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Ή πραγματεία αϋτη θα έκέκτητο μεγάλην και άναμφισβήτητον 
ίστορικήν άξίαν, έάν περί τοϋ κύρους αυτής δέν ύπηρχον εύλογοι 
δισταγμοί, ένεκα της προβεβηκυίας ηλικίας τοϋ αφηγουμένου, τοϋ όποιου 
δεν είναι βέβαιον άν δέν ειχεν έπισκοτισθή και ή μνήμη και ή κρίσις 
μετά πάροδον τόσων ετών, προ πάντων δ' ένεκα της εγνωσμένης τάσεως 
τοϋ ευφαντάστου συγγραφέως της Ήρωίδος της Ελληνικής Έπαναοτά-
σεως περί τό παριστάν τά γεγονότα έπί τά ύπερβολικώτερον και μυθι-
στορικωτερον. Διά τοΰτο ό',τι ένόμισα άναγκαΐον νά παραλάβω έκ της 
εκτενούς ταύτης άφηγήσεως παραθέτω ενταύθα μετά της δεούσης επι-
φυλάξεως ώς πρός τήν ϊστορικήν άκρίβειαν. Έν αύτη γίνεται λόγος και 
περί τοΰ Κωρυκίου άντρου, παραθέτω δέ ώδε τήν έξής περιγραφήν, ήτις 
δέν στερείται ζωηρότητος, παρά τό σύνηθες στομφώδες και μιξοβάρβα-
ρον ύφος τοϋ Ξένου. 

Τό Κωρύκιον άντρον ευρίσκεται έπί της Κωρυκίας κορυφής τοΰ 
Παρνασσοϋ. Τό άντρον τούτο φαίνεται πάντη άγνωστον σχεδόν καθ' 

δ'λον τό διάστημα της δουλοκρατίας τών Ελλήνων. Ό πρώτος, όστις 
τό άνεκάλυψε και κάμνει περί τούτου μνείαν, είναι ό Δόκτωρ Ε. Δ. 
Κλράκ εις τάς άρχάς της ένεστώσης έκατονταετηρίδος. Εύρε τό 
μεγαλοπρεπές τοΰτο της φύσεως παλάτιον κατοικίαν αναρίθμητων και 
παντοίων σαρκοφάγων όρνέων. Οταν άφίχθη εις τό ϋψος τών βράχων, 
ένθα έκειτο ή οπή, παρετήρησεν έπί ταύτης άετόν πυροβολήσας δέ 
κατά τούτου ίνα άνοίζη τήν δίοδόν του, μέ φρίκην ού μικράν είδε 
πάραυτα νέφος άτελείωτον όρνέων νά έξέλθη όρμητικώς και βιαίως 

n και μετά κρωγμών και κλαγγασμών πατάσσοντα μετά κρότου τά 
πτερά των και εις δέκα λεγεώνας σχηματισθέντα, ύψώθησαν εις τόν 
αέρα και διηυθύνθησαν πρός τάς άνωθι τοΰ άντρου χιονοσκεπείς σχε-

Τέλος· ίδε σελ. 611, 657 και 748 τοϋ έτους 1900, 33 και 77 τοΰ 
τρέχοντος. 
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δόν πάντοτε άκρωρείας του Παρνασσού. Μετά την πολύτιμον ταύτην 
άνακάλυψιν, τά δρνεα, άτινα διεδέχθησαν διά τόσους αιώνας τάς 
Μούσας, παρεχώρησαν είς την σειράν των τοϋτο είς τους κλεπτας και 
τους άρματωλούς και ό Όδυσσσεύς, μεγιστάν της Λεβαδείας, γινώσκων 
τά στενά και τά καταφύγια της Στέρεας Ελλάδος πλεον παντός 
ά'λλου, είναι ό πρώτος άνήρ ό έννοήσας την επισημότητα τοιούτου άσύ-
λου Οθεν και πριν της Επαναστάσεως πολλάκις κατεφυγε και έκρύ-
πτετο ένταΰθα και έφυλάττετο να όχυρώση τοϋτο εις πρώτην εύκαι-
ρίαν και ώς άκρόπολιν της Στέρεας Ελλάδος και ίνα διά τούτου 
ύπερασπισθή καθ' οίαςδήποτε εμφυλίου η εχθρικής επιδρομής. Διήλθον 
τόν βίον μου, (γράφει ό Τρελλώνης) είς τάς Ινδίας, είς την Άμερ ι -
κήν, είς τάς κυριωτερας πόλεις της Ευρώπης, και δμως πρεπει νά 
ομολογήσω δτι δεν απήντησα είς ουδέν της γης μερος φύσιν μεγάλο-
πρεπεστεραν, κλίμα εύκραεστερον. Ό Παρνασσός ! τό μεγαλοπρεπές 
και πολυγήλοφον όρος, καταφύγιον τοϋ Απόλλωνος, τών Μουσών και 
ιδίως τοϋ Βάκχου, έκ μαρμάρου καϊ τιτανόλιθου, έχων τάς κορυφάς 
του στείρας χλόης και φυτών, θεωρεί διά μιας έμπροσθίως όλον τόν 
Κορινθιακόν κόλπον ώς λίμνην έκτυλισσόμενον προ τών ποδών του' έξ 
ευωνύμων συνασπίζεται μέ τόν Ελικώνα καϊ κατοπτρίζεται είς την 
Κωπαίδα λίμνην και όπισθίως τηλεσκοπεϊ τόν ύψαύχενα Όλυμπον, 
κατοικίαν τοϋ Διός καϊ άλλων πατερων της αρχαϊκής πολυθείας. 
Δείξόν μου ορίζοντα τούτου μαγικώτερον τώρα ! Όποιοι ζέφυρων δρυ-
μώνες ! όποϊαι τολμηραί φάραγγες ! όποια ιερά άλση δεν περιέχονται 
έπΐ τούτου τοϋ Παρνασσοΰ ! Έντεϋθεν κρημνίζεται μέ τόν γλυκύτατον 
κελαρυσμόν άσμάραγος ή Κασταλία πηγή ολίγον ετι μακρύτερα 
παφλάζουν ό Κηφισός και ό Πλείστος και πάλιν ό Χάραδρος άφροσυν-
τρίβεται άπό κρημνού επι κρημνόν έπϊ τοϋ αύτοΰ εδάφους μέ νάματα 
διάφανη, ώς τά κρύσταλλα τά στεφανοΰντα την Λυκωρείαν και Κωρυ-
κίαν κορυφήν, έξ ων ούτοι λαμβάνουν τήν μυθολογικήν γενεσίν των. 
Τό Κωρύκιον άντρον, ώς δέν αγνοείς, υπήρξε τό καταφύγιον τών 
Ελλήνων είς τήν έπιδρομήν τοϋ Ξερξου. Ενταύθα έκρύβησαν χιλιά-

δες Ελλήνων και πάμπολλα τών ιερών κειμηλίων τών Δελφών. Οί 
εγχώριοι τό ονομάζουν Κακήν Σκάλαν και άλλοι πάλιν Σαρανταΰλΐ' 
αν και Κακήν Σκάλαν, φαίνεται, εννοούν τάς χιλίας λελαξευμένας 
έπϊ τών βράχων βαθμίδας τάς άγουσας είς τοϋτο, και Σαρανταΰλι τό 
ίδιον άντρον, όπερ επίσης καλείται καϊ δι' έτερας καταλληλοτέρας 
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επωνυμίας Μαϊ'ρη Τρουπα. Ή θεσις τοϋ σπηλαίου δέν συγχωρεί ούδε-
μίαν προσβολήν έξ οιουδήποτε μερους πρός τήν τρίγωνον εϊσοδόν του. 
Οδός άνωφερής και απότομος σέ φερει είς ταύτην, ευρίσκεται δέ είς 
τό βάθος εκτεταμένου φυσικού θόλου, όστις προχωρεί βαθέως εντός 
τών τραχέων βράχων εκατόν πεντήκοντα περίπου ποδών ύψους. Εϊχο-
μεν κατασκευάσει κρεμαστάς κλίμακας διά πασσάλων, στερεωμένας 
έπι τών βράχων. Ή πρώτη κλϊμας, 45—50 ποδών ύψους, ήτο τοπο-
θετημένη έπϊ τοϋ μετώπου τοϋ βράσου και αναβατή, βοήθεια τών 
ορειχάλκινων στηριγμάτων ή δευτέρα έσχημάτιζε γωνίαν μέ τήν 
πρώτην και ήτο έπακουμβημένη έπϊ προτεταμένης όδοντώσεως- και ή 
τρίτη, ελαφρότερα και συντομωτερα, ήτο έπακουμβημένη έπϊ της 
φυσικής κλίσεως λόφου και εφερεν είς μικράν θύραν, ήτις ήτο ή πρώτη 
είσοδος τοϋ Κωρυκίου άντρου. Αμα ή μικρά αύτη θύρα ήνοίγετο. 
εύρίσκεσο είς θολωτόν φυσικόν δωμάτιον, ούτινος οί τοίχοι ήσαν σημειω-
μένοι είς σταυρωτούς αύλακας διά πολλοτάτων σφαιρών τουφεκιών. 
Τό δωμάτιον τοϋτο συνεκοινώνει μέ τεράτσαν έξήκοντα ποδών μήκους. 
Ταύτην είχομεν οχυρώσει κατ' αυτόν τόν τρόπον. Ίψώσαμεν ένα 
χονδρόν καϊ ϋψηλόν τοίχον μέ τουφεκίθρας και έπϊ τούτου έθέσαμεν τά 
έξ πυροβόλα μου. Τό Κωρύκιον άντρον διαιρείται είς πολλά διάφορα 
σπήλαια τοϋ πρώτου τό μήκος είναι διακοσίων ποδών και τό ύψος 
τεσσαράκοντα. Τό έξωτερικόν φώς, πϊπτον έπϊ της εισόδου, σοι έπι-
τρέπει νά ίδής τήν μεγαλοπρεπή ταύτην της φύσεως παστάδα, τήν 
οποίαν πολλάκις παρωμοίωσα μέ τήν ποικίλην καϊ κατειργασμένην 
έκείνην άρχιτεκτονικήν τών γοτθικών καθεδρών της Δυτικής Ευρώπης-

σταλακτίται ανώμαλοι οροφής ανωμάλου και όξυλίθου μέ έδαφος 
άνωκατωφερές. έφ' οΰ ψιθυρίζει πηγή διαυγέστατη, ήσαν τά πρώτα 
αντικείμενα, άπερ προσέβαλλον τήν όρασιν. Ενταύθα είχομεν άποθή-
κας καϊ οικίσκους αρκετούς διά πολεμεφόδια, ζωοτροφίας και κατοικίαν 
μας. Είς δέ το βάθος τοϋ άντρου τούτου παρουσιάζεται μέγα χάσμα, 
όπερ είναι ή είσοδος, δ ι ' ής μεταβαίνει τις εις τό δεύτερον άντρον, 
εκατόν περίπου ποδών μήκους, πλέον σκοτεινότερον και σχηματίζον 
γωνίαν όρθήν μέ τό πρώτον. Τό άντρον τοϋτο είναι σκοτεινον και δέν 
δύνασαι νά τό διατρέζης ειμή μέ δάδας, όσον δέ εισδύεις, τοσούτον ή 
δρόσος είναι αίσθαντικωτέρα, τό σκότος βαθύτερον και ό θαυμασμός σου 
καταπληκτικώτερος. Νομίζεις τή άληθεία δτι οδεύεις πρός τά βασί-
λεια τοϋ Πλούτωνος, πρός τήν αϊθουσαν τών καταχθόνιων θεών. Είς 
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τήν λάμψιν τών δάδων ή κορυφή και αί πλευραί διαχέουν κ:υσταλ-
λωτά όπάλλια και αλαβάστρινα χρώματα. Στήλαι, αυλαία άτημελή-
των διπλώσεων, γλυφαί, έξοχοι παρυφαί, ομοιώματα ανθρωπίνων 
κεφαλών σχηματισθέντα άπό της γης τά δάκρυα, και τών όποιων 
τά χάσματα πρασινίζονται άπό εν είδος αμάραντου χιόνος, ήσαν τά 
διάφανη καϊ λαμπρά έπιπλα, έν μέσω τών όποιων άλλοτε ό Φοίβος 
έπαιζε μέ τάς Μούσας και ό Πάν ώρχεϊτο μέ τάς Παρνασσίδας αυτού 
Μούσας. Υπάρχουν τώρα καϊ άλλα μικρότερα σπήλαια συγκοινω-
νοΰντα μεταξύ των διά προδόμων στενωδών, φύσεως εκπληκτικής, 
παραδόξου και έμπλεου ξενοτροπίας, μέ κυττάρους παντοίων ειδών ώς 
της κυψέλης· έν τούτων εΐχομεν μεταβάλει εις Παρεκκλήσιον, διά τόν 
γέροντα ιερέα μας, καλύψαντες τούς σπηλωδεις τοίχους του δι ' έκκλη-
σιαστικών εικόνων, διά πολλών άγιων λειψάνων, αργυρών κανδηλών, 
ώών ιχθύων (; ; !) καϊ άλλων συμβόλων, τά οποία συνηθροίσαμεν εκ 
τών περιχώρων εκκλησιών, διά νά προλάβωμεν τήν διαρπαγήν τούτων 
είτε άπό τούς Τούρκους εϊτε άπό τούς Χριστιανούς. Τόν έτερον θαλαμί-
σκον τόν εϊ'χομεν γεμάτον έκ του καλλιτέρου σίτου της Φωκίδος καϊ 
της Λεβαδείας, ίκανόν νά μας προφύλαξη δ ι ' ικανά έτη άπό λιμόν 
τόν σίτον τούτον καθ' έκάστην εβδομάδα περιστρέφομεν καϊ άνεμίζο-
μεν, διά νά μή φθαρή. Εϊχομεν καϊ τό καθαρώτερον και διαυγέστερον 
ύδωρ, τό όποιον ή γή παράγει, ύδωρ προτιμότερον καϊ τών καλλιτέρων 
οϊνων καϊ πνευμάτων, όπου ό άνθρωπος εφεύρε. Τοΰτο σχηματιζόμενον 
άπό της διαλυομένης χιόνος τοΰ Παρνασσού, είσέδυε και διεπέρα τά 
σπλάγχνα όλων τών στρωμάτων τοΰ όρους μας καϊ έφθανεν άπεστα-
λαγμένον και διαυγέστερον τοΰ κρυστάλλου εντός τοΰ άντρου και ένα-
πεταμιεύετο εις δεξαμενήν, τήν οποίαν έπί τούτου κατεσκευάσαμεν. 
Τοιούτο ήτο τό Κωρύκιον άντρον, καθόσον ή μνήμη δύναται μετά 
τριάκοντα πέντε ετη νά μέ συγχώρηση νά έπιμνησθώ. 

Τό άντρον τοΰτο, καθ' ον καιρόν ό Όδυσσεύς συνεπολέμει μετά τών 
Τούρκων, κατείχετο και έφρουρείτο ύπό τοΰ Τρελλώνη, καθ' ού επίσης 
ό Γκούρας ειχεν εκχύσει τήν όργήν του έν τή προκηρύξει του, άποκαλών 
αυτόν Τρονκοτρελλώνην. Εντός τοΰ άντρου εύρίσκετο μετά τοΰ Τρελ
λώνη ή οικογένεια τοΰ Όδυσσέως καϊ φρουρά ολίγων στρατιωτών, έν 
οίς και δύο Τοΰρκοι, ό περί οΰ διελάβομεν ήδη έμπιστος τοΰ Οδυσσέως 
Μουσταφάς και έτερος τις επίσης άφωσιωμένος αύτώ ονόματι Μπα-
μπαχμε'τ.Ό νέος αρχιστράτηγος ώρέγετο τήν κατοχήν τοΰ καταφυγίου 
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τούτου, τό όποιον έθεώρει ώς έγκλείον θησαυρούς αμύθητους. Ό δαί-
μων της φιλοχρηματίας έκέντα καϊ τούτου τήν ψυχήν διότι αί φύσεις 
αί τόσον άλκιμοι και τόσον αγέρωχοι τών μαχητών τών καιρού εκεί-
νου ενέδιδον ατυχώς εις τόν πειρασμόν, τό πάθος δέ τό όλέθριον τοΰ 
χρήματος ήμαύρου ουχί ολίγον έξ αυτών τό κλέος, ίνα πληρωθή τό 
ρηθέν ύπό τοΰ Σοφοκλέους ότι τό χρήμα άδικίαν έδειξεν άνθρώποις 

έχειν καϊ παντός έργου δυσσέβειαν ε ίδένα ι . Κατά τό απόσπασμα της 
επιστολής τοΰ Κατσικογιάννη, όπερ προηγουμένως παρέθηκα, ό Όδυσ-
σεύς απεστάλη εις τήν Σπηληάν, ήτοι εις τό Κωρύκιον άντρον, άπό 
σκοπού ύπό τοΰ Γκούρα, έποφθαλμιώντος τήν κατάληψιν τοϋ μέρους 
εκείνου διά δόλου. Ά λ λ ' ό Όδυσσεύς ένόησε τήν πρόθεσιν ταύτην όθεν 
προσεποιήθη μεν αυτός ότι ήθελε νά είσαγάγη εντός τοΰ καταφυγίου του 
τούς συνοδεύοντας αυτόν άνδρας τοΰ Γκούρα, άλλ' έκ προσυνεννοήσεως 
βεβαίως μετά τοϋ γαμβρού του ή απόπειρα έματαιώθη ώς έκ της ακλό-
νητου αρνήσεως τοϋ Τρελλώνη. Και αύθις δ' έπανελήφθη ό δόλος διά 
γραμμάτων πλαστών τοΰ Όδυσσέως έγχειρισθέντων πρός τόν φρούραρ-
χον τοΰ Κωρυκίου άλλά και πάλιν ούτος υποπτευθείς τήν έπιβουλήν, 
έφάνη ανένδοτος. Τότε οί στρατιώται τοϋ Γκούρα ύπό τόν Κομναν Τρά-
καν επεχείρησαν ειδός τι πολιορκίας ή μάλλον αποκλεισμού έπί τινα 
καιρόν, άλλά δέν έδοκίμασαν νά κυριεύσωσι διά της βίας τόν όχυρόν και 
άπόρθητον εκείνον βράχον.Ό Όδυσσεύς ήχθη εκείθεν εις τήν μονήν τοϋ 
όσιου Σεραφείμ, τήν λεγομένην της Δομποΰς. κειμένην δ' έν Βοιωτία 
κατά τόν δήμον Πέτρας, ό δέ Τρελλώνης έμεινεν έγκλειστος εις τό άντρον 
φυλάττων αυτό. Ά λ λ ' ή τότε Κυβέρνησις, έμφορουμένη έκ τών αυτών 
φιλαρπάγων διαθέσεων και επιθυμούσα όπώςδήποτε νά κυρίευση τό κατα-
φύγιον τοΰ Όδυσσέως, δέν έδίστασε δυστυχώς νά μετέλθη πρός τοΰτο 
δόλον άποτρόπαιον. 'Εκ τών κατελθόντων εις Ελλάδα φιλελλήνων ήτο 
καί τις Σκώτος τήν εθνικότητα, ονόματι Φέντων, όστις, άδηλον άν έξ 
έκδικήσεως ή έκ χαμερποΰς πλεονεξίας, ανέλαβε νά διευκολύνη τήν κατά-
ληψιν τοϋ άντρου διά προδοσίας, συνεννοηθείς πρός τοΰτο μετά της 
Κυβερνήσεως. Συνδεόμενος ήδη διά φιλίας μετά τοΰ Τρελλώνη, κατώρ-
θωσε νά είσέλθη εις τό άπρόσιτον καταφύγιον, συνεισαγαγών μεθ' εαυ-
τού καί έτερον νεαρόν Άγγλον, λεγόμενον Ούάίτκομβ. Καιροφυλακτών 
τήν περίστασιν ό φαύλος δολοφόνος όπως εξολόθρευση τόν άνύποπτον 
Τρελλωνην, κατώρθωσε νά μυήση καϊ νά προσελκύσε) εις τό μυσαρόν 
σχέδιόν του τόν νέον Ούάίτκομβ, ήμέραν δέ τινα, καθ' ήν έγυμνάζοντο 
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είς τήν σκοποβολήν, ούτος οίνόφλυξ ών και παρακινούμενος ύπό τοϋ 
Φεντωνος, έπυροβόλησεν έκ τών όπισθεν εναντίον του και τόν έτραυμά-
τισε καιρίως. Οί μετά τοϋ Τρελλώνη στρατιώται τοϋ Οδυσσέως άκού-
σαντες τόν πυροβολισμόν, ώρμησαν και ίδόντες τόν Τρελλώνην χαμαί, 
έπυροβόλησαν κατά τοϋ Φέντωνος και τόν έφόνευσαν. Ό Οϋάϊτκομβ 
μετά τήν πραξίν του έδραπέτευσεν άλλά συλληφθείς ήχθη δέσμιος εις 
τό σπήλαιον και όμολογήσας τά πάντα έμενε κρατούμενος έν αύτώ. 
Παρά πασαν προσδοκιαν ό Τρελλώνης έθεραπεύθη έκ τοϋ τραύματος 
του χάρις είς τάς φροντίδας τοϋ επίτηδες μεταβάντος είς τό άντρον 
άδεια της Κυβερνήσεως Αγγλου χειρουργού 'Ρόμπερτ Τώδαλ καί, άφού 
άπελυσε μεγαθύμως άβλαβη τόν δολοφόνον, ώς άνεπιγνώστως ένεργή-
σαντα, απεφάσισε νά φύγη διά νά μή πεση θϋμα νεωτερας επιβουλής1. 
Ή φιλέκδικος Κυβερνησις δέν έδείκνυτο πρόθυμος νά έπιτρεψη αύτώ τήν 
άναχώρησιν άλλ' έμεσολάβησεν ό Αγγλος ναύαρχος Αμιλτων, τή ενερ-
γεία τοϋ είρημενου Αγγλου χειρουργού, καί αφεθείς ελεύθερος, απήλθε 
μετά της συζύγου του είς Κεφαλληνίαν, όπου διέτριψεν έπί τινα χρόνον. 
Ούτω δέ τό πολυθρύλητον σπήλαιον περιήλθεν έπί τε'λους είς τήν έξου-
σίαν της Κυβερνήσεως, τής όποιας όμως διεψεύσθησαν αί άπληστοι 
προσδοκίαι, διότι ουδείς θησαυρός άνευρεθη έκεϊ πλήν τών έναποτιθεμέ-
νων χάριν αμύνης όπλων καί ζωοτροφιών. 

Έν τώ μεταξύ τών ήμερων τούτων ό Όδυσσεύς απομονωθείς έπιτη-
δείως ύπό τοϋ Γκούρα είχε μεταχθή, ώς είπομεν, είς τήν κατά τόν 
δήμον Πέτρας έν Βοιωτία μονήν τοϋ όσιου Σεραφείμ, τήν λεγομένην τής 
Δομποΰς, καί έμεινεν έκεϊ έν περιορισμω, αποσταλείς μάλιστα άλυσίδε-
τος, ώς λέγει ό Σπηλιάδης. Ή χορηγηθείσα αύτώ επίβουλος έν άρχή 
ελευθερία περιεστέλλετο ήδη καί οί εχθροί, είς ών τάς χείρας εύρίσκετο, 
παρημέλουν όσημέραι τά προσχήματα, άποκαλύπτοντες τούς αληθείς 
αυτών σκοπούς. Ό Όδυσσεύς ήρχισε τότε νά προαισθάνηται τήν τύχην 
του, κατανοών τήν δολιότητα τών εχθρών του. Και αύθις προύβαλε 
τήν άπαίτησιν όπως δικασθή διά νά δυνηθη ν 1 άπολογηθή, άλλ είς 
μάτην. Άπό τής προσωρινής αύτοΰ έν τή μονή είρκτής, ήτις δέν έθεω-
ρείτο πολύ ασφαλής, μετηνέχθη ό Όδυσσεύς κατά διαταγήν τοϋ Γκούρα 
είς Αθήνας καί καθείρχθη εντός τοϋ έπί της Ακροπόλεως υψηλού φραγ-

1 Ό Ουαιτκομβ ουτος παρέμεινεν έν Ελλάδι αγωνιζόμενος μετά τών φιλελ-
λήνων, έτραυματίσθη δέ σοβαρώς έν τή κατά τό Φάληρον αιματηρά μάχη. 
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κικοϋ πύργου, όστις διεσώζετο εισέτι προ εικοσιπενταετίας. Ουδέ τό γένος 

σεβασθεντες αυτού ούδε τήν θέσιν ουδέ τάς προτέρας πρός τήν πατρίδα 

έκδουλεύσεις καί τ ά εΰκλεή του κατορθώματα οι σκληροκάρδιοι εχθροί 
του ενήργησαν τήν μεταφοράν του πανηγυρικώς και ό ήρως τής Γρα-

βιάς είς τήν πολιν, ής έχρημάτισεν αρχηγός καί προστάτης καί είς ήν 

ώνειροπόλησεν έν τ ή όργη του νά είσέλθη θριαμβευτικώς ώς αμείλικτος 

τιμωρός, είσήλθεν απεναντίας σιδηροδέσμιος, κατησχυμμένος καί συντε-

τριμμένος ύπό τάς ύβρεις καί τούς έμπτυσμούς τοϋ όχλου, οίκτρόν σύν-

τρ ιμμα καταπεσόντος μεγαλείου ! 

