόν Δούναβιν μέχρι Μεσογείου θαλάσσης και μέχρις έτι τής 
Κωνσταντινουπόλεως θέλει αποστατήσει και φρικτός πόλεμος θά άνάψη 
παντού. 

β') Εκλέξατε έκ τών Λευκαδίων όσους γνωρίζετε αγαπώντας πατρίδα 
και πρόθυμους νά συντρεξωσιν αυτήν κατά τόν αγώνα Οπως δύνανται, 
και διορίσατε τά κατά τάς διαφόρους τάξεις των μέλη τής Φιλικής 
Εταιρίας. 

γ ' ) Κάμετε χρηματιστικήν τράπεζαν, καταθέσατε σεις οί πρώτοι διά 
παράδειγμα τών λοιπών και εισπράξατε Οσα δυνηθήτε, ώστε μέ ταΰτα 
και όσα θέλουν σας πεμφθή έξωθεν, νά δύνασθε ν' απαντήσετε τά έξοδα 
πάσης πολεμικής βοηθείας. 
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δ') Γίνετε σεϊς οί δύο ώς επιτροπή είς τα αυτόθι πράγματα καϊ συμ

περιλάβετε τούς άναγκαιοΰντας λειτουργούς δι' όσα θέλετε πράξει υπέρ 

τής επαναστάσεως. 

ε') Μετ ' ού πολύ αρχομένου τού 1821 καϊ Ίσως μετά τήν έορτήν 

τών Επιφανίων θέλουν συνέλθει παρ' ύμΐν πολλοί Καπεταναίοι τής 

Στερεάς, ύπό τό πρόσχημα Οτι φεύγουσι τάς δυναστείας τών Τουρκικών 

στρατευμάτων, Οσα πολιορκοϋσι τόν Άλήν , με σκοπόν όμως ν' άποφα-

σίσωσι τό σχέδιον τής επαναστάσεως κατά τε τήν Στερεάν καϊ τήν 

Πελοπόννησον και τάς Νήσους, ώστε έκαστος συγχρόνως καϊ κατά τά 

συνομολογηθέντα έπανελθών έγείρη τήν έπαναστατικήν σημαίαν είς τήν 

έπαρχίαν του. Ούτοι δέ πάντες είναι εταίροι και δεχθήτέ τους ασυστό

λως και συνεννοηθήτε καϊ συνδράμετε τους καθ' όλα. Πρό πάντων δέ 

συγκοινωνήσατε μέ τούς άρχτγούς τής Δ. Ελλάδος και συμφωνήσατε 

περί τών μέσων τών μετ' αυτών ανταποκρίσεων. 

ζ') Ό λ α ταύτα προσέξατε νά γίνουν μέ πάσαν έχεμύθιαν διά νά μή 

ύπονοήση τ ι ή τής Επτανήσου διοίκησις, επειδή αγνοείται αν ή Αγγλ ία 

θέλει φανή φίλη ή έχθρα είς τά ελληνικά πράγματα. 

Τότε ή δυάς τών εταίρων Ζαμπέλιος και Σούντιας συστηθεντες είς 

έπιτροπήν, ένήργουν τά διωρισμένα και συστήσαντες πρώτον χρ. Τρά-

πεζαν, κατέβαλον έξ ιδίων άρκετήν ποσότητα και τό παράδειγμα 

των ήκολούθησαν αρκετοί ! . . . "Επειτα δέ είσήγαγον είς τήν Έ τ α ι -

ρίαν μέ πολλήν έχεμύθιαν διαφόρους Λευκαδίους έκ τών έξοχων, 

όσους έγνώριζον αναφανδόν φρονοΰντας ελληνικά, παρά τών όποιων 

έλαβον διά τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν ίκανήν ποσότητα. Οί κυριώτεροι δέ 

τών καταθεσάντων ήσαν, ό κ. Βαφέας, έμπορος, διά νά προβλέπη ώς 

τοιούτος τά κατά καιρόν άναγκαιούντα, ό Ανδρέας Φέτσης, αναγκαίος 

ώς λιμενάρχης διά τάς ανταποκρίσεις, ό δόκτωρ Άγγελος Χαλικάπου-

λος, μεγάλην ποσότητα καταβαλών, ο Θεοφύλακτος Ψιλιανός, Οστις 

πολεμήσας είς διαφόρους μάχας έπεσε τελευταίον γενναίως είς τήν έν 

Πέτα νίκην, ό Αυγουστίνος Χαμοσφακίδης, ο Νικόλαος Ζαμπέλιος, ό 

Σπυρ. Μεταξάς, κατέχων τήν όπλοθήκην τής αστυνομίας, είς την 

οποίαν ήσαν αρκετά οπλα, συναχθέντα ύπό τής Αγγλικής Διοικήσεως, 

οτε οί Λευκάδιοι έπανεστάτησαν κατ αυτής είς τό 1819, ό Μάρκος 

Γκίλης, όστις σήμερον είναι αξιωματικός είς τήν φάλαγκα τής Ελλά

δος, ό Πέτρος Κικελιανός (Κ ίζας) , όστις ευρεθείς μέ τά 300 παλληκά-

ρια τού Λεωνίδα μας Βότζαρη, έπεσε σφάζων πλησίον τού ήρωος, ο 
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'Αντ. Σπυρ. Χαλικόπουλος, ό Κωνστ. Τάργας, ό Χρήστος Κουρής(;) ό 
Γεώργ. Βερύκιος, ό Μάρκος Αντώνιος και άλλοι πολλοί. 

Ά λ λ ά και πόσων άλλων αί ψυχαί ήθελον έκβακχευθή βέβαια, άν αί 
πράξεις αύται δέν έγίνοντο μυστικαί. "Α ! διατί, διατί νά μήν είναι 
ελευθερία, και άπό τοΰ άμβωνος 'Έλλην Βοσσουέτης νά μή δύναται νά 
άναρπάση τάς καρδίας τών Λευκαδίων, ώς άλλοτε ή τοΰ Θεμιστοκλέους 
φωνή είς τόν κατ ' Αιγινητών πόλεμον ! Ά , βέβαια τότε ήθέλαμεν ίδή 
τάς Λευκαδίας αύτάς νά προσφέρωσιν υπέρ τοΰ κοινού καλού τά ϊδιά 
των ένωτια, πλήν και τοΰτο άν δέν ύπήρξεν είναι γνωστός πάλιν ό 
ζήλος σας, γενναίοι Λευκάδιοι, επειδή εμπράκτως τό άπεδείξατε ! Αί', 
πόσων αί γυναίκες μέ τό βρέφος είς τήν δεξιάν και τόν σταυρόν είς τήν 
άλλην, έπρόπεμψαν τούς πολεμιστάς άνδρας των έως είς τοΰ Μαγεμένου 
όπου φιλούμενοι αμοιβαίως « Πηγαίνω διά τήν Πατρίδα, αγαπητή ! . . . 
Πηγαίνω, σε άφίνω, πιστή μου, είς τόν λαιμόν σου κρεμώ τά παιδιά 
μας, εως νά επιστρέψω, ή άν όχι, σμίγομεν πλέον επάνω», έλεγον και 
άπεχωρίζοντο δακρυσμένοι. 

"Εφευγεν ή εύμορφή του οπίσω, έπιπτεν είς τήν θάλασσαν εκείνος, 
και φέρων τά ενδύματα είς τούς ώμους και τό πυροβόλον όδηγόν είς τά 
κοιλώματα τής θαλάσσης, έφθανεν είς τό άντίπεραν τής Λευκάδος, τής 
Λάμνιας καλούμενον, ώς νά έβαπτίζετο τρόπον τινά είς τήν μεγάλην 
τοΰ Θεοΰ κολυμβήθραν πριν βαπτισθή είς τών τυράννων τό αίμα. Έκεϊ 
τρέχων μέ τό σκουριασμένον του πυροβόλον, συνηνώνετο είς μάχην μετά 
τών συμπολεμιστών Λευκαδίων. 

Ούτοι όλοι έπερίμενον νά φθάσωσιν οί καπετανέοι πρός έκτέλεσιν τοΰ 
σχεδίου τής επαναστάσεως· έφθασαν, και κατά τά Επιφάνια και τήν 
Κρεωφαγίαν τοΰ 1821 ήλθον είς Λευκάδα ό Όδυσσεύς Ανδρούτσος, 
όστις συνεπήγετο ένα πιστόν δούλον Μωαμεθανόν έκ τής αίρέσεως τών 
Μπεκταζίων, ό Γεώργιος Ζόγκας, ό Γεώργιος Βαρνακιώτης, ό Γεώργιος 
Καραϊσκάκης, ό θ . Μακρής, ό Στουρνάρης, ό Κοντογιάννης, ό Θεμ. 
Μήτσας, ό Πανουργιας, απεσταλμένος έκ Πατρών, τόν όποιον δέν ενθυ
μούμαι, καϊ ό Μαυρομιχάλης Ηλίας, όστις έφθασεν έκεϊ διά νά πωλήση 
δήθεν ώς έμπορος πλοιάριον μέ άνθρακας, προσέτι και εν ύδραϊκόν 
πλοϊον έκ Κερκύρας μέ πλοίαρχον έκ τής Τομπαζικής οικογενείας, και 
επειδή τό πλοϊον του έβλάφθη έξωθεν τής Λευκάδος ύπό κεραυνού, τό 
παρεξήγησαν τίνες ώς κακόν οίωνόν και οί Λευκάδιοι έθεώρησαν τούτους 
μέ δυσάρεστον βλέμμα, ώς νά τούς ύπηγόρευσεν ή θεία χειρ διά τοΰ 
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κεραυνού νά μή έμπιστευθώσιν εις τούτους, άλλ' εύρόντες έπειτα τούτους 

μέ αισθήματα μεγάλα και ευγενή, άπέδωκαν τό συμβάν εις συμβάν. 

Ό Θεός προελεγεν ϊσως διά του κεραυνού, ότι κεραυνός τών βαρβάρων 

θά γείνη ό Τομπάζης. Έκεϊ ήλθε τότε και ό Ιωάννης Ζαπραλής, έκεϊ 

καϊ ό Αθανάσιος Πολίτης έκ Λευκάδος, όστις διέμενεν εις Κέρκυραν ώς 

καθηγητής τής Ακαδημίας, έκεϊ καϊ Πολυχρονιάδης τις, όστις μέ 

γράμματα τής Εταιρίας διευθύνετο άπό Κωνσταντινούπολη εις Πίσ-

σαν τής Ι ταλ ίας πρός τόν μητροπολιτών Ίγνάτιον και μετ' αυτήν εις 

Βιένναν πρός τούς εταίρους "Ελληνας, και ό περίφημος Αριστείδης, οστις 

επίσης μέ γράμματα τής Εταιρίας άπό Γερμανίας έλθών διευθύνετο 

εις Κωνσταντινούπολη. Ούτος αποσταλείς άλλοτε παρά τοΰ Αλεξάνδρου 

Υψηλάντου μέ γράμματα πρός τόν ηγεμόνα τής Σερβίας Μηλόσιν, 

μόλις φθάσας εις κώμην Κιρέσιον καλουμένην τής Βλαχίας παρά τάς 

όχθας τοΰ Δουνάβεως συνελήφθη διά τρομεράς προδοσίας τοΰ προξέ

νου . . . Ίδών τότε ότι έμελλον νά τόν έμφανίσωσιν ενώπιον τοΰ άντα-

καλή, μέ πολλήν έπιτηδειότητα έρριψε τά γράμματα, άλλά τρομάξας 

τάς τουρκικάς άπειλάς ώμολόγησεν ό,τι έγνώριζεν, έμαρτύρησε τά 

γράμματα και είπε ποΰ τά έρριψε. Μεταμεληθείς ύστερον, πιών δηλη-

τήριον άπεθανεν. Ά λ λ ' ή εϊδησις αύτη αμφισβητείται, διότι άλλοι διη

γούνται άλλως τήν τελευτήν του. Τό αληθές μόνον είναι ότι αυτός απέ

θανε και ότι αυτός έξύπνησε τόν βαθεως ρέγχοντα Τοΰρκον και συνέβη 

έπειτα ή σφαγή τοΰ αειμνήστου Πατριάρχου μας Γρηγορίου και τών λοι

πών τής Συνόδου ιεραρχών και τοσούτων άλλων αθώων τής Κωνσταν

τινουπόλεως και άλλων μερών. 

Μόλις έφθασαν εις Λευκάδα οί ρηθεντες οπλαρχηγοί και λοιποί, τούς 

ύπεδέχθησαν οί εταίροι μέ τά πλέον χαρμόσυνα πλήν μυστικά κινήματα 

και διά νά μήν έφελκύσωσι τήν ύπόνοιαν τής Διοικήσεως, ποτέ δεν 

συνήρχοντο τήν ήμεραν εις συνέλευσιν. Μετά τρεϊς ημέρας τής άφίξεώς 

των, έως νά συναθροισθώσι και οί λοιποί περιμενομενοι καπετανέοι διώ-

ριζον πολλάκις μέρη τινά τής πόλεως, έκ τών όποιων ευκόλως ήδύναντο 

νά θεωρώσι τά χώματα τής Πατρίδος, και ίκεϊ ερχόμενοι έσχεδίαζον τά 

τής επαναστάσεως και συνέτρωγον κάμνοντες ζωηράς προπόσεις υπέρ 

τών ονείρων των και ψάλλοντες τραγούδια τής Πατρίδος μέ δάκρυα' 

τά δέ μέρη ταΰτα ήσαν το μοναστήρι τής "Οδηγήτριας, ό Άγ ιος Κων

σταντίνος, ή Φανερωμένη, ή Ά γ ι α Τριάς, τής όποιας τά πέριξ κυμα-

τίζονται ύπό τών χωριζόντων τήν Άκαρνανίαν άπό τήν Λευκάδα ύδά-
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των, τό χωρίον Καληγόνιον, άντικρύζον τής Ακαρνανίας τά μέρη, τά 
περιβόλιον τής Άγιας Άννης, άλλοτε μέν τοΰ Κ. Ά γ . Χαλικοπούλου, 
νΰν δέ τελευτήσαντος, τοΰ γαμπροΰ του Ί ω . Σταύρου, πρός δέ κα 
ή οικία τοΰ Ί ω . Ζαμπελίου, Οπου εξόχως έγίνετο τό σχέδιον τής 
επαναστάσεως. Εις έν τών συμποσίων τούτων, μετά τήν τράπεζαν, όλοι 
οί ρηθέντες αρχηγοί έπί προφάσει τής κοινής ευθυμίας (διότι ήσαν 
Άποκρέω) έσυγκρότησαν χορόν μέγαν έλληνικόν και αρχόμενοι άπό 
τής μεγάλης όδοΰ τής πόλεως Άγιας Μαύρας μέχρι τής τελευταίας 
άκρας, Οπου ή πλατεία τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος, επέδειξαν τήν παλλη-
καριάν και τήν λεβεντιάν των και τήν εύλυγισίαν των, χορεύοντες καθ' 
όλην τήν ήμεραν ενώπιον όλων. 