Τ ά τής μεταφοράς ταύτης καί καθείρξεως τοϋ Όδυσσέως είς Α θ ή -

νας χρήζουσιν εύρυτέρας αναπτύξεως καί έξηγήσεως, ήτ ις θά διαφώτιση 

έν μέρει καί τ ά κατόπιν γεγονότα. Ή μεταφορά έγένετο έπι τώ λόγω 

ότ ι υπήρχε φόβος άποδράσεως ή καί αρπαγής τοϋ επισήμου δεσμώτου. 

"Ηδη ό Γκούρας άπό τής 30 Απριλ ίου έγραφε προς τήν Κυβέρνησιν 

Τόν Όδυσσεα ειχον στείλει είς τό μοναστήριον Δομπώ δ ι ' άσφάλειαν 

πλήν καί εκείθεν ήρχισε νά διοργανίζη σπείρων χρήματα είς τούς 

στρατιώτας, νά τούς άπατήση και νά καταφυγή είς τ ά πρώτα του 

σχέδια. Ά φ ο ΰ δ' έπληροφορήθην Οτι καί άλληλογραφίαν είχε μέ τους 

εκ Πελοποννήσου εξερχόμενους Ρουμελιώτας νά τόν ύπερασπίσωσι καί 

νά τόν άσφαλίσωσιν είς καταφύγιον άσυλον, έπεμψα στρατιώτας καί 

τόν παρέλαβα σιδηροδέσμιον καί τόν άπήγαγον είς τό φρούριον τών 

Αθηνών πρός άσφάλειαν, ή δέ Κυβερνησις άς άποφασίση περί α ύ τ ο ΰ 1 . 

Κ α ι ώς προς μέν τάς ενεργείας τοϋ Όδυσσέως πρός διαφθοράν τών φυλά-

κων του, ουδέν τό άπίθανον, διότι αύτα ι ήσαν φυσικώταται καί έπ ι -

τετραμμέναι εις άνθρωπον συναισθανόμενον ότ ι είχε περιπέσει είς χείρας 

τών θανάσιμων εχθρών του, σύμφωνοι δ' άλλως μέ τόν πολυμήχανον 

τοϋ δεσμώτου χαρακτήρα περί δέ τών συνεννοήσεων αύτοΰ μέ τούς 

'Ρουμελιώτας ή μάλλον περί τών ύπερ αύτοΰ διαθέσεων τών τελευταίων 

τούτων έχομεν καί άλλας έπικυρωτικάς μαρτυρίας. Ό γράψας ίστορίαν 

τής Επαναστάσεως Σουλιώτης Κουτσονίκας μαρτυρεί τά έξης Κ α θ ' ήν 

έποχήν διεφυλάττετο ό Όδυσσεύς εις τήν μονήν τοΰ Δομποΰ, οί έν 

Πελοποννήσω οπλαρχηγοί 'Ρουμελιώται και Σουλ ιώτα ι , μετά τήν έν 

Κρομμυδίω μάχην, μαθόντες τήν στενήν πολιορκίαν τοϋ Μεσολογγίου, 

απεφάσισαν νά τρέξουν είς βοήθειαν αύτοΰ καί τών έν αύτώ συγγενών 

1 Ίδε Σπηλιάδου Απομνημονεύματα, σελ.417 
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καί πατριωτών, έκστρατεύσαντες δέ ό' τε Καραϊσκάκης, Κώστας Μπό-
τσαρης καί λοιποί Σουλιώται, Τζαβέλλαι, Δρακεοι, Κουτσονικέοι, Χερ-

βεοι, Δαγκλέοι, Βεϊκεοι, Μαλαμάται καί λοιποί στρατιώται, οϊτινες διά 
πλοιαρίων έκ τοϋ Λουτρακίου διέβησαν εις τό Δίστομον οί οπλαρχηγοί 
οΰτοι φθάσαντες εις τήν Βοιωτίαν έπληροφορήθησαν Οτι ό Γκούρας 
έχει πεφυλακισμένον τόν Όδυσσεα, πρός τόν όποιον (πρός τόν Γκούραν 
δηλαδή) άποταθέντες έξητήσαντο τήν άπελευθέρωσίν του. Μάλιστα 
δέ ό Κώστας Μπότσαρης, Καραϊσκάκης καί λοιποί οπλαρχηγοί Σου-
λιώται είχαν κατά τοΰτο πολλνήν έπιμονήν. Μετά τών Μποτσαραίων 

ό Όδυ σσεϋς συνεδέετο ανέκαθεν διά στενής φιλίας, έκδηλων ιδίως αγά-
πη καί θαυμασμόν άνυπόκριτον πρός τόν ήρωα Μάρκον. Ό Καραϊσκά-
κης δέ έδειξε υπέρ πάντας ενδιαφέρον μέγιστον καί μετήλθε παν μέσον 
πρός σωτηρίαν τοϋ παλαιού του φίλου καί συστρατιώτου. Τήν 25 Μαίου 
εγραφεν ό Γκούρας έξ Αθηνών πρός τήν Κυβέρνησ ι ν ·Ό Καραϊσκάκης 

ερχόμενος έδώ ήρχισε νά φωνάζη διά τόν Οδυσσέα, νά κάμη έπανά-
στασιν εις τόν κόσμον καί άλλα απερίγραπτα- ώμίλησε καί τόν άδελ-
φόν του Γιαννάκην καί έσύναξεν όλον τόν στρατόν τοϋ Όδυσσέως, 
Οστις ήτο μέ ημάς έκαμε δέ φατρίας καί μ' άλλους καί δίδει σαράντα 
καί πενήντα γρόσια εις τούς παλαιούς στρατιώτας μας νά υπάγουν 
μ' αυτόν . Καί τόν μεν Καραϊσκάκην έξώθει παρεκτός τοΰ φιλικού 

ενδιαφέροντος καί ή έκ τής όμοιοπαθείας συμπάθεια διότι καί αυτός 
είχεν υποπέσει εις τό αυτό αμάρτημα, επομένως ήτο κριτής επιεικέστε-
ρος άλλως τε δέ καί αυτός είχε καταδιωχθή λυσσωδώς ύπό ισχυρών 
εχθρών. Αμφότεροι ο' τε Καραϊσκάκης και ο Όδυσσεύς ειχον πρός τοις 
άλλοις άφορισθή δί' εκκλησιαστικών έπιτιμίων ώς προδόται τής πατρί-
δος. Είναι γνωστή ή περί τούτου επιστολή τοΰ Καραϊσκάκη ό δέ Όδυσ-
σεύς μετά τόν φόνον τοΰ Νούτσου καί τοΰ Παλάσκα ού μόνον καθηρέθη, 
προκηρυχθείσης παρά τής Κυβερνήσεως καί αμοιβής πεντακισχιλίων 
γροσιών διά τόν φονον αύτοΰ, άλλά καί άφωρίσθη ύπο τοϋ υπουργού τής 
θρησκείας, όντος τότε επισκόπου Άνδρούσης, Ιωσήφ. Αλλως τε ό Καραϊ-
σκάκης ανεξαρτήτως τούτου δέν ήρέσκετο βέβαια ν' άποκτήσωσιν οί 
αποτελούντες τήν Κυβέρνησιν πολιτικοί άνδρες τοιαύτην έξουσίαν, ώστε 
νά συλλαμβάνο,σι καί νά τιμωρώσιν επιφανείς καί ισχυρούς οπλαρχη-
γούς, έστω καί πταίσαντας. Ά φ ' έτερου ό Καραϊσκάκης, φιλόδοξος καί 
διπλωμάτης, έγίνωσκεν ότι διά τής διαγωγής του προσηταιρίζετο τούς 
φίλους καί οπαδούς τοϋ Όδυσσέως. Οί δέ άλλοι Ρουμελιώται και Σου-
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λιώται οπλαρχηγοί έπεθύμουν τήν άπελευθέρωσιν τοϋ Όδυσσέως ού 
μόνον έκ συμπαθείας πρός αυτόν, μεθ' ού συνεδέοντο οί πλείστοι δια 
παλαιάς φιλίας, άλλά καί έξ αντιπάθειας καί φθόνου πρός τόν Γκούραν, 
όστις άσημος εντελώς κατά τήν έναρξιν τοΰ αγώνος, μή ανήκων εις γνω-
στήν καί όνομαστήν άρματωλικήν οίκογένειαν, άνυψώθη διά μιας ύπο-
σκελίσας τόν πρώην άρχηγόν και ευεργετην του. Υπεβλέπετο δ' έν γένει 
ο Γκούρας παρά τών στρατιωτικών διά τήν ύπέροχον περιωπήν, εις ήν 
ανήλθε ραγδαίως, διά τήν προτίμησιν καί τήν έμπιστοσύνην, ήν έδεί-
κνυε πρός αυτόν ή Κυβέρνησις ιδίως μετά τάς έν Πελοποννήσω κατά 
τών ανταρτών επιτυχίας του καί διά τό άπονεμηθέν εις αυτόν αξίωμα 
τής άρχιστρατηγίας. Αί φανεραί αύται συμπάθειαι τών οπλαρχηγών υπέρ 
τοϋ Όδυσσέως καί ιδίως τό υπέρ αύτοΰ μέγα ενδιαφέρον τοΰ τολμηροΰ 
καί ριψοκίνδυνου Καραϊσκάκη συνετέλεσαν βεβαίως τά μάλα εις τήν άπό-
φασιν τοϋ Γκούρα, όπως όσον τάχιστα ποιήσηται εκποδών τόν έχθρόντου. 

Ό Όδυσσεύς διέμενε καθειργμένος έν τή 'Ακροπόλει περί τόν ένα 
μήνα. Ό θάνατος αύτοΰ ειχεν ήδη άποφασισθή. Εν πρώτοις ό Όδυσ-
σεύς ήτο πλέον κάρφος εις τά όμματα τοΰ Γκούρα εί'δομεν έκ τών 
παρατεθέντων εγγράφων όποιον μίσος έφώλευεν εις τά στήθη τοΰ τελευ-
ταίου τούτου κατά τοϋ πρώην άρχηγοΰ του έν τή θανασίμω μεταξύ 
τών δύο εκείνων ανδρών μονομαχία εις έκ τών δύο έπρεπε νά πέση νεκρός 
τοΰτο έπέβαλεν ή αύτοσυντηρησία. Εις ό σημεϊον δ' είχον φθάσει τά πρά-
γματα ή συνδιαλλαγή τοϋ Οδυσσέως μετά τών λοιπών έχθρων του δέν 
ήτο πλέον δυνατή. Ό Ανδρούτσος δέν ήτο έκ τών άμνηστευόντων 
τοιαύτας ύβρεις καί καταδρομάς, είποτε δέ άνέκτα τήν έλευθερίαν του, 
βεβαιως ηθελε προβή μέχρι τών έσχατων, όπως κορέση τό άγριον αύτοΰ 
πάθος. Διά πάντας τούτους τούς λόγους παρίστατο ανάγκη Οπως ό επί-
φοβος εχθρός όξοντωθή όσον τάχιστα. 

Διά τίνος τρόπου ομως Οπως περιβληθή ό φόνος αύτοΰ τύπον τινά 
νομιμότητος, έπρεπε νά προηγηθή δίκη ή καν πρόσχημα τ ι αυτής. 
Πλήν ουδέ τοΰτο ήτο δυνατόν άλλως τε δέν ήτο ούτε σώφρων. Η δίκη 
θά έδιδε καιρόν εις τήν δημοσίαν γνώμην Οπως έκφρασθή, άφεύκτως 
δ' ήθελον προβή εις τό μέσον συνήγοροι καί μάλιστα συνήγοροι ισχυροί 
τοϋ κατηγορουμένου καί ήθελον άναρριπισθή τά πάθη, ών ή λαϊλαψ θά 
συμπαρέσυρεν ίσως τήν άνίσχυρον Κυβέρνησιν, ήτις συνεκλονείτο τότε ώς 
δόναξ έν τώ μέσω τής πολεμικής καταιγίδος. Καί ό καιρός πλήν τούτου 
δέν ήτο κατάλληλος διά τοιαύτας δίκας, καθ' άς ημέρας ό Αιγύπτιος 
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στρατηλάτης νικηφόρος περιήρχετο τήν Πελοπόννησον δηών καϊ σφάζων. 

Οθεν ύπελείπετο ή ύποκεκρυμμένη δολοφονία καί ταύτης έγενετο χρήσις. 

Πρό του φόνου όμως ά ταλαίπωρος δεσμώτης υπέστη φρικώδη βασα-

νιστήρια. Περί τούτου ελάχιστοι καταλείπονται δισταγμοί, διότ ι πάσαι 

αί μαρτυρίαι αί έγγραφοι καί αί έκ παραδόσεως συμπίπτουσι καί συμ-

φωνοϋσι περί τό κεφάλαιον τοϋτο. Οί δήμιοί του μετά τήν εν Κωρυ-

κίω διάψευσιν τών ελπίδων των μετεχειρίσθησαν σκληράς βασάνους διά 

ν' άποσπάσωσι παρ' αύτοΰ τήν όμολογίαν περί τοϋ μέρους, όπου, κατά 

τήν πεποίθησίν των, είχε κρύψει τούς θησαυρούς του. Ά λ λ ' είχε τώ όντι 

θησαυρούς ό Όδυσσεύς ; Κ α τ ά τάς εκμυστηρεύσεις τοϋ Τρελλώνη πρός 

τόν Ξένον τάς περιεχομένας είς τάς ανωτέρω μνημονευθείσας Α ν α μ ν ή -

σεις, ό Όδυσσεύς βοηθόν έχων καί αυτόν τόν Τρελλώνην, έθαψε νύκτα 

τ ινά είς χώρον ερημον παρά τάς Θήβας τό ποσόν δέκα πέντε χιλιάδων 

αγγλικών λιρών εις αυστριακά δουβλόνια ! Πλήν μεθ' ό'λας τάς λεπτο-

μέρειας, δ ι ' ών περιγράφεται ό μυθιστορικός αυτός ενταφιασμός, επιτρέ-

πεται ήμιν νά παράσχωμεν έλαχίστην είς τήν άφήγησιν π ίστ ι ν περί τής 

σοβαρότητος αυτής δύναται ό αναγνώστης νά συμπεράνη καί έκ τούτου, 

ό'τι είς τήν αυτήν σελίδα αναγράφεται έτερος ενταφιασμός νυκτερινός είς 

έρημον μέρος ύπό τοϋ Όδυσσέως γενόμενος, πάντοτε τ ή βοήθεια τοϋ 

Τρελλώνη, τ ά χωσθέντα δ ' αύτοθι ήσαν πολυάριθμα τ ιμαλφή αρχαιο-

λογικά αντικείμενα καί καλλ ι τεχνήματα, άτ ινα είχεν ό Όδυσσεύς συνά-

ζει έκ τών πέριξ, ώς νά ήσαν τ ά το ιαΰτα αντικείμενα άφθονα καί 

προσιτά είς τόν βουλόμενον κ α τ ' εκείνους τούς χρόνους καί ώς νά είχε 

καιρόν ό Όδυσσεύς νά καταγ ίνητα ι τότε εις άρχαιολογικάς έρευνας 

καί εις καταρτισμόν καλλιτεχνικών συλλογών. Ά λ λ ω ς τ ε , έάν είχε που 

κεκρυμμένον θησαυρόν ό Όδυσσεύς, θά έφρόντιζεν όπωςδήποτε προ τοϋ 

θανάτου του ν ' ανακοίνωση τήν ύπαρξιν αύτοΰ είς τήν σύζυγόν του, 

χάριν τής οικογενείας του καϊ τοΰ μονογενοΰς τέκνου του. Απεναντ ίας 

είναι γνωστόν καί βέβαιον ότ ι ή Καπετάνισσα, ή σύζυγος τοΰ Όδυσσέως, 

έζησεν έως τέλους περίπου τοΰ βίου της έν πενία καί στερήσει. Μετά 

τήν ελευσιν τοϋ Κυβερνήτου απενεμήθη αύτη καί τω υίώ της σύνταξις 

έκ 47 φοινίκων, τό δέ ποσόν τοΰτο έπί τής βασιλείας τοΰ Όθωνος 

ηύξήθη είς δραχμάς 60 ! 1 Ό νεαρός υιός τοΰ Όδυσσέως έπέμφθη είς 

1 Είναι άπορον πώς ό Οθων ό τιμών τους άνδρας τοϋ Αγώνος καϊ τήν μνή-
μην αυτών έφάνη έπιλήσμων πρός τήν χήραν τοϋ Ανδρούτσου. Τοϋτο έγραψε 
καΐ ό Κ. Σάθας άλλοτε εις τινα περί Όδυσσέως Ανδρούτσου μονογραφίαν του, 
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Μόναχον μετ' άλλων τέκνων αγωνιστών προς έκπαίδευσιν δαπάναις τοΰ 

αειμνήστου βασιλέως τής Βαυαρίας Λουδοβίκου, μικρόν μετά τήν κάθο-

δον τοϋ βασιλέως Όθωνος είς Ελλάδα τούτον δέ παρηκολούθησε καί 

ή μήτηρ του. Ά λ λ ' έκεϊ ό νεαρός τοΰ Όδυσσέως γόνος Λεωνίδας άπε-

βίωσεν έν ηλικία δώδεκα ετών, μεγαλοπρεπώς κηδευθείς παρά τής βασι-

λίσσης τής Βαυαρίας 1 . Μετά τόν θάνατον τοΰ μόνου τέκνου της ή 

δύστηνος μήτηρ έπανέκαμψεν είς Ελλάδα καί έζησε συντηρούμενη έκ 

τής παρεχομένης αύτη πενιχράς συντάξεως, κατοικοΰσα έν τη συνοικία 

Πλάκας. Μόνον μετά τήν Όκτωβριανήν μεταπολίτευσιν, προτάσει τοϋ 

Έπαμεινώνδου Δεληγεώργη καί τοΰ Δημητρίου Καλλιφρονά ή Εθνική 

δημοσιευθείσαν έν τώ Γ' τόμω τής ΧρυσαλλίΛος. « Ό 0θων, όστις έπρόφερε 
πάντοτε μετά σεβασμού τό όνομα τοϋ θύματος τής Ακροπόλεως και ήγόραζε 
την μεν σπάθην τοϋ ήρωος τής Γραβιας αντί 4.000 δραχμών, τάς δε παλά-
σκας καί πιστόλας του άντί 3,000, ού μόνον άπηξίου επισήμου ταφής τά οστά 
του, αλλ' ουδέποτε ηθέλησε νά δοθή είς τήν λιμοκτονοϋσαν χήραν μισθός 
φαλαγγίτου ύπολοχαγοϋ. 

1 Επί τοϋ τάφου αΰτοϋ έχαράχθη ή έξής επιγραφή συντεθείσα ύπό τοϋ επι-
φανούς φιλέλληνος Θειρσίου 

Ενθαδε κεϊται Λεωνίδας, εκγονος Ανδρούτσου, υιός Όδυσσεως, πρό τής 
ηβης αποθανών έν Μονάχω τήν 11 Δεκεμβρίου 1836 Τόν τάφον αύτοϋ άνέ-
στήσε παλαιός τις φιλέλλην, Λουδοβίκος ό τής Βαυαρίας βασιλεύς . 

Επονται δε οί εξής στίχοι 

Ειμί θάλος πολυπενθές, ΰπ' ανδρών βλαστέν αρίστων, 
Οίτινες αντ' αρετής εργ' οδυνηρά πάθον. 
Τόν γάρ πάππον ελών νηλεώς έφόνευσ' ό τύραννος, 
Οΰ βία, άλλα δόλω, φάρμακα λυγρά διδούς. 
Τόν δ' αϋ γεννητήρα, τόν έν πολέμοις άδάμαστον 
Εχθροδαποι πύργου κρήμνισαν έκ μεγάλου. 
Μήτηρ δ', ή Παρνασσού ένι σπηλαίοις μ' ετικτεν 
Ενθάδε δωδέκατη κλαΰσεν ' άποφθίμενον. 

Ητο δέ τό μειράκιον τοϋτο τό γεννηθέν έν τώ Κωρυκίω και βαπτισθέν ύπό 
τοϋ γέροντος Πανουρ α (οστις έστεφάνωσεν ώς κουμπάρος καΐ τήν άδελφήν τοϋ 
Οδυσσέως Ταρσίτσαν μετά τοϋ Τρελλώνη) πεπροικισμένον ύπό πολλής ευφυίας 
και ωμοίαζε πολύ πρός τόν πατέρα του Οθεν, ώς λέγεται, έκ τών χαρακτηρι-
στικών αυτοϋ οδηγηθείς ό ζωγράφος καί έκ τών πληροφοριών τών φίλων και 
τών συναγωνιστών τοϋ πατρός του, ήδυνήθη νά κατασκευάση την γνωστην εικόνα 
τοΰ Οδυσσέως μέ τόν άρειμάνιον μύστακα και τό λάσιον στήθος. 'Εν τούτοις 
κατ άλλους τινάς ή έν λόγω είκών είναι πάντη ανόμοιος πρός τήν αληθή φυσιο-
γνωμίαν τοϋ Όδυσσέως. Ό κ. Κ. Ράδος έν τω τελευταϊον έκδοθέντι πανηγυ-



108 Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 

Συνέλευσις άπένειμεν είς τήν χήραν τοϋ Ανδρούτσου σύνταξιν έκ διακο-

σίων κατά μήνα δραχμών, τοιουτοτρόπως δέ τ ά έσχατα τοΰ βίου διήλθεν 

έν σχετική ανακουφίσει. Ωστε τά περί τών θησαυρών τοΰ Όδυσσέως λε-

γόμενα ήσαν μυθώδη, μάλλον δ ' επιτρέπεται ήμϊν νά είκάσωμεν ότ ι τήν 

ίδιαιτέραν αύτοΰ χρηματικήν περιουσίαν ήναγκάσθη νά δαπανήση διά 

τήν συντήρησιν τοΰ ύπ'αύτοΰ διοικούμενου στρατιωτικού σώματος κατά 

τά τελευταία δυσχερή καί πολυκύμαντα τοΰ βίου του έ τη . 

Ό φόνος τοΰ Οδυσσέως έτελέσθη έν τώ Πύργω τής Ακροπόλεως τήν 

νύκτα τής 4 πρός τήν 5 Ιουν ίου. Ε ίνα ι περίεργον εις τό ζοφερόν αυτό 
καί τραγικόν δράμα τής ζωής καί τοΰ θανάτου τοΰ δύσμοιρου πολεμάρ-

ρικώ λόγω, ον άπήγγειλε κατά τήν αναστήλωσιν τής αναμνηστικής πλακός τής 
έν Ασρει Β' Εθνικής τών Ελλήνων Συνελεύσεως, αναγράφει τά εξής" «Τό 

μετά τόν Κολοκοτρώνη έπισημότερον πρόσωπον έν τω στρατόπεδο ήτο ό 
Οδυσσεύς 'Ανδρίτζου, όλως διάφορος τής παραδοθείσης ήμϊν άτυχους εικόνος. 
Mε τό μέτριον και μάλλον λεπτοφυές ανάστημα του, γλαυκός τούς οφθαλμούς, 
ξανθός, ειχε φωνήν γυναικός και τρόπους θωπευτικούς, ασυμβίβαστους πρός τό 
ποιάν τινα φρίκην έμπνεον όνομα τ ο υ . Εγω αυτός έτυχε ν' ακούσω έκ τής 

άφηγήσεως πρεσβυτέρων ότι ή φωνή τοϋ Οδυσσέως είχε πράγματι τι τό στρη-
νές καϊ τό γυναικώδες καί ότι πάντοτε τό ύφος του ήτο εμπλεον οξείας ειρω-
νείας. Δύο τών περί αυτοΰ ασχοληθέντων συγγραφέων ό Ζαμπέλιος καϊ ό Γού-
δας περιγράφουσι τό έξωτερικόν αύτοΰ ώς εξής. Ό πρώτος λέγει· Ητο ΰψη-

λοϋ αναστήματος, εύρωστος, εύειδής, μέ μύστακα καϊ όφρΰς καί τρίχας ξανθάς, 
με οφθαλμούς καστανούς, μέ ωτία μικρά καί λεία, μέ ρίνα λεπτήν καϊ ευθείαν, 
μέ στόμα μέτριον καϊ μέ οδόντας μικρούς. Ό δέ δεύτερος *Ητο άναστή-
ματος ύψηλοΰ μάλλον καί τά μέγιστα συμμέτρου δασύθριξ δέ ού μόνον τήν 
κεφαλήν, τάς πλατείας όφρΰς καί τους δασεϊς μύστακας, άλλά καί κατά τό 
στέρνον. Είχε τό βλέμμα βλοσυρόν καί συνωφρυωμένον, έμφαϊνον περίνοιαν 

καί τόλμην οφθαλμούς καϊ τρίχας είχε καστανάς, ρίνα λεπτήν και ευθείαν, 
μέτωπον προέχον, κεφαλήν μεγάλην καί νώτα ευρέα. Αι δύο εικόνες διαφέ-

ρουσιν, ώς βλέπει ό αναγνώστης αλλά κατα τήν γνώμην μου ή πρώτη είναι ή 
γνησιωτέρα, συμφωνούσα καί μέ τήν παράδοσιν. Ό Ζαμπέλιος άλλως τε ήτο 
σύγχρονος, γνωρίσας προσωπικώς τόν Όδυσσέα έν Λευκάδι, ώς ρητώς αναφέρει 
είς τά Προλεγόμενα τής τραγωδίας του. 'Ενώ ή περιγραφή τοϋ Γούδα, καθώς 
καϊ ή τοϋ κ. Παπαμιχαλοπούλου έν τή πραγματεία του, έν ή παιιστα τόν Οδυσ-
σέα ώς την προσωποποίησιν τών αντρειωμένων τοϋ δημοτικού άσματος 

Σάν βράχος είν' ή πλάταις του, σάν κάστρ' ή κεφαλή του 
Και τά πλατειά τά στήθια του τοίχος χορταριασμένος 

έλκουσι τήν έμπνευσιν έκ τής περί ης ανωτέρω ό λόγος κατά φαντασίαν προτω-
πογραφίας. Προσθέτει δέ περί τής αλκής του ό Γούβας Οτι ήτο εις μέγαν βα-
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χου τό μέρος, τό οποίον διεδραμάτισαν τά πρωτοπαλλήκαρα. Ό Γκού-

ρας ήτο πρωτοπαλλήκαρον τοϋ Όδυσσέως, σφόδρα άγαπώμενος καί 

τιμώμενος άλλοτε παρ' α ύ τ ο ΰ 1 , όστις εϊδομεν πώς άνταπέδωκε τά τρο-

φεία καί τήν προστασίαν πρός τόν εύεργέτην του. Ό Γκούρας προσέ-

λαβε κατόπιν, αρχηγός γενόμενος, ώς πρωτοπαλλήκαρον τόν Ίωάννην 

Μαμούρην καί ό Μαμούρης πάλιν γενόμενος υπαρχηγός καί ύποφρούραρ-

χος τής Ακροπόλεως ειχεν ώς πρωτοπαλλήκαρον τόν Παπακώσταν. 