Άφοΰ δέ έφθασαν και οι λοιποί, διωρίσθη ήμερα συνεντεύξεως, ήμερα 

Κυριακή τών Άποκρέω, τόπος ή οικία Ζ. και ώρα ή ενδέκατη Π . Μ . 

διά νά ύπάγωσι πρότερον εις τήν έκκλησίαν. Ή ήμερα αύτη έφθασεν, 

άνήλθον άπαντες εις τήν οίκίαν τοΰ φιλογενοΰς Ζ . , έκλείσθησαν αί θύραι, 

διωρίσθη θυρωρός ό πιστός θεράπων τοΰ Όδυσσέως, ό Οθωμανός εκείνος, 

περί τοΰ όποιου άνεφέραμεν ήδη, καϊ τότε οί άπό Πελοποννήσου είπον, ότι 

ή έπανάστασις θέλει έκραγή εις τήν πατρίδα των κατά τήν ήμεραν τοΰ 

Ευαγγελισμού 25 Μαρτίου τοΰ 1821, και Οτι διά τοΰτο έπρεπε τήν 

αυτήν ήμεραν νά εγερθούν τυραννομάχων σώματα και εις όλην τήν 

Στερεάν, διά νά έγερθή ούτως ή "Ελλάς τήν αυτήν στιγμήν, ώς εις 

οπλίτης μόνος, πρώτον διά νά έξαπλωθή ή επαναστατική φλοξ εις όλην 

τήν "Ελλάδα διά μιας και θορύβηση τόν τύραννον και δεύτερον διά νά 

μή δυνηθώσιν αί τουρκικαί φάλαγγες νά μεταβώσιν εις Πελοπόννησον 

άπό μεν τήν Άνατολικήν Ελλάδα διά τοΰ ϊσθμοΰ, άπό δέ τήν Δυτ ι -

κήν διά τοΰ Μακρυνόρους. "Εκλιναν οί οπλαρχηγοί τής Στερεάς πρός 

τήν πρότασιν ταύτην και έσυμφωνήθη ό μέν Οδυσσεύς και οί λοιπό· 

οπλαρχηγοί τής Ανατολικής Ελλάδος νά καταλάβωσι τήν Λιβαδείαν 

και τάς διαφόρους αυτών επαρχίας, ό δέ Βαρνακιώτης, Ζόγκας, Καραϊ

σκάκης νά τιναχθώσιν εις τήν Δυτ. "Ελλάδα και νά έμποδισθή ούτως 

ή διάβασις τών πολεμίων άπό τό Μακρύ-Όρος, και διά νά προσβά-

λωσι κατ' ευθείαν τους Τούρκους τοΰ Βραχωριοϋ, Μεσολογγίου και 

Σαλώνων. Μετά τάς συμφωνίας ταύτας, δι' όρων έπισφραγισθείσας, 

άπηλθον και έκαμαν λειτουργίαν εις τό έν Βλαχαίρενα έρημοκκλήσι 

τής Θεοτόκου, όπου γονυπετεϊς και δακρύοντες όλοι παρεκάλεσαν τόν 

Δημιουργον νά σώση τήν άνεγειρομένην Ελλάδα και νά στεφάνωση τό 
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έργον των μέ τήν θείαν του χάριν. Έξήλθον και ήσαν τότε όλων αί 

καρδίαι ιερός και πόνος Πατρίδος και έμπνευσις θεία και άβεβαιότης 

ανησυχούσα και όνειρα θριάμβου άπεθέωσαν τά αισθήματα των. Τρά

πεζα, είς τήν οποίαν όργώντος ήδη και παραφερομένου Ζ . , προσκαλεί 

τόν ήρωΐκόν σύλλογον τούτον. Έκάθησαν, ίδε τους! 

(Ενταύθα έξεικόνισιν του ηρωικού σχήματος των). 

Αιφνιδίως ήγέρθησαν. « Ό Θεός νά τά φέρη δεξιά, είπεν ό γηραιό

τερος τούτων, και άσκεπης έπιεν οινον.—'Αμήν ! "Αμήν! άνέκραξαν 

ό λ ο ι . — Ή άπόφασις τού Θεού, είπεν ο Βαρνακιώτης.—'Ακοΰτε, μωρέ 

παιδιά, λέγει ό Καραϊσκάκης, και μετ' ολίγον θά τούς σκορπούμε στόν 

κάμπο σάν . . . 

'Αφοΰ έτελείωσε τό συμπόσιον, τήν άλλην ήμέραν άπήλθον οί οπλαρ

χηγοί ούτοι έκαστος είς τά ϊδια και μετ' ολίγας ημέρας, ένώ έπλησία-

ζεν ή εορτή τού Ευαγγελισμού ήλθον ειδήσεις έκ Πατρών και Πελοπον

νήσου, ότι οί Τούρκοι εύρίσκοντο είς φόβον μέγαν καϊ ότι ήκούοντο έκεϊ 

θόρυβος και ακαταστασία. "Εφθασε τέλος πάντων και ή μεγαλουργός 

25 Μαρτίου και μετ ' ού πολύ μας άνηγγέλθη ότι κατ' έκείνην τήν ήμέ

ραν ό έκ Π. Πατρών Γερμανός ύψωσεν ελευθερίας σημαίαν είς Πάτρας, 

ότι πολιορκούνται οί Τούρκοι είς τό φρούριον τής πόλεως και ότι σύμ

πασα ή Πελοπόννησος ήγέρθη τυραννόμαχος ! Δέν άρκοΰσι ταύτα άλλά 

συγχρόνως σχεδόν διεδόθη καϊ ή έκ Δακίας εκστρατεία τοΰ ευγενούς 

Ύψηλάντου, έφθασεν ή προσκλητήριος διακήρυξις του και πολλαί άλλαι 

φήμαι ψευσθείσαι μετ ' έπειτα, ότι δηλ. αυτός προχωρών διευθύνεται εις 

Κωνσταντινούπολη, καϊ άλλα τοιαύτα. 'Αλλά τήν μεγίστην χαράν τών 

έν Λευκάδι εταίρων έφαρμάκευσεν ή θλίψις, ότι ή Δ. Ελλάς δέν έκι-

νήθη, ένώ ή 'Ανατ. Ελλάς έλεγον ότι είχεν έκραγή ήδη· ή έπανάστα-

σις ειχεν έκραγή πλέον ό καιρός έπετα, ή σφαγή τού Πατριάρχου 

μας και πολλών άλλων τού κλήρου και τού λαού εκλεκτών ειχε τελεσθή 

καϊ τρόμος ήτο μή τά έπϊ τής Πρεβέζης και του Μακρυνόρους κατα-

βάντα πλήθη βαρβάρων ριφθώσι διά Μεσολογγίου είς Πελοπόννησον και 

σβύσωσι τήν άναφθείσαν δάδα, πριν έκχυση πυρκαϊάν" και όμως ή 

Δ. Ελλάς έκοιμάτο ! Ή έν Λευκάδι Επιτροπή τών εταίρων δέν 

έπαυε γράφουσα καθ' έκάστην προς τούς έκεϊ οπλαρχηγούς διά νά 

κινηθώσι πλέον. Ματαίως τους άνεμίμνησκε τάς συμφωνίας και υπο

σχέσεις των, ματαίως τούς έπρότεινε φόβητρον τούς ίδιους των όρκους, 

ματαίως - ό μέν Ζόγκας άπολογούμενος έλεγεν, Οτι ό Βαρνακιώτης 
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διστάζει και δέν θέλει νά κινηθή 1 , ό δέ Βαρνακιώτης ότι κ τά δυστυ-
χίαν ασθενεί και αδύνατον εϊναι νά δράμη έξω. Δέν έπαυεν έν αύτώ 
ή έν Κέρκυρα επιτροπή νά γράφη και νά έλέγχη τούς Λευκαδίους 
έπ' άμελεία, ένώ δικαιότερον ήτο νά μέμφεται αυτούς τούς οπλαρχηγούς 
τής Δ. Ελλάδος διά τήν άναλγησίαν των. "Οπως και άν έχη έβιάζοντο 
καϊ διά τούς έλεγχους έτι αυτούς νά γράφωσιν οί έν Λευκάδι εταίροι 
προς τούς οπλαρχηγούς τούτους έντονώτερον και νά τούς παρακαλώσι 
καθ' έκάστην νά έγερθώσι πλέον διά μιας. Δυστυχώς όμως αυτοί έπρό-
τεινον πάντοτε τά αυτά δικαιολογήματα, έως ότου συνέβη ό,τι έφο-
βούμεθα ! Ό Ίουσούφ πασσας καταβάς έκ Πρεβέζης (ίδέ τόν Φραντζήν) 
μέ άρκετόν πλήθος Αλβανών, έπερασε διά τής "Ακαρνανίας είς 
Πάτρας, όπου και τήν Κυριακήν τών Βαΐων διέσπειρε μέγαν όλεθρον, 
κατέστρεψε τήν πόλιν, ήχμαλώτισεν αρκετούς και διέλυσε τήν πολιορ-
κίαν τού φρουρίου. Τήν αυτήν εβδομάδα τών Βαΐων έφθασε τό πικρόν 
τούτο άκουσμα είς Λευκάδα και μετ ' αΰτοΰ πλήθος Ελλήνων άπό τήν 
Πελοπόννησον και μάλιστα άπό τάς Πάτρας και τάς πλησίον επαρ
χίας φευγόντων, τούς οποίους προσεδέχθη και ή Ετα ιρ ία εΰνοϊκωτατα, 
διότι έλάμβανον καθ' όλην τήν διαμονήν των οικήματα, τροφάς, ενδυ
μασίας και πασαν άλλην περίθαλψιν, ώστε και μετά ταΰτα είς τήν 
Λευκάδα πάντοτε προσέτρεχον οι πλείστοι τών καταδιωκομένων, όπου 
λαμβάνοντες πάσαν συνδρομήν έμενον έπ' ολίγον και έπειτα οί δυνάμενοι 
νά όπλοφορώσιν, άφίνοντες τάς οικογενείας των ύπό την άρωγήν τών 
Λευκαδίων και λαμβάνοντες παρ' αυτών όπλα καϊ πασαν μάχιμον 
παρασκευήν, έτρεχον όπου ό "Αρης έκάλει τόν "Ελληνα. Ταΰτα ομως, 
έγίνοντο διότι ή Αγγλική τών νήσων διοίκησις δέν εχεν έτι ύποπτευθή 
και δέν έφρόντισε νά παρεμπόδιση τούς προσερχόμενους φυγάδας. Και 
τωόντι ό τότε τοποτηρητής τής Λευκάδος Οκτάβιος Τάμπλ, δέν ειχεν 
ύποπτευθή οΰδ' έπίστευεν ότι ήδύνατο νά γίνη έπανάστασις είς τήν 
Ελλάδα. "Επειτα όμως έξηγερθη πανδήμως κατά τής επαναστάσεως 
μας ή Αγγλική διοίκησις και άντενήργγισε τοσούτον, ώς είναι είς όλους 
γνωστόν ! Και κατ' αρχάς έφάνη ουδέτερα και άντέπραττε κρυφίως 
μόνον είς πάν βήμα τών επαναστατών. "Επειτα όμως έρριψε φανερά 
τό προσωπεϊον και ενήργησε τοσαΰτα υπέρ τών έχθρων και μεταξύ τού-

1 Καϊ τούτο απεδείχθη κοιτά δυστυχίαν μετέπειτα, ώς αυτή ή Ιστορία 
μαρτυρεί. 



86 ΤΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

των έπροκήρυξε διά της Ιονικής Αρχής νά μή λάβωσιν οί Ίωνες ( Ιόνιοι) 
μέρος εις τόν αγώνα, και εάν τις έτόλμα, νά δημεύωνται τά κτήματα 
του, και άν ήθελε συλληφθή νά υποβάλλεται εις «ΰστηράν δίκην, οί δέ 
προσορμιζόμενοι Φυγάδες νά μήν είναι δεκτοί πλέον, και μέ τοΰτο 
έπροξένηοε χωρίς νά τό έννοήση άρκετήν ώφελειαν και ευηργετει συνάμα 
και τους "Ελληνας, διότι δέν έφυγε πλέον ουδείς τούτων άπό τήν 
καπνίζουσαν γήν του, άλλά έμεινε νά σφάξη ή νά σφαγή. Και ή 
απελπισία δέν είναι πολλάκις ή μήτηρ τών θριάμβων ; 

Έν τούτοις ή καταστροφή τών Πατρών ετάραξε τούς έν Επτανήσιο 
εταίρους και μάλιστα τούς έν Λευκάδι, οϊτινες έγραψαν ευθύς ελέγ
χοντες πικρότατα τούς οπλαρχηγούς τής Δυτ. Ελλάδος, άφοΰ μάλιστα 
έλαβον και έκ Κερκύρας γράμματα περί τούτου. Έπείσθη τέλος πάντων 
ό Ζόγκας και κατά τήν δευτέραν εβδομάδα τοΰ Πάσχα (1821) διαιρέ-
σας τούς μαχητάς του εις δύο, κατέλαβε τάς θέσεις τοΰ Μακρυνόρους καϊ 
τό κατά τόν 'Αμβρακικόν Λουτράκιον. Άλλά δέν ήτο άρκετόν τοΰτο! 
Έπρεπε νά ξεσπάση και εις τήν Δ. Ελλάδα ή έπανάστασις, κατά 
τά συμφωνημένα, καϊ νά έλευθερωθή ή Βόνιτζα. τά προ τής Λευκάδος 
δύο φρούρια τής Ακαρνανίας, τό Βραχωρι και νά έμποδισθή πάσα τών 
Τούρκων διάβασις εις τήν Πελοπόννησον άπό τά μέρη εκείνα. "Εγραψε 
λοιπόν ή Κερκυραϊκή Ετα ιρ ία επίτηδες πρός τήν έν Λευκάδι λέγουσα, 
οτι εις τών συνετωτέρων τούτων πρέπει νά μεταβή κρυφίως εις Ά κ α ρ -
νανίαν, άφοΰ πρότερον γράψη νά παρευρεθώσιν οί οπλαρχηγοί τής 
Δυτικής εις Περατιάν, και νά τούς συμβιβάση όπως δυνηθή διά νά 
έφορμήσωσιν ομοφώνως. 