Ο Μαμούρης και ό Παπακώστας, όμοΰ μέ τόν άδιάλλακτον τοΰ Όδυσ-

σέως έχθρόν, τόν Μήτρον τής Τριανταφυλλίνας (άλλοι λέγουν καί τ ή 

βοήθεια ιερέως τινός, ένεργήσαντος έπί τοΰ άτυχους δεσμώτου τήν όδυ-

νηροτάτην τών βασάνων), έξετέλεσαν τήν στυγεράν πράξιν τών βασανι-

στηρίων και τοΰ φόνου. 

Είναι άξιοσημείωτον ό'τι περί ζήτημα σκοτεινόν όπωςδήποτε, οίον τό 

τοΰ θανάτου τοΰ Όδυσσέως, επικρατεί παρά τοις ίστορικοϊς τοϋ Αγώνος 

πληρέστατη ομοφωνία. Πάντες παραδέχονται ό'τι ό θάνατος αύτοΰ υπήρξε 

βίαιος καί ό'τι απεφασίσθη έκ συνεννοήσεως μεταξύ τοΰ Γκούρα καί τής 

Κυβερνήσεως. Ό ιστοριογράφος τών Αθηνών Σουρμελής γράφει Ούτος 

συλληφθείς είς τόν τόπον, έξ ού έξήλθεν, (ήν γάρ πατρίς αύτοΰ οί Λ ι β α -

νάτες), αποστέλλεται εις τό φρούριον τών Αθηνών, ένθα φυλακίζεται 

είς τόν μέγαν πύργον τής Ακροπόλεως, όστις καί έντεΰθεν δέν έλειπε 

νά μετέρχηται πάν μέσον είς άποδραπέτευσιν. Ά λ λ ε ι ς τάς 5 τοΰ 

Ιουνίου τοϋ 1825 έλαβε τελευτήν τής ζωής του άξίαν ών έπραξε. Δια 

θμόν χειροδύναμος, ωσαύτως δέ καϊ πηδητικός. Καί ώς παράδειγμα τής χειρο-
δυναμίας του διηγούνται οτι ήδύνατο νά τηρή συγχρόνως έξ εκάστης τών χει-
ρών ανηρτημένον ανά ένα παχϋν τράγον έκδερόμενον καί νά μή κουράζηται. 

Αλλα καί τό χαρακτηριστικόν τοΰτο φοβούμαι μήπως είναι απήχησις λαϊκών 
θρύλων περί τής έκτακτου ρώμης διαφόρων ορεσιβίων ανδρών καϊ ιδίως ληστών. 
Ειδικώς τό ήκουσα πολλάκις άναφερόμενον διά τούς περίφημους ληστάς Νταβέ-
λην καϊ Κακαράπην. Τοΰ Όδυσσέως παρέχει τήν εξής εικόνα ό Μένδελσων 
Βαρθόλο. Ωραίος ανήρ μέτριος τό ανάστημα και ρωμαλέος τήν αναβολήν, 

ξανθόκομος, εύρυμέτωπος καί ύπό δασείας όφοΰς σκιάζων τους οφθαλμούς αύτοΰ, 
είναι βραδύς εις τό λέγειν καί ταχύς είς τό πράττειν. Θαυμάζοιν έλάλει ό λαός 
περί τής ωκυποδίας αύτοΰ ή κλέφτικη δ' αύτη αρετή άνεμίμνησκε τάς όμη-
ρικάς μορφάς Αϊαντος τοϋ Όϊλέως ή τοΰ ομωνύμου ήρωος τής Όδυσσείας, 
ούτινος φρονίμως σκεπτόμενος έκαυχατο ότι ήν απόγονος ό νέος Όδυσσεύς . 

1 Είδομεν τι λέγει περϊ αύτοΰ έν τή πρός τούς Γαλαξειδιώτας επιστολή και 
πόσον εγκωμιάζει τήν ανδρείαν του έν τή εκθέσει περί τής μάχης τών Βασιλικών. 



110 Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 

διαταγής τής Κυβερνήσεως, εκδομένης κατ' αιτησιν τον Γκούρα, θανα-
τώνεται άποπνιγείς κατά μέσην νύκτα καί άπό του πύργου καταρρί-
πτεταί κατά γης. Ό εκτελεστής του θανάτου ήτο ιερεύς στρατιωτι-
κός, όστις έξεδικήθη εναντίον αυτού, διά τό πρός τούς ιερείς μίσος, 
καταδρομήν καί κακά πραχθέντα παρ' εκείνου. Ό δε θάνατος ούτος 
έπλάσθη άλλως πως, διά τάς τότε περιστάσεις . . . Ε τ ά φ η δέ ύπό 
τούς πρόποδας τής Ακροπόλεως πράς βορράν τά λείψανα αυτού άνε-
κόμισεν ή σύζυγος του τω 1833 . . . »• 

Ό Μένδελσων Βαρθόλδυ γράφει - Άφοϋ έβασάνισαν αυτόν ϊνα δηλώση 
πού είχε κρύψει τούς θησαυρούς του — τό τίμημα τής προδοσίας τ ο υ — 
ήγαγον αυτόν τέλος είς τήν Άκρόπολιν καί καθείρξαν αυτόν έν τω 
δεξιά τών Προπυλαίων ένετικώ πύργω. Έκεϊ παρά τά ερείπια τής 

Άπτέρου Νίκης ευρέθη χαμαί τήν 16 Ιουλίου Ι 8 2 5 1 συντετριμμένα 
έχων τά μέλη καί ό λαός διηγείτο είς τούς ερωτώντας ξένους ότι έκρη-
μνίσθη αποπειραθείς νά δραπέτευση. Οί μεμυημένοι ομως έγίνωσκον 
ότι είχε πνιγή καί ριφθή άπό τών επάλξεων του πύργου κατά διατα-
γην τοϋ Γκούρα καί ό'τι ή Κυβερνησις τού Κουντουριώτου έκλεισε τούς 
οφθαλμούς, ό'τε ό πιστός θεράπων απηλλάγη βιαίως τού κινδυνώδους 
αύτοΰ αντιπάλου. Ό Τρικούπης αφηγείται ώς ακολούθως τό γεγο-

νός- Μετεκομισθη είς τήν Άκρόπολιν τών Αθηνών, έφυλακίσθη έν τώ 
έκεϊ πύργω, έβασανίσθη πρός άνακάλυψιν τής περιουσίας του καί τήν 
νύκτα τής 4 Ιουλίου έπνίγη καί έρρίφθη νεκρός άνωθεν τοΰ πύργου-

ευρέθη δέ τό πτώμα του τήν έπιοΰσαν έπί τοΰ λιθόστρωτου εδάφους 
τοΰ ναοΰ τής Άπτέρου Νίκης. Ά λ λ ' έχρειάζετο ή μιαιφονία νά περι-
καλυφθή διό παραμορφώσαντες οί ένοχοι τήν άλήθειαν διέδωκαν ότι 
έκόπη τό σχοινίον, δι Όύ έδέθη αυθόρμητος ό Όδυσσεύς, καί ότι πεσών 
κατά γης άπέθανεν ηθέλησαν δέ καί νά δικαιώσωσι τούς λόγους των 
καί δι' ιατρικής νεκροψίας, άλλά καί εντεύθεν ουδέν εξήχθη είς περικά-
λυψιν τής μιαιφονίας. Ό Φίνλαιϋ (H is tory of the Greek R e v o 

lut ion, έν τόμω Β' σελ. 92—83) γράφει - Έφυλάσσετο δεσμώτης έν 
τή Άκροπόλει εως ότου τά καταστρεπτικά μέτρα τοΰ Κουντουριώτου 

1 Καϊ ό Μένδελσων Βαρθόλδυ καί ό Φίνλαιϋ σφάλλονται περί τήν χρονολογίαν 
σημειούντες ώς ήμέραν τοϋ θανάτου τού Όδυσσέως τήν 16 Ιουλίου έ.ν. καθώς 
καί ό Τρικούπης, έξ ου οι ανωτέρω ήρύσθησαν τήν χρονολογίαν. Ό Όδυσσεύς 
έθανατώθη τήν νύκτα τής 4 προς τήν 5 Ιουνίου καί ουχί Ιουλίου. 
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καί τού Κωλέττου έξήγειραν τήν γενικήν άγανάκτησιν. Ό Γκούρας 

τότε έφοβήθη μήπως ό Όδυσσεύς δραπέτευση καϊ ανάκτηση τήν προ-

τέραν δύναμιν, τό συμφέρον υπερίσχυσε μάλλον ή ή ευγνωμοσύνη καί 

ό Όδυσσεύς έθανατώθη τήν νύκτα τής 16 Ιουλίου. Μετά τόν φόνον 

τό σώμα του έρρίφθη άπό του πύργου πρός τήν μεσημβρινήν πλευράν 

τών Προπυλαίων πρός πίστωσιν τής διαβεβαιώσεως ότι έφονεύθη κρη-

μνισθείς ένώ άπεπειράτο νά δραπέτευση. Ό δέ Σπηλιάδης είς τά 

Απομνημονεύματα αυτού αφηγείται λεπτομερέστερον τά πράγματα. 

Ό Γκούρας, γράφει, σπεύδει νά τόν φονεύση και τον στέλλει επι τούτω 

εις την Άκρόπολιν τών Άθηνών... Ά λ λ ά τήν νύκτα τής 4 πρός τήν 

5 Ιουνίου ό Όδυσσεύς έδολοφονήθη . . . Ό φρούραρχος Γκούρας διέ-

ταξε, καθ υπαγόρενσιν τής Κυβερνήσεως ή τον Κωλέττη, τοΰ οποίου 

περιέμενε τήν άπόφασιν, ώς ή αναφορά του τής 30 Απριλίου, νά πνί-

ξωσι τόν εύεργέτην του, καί επομένως έπέπεσον κατ ' αύτοΰ κοιμωμένου 

πολλοί δήμιοι καί έφόνευσαν άποπνίξαντες αυτόν, άφυπνισθέντα καί 

ανδρείως παλαίοντα τόν κακόμοιρον, όπως καϊ όθεν ημπόρεσαν καί 

έρριψαν τόν νεκρόν του έξω τοΰ πύργου δεδεμένον μέ σχοινίον, τού 

όποιου μέρος έφαίνετο μέχρι τινός κρεμάμενον άπό τό παράθυρον είς 

μαρτυρίαν τάχα τοΰ ότι έκόπη τό σχοινίον καί έφονεύθη. 

Ό Κουτσονίκας ωσαύτως λέγει - Φοβηθείς δέ ό Γκούρας, οστις είχε 

φαίνεται εντολην αλλην και σκοπον άλλον μήτι τόν ζητήσουν (οί Σου-

λιώται) δι'επιθέσεως καί έλθουν είς δυσάρεστα αποτελέσματα, τόν 

μετέφερεν εντεύθεν διά νυκτός καϊ τόν άπήγαγεν είς τήν Άκρόπολιν 

τών Αθηνών καί τόν έκλεισεν είς τόν πύργον, έκ τού οποίου σπρωχθεϊς 

ή κρημνισθείς κάτω άπέθανεν ή, ώς λέγουσιν, ό Γκούρας διέταξε τούς 

φυλάσσοντας αυτόν καϊ τόν έπνιξαν καί τόν έρριψαν έκ τοϋ πύργου 

κάτω. Τόν θάνατον τοΰ Όδυσσέως αποδίδουν ότι έγένετο κατά προ-

τροπήν τοΰ Ιωάννου Κωλέττη πρός έκδίκησιν τοΰ φόνου, τόν όποιον 

έπέφερεν εϊς τόν Άλέξιον Νοΰτσον καί τόν Χρήστον Παλάσκαν αδίκως 

κατά τήν Δρακοσπηληαν τής Ο ί τ η ς . Περιττόν νά παραθέσω άλλας 

μαρτυρίας, άφοΰ δέν υπάρχει άντίρρησις. Καί ώς πρός τόν τρόπον τοΰ 

θανάτου του οί ιστορικοί κατά τό πλείστον συμφωνοΰσιν Oτι επήλθε 

μετά φρικώδη καί αποτρόπαια βασανιστήρια, ώς αφηγείται ή παράδο-

σις καί ώς εμφαίνεται καί έκ τοΰ ανωτέρω υπαινιγμού τοϋ Σπηλιάδου. 

Τά ύπό τοΰ Αλεξάνδρου Σούτσου γραφόμενα έν τή Τουρκομάχω 

Ελλάδι ότι ό Όδυσσεύς έθανατώθη ιδιοχείρως ύπό τοϋ Γκούρα είναι 
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αποκυήματα ποιητικής φαντασίας. Ό Γκούρας απουσίαζε κατά τήν 

νύκτα τοΰ φόνου έξ Αθηνών, ώς θά ίδωμεν περαιτέρω- αρκετά ύπουλος 

και φλεγματικός έν τή ώμότητί του, έλαβε πάντα τά κατάλληλα μέτρα 

καί διέθετο ούτω πως τά πράγματα, ώστε, ει δυνατόν, νά μή έπιπέση 

έπ' αύτοΰ ή υπόνοια καί νά μή τόν βαρύνη ή άμεσος ευθύνη, άνέθηκε δέ 

τήν έκτέλεσιν τής φοβέρας αποφάσεως ώς είπομεν, είς τούς υπαρχηγούς 

του, τόν Μαμούρην 1 , τόν Παπακώσταν, τόν Μήτρον Τριαντάφυλλον ή 

Τριανταφυλλίνας, οΐτινες τήν έξετέλεσαν μετά πολλής θηριωδίας ή άνά-

μιξις δέ τοΰ άνοσίου ιερέως είς τό έγκλημα, ή αναφερομένη ύπό τοϋ 

Σουρμελή, μαρτυρεϊται ύπό τής παραδόσεως, αναφέρεται δέ καί άλλαχοϋ. 

Ητο άρά γε όντως αναγκαία ή τοιαύτη πολιτική μιαιφονία ; Τινές 

δικαιολογούσιν αυτήν ώς έπιβληθεϊσαν έξ ανάγκης χάριν τής σωτηρίας 

τής Πολιτείας. Ά λ λ ' ό Όδυσσίύς δέν ήτο εχθρός τής Πολιτείας. Απε-

ναντίας τήν ίδέαν τής Πολιτείας καί τήν ανάγκην τής υπάρξεως αυτής 

άνεγνώρισεν αυτός έκ τών πρώτων και διεκήρυξεν, όπως εμφαίνεται και 

έκ τής επιστολής πρός τόν έν Κωνσταντινουπόλει Μέγαν Βεζίρην, ήν 

προλαβόντως παρέθηκα, καί έκ περικοπών διαφόρων άλλων επιστολών 

του. Ό Όδυσσεύς ήτο εχθρός μερικών ατόμων, όμοσάντων παντοιοτρό-

πως τόν ό'λεθρον αύτοΰ, διότι δέν έστεργε νά καθυποταχθή είς τάς φίλαρ-

χους αυτών ορέξεις. Ά ν δέ αυτός εθεωρείτο ατίθασος και δυσήνιος, 

πολύ περισσότερον τοιούτοι ήσαν κατ ' ούσίαν οί πολιτικοί του αντίπα-

λοι οί θεωρούντες εαυτούς υπέρτερους τών νόμων καί έγείροντες υπερφία-

λους αξιώσεις, Οπως χαρακτηρίζει αυτούς μέ τόσην σαρκαστικήν εύστο-

χίαν έν τή πρός τόν Λόντον επιστολή του, οί κοτζαμπάσηδες οί άνα-

' Ό Ιωάννης Μαμούρης, αποθανών υποστράτηγος, χρημάτισας δέ καί υπα-
σπιστής τοΰ βασιλέως Όθωνος και πολλάς παράσχων έκδουλεύσεις εϊς τήν Κυβέρ-
νησιν αύτοΰ, ώς καταστείλας διάφορα ανταρτικά κινήματα, έκαλεϊτο και έξηκο-
λούθησε καλούμενος έως τέλους τής ζωής του Γιάννης τοΰ Γκούρα, ούτω δε 
ονομάζεται και είς τά επίσημα έγγραφα τής υπηρεσίας. Τό Μαμούρης ήτο 
παρωνυμία, αποδιδομένη αύτώ ένεκα τής υπηρετικής θέσεως, ήν κατείχεν έν 
αρχή παρά τώ Γκούρα, ούτινος ήτο συγχωριανός καί ανεψιός, ώς έλέγετο, 
κατ άλλους δέ εξάδελφος. Είς τό δίπλωμα τοΰ απονεμηθέντος αύτώ ισπανικού 
μεγαλόσταυρου τοΰ τάγματος Ισαβέλλας τής Καθολικής, εύρισκόμενον έν τω 
φακελλω τών έγγράφων τών δωρηθέντων εις τό άρχεΐον τής Ιστορικής καί 
Εθνολογικής "Εταιρείας, ονομάζεται στρατηγός Juan tou Goura Senmouri. 
To Senmouri τοΰτο είναι παραφθορά έκ κακής αναγνώσεως τοϋ ονόματος 
Μαμούρης. όπερ άπέμεινεν αύτώ ώς οίκογενειακόν έπώνυμον. 
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τραφέντες είς παραδόσεις βίας καί αυθαιρεσίας, οΐτινες, ώς έγραφεν ό 
Πουκεβίλ αρκετά προ της Επαναστάσεως έτη, έπόθουν νά διώξωσι 
τους Τούρκους, διά νά τούς άντικαταστήσωσι. Τ ά δήθεν φοβερά αύτοΰ 
σχέδια έν συνεννοήσει μετά τών Τούρκων εναντίον τοΰ Εθνους του καϊ 
αί ανταποκρίσεις του μετά τών έν τή αυλή τοΰ Σουλτάνου καί τών έν 
Φαναρίω ήσαν, ώς προεϊπον, κατά τήν άκράδαντον τουλάχιστον πεποί-
θησίν μου, μυθεύματα καί επινοήματα τών έχθρων του, οϊτινες, έάν είχον 
είς χείρας των αποδείξεις τοΰ τοιούτου εγκλήματος, θά έσπευδον βεβαίως 
νά τάς προσαγάγωσι, διά νά δικαιολογήσωσι τήν πραξίν των. Ά λ λ ά καί 
έπϊ τή υποθέσει δτι ή τοιαύτη κατηγορία ήτο βάσιμος, ό Όδυσσεύς δέν 
ήδύνατο πλέον μετά τήν παράδοσίν του νά επιτέλεση τά ολέθρια του 
σχέδια, καθό γενόμενος ύποπτος παρά τοις Τούρκοις, οΐτινες ούδεμίαν 
ήδύναντο πλέον νά έχωσι πρός αυτόν έμπιστοσύνην. Ό φόνος ενός τών 
πρωταθλητών τού Αγώνος, ανδρός ώμολογημένης στρατηγικής ικα-
νότητος καί ευφυίας, έν ήμεραις, καθ' ας ή ύπαρξις τής Πατρίδος εύρί-
σκετο έπί ξυροΰ ακμής, ήτο πραξις εγκληματική καί άφρων. Τις δύναται 
νά ύπολογίση όποιας έκδουλεύσεις θά παρεΐχεν είς τόν Αγώνα ό Όδυσ
σεύς, έάν οί εχθροί του ήθελον φανή πρός αυτόν επιεικείς διά τό μέγα 
αληθώς παράπτωμα του, όπως έφάνησαν καί πρός άλλους, έάν διά τίνων 
υποχωρήσεων καί συγκαταβάσεων, φαινόμενοι ουχί αδυσώπητοι άλλά 
μετριοπαθείς χάριν τοΰ εθνικού συμφέροντος, ήθελον δυνηθή νά μαλά-
ξωσι τήν άδάμαστον αύτοΰ ψυχήν καί νά κεντρίσωσι μάλιστα αυτήν 
καταλλήλως είς μεγαλεπήβολα έργα καί πολύκροτα ανδραγαθήματα 
πρός έξαγνισμόν τού αμαρτήματος της καί πρός έξάλειψιν τοΰ έκ 
τής προδοσίας στίγματος ; Τις δύναται νά προίδη τί θά συνέβαινεν, 
έάν ά Καραϊσκάκης ειχεν ώς συνεργόν τόν Όδυσσέα είς τήν τελευ-
ταίαν αύτοΰ άθάνατον έκστρατείαν καί πόσα άλλα τρόπαια Ά ρ α -
χώβης καί Διστόμου δέν θά ήγείροντο ύπ αυτών έν τή Ανατολική 
Ελλάδι ; Έάν τήν αποφράδα ήμέραν, καθ' ήν ό Καραϊσκάκης έπι-
πτεν έν Φαλήρω, εύρίσκετο ό σθενερός βραχίων τοΰ μπρατί μου του, 
τοΰ Όδυσσέως, ν' άναλάβη τήν άρχηγίαν, ή Ελλάς δέν θά έλιπο-
ψύχει, ή Έπανάστασις δέν θά έψυχορράγει, δέν θά έπήρχετο έκ τής 
αγέρωχου έπιπολαιότητος τοΰ Κόχραν ή φοβερά παρά τόν Ά ν ά -
λατον εκατόμβη, καθ' ήν έθυσιάσθη τό άνθος τών άλκίμων προμά-
χων τής Πατρίδος, δέν θ' άνεστήλου ό Κιουταχής τήν ήμισέληνον 
έπί τών επάλξεων τής Ακροπόλεως καϊ ή Ελλάς μή καταθέσασα τό 

8 
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ξίφος θ' άπέκτα ίσως τήν έλευθερίαν αυτής ύπό πολύ κρείττονας ορούς. 
Άλλά τά μεγαλόψυχα ταύτα αισθήματα δέν επέτρεψε νά γεννηθώσι 

καί νά ύπερισχύσωσι τό πάθος τό τυφλόν τοϋ φθόνου, ή Ερινυς της 
διχόνοιας, ήτις τοσαύτας, φευ, ήμαύρωσε φαεινάς σελίδας τής φωταυ-
γοΰς ημών εθνικής ιστορίας. 

Ζ ' 

θέλοντες ν' άποκρύψωσι τό έγκλημα των οί φονεϊς κατέφυγον μετα 
τήν πραξίν των είς χυδαίον τέχνασμα. Προσεδεσαν το πτώμα διά σχοι-
νιού έκ τής όσφύος καϊ τό έρριψαν έπί τοΰ δαπέδου τοϋ όπισθεν τοΰ 
πύργου κειμένου ναοΰ τής Άπτέρου Νίκης, διά νά παραστήσωσι τάχα 
ότι ό δεσμώτης έπιχειρήσας νά δραπέτευση άπό τής έν τώ πύργω είρ-
κτής του έπεσε καί συνετρίβη. Έκεϊ ευρέθη μεμωλωπισμένον οίκτρώς 
τό σώμα τοΰ ήρωος τής Γραβιάς τήν πρωίαν τής επομένης· άλλ' όμως 
ουδείς έπίστευσε τόν άνόσιον μΰθον, διότι πάντες έγίνωσκον τά ελατή-
ρια τής πράξεως καί τήν προϋπάρχουσαν άμετάτρεπτον καταδίκην. 
Λύτη ή Έφημερις τών Άθηνών, ή άσπονδος έχθρα του, οιονεί αίσχυ-
νομένη διά τό άνοσιούργημα καί θέλουσα νά παρέλθη αυτό έν σιγή, είς 
τό φύλλον της τό εκδοθέν τήν έπομένην τοϋ θανάτου του έδημοσίευσεν 
είς τήν άκροτελεύτιον σειράν τής τελευταίας σελίδος τήν έξης άλλοκό-
τως ξηράν είδησιν «Σήμερον έτελείωσε τόν δρόμον τής ζωής του ό 

Όδυσσεύς Άνδρίτσου». Ά λ λ ' ώς νά μετεμελήθη ή νά συνησθάνθη 
δτι διά τοιούτο σημαντικόν γεγονός ειχεν όπωςδήποτε τήν ύποχρέωσιν 
νά δώση εύρυτέρας εξηγήσεις καί πληροφορίας, είς τό φύλλον τής 9 
Ιουνίου έδημοσίευσε τά επόμενα έν είδει ανταποκρίσεως, διότι τό φύλ-

λον τότε έξεδίδετο εις Αί'γιναν. 

Η σημερινή αυγή μας εξημέρωσε καί τόν θάνατον τοΰ περιβόητου 
εις την ίστορίαν Όδυσσέως Άνδρίτζου, ό όποιος ακολούθησε τρόπω 
τοιώ δε. 