Ά λ λ ' ό πρεσβευτής ούτος έπρεπε νά είναι μόνον συνετός και ρητο
ρικός ; Δέν ήτο ανάγκη πρός τοις άλλοις νά είναι άφοβος και νά περι-
φρονή τής Αγγλικής δυναστείας τήν σκληρότητα ; Τίς λοιπόν συνή-
νωνεν όλα ταΰτα : Είς αληθής "Ελλην, εις παράφορος διά τήν 
έπανάστασίν μας, ό Ί ω . Ζαμπέλιος ! "Ολοι αυτόν έπεψήφισαν τότε και 
Ολους τούς ήκουσεν εύγνωμόνως, και μή φοβηθείς, διότι ήτον είσαγγε-
λεύς ήγουν, λαμβάνει τά έκ Κερκύρας γράμματα πρός τούς οπλαρχη
γούς, επιβαίνει κρυφίως · ήν ήμεραν τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου (1821) 
είς πλοιάριον και μέ κίνδυνον μέγαν επιχειρεί τήν άπόβασιν, ένώ ό 
εταίρος Ανδρέας Φέτσης, λιμενάρχης τότε, ιστάμενος είς τό λιμεναρ-
χείον μέ τό ρινόμακτρον άνά χείρας έπρεπε νά τοΰ κάμη μέ τοΰτο 
σημεϊον, αν, τυχόν, έβλεπεν ότι ή φρουρά κινείται. Ά λ λ ' ευτυχώς δέν 
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έγινε τίποτε και ανυπόμονος ό I. Ζ . πετα είς τήν ξηράν. Τό μονόξυλον, 
τό οποίον μετέφερε τόν άνδρα, ήτο Λευκαδίου τινός Παρασκευα, Οστις 
λαμβάνων 8 δίστηλα κατά μήνα ύπό τής Εταιρίας άπέπλεε συνήθως 
και νύκτα και ήμεραν έπί προφάσει αλιείας και μεταβαίνων είς Ά κ α ρ -
νανίαν άπό τον Μώλον Καληγονίου, έφερε γράμματα πρός τούς έπα-
ναστάτας και πάσαν βοήθειαν έκ μέρους τής Εταιρίας. Μετά καιρόν 
δέ οί Λευκάδιοι εταίροι έμίσθωσαν και άλλο μονόξυλον μέ τήν αυτήν 
άμοιβήν, κυβερνώμενον ύπό τοΰ εμπειρότατου Δεχαδούχου (;) ώστε μέ 
τά δύο ταΰτα πλοιάρια πολύν καιρόν διετήρουν τάς ανταποκρίσεις των 
και έπεμπον μάχιμους παρασκευάς και άλλα είδη εις τήν Δ. Ελλάδα 
μέ τόσην μυστικότητα, ώστε όσον και άν έσπούδασεν έπιμόνως ή Ά γ γ λ . 
Διοίκησις δέν ήδυνήθη νά εξιχνίαση τά πραττόμενα. ουδέ τά μέσα τής 
μετά τών επαναστατών ανταποκρίσεως, άν και ήτο μανιώδης τότε 
και μέ πάσαν κακόνοιαν έζήτει νά βλάψη τόν ένδοξον αγώνα. 

Έν τούτοις καταπεσών ό Ζ. πρηνής είς τό μονόξυλον και σκεπασθείς 
ύπό τοΰ Παρασκευα μέ καππόταν έμεινε σιωπών, ένώ ό Παρασκευάς 
πηδών εις τήν θάλασσαν, διότι τά νερά ήσαν τόσον ρηχά ώστε διέβαινέ 
τις άπό τό Καληγόνιον είς τήν απέναντι στερεάν μέ τούς πόδας, και 
ώθών τά πλοιάριον έπί προφάσει ότι συνέλεγε θαλαασινά, έπροχώρει 
μέ φόβον και προσοχήν. Ό δέ Ανδρέας Φέτσης εις έπί τούτου (;) 
πλοίου διορισθείς έμβήκε και έδηλοποίει προς τον Παρασκευαν τάς 
διαβάσεις τών πλοιαρίων, όσα άπο τήν πόλιν διέβαινον είς τά φρούρια 
Άγιου Κωνσταντίνου και Αλεξάνδρου, φέροντα τάς τροφάς και τάς 
φρουράς. Τοιουτοτρόπως ό Φέτσης διηυκόλυνε τήν διάβασιν είς τόν 
Ζαμπέλιον. 

Άποβάς τελευταίον ασφαλώς, εύρεν εις Περατιάν τόν Ζόγκαν, άλλ' 
όχι και τόν Βαρνακιώτην, διότι αυτός είχε παραγγείλει νά τόν ειδο
ποιήσουν είς τό εκεί πλησίον χωρίον, εύρισκόμενον άπό κάτω. 

Τότε έμήνυσεν ευθύς ό Ζ. πρός τοΰτον και ήλθεν, ό δέ Ζ. ένθύμησεν 
εντόνως πρός αυτούς τάς συμφωνίας των, τούς όρκους των και τούς 
παρεκάλεσε θερμώς έν ονόματι τής Πατρίδος ν' άφήσωσι πάσαν ίδιαι-
τέραν δυσαρέσκειαν και ν' άνοίξωσιν όμοφώνως τήν έπανάστασίν και 
είς τήν Άκαρνανίαν. Έπείσθησαν τελευταίον, το όποιον και εμπρά
κτως ενήργησαν τήν ήμεραν τής Πεντηκοστής, και στρώσαντες τότε 
τράπεζαν έκαμαν διαφόρους προπόσεις υπέρ τής Ελλάδος και εψαλον 
διαφόρους ώδάς. Ά λ λ ' ό ανήσυχος Παρασκευας, βλέπων τόν ήλιον πρός 
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τήν δύσιν κλίναντα, ήρχισε νά παρακινή τον Ζαμπέλιον ν' άναχωρήσω-

σιν. "Οθεν φιληθείς μετά τών οπλαρχηγών άνεχώρησε και προς το 

εσπέρας έφθασεν είς Λευκάδα. Μόλις έπροχώρησεν είς τήν νήσον Λευ

κάδα 40 βήματα, και δύο χωροφύλακες ερχόμενοι άπό του Πασά τήν 

Βρύσιν, ίδόντες τόν Παρασκευάν, ύπωπτεύθησαν ότι έρχεται άπό τήν 

Στερεάν (διότι παρετήρησαν είς τό μονόξυλον μάλλινα τινά φορεματα 

τά όποια ούτος έφερεν άγοράσας εκείθεν), και ώρμησαν νά τόν δέσουν. 

Ά λ λ ' ούτος αρπάζει τό πιστόλι ενός έξ αυτών τόν κτυπά είς τήν 

κεφαλήν, τόν ρίπτει ήμιθανή, πηδά είς τά κύματα και κολυμβών φθά

νει είς Άκαρνανίαν και εκείθεν είς Μεσολόγγι, Οπου μαχόμενος έπεσεν 

ήρωίκώς. Ό Ιωάννης Ζ . , ώς είσαγγελεύς, έπρεπε νά τόν κατηγορήση 

'άναποφεύκτως και τόν έκατηγόρησεν και κατά τούς τότε νόμους έδημεύ-

θησαν τά ολίγα κτήματα του. Ά λ λ ' ό I. Ζαμπελ. έπρότεινεν είς τήν 

Φιλικήν Έταιρίαν, ώστε όχι μόνον άπεζημιώθη διά τήν στερησιν του 

κτήματος του, άλλά και τήν σύζυγόν του έπροστάτευσαν και είς αυτόν 

έστελλον έν όλόκληρον έτος τόν μισθόν τών 8 διστήλων και έγραψαν 

έπειτα είς Μεσολόγγιον, τό όποιον είχεν έλευθερωθή νά τόν συγκατατά-

ξουν ύπομίσθιον είς τό στρατιωτικόν τής πόλεως». 

["Επεται το τέλος]. 

Α Ρ Κ Α Δ Ι Κ Α Χ Ω Ρ Ι Κ Α Π Ε Ρ Ι Π Α Ι Γ Μ Α Τ Α 

(Λαογραφικά σημειώματα). 

Παρ' όλην τήν άπό τίνος ού σμικράν παρ' ήμϊν έπίδοσιν καθ' όσον 
αφορά είς τάς λαογραφικάς μελετάς και έρευνας, ελαχίστη, μάλλον δέ 
ουδεμία, κατεβλήθη προσοχή σχετικώς πρός έν είδος τής εθνογραφικής 
φιλολογικής υλης, τα χωρικά περιπαίγματα, άτινα μεγάλης σπουδής άξια 
τυγχάνουσι. Χωρικά περιπαίγματα λέγοντες έννοούμεν τά ανέκδοτα και 
τά σκώμματα εκείνα, άτινα ό λαός έπλασεν είς βάρος και πρός λοιδω-
ρίαν τών κατοίκων τούτου τού χωρίου ή έκε νης τής κώμης. Ή συλ
λογή καϊ ή δημοσίευσις τών χωρικών περιπαιγμάτων, άτινα έχουσι τήν 
αρχήν αυτών πολλάκις είς πολύ προγενεστέρους ημών χρόνους, τά μάλι
στα θά συμβάλλη, πρός τοις άλλοις, είς τήν μελέτην τού λαϊκού σατυ
ρικού πνεύματος, τό όποιον έκ παλαιού τόσον αφθονεί έν τή πατρίδι ημών. 

Καθ' όσον γνωρίζομεν πρώτος και μόνος ό έν Πάτραις πατριωτικώ-
τατος ιατρός κ. Χρήστος Κορυλλος έδημοσίευσεν 1 ειδικώς χωρικά περι
παίγματα, αναφερόμενα εϊς τινα χωρία τής Αιγιαλείας και τών Καλα
βρύτων. Ημεϊς δέ δημοσιεύομεν μετά τίνων προχείρων σημειώσεων 
χωρικά περιπαίγματα αναφερόμενα είς τά χωρία τής πατρίδος ημών, 
τής Αρκαδίας, επιφυλασσόμενοι πολλώ πλείονα και σημαντικώτερα νά 
δημοσιεύσωμεν έν τοις ήμετέροις Μνημείοις τής Νεωτέρας Αρκαδικής 
Ιστορίας. 

Α' 

Ό θεός νά σε φυλάγη, 
από μπουκα ντουφεκιου 
κι' άπό πόδι μουλαριου, 
άπό Καστρίτικη ψείρα, 

Δελτίον τής Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας. Τόμ. Β' σ. 148 — 51. 
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άπό Βερβαινιώτικη κλεψιά, 
άπό Αγιοπετρίτικη ψευτιά, 
άπό Δολιανίτικη πείνα 
κι' άπό Άγιαννίτη 'περιφάνεια. 

Δύο παραλλαγάς του περιπαίγματος τούτου δημοσιεύει ό ημέτερο; 
καθηγητής κ. Ν ικ . Πολίτης'. Τό Καστρί, ού οί κάτοικοι κατηγορούνται 
ώς φθειριώντες, είναι πρωτεύουσα τοΰ δήμου Τανίας. Τ ά Βέρβαινα, ών 
οί κατοικοι θεωρούνται επιρρεπείς είς τήν κλοπήν, και τά Δολιανά, ών 
οί κάτοικοι θεωρούνται μπακανάρηδες, είναι τά γνωστά έκ τής ιστορίας 
τοΰ αγώνος χωρία, πρωτεύουσαι τά νΰν ομωνύμων δήμων. Ο "Αγιος 
Πέτρος, ού οί κάτοικοι διασύρονται ώς ψεύσται, και ό "Αγιος Ιωάννης· 
ού οί κάτοικοι διασύρονται ώς ψευτοπερήφανοι, άνήκουσιν ό μέν είς 
τον δήμον Πάρνωνος, ό δέ είς τόν δήμον Θυρέας. — Οί τρεις πρώτοι 
στίχοι τιθέντες, ίνα καταστήσωσι γενικώτερον τό περίπαιγμα, εύρηνται 
και μόνοι 2 

Β ' 

Δημητσιάνα, δήμος τ' "Αννα 

τσάι Μαλλουχοι, γιοι τοΰ Μάλχου. 

Οί κάτοικοι τής Δημητσάνης, τής κλεινής πόλεως τής ιστορίας και 
τών μεγάλων αναμνήσεων, κατηγορούνται ώς αφιλόξενοι, τσιφουτιδες, 
Εβραίοι, εντεύθεν δέ οι περίοικοι άναφέρουσι χάριν εμπαιγμού τήν ετυ-
μολογίαν τής λέξεως Δημητσάνα έκ τοΰ δήμος τοΰ "Αννα' τοΰ "Αννα, 
όστις, κ α θ ' ά έκ τής Γραφής ένθυμεϊτα: ό αναγνώστης, ήτο ό πενθερός 
τοΰ Εβραίου άρχιερέως Κ α ϊ ά φ α 3 , τοΰ κρίναντος τόν Σωτήρα ημών. 
Το έν λόγω περίπαιγμα κατ ' ανακοίνωσα λογίων τινών Δημητσανι-
τών, αποδίδεται είς τόν ύπό διπλούν τύπον, Τυρταίου και θερσίτου, 
γνωστόν αύτοσχέδιον Δημητσανίτην ποιητήν Παναγιώτην Κάλαν, τόν 
γνωστότερον ύπό τό όνομα Τσοπανάκον 1, όστις διά τών αφελών αύτοΰ 

1 Μελέται περι τοΰ βίου καί της γλώσσης του Ελληνικού λαοϋ. — Παροι
μίαι. Τόμ. Α' σελ. 214 κ. έ. 

2 Συντομον δοκίμιον περί παροιμιών καί παροιμιωδών έκφράσεων τής νεοελ
ληνικής γλώσσης, ύπό /. Δε Κιγάλλα έν τή Νέα Πανδώρα, Τόμ Γ' σελ. 321, 
άριθ. 42. 