Αυτός είχε προβλέψει μέ τήν φυσικήν του πανουργίαν δυο τριχιαίς, 
ή όποίαις φαίνεται ότι ητον άπό τά γαδούρια όπου ανέβαιναν είς τό 
Κάστρον, παλαιαις κατά κακήν του τύχην και άδύναταις. 

Περί τάς 5 ώρας τής νυκτός τής 4 Ιουνίου, ένώ οί δύο στρατιώ-
ται, όπου τόν έφύλαττον, ήσαν είς τό πρωτούπνι, κρεμιέται με την 

μίαν άπό τά υψηλά τοϋ Πύργου—Γουλέ — έχοντας ζωσμένην καί 
τήν άλλην είς τήν μέσην του, διά νά τοϋ χρησιμεύση ακολούθως νά 
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καταιβή καί άπό τά τείχη τοΰ Κάστρου καί νά φύγη δπου αυτός 
ήξευρε. 

Ά λ λ ' ή θεία δίκη, προλαμβάνουσα, φαίνεται, τούς ολέθριους σκο-
πούς τοΰ άνθρωπου τούτου διά τήν Πατρίδα, ώκονόμησε προτοΰ νά 
φθάση ακόμη είς τά μέσα τοΰ Πύργου καταιβαίνοντας καί σπ* ή τρι -
χιά εκείνη, καί πίπτει ό άθλιος επάνω είς τό λιθόστρωτον έδαφος τής 
Άπτέρου Νίκης, θΰμα έλεεινόν τής κακοβουλίας και πανουργίας του. 

Θέλεις ιδεί καί άντίγραφον τής επισκέψεως, όπου έκαμεν είς τό 
πτώμα ό ιατρός Βιτάλης, προσκαλεσμένος άπό τόν άντιφρούραρχον, 
ή όποια καί εστάλη είς τήν Διοίκησιν. Τοιαύτην έπίσκεψιν έκαμαν 
καί έστειλαν είς τήν Διοίκησιν καί όλα τά έδώ υπουργεία τής 

»Διοικήσεως . 

Ό Γκούρας κατά τάς ημέρας έκείνας άπουσίαζεν έξ Αθηνών, ευρι-
σκόμενος μετά τών άλλων οπλαρχηγών παρά τόν Οσιον Λουκάν καί 
τό Δίστομον προς άπόκρουσιν τών έπελαυνόντων έκ Παρνασίδος έχθρων. 
Πιθανώτατα έξ υπολογισμού, ώς εϊπομεν, ηθέλησε νά μή παρευρίσκηται 
είς τόν τόπον τοΰ εγκλήματος. Ά λ λ ά τήν αίματηράν κωμωδίαν εξα-
κολουθεί ύποκρινόμενος μέχρι τέλους κατ' είσήγησιν καί όδηγίαν αυτού 
ό άντιφρούραρχος Μαμούρης, Οστις έπεμψε πρός τόν Γκούραν τό έπόμε-
νον μετά πολλού ιησουίτισμοΰ συντεταγμένον άγγελμα περί τοϋ συμ-
βάντος, κατά τό έν τώ Άρχείω τής Ιστορικής καϊ Εθνολογικής Ε τ α ι -
ρείας σωζόμενον άντίγραφον (άριθ. 1598—289). 

Γέροντα μου 1 , προσκυνώ. 

Καϊ σοΰ φανερώνω τό συμβεβηκός, όπου ήκολούθησε είς τό Κάστρο 
είς τάς 5 Ιουνίου ξημερώνοντας Παρασκευή. Ήξεύρεις καλά ότι μέ 
προσταγήν τής Σης Διοικήσεως έπερίλαβα τόν Οδυσσέα νά τόν έχω 
μέ φύλαξιν είς τό φρούριον, δπου ευρίσκομαι μέ προσταγήν της καϊ 

1 Τήν προσαγόρευσιν ταύτην τήν έν χρήσει κυρίως παρά τοίς δοκίμοις τών 
μονών προς τους πρεσβυτέρους των μοναχούς μεταχειρίζεται και ό Μαμούρης 
καί άλλοι αποτεινόμενοι πρός τόν Γκούιαν εις ενδειςιν σεβασμού. Τό περίεργον 
όμως είναι ότι τήν μεταχειρίζονται καί άλλοι πρεσβύτεροι, οίον ό πολύς Γρηγ. 
Δικαϊος ό Παπαφλέσσας, όστις έν επιστολή αυτού έχ Ναυπλίου άπό 21 Δεκεμ-
βρίου 1824 ('Αρχεϊον Ίστορ. και Έθνολ. Εταιρείας, άριθ. 69) επανειλημμένως 
τόν προσαγορεύει Αδελφέ Γερογκούρα . . . Αδελφέ Γεροπαπποΰ . . . Ισως 
ήτο παρωνυμία τοΰ Γκούρα είς ενδειξιν τής πολλής αυτού φρονήσεως. 
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κατά τήν διαταγήν ακολουθούσα πάντοτε. Ή Γενναιότης σου μέ τά 
γράμματα σου μου έφανέρωνες δτι δσα ζήτηση νά τοϋ δίδω άπό τό 
κονάκι σου καί καθώς μοΰ έγραφες ακολουθούσα, σκουτιά, ζαερέ καί 
τά λοιπά, καί καθ' ήμέραν τόν ερωτούσα τί θέλει καί δ,τι μοΰ 
ζητούσε τοΰ τά έδιδα εύθΰς- τό ήξεύρουν καί οί Αθηναίοι δλοι' 
δμως, γεροντά μου, αυτός άπό τής πανουργίαις του δέν έτράβηξε 
χέρι όσοι στρατιώται τόν έφύλαγαν, όλων έταζε γρόσια, όπου νά 
ήμπορέση νά φΰγη, καί αυτοί δέν τό έδέχθησαν. Καί αυτός, 'σάν δέν 
ημπόρεσε έτσι νά φΰγη, τί έμεταχειρίσθη ; Κάμνει τόν άρρωστον καί 
μου λέγει «Οί στρατιώται μου φέρνουν βάρος, μόνον καταίβασέ τους». 
Έγώ μή γνωρίζοντας τήν πανουργίαν του, τους έκαταίβασα κάτω άπό 
τόν Γουλάν, καί αυτός κάμνει τρόπον καί έλαβε δυό τριχιαις μαζί 
του και τήν μίαν τήν έθεσε άπό τό μπετένι τοϋ Γουλά διά νά καταίβη 
κάτου, καί ή άλλη τού ευρέθη 'ς τό ζωνάρι του, μέ σκοπό νά κρεμα-
σθή άπό τό Κάστρο διά νά φύγη. Καί ή κακή του τύχη έκόπη ή 
τριχιά ένα μπόι κάτω καί έσκοτώθη. Έγώ είμαι είς μεγάλην άπο-
ρίαν καί λύπην καί ή φαμελιά σου είναι απαρηγόρητη. Έγώ τ ί νά 
κάμω δέν ήξεύρω άπό τήν στενοχωρίαν μου. 

Τη 25 Ιουνίου 1825 ,εν Αθήναις. 

Ιωάννης Μαμούρης. 

Έν είδει δ' υστερόγραφου άλλος τις (ίσως ό πενθερός τού Γκούρα 
Λιδωρίκης) έπιμαρτυρει «Κάγώ ό πατήρ σου σέ ασπάζομαι καί σέ 

εύχομαι πατρικώς καθώς σοΰ γράφουνε, έτσι έγεινε τό συμβεβηκός 
τόν έτύφλωσε και έχάθη ατός του χωρίς νά έχη τ ίποτα». 

Η δ' αναφερομένη ανωτέρω ιατροδικαστική έκθεσις τού Καρόλου 
Βιτάλη ιατρού αποκατεστημένου έν Αθήναις, Ι ταλού τό γένος καί 
άντιπροξένου τού βασιλείου τής Νεαπόλεως, μεμυημένου δέ είς τά κατά 
τόν φόνον, ώς φαίνεται, καί συντάξαντος τό έγγραφόν του συμφωνως 
πρός τάς επισήμους οδηγίας, έχει ώς έξης 

« Τήν δευτέραν ώραν τής 17/5 Ιουνίου 1825, προσκληθείς άπό τόν 

άντιφρούραρχον τού φρουρίου τής πόλεως ταύτης τών Αθηνών νά έπι-

σκεφθώ εις τήν Άκρόπολιν τό πτώμα τοϋ μακαρίτου Όδυσσέως 

Ανδρούτσου, δέν έδίστασα στιγμήν νά δεχθώ τήν πρόσκλησιν. 

Εισερχόμενος διά τής τελευταίας πύλης τής Ακροπόλεως είδα τό 

πτώμα τοϋ Οδυσσέως Ανδρούτσου καί έξετάσας αυτό γυμνόν άπό 
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κεφαλής μέχρι ποδών παρετήρησα είς τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν πλατύ 

τραΰμα κατά τόν δεξιόν κρόταφον καί έπιπεπλεγμένον κάταγμα τού 

αυτού κροταφικού οστού ακόμη δέ μελανόν τραΰμα μετά ρήξεως καί 

έκχυμώσεως τοϋ δέρματος είς τό πρόσθιον μέρος τού μετωπικού οστού. 

Το δεξιόν βραχιόνιον όστοΰν συντετριμμένον καί αί δεξιαί νόθοι 

πλευραί τεθραυσμέναι. Πρός τά κάτω μέρη παρετήρησα είς τήν άρθρω-

σιν τοϋ δεξιοΰ μηρού μετά τής κνήμης έξωτερικον ρακώδες τραύμα, 

διά τού όποιου έξετοπίσθη ή έπιγονατίς, καί κάταγμα τοϋ όστοΰ 

τής κνήμης. 

Τό ϋψος τοΰ πύργου, άπό τόν όποιον κατεκρημνίσθη ό Όδυσσεύς, 

είναι 108 ποδών. Τ ά δέ θραύσματα τού κροταφικού όστοΰ, έπί τοΰ 

όποιου τό κάταγμα, προσβαλόντα τόν έγκέφαλον, επέφεραν αύτο-

στιγμεί τόν θάνατον, άξιον είς κακούργον προδότην τής π α τ ρ ί δ ο ς . 

Τό συντετριμμένον σώμα τοϋ Όδυσσέως ετάφη παρά τόν μικρόν ναί-

σκον τών Ασωμάτων, κείμενον παρά τούς πρόποδας τής Ακροπόλεως. 

Η άτυχης αύτοΰ χήρα μετά όκταετίαν ενήργησε τήν έκταφήν τών οστών 

του, άτινα κατετέθησαν εις τινα τών ναών τής πόλεως. Έμενον έκεϊ 

άγνωστα έπί τεσσαρακονταετίαν, έως ού ήλθεν ή ήμερα τής άνταποδό-

σεως. Τ ή ενεργεία τής συζύγου του, ήτις διετήρησε μέχρι τής έσχατης 

πνοής άμείωτον στοργήν καί άφοσίωσιν πρός τήν μνήμην τοΰ εαυτής 

έπιφανοΰς άλλ' άτυχους συζύγου καί τών επιζώντων στρατιωτών καί 

συναγωνιστών του, έγένετο μετά μεγάλης πομπής ή άνακομιδή τών 

οστών τοΰ Οδυσσέως τήν Κυριακήν 21 Φεβρουαρίου 1865 έν τώ μητρο-

πολιτικώ ναώ έτελέσθη μεγαλοπρεπές μνημόσυνον, καθ' ό έξεφώνησε 

λόγον έπικήδειον ό έκδούς τό φυλλάδιον τής απολογίας του εναντίον τών 

κατηγοριών τού Σουρμελή καί επιζών ακόμη τότε έν προβεβηκυία ηλι-

κία συνταγματάρχης Κάρπος Παπαδόπουλος. Είς τήν τελετήν παρευ-

1 Ή έκθεσις αύτη έδημοσιεύθη έν τε τώ πρωτοτυπώ αυτής ίταλικώ κειμένω 
και έν μεταφράσει είς τήν τώ 1895 έκδοθεϊσαν άξιόλογον πραγματείαν τοϋ κ. I. Ο. 
Βλαχογιάννη ύπό τόν τίτλον Ιστορικά Ζητήματα· 'Οδυσσευς Ανδρουτσος, περιέ-
χουσαν Ίκανάς περί τοϋ ζητήματος πληροφορίας και εύστοχους παρατηρήσεις. Είς 
χείρας τού κ. Βλαχογιάννη ευρίσκονται διάφορα άλλα ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα, 
άξια πολλού λόγου καί δή καί ημερολόγια τού ιδίου ιατρού Βιτάλη αναφερόμενα 
είς τήν ίστορίαν τής πόλεως τών Αθηνών κατά τήν έποχήν τού Αγώνος, ούτι-
νος και αυτός ενθουσιωδώς συμμετέσχε μετά τών Αθηναίων, έπί τή βάσει δέ 
αυτών καταρτίζει όλονέν ό κ. Βλαχογιάννης περισπούδαστον ιστορικόν σύγγραμμα. 



118 Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΫ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 

ρέθησαν πάσαι αί άρχαί της πόλεως, πάντες οί επιζώντες άγωνισταί καί 
πλήθος μέγα λαού, κατά δε τήν μεταφοράν τών λειψάνων άπό του ναοϋ 
είς τό Α ' Νεκροταφεΐον καί κατά τόν ένταφιασμόν αυτών άπέδωκε τάς 
νενομισμενας τιμάς ή φρουρά τής πόλεως τών Αθηνών μετά τής Εθνο-
φυλακής, τής Κυβερνήσεως όρισάσης ν' άπονεμηθώσιν είς τόν νεκρόν 
τιμαί αντιστράτηγου. Τήν παρελασιν δέ τής επιβλητικής πομπής έθεάτο 
καί ό βασιλεύς Γεώργιος, νεήλυς ακόμη τότε, άπό τίνος τών παραθύ-
ρων τών Ανακτόρων, όπως άναφέρουσι τής εποχής εκείνης τά χρονικά. 
Καί επειδή έμνήσθην αυτών, δέν κρίνω άσκοπον νά παραθέσω τάς έπί 
τω γεγονότι τούτω κρίσεις τών εφημερίδων τού καιρού εκείνου περί 
τοϋ θανάτου τοΰ Οδυσσέως καί τοΰ χαρακτήρος και τών έργων αύτοΰ. 

Ιδού έν παραδείγματι ή περί τού μνημόσυνου πρόσκλησις δημοσιευ-
θείσα παρά τής χήρας τοΰ Όδυσσέως εν τή έφημερίδι Αυγή· 

Μετά τεσσαρακονταετές διάστημα χρόνου, καθ' ό ό Ύψιστος άφήκε 
τήν χάριν του όπως ή έπιζώσα υποφαινόμενη χήρα τοΰ άοιδίμου 
στρατηγού Όδυσσέως Ανδρούτσου άποδώση τήν θρησκευτικήν τελε-
τήν είς τά οστά αύτοΰ, ταφέντος έν σιωπή ένεκα τοΰ επιγενομένου 
αύτώ σκληρού θανάτου εν τινι γωνία τής Ακροπόλεως τών Αθηνών, 
ή υποφαινόμενη παρακαλώ πάντας ούς ευρισκομένους ένταΰθα συνα-
γωνιστάς αύτοΰ καί τούς λοιπούς κατοίκους τών Αθηνών, οσοι εύα-
ρεστοΰνται, νά παρευρεθώσιν είς τήν κήδευσιν τών οστών και τήν 
νεκρώσιμον θρησκευτικήν άκολουθίαν, γενησομένην έν τώ ναώ τής 
Μητροπόλεως τήν 21 τρέχ. μηνός ήμέραν Κυριακήν καί ωραν 10 π. μ. 

Έν Άθήναις τη 17 Φεβρουαρίου I 8 6 5 . 
Ή χήρα 

Ελένη Όδυσσέως Ά ν δ ρ ο τ σ ο υ . 

Η αυτή έφημερίς έδημοσίευσεν έπί τή ευκαιρία τοϋ μνημόσυνου τά 
επόμενα 

Είς τών ονομαστοτέρων οπλαρχηγών έπί τοΰ Ίεροΰ Αγώνος ύπήρ-
ξεν ό Όδυσσεύς Ανδρούτσου, όστις καί προώρως καϊ σκληρώς έξε-

μέτρησε τό ζην έν τή Άκροπόλει τών Αθηνών κατά τό 1825. 

Ό θάνατος τοΰ Όδυσσέως 'Ανδρούτσου έγένετο έκτοτε τό άντικεί-
μενον πολλών σχολίων, κρίσεων καί επικρίσεων άπό μέρους τών φίλων 
του καί τών αντιπάλων του. Ή αδέκαστος ιστορία θέλει εκφέρει τήν 
άψευδή έτυμηγορίαν της. 

Άπό τής εποχής εκείνης μέχρι σήμερον δέν είχον άποδοθή αί άνή-
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κουσαι τιμαί είς τόν μακαρίτην Ανδρούτσου. Οθεν επιμέλεια τής 

χήρας αύτοΰ ή Κυβέρνησις ήξίωσε να τελεσθή δημοσία μνημόσυνον. 

Τούτο έτελέσθη τω όντι χθες έν τω ίερώ ναώ τής Μητροπόλεως, όπου 

παρευρέθη άπειρον πλήθος λαού καί οί πλείστοι έκ τών επιζώντων 

αγωνιστών ό δέ κατ' εκείνον τόν χρόνον χρηματίσας ώς γραμματεύς 

παρά τώ Άνδρούτσω καί ήδη συνταγματάρχης διατελών κ. Γ. Κάρ-

πος έξεφώνησε κατάλληλον λόγον. Άπό τοΰ ναοΰ ή συνοδία προέ-

πέμψε τά οστά μετά στρατιωτικής παρατάξεως καί παιανιζούσης τής 

μουσικής μεχρι τοΰ κοιμητηρίου, Οπου άπετέθησαν ταύτα έν τω έπί 

τούτω τάφω. Ένταΰθα τής Εθνοφυλακής παρατεταγμένης, ό στρα-

τός καί τό πυροβολικόν έπυρσοκρότησε τρις, άποδοθεισών τιμών άντι -

στρατηγού είς τήν μνήμην τοϋ Όδυσσέως Ανδρούτσου. 

Ούτως ή πατρίς απέθεσε καί μίαν όφειλήν της, άποδοϋσα τά 

νόμιμα μετά θάνατον είς έν ονομαστόν τέκνον της. Αιωνία ή μνήμη 

τοΰ Όδυσσέως Ανδρούτσου ! Κύριος άναπαύσαι τήν ψυχήν αύτοΰ ! 

Ό Έθνοφύλαξ έγραφε 

Τά οστά ενός τών ηρώων τοΰ υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, τοΰ 

άοιδίμου Όδυσσέως Ανδρούτσου, ούτινος ό αμέτρητος ηρωισμός 

καί ή στρατηγηματικότης είχον τρομάξει τούς Τούρκους καί είς τόν 

όποιον οί μετ' αύτοΰ προκινδυνεύοντες έπέβαλον άδικον καί δραματι-

κόν θάνατον, έκειντο έν μια γωνία τής Ακροπόλεως άκλαυστα καί 

έρριμμένα. Η σύζυγος τοΰ ανδρός τούτου Ελένη, εύλαβώς πρός τήν 

μνήμην αύτοΰ έχουσα, άνεκομίσατο έκ τής Ακροπόλεως τά όστά 

ταΰτα, άτινα, άφοΰ έψάλη χθες έν τώ ναώ τής Μητροπόλεως ή 

έπ' αύτοϊς νεκρώσιμος ακολουθία, μετεκομίσθησαν μετά τής προση-

κούσης πομπής καί στρατιωτικής παρατάξεως καί έκηδεύθησαν έν τώ 

πρώτω Κοιμητηρίω Αθηνών. Η λαμπρότης τής κηδείας ταύτης, είς 

τήν οποίαν παρήσαν ή 'Εθνοφυλακή καί ό έν τή πρωτευούση στρατός, 

τά λείψανα τού ιερού Αγώνος καί άπειρον πλήθος λαού, είναι τρανο-

τάτη άπόδειξις ότι ουδεμία τών έκ πλάνης καί έκ προαιρέσεως παρα-

μορφώσεων τής ιστορίας ίσχυσε νά δικαιολόγηση τόν φθόνον καί την 

αίσχράν ίδιοτέλειαν άσπαλάκων τινών και ν' αμαύρωση τήν άθάνατον 

δόξαν τοΰ Όδυσσέως Ανδρούτσου, ούτινος τήν άνδρείαν, τήν φιλο-

πατρίαν καί τάς άλλας άρετάς εξύμνησε καί πάλιν χθες έν τω ναω 

τής Μητροπόλεως διά καταλλήλου λόγου ό συναγωνιστής καί οπαδός 

αύτοΰ συνταγματάρχης Κάρπος. 
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Τάς έξης κρίσεις δέ άνέγραψεν έπί τή περιστάσει ταύτη ή 'Ελπίς 

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν έγένετο ή άνακομιδή τών λειψάνων τοΰ 
μακαρίτου Όδυσσέως Ανδρούτσου, τοΰ προ τεσσαράκοντα ετών εύρε-
θέντος νεκροΰ κάτωθεν τοΰ έν τή Άκροπόλει Αθηνών πύργου, έν τώ 
όποίω διέμενεν ύπό κράτησιν. Διεδόθη κατά τήν έποχήν έκείνην Οτι 
ηθέλησε νά δραπέτευση κρεμασθείς άπό σχοινιού, τό όποιον διερράγη 
καϊ ότι ούτω καταπεσών έφονεύΟη. Τό βέβαιον Ομως είναι ότι ό φρου-
ραρχών έν τή Άκροπόλει στρατηγός Γκούρας, κατά διαταγήν τοϋ 
Κωλέττου, τόν έφόνευσε κρημνίσας αυτόν άπό τοΰ παραθύρου τοΰ 
πύργου. Ό Κωλέττης ηθέλησε ν' άρη έκ τοϋ μέσου τόν μόνον όπλαρ-
χηγόν μεγίστην έξασκούντα έπί τών Ρουμελιωτών έπιρροήν, ήν ήθελε 
νά έχη προνόμιον ό ίδιος. 

Αναμφισβητήτως ό Όδυσσεύς ήτο ό άνθρωπος, Οστις ήδύνατο νά 
συγκέντρωση είς χείρας του τήν έξουσίαν, διότι οί στρατιωτικοί πάν-
τες τώ παρεχώρουν τά πρωτεία, καί νά τήν μεταχειρισθή πρός όφελος 
τής Πατρίδος, ώς τήν μετεχειρίσθη κατόπιν ό Καραϊσκάκης. Ό 
βίαιος αυτού θάνατος άπήλλαξε τόν Κωλέττην ίσχυροΰ κατά τής 
φιλοδοξίας του προσκόμματος, έστέρησεν Ομως καί τήν πατρίδα ανδρός 
έμπειροπολέμου, ανδρείου καί οξυδερκούς. 

Πρός συμπλήρωσιν τών εκδηλώσεων τούτων τών αισθημάτων καί 
τών κρίσεων τών μεταγενεστέρων περί τοΰ Όδυσσέως Ανδρούτσου, άς 
παραθέσωμεν ώδε καί τό έπιτύμβιον, όπερ έπί τή άνακομιδή συνέταξεν 
ά ενθουσιώδης τής εθνικής δόξης καί τών ανδρών τοϋ αγώνος υμνωδός 
μακαρίτης Γεώργιος Παράσχος 

Τον στρατάρχην Οδυσσέα μετά χρόνους χαιρετάτε 
Έδώ κείται τού Άνδρούτσου ό περίβλεπτος υιός 
Καταβάς έκ τού σταυρού του, ΰπνον μάρτυρος κοιμάται 
Καί πίκρας αχαριστίας είν' ό τάφος του ναός. 

Τήν ανάστασιν τοϋ Γένους κατ αρχάς εύαγγελίζων, 
Μ' εκατόν Ελλήνων παϊδας νίκης έστησε χορόν 
Και είς τής Γραβιάς τό χάνι τόν Βρυώνην θρυμματίζων, 
Τοΰ χορού εκείνου ίχνη Τούρκων άφησε σωρόν. 

Τριπλήν άνοιγεν ό Τούρκος καί μας έπνιγεν αγκάλην 
Είς τάς Στερεάς τάς δύο καί τοϋ Πέλοπος τήν γήν 
Πλήν αυτός κτυπά τήν μίαν, απωθεί μακράν τήν άλλην, 
Και τής τρίτης ευκολύνει τόν λιμόν και τήν σφαγήν. 
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Μέ συντετριμμένα μέλη ό στρατάρχης τώρα κείται 
Δέν τόν έφαγε πυρϊτις δέν τόν ερριψε πληγή 
Μεταξύ τού Παρθενώνος ή αγχόνη του κινείται. . . 
Καί από τό μνήυα τώρα τούς φονεις του ευλογεί. 