3 Πρβλ. Εύαγγέλιον κατά Ίωάννην, κεφ. Ι Η ' , 13. 
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θουρίων τόσον έξήπτε τά πατριωτικά αισθήματα τών κατά τήν Έ π α 
νάστασίν, μάλιστα δέ κατά τήν πολιορκίαν τής Τριπόλεως 2, εμπολέ
μων προγόνων μας, και όστις πριν ή έμπνευσθή ύπό τής άρηίου μούσης 
έστιχούργει καυστικάς σατύρας κατά τών συμπολιτών αύτοΰ 3 . Κατ 
ασφαλεστέρας όμως πληροφορίας άλλως έχει τήν αρχήν τό ανωτέρω 
περίπαιγμα : Κατά τούς χρόνους εισέτι τής δουλείας μεγάλως άπησχό-
λει τούς λογίους Δημητσανίτας τό έτυμον τοΰ ονόματος τής πατρίδος 
αυτών, δέν έλειπον δε προβαλλόμεναι και τίνες έτυμολογίαι παραπλή-
σιαι πρός έκείνας τοΰ Μεγάλου ετυμολογικού και ένίων άλλων βυζαν-
τήνών γραμματικών τάς προκαλούσας άσβεστον τόν γέλωτα. Μία τών 
τοιούτων ήτο και ή προκειμένη, Δημητσάνα = δήμος τοΰ "Αννα. Δέον 
όμως νά σημειωθή ότι ή τοιαύτη ετυμολογία ουδόλως ήδύνατο νά 
θεωρηθή ώς καθαπτομένη τών Δημητσανιτών. διότι ούτοι και μάλιστα 
οί επίσημοι ύπερηφανεύοντο κατά τούς προ τής Επαναστάσεως χρόνους 
ώς καταγόμενοι άπό τών πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, είτε 
άπό τοΰ Ιωσήφ, τοΰ μνηστήρος τής Δεσποίνης τών Ουρανών, εϊτε άπό 
άλλων επισήμων εν τή Γραφή Ιουδαίων. Τοιαύτην κηρύσσοντες τήν 
εαυτών καταγωγήν οί φίλοι Δημητσανϊται ύπερηκόντιζον, έφρόνουν, 
πάντας κατά τήν πατραγαθίαν. Εννοείται ότι σύν τώ χρόνω έξελιπον 
τά ένασμενίσματα ταΰτα τών Δημητσανιτών, τά πολλαχοΰ κατά τούς 
βυζαντινούς χρόνους επικρατούντα 4 , ή δέ μνησθεϊσα ετυμολογία κατέ
στη περίπαιγμα. 

Λυπούμενοι ότι δέν κατέχομεν τό όνομα τοΰ έξενεγκόντος τήν ανω

τέρω έτυμολογίαν μεγάλου έτυμολόγου παραθετομεν και τινας άλλας 

1 Περί τούτου ΐδέ τάδε : Βίοι Πελοποννησίων ανδρών κατά τήν έπανάστασίν κλ. 
συνταχθέντες μεν υπο Φωτίου Χρυσανθοπουλου ή Φωτάκου, εκδοθέντες δέ υπό 
Σταίρου Άνδροπουλου. 'Αθήνησι 1888, σελ. 198 κ. έ. - Τάκη Κανδηλώρου Ανά
λεκτα ή Δημητσάνα, 'Αθήνησι 1897, σελ. 74 κ. ε. —Συλλογή εκδεδομένων και 
ανεκδότων ποιημάτων εκδιδομένη χορηγία τής Δ' τάξεως τοΰ Βαρβακείου Λυκείου, 
υπέρ ιδρύσεως κενοταφιον του ηρωος Άθανασίου Διάκου. Τεϋχος Α', εν ω Νικήτα, 
Τσοπανάκου καϊ ανωνύμων στιχουργίαι. 'Αθήνησι. 1876, σελ. 43 κ. έ. - "Ασματα 
Τσοπανάκου εκδοθέντα ύπό Ν. Παπαδοπούλου. 

2 Φιλήμονος Ιστορικόν Δοκίμιον περί τής Ελλην Επαναστάσ. Τόμ. Δ', 
σελ. 100. — Κ. Μ. Bartholdy, Geschichte Griechenlands κλ. Leipzig 
1870. Μέρος Α', σελ. 228 κ. λ. 

3 Τάκη Κανδηλώρου ε. ά. σελ. 75. 
4 Πρβλ. Παναγ. Κομνηνού Λακωνικά ιστορικά τε καί προϊστορικά, σελ. 164. 
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τοΰ αΰτοΰ ετυμολογίας 1. έπαυξάνοντες ούτω τόν κύκλον τών γραμμα
τικών τοΰ άναγνώστου γνώσεων : Κανδηλώρος (οίκογενειακόν όνομα έν 
Δημητσάνη) έκ τοΰ κόλουρος ( = κολοβός, πανούργος κατά συνεκδοχήν), 
Άρτοζήνος (βουνον έν Γορτυνία) έκ τοΰ άρτος Ζηνός, Μαλλούχος (οίκο-
γενειακόν όνομα έν Δημητσάνα) έκ τοΰ Μάλχος, τοΰ δούλου τοΰ Εβραίου 
άρχιερέως Καϊάφα, οΰ, Μάλχου, ό απόστολος Πέτρος άπέκοψε τό ώτίον 
κατά τήν σύλληψιν τού Ι η σ ο ύ 2 . Ή τελευταία ετυμολογία κατέστη 
περίπαιγμα, ήσαν δέ οί Μαλλοΰχοι ανέκαθεν έμποροι και τοκισταί. 

Γ ' 

πείνα ή τρανή 
κάνει τό Δολιανίτη σιμιντζή, 
για νά χορταίνη τό ψωμί. 

Περίπαιγμα έμφαϊνον τό ενδεές τών κατοίκων τών Δολιανών, οϊτινες έτι 

και νΰν άποδημοΰντες επαγγέλλονται συνήθως τόν όψοποιόν καϊ άρτοποιόν. 

Δ ' 

Μαγουλιανΐτες έκοψαν τά ξύλα αφ τό λόγγο, 

Κι" άφ' ου τά πελεκήσανε, έφθιάσαν τό σταυρό. 

Τόν πήραν, τόν κουβάλησαν στόν τόπο τού Κρανιου 

οί Βυτινιώτες οί καλοί, οί πρώτοι άγωγιάτες. 

Οί Στεμνιτσιώτες φθιάσανε τά σιδεροκαρφιά, 

μάρτυρες καλεστήκανε από τό Ζυγοβίστι. 

Είπανε τούτοι ψέμματα, και τό Χριστό "δίκασαν 

οί όχλοι οί παμμίαροι, οί Δημητοανοβραΐοι. 

Κατά τό περίπαιγμα τοΰτο οί Μαγουλιανίται, οί κάτοικοι δήλον ότι 

τών Μαγουλιάνων, τοΰ δήμου Μυλάοντος, έκοψαν τά ξύλα και κατε-

σκεύασαν τόν σταυρόν, έφ' οΰ καθηλώθη ό Χριστός, διότι οί Μαγου-

λιανϊται κατεγίνοντο κατά προγενεστέρους ημών χρόνους κυρίως είς τήν 

1 Κατ ανακοίνωσιν τοϋ έν Τριπόλει φιλίστορος και λογίου δικηγόρου κ. Κων
σταντίνου Δημητρακοπούλου έν τή βιβλιοθήκη Δημητσάνης έσώζετο τό αύτόγρα-
φον τοΰ γραμματικωτάτου Δημητσανίτου περιέχον τάς ετυμολογίας ταύτας και 
αλλάς πλείστας τοϋ ιδίου φυράματος. 

2 Πρβλ. Ευαγγελίου κατά Ίωάννην κεφ. Ι Η ' , 10. 
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ύλοτομίαν, οί Βυτιναΐοι, οί κάτοικοι τής Βυτίνης, οί τόν άγωγέα συνή

θως μετερχόμενοι, έκόμισαν τόν σταυρόν είς τόν Γολγοθάν, οί Στεμνι-

τσιώται, οί κάτοικοι τής Στεμνίτσης, επειδή ούτοι σιδηρουργοί και χαλ-

κεϊς είναι, κατεσκεύασαν τούς ήλους τής σταυρώσεως, οί Ζυγοβιστηνοί, 

οί κάτοικοι τοΰ Ζυγοβιστίου, τοΰ δήμου Δημητσάνης, οί ώς ανάξιοι 

πίστεως θεωρούμενοι, έδωκαν κατά τοΰ Ίησοΰ ψευδή μαρτυρίαν, και οί 

Δημιτσανοβραΐοι, οί έτοιμοι διά τήν έλαχίστην διαφοράν μεγάλους δικα

στικούς αγώνας νά άναλάβωσι, κατεδίκασαν τόν Σωτήρα. 

Τό έν λόγω περίπαιγμα έποιήθη, διότι οί κάτοικοι πάντων τών 

ανωτέρω πολισμάτων κατηγορούνται ώς άνθρωποι πονηροί, άνθρωποι 

κατ' εξοχήν τοΰ συμφέροντος, διά μικρόν κέρδος παραβαίνοντες πασαν 

άρετήν και πασαν ήθικήν αρχήν. 

Ε ' 

Φούλη, Φουλάκο, 

Φουλίτσα Παναγίτσα, 

φύλαε τους φουλάκους, 

και τους διακονιαράκους, 

νά πάν νά διακονέψουν 

και ναρθουν μέ φλουριά, 

νά φέρουνε λαμπάδια 

στο φούλη, στό φουλάκο, 

στη φούλα Παναγίτσα. 

Έν Γορτυνία, ένθα παν χωρίον απαντάται μετά διαφόρων ηθών και 

μετά διαφόρου χαρακτήρος, υπάρχει χωρίον τοΰ δήμου Λαγγαδιων, τό 

Ρεκοΰνι, τοΰτο τό ιδιάζον έχον, ότι δηλαδή ότι οί κάτοικοι τούτου είναι 

άπαντες σχεδόν έπαϊται. Μεταξύ τών 'Ρεκουνιωτών και τών ομοτέχνων 

αΰτοϊς Κραβαριτών ουδεμία άλλη διαφορά υπάρχει, ή ότι οί πρώτοι 

είναι μέν έπαϊται, άλλ' έπαϊται μή έπιζητοΰντες τόν οικτον διά τής 

έπιδείξεως τών ιδίων έστρεβλωμένων μελών και τών πεπηρωμένων τέκνων 

αυτών άλλως εργάζονται οί 'Ρεκουνιώται, γνωρίζουσι πατροπαραδότως 

τάς άράς καί τά μέσα, δι' ων νά προκαλώσι τόν έλεον καϊ τόν οικτον, 

και τής μάλλον άστοργου και μάλλον αδιάφορου καρδίας, έν ώ είναι 

υγιέστατοι. Τήν προστασίαν τοΰ άκοπωτάτου καϊ επικερδέστατου αυτών 

έργου έχουσιν αναθέσει οί 'Ρεκουνιώται είς τόν Άγιον Δημήτριον, οΰ 
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ναός περικαλλέστατος σχετικώς υπάρχει έν τώ περί οΰ ό λόγος χωρίω, 
καταπεπληρωμένος τιμαλφών αφιερωμάτων. Πρό τής εικόνος τοΰ προστά-
του Αγ ίου , ον φούλην (=άδελφούλην) ώς και τήν Θεοτόκον φουλίτσαν 
(=άδελφίτσαν) άποκαλοΰσιν, άπευθύνουσιν οί 'Ρεκουνιώται, προκειμένου 
νά άποδημήσωσι, τους ανωτέρω ίκετηρίους στίχους, καταστάντας περί
παιγμα τά νΰν, ότε οί 'Ρεκουνιώται, αφέντες, κατά μέγα μέρος, τήν 
έπαιτείαν έτράπησαν έπί έπιπονώτερα έργα. 

Γ ' 

Σην1 Παναγιά σήν "Αγια, σήν Πουρναροπαναγιά, 

'τσούλισε ό 'πιτάφιος, πάει τον κατηφόρη. 

— Τσ' έγινε ζημιά μεγάλη , 
τρία τσεριά διάρικα, 

τσαΐ ή τρανή δεκάριτοη λαμπάδα τον δεσπότη. 

Αναφέρεται τό περίπαιγμα τοΰτο είς τους Λαγκαδηνούς. 

Έν Λαγκαδίοις υπάρχει συνοικία Πουρνάρια καλούμενη και κατέ
χουσα μεθ' ετέρας συνοικίας, τοΰ Έπανω-Μαχαλά ή Λάκκας, τό άνώ-
τατον μέρος τής πόλεως τής κειμένης έπί τής ανατολικής πλευράς τοΰ 
όρους Αραίνα. Είς τά Πουρνάρια ύπήρχεν άλλοτε ναός τής Θεοτόκου, τής 
Πουρναροπαναγιάς, ώς ύπό τών έπιχωρίων καλείται. Τοΰ ναοΰ τούτου 
ποτέ περιαγόμενος, κατά τήν νύκτα τής Παρασκευής τών Παθών, ό 
επιτάφιος κατεκυλίσθη τον κατηφόρη ( = τ ό ν κατήφορο), συγκρημνισθέν-
των και φονευθέντων τών ιερέων, οί δέ Λαγκαδηνοί, καθ' ά οί άστυγεί-
τονες άναφέρουσιν έμπαίζοντες τήν αύστηράν αυτών οίκονομίαν, διαμει-
βόμενοι αλλήλους περί τής γενομένης ζημίας, άνέφερον μόνον τά τρία 
διάρικα (άξίας μιας διάρας=διλεπτου) τσεριά, τσαι τήν τρανή, δεκάρι
τση, λαμπάδα τον δεσπότη, ουδόλως λογιζόμενοι έν τή ζημία τήν άπώ-
λειαν τών ιερέων. 

Ζ 

Πότε θά γίνω άρχοντας, 
νά φά' τσεφάλι σκορδο! 

Περίπαιγμα άναφερόμενον ωσαύτως είς τούς Λαγκαδηνούς και έμφαί-
νον τήν δίαιταν τών παρ' αύτοίς προυχόντων. 

ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΑΙΓΜΑΤΑ 95 

Η' 

"Αν είσαι κλέφτης και φονιάς 

αίντε 'στις 'Ρίζες γίνεσοι παππάς. 