Είς τήν σεβαστήν χήραν τοΰ Όδυσσέως εϊμαρτο νά δοθή καί άλλη 

αφορμή παρηγοριάς. Μετ' ολίγα έτη έν τώ συλλόγω «Παρνασσώ», τήν 

25 Φεβρουαρίου 1873 ό νεαρός τότε λόγιος κ. Κωνσταντίνος Ν . Παπα-

μιχαλόπουλος άνέγνω τήν ίστορικήν αύτοΰ πραγματείαν περί τοΰ Όδυσ-

σέως Ανδρούτσου, ήτις, καίπερ έργον νεανικόν καί άποπνέον άκρα-

τον πρός τόν ήρωικόν εκείνον άνδρα ένθουσιασμόν, περιείχε γλαφυράς 

σελίδας και πολλάς άξιας λόγου πληροφορίας περί τοΰ θέματος. Κατά 

τήν άνάγνωσιν παρίστατο ή γηραιά τοΰ Όδυσσέως χήρα, δ'τε δέ ό 

ρήτωρ ανέφερε τό όνομά της δακτυλοδεικτών αυτήν ταυτοχρόνως, τό 

άκροατήριον, όπερ κατά μέγα μέρος ήγνόει ότι ή σύζυγος τοΰ Όδυσσέως 

Ανδρούτσου εύρίσκετο ακόμη έν τή ζωή, ήγέρθη μετά συγκι-.ήσεως καί 

απένειμε παντοίας ενδείξεις τιμής πρός τήν πρεσβύτιδα. Η αγαθή γυνή 

σφόδρα κατενύγη καί έχάρη διά τόν έξαγνισμόν τής μνήμης τοΰ άοιδί-

μου αυτής συζύγου καί έδώρησε τότε είς ένδειξιν τής ευγνωμοσύνης της 

πρός τόν κ. Παπαμιχαλόπουλον τό μόνον έξ εκείνου άπομένον αυτής 

ένθύμιον, τόν χρυσοΰν τοΰ Όδυσσέως δακτύλιον, ον ό κ. Παπαμιχαλό-

πουλος έκτοτε μετά σεβασμού φέρει εις τόν δάκτυλον. Ά λ λ ' ή σημαν-

τικωτάτη έκδήλωσις τής εθνικής ευγνωμοσύνης περί τόν άνδρα ήτο ή 

έν έτει 1888 άνίδρυσις μνημείου πρός αυτόν έν Γραβιά, εκεί, όπου έτε'-

λεσε τό άθάνατον αύτοΰ ανδραγάθημα. Κατά τήν τελετήν έκείνην τήν 

γενομένην μεγαλοπρεπέστατα τήν 29 Μαίου έπί παρουσία τής βασι-

λικής οικογενείας, τών μελών τής Κυβερνήσεως, τών αντιπροσώπων τοϋ 

τόπου καί πολυαρίθμων προσκυνητών άπήγγειλεν εύφραδή πανηγυρικόν 

ό άείποτε διατηρών λατρείαν πρός τήν μνήμην τοϋ Όδυσσέως κ. Παπα-

μιχαλόπουλος, προσηλωθείς πρός τοΰτο ύπό τής έφορευούσης έπί τής 

τελετής Επιτροπής, άπηγγειλε δέ ποίημα ενθουσιώδες, κατανύξαν μέχρι 

δακρύων τούς άκροατάς ό γινώσκων τόσον καλώς νά συναρπαζη τά 

πλήθη καί νά θίγη καί νά δονή τάς μυχαιτάτας χορδάς τής φιλοπατρίας 

αείμνηστος Άχιλλεύς Παράσχος. 

Ή Νέμεσις δέν άφήκεν άτιμώρητον τό άνοσιούργημα. Μετά έν έτος 

καί τρεις μήνας άπό τοΰ φόνου τοϋ Όδυσσέως, τήν νύκτα τής 30 
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Σεπτεμβρίου 182, ό ανηλεής αύτοΰ αντίζηλος ό Γκούρας έπιπτε νεκρός, 
βληθείς ύπό σφαίρας εχθρικής είς τήν κεφαλήν, καθ' ήν ώραν έπυροβόλει 
παρά τά τείχη τής Ακροπόλεως. Ό μέγας καί ισχυρός στρατηγός ό έν 
διαστήματι όλιγίστων χρόνων αρθείς υπέρ τούς άλλους, ό φημιζόμενος 
καί έγκωμιαζόμενος παρά πάντων, έσβέσθη έν μια στιγμή έν τή άκμή 
τής ισχύος του. Ώ ς νά ήθελε δ' ή θεία Δικαιοσύνη νά καταδίωξη τό 
όνομα του καί μετά θάνατον, ή σύζυγος αύτοΰ ολίγους μετά ταΰτα 
μήνας έφονεύετο μεθ' άπάσης τής οικογενείας της, καταπλακωθεϊσα ύπό 
τής στέγης τοΰ Ερεχθείου, ύφ' ήν κατώκει καί ήτις έκρημνίσθη ύπό 
τουρκικής βόμβας. 

Βραδύτερον, έν άλλη πραγματεία οιονεί συμπληρωματική τής παρού-
σης, θά προσπαθήσω νά εξιστορήσω έπί τή βάσει πάντοτε γνησίων καί 
άξιων λόγου αποδείξεων τά κατά τόν βίον καί τόν χαρακτήρα τοΰ 
Ιωάννου Γκούρα, μορφής αληθώς παραδόξου καί περισπούδαστου τοΰ 
αγώνος, έφ' ής ή πρόωρος τελευτή έπέχυσε ποιάν τινα δυσδιαπέραστον 
όμίχλην. Ή παροΰσα μελέτη άς χρησιμεύση αποκλειστικώς ώς πλαίσιον 
τής άδράς μορφής τοΰ αντιπάλου του, τοΰ Όδυσσέως Άνδρίτσου, μορ-
φής ζωηράς, αρρενωπής, νοημονεστάτης, μορφής συνδυαζούσης πολλά 
έν εαυτή τά αντίθετα, τήν άνδρείαν καί τήν ύπουλότητα, τήν αϊγλην τοΰ 
ήρωισμοΰ καί τό στίγμα τής προδοσίας, μορφής, ήτις, καίπερ σκιαζομένη 
έκ τών κακών, διατηρεί ούχ ήττον λάμψιν ϊδιαιτέραν καί προκαλεί άεί-
ποτε τό ενδιαφέρον καί τήν συμπάθειαν διά τά μεγάλα τοΰ ανδρός 
κατορθώματα καί τάς τραγικάς τοΰ βίου του τύχας. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ 

• 

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩ. 1834 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ 
(Έκ τών επιστολών τοϋ Abbet-Grasset). 

(Έκ τών επιστολών τοϋ Thomas Abbet-Grasset δημοσιευομεν ήδη μίαν, 
έν τή όποια περιλαμβάνεται θαυμάσιος αληθώς χαρακτηρισμός τού βασιλέως 
Οθωνος καί πολύτιμοι πληροιρορίαι περί τής Ακροπόλεως). 

Κύριε κόμη, 

Εις τήν προηγουμένην πρός τήν Ύμετέραν εύγένειαν έπιστολήν μου 

σας ανήγγειλα ήδη τήν πρόθεσίν μου τοΰ νά διαμείνω έτι έπ' ολίγον 

είς τήν πόλιν τήν πλήρη αναμνήσεων καί ένδοξου παρελθόντος, είς τήν 

οποίαν τή άληθεία έτι καί σήμερον, μεθ' ό'λην τήν οίκτρότητα καί άση-

μότητα τοΰ παρόντος, ευρίσκει τις τό αόριστον εκείνο θέλγητρον, όπερ 

αναδίδεται έκ τών τάφων. Ύπεσχέθην δέ συγχρόνως έν τή επιστολή 

μου ταύτη νά τηρήσω διά τήν Ύ μ . εύγένειαν πλήρη συνέχειαν τών 

εντυπώσεων μου περί προσώπων καί πραγμάτων τής χώρας, δι' ήν τόσον 

καλοκάγαθον ενδιαφέρον έδείξατε Ύμεΐς καί πλείστοι τών έν Παρι -

σίοις φίλων. Τ ή ύποσχέσει ταύτη επόμενος αναλαμβάνω καί πάλιν τόν 

κάλαμον ίνα διατυπώσω Ύμϊν τάς εντυπώσεις μου έκ τής γνωριμίας τοΰ 

πρώτου Ελληνος βασιλέως καί έκ τής επισκέψεως μου είς τόν 

ιερόν βράχον. 

Δις ήδη έσχον τήν εύκαιρίαν νά ϊδω τόν βασιλέα έκ τοΰ σύνεγγυς, 

τήν πρώτην φοράν, καθ'ήν έσχον τήν τιμήν νά παρουσιασθώ Αύτώ άμα 

τή άφίξει του, καί δευτέραν φοράν, ότε προσκληθείς ύπ'Αύτοΰ άνήλ-

θον ομοΰ μέ τόν Ανακτά καί τήν άκολουθίαν του έπί τής Ακροπόλεως. 

Λυπούμαι, διότι ή άλλως είχον φαντασθή τόν πρώτον βασιλέα της 

Ελλάδος καί έσχον τήν πικρίαν τής διαψεύσεως ή τω όντι ό νεανίας 
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ούτος δέν είναι ό κατάλληλος διά τόν άρτιπαγή έλληνικόν θρόνον καί ή 

έμφυτος εις πάντα άνθρωπον αί'σθησις τής ικανότητος τού άλλου μέ 

προειδοποιεί περί τούτου. Δέν αμφισβητώ ό'τι ό Βαυαρός ήγεμονόπαις 

κατέρχεται εϊς τήν νέαν αύτοΰ πατρίδα έμπλεως ενθουσιασμού. 

— Ε ιμ ί βέβαιος, μοί ειπεν είς τήν άτονον καί άρρυθμον Γαλλ ικήν, 

ήν ομιλεί, ότ ι ή Ε λ λ ά ς θά λάβη μεγάλην έπίδοσιν, διά τήν οποίαν 

θέλω διαθέσει πάσάν μου δύναμιν καί έπιθυμίαν. 

Δέν αμφισβητώ επομένως ότ ι ό βασιλεύς κατέρχεται μέ τήν προθυ-

μίαν νά διάθεση πάσαν τής διανοίας αύτοΰ καί τής ψυχής δύναμιν 

υπέρ τοΰ άγαθοΰ τής χώρας, ής τυχαίως έγένετο άρχων. Φοβούμαι δ'μως 

ό'τι ή νεανική του φαντασία προσδίδει είς τάς σκέψεις του άλλον δρό-

μον εκείνου, ον ώφειλε ν' άκολουθήση, καί αί σκέψεις του εξέρχονται 

παντός ορίου τοΰ πιθανοΰ καί τοΰ δυνατοΰ. Ό οίκος τοΰ Λουδοβίκου 

τής Βαυαρίας (ώς ειπεν ήδη ό κ. Montagny) είναι οίκος μεγαλοϊδεα-

τών αύθεντών. Κα ί ούδαμοΰ άλλαχοΰ ή ευρεία φαντασία δύναται 

ν' άπλωθή είς εύρύτερον ορίζοντα, ώς είς τήν χώραν, έν ή ή φαντασία 

έδημιούργησε καί τούς θεούς. "II φαντασία ό'μως και τό άπέραντον τών 

βλέψεων είναι άρεταί κατάλληλοι διά ποιητάς, τούς βασιλείς δέον μ ά λ 

λον πρακτικότης καί σύνεσις νά διακρίνη. 

— Τ ί είναι διά τήν "Ελλάδα ή μικρά αύτη γωνία, ήτις άπηλευθε-

ρώθη ; μοί ειπεν ό βασιλεύς, όταν άνήλθομεν έπί τής Ακροπόλεως. 

Εγώ ονειροπολώ τήν χώραν ταύτην μεγάλην καί ίσχυράν καί ονειρεύο

μα ι τόν θρόνον μου έκεϊ, όπου έπεσεν ό τελευταίος "Ελλ^ην αυτοκράτωρ. 

Παρετήρησα είς τόν βασιλέα ότ ι δίκαιον είναι πρός τό σημεϊον τοΰτο 

νά τείνωσιν αί βλέψεις τοΰ βασιλέως τής "Ελλάδος, προ παντός ό'μως 

πρέπει, ώς καί ό λαός του, ν' άρκήται εις τό παρόν, όπερ αποτελεί τήν 

πρώτην βαθμίδα τής μεγάλης καί επιπόνου πρός τ ά άνω κλίμακος. Ό 

βασιλεύς έκίνησεν ώσεί δυσηρεστημένος τήν κεφαλήν καί έσιώπησεν. 

"Οτε τήν έσπέραν διηγήθην τήν σύντομον ταύτην συνδιάλεξιν είς τόν 

ήμέτερον πρεσβευτήν, ούτος καθ ' Ολου συνεφώνησε μετ ' έμοΰ καί προσε'-

θηκεν ότι πολύ φοβείται μή ή ζωηρά νεανική φαντασία τοΰ βασιλέως 

κακόν μάλλον προξενήση είς τήν μικράν χώραν. 

Ε ίνα ι δέ άριστα κατηρτισμένος πνευματικώς ό βασιλεύς καί φαίνεται 

διατηρών έν έαυτώ μέρος τοϋ πρός πάν καλόν καί άρχαϊον ενθουσια

σμού τοΰ πατρός του. Αί άρχαιολογικαί του γνώσεις δέν είναι βεβαίως 

τελειαι καί περί τής "Ελλάδος δέν γνωρίζει ίσως όσα έπρεπεν ώς 
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κυρίαρχων αυτής. 'Εμελέτησεν όμως ύπό τήν πατρικήν έπίβλεψιν επι-

σταμένως και έχει τήν ίστορικήν μόρφωσιν εύρυτέραν καί άρτιωτέραν 

άφ ' όσην θά ειχεν άλλος πρίγκιψ τής ηλικίας του. Συναισθανόμενος δέ 

τήν ύποχρέωσιν νά μή ύστερη τών περί αυτόν εις τάς γνώσεις του 

έπί τοΰ τόπου, έφ' ού εκλήθη νά βασιλεύση, ριψοκινδυνεύει ενίοτε καί είς 

γνώμας, αΐτινες δέν δύνανται νά γίνωνται καθ ' ολοκληρίαν δεκταί , άς 

όμως υποστηρίζει μετά καλοκάγαθου επιμονής, δ ι ' ής μέχρι τέλους 

υπερισχύει. 

Οσον άφορα όμως εις τήν νεωτέραν ίστορίαν τής Ελλάδος, ό βασιλεύς 

φαίνεται πενιχρότατος είς γνώσεις. Πολλάκις καί επανειλημμένως έρωτα 

(ώς με έβεβαίωσε καί ό πρεσβευτής ημών) περί συμβεβηκότων προσφά-

των, άτ ινα όλος ό κόσμος γνωρίζει, φωράται δ 'εν ίοτε άγνοών τά αμέ-

σως πρό τής ανακηρύξεως του γεγονότα, έκ τής γνώσεως καί τών απο-

τελεσμάτων τών όποιων δ ιαφωτίζετα ι πάς ήγεμων. Τό τοιούτον θά 

είναι οδυνηρά άποκάλυψις διά τούς Ελληνας, δταν τό έννοήσωσι, καί θά 

δώση ίσως άφορμάς είς προτιμήσεις καί παραγκωνισμούς, ών τάς συνε-

πείας ασφαλώς δύναται τις νά προϋπολογίσω καταστρεπτικάς. Δυστυ-

χώς δέν έσχον τήν εύκαιρίαν νά εκτιμήσω έξ ίδιας καί προσωπικής 

αντιλήψεως τούς τρεις συμβούλους τοΰ βασιλέως, δ ι ' ών έφωδίασε τόν 

υίόν του ό Λουδοβίκος τούτων όμως ή ευθύνη είναι μεγίστη και δύναται 

τις νά εϊπη δτ ι ουδέποτε περιπτώσεις πλειότεραι συνέρρευσαν έπί τώ 

αύτώ ίνα παρασχεθή είς τρεις ξένους άνδρας ή ευκαιρία νά σώσωσι καί 

τόν τόπον, όν ήλίον νά διοικήσωσι, και τόν βασιλέα, όν μεθ' εαυ-

τών έφερον. 

Ευτυχώς νομίζω ότι άνεκάλυψα είς τόν βασιλέα ίδιαιτέραν τ ινά όξυ-

δέρκειαν είς τήν έξεύρεσιν προσώπων τινών έκ τών εντοπίων, οίτινες 

δύνανται έν πλήρει συναισθήσει τής ευθύνης νά βοηθήσωσι τόν βασιλέα 

εις τό έργον τής διοργανώσεως τής χώρας. Περί τόν θρονον συνεκεντρώ-

θησαν σπουδαίοι άνδρες, ών άλλως τε δεν άμοιρεϊ ή Ελλάς, καί ή αυλή 

φαίνεται ανοικτή καί εύπροσήγορος πρός δλας τάς προσωπικότητας τοΰ 

τόπου - καί είναι μεν αληθές δτ ι ενταύθα πρό πολλού ανταγωνισμοί καί 

άντ ιζηλ ία ι έπέφερον μίση καί διαιρέσεις. Νομίζω όμως ότ ι προκειμένου 

περί σπουδαίων αποφάσεων, αίτινες άφορώσιν είς εθνικά γενικά ζητή-

μ α τ α , τό περί τον βασιλέα σώμα τών εντοπίων πολιτικών καί στρατιω-

τικών δύναται ν' άναδειχθή σωφρονέστερον καί όξυδερκέστερον τών τριών 

Βαυαρών διπλωματών, ούς μεθ' έαυτοΰ έφερεν ό βασιλεύς. 
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Οφείλω επίσης ν' αναγνωρίσω τήν φιλότιμον σπουδήν, ήν κατέβαλεν 

ό Οθων πρός έκμάθησιν τής γλώσσης τών υπηκόων του. Μολονότι γνω-
ρίζετε ότι δεν παρήλθε πολύς καιρός, άφ' ότου έπάτησε τό έλληνικόν 
έδαφος, ό βασιλεύς συνεννοείται ήδη Ελληνιστί πρός άπερίγραπτον 
χαράν τών οπλαρχηγών, οΐτινες είς τήν έπιμέλειαν ταύτην καί είς τήν 
εύφυά έμπνευσιν τοϋ βασιλέως τοϋ νά περιβληθή τήν γραφικήν 'Ελλη-
νικήν στολήν, διαβλέπουσι τόν πόθον τοΰ άνακτος νά λησμονήση τήν 
ξένην καταγωγήν αυτού καί ν' άφομοιωθή αύτοϊς γινόμενος τελείως 
Έλλην. Παρετήρησα ήδη πολλούς Ελληνικούς οφθαλμούς δακρύοντας 
έπί τή θέα τοΰ βασιλέως φέροντος τήν λευκήν φουστανέλλαν καί ήκουσα 
ότι Πελοποννήσιος αρχηγός άκουσας τόν βασιλέα ομιλούντα αύτώ ελλη-
νιστί κατελήφθη ύπό λυγμών καί απεχώρησε χωρίς νά δυνηθή νά προ-
φέρη λέξιν. 

Δυστυχώς συγκρούονται ήδη έν Ελλάδι πλεϊσται καί αντίθετοι έπιρ-
ροαί εγχωρίου καί ξενις πολιτικής καί πρόβλημα διαρκές θά είναι ενώπιον 
τοΰ βασιλέως ή οδός, ήν πρέπει ν' άκολουθήση. Οί διπλωματικοί αντι-
πρόσωποι τών Ευρωπαϊκών κρατών προσπαθοϋσιν άπό τούδε νά έξα-
σφαλίσωσιν υπέρ εαυτών καί τής χώρας των έπιρροήν μείζονα εκείνης, 
ήν δύναται νά παράσχη ελεύθερον καί άνεξάρτητον κράτος, καί τούτο 
αποτελεί πραγματικόν κίνδυνον έπικρεμάμενον διαρκώς άνωθεν τοΰ 
βασιλέως. Ηκουσα χωρίς νά δύναμαι έπισημότερον νά τό διαβεβαιώσω 
ότι ό έν Αθήναις διπλωματικός αντιπρόσωπος τής Αγγλίας ανεπιφυ-
λάκτως αντιπολιτεύεται τήν νέαν βασιλείαν απλώς καί μόνον διότι ό 
ήγεμών είναι Γερμανός. Ηκουσα πρός τούτοις ότι ούδ' ή 'Ρωσσία διά-
κειται ευμενώς πρός τόν Οθωνα καί ότι ούτος θάττον ή βράδιον θά 
άναγκασθή νά έμπιστευθή εαυτόν καί τήν τύχην τής βασιλείας του μόνον 
είς τήν Γαλλίαν καί Γερμανίαν. Πληροφορούμαι ό'τι οί άντιβασιλεΐς είναι 
διαπρεπέστατοι άνδρες τής Βαυαρίας καί ότι ή μέριμνα αυτών δέν θά 
στραφή τοΰ αρχικού καί ήθικοΰ σκοπού της, τοϋ αγαθού τής χώρας. 

Τήν Βασιλικήν άκολουθίαν, ήτις έμελλε ν' άνέλθη έπί τής Ακρο-

πόλεως, απετέλεσαν πλήν τοϋ Βασιλέως καί τοϋ Βαυαρού διδασκάλου 

του, Οστις παρ' αύτώ ήδη κατέχει θέσιν ιδιωτικού καί ανεπισήμου συμ-

βούλου, οί ύπασπισταί του, ό έφορος τών αρχαιοτήτων Γερμανός, ό 

Ελλην βοηθός του, δύο υπάλληλοι τοΰ υπουργείου τών Εξωτερικών, ό 

γραμματεύς τής Γαλλικής Πρεσβείας καί έγώ. Τήν τελευταίαν στιγμήν 

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩ 1834 127 
ισχυρός βορράς πνεύσας έματαίωσε τήν έκδρομήν. 'Εγώ όμως ύπό σφο-
δρού διακαιόμενος πόθου νά ϊδω έπί τέλους τήν Άκρόπολιν, άνήλθον 
έπ' αυτής καί τήν ήμέραν έκείνην καί τήν έπομένην, αμφοτέρων δέ τών 
επισκέψεων τούτων τάς εντυπώσεις μου θέλω συνοψίσει ύμϊν ενταύθα. 

Άπό τής αγοράς τής πόλεως Αθηνών μέχρι τής Ακροπόλεως φέρει 
οδός τραχεία καί ανάντης, άλλά καί γραφικωτάτη. Παρ' αυτήν ένθεν 
καί ένθεν ευρίσκονται τά Τουρκικά πρατήρια περιελθόντα ήδη είς 'Ελλη-
νικάς χείρας, διατηροΰντα όμως τήν Άνατολικήν αυτών μορφήν. Μόλις 
άναρριχηθή τις ολίγον έπί τής ανηφορικής ταύτης όδοΰ βλέπει τόν Λυκα-
βηττόν μέ τήν χαρίεσσαν όψιν αύτοΰ, τήν ίεράν όδόν τήν φέρουσαν πρός 
τόν κήπον τοΰ Χασεκή, τά λείψανα τών τουρκικών τειχών τής πόλεως, 
τά όποια έκρημνίσθησαν προ ολίγων ετών, έτι δ' ανωτέρω αποκαλύπτε-
ται ό λόφος του Φιλοπάππου καί όπισθεν αύτοΰ ή θάλασσα τοΰ Φαλήρου. 
Ή Ακρόπολις δέ φαίνεται εισέτι κεκαλυμμένη ύπό σωρών άθλιων οικί-
σκων, οΐτινες έχρησίμευον είς τούς Τούρκους φύλακας και ύπό σωρών 
χωμάτων, άτινα έκάλυψαν τόν άπορρώγα βράχον. 

'Επί τέλους, είς τό ύψηλότερον σημείον τής όδοΰ, ό επισκέπτης απο-
καλύπτει τά παχέα πολεμικά τείχη, άτινα απετέλεσαν τήν πρώτην βάσιν 
τής πολεμικής χρησιμοποιήσεως τοΰ ίεροΰ βράχου. Άπό τών βαρέων 
όμως άλλά συμμετρικωτάτων τειχών τούτων μέχρι τοΰ ύψους σχεδόν 
τών Προπυλαίων, ολόκληρος ό χώρος έχρησιμοποιήθη ύπό τών Τούρκων 
πρός οίκοδόμησιν αποθηκών, διά τήν κατασκευήν τών όποιων έγένετο 
ασυνείδητος χρήσις πολυτίμων λειψάνων. Είς τόν πρώτον τοϊχον, τόν 
όποιον ποό έμοΰ απήντησα, παρετήρησα κατάπληκτος έμπεπηγμένην 
πλάκα ένεπίγραφον μετά πλαισιώματος θαυμάσιων γλυφών. Τό τεμάχιον 
τοΰτο βεβαίως είχεν άποσπασθή άπό τίνος τών έπί τοΰ βράχου ιερών, 
ώς μ ' έβεβαίωσε δέ ό Σαβιγνύ, φορτία ολόκληρα λίθων κατεβιβάσθησαν 
άπό τής Ακροπόλεως καί έτεμαχίσθησαν όπως χρησιμεύσωσιν ώς οίκο-
δομητική ύλη διά τάς οικίας τών Τούρκων. Καί ταΰτα, ένώ ολίγα 
βήαατα κάτωθεν τής Ακροπόλεως, λόφοι ολόκληροι πετρώδους συστά-
σεως θά παρεϊχον ύλικόν καλύτερον καί θά ήμπόδιζον τούς δράστας 
άπό τοιαύτης ιεροσυλίας. 

Ή κλΐμαξ, ήτις διά μέσου τών αποθηκών άγει πρός τά Προπύλαια, 
διακόπτεται αιφνιδίως είς τό μέσον διά πλαγίων τινών βαθμίδων, αίτινες 
φέρουσιν είς παράδοξον κρύπτην. Η κρύπτη αύτη, τετράγωνος καί 
μετά μαρμάρινων τοιχωμάτων, κλείεται ύπό σίδηρου φράγματος. Ό 
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συνοδεύων ημάς Γερμανός αρχαιολόγος μας έβεβαίωσεν ό'τι έν τη κρύπτη 

ταύτη, ήτις είναι κατασκεύασμα τών μεσαιωνικών χρόνων, φαίνεται ότι 

έφυλάττοντο κειμήλια αρχαιολογικής αξίας. Ηδη άπό τής απελευθερώ-

σεως δεκάς εργατών καταγίνεται είς άπελευθέρωσιν τών Προπυλαίων 

άπό τών άσφυκτικώς περιβαλλόντων αυτά όγκων χώματος. Η μέχρι 

τής επισκέψεως μας συντελεσθείσα εργασία απεκάλυψε τάς ωραίας κορυ-

φάς τών στύλων καί πρό αυτών τό ύπόβαθρον αγάλματος, όπερ αγνοώ 

εις ποίον ανήκει. 

Λιά μέσου τών τουρκικών αποθηκών, αϊτινες κατακρημνίζονται ήδη, 

οδός πλήρης τεμαχίων τηλεβόλων καί ογκωδών βομβών φέρει ττρός τον 

Παρθενώνα. Τό αριστούργημα τού Ικτίνου έσυλήθη ύπό τών Τούρκων, 

οΐτινες μετέβαλλον αυτό αναλόγως τών περιστάσεων άλλοτε μέν είς 

πυριτιδαποθήκην καί άλλοτε είς τζαμίον. Έ κ τής τελευταίας ταύτης 

χρήσεως διεσώθη ήδη, υψών τήν αίχμήν του υπεράνω του αετώματος, 

μιναρές φέρων καταφανώς τά ίχνη τής προηγηθείσης πυρκαϊάς. Τά εσω-

τερικά τοιχώματα τού Παρθενώνος φέρουσιν εισέτι εικόνας χριστιανικάς 

τής εποχής, καθ' ήν ό Παρθενών είχε μεταποιηθή είς ναόν τής Πανα-

γίας. Μίαν τών εικόνων τούτων καλύτερον τών άλλων διατηρηθείσαν 

άποκατέστρεψαν οί τελευταίοι Τούρκοι παραδίδοντες τήν Άκρόπολιν. 

Ανυπολόγιστος είναι ή καταστροφή, ήν ό χρόνος καί αί περιπέτειαι καί 

ή σύλησις έπέφερον έπί τών θαυμάσιων μετωπών του ναού. Ολόκληρος 

ή σειρά τών θαυμάσιων γλυφών κατεστράφη καί τεμάχια τών παραστά-

σεων κείνται κατά γής, ένώ είς τόν κορμόν αγάλματος άριστης τέχνης 

ήρίθμησα σημεία είκοσάδος σφαιρών, τάς όποιας διηύθυνον κατά τού 

αρχαίου κειμηλίου οί Τούρκοι στρατιώται ασκούμενοι είς τάς σκοποβολάς. 

Έναντι τού Παρθενώνος σωρός πλακών καί τεμαχίων μαρμάρων δει-

κνύει τόν ναόν τής Άπτέρου Νίκης, έπί τού οποίου, ώς κειμένου είς τό 

δυτικώτερον σημεϊον τής Ακροπόλεως, διηυθύνθησαν προχειρότερον καί 

όρμητικώτερον δλαι αί κατά τοϋ Ιερού βράχου ένσκήψασαι ιστορικάι 

καταιγίδες. Καί τού ναοϋ τούτου τά μάρμαρα καταγίνονται ήδη έργά-

ται ν' άποκαλύψωσι καί ν' άποκαθάρωσι, τήν στιγμήν δ' ακριβώς, 

καθ' ήν μετ' ενδιαφέροντος παρηκολούθουν την έργασίαν ταύτην, δύο 

έργάται προσεκόμισαν μικρόν μαρμάρινον άγαλμάτιον ωραίας τέχνης 

άλλ' άκέφαλον. 

Είς τό βάθος τής Ακροπόλεως, αριστερά τοϋ Παρθενώνος, ύψοϋται ό 

κομψός ναός τοϋ Ερεχθέως, μόλις τώρα υπερκείμενος σωρού χωμάτων, 
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τόν όποιον συνεκέντρωσαν έκεϊ οί Τοϋρκοι, ίνα προφυλάζωσι τήν άσθενε-
στέραν πλευράν τοϋ φρουρίου. Καί ό ναός οΰτος έχρησιμοποιεΐτο ήδη διά 
τήν φύλαξιν πυρίτιδος καί πολεμεφοδίων, φαίνεται δ' δτι καί ενταύθα 
πυρκαϊά έπισυμβάσα ήμαύρωσε τήν ώραίαν λευκότητα τών μαρμάρων. 

θ ά έπιτρέψητε, κύριε κόμη, είς άνθρωπον, όστις ουδέ ποιητής ουδέ 
αρχαιολόγος είναι, νά περιορισθή είς τήν ξηράν ταύτην περιγραφήν. Σας 
βεβαιώ δτι δυσπερίγραπτον είναι δ,τι ήσθάνθην ευρεθείς έπί τοΰ βράχου 
εκείνου, όστις διεγείρει τόσας αναμνήσεις είς τήν ψυχήν παντός, όστις 
έρριψεν έστω καί έπιπόλαιον βλέμμα είς τόν ώραϊον άρχαϊον κόσμον. 
Έπί τών ερειπίων εκείνων ήσθανόμην ήδη επιστρέφοντας τούς φυγαδευ-
θέντας θεούς καί μεθ' δλην τήν πενιχρότητα καί τήν έρημίαν, ήτις 
ήπλοΰτο περί έμέ, ένόμισα πρός στιγμήν δτι έβλεπον άνερχομένην πρός 
τήν Άκρόπολιν τήν πομπήν τών Παναθηναίων καί ότι ήκουον τά μάρ-

μαρα πληττόμενα ύπό τών ποδών τών ταύρων τών αγομένων πρός 
σφαγήν 

Α θ ή ν η σ ι τ η 1 1 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1 8 3 4 . 
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Δεν πρόκειται ενταύθα να έξετάσωμεν έν έκτάσει τό σπουδαϊον μέρος, 

τό όποιον προσδιωρίσθη ύπό τής φύσεως είς τά φυτά καί τό όποιον πρό 

παντός άλλου δύναται νά μας χρησιμεύση ώς υπόδειγμα τής έν τή 

φύσει επικρατούσης αρμονίας καί προνοητικής οικονομίας, άξιον νά 

έγείρη τόν θαυμασμόν μας. 

Έ κ τών οργανικών όντων τά φυτά είσι τά αρχαιότερα, δηλαδή, 

έπλάσθησαν πρό τών ζώων, ίνα έτοιμάσωσι τό έδαφος, ή μάλλον τούς 

περί υπάρξεως όρους, διά τά τελευταία ταύτα. Τά φυτά είναι απαραί-

τητα διά τά ζώα - καί τά μέν φυτά δύνανται νά ζώσιν άνευ τών ζώων, 

άλλά ή ύπαρξις τών ζώων εξαρτάται έκ τής υπάρξεως τών φυτών, καί 

τούτο διά τόν άπλούστατον λόγον, ότι τά ζώα δέν δύνανται νά άφο-

μοιώσωσιν άνόργανον ύλην, άλλά μόνον οργανικήν έτοιμασθεϊσαν αμέ-

σως ή εμμέσως διά τών φυτών, αφού τά ζώα έν γένει λαμβάνουσι τήν 

τροφήν των ή έκ τών φυτών ή έκ τών ποοφάγων ζώων. Άλλοτε θέλο-

μεν γράψει έκτενέστερον περί τού αντικειμένου τούτου - τήν σήμερον 

περιοριζόμεθα νά έκθέσωμεν τήν άποστολήν, ήν έχουσιν ώρισμένα τινά 

είδη φυτών έν τή φυσική οικονομία. 

Έν τοις δάσεσι καί έν τοις άγροϊς παρατηροΰμεν, ιδίως κατά τό φθι-

νόπωρον, διάφορα φυτικά πλάσματα, τά όποια αναπτύσσονται έπί τής 

γής ή έπί δένδρων ή έπί σεσηπυιών υλών καί συνήθως έχουσιν άλλοίαν 

χροιάν ή πρασίνην, δέν έχουσι δέ καί τήν μορφήν τών άλλων φυτών 

όνομάζονται ύπό τού λαού μανιτάρια, έν δέ τή επιστήμη άποτελοΰ-

σιν ιδίαν τάξιν τήν τών μυκήτων. Τινά έξ αυτών είναι εδώδιμα, ώς 

τά ϋδνα (truffes) ή διάφορα είδη άγαρικού (champignons) ή βολέτου, 

άλλα δ' είναι δηλητήρια - έχουσι δέ ταύτα πολλάκις σχήμα κορύνης ή 

κώδωνος ή φέρουσι μισχωτούς πίλους καί άποτελοϋσι διαφόρους οικο-

γενείας τής τάξεως τών μυκήτων, όντα συγχρόνως οί γίγαντες τής 
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τάξεως ταύτης, ένώ τά πλείστα είδη αυτής είναι μικρότατα, πολλά 

δέ μάλιστα μικροσκοπικά. 

Όσάκις τεμάχια άρτου μένουσιν είς ύγρόν μέρος, βλέπομεν, ότι ανα-

πτύσσεται ταχέως ύποπράσινον κάλυμμα, οπερ κοινώς ονομάζεται μοΰχλα -

έάν δ' έξετάσωμεν ταύτην διά τοΰ μικροσκοπίου, βλέπομεν, ότι συνί-

σταται έκ λεπτότατων νημάτων κεχωρισμένων δι' εγκαρσίων γραμμών 

είς άρθρίδια, φέροντα έπί τοΰ άκρου αυτών κλάδους σπονδυλωτούς επί-

σης έναρθρους. 

Τά τοιαύτα μετά πολλών άλλων παρεμφερών άποτελοϋσι τήν οϊκο-
γένειαν τών ευρώτων. 

Έάν έξετάσωμεν τό αίμα τών έξ άνθρακος νοσούντων βοών. βλέπομεν 
μεθ' ικανής μεγεθύνσεως μεταξύ τών αιμοσφαιρίων βραχέα νήματα, 
τά λεγόμενα βακτήρια τού άνθρακος, καί ταΰτα οί βοτανικοί κατατάσ-
σουσιν είς τούς μύκητας, ει καί τό σχήμα αυτών φαίνεται πολύ διά-
φορον εκείνου τών πιλοφόρων μυκήτων - παρατηρητέον όμως ενταύθα, 
ό'τι είς τούς πιλοφόρους μύκητας τό έκτος τής γής μέρος αυτών καί 
ιδίοις ό πίλος είναι τό σποράγγειον, δηλ. τό καρποφόρον μέρος, όπερ 
παράγει τά σπόρια,δι' ών πολλαπλασιάζονται οί μύκητες, το δέ καθ' αύτο 
φυτόν, ήτοι τό μυκήλιον, όπως τό όνομάζουσιν οί φυτολόγοι, μένει πάν-
τοτε εντός τής γής. Οπως τό τοΰ εΰρώτος τοΰ άρτου εντός τοΰ άρτου 
είς τούς εύρώτας τά νήματα παράγουσιν επίσης σπόρια είς τρόπον, ώστε 
ή διαφορά δέν είναι τόσον μεγάλη, όσον φαίνεται κατ' αρχάς. Αλλος 
ουσιωδέστερος γενικός χαρακτήρ τών μυκήτων είναι, ότι δέν παρά-
γουσι χλωροφύλλην, δηλ. τήν πρασίνην έκείνην ύλην, τήν οποίαν άπαν-
τώμεν είς τά άλλα ανώτερα φυτά, καί τοΰτο, επειδή οί μύκητες είναι ή 
παράσιτα ζώων ή άλλων φυτών, ή ζώσιν έπί διαφόρων έν σήψει δια-
τελούντων οργανικών σωμάτων ένεκα τής ελλείψεως τής χλωροφύλλης 
δέν δύνανται οί μύκητες ν' άφομοιώσωσιν άνόργανον ύλην, άλλά τρέ-
φονται έξ έτοιμης οργανικής τοιαύτης, ήν εύρίσκουσι παρασιτοΰντα έπί 
άλλων ζώντων οργανισμών ή σεσηπότων οργανικών σωμάτων. Διά 
ταύτα πολλά είδη τών μυκήτων έχουσι μεγίστην σημασίαν διά τήν 
φυσικήν οΐκονομίαν καί καθίστανται εμμέσως ώφελιμώτατα διά τον 
άνθρωπον. 

Οί μύκητες είναι οί καλύτεροι φίλοι τοΰ άνθρωπου, διότι ού μόνον 
παρέχουσιν αύτώ άξιόλογον τροφήν, άλλά περιθάλπουσι καί τήν περι-
ουσίαν του, καί πρό πάντων διατηροΰσι τήν ύγείαν του άλλοι άπ' έναν-
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τίας είναι οί ασπονδότεροι εχθροί του, διότι καί τήν περιουσίαν του 

καταστρέφουσι καί ασθενείας πολλάκις θανατηφόρους προξενοΰσι. 

Μεγάλην ύπηρεσίαν παρέχουσι μύκητες τίνες είς τόν άνθρωπον καί 

είς άπαντα τόν οργανικόν κόσμον προκαλούντες τήν σήψιν νεκρών σωμά-

των τών ζώων καί έπαναφεροντες ούτω τά συστατικά αυτών είς τήν 

γενικήν κυκλοφορίαν. Ήδη πρό ολίγου χρόνου έπιστεύετο ότι ή σήψις 

είναι ή φυσική συνεπεια του θανάτου ή ζωική δύναμις έλεγον ότι συγ-

κρατεί τά συστατικά τοϋ σώματος, άποσυνθετόμενα άμα τή παύσει τής 

δυνάμεως ταύτης άλλά τοϋτο δέν είναι άληθες' μικροί μύκητες,τά βακτή-

ρια τής σήψεως, τά όποια πανταχοΰ ευρίσκονται έν αφθονία, είσδύουσιν 

είς τό νεκρόν σώμα καί φέρουσι τήν άποσύνθεσιν. Η ενέργεια ενός καί 

μόνου βακτηρίου είναι ένεκα τής μικρότητος αυτού ασήμαντος, διότι έχει 

1/500 του χιλιοστού τοΰ μέτρου μήκος, άλλά ή σμικρότης αυτών αντι-

καθίσταται διά τοΰ τεραστίου άριθμοΰ καί ό πολλαπλασιασμός αυτών 

είναι εκπληκτικός. Ηδη είς 20 λεπτά τής ώρας δύναται ό αριθμός νά 

διπλασιασθή διά τοΰ μερισμοΰ τών κυττάρων. Οτ ι ή σήψις προκαλεί-

ται διά τών βακτηρίων τούτων αποδεικνύεται έκ τούτου. Οτι δέν λαμ-

βάνει χώραν, όταν μεταχειρισθώμεν κατάλληλα μέσα πρός καταστροφήν 

αυτών. Είς τάς έκβολάς τοΰ Λένα έν τή Βορείω Σιβηρία ευρέθη ολό-

κληρος προκατακλυσμιαϊος έλέφας (mamouth ) , τοΰ οποίου τό σώμα 

έκαλύπτετο εισέτι έκ τριχών καί τοΰ οποίου ή σαρξ διετηρεΐτο εισέτι 

τόσον καλώς, ώστε οί κύνες τήν έτρωγον άγνωστον έπί πόσας χιλιά-

δας ετών τό ζώον τοϋτο εύρίσκετο ύπό τόν πάγον, όπου ευρέθη, 

άλλ' επειδή ό πάγος εμποδίζει τήν άνάπτυξιν τών βακτηρίων, ή σήψις 

δέν είχεν επέλθει. 

Άνευ τών βακτηρίων τής σήψεως άπειρα πτώματα ζώων ήθελον 

καλύψει τό έδαφος τής γής καί καταστήσει αυτήν άκατοίκητον έάν 

Ομως ό άνθρωπος θέλη νά προφύλαξη κρέας άπό τήν σήψιν, ευκόλως 

κατορθοϊ τούτο, άπομακρύνων τά βακτήρια νωπόν κρέας διατηρού-

μενον εντός πάγου έφθασε διά πλοίου έν καλή καταστάσει άπό τής 

Αυστραλίας είς Άγγλίαν. Έ ξ Αμερικής εισάγεται είς τήν Εύρώπην 

μέγα ποσόν κρέατος εντός κυτίων έκ κασσιτέρου τά τυχόν έν τώ 

κρέατι ευρισκόμενα έμβρυα τών βακτηρίων φονεύονται διά μεγάλης 

θερμότητος καί τό κυτίον κλείεται έρμηττκώς, τό δέ κρέας διατηρείται 

ούτως έπί έτη ολόκληρα. 

Καί είς νεκρά φυτικά σώματα αναπτύσσονται μύκητες καί άφ' ενός 
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μέν γίνονται ωφέλιμοι μεταβάλλοντες τήν κόπρον καί τά πεπτωκότα 

φύλλα τών δένδρων είς εύφορον χώμα (humus) , άφ' έτερου δέ προξε-

νοΰσιν ού σπανίως σημαντικήν βλάβην, ιδίως είς ξύλινα έπιπλα. Είδος 

μύκητος, Μερούλιος ό δακρυρροών (γερμ. H a u s s c h w a m m ) , δύναται 

νά καταστρέψη τήν ξυλείαν όλόκληρον έν ύγραϊς κατοικίαις. Τό μυκή-

λιον αύτοΰ εισχωρεί είς τήν ξυλείαν καί πολλαπλασιαζόμενον έξαπλοΰ-

ται ώς στρώμα δερματώδες καστανόχρουν υπέρ τάς δοκούς και σανίδας, 

μεταδίδον πανταχοΰ δυσάρεστον όσμήν. 

Ά λ λ ' ουχί μόνον τήν σήψιν προκαλοΰσιν οί μύκητες, άλλά δι' ιδίων 

ειδών μυκήτων ενεργείται ή ζύμωσις ή αναγκαία διά πολλά ποτά καί 

τροφάς καί έν πρώτοις ζυμοποιοί τίνες μύκητες έπιφέρουσιν εντός γλυ-

κέων φυτικών χυμών τήν χημικήν μεταβολήν τοΰ τρυγικού ζακχάρεως 

είς οίνον καί διά τής επιδράσεως έπί τό άμυλον είς οινόπνευμα καί ζύθον, 

ή δέ κατά τήν κατασκευήν τοΰ ζύθου παραγόμενη ζύμη χρησιμεύει είς 

τήν κατασκευήν είδους τινός άρτου λευκοΰ. 

Λιά τής άποσυνθέσεως τοΰ γαλακτικού ζακχάρεως άλλα είδη ζυμο-

ποιών μυκήτων φέρουσι τήν πήξιν τοΰ γάλακτος, διότι σχηματίζεται 

γαλακτικόν όξύ διά παρομοίου τρόπου λαμβάνουσι τά παστά λάχανα 

καί τά άγγουράκια τήν όξινον αυτών γεΰσιν. 

Οταν τό γαλακτικόν οξύ τού όξυγάλακτος δι' άλλων μυκήτων μετα-

βάλληται είς βουτυρικόν όξύ, σχηματίζεται ό τυρός. 

Είναι δέ επίσης μύκητες, οί όποιοι τή βοήθεια τοΰ οξυγόνου μεταβάλ-

λουσι τό οινόπνευμα είς όξος. Οπόταν έπενεργήσωσι διάφορα είδη τοιού-

των μυκήτων είς τό άλευρον, γίνεται τό προζΰμι, τό όποιον χρησιμεύει διά 

τήν κοινήν άρτοποιίαν. Ούτως οφείλομεν είς τήν ένέργειαν τών μυκή-

των τόν οίνον, τό οινόπνευμα, τόν ζΰθον, τό όξύγαλα, τά παστά 

λάχανα, τόν τυρόν καί τόν λευκόν καί μέλανα άρτον. 

Ά φ ' ετέρου Ομως άλλα εϊδη ζυμοποιών μυκήτων γίνονται επιβλαβή, 

διότι παράγουσι τό τάγγισμα τοΰ βουτύρου καί ελαίου καί τόν όξισμόν 

τοΰ οίνου, τοΰ ζύθου καί διαφόρων τροφών. 

Πολύ άξιοπερίεργον είναι τό γεγονός, ότι πολυάριθμοι μύκητες παρά-

γουσι φαινόμενα φωτός, ή διότι είναι φωτεινοί αυτοί ή διότι προσκολ-

λώνται είς άλλα αντικείμενα καί τά καθιστώσι φωτεινά. Ούτω γνωρί-

ζομεν διαφόρους πιλοφόρους μύκητας,οΐτινες φωτοβολοΰσιν έν τώ σκότει. 

Έν τή νέα Καληδονία λέγεται ότι τοιοΰτος μύκης χρησιμεύει είς τάς 

νέας κόρας κατά τόν νυκτερινόν χορόν των ώς φωτεινός κόσμος της 
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κόμης άλλων μυκήτων είναι φωτεινόν τό μυκήλιον, ούτως εις τάς 
δοκούς εντός τών μεταλλείων, οπού μυκήλιον μύκητός τίνος παράγει 
κυανόλευκόν τ ι φως. Και ή φωτοβολία σεσηπότος ξύλου, ή όποια ενίοτε 
είναι τόσον ίσχυρά, ώστε δύναται τις νά ανάγνωση, εχει αίτίαν την 
παρουσίαν μυκηλίου τινός - ή φωτοβολία αύτη έδωκε πολλάκις άφορμήν 
εις προληπτικούς ανθρώπους νά πιστεύσωσιν εις φαντάσματα. Πλήν τών 
φωτοβολούντων μυκήτων ύπάρχουσιν είδη, τά όποια παράγουσι διαφό-
ρους χρωματισμούς, ήδη δέ οί αρχαίοι Ρωμαϊοι παρετήρησαν τό τοιού-
τον φαινόμενον, ήγνόουν όμως την αίτίαν αυτού.Ό Λίβιος αναφέρει, οτι 
έν ετει 322 π. Χ . ευρέθησαν αίμάσσοντες άρτοι έν Ρώμη. Εκατόν έβδο-
μήκοντα γυναίκες, αϊτινες κατηγορήθησαν ότι παρεσκεύασαν τον άρτον, 
δι' οϋ είσήνθη ή πανώλης, κατεδικάσθησαν εις θάνατον. Παρόμοια δέ 
πράγματα ήδυνάμεθα ν' άναφερωμεν και έκ τών μέσων χρόνων. 'Υπάρ-
νουσι μύκητες, οί όποιοι χρωματίζουσι τό γάλα έρυθρόν, κυανούν ή κίτρι-
νον άλλοι τό πϋον πράσινον η κυανούν και άλλοι τά βραστά γεώμηλα, 
την εξ αμύλου κόλλαν η και τό λεύκωμα ξανθά η χλωροπράσινα. 

Πολυάριθμοι μύκητες ζώσι παρασιτικώς επί ζώντων φυτών και τρε-
φονται έκ τών υμών αυτών προξενούντες ούτως ασθενείας η και πολλά-
κις την καταστροφήν τού φυτού ιδίως τά ωφέλιμα φυτά πάσουσι τά 
μέγιστα ές ασθενειών, τάς όποιας προξενούσι παράσιτοι μύκητες, όπως 
ό άνθραξ τού σίτου, ό μύκης τών γεωμήλων, διάφοροι μύκητες της 
αμπέλου, ιδίως ό περονόσπορος και τό ώίδιον τού Τοσκέρου, όπερ θερα-
πεύεται διά θειοφυσήματος. Εις τοιαύτας ασθενείας υπόκεινται και διά-
φορα καρποφόρα και άλλα δενδρα. 

Πλεϊστα είδη μυκήτων τρέφονται έκ τών νυμών ζώντων ζώων ώς 
π. χ. έπί μυιών, βδελλών και άλλων ζώων τά πλέον όμως επικίνδυνα 
είδη είναι τά βακτήρια, τά όποια γίνονται πρόξενα διαφόρων μεταδοτι-
κών νόσων τού άνθρωπου, ώς της διφθερίτιδος, της εΰφλογίας, του 
τύφου, τού έλώδους πυρετού, τού άνθρακος κλπ. 

Ούτως ενουσιν οί μύκητες σπουδαιότατον μέρος έν τη οικονομία της 
φύσεως και ένδιαφερουσι τόν άνθρωπον ή ώς λίαν ωφέλιμοι φίλοι ή ώς 
λίαν επικίνδυνοι ένθροϊ αυτού. 

Θ. ΧΕΛΔΡΑΪΧ 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
— # — 

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

Η ιστορία της τυπογραφίας έν τη ελευθέρα Ε λ λ ά δ ι δεν έγράφη 

μέχρι τοϋδε. Η πολϋ ενδιαφέρουσα και ακριβέστατη Ιστορική Πρα-

γματεία περί της άρχης και της προόδου της τυπογραφίας έν Ε λ λ ά δ ι , 

τήν οποίαν όφείλομεν εις τάς βαθείας μελετάς τοϋ φιλόμουσου Παύλου 

Λάμπρου (ίδέ Χρυσαλλίδα, τόμ. Γ ' , 1865, σελ. 361 και 3 9 8 . τ ο μ . Δ΄, 

1866, σελ. 169, 573 κα! 597. Πανδωραν, τόμ. IH, 1867, σελ. 305. 