Είς τάς 'Ρίζας, χωρίον τοΰ δήμου Τεγέας, κατά τούς χρόνους τής 

δουλείας οί πλέον μυσαροί και βέβηλοι, οί δυνάμενοι νά έπιχειρήσωσι 

καϊ τά μείζονα άνοσιουργήματα υπέρ τών Τούρκων ιδιοκτητών τοΰ 

χοίρίου και της πέριξ εύφορου πεδιάδος (ήσαν δέ ούτοι αί οίκογένειαι 

τών Τριπολιτών Μαδουρ-Άγά και Γιασουφ -'Αγά, τών όποιων οί πύρ

γοι εισέτι σώζονται έν 'Ρίζαις) καθίσταντο οί ιερείς τοΰ χωρίου, επιβαλ

λόμενοι είς τούς λοιπούς χωρικούς ύπό τών Οθωμανών κυρίων. 

Θ' 

Καρυτηνός κοτζαμπάσης 
Τριπολιτσιώτης σκλάβος. 

Οί προύχοντες τής επαρχίας Γορτυνίας, Καρυταίνης τότε καλούμε
νης, έπί Τουρκοκρατίας κατερχόμενοι είς Τρίπολιν, τότε πρωτεύουσαν 
τοΰ Μωρέως, ένεδύοντο ευτελέστατα, πάντοτε δέ διά τής διακρινούσης 
τούς Γορτυνίους ευφυΐας έμεμψιμοίρουν έπιτηδείως διά τό δήθεν άπο-
ρον και τό πτωχόν τής πολιτείας αυτών, ώστε έξελαμβάνοντο ώς πράγ
ματι άποροι και πτωχοί - έντεΰθεν και ή ανωτέρα εμπαικτική παραβολή 
αυτών πρός τούς δούλους τών Τριπολιτών Οθωμανών. 

I' 

Άγιοπετρίτης, Στεμνιτσιώτης, 

Τριπολιτσιώτ' Άράπης, 

πρώτα δεύτερα 'ξαδέρφια. 

Οί Άγιοπετρίται μετήρχοντο και μετέρχονται τό τοΰ άνθρακέως 
μάλιστα επάγγελμα, όπως οί Στεμνιτσιώται τό τοΰ χαλκέως ή σιδη
ρουργού, έκ τών έργων δέ αυτών είναι άείποτε μουντζουρωμένοι, ώστε 
κατά τούς δούλους χρόνους έχλευάζοντο ώς πρώτα δεύτερα 'ξαδέρφια 
τών Άράπηδων τής Τριπόλεως. Έν Τριπόλει πρό τής Επαναστάσεως 
ύπήρχον πολυάριθμοι "Αραβες καταγόμενοι ώς έπί τό πολύ άπό τό Μισΐρι, 
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ώς έκαλεΐτο τότε κοινώς ή Αίγυπτος, δουλεύοντες είς τάς πλούσιας όθω-

μανικάς οικογενείας. 

I Α ' 

Ό Κάμπος 'βγάζει άλογα και τα βουνα λεβέντες. 

Ή παροιμιώδης αύτη 'έκφρασις, ήτις φαίνεται στίχος έκ ποιήματος, 

έν Γορτυνία κατέστη περίπαιγμα. Ό καζάς τής Καρυταίνης, ήτοι ή επαρ

χία Γορτυνίας, επί Τουρκοκρατίας διήρητο είς τέσσαρα τμήματα, σέμτια 

τουρκιστί λεγόμενα, είς τά Βουνά, τόν Κάμπο, τά Λειοδώρα και τήν 

Ακωβα και Πέρα Μεριά 1. Έ κ τούτων τά βουνά ήσαν τό μάλλον εύαν-

δρον τμήμα, οι δέ μαχιμώτατοι και άλκιμώτατοι αυτών κάτοικοι οί 

αποτελούντες διαρκοΰντος τοΰ αγώνος τό άθάνατον του Κολοκοτρώνη 

σώμα 2, κατηγορούν τούς ύπό τής επαχθεστέρας δουλείας λελυμασμένους 

και έκπεφυλισμένους Καμπίσιους, τούς κατοίκους τού Κάμπου, και μάλι

στα τούς οίκούντας τά τή Γόρτυνι ανήκοντα τότε μέρη τής Μεγαλοπο-

λίτιδος. αναφερόντες τήν ανωτέρω έκφρασιν. 

I B ' 

Βρε παίδια 'πο τήν Βυτίνα 

πώς περνάτε άπο τήν πείνα; 

Μέ κουτσια και μέ ρεβίθια 

μέ καμπόοα παραμύθια. 

Οί Βυτιναϊοι φημίζονται τοΰτο μέν ώς πειναλέοι, τούτο δε ώς δίδον

τες πίστιν είς σπερμολογίας και τερατολογίας, τάς οποίας ευχαρίστως 

άκούουσιν, ώστε και τήν' πείνα τους να λησμονήσουν. 

["Επεται συνέχεια] 
Ν. Α. ΒΕΗΣ 

1 Pouqueville, Voyage dans la Grece 2eme ed. Paris 1827, τόμ. V , 
σελ. 487 και 488, ένθα αναγραφή τών κωμών εκάστου τμήματος τοϋ χαζά 
Καρυταίνης μετά τοϋ πληθυσμοϋ εκάστης κατ οικογενείας. Πληρέστερον τοιού
τον πίνακα έπϊ τη βάσει τού Pouqueville και άλλων πληροφοριών παρέχει 
ο φίλος κ. Τάκης Κανδηλώρος έν τή Ιστορία τής Γορτυνίας, σελ. 258 κ. ε. 

2 Πρβλ. Φωτάκου Απομνημονεύματα, 'Αθήνησι 1857, σελ. 145. 
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σωλείω τής Κωνσταντίνης. Ό C h . Bayet άποδείξας διά πολλών ισχυ
ρών επιχειρημάτων οτι τό ψηφιδωτόν δέν δύναται ν' άνήκη είς τήν ζ " 
εκατονταετηρίδα, υποθέτει οτι ή έν τή επιγραφή χρονολογία είναι ή τών 
Σελευκιδών, όποτε αντιστοιχεί είς τό άπό Χριστού έτος 389, προσθέτει 
δ' ότι δέν είναι σπάνια τά παραδείγματα τοιαύτης χρονολογήσεως έν Φοι
νίκη. Και είναι μέν αληθές ότι έζήτησαν ν ' άποδείξωσιν ότι ή παλαιο
γραφία τής ψηφιδωτής επιγραφής τού δαπέδου τούτου καταβιβάζει 
αυτό πέραν τής Ε ' έκατονταετηρίδος, άλλά τήν άπόδειξιν ταύτην απο
κρούει σαφώς και πειστικώς ό αυτός Bayet , προσκομίζων παραδείγματα 
ές αυτής τής Δ ' έκατονταετηρίδος, ανάλογα κατά τόν τύπον πρός τήν 
προκειμένην έπιγραφήν. 

Τό ψηφιδωτόν τής Τύρου παρ" ολην τήν τεχνικήν αύτοΰ έντέλειαν 
ειναι ομως κατά τούτο δευτερευούσης σημασίας καθ' οτι ανήκει είς τό 
σύστημα τών πρός έπίστρωσιν χρησιμοποιουμένων, δέν δύναται δέ νά 
έχη τήν άξίαν ήν θά είχεν έτερον έκ τών κοσμούντων τά φατνώματα 
τών έν τή Ανατολή βασιλικών τών χρόνων τούτων. Τοιοΰτον ψηφοθε'-
τημα ευρέθη έν τινι πολίσματι τής Παλαιστίνης ύπό τοΰ δουκός de 
L u y n e s , άλλά δημοσιευθέν άνευ εικόνος και λεπτομερούς περιγραφής δέν 
δύναται νά καταλάβη τήν προσήκουσαν θέσιν έν τή ιστορία τής βυζαν-
τιακης τέχνης. Έν γένει δ' έν τή Ανατολή κατά τούς χρόνους τούτους 
παρατηρείται μεγίστη σπάνις ψηφιδωτών, μεμονωμένα δέ και ήκρωτη-
ριασμένα λείψανα δαπέδων μόνον εύρηνται σποράδην κατά τάς άπό 
τριακονταετίας γενομένας έν ταίς χώραις αυτής άνασκαφάς. Πλην τοΰ 
μεγάλου ψηφιδωτού τοΰ έν Θεσσαλονίκη Άγιου Γεωργίου, περί ού κατω
τέρω γενήσεται λόγος, ουδέν έτερον παράδειγμα ψηφιδωτής τοιχογρα
φίας προγενέστερον τών χρόνων τοΰ Ιουστινιανού υφίσταται, καίτοι 
βέβαιον είναι ότι και ένταΰθα, ώς έν τή Δύσει, πολυπληθή μνημεία 
διεκοσμήθησαν διά τοιούτων εικόνων. Είς τόν άφανισμόν τούτον συνετέ
λεσαν πρό παντός αί πολιτικαί θύελλαi, αϊτινες έπήλθον είς τάς χώρας 
τής Ανατολής, και ή έν αύταϊς έπικράτησις τοΰ ασπονδότατου πολεμίου 
τών ομοιωμάτων, τοΰ ισλαμισμού. 

Ί ν α τις έπανεύρη τήν διακοπτομένην συνέχειαν τής βαθμιαίως μορ-

φουμένης χριστιανικής ψηφιδογραφίας, δέον αύθις νά έπαναστρέψη εις 

τήν Ίταλίαν, έν ή περιεσώθη τό μοναδικον διά τήν έν αύτώ κατά χρο-

νολογικήν σειράν διατήρησιν ποικίλων μνημείων μουσείον, ή 'Ράβεννα, 

ήτις αληθώς διά τήν χριστιανικήν, ίδια δέ διά τήν παλαιοβυζαντιακήν 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΒΥΖ. TΕXN. 10 
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τέχνην υπήρξε δευτέρα Πομπηία. Δυσχερώς έν τή ιστορία τής αρχαίας 
ή τής μεσαιωνικής καλλιτεχνίας σημειοΰται τοιούτο φαινόμενον πόλεως 
ήτις ν' αναπαριστά τοσούτον έναργώς διά τών πολλών αυτής μνημείων 
μεγαλεϊον χρόνων παρωχημένων, έπαναφερουσα εις τήν μνήμην ζωηρώς 
κοινωνίαν ήτις ΰπό Ολως διάφορον του νυν πνεύμα έδρασεν επί τής 
πολιτικής σκηνής. Οΰδαμοΰ δύναται τις νά κατανόηση τήν βυζαντιακήν 
τέχνην όσον ένταΰθα μεθ' όλων αυτής τών ελαττωμάτων και τών αρε
τών. Καίτοι δ' έν τοις ψηφιδωτοϊς τών πρώτων χριστιανικών μνημείων 
τής πόλεως εύρηται συγκεκραμένος ό χαρακτήρ τής έν τή Ι τ α λ ί α αρχε
γόνου χριστιανικής και τής παλαιοβυζαντιακής τέχνης, όμως ή υπεροχή 
τής δευτέρας είναι έν παντί κατάδηλος. Άπό τών πρώτων ήμερων τής 
πολιτικής αυτής ακμής έκδηλούται ενταύθα ή ισχυρά έπίδρασις τής 
Ανατολής. Έν τώ έκκλησιαστικώ όργανισμω αυτής κατά μέγα μέρος 
έκυριάρχει τό έλληνικόν στοιχεϊον, οί πλείστοι δ' επίσκοποι, οϊτινες προέ-
στησαν τής πόλεως κατά τους χρόνους τούτους, έφερον ονόματα και 
επώνυμα ελληνικά. Κατ ' αυτήν δέ τήν Ε ' εκατονταετηρίδα οί τεχνϊται 
οί άνεγείραντες και διακοσμήσαντες τούς ναούς τής πόλεως προήρχοντο 
έκ Κωνσταντινουπόλεως, πρός ήν υπήρχε συνεχής επικοινωνία 1 . 

Τ ά έν 'Ραβέννη μνημεία έτυχον επιμελούς έρεύνης κατά τούς νεωτέ
ρους χρόνους, πολυάριθμα δ' είναι τά δημοσιευθέντα περί αυτών βιβλία, 
εϊτε έν τώ συνόλω εϊτε κατά μέρος 2 , πρωτεύουσι δέ τά αναφερόμενα είς 
τά ψηφιδωτά. Ά λ λ ά και πηγών παλαιών όσον αφορά είς τήν 'ίδρυσιν και 
τήν διακόσμησιν τών μνημείων τούτων δέν στερούμεθα, πολυτιμόταται 
δέ πασών είναι αί ειδήσεις Οσας παρέχει ήμϊν περί αυτών τό L i b e r pon-
t i f i c a l i s e c c l e s i a e R a v e n , (συγγραφέν κατά τήν Θ ' εκατονταετηρίδα). 

Τ ά παλαιότατα χριστιανικά ψηφιδωτά τής 'Ραβέννης ανάγονται είς 
τό πρώτον ήμισυ τής Ε ' έκατονταετηρίδος, περικλειόμενα εντός δύο 
μνημείων οΰχ ήττον σπουδαίων διά τήν άρχιτεκτονικήν αυτών κατα-

1 Leharte Hist des a r t s i n d u s t r i e l s τόμ. IV, σελ. 177. Πρβλ. Bayet, 
Recherches σελ. 81. 

2 Ciampini, V e t e r a m o n i m e n t a , 1690. —Quast, Die altchristl. Bau-
werke von Ravenna, Berlin 1842. — Rahne, Ein Besuch in Ravenna 
(Jahrb. f. Kunstwissensch., her. v. A . von Zahn, Leipzig 1868). — J. 
P. Richter, Die Mosaiken von Ravenna, Wien 1878.— Diehl, Ravenne, 
Paris 1885. — Συλλογήν δέ ύπερτετρακοσίων φωτογραφιών τών έν 'Ραβέννη 
ναών και έργων τέχνης έδημοσίευσεν ό αυτόθι φωτογράφος Ricci. 
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σκευην. Τό πρώτον τών μνημείων τούτων είναι τό καλούμενον Βαπτι-
στήριον τών Όρθοδόξων (S. G i o v a n n i in Fonte) , όπερ λέγεται 
ιδρυθέν ύπό τού επισκόπου Οΰρσου (+ 396), διεκοσμήθη όμως ύπό τοΰ 
επίσκοπου Νέωνος (430). Κατ ' άλλους αυτός ούτος ό Νέων μετεποίησεν 
είς βαπτιστήριον τό οικοδόμημα τοΰτο, όπερ πρότερον ήτο λουτρών 
ρωμαϊκός. "Οπως ποτ' άν ή, ή κατασκευή τοΰ μνημείου παρουσιάζει 
τόν συνήθη τύπον τών χριστιανικών βαπτιστηρίων τό διάγραμμα 
αΰτοΰ είναι όκτωγώνιον, μετά οροφής ήτις έσωθεν μέν παρουσιάζει 
όψιν ημισφαιρίου, έξωθεν δέ καταλήγει είς έν εϊδει πυραμίδος χαμη
λής στεγην, σχηματιζομένην ύπό οκτώ τομέων. Αί τέσσαρες αντί
στοιχοι πλευραί τοΰ όκτωγωνίου διανοίγονται ύπό κογχών έν εϊδει 
μυάκων, ούτως ώστε τό διάγραμμα τούτο έν τή βάσει καθίσταται 
τετραγωνικόν μετά στρογγυλών γωνιών. Ή εξωτερική όψις τού μνη
μείου ουδέν τό έξαιρετικόν παρουσιάζει, εσωτερικώς όμως ή διάθεσις 
αΰτοΰ είναι σύμμετρος καϊ αρμονική· οκτώ κίονες περιθέουσι κύκλω 
τό όκτωγώνιον, άνέχοντες τόξα δι' ων ίσοσταθμεϊται τό βάρος τών υπερ
κειμένων τοίχων, άνωθεν δ' αυτών εύρηται δευτέρα σειρά μικρότερων 
κιόνων μετά τόξων όμοιων περιβαλόντων τά έν τοις διαστήμασιν άνοι-
γόμενα παράθυρα. Ή ψηφίδωσις καλύπτει τό έσωτερικόν τοΰ βαπτι-
στηρίου άπό τής ημισφαιρικής οροφής μέχρι περίπου τοΰ ύψους τών 
στύλων, άξιολογώταται δέ τών εικόνων είναι αί εύρισκόμεναι έν τώ 
ανωτέρω μέρει, έν οίς διαπρέπει τό έν τώ κέντρω τοΰ τρούλλου έν 
δίσκω ψηφοθετημα, όπερ είναι έκ τών σπουδαιότατων λειψάνων τής έν 
'Ραβέννη χριστιανικής τέχνης. Έν τούτω παρίσταται ή βάπτισις τοΰ 

Χρίστου. Τό έδαφος τής συνθέσεως είναι χρυσοΰν αριστερά τώ όρώντι 
εικονίζεται βραχώδης όχθη τοΰ Ιορδανού πόταμου, έχουσα εγκατεσπαρ
μένα μεταξύ τών βράχων αραιά τινα φυτά μετ' ανθέων, είς τό χείλος 
δ' αυτής ΐσταται Ιωάννης ό Πρόδρομος, τόν άριστεράν πόδα έρείδων 
μικρόν ύψηλότερον τοΰ δεξιοΰ, περιβαλλόμενος δέ μόνον διά ιματίου, 
όπερ άπό τοΰ άριστεροΰ ώμου καταπίπτον καλύπτει μόνον μέρος τοΰ 
στήθους και τήν όσφύν ό έκτεινόμενος δεξιός αύτοΰ βραχίων μετά τής 
ωμοπλάτης και αί κνήμαι μέχρι τών μηρών άπομένουσι γυμνά. Περί 
τήν κεφαλήν ό Πρόδρομος φέρει στεφανον δόξης, έχει δέ μακράν κόμην 
κατίοχομένην πρός τόν αυχένα και βραχύ σφηνοειδές τό γένειον, περι-
χέει δέ δι' οστράκου τόν Ίησοΰν, όπερ ΰψοί διά τής δεξιάς χειρός, ενω 
διά τής αριστεράς φέρει μέγαν σταυρόν κατάκοσμον. Ό δέ Ίησοΰς 
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παρίσταται κατ' ενώπιον γυμνός, μόνον περί τήν οσφύν έχων όθόνην 
και μετά τών βραχιόνων κρεμάμενων, έμβεβαπτισμένος εντός τοΰ ύδα
τος μέχρι της γαστρός- έχει και ούτος βραχύ σφηνοειδές τό γενειον, 
κόμην δέ μακράν καϊ βοστρυχώδη, άπλουμένην πρός τούς ώμους· τήν 
κεφαλήν αύτοΰ περιβάλλει ό στέφανος τής δόξης, άνωθεν δ' εγγύτατα 
αύτοΰ καταχέει ό Πρόδρομος τό ύδωρ. Ά λ λ εκείνο όπερ προσδίδει 

Εικ. 6 8 , 'Η Βάπτισις τοΰ Χριστοΰ, ψηφιδοτου εκ τοΰ εν 'Ραβέννη 
Βαπτιστηρίου των Όρθοδόξων ( B a y e t ) . 

έξαιρετικήν σημασίαν είς τήν σύνθεσιν ταύτην είναι ή δεξιά τώ Ίησοΰ 

έκ τοΰ ύδατος έν προτομή προκύπτουσα μορφή, ήτις είναι προσωπο

ποίηση τοΰ Ιορδανού πόταμου, κατά τό σύστημα τής αρχαίας τέχνης, 

ής αί αναμνήσεις διετηροΰντο εισέτι ζωηραί καθ' ους χρόνους διεκοσμείτο 

τό βαπτιστήριον.Ό Ιορδάνης εικονίζεται γέρων βαθυπώγων, έστεμμένην 

διά στεφάνου έχων την κεφαλήν, έκτείνων όθόνην δι' αμφοτέρων τών 

χειρών πρός τόν Ίησοΰν και φέρων κάλαμον μετά θυσάνου καϊ φύλ

λων δι' αύτοΰ και δι' αγγείου παρά τήν όθόνην, ανεστραμμένου, έξ ού 
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ρέει ύδωρ, συμβολίζεται ή ίδιότης τής εικονιζόμενης προτομής. Άνωθεν 
αυτής έν τώ πεδίω εύρηται ήμιεξίτηλος ή επιγραφή IORD[ANUS]. 
Υπέρ τήν κεφαλήν τοΰ Ίησοΰ παρίσταται τό χαρακτηρίζον τήν σκη-
νήν ταύτην Άγιον Πνεΰμα έν εϊδει περιστεράς κατακορύφως κατερχό
μενης και μετ' άναπεπταμένων πτερύγων. 

Μετά τον δίσκον τοΰ βαπτίσματος περιθέει κύκλω πλατεία ταινία 
ψηφιδώσεως. έν ή εικονίζονται οί δώδεκα απόστολοι ιστάμενοι κατ' ενώ
πιον ή έν κατατομή, ενδεδυμένοι κατά τόν άρχαίον τρόπον διά χιτώ
νων και ιματίων καϊ φέροντες στεφάνους, αποτελούντες δ' οιονεί τ ιμη -
τικήν συνοδείαν τοΰ βαπτιζομενου κυρίου αυτών. Τό έδαφος τοΰ ψηφι
δωτού τούτου είναι έν αντιθέσει πρός τό τής βαπτίσεως κυανούν. Καίτοι 
δ' ό μουσειωτής πάντας τούς αποστόλους άπεικόνισεν όμοιομόρφως ένδε-
δυμένους, όμως διά τής ποικιλίας τής στάσεως και τής διαφοράς τής 
φυσιογνωμίας κατώρθωσε νά άποφύγη τήν μονοτονίαν τήν προκύπτου-
σαν έκ τής όμοιότητος τής περιβολής1. Μεταξύ τών αποστόλων ιδία 
διακρίνονται ώς έκ τής στερεοτύπου φυσιογνωμίας αυτών οί κορυφαίοι 
Πέτρος και Παύλος. Είς τά διαστήματα παρά τούς πόδας τών ιστα
μένων μορφών ό μουσειωτής παρενέβαλεν εικόνας κοσμητικών φυτών 
μετά μεγάλων φύλλων. 

Μετά τήν ζώνην ταύτην έπεται έτερα, ήτις κατέρχεται μέχρι τών 
αψίδων, αϊτινες περιβάλλουσι τά παράθυρα. Ή ζώνη αύτη αποτελείται έκ 
πολλών μικρών θεμάτων, άτινα έχουσι καθαρώς διακοσμητικόν χαρακτήρα, 
οίον θρόνων, δρυφάκτων, βωμών φερόντων έπ' αυτών ήνεωγμένα ευαγ
γέλια κτλ. , ταύτα δέ περιέχονται έν φατνώμασιν όριζομένοις ύπό κιόνων 
μετά επιστηλίων ομοίως διά ψηφιδώσεως εικονιζόμενων. Ό πλούτος τής 
διακοσμήσεως ταύτης και ή αφθονία τών θεμάτων, καίτοι δέν μαρτυ-
ροΰσι πολλήν φιλοκαλίαν, είναι όμως χαρακτηριστικά τής φροντίδας μεθ' 
ής επεδίωκον τήν έπίδειξιν έν τοις ψηφιδωτοίς κατά τούς χρόνους τού
τους. 'Η διακόσμησις εξακολουθεί καθ' όμοιον τρόπον και κάτωθεν τής 
ζώνης ταύτης. Και τά μεν διαστήματα τά μεταξύ τών τόξων καλύ-
πτουσι βλαστοειδή κοσμήματα, εις τά άνώτερον δέ μέρος αυτών εΰρην-
ται εικόνες συμβολικάι άνακαλοΰσαι εις τήν μνήμην τούς απλούς τύπους 
τής αρχεγόνου τέχνης. Ούτω ποΰ μέν εύρηνται άντωποί έν μέσω φυλ
λώματος δύο έλαφοι, ποΰ δέ δύο ταοί η περιστεραί. "Ομοια συμβολικά 

Bayet, Recherches, σελ. 82. 
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θέματα, πτηνών μάλιστα, εύρηνται άνωθεν και εκατέρωθεν τών παρα

θύρων. Τά δ' έν τώ μεταξύ φατνώματα καλύπτουσιν εικόνες ανδρών έν 

λευκή χιονώδει περιβολή, οιτινες κατά τήν πιθανωτάτην ύπόθεσιν παρι-

στώσι προφήτας τής Π. Διαθήκης. Τήν βάσιν τών παραθύρων περιθέει 

διάζωμα, κάτωθεν δ' αυτού εξακολουθεί ή ψηφίδωσις έξικνουμένη μέχρι 

τών στύλων τών άνεχόντων τήν κατωτέραν σειράν τών τόξων. Αί 

μέν τέσσαρες αντίστοιχοι κόγχαι τοΰ βαπτιστηρίου δέν φερουσιν ειμή έν 

τή στεφάνη άπλήν ταινίαν έκ ψηφίδων, τά δ' άλλα τέσσαρα αψιδωτά 

φατνώματα φέρουσι γεωμετρικά κοσμήματα μή παρουσιάζοντα τ ι το 

άξιον λόγου ύπό τεχνικήν έποψιν. 'Αξιολογωτάτη όμως είναι ή άνωθεν 

τών αψίδων τούτων έν τοις διαστήμασι ψηφίδωσις, ήτις αποτελείται έξ 

ελικοειδών φυλλωμάτων τεχνικώτατα και μετά πολλής καλαισθησίας 

έξειργασμένων και άτινα περιβάλλουσι μορφάς ανθρώπων ωσαύτως μετά 

πολλής τέχνης εικονιζόμενων. Οί στύλοι έφ' ών καταλήγουσι τά άκρα 

τών τόξων, φέρουσι σύνθετα κιονόκρανα μετά επιθημάτων κοσμουμένων 

διά σειράς φύλλων ακάνθου. Είναι δ' οί στΰλοι ούτοι νΰν έπικεχωσμενοι 

κατά τό πλείστον, τοΰ νΰν εδάφους όντος πολλώ υψηλότερου τοΰ αρχικού. 

Τοιαύτη είναι έν συνόλω ή ψηφιδωτή διακόσμησις τοΰ βαπτιστηρίου 

τών Όρθοδόξων, έμποιοΰσα είς τόν θεατήν, ώς έκ τής ποικιλίας και 

τής πολυχρωμίας τών αντικειμένων, λίαν εύάρεστον έντύπωσιν. Ειναι τό 

μνημείον τοΰτο έκ τών ολίγων όσα διετήρησαν άλώβητον σχεδόν τον διά-

κοσμον αυτών διά μέσου τοσούτων περιπετειών, καίτοι δε πολλάκις, 

ώς έν Ι τ α λ ί α είθισται, έγένοντο έν τή ψηφιδώσει έπισκευαί, ουχί πάν

τοτε μετά τής δεούσης προσοχής, όμως αύται δέν παρέβλαψαν τό 

αρχαιοπρεπές τοΰ συνόλου. Αί νεώτεραι τών επισκευών έγένοντο έν τώ 

βαπτιστηρίω μεταξύ τών ετών 1865 και 1885. 

Είς τήν λαμπρότητα τών χριστιανικών μνημείων τής πόλεως συνε-

τέλεσεν ή κατά τούς χρόνους τούτους εκλογή τής 'Ραβέννης ώς πρω

τευούσης τοΰ δυτικοΰ ρωμαικοΰ κράτους, άφ' οτου έχωρίσθη ή αυτοκρα

τορία είς δύο τμήματα. Ό Όνώριος εγκατασταθείς έν αυτή ποικιλο

τρόπως προσεπάθησε νά καταστήση τήν νέαν μητρόπολιν άνταξίαν τής 

αντιζήλου αυτής 'Ρώμης, κατά τό πλήθος καϊ τόν πλοΰτον τών χριστια

νικών μνημείων. Είς τοΰτο δέ μάλιστα συνετέλεσε τό ζωηρόν θρησκευ-

τικόν αίσθημα καϊ ή έλευθεριότης μεθ' ής έδαπάνα πρός ιδρυσιν και δια-

κόσμησιν ναών ή αδελφή αύτοΰ ή ύστερον αυτοκράτειρα Γάλλα Πλακιδία, 

σύζυγος Βαλεντινιανοΰ τοΰ Γ' και θυγάτηρ Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου. Και 
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περί μέν τών βασιλικών όσαι τή αρωγή αυτής ίδρύθησαν έν "Ραβέννη 

ανωτέρω έγένετο λόγος. Ατυχώς αύται καίτοι βέβαιον είναι ότι ήσαν 

κατάκοσμοι διά λαμπρών ψηφιδωτών, Ομως ουδέν σχεδόν διετήρησαν έξ 

αυτών οΰχ ήττον τήν ελλειψιν ταύτην άναπληροΐ προσηκόντως τό δεύ-

Είκ. 6 0 . Το Μαυσώλειον της Πλακιδίας (εκ φωτογραφίας A l i n a r i ) . 