τόμ. Ι θ ' , 1868, σελ. 154, και Παρνασσόν, τόμ. Β ' , 1878, σελ.517), 

μας οδηγεί μόνον μέχρι τοϋ έτους 1821, ήτοι μέχρι της άρχής τοϋ 

Αγώνος. Η δέ «Χρονολογική Έκθεσις ελληνικών τυπογραφείων μέχρι 

της έν Ελλάδι εγκαθιδρύσεως της Βασιλείας κατά τό 1832» ύπό 

Ανδρέου Παπαδοπούλου Βρετοΰ (ϊδέ Μ . Π. Βρετοΰ Έθνικόν Ή μ ε -

ρολόγιον, έτος Γ' , 1864, σελ. 253) αναφέρει μέν και περί τών έν τη 

ελευθέρα Ελλάδι κατά τον Αγώνα ίδρυθέντων, άλλ' ή άπαρίθμησις 

αυτών είναι συντεταγμένη μέ τοιαύτην ελαφρότητα,παρουσιάζει τοιαύτας 

ανακρίβειας και ελλείψεις, ώστε δέν δύναται νά χρησιμεύη ώς πηγή 

δι' ίστορικήν τινα μελέτην.Όμοίόν τ ι συμβαίνει και μέ τήν Έκθεσιν τών 

Ελλανοδικών κατά τήν Α ' Όλυμπιάδα τού 1859, έν ή έγένετο από-

πειρα νά δοθη καϊ περίληψις της ιστορίας της τυπογραφίας έν Ελλάδι, 

μολονότι ό πρώην διευθυντής της Εθνικής Τυπογραφίας καϊ τότε ύπο-

έφορος της Βασιλικής Βιβλιοθήκης Γ. Αποστολίδης Κοσμητής ένρη-

μάτισεν εισηγητής τών διά τήν τυπογραφικήν τεχνην ελλανοδικών (ίδέ 

Όλύμπια τοϋ 1859, Εκθέσεις τών Ελλανοδικών, Αθήναι , 1860, σελ. 

91—95. Κλάσις 60, Τυπογραφία, Λιθογραφία, Φωτογραφία κτλ . ) . Τό 

αυτό θέμα πραγματεύεται και ό Ambroise Firmin - Didot έν τω 

άρθρω α Typographies της Encyclopedie modcrne (vol. 26, 

Paris, 1852, pg.707 —709, Grece) άνευ μεγαλυτέρας τών προηγου-
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μένων επιτυχίας καί τάς πληροφορίας αύτοΰ παρέλαβεν άνεξετάστως ό 
Q u e u x de Sa in t - H i l a i re έν τή μελέτη του L a presse dans la 
G r e c e moderne ( A n n u a i r e des E t u d e s g r e c q u e s , vol . V , 
1871, p g . 147—179). 

Είς έν oμως σημείον συμφωνοΰσιν άπαντες οί ανωτέρω καί δή είς τό 
δτι πρό τής αρχής τοϋ Αγώνος δέν υπήρχε τυπογραφεϊον ούδαμοΰ τής 
Πελοποννήσου καί τής μέχρι Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος. 

Αμέσως μετά τήν ύψωσιν τής σημαίας τής Επαναστάσεως (25 
Μαρτίου 1821) ή έλλειψις αύτη έγινεν αισθητή εις τούς προύχοντας τής 
Πελοποννήσου, οί όποιοι δέν ήδύναντο ή εγγράφως νά δημοσιεύωσι τάς 
προκηρύξεις καί αποφάσεις των. Ή δέ έν Κέρκυρα άπό τού έτους 1798 
εργαζομένη Δημόσιος Τυπογραφία ήτο απρόσιτος δι' αυτούς, επειδή ό 
έκεϊ Άγγλος τοποτηρητής, ό περίφημος S i r T h . Ma i t l and , διά τών 
αυστηρότατων μέτρων άπηγόρευσε τήν ύποστήριξιν τής Επαναστάσεως 
έκ τοΰ εδάφους τών Ιονίων Νήσων. Ούτως ή ϊδρυσις ειδικής τυπογρα-
φίας ήτο απαραίτητος καί κατά καλήν τύχην τό γεγονός τοϋτο εφάνη 
αρκετά σπουδαϊον είς έν τών συγχρόνων καί τότε δρασάντων προσώ-
πων, όπως τό άναφέρη είς τό περί τής εποχής εκείνης σύγγραμμα του. 
Είναι δέ ούτος ό Ιωάννης Φιλήμων, ίστις ομιλών περί τοϋ τόπου τής 
συγκεντρώσεως και οργανώσεως τακτικού στρατού λέγει (Δοκίμιον ιστο-
ρικόν περί τής έλλ. Επαναστάσεως. Ά θ . , 1859 έ., τόμ. Δ ' ,σελ . 75): 
«Αί Καλάμαι ενεκρίθησαν τότε ή μόνη άρμοδιωτέρα πόλις, ώς πλησιά-
ζουσα τή θαλασσή καί αμέσως δυναμένη δέχεσθαι παρά τών εφόρων τής 
Τεργέστης τό άπ' εντολής πολεμικόν ύλικόν, έξ οΰ ίκανόν έπέμφθη μέρος 
κατόπι τοΰ Ύψηλάντου». — «Τή 30 Ιουλίου ό Δ. Υψηλάντης μετετύ-
πωσεν έκ τοΰ ιδίου αύτοΰ τυπογραφείου, δπερ ώνόμασεν 'Εθνικόν, 
τούς ύπό τοΰ Αλεξάνδρου έκδοθέντας έν Ίασίω Στρατιωτικούς Νό-
μους, συγκειμένους έξ άρθρων δώδεκα καί αφορώντας τό ποινικόν μέρος 
καί τήν όρκοδοσίαν τοΰ στρατιώτου». — (Καί σελ. 76)' «Κατά πρώτον 
ήδη έφερε διά τοϋ Ύψηλάντου ή Πελοπόννησος καί λόγχην έλληνικήν 
και τυπογραφίαν έλληνικήν, όλως άγνωστους αύτη μέχρι τής εποχής 
ταύτης». 

Τήν ίστορίαν τοΰ τυπογραφείου τούτου μας έδωκε λεπτομερώς καί 

πλήρη ό Δημ. Είρηνίδης ( Ο μ ι λ ί α περί Ί ω . Γουτεμβέργου, 

έν συνάψει δέ καί περί τών μέχρις ενάρξεως τού Ιερού Αγώνος ελληνι-

κών τυπογραφείων. Μετατύπωσις έκ της «Μερίμνης». 'Εν Αθήναις 
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1876, σελ. 32), τόν όποιον ακολουθώ κατά τήν έπομένην έξιστόρησιν 
τών συμβάντων. 

Τό πιεστήριον εστάλη τώ Υψηλάντη μέ τό πολεμικόν ύλικόν έκ Τερ-

γέστης, έκομίσθη δέ τό πρώτον είς Βέρβαινα, όπου έμεινεν έφ' ίκανόν 

χρόνον άμεταχείριστον έν τοις κιβωτίοις ελλείψει τυπογράφου. Τότε μέν 

έφερεν ό ναύαρχος Τομπάζης τόν τυπογράφον Ίωάννην Τόμπραν καί 

τόν βοηθόν αΰτοΰ Άναστ . Νικολαίδην έκ Ψαρών, Οπου ούτοι είχον 

σωθή έκ τής καταστροφής τών Κυδωνιών της Μικράς Ασίας (3 Ιουνίου 

1821), καί καταφθάσαντες είς Πελοπόννησον κατά τά τέλη Ιουνίου η 

περί τάς αρχάς Ιουλίου 1821, διετάχθησαν ούτοι νά παραλάβωσι τά 

υλικά τού τυπογραφείου καί μεταβώσιν εις Καλάμας. Έκεϊ δέ έστησεν ό 

έκ Κυδωνιών Ί ω . Τόμπρας εντός τζαμιού τινός τό πρώτον έν τή 

ελευθέρα Ελλάδι τυπογραφεϊον. 

Ό Δ. Είρηνίδης, όστις κατά τά φαινόμενα άρύεται έκ προφορικών 

παραδόσεων, περιγράφει τό πιεστήριον ώς ξύλινον μέ δύο σιδηράς πλά-

κας, ών ή άνω είχε τό ήμισυ μέγεθος τής κάτω, διό και τό πάτημα ητο 

διπλοΰν είς τήν τύπωσιν έκαστου φύλλου χάρτου. Έχώρει δέ ή κάτω 

πλάξ οκτώ σελίδας είς 8 0 ν . Τ ά στοιχεία ήσαν τών 12 στιγμών, προμη-

θευθέντα έκ Βενετίας ή Λειψίας. Ολα τά φωνήεντα καί τά κεφαλαία 

ήσαν χαρακτά, δηλαδή είχον χωριστά τά πνεύματα καί τους τόνους, 

οΐτινες προσαρμοζόμενοι είς τά χαρακτά άπετέλουν τόν κορμόν ίσοπαχή 

μέ τά άτονα. Τ ά διά τών στοιχείων τούτων έκτυπώματα διακρίνονται 

εύκολώτατα, δέν υπήρχε δ' έν Ε λ λ ά δ ι κατά τήν έποχήν έκείνην άλλο 

τυπογραφεϊον, έχον στοιχεία ομοίου χαρακτήρες. Ό Δ. Είρηνίδης 

αποδίδει είς τό τυπογραφεϊον τοϋτο τήν πρώτην έκτύπωσιν τής τό 

πρώτον έν Ύδρα έν χειρογράφω κοινοποιηθείσης τή 12 Ιουνίου διακη-

ρύξεως τοϋ Δημ. Ύψηλάντου «Πρός τούς "Ελληνας». Ό Εϊρηνίδης 

είδε καί έξήτασεν αύτόπτως τό φύλλον τοϋτο καί έάν αυτός, τυπογρά-

φος ών ό ίδιος, άποφαίνηται δτι είναι έργον τής έν Καλάμαις τυπογραφίας, 

δυνάμεθα καί ημείς νά παραδεχθώμεν τήν γνώμην του. Έν τοιαύτη δέ 

περιπτώσει είναι πολύ πιθανόν, ότι ή έν λόγω προκήρυξις ήτο τό πρώτον 

έκτύπωμα, τό όποιον εξήλθε τοϋ πιεστηρίου τούτου, επομένως καϊ τό 

πρώτον προϊόν τής τυπογραφικής τέχνης έν τή ελευθέρα Ε λ λ ά δ ι , τό 

οποίον είδε τό φώς περίπου κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ μηνός Ιουλίου 

τοΰ 1821. Ώ ς δεύτερον έπονται μετά τούτο οί ύπό τοϋ I. Φιλήμονος 

αναφερόμενοι «Στρατιωτικοί Νόμοι», ύπό ήμερομηνίαν 30 Ιουλίου 1821. 
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Ούτως ώρίσαμεν τάς Καλάμας ώς πρώτην πόλιν τής Ελλάδος, εντός 

τής όποιας είργάζετο τυπογραφείον, τό δέ πιεστήριον δέν ήτο ίδιωτικόν, 

άλλά προήλθεν έκ τών προς ύποστήριξιν τού Αγώνος γενικών εράνων 

καί ήτο επομένως ιδιοκτησία ολοκλήρου τού Γένους, ώστε ορθώς ό 

Υψηλάντης ώνόμασεν αυτό «Έθνικόν», καθ' ά μαρτυρεί ό Φιλήμων, 

είς ημάς δέ επιτρέπεται νά έκλαμβάνωμεν αυτό ώς τήν ίδανικήν του-

λάχιστον αρχήν τοϋ νϋν Εθνικού Τοπογραφείου. 

Ενταύθα πρέπει νά σημειώσωμεν γεγονός τ ι , τό όποιον είναι χαρα-

κτηριστικόν σχεδόν δι' άπαντα τά άλλα κατά τόν Αγώνα ίδρυθέντα 

τυπογραφεία, ό'τι δηλαδή αμέσως μετά τήν ϊδρυσιν έχρησιμοποιή-

θησαν πρός έκδοσιν εφημερίδων. Έ κ τοΰ πρώτου έν Ελλάδι πιεστηρίου 

εξήλθε και ή πρώτη έν Ελλάδι έφημερίς, ή «Σάλπιγξ Ελληνική», τήν 

οποίαν περιέγραψε λεπτομερώς ό Π. Λάμπρος (Παρνασσός,τόμ. Β ,1878, 

σελ. 520). Άλλ ' ό Λάμπρος έγνώριζε μόνον τόν πρώτον αριθμόν 

αυτής, ένώ εις τήν Βιβλιοθήκην τής Βουλής ειδον τρία συνεχή φύλλα 

μεθ' ημερομηνίας 1821 Αυγούστου 1., 5. καί 20. Συντάκτης τις δέν 

αναγράφεται έπί τών φύλλων, ήτο δέ ό θεόκλητος Φαρμακίδης, καί ό 

Π . Λάμπρος αποδίδει τήν όλιγοχρόνιον διάρκειαν τής πρώτης ταύτης 

εφημερίδος είς τό Οτι ό Φαρμακίδης δέν ηθέλησε νά ύποκύψη εις τήν 

αύστηράν λογοκρισίαν,ήν άπεπειράθη νά έξασκή έπ' αυτής ό Δ. Υ ψ η -

λάντης. Παραδέχομαι, ότι αύτη ήτο μία έκ τών αιτιών, ύπήρχον όμως 

βεβαίως καί άλλαι, αί όποίαι ωσαύτως συνετέλεσαν είς τήν παΰσιν τής 

«Σάλπιγγος», καί δη ή έν γένει ανώμαλος κατάστασις, ή πορεία τών 

στρατιωτικών επιχειρήσεων και αί ένέργειαι πρός σχηματισμόν τακτικής 

Κυβερνήσεως καί οργανισμού τής χοίρας, αί όποίαι ήμπόδισαν τήν περαι-

τέρω διαμονήν τών αρχηγών έν Καλάμαις. 

Μετά τήν άλωσιν τής Τριπόλεως (23 Σεπτ. 1821) απεφασίσθη όπως 
έγκατασταθή εκεί ή έδρα τής Κυβερνήσεως, καί ό Τόμπρας διετάχθη νά 
μεταφέρη αύτοΰ τήν Έθνικήν Τυπογραφίαν. Ά λ λ ά διά τήν τότε παντελή 
άναρχίαν ήναγκάσθη νά αναχώρηση ταχέως είς Άργος, όπου φθάσας 
ήσθένησε βαρέως καί έμεινεν έπί πολύν καιρόν νοσηλευόμενος. Έ κ τής 
άφηγήσεως ταύτης τοΰ Δημ. Εϊρηνιδου συμπεραίνομεν οτι ούτε είς 
Τρίπολιν ούτε είς Αργός είργάσθη τό τυπογραφείον, καί επειδή δέν 
εύρον ούδαμοΰ ουδέ ίχνος άλλου έκτυπώματος τοΰ αυτού έτους, είμαι 
τής γνώμης ότι ήργει μέχρι τέλους τοϋ 1821 ένεκα τής ασθενείας τοϋ 
τυπογράφου. 
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Έναύθα δέον νά γίνη λόγος περί φυλλαδίου τινός, ευρισκομένου έν τή 
Βιβλιοθήκη τής έν Αθήναις Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας, 
καί διά τοΰ όποιου ήδύνατο νά άποπλανηθή τις είς εσφαλμένα συμπε-
ράσματα. Φέρει δε τόν έξης τ ίτλον Προτροπή πατριωτική πρός τό 
Γένος τών Γραικών, ύπό Αριστοβούλου Λακεδαιμονίου. Έν Σπάρτη, 
1821 κατά μήνα Άπρίλιον ( Ι 6 0 ν , σελ. 40), καί είναι επιμελώς έκτετυ-
πωμένον μέ ωραία καί καθαρά στοιχεία.Ηδη τό έξωτερικόν αΰτοϋ απο-
δεικνύει, δτι ό τόπος τής τυπώσεως δέν δύναται νά είναι ή Σπάρτη. 
Κατά πάσαν πιθανότητα ύπό τό ψευδώνυμον τοΰ συγγραφέως δέν κρύ-
πτεται άλλος ή ό έν Παρισίοις Αδαμάντιος Κοραής, όστις καί προη-
γουμένως ήδη είχε δημοσιεύσει Ομοια πατριωτικά φυλλάδια μέ πλαστάς 
τυπογραφικάς σημειώσεις. Αναφέρω δ' έξ αυτών Οσα αναγράφει ό 
Α . Π . Βρετός έν τώ Καταλόγω του (Νεοελληνική Φιλολογία, ήτοι 
Κατάλογος τών άπό πτώσεως τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι 
εγκαθιδρύσεως τής έν Ελλάδι Βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων είς έλλη-
νικήν γλώσσαν.Τόμοι 2. έν Αθήναις, 1854-57) καί δή έν τώ Β' τόμω, 
άρ. 292 : Αδελφική διδασκαλία.Έν'Ρώμη, 1798, άρ. 2 9 3 . — Π ρ ο ς τούς 
Ρωμαίους τής Ελλάδος ό φιλόπατρις Ελευθεριάδης. Έν Κωνσταντι-

νουπόλει, 1798, άρ. 323 .—Σάλπισμα πολεμιστήριον. Έν Αλεξάνδρεια, 
1801, άρ. 7 0 9 . — Τ ο ΰ αύτοΰ ή δευτέρα έκδοσις. Έν Πελοποννήσω, έκ 
τής ελληνικής τυπογραφίας Ατρόμητου τού Μαραθωνίου, 1821 .Απαντα 
ταύτα, ώς καί τό παρόν, μή άναγραφόμενον ύπό τοϋ Βρετοΰ, φυλλάδιον, 
έτυπώθησαν πιθανώς έν Παρισίοις. Πάντως όμως καθ' όλον τό έτος 
1821 δέν υπήρχε τυπογραφείον έν Σπάρτη καί κατά μήνα Άπρίλιον 
δέν υπήρχε τοιούτον καθ' ό'λην τήν Πελοπόννησον. 

Τ ή 1 Ιανουαρίου 1822 ή έν Έπιδαύρω Α ' Εθνική Συνέλευσις 

έψήφισε τό Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος, τό οποίον διά τής 

ρβ ορίζει τήν Κόρινθον ώς «προσωρινήν κατοικίαν τής Διοικήσεως», 

ή δέ ρι ' διατάσσει « Ό παρών οργανικός Νόμος θελει έκδοθή διά τύπων 

κτλ.» (ϊδε Άνδρ. Μάμουκα Τά κατά τήν άναγεννησιν τής Ε λ λ ά -

δος, τόμοι 11, έν Πειραιεί, 1839, καί έν Αθήναις, 1840. Τόμ . Β , 

σελ. 33 καί 34). Μετά τήν άλωσιν τής Κορίνθου ύπό τών Ύψηλάντου 

καί Κολοκοτρώνη, τή 14 Ιανουαρίου 1822, ή ύπό τόν Ά λ . Μαυρο-

κορδάτον Διοίκησις μετώκησεν έκεϊσε κατά τά τέλη τοΰ αυτού μηνός, 

διετάχθη δε και ό Κ. Τόμπρας, νά μεταφέρη έκεϊ τό, ώς εϊδομεν, έν 

Άργε ι αργούν τυπογραφείον, δπερ έπραξε περί τά μέσα τού Φεβρουα-
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ρίου 1822 καί έστησεν αυτό είς τήν οίκίαν τοϋ Θεοχαράκη. Ά λ λ α μή 
δυνηθείς ν' ανάρρωση εντελώς ό Τόμπρας δεν ήτο είς κατάστασιν να 
έργασθή, τοΰθ' όπερ έθεσεν είς μεγάλην άμηχανίαν τόν άρχιγραμματέα 
τής Επικρατείας θ . Νεγρην, Οστις ήθελε νά τυπώση τό ψηφισθέν Πολί-
τευμα. Κατά τάς ημέρας έκείνας έφθασεν εις Κόρινθον καί έτερον τυπο-
γραφεϊον, παραγγελθέν προ πολλοΰ ύπό τοΰ Ά λ . Μαυροκορδάτου. 
Τοΰτο ήτο γαλλικής κατασκευής καί σιδηροΰν μέν, άλλά μικρότερον τοΰ 
ξύλινου τοΰ Ύψηλάντου. Έχώρει δέ 4 σελίδας μεγέθους 8 ο υ καί είχε 
στοιχεία τών 11 στιγμών γαλλικοΰ τύπου, τά όποια ήρκουν πρός τύπω-
σιν μόνον 4—5 σελίδων. 

Ούτως ή Διοίκησις διέθετε δύο πιεστήρια,άλλ' ούδένα τυπογράφον.Τήν 

άπορίαν ταύτην έλυσεν ό γνωστός Ιωάννης Φιλήμων, νέος τότε εικοσαε-

τής καί υπάλληλος τοΰ γραφείου τής Διοικήσεως, όστις άλλοτε ειχεν 

έκμάθει τήν τοπογραφικήν τέχνην έν τώ Πατριαρχικω Τυπογραφείω 

Κωνσταντινουπόλεως, νΰν δέ άνέλαβεν άναπληρωματικώς χρέη τυπο-

γράφου, διηυθέτησε τό νέον πιεστήριον καί τά ολίγα στοιχεία καί έτύ-

πωσε τό Πολίτευμα, βοηθούμενος ύπό τοΰ Άναστ. Νικολαίδου, υπαλ-

λήλου τοΰ Κ. Τόμπρα, μέχρις ου άνέρρωσεν ούτος εντελώς. 

Ό Άνδρ. Π. Βρετός αναγράφει ούτω τόν τίτλον τοΰ έργου (Κατ . 

Β ' 716). Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος. Έ ν Κορίνθω, ,αωκβ'. 

Α ' έτος τής ανεξαρτησίας. Έν τή Εθνική τυπογραφία. 12 0 ν , σελ. 37. 

Ή αντιγραφή αύτη τοΰ τίτλου δέν είναι πιστή, διότι καί ό Μάμουκας 

καί ό Είρηνίδης όμιλοΰσι περί δύο εκδόσεων τοΰ Πολιτεύματος, τάς 

όποιας είδον καί έγώ, και δή τήν μέν έν τή συλλογή τοΰ κ. Βλαχο-

γιάννη, φέρουσαν μεταξύ τών λέξεων «Ελλάδος» καί «έν Κορίνθω» 

μεγάλοις γράμμασι τήν σημείωσιν «Έκδοσις πρώτη», τήν δέ έτέραν 

έν τή Βιβλιοθήκη τής Βουλής, φέρουσαν είς τό αυτό μέρος «Έκδοσις 

δευτέρα». Έπ' αμφοτέρων δέ τούτων έλλείπουσιν αί ύπό τοΰ Βρετοΰ 

προστεθεϊσαι λέξεις « Έ ν τή Εθνική τυπογραφία». Ή δέ πρώτη έκδο-

σις έτυπώθη μέ τά γαλλικά στοιχεία τών 11 στιγμών ύπό τοΰ Φιλήμονος 

έπί τοΰ πιεστηρίου τοΰ Μαυροκορδάτου, ή δέ δευτέρα ολίγον μετά τήν 

πρώτην ύπό τοΰ Τόμπρα μέ τά γερμανικά στοιχεία τών 12 έπί τοΰ 

πιεστηρίου τοΰ Δ. Ύψηλάντου, τοΰ όνομασθέντος άλλοτε έν Καλάμαις 

Έθνικοΰ. Ή διαταγη πρός έκτύπωσιν τού Νόμου εξεδόθη τή 25 

Φεβρουαρίου 1882, ώστε δυνάμεθα νά όρίσωμεν ώς χρόνον τής εκτελέ-

σεως τών δύο τυπώσεων τόν μήνα Μάρτιον 1822. 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 141 

Κατά τόν Μάϊον 1822 μετέβη ό Ά λ . Μαυροκορδάτος είς τήν Δυτικήν 
Ελλάδα καί είναι πλέον ή βέβαιον, ότι παρέλαβε μεθ' έαυτοΰ καί τό 
έτερον τών πιεστηρίων, ένώ τό τοΰ Δ. Ύψηλάντου παρέμεινεν έν Κορίνθω, 
ένθα ήλθον είς φώς καί άλλα τινά έγγραφα τής Κυβερνήσεως, κατά την 
όμολογίαν τού Είρηνίδου. Ά λ λ ' αί ήμέραι του ήσαν πλέον ήριθμημέναι. 
Κατά τάς αρχάς Ιουλίου 1822 είσέβαλεν είς Πελοπόννησον ό Τούρκος 
στρατάρχης Δράμαλης, καί μετά τινας ημέρας αντιστάσεως ή Κόρινθος 
περιέπεσεν είς χείρας του, τή 6 Ιουλίου 1822. Ό Τόμπρας άπουσίαζεν 
είς Άργος πρός παραλαβήν τροφίμων, ό δέ βοηθός αύτοΰ Άναστ. 
Νικολαίδης μόνον τόν βίον του έσωζε καταφεύγων εις Πόρον. Τό πιε-
στήριον άπωλέσθη, φαίνεται όμως ότι τά στοιχεία έσώθησαν έν μέρει, 
διότι άπαντώμεν αυτά έν έτει 1824, έν Αθήναις (ίδε L . S t a n h o p e , 
G r i e c h e n l a n d , 1823—24, in Br iefen dargestel l t u .s .w . A u s 
dem E n g l i s c h e n ubersetzt. W e i m a r , 1826, σελ. 142, επιστολή 
έξ Αθηνών 20 Μαρτίου 1824). Είς τό σημείον τούτο καταστρέφει τόν 
λόγον του ό Δ. Είρηνίδης καί αφήνει είς ήμας τήν περαιτέρω έρευναν 
περί τής ιστορίας τής τυπογραφίας, ή όποια καθίσταται ολίγον δυσχερής, 
ένεκα τής ελλείψεως τυπογραφικών έργων έκ τοΰ έτους 1823. 