τερον τής περιόδου ταύτης μνημεϊον τό περισώζον ψηφιδωτά εφάμιλλα 

πρός τά τοΰ βαπτιστηρίου. Τοΰτο είναι τό μαυσώλειον τής αυτοκρατο

ρικής οικογενείας, γνωστότερον ώς μαυσώλειον τής Πλακιδίας, νΰν δέ 

τιμώμενον έπ'ονόματι τών αγίων Ναζαρίου και Κελσίου (SS. N a z a r i o 

e Celso) . Έ ν αύτώ εύρηνται κατά xώραν, ώς και έν τη εϊκόνι 61 

δηλοΰται, τρεις μεγάλαι και μετά γλυπτικών χριστιανικών συμβόλων 
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σαρκοφάγοι έκ μαρμάρου, ών ή μέν έν τώ βάθει τοΰ έναντι τή είσόδω 
σκέλους είναι τής Πλακιδίας, ής τό σώμα έκάη κατά τό 1577" ή προς 
δεξιά περικλείει έτι τά λείψανα τοΰ αύτοκράτορος Όνωρου αδελφού τής 
Πλακιδίας και ή πρός αριστερά τά Κωνσταντίου τοΰ Γ ' , δευτέρου τής 
Πλακιδίας ανδρός και πατρός Βαλεντινιανοΰ τοΰ Γ ' . Παρά τή είσόδω 
εύρηνται δύο έτεραι σαρκοφάγοι. Τοΰ μνημείου τούτου δέν είναι μόνον 
πολυτιμότατος διά τήν ίστορίαν τής χριστιανικής τέχνης ό ψηφιδωτός 
διάκοσμος, άλλά καϊ ή αρχιτεκτονική, διότ: τό μαυσώλειον είναι τό δεύ
τερον γνωστόν υπόδειγμα τοΰ σταυροειδούς ρυθμού, όστις ώς εϊδομεν 
ανωτέρω (σελ. 67 κ. έ.) έξεπήγασεν έκ τής αρχιτεκτονικής τών υπο
γείων νεκρικών μνημείων τής Ανατολής. Η λαμπρά κατακόμβη τής 
Παλμύρας, ώς διά μακρών έξεθεσαμεν, επόμενοι ταΐς μελέταις τοΰ 
κ. S t r z y g o w s k i , είναι τό κάλλιστον πρότυπον τοΰ τοιούτου ρυθμού. 
Τό μαυσώλειον τής Πλακιδίας εσωτερικώς και έξωτερικώς παρουσιάζει 
σχήμα σταυρού, έχον τά μέν τρία τών σκελών ίσα, τό δέ πρός τήν είσο-
δον μακρότερον. Η έξωτερική αύτοΰ όψις ούδεμίαν παρουσιάζει διακό-
σμησιν τά σκέλη έχουσι κεκλιμένας συνήθεις στέγας, τό δέ κέντρον, δι ' 
ού σχηματίζεται ό έν τώ μέσω τροΰλλο,, έξωθεν είναι τετραγωνικόν και 
καλύπτεται ύπό στέγης έχούσης σχήμα χθαμαλής πυραμίδος. Η εσωτε
ρική όμως αύτοΰ διαρρύθμισις είναι πολλώ τεχνικωτέρα. Τά σκέλη τοΰ 
σταυρού κορυφοΰνται είς ήμικυλινδρικά θολωτά, το δ έν τώ μέσω ύπό 
τών άκρων τών θολωτών τούτων σχηματιζόμενον τετράγωνον έχει τάς 
πλευράς τοξοειδείς, έπ' αυτών δέ και τών μεταξύ κωνοειδών θολωτών 
(trompes) ύψοΰται ό τρούλλος. Τό τοιούτον σύστημα είναι, ώς προεί-
πομεν, έξελιξις τοΰ ρυθμού τών νεκρικών μνημείων τής Ανατολής. 
Ενταύθα κατά τοΰτο έτροποποιήθη τό διάγραμμα, ότε έχρησιμοποίη-
σαν μόνον έν τώ μέσω τον τρούλλον, ένώ είς τά σκέλη μετεχειρίσθησαν 
τά ρωμαϊκά θολωτά. Έν τώ δευτέρω γνωστώ ύποδείγματι τής τοιαύ
της αρχιτεκτονικής, τώ ναώ τών "Αγίων Αποστόλων έν Κωνσταντι-
νουπόλει, μετεχειρίσθησαν τρούλλους τόσον έν τώ μέσω όσον και είς τάς 
στέγας τών σκελών. 

Ό διάκοσμος τοΰ μαυσωλείου αποτελείται έκ ψηφιδώσεως, ήτις καλύ

πτει τόν τρούλλον, τά ήμικυλινδρικά θολωτά, τά φατνώματα είς ά 

καταλήγουσι ταύτα και τά σχηματίζοντα τό τετράγωνον τό καλυπτό-

μενον ύπό τοΰ τρούλλου Και έν μεν τώ κέντρω τοΰ τρούλλου εύρηται 

άπλοϋς σταυρός χρυσούς έπί εδάφους κυανού βυθυχρόου, έχοντος έγκατε-
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σπαρμένους χρυσούς αστέρας, δι ' ών κατά τό 'έθος της χριστιανικής 

τέχνης συμβολίζεται ό ουρανός. Είς δέ τά τέσσαρα κωνοειδή θολωτά 

εικονίζονται τά γνωστά σύμβολα τών Ευαγγελιστών. Τ ά πέριξ τού 

τρούλλου τέσσαρα τοξοειδή φατνώματα φέρουσι ψηφιδωτάς εικόνας 

Είκ. 61 Ή ψηφίδωσις του Μαυσωλείου τής Πλακιδίας και αί 
έν αυτω σαρκοφάγοι ( S c h u l t z e ) . 

ομοιομόρφους" είς έκαστον τούτων παρίστανται άνά δύο άνδρες ένδεδυ-

μένοι κατά τρόπον άρχαϊκόν διά χιτώνος και ιματίου, κατ ενώπιον 

περίπου, και έκτείνοντες τήν δεξιάν χείρα, ένώ διά τής αριστεράς φέρουσι 

βιβλίον - ούτοι κατά τήν πιθανωτάτην γνώμην είναι απόστολοι η μάρ

τυρες, έν τώ μέσω δ' αυτών εύρηται άγγείον, πρός δ πλησιάζουσιν έκα-
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τέρωθεν δύο περιστεραί ή άλλο τ ι παραπλήσιον συμβολικής πάντοτε ση

μασίας. Τ ά φατνώματα τών δύο εκατέρωθεν τή είσόδω σκελών έχουσι 

παραστάσεις ανάλογους πρός τάς τών φατνωμάτων τοΰ κέντρου, πλήν ότι 

έκεϊ άντί τών περιστερών εικονίζονται έλαφοι. Τ ά θέματα ταΰτα παρου

σιάζουσα άνάμιξιν τοΰ συμβολισμού τής αρχεγόνου τέχνης πρός τήν είκο-

νογραφίαν, ήτις ήρξατο μορφουμένη άπό τής Δ' έκατονταετηρίδος - πασών 

τών συνθέσεων τούτων τό έδαφος είναι χρυσοΰν. Σπουδαιότεραι όμως τών 

παραστάσεων είναι ή έν τω φατνώματι τού σκέλους τοΰ κατάντικρυ τή 

είσόδω και ή άνωθεν τής εισόδου αυτής. Και έν εκείνη μέν παρίσταται 

άνήρ φέρων έπ' ώμου σταυρόν καϊ έν τή χειρί βίβλον, πλησιάζων δέ 

προς κάμινον καίουσαν, ένώ εις τό έτερον άκρον εύρηται σκευοθήκη 

μετά βιβλίων έφ' ών άναγινώσκονται τά ονόματα τών Ευαγγελιστών. 

Τής περιέργου ταύτης σκηνής εδόθησαν ποικίλαι εξηγήσεις - επεκράτησε 

μέν έπϊ μακρόν ή γνώμη ότι ενταύθα παρίσταται ό Χριστός καίων τάς 

βίβλους τών αιρετικών, άλλά βραδύτερον αύτη άνηρέθη ύπό άλλης ήτις 

φαίνεται πιθανωτέρα - έβεβαιώθη δηλαδή έκ τής συγκρίσεως πρός ετέρας 

παραστάσεις ότι ό εικονιζόμενος ενταύθα είναι ό "Αγιος Λαυρέντιος 

βαίνων γαλήνιος και έμπλεως πίστεως πρός τό μαρτύριον 1. Ή δέ άνω

θεν τής εισόδου σύνθεσις, ήτις είναι ή άριστη καϊ λόγω εμπνεύσεως και 

λόγω εκτελέσεως και χρωματισμού, παριστά τόν Καλόν Ποιμένα έν 

μέσω τοΰ ποιμνίου αΰτοΰ, τή δεξιά θωπεύοντα μικρόν άμνόν και τή 

αριστερά φέροντα χρυσοΰν σταυρόν, άγένειον έχοντα τό πρόσωπον και 

κόμην ξανθήν και μακράν. Η στάσις και ή περιβολή τοΰ κλασσικού 

τούτου τύπου τής χριστιανικής τέχνης είναι μετά πολλής καλαισθησίας -

ό μέν χιτών είναι διάχρυσος αφήνων τόν τράχηλον γυμνόν, τό δέ ίμάτιον 

πορφυροΰν.Τήν εικόνα συμπληροΰσα εκατέρωθεν αραιά δένδρα και βράχοι, 

ένώ τό έδαφος τό είκονίζον τόν οΰρανόν είναι κυανοΰν. Τ ά ήμικυλινδρικά 

θολωτά καλύπτουσι χρυσοί αστέρες έπϊ εδάφους κυανού, είς δέ τά άκρα 

βλαστοειδή κοσμήματα καϊ άνθεμια.Τοιαΰτα είναι τά ψηφιδωτά τοΰ μαυ

σωλείου τής Πλακιδίας λόγω παραστάσεων, όσον δ' άφορα είς τήν 

τεχνικήν αυτών έκτέλεσιν αναμφιβόλως είναι έκ τών άριστων όσα περιε-

σωθησαν ήμϊν έκ τής Ε ' καϊ ζ " έκατονταετηρίδος. και κατά τοΰτο 

πολύτιμα ότι παρουσιάζουσιν έν ταΰτώ λαμπρόν σύνδεσμον τών αφελών 

τύπων τής αρχεγόνου τέχνης πρός τόν δογματισμόν, Οστις έκτοτε άρχε-

Richter, D i e M o s a i k e n v o n R a v e n n a σελ. 31 κ. έ. 
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ται ύποφώσκων έν τή χριστιανική τέχνη. Ή αρμονία τών χρωματισμών και 

ή άντίθεσις ήν παρουσιάζει ή λευκότης τών περιβολών πρός τα κυανοΰν 

έδαφος έμποιοΰσιν είς τον θεατήν έξαιρετικήν έντύπωσιν, ίλαράν και εύάρε-

στον, δυσκόλως έξαλειφομένην τής μνήμης και μαρτυρούσαν πόσον έγνώ-

ριζον οί καλλιτέχναι τών χρόνων εκείνων νά καθιστώσι διά τής διακοσμή-

σεως τά τοιαύτα μνημεία αληθείς ίεροϋς χώρους ελπίδος και παρηγοριάς. 

Έν τή 'Ρώμη τής αυτής εποχής ψηφιδωτά είναι τά έν ταϊς βασιλι-

καίς τής Άγιας Σαβίνης, Άγιου Παύλου (S. Pao lo - fuor i le mure) , 

τή Λιβεριανή (S . M a r i a Maggiore) και τώ προσευχητηρίω Αγίου 

Ιωάννου τοΰ Εύαγγελιστού. Και έν μέν τοϊς άλλοις ή έπίδρασις τής 

Ανατολής δέν είναι τοσούτον σαφής, έκδηλοΰται δ' έν αύτοίς μάλλον τό 

έν 'Ρώμη έπιχωριάζον σύστημα, άλλ' έν τή Λιβεριανή βασιλική, ήτις 

διεκοσμήθη έπί τής αρχής τοΰ πάπα Σίξτου τοΰ Γ ' (432 —440), τά 

ψηφιδωτά τοΰ μύακος έχουσι χαρακτήρα παλαιοβυζαντιακής τέχνης. 

Ταΰτα έχουσι παραστάσεις σκηνών τής Κ. Διαθήκης, τόν Εύαγγελι-

σμόν, τά Είσόδια, τήν Προσκύνησιν τών Μάγων, τήν έν τώ ναώ μετά 

τών γραμματέων και νομοδιδασκάλων όμιλίαν τοΰ Ιησού δωδεκαετούς 

κτλ. Έν δέ τώ θριαμβικώ τόξω τοΰ ίεροΰ βήματος εύρηται ψηφοθέ-

τημα θρόνου έν δίσκω περιστοιχουμένω ύπό τών κορυφαίων αποστόλων 

Πέτρου και Παύλου και ύπό τών πόλεων Βηθλεέμ και Ιερουσαλήμ. 

Σκηναί έκ τής Π . Διαθήκης εκτυλίσσονται έν τοις φατνώμασι τοΰ μέσου 

χώρου τής βασιλικής, έν όλω τριάκοντα έξ, ών έπτά γενόμεναι έξίτηλοι 

άντικατεστάθησαν ύπό τοιχογραφιών κατά τήν Ι ζ ' εκατονταετηρίδα. 

'Η πόλις, ήτις δικαιούται μετά τήν 'Ραβέννην νά καταλάβη πρω-

τεύουσαν θέσιν έν τή παλαιοβυζαντιακή τέχνη, είναι ή θεσσαλονίκη, ήτις 

ώς έκ τής επικαίρου και εμπορικής αυτής θέσεως υπήρξε το σπουδαιό-

τατον μετά τήν βασιλεύουσαν κέντρον τοΰ ανατολικού κράτους και ό 

κραταιότατος τών έν Ευρώπη προμαχώνων αύτοΰ, είς ον συνετρίβησαν 

πολλάκις τά σμήνη τών άπό βορρά κατερχομένων βαρβάρων. ' Η μεγάλη 

τής πόλεως άκμή και ή δύναμις και ό πλοΰτος άρχονται άπό τής Ε ' 

έκατονταετηρίδος, εις ήν ανάγονται και τινα τών καλλίστων αυτής χρι

στιανικών μνημείων. Είς τούς χρόνους τούτους ανήκει ή πρώτη κατα

σκευή 1 δύο τών άριστων βασιλικών, οσαι περιεσώθησαν μέχρις ημών, 

1 Λέγομεν ή πρώτη κατασκευή, διότι αμφότερα τά χριστιανικά ταΰτα μνη
μεία υπέστησαν τοιαύτας βλάβας υπό πυρκαϊών, σεισμών καϊ κεραυνών κατά 
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ών όμως ό διά ψηφιδώσεως διάκοσμος ή ηφανίσθη ή (έν Έσκί Δζουμά) 
ανήκει είς μεταγενεστέρους χρόνους. Τήν ελλειψιν όμως αύτοΰ πληροί 
έτερον μνημείον, όπερ είναι άξιον πολλού λόγου ού μόνον διά τά λαμπρά 
ψηφιδωτά άλλά και διά τήν άρχιτεκτονικην. Τό μνημείον τοΰτο είναι ό 
είς μωαμεθανικόν τέμενος μετατραπείς ναός τοΰ Άγιου Γεωργίου ( Ό ρ τ ά 
Σουλτάν Όσμάν τσαμισι'). 

Ό ναός έχει διάγραμμα περιφερές, εικοσιτεσσέρων περίπου μέτρων, 
διαμέτρου έν τή βάσει, φέρει δέ πέριξ έν τώ πάχει τοΰ τοίχου έπτά 
θολωτά παραρτήματα έν εϊδει παρεκκλησίων βάθους πέντε περίπου 
μέτρων και πλάτους έξ, ένώ όγδοον επίμηκες εύρηται καταντικρύ τή 
κυρία είσόδω, δεκαπέντε περίπου μέτρων μήκους, καταλήγον είς κόγχην. 
Τοΰτο αποτελεί τό βήμα τοΰ ναοΰ καϊ έχει εσωτερικώς σχήμα σταυ
ροειδές, φωτίζεται δέ ύπό τών έν τή κόγχη πέντε αψιδωτών παραθύρων. 
Τό κύριον σώμα τοΰ οικοδομήματος ύψοΰται 29,80 μ. υπέρ τό έδα
φος, καταλήγει δ' είς όροφήν χθαμαλήν, όξείαν έχουσαν έν τώ μέσω 
κορυφήν, έσωθεν δέ σχηματίζει εύρύτατον τρούλλον ήμισφαιρικόν, καλύ
πτοντα όλόκληρον τόν μέσον χώρον. 'Η διάμετρος αυτού δέν είναι ή 
αύτη καθ' όλον τό ύψος, διότι ό παχύτατος περιφερής τοίχος τής 
βάσεως (6 περίπου μέτρων) τελευτα άνωθεν τών παρεκκλησίων είς 
στέγην στενήν κεκλιμένην, ήτις περιβάλλει τό οικοδόμημα. Ό άλλος 
τοίχος κατά τό έν τρίτον λεπτότερος εξακολουθεί υψούμενος εσώτερον 
τής στέγης ταύτης, λεπτυνόμενος αύθις κατά τό μέσον και λήγων είς 
προεξέχουσαν κορωνίδα. Τό βάρος τοΰ τοίχου τούτου ύποβαστάζουσιν 
έν μέρει τά θολωτά τών παρεκκλησίων. Προς φωτισμόν τοΰ εσωτερικού, 
εύρηνται άνωθεν τών παρεκκλησίων ισάριθμα παράθυρα αψιδωτά - όπως 
δέ καταστή δυνατός ό φωτισμός τοΰ μή δεχόμενου κάτωθεν επαρκές 
φως ημισφαιρικού τρούλλου, ηνοιξαν δευτέραν σειράν παραθύρων χθαμα-

τήν μακράν περίοδον τής βυζαντιακής ιστορίας και τοσάκις έπεσκευάσθησαν, 
ώστε νΰν άποτελουσι συμπιλήματα αρχιτεκτονικής διαφόρων χρόνων. "Οτι Ομως 
τό πρώτον ίδρύθησαν κατά τήν Ε ' εκατονταετηρίδα, μαρτυροΰσι σαρώς τινα 
τών κιονόκρανων αυτών ώς και ανωτέρω ειπομεν. Περι τοΰ Άγιου Δημη
τρίου νΰν εχομεν αποδείξεις ασφαλείς ότι ανεκαινίσθη, ώς καθοραται σήμερον, 
κατά τήν Ζ ' εκατονταετηρίδα. "Iδε όσα περί τούτου έγραψεν ό κ. J. Laurent 
έν τή διατριβή αύτοΰ τή φερούση τίτλον Sur la date des Eglises S' Deme
trius et Ste Sophie a Thessalonique (έν Byzantinische Zeitschrift IV, 
σελ. 450—434). 
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λών ή μάλλον φεγγιτών ωσαύτως αψιδωτών. Ή έν γένει όψις τού μνη

μείου εκφράζει άκραν στερεότητα και ίσορροπίαν, ασύνηθες δέ είναι τό 

πάγος πάντων αύτοΰ τών τοίχων. Εκατέρωθεν τοΰ βήματος παρα τον 

μύακα εϋρηνται δύο άντηρίδες, βραδύτερον ϊσως προστεθεϊσαι ώς ερεί

σματα τών παρακειμένων τοίχων. 

Ό χρόνος καθ' ον ίδρύθη ό ναός ούτος δέν κατέστη δυνατόν νά 

καθορισθή μετ' ακριβείας, γενικώτερον Ομως νομίζεται ώς ανήκων είς 

τό δεύτερον ήμισυ τής Δ ' έκατονταετηρίδος ή τό πρώτον τής Ε . 

Έν αύτώ εξόχως ενδιαφέρων διά τήν ίστορίαν τής τέχνης είναι ο 

ψηφιδωτός αύτοΰ διάκοσμος, όστις αναντιρρήτως είναι μεταγενέστερος 

τοΰ κτιρίου, προγενέστερος όμως τών χρόνων τοΰ Ιουστινιανού. Ή διαρ-

ρύθμισις τής ψηφιδώσεως αύτοΰ παρουσιάζει μεγάλην άναλογίαν πρός 

τόν τοΰ βαπτιστηρίου τών Όρθοδόξων. Ώ ς έκεϊ ούτω και ένταΰθα τό 

κέντρον τοΰ ευρέως τρούλλου έκάλυπτε ψηφιδωτή είκών έν δίσκω, ης 

ατυχώς νΰν σώζονται μόνον λείψανα τινα έκ τής περιφερείας παριστώντα 

φυλλώματα και καρπούς. Μετ' αυτήν εύρητο πλατεία ζώνη αντιστοι

χούσα πρός έκείνην τοΰ βαπτιστηρίου έν ή εικονίζονται οί Απόστολοι, 

αύτη όμως νΰν είναι εντελώς έξηλειμμένη. Κατωτέρω εύρηται άλλη 

ζώνη, ήτις νΰν υφίσταται κατά τό πλείστον, και ήτις υποδιαιρεί

ται είς τμήματα, ών έκαστον αποτελεί έν σύνολον εντελώς διακεκριμέ-

νον. Περιέχει δ' έν οικοδόμημα πολυδαίδαλον και μετά φορτικής πολυ

τελείας κεκοσμημένον και δύο έμπροσθεν αύτοΰ κατ' ενώπιον καϊ έν 

στάσει δεήσεως ισταμένους άγιους. Τ ά οικοδομήματα παριστώσιν είδος 

στοάς μετά άνω ορόφου, χωριζόμενης είς τρία μέρη, τό έν τώ μέσω 

σπουδαιότερον, ήμικυκλικόν συνήθως και περιστοιχούμενον ύπό κιόνων 

και τάς δύο εκατέρωθεν πτέρυγας, αΐτινες είναι ομοιαι πρός άλλή-

λας. Ή τοιαύτη διαίρεσις εύρηται καϊ έν τώ άνω όρόφω. Σχηματίζουσι 

δέ αί κιονοστοιχίαι αί κοσμοΰσαι τά οικοδομήματα αψίδας κατάστικτους 

ύπό φυλλωμάτων και τορευμάτων" πολύχρωμα παραπετάσματα άναπε-

τάσσονται προ τών αψίδων, λυχνίαι δέ κρέμανται έν τώ μέσω αυτών 

και πτηνά ανά δύο ϊστανται άνωθεν έν τοίς διαστήμασι" ταύτα είναι 

πελαργοί η ταοί έχοντες, ώς γνωστόν, συμβολικήν σημασίαν. Έν γένει 

τά καθέκαστα τοΰ διακόσμου τούτου είναι μετά πολλής φροντίδος και 

επιδείξεως είργασμένα, είς δέ τήν ζωηρότητα αύτοΰ προσθέτει πολύ και 

ή αρμονική άντίθεσις τών χρωματισμών πρός τό χρυσοΰν έδαφος. 

Πρό τών οικοδομημάτων, ώς προείπομεν, ϊστανται άνά δύο άγιοι έν 
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συμμετρική αποστάσει αποτελούντες πάρισα (pendants) και έχοντες 

παρ'αύτοϊς έπιγραφάς δηλούσας τό όνομα αυτών, τά αξίωμα και τόν 

μήνα καθ' όν έωρτάζοντο. Έκ τών επιγραφών τούτων τινές ήφανίσθη-

σαν, αί δέ σωζόμεναι έχουσιν ούτω κατά σειράν άνά ζεύγη 1. 

1 Τάς επιγραφας άναδημοσιεύομεν ως αυται εχουσι παρά Texier et Pullan 
εν L'architecture byzantine. 
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Έ κ τών σωζόμενων αλώβητων αγίων τούτων οί μέν στρατιωτικοί φέρου-

σιν άνωθεν τοΰ χιτώνος χλαμύδα μετά πλατείας παρυφής, πορπουμένην 

παρά τόν δεξιόν ώμον, πάντες δ' οί άλλοι είναι περιβεβλημένοι διά μακροΰ 

έπενδύτου άνευ χειρίδων, τοΰ γνωστού ύπό τό όνομα φαιλόνιον ή φαινο

λιον, όπερ κυρίως είναι τό λειτουργικόν ένδυμα τών ιερέων και επισκόπων. 

Τό φαιλόνιον είς τούς ενταύθα εικονιζόμενους άγιους κατέρχεται μέχρι 

σχεδόν τών ποδών, ύποφαίνεται δέ μικρόν μέρος τοΰ ποδήρους χιτώνος. 

" Ο τ ι ξενίζει πως ενταύθα είναι ότι τό ένδυμα τούτο φέρεται και ύπό τών 

άγιων τών μή εχόντων ιερατικά αξιώματα, όπερ καθίστα πιθανωτάτην 

τήν γνώμην ότι κατά τούς χρόνους, καθ' ους προσηλώθησαν έπί τών 

τοίχων τοΰ Άγιου Γεωργίου τά ψηφιδωτά, τοΰτο ητο έν κοινή χρήσει 1 . 

Έ κ τών άγιων τούτων ό μέν 'Ρωμανός έχει λευκόν τόν πώγωνα είς 

δύο διασχιζόμενον και φέρει φαιλόνιον βαθυροδόχρουν, ό δέ παρ'αύτώ 

Εϋκαρπίων έχει άγένειον νεαρόν πρόσωπον και κόμην ξανθήν, ούλην καϊ 

παχείαν, φέρει δε όμοιου χρώματος χλαμύδα. Ό Φίλιππος έχει φαλα-

κράν τήν κεφαλήν και ξανθον σφηνοειδές γενειον, φέρει δέ χιτώνα και 

φαιλόνιον χρώματος κυανού ανοικτού, όμοίαν δέ περίπου φυσιογνωμίαν 

και χρωματισμον ενδύματος έχει ό παρ' αύτώ θερινός. Ό Όνησιφόρος 

έχει πρόσωπον άγένειον, κόμην ούλην και φέρει χλαμύδα ύποκύανον. Ό 

Πορφύριος έχει φαιον γένειον είς δύο διασχιζόμενον και ένδυμα ωσαύ

τως ύποκύανον. Όμοιομόρφως ένδεδυμένοι διά φαιοΰ φαιλονίου είναι οί 

Κοσμάς και Δαμιανός άλλ' ό μέν πρώτος έχει γενειον λευκόν, ό δέ 

δεύτερος έχει άγένειον νεαρόν πρόσωπον και κόμην καστανήν. Ό Βασι-

λίσκος τέλος έχει κόμην μακράν και ξανθήν, άγένειον πρόσωπον και 

φέρει χλαμύδα κυανήν. Αί πτυχώσεις τής περιβολής τών άγιων τούτων 

καϊ ό αρμονικός χρωματισμός αυτής προσδίδουσιν είς τά ψηφιδωτά έξαι

ρετικήν καλλονήν, μαρτυροΰσι δέ τελείαν γνώσιν τών κανόνων τής φωτο-

σκιάσεως. Ή έν γένει μορφή τών εικόνων εμφαίνει πολλήν καλαισθησίαν 

και συνθετικήν δύναμιν τοΰ μουσειωτοΰ, Οστις κατώρθωσε νά δωση είς 

τά εικονιζόμενα ένταΰθα πρόσωπα όψιν ανάγλυφων ζωηρώς έξεχόντων 

έν μέσω τοΰ χρυσού εδάφους. Τά ψηφιδωτά ταΰτα είναι πολυτιμότατα 

και κατά τοΰτο, ότι μαρτυροΰσιν ίδιον σύστημα έν τή εκτελέσει τών εικό

νων όπερ φαίνεται ότι έμορφώθη και έπιχωρίαζεν έν θεσσαλονίκη 2. 

1 Bayet, Recherches σελ. 86. 
2 Χρωμολιθογραιφικάς εικόνας και περιγραφας εκτενείς τών ψηφιδωτών έδημο-

σίευσαν oι Texier et Pullan εν L ' A r c h i t e c t u r e b y z a n t i n e πιν. 30-34 σ.149 κ·έ. 