Είπον ανωτέρω, ότι έν Κορίνθω κατεστράφη μόνον τό πιεστήριον τοΰ 

Ύψηλάντου καί ότι ό Μαυροκορδάτος άπελθών είς τήν Δυτικήν Ελλάδα 

παρέλαβε μεθ' έαυτοΰ καί τό τυπογραφεϊον του. Τήν γνώμην μου ταύ-

την στηρίζω έπί χωρίου τινός εις τάς έπιστολάς τοΰ S tanhope (ένθα 

ανωτέρω, σελ. 48, έπιστ. έκ Μεσολογγίου, 23 Δεκ. 1823), όστις αφη-

γείται ότι άφικόμενος είς Μεσολόγγιον εύρεν έκεϊ τυπογραφεϊον τ ι , κομι-

σθέν ύπό τοΰ Μαυροκορδάτου καί τοϋ όποιου τήν διεύθυνσιν εϊχεν ανα-

λάβει ό D r Meyer , ό γνωστός Γερμανός, ή Ελβετός μάλλον, Ιατρός 

καί φιλέλλην, όστις μετά ταύτα κατέστησεν άθάνατον τό όνομα του 

ώς συντάκτης τών Ελληνικών Χρονικών. Είμαι δέ πεπεισμένος, δτι τό 

πιεστήριον τοΰτο δέν είναι άλλο, παρά τό ύπό τοΰ Μαυροκορδάτου προ-

μηθευθέν τώ 1822 έκ Γαλλίας, τό οποίον είργάζετο τό πρώτον έν 

Κορίνθω. Ν α ι μέν ό S tanhope έν τή αύτη επιστολή ομιλεί καί 

περί τής έν Κορίνθω τυπογραφίας, χωρίς νά άναφέρη, δτι τό έν Μεσο-

λογγίω εύρεθέν πιεστήριον προήλθεν εκείθεν. Ά λ λ ά τοΰτο δέν είναι 

κατ' ανάγκην άποφατική άπόδειξις, δ'τε άλλαι φέρουσιν ημάς είς άντί-

θετον συμπέρασμα. 'Ρητώς άντίθετον τής ημετέρας γνώμην υποστηρί-

ζει ό γράψας την είσαγωγήν τής Εκθέσεως τών Ελλανοδικών τοϋ 
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1859 (ένθα ανωτέρω, σελ. 92), λεγων, δτι τό πρώτον έν Μεσολογγίω 
τυπογραφείον έκομίσβη ύπό, τοϋ Π . Πατρικίου καϊ τοΰ Δ. Μεσθενέως έκ 
Λιβόρνου. Ά λ λ ' ή είδησις αύτη ειναι μάλλον εσφαλμένη, περί δέ της 
ιστορικής ανακρίβειας τής εκθέσεως αναφέρω μόνον, ότι αύτη θέτει τόν 
ναυαρχον Κόχραν είς σχέσεις μετά τής Ελλάδος κατά το έτος 1823, 
κατά τό οποίον ούτος έπολέμει έν τή Νοτίω Αμερική, καί είς άλλο πάλιν 
χωρίον αναγράφει γεγονός τ ι , δτι έλαβε τόπον «έπί Κοχράνου», ήτοι τώ 
1827, ένώ ειχεν έκτελεσθή ήδη τώ 1825. Δέν είναι μέν καθ' εαυτό 
αδύνατον, δτι ό Μαυροκορδάτος προυμηθεύθη τώ 1823 νέον πιεστήριον, 
έάν ύποτεθή ότι τό πρώτον προμηθευθέν ύπ' αυτού άπωλέσθη έν Κορίνθω 
τώ 1822. Ά λ λ ' ένώ θέλω νά άποδείξω, ό'τι δέν άπωλέσθη εκεί καί 
δτι ή έν Μεσολογγίω τυπογραφία αποτελεί συνέχειαν τής έν Κορίνθω, 
όπως αύτη ήτο συνέχεια τής έν Καλάμαις. Καί πρός άπόδειξιν τούτου 
επικαλούμαι έν πρώτοις τήν μαρτυρίαν τών έκ τού πιεστηρίου τούτου 
τυπωθεντων έργων, ήτοι τούς αριθμούς 2 έως 31 άπό 5 Ιανουαρίου 
μέχρι 16 Άπριλλίου (ούτω) 1824 τής εφημερίδος «Ελληνικά Χρονικά» 
(ίδέ τό πλήρες σώμα έν τή Βιβλιοθήκη τής Βουλής), οί όποιοι είναι 
τετυπωμένοι μέ στοιχεία γαλλικοΰ τύπου, πολύ ακάθαρτα καί κακώς 
διατετηρημένα, δεικνύοντα μακροχρόνιον χρήσιν έν Ε λ λ ά δ ι , ένώ οί άλλοι 
αριθμοί είναι τετυπωμένοι μέ καλά καί καθαρά στοιχεία άγγλικοΰ τύπου, 
ανήκοντα είς τό νέον πιεστήριον, τό όποιον έστησεν ό S tanhope . Είναι 
πράγμα άπαράδεκτον, δτι τυπογραφείον νέον, κομισθέν έκ Λιβόρνου 
σχεδόν συγχρόνως μέ τό τοΰ S t a n h o p e , όπως θέλει ή "Εκθεσις τών 
Όλυμπίων, νά είχε στοιχεία τοιαύτα,οία τά τών 30 πρώτων φύλλων τών 
Χρονικών. Ηδη τό γεγονός αυτά δεικνύει τό έσφαλμένον τής είδήσεως 
ταύτης άλλως τε γνωρίζομεν, Οτι τό έν Κορίνθω τυπογραφείον τοϋ 
Μαυροκορδάτου είχε στοιχεία γαλλικοΰ τύπου, διά τών όποιων έτυπώθη 
τώ 1822 κατά τόν Δ. Είρηνίδην ή πρώτη έκδοσις τοϋ Προσωρινού 
Πολιτεύματος, ό δέ Α . F . D idot (ένθα ανωτέρω, σελ. 708), ομιλών 
περί τών δύο έν Μεσολογγίω πιεστηρίοιν, λέγει ότι τό μέν είχε στοι-
χεία αγγλικά, τό δέ γαλλικά έκ τοϋ χυτηρίου D idot . Η σύμ-
πτωσις αύτη έν σχέσει πρός την κατάστασιν τών στοιχείων έν Μεσο-

λογγίω, τά οποία παρέβαλον καί εύρον καθ' δλα όμοια μέ τά τής Κορίν-
θου, πείθει ημάς, δτι ά Μαυροκορδάτος, άπελθών έκ Κορίνθου τώ 1822 
παρέλαβε μεθ'έαυτοΰ καί τό προμηθευθέν έκ Γαλλίας μικρόν τυπογρα-
φείον καί έστησεν αυτό είς Μεσολόγγιον. Προελθον δε καί αυτό έκ 
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δημοσίας αγοράς αποτελεί ούτως άμεσον συνέχειαν τής έν Καλάμαις καί 
Κορίνθω Εθνικής Τυπογραφίας. 'Εκ τοΰ πιεστηρίου τούτου έτυπώθη 
καί ό ύπό τού Σπυρ. Τρικούπη εκφωνηθείς κατ' Άπρίλιον 1824 πρός 
τόν Βύρωνα επιτάφιος λόγος, καθ' ά αναφέρει ό D idot , άρυόμενος τήν 
εϊδησιν ταύτην έκ τοϋ συγγράμματος τοϋ H e n r y Cot ton , T y p o g r a -
phica l Gazetteer (2 d ed . O x f o r d , U n i v . P r e s s , 1831). Δέν 
ηϋτύχησα νά έξετάσω τήν πηγήν αυτήν, μή υπάρχοντος τοΰ βιβλίου 
έν ταίς έν Αθήναις βιβλιοθήκαις. 

Περί τοΰ έν Μεσολογγίω εργασθέντος τυπογράφου άνεγνώσαμεν παρά 
τώ Στάνχωπ, ότι ό δόκτωρ Μάγερ ειχεν αναλάβει τήν διεύθυνσιν τοΰ 
τυπογραφείου τοϋ Μαυροκορδάτου. Ά λ λ ά νομίζω δτι ή διεύθυνσις αύτη 
ήτο μάλλον συντακτική ή πρακτική, διότι ο Στάνχωπ είς άλλην έπι-
στολήν (έκ Μασσαλίας, 17 Ιανουαρίου 1824) θέτει είς ρητήν αντίθεσιν 
τόν Μάγερ καί τόν τυπογράφον, τοϋ όποιου αποσιωπά τό όνομα. Υπο-
θέτω ότι ούτος ήτο ό Παύλος Πατρίκιος, περί τοϋ όποιου γίνεται λόγος 
καί έν τή Εκθέσει τών Όλυμπίων τοϋ 1859 καί όστις όντως είργάσθη 
έν Μεσολογγίω, καθ' ά έβεβαίωσε με προφορικώς ές οικογενειακών παρα-
δόσεων ό απόγονος συγγενής του κ. Σταμίρης. Ά λ λ ά τό όνομα τού Π. 
Πατρικίου δέν αναγράφεται ούδαμοΰ έπί τών γνωστών μοι τυπωτικών 
έργων τοΰ Μεσολογγίου, τά όποια όμως άπαντα έξήλθον τοΰ πιεστηρίου 
τοΰ Στάνχωπ καί φέρουσιν ώς τυπογράφον τόν Δ. Μεσθενεα, καί δή τό 
Προσωρινόν Πολίτευμα τής έν Άστρει Έθν. Συνελεύσεως 1824, Π. 
Νικολαίδου Σύνοψις τών έν Κρήτη διατρεξάντων 1824, Ελληνικά 
Χρονικά, έτος Β ' καί Γ ' , 1825 — 1826, Α . Πολυζωίδου θεωρία περί 
διαφόρων διοικητικών συστημάτων, 1825, καί Δ. Σολωμοΰ Υμνος είς 
τήν 'Ελευθερίαν, έκδοσις 3 η , 1825. Έξαίρεσιν αυτών άποτελοϋσι μόνον 
οί τριάκοντα πρώτοι αριθμοί τών Χρονικών, έπί τών όποιων όμως δέν έση-
μειώθη όνομα τυπογράφου τινός, καί ό ύπό τοΰ Σπ. Τρικούπη επιτάφιος 
είς τόν Βύρωνα λόγος, τοϋ όποιου αγνοώ τόν ακριβή τίτλον, επομένως δέ 
ουδέ γνωρίζω άν έπ' αύτοΰ άνεφέρετο τυπογράφος τις καί ποίος.Έκ τών 
δεδομένων τούτων εικάζω, ότι ό Παΰλος Πατρίκιος είχε διορισθή ύπό 
τού Μαυροκορδάτου ώς τυπογράφος διά τάς εργασίας τής Διοικήσεως, 
καί ώς δημοσιος υπάλληλος δεν ηθέλησε νά άναλάβη τά τοϋ πιεστηρίου 
τοΰ Στάνχωπ καί παραμείνη διαρκώς έν Μεσολογγίω, άλλ' ήκολούθησε 
τόν Μαυροκορδάτον, δτε ούτος άνεχώρησεν είς τήν Πελοπόννησον 
κατά τάς αρχάς Απριλίου 1825."Οτ ι δέ ό Μαυροκορδάτος, άπελθών έκ 
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Μεσολογγίου, παρέλαβε πάλιν μεθ΄ έαυτοΰ καί τό τυπογραφεϊον του, 

είναι βέβαιον, διότι διατελών άρχιγραμματεύς τοΰ Εκτελεστικού ειχεν 

ανάγκην προχείρου τοιούτου, καί πιθανωτατα τό έν λόγω πιεστήριον 

είναι εν έκ τών τριών, τά όποια άπετέλουν κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου 

1825 τήν έν Ναυπλίω Τυπογραφίαν τής Διοικήσεως. 

Έ κ τών ανωτέρω έξάγομεν τό συμπέρασμα, ότι μέχρι τής εποχής 

ταύτης δέν ύπήρχεν ακόμη διωργανωμένη κυβερνητική τυπογραφία, ή 

δέ γενέθλιος ήμερα τοιαύτης είναι ή 29 Σεπτεμβρίου 1825, καθ' ήν εξε-

δόθη Διάταγμα διατάσσον τήν έκδοσιν επισήμου τινός εφημερίδος ύπό 

τόν τίτλον Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος» καί διορίζον τόν Θ. Φαρ-

μακίδην έφημεριδογράφον τής Κυβερνήσεως, έχοντα ύπό τήν διεύθυνσίν 

του τήν Τυπογραφίαν μέ τρία πιεστήρια κτλ. Τό Διάταγμα τοΰτο 

έδημοσιεύθη έπί κεφαλής τοΰ ύπ' άριθ. 1 φύλλου τής Γενικής Εφημε-

ρίδος, έν Ναυπλίω, 7 Οκτωβρίου 1825, τό όποιον φέρει εις τό τέλος 

τήν σημείωσιν «Έν τή Τυπογραφία τής Διοικήσεως». 

Δυνάμεθα νά όρίσωμεν καί τήν προέλευσιν τών τριών πιεστηρίων, 

περί τών οποίων γίνεται λόγος έν τώ Διατάγματι ώς αποτελούντων τήν 

νεοσύστατον Τυπογραφίαν τής Διοικήσεως. Καί τό μέν πρώτον τούτων 

είναι βεβαίως τό ήδη γνωστόν είς ημάς μικρόν πιεστήριον τού Μαυροκορ-

δάτου. Τό δέ έτερον είναι λιθογραφικόν πιεστήριον, δωρηθέν ύπό τοΰ 

Στάνχωπ πρός χρήσιν τής Διοικήσεως, ώς μανθάνομεν έκ τών επιστο-

λών τοΰ Αγγλου συνταγματάρχου (ένθ' άν., σελ. 171, έπιστ. έκ Ναυ-

πλίου, 9 Απριλίου 1824), έκδηλοΰντος τήν πρόθεσιν τοιούτου δώρου, 

καί έκ τής συγχρόνου τότε Εφημερίδος Άθηνών, είς τήν οποίαν άνα-

γινώσκομεν τάδε (έν άρ. 1. άπό 20 Αυγούστου 1824, σελ. 2) - «Τό 

Κομιτάτον έστειλεν ακόμη καί άλλην μίαν τυπογραφίαν, όπου ευρίσκε-

ται είς Μεσσολόγγι, καί δύο λιθογραφίαις, άπό ταίς όποίαις ή μία ευρί-

σκεται εις τήν Καθέδραν τής Διοικήσεως. . . κτλ .» . Σημειωτέον ότι 

ταΰτα εγράφησαν τυρό τής εκδόσεως τοΰ άνω διατάγματος. Τό δέ τρίτον 

πιεστήριον είναι, ώς φαίνεται, νέον τ ι , προμηθευθέν ές Αγγλίας. Συμπε-

ραίνω τούτο έκ τής εξωτερικής μορφής τής Γενικής Εφημερίδος, ή όποια 

έτυπώθη μέ στοιχεία εντελώς νέα καί καθαρά τοΰ αγγλικού τύπου, όμοια 

καί απαράλλακτα πρός τά τών Χρονικών καί τής Εφημερίδος Αθηνών. 

[Επεται συνέχεια]. 
Φ. ΒΙΛΠΕΡΓ 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 33 

ό Κωνσταντίνος, γενόμενος κύριος της Ρώμης, ηύτύχησε να εγκαι-
νίαση τό μεγαλοπρεπές κτίσμα τοΰ αντιπάλου αύτοϋ, έπενεγκών τρο-
ποποιήσεις τινάς εις την βασιλικήν, ήτις έλαβε τό όνομα του κραταιού 
προστάτου των χριστιανών. 

Τό διάγραμμα της βασιλικής ταύτης ήτο όρθογώνιον 90 περίπου 
μέτρων μήκους και 76 πλάτους, διαιρούμενον κατά μήκος μεν εις τρία 
κλήτη, κατά πλάτος δε εις τρεις 
διαδρόμους. Εις τό άκρον έκατερου 
των αξόνων τοΰ οικοδομήματος 
εϋρητο κόγχη ημικύκλιος αντι-
στοιχούσα πρός την εις τό έτερον 
άκρον τοΰ άξονος είσοδον. Των 
εισόδων τούτων ή έτερα, εκείνη, 
εις ήν έληγε τό μεγα κεντρικόν 
κλήτος. ήτο έστραμμενη πρός την 
Ίεράν 'Οδόν, ή δ' άλλη πρός τον 
ναόν της Αφροδίτης και Ρώμης . 

Τό άρχικόν σχέδιον της βασι-
λικής, ώς διετυπώθη υπό των άρ-
χιτεκτόνων τοΰ Μαξεντίου,παρου-
σίαζεν έφαρμογήν κανόνων όλως 
διαφόρων τών τεως επικρατούν-
των έν τοΐς όμοίοις οίκοδομήμασιν. 
Αντί τών κιονοστοιχιών, αϊτινες 

περιέβαλλον έν έκείνοις τό κεντρι-
κόν κλήτος, ένταΰθα έγενετο χρήσις μεγάλων άντηρίδων, αϊτινες διετέ-
θησαν έγκαρσίως εκατέρωθεν τοΰ κεντρικοΰ τούτου κλήτους (είκ. 17). Δια 
τών άντηρίδων τούτων ό χώρος τών πλαγίων κλητών διηρέθη εις τρία 
εκατέρωθεν τετραγωνικά χωρίσματα στεγαζόμενα υπό τών επί τών 
άντηρίδων έρειδομένων γιγαντιαίων καμάρων. Η τοιαύτη διάταξις έπέ-
τρεψεν όπως περιορισθή ό αριθμός τών περί τό μέγα κλήτος κιόνων εις 
οκτώ άνά έκατέραν τών πλευρών, οϊτινες συνείχοντο προς τάς άντηρίδας 

1 Daremberg - Saglio, ενθ' άν. 
2 Πασαι αί δια τοΰ ονόματος Sybel σημειούμεναι εικόνες ελήφθησαν έκ τοΰ 

εργου αύτοϋ Weltgeschiechte der Kunst bis zur Erbauung der So-
phienkirche. 

ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤ. BYZ. ΤΕΧΝ. 3 

Εικ. 17. Διάγραμμα τής βασιλικής τον 
Κωνσταντίνου ( S y b e l ) . 
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και έχρησίμευον ώς πρόσθετα ερείσματα τών μεγάλων σταυροθολίων, 
άτινα έστέγαζον τό κλήτος τοΰτο, ούτινος τό πλάτος ήτο 25 περίπου 
μέτρων. Επειδή δ' ή χρήσις τοΰ οικοδομήματος άπήτει συνεχή τά πλά-
για κλήτη, διά τοΰτο τά ύπό τών άντηρίδων σχηματισθέντα τετραγω-

νικά χωρίσματα ήνώθη-
σαν δι' αψιδωτών ανοι-
γμάτων. 

Είς τήν άρχικήν βα-
σιλικήν ανήκει ή πρός 
τήν Ίεράν όδόν έστραμ-
μένη είσοδος, ήτις έκο-
σμείτο διά χαλκιδικοΰ 
προστώου, καί ή αντί-
στοιχος κόγχη μετά τοΰ 

βήματος ( t r ibunal ) . 
Yπό τοΰ Κωνσταντίνου 

προσετέθη ή πρός τόν 

ναόν τής Αφροδίτης καί 

'Ρώμης έστραμμένη είσ-

οδος καί ή είς τό άντί-

θετον άκρον κόγχη ή 

κοσμουμένη εσωθεν διά 

σειράς κιόνων (ίδέ είκ. 

17). 

'Εκ τοΰ μεγάλου τού-

του καί λαμπροΰ οικο-

δομήματος σώζεται νΰν 

τό πρός βορράν κλήτος, 

διατηρούν άκεραίας τάς 

τρεις αύτοΰ γιγαντιαίας καμάρας (είκ. 16) καί τινα λείψανα τών άλλων 

άντηρίδων καί τοίχων. Οπως παράσχωμεν ίδεαν τής πολύπλοκου 

κατασκευής αύτοΰ, παραθέτομεν άναπαράστασιν αύτοΰ, έξ ής γίνεται 

σαφής ό σχηματισμός τών σταυροθολίων του κεντρικού κλήτους (είκ. 18). 

Ώ ς έκ τής εικόνος ταύτης δείκνυται, τό κλήτος τούτο έφωτίζετο διά τών 

Εικ.18 Άναπαράστασις τής βασιλικής του 
Κωνσταντίνου (Winter). 

1 Kunstgeschichte in Bildern : Altertum. I, 32. 
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ανοιγμάτων τών σχηματιζόμενων ύπό τών τόξων τών σταυροθολίων. 

Η αρχιτεκτονική τής βασιλικής τού Κωνσταντίνου έπήγασε προφα-
νώς έκ τής αρχιτεκτονικής τών θερμών, ένθα βλέπομεν εφαρμοζόμενα τό 
πρώτον ανάλογα σταυροθόλια και καμάρας. 

Έν ταϊς χριστιανικαϊς βασιλικαΐς διετηρήθη τό σύστημα τών κεχωρι-
σμένων κλητών, ώς έν τή βασιλική τού Κων-
σταντίνου, άλλ' άντί τοϋ πολύπλοκου καί 
δυσχερούς τρόπου τής διά καμάρων καί σταυ-
ροθολιων στεγάσεως προυτιμήθη ό αρχαιό-
τερος τύπος τής απλής γωνιώδους στέγης διά 
τό μέσον κλήτος καί τών κεκλιμένων εκα-
τέρωθεν διά τά πλάγια. Έν ταϊς γενικαΐς 
γραμμαϊς ή χριστιανική βασιλική ήκολούθησε 
τόν τύπον τής έν Πομπηία καί τών αυτο-
κρατορικών έν Ρ ώ μ η . Οσον δ' άφορα είς τό 
μέγεθος, τούτο έμεινεν αόριστον κανονιζόμενον 
αναλόγως τών αναγκών τών κοινοτήτων, ας 
υπηρετούν αύται. 

Ό αρχικός τύπος τής χριστιανικής βασι-
λικής υπέστη πολλούς μετασχηματισμούς 
προϊόντος τού χρόνου έν ταϊς διαφόροις χώ-
ραις, έν αις αύται ϊδρύθησαν, μάλιστα έν τή 
Συρία καί τή Μικρα Ασία, ένθα τά περισω-
θέντα ερείπια μαρτυροΰσιν ότι ένταΰθα ουσιω-
δώς άπεμακρύνθησαν τοΰ διαγράμματος τών 
έν τή Δύσει βασιλικών. Έν τή έξηλληνισμένη 
Ανατολή ο ρωμαϊκός τύπος ύπεκυψεν είς τήν 
ίσχυράν έπίδρασιν, ήν έξήσκησαν καθόλου έν τή 
τέχνη αί έλληνικαί παραδόσεις. Κατωτέρω θά 
μνημονεύσωμεν τάς τροποποιήσεις, ας υπέστη κατά τήν Ε ' ιδία εκατον-
ταετηρίδα ή χριστιανική βασιλική, νΰν δ' άρκούμεθα παρέχοντες εικόνα 
τών ουσιωδών καί αμεταβλήτων γνωρισμάτων, άτινα εύρηνται έν πάσαις, 
Απλούστερον και συνηθέστερον διάγραμμα χριστιανικής βασιλικής είναι 

Εικ.19. Αργικόν διάγραμμα 
τής Λιβεριανης βασιλικής 
(S- Maria Maggiore) εν 

Ρώμη (Sybel). 

1 Sybel.Weltgeschichte der Kunst bis zur Erbauung der Sophien 
kirche, σελ. 449 
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Είκ. 20. Διάγραμμα τής 
εν θεσσαλονίκη βασιλικής 
'Εσκι-Δζουμα (Sybel) . 

τό παρουσιαζόμενον υπό τών δύο ενταύθα παρατιθεμένων σχημά-

των (εικ. 19 και 20), άτινα αποτελούνται έκ τοΰ μέσου εύρυχωροτέρου 

κλήτους, χωριζόμενου άπό τών δύο στενωτέρων πλαγίων δια κιο-

νοστοιχιών. Έ κ τών κλητών τούτων τό μεν πρός δεξιάν ήτο προω-

ρισμένον δια τους άνδρας (ανδρών), τό δέ πρός τά αριστερά διά 

τάς γυναίκας (ματρωνίκιον). Τό μέσον κλήτος κατέληγεν εις τό 

βημα ( tr ibunal) τό καλούμενον πρεσβυτερεϊον κα'ι ίερατεΐον, έν ω 

εκείτο ό βωμός, και εις τό βάθος της μετ ' αυτού συνεχόμενης κυκλικής 

κόγχης ή καθέδρα τοΰ επισκόπου, έχουσα εκατέρωθεν τάς έδρας τών 
πρεσβυτέρων. Τό βήμα εκείτο ΰψηλότερον τοΰ 

δαπέδου τοΰ άλλου ναοΰ, όπως ή καταφανέστε-

ρον, διά βαθμίδων δέ κατήρχοντο έξ αΰτοΰ εις 

τό μέσον κλήτος (είκ. 21).Έκλείετο δέ διά δρυ-

φάκτου έκ μαρμάρινων πλακών πλουσίως γεγλυμ-

μένων ή και διά ξύλινων, σιδηρών ή και έξ 

άλλων μετάλλων στυλιδίων. Έμπροσθεν τοΰ 

βήματος έν τώ κεντρικώ κλήτει εΰρητο κεχω-

ρισμένος διά στηθαίου χώρος τις τετραγωνικός, 

έν ω ΰπήρχον δυο συνήθως άμβωνες και οί λεγό-

μενοι χοροί τών ψαλτών. Εις πολλάς τών βασι-

λικών έν τώ βήματι έμπροσθεν τής κόγχης υπήρχε 

μεγάλη καμάρα,ήτις έπεϊχε θέσιν θριαμβικοΰ τόξου. 

Τ ά εκατέρωθεν τοΰ βήματος διαμερίσματα 

τοΰ ναοΰ, εις ά κατέληγον τά πλάγια κλήτη, 

συνεκοινώνουν μετ'αύτοΰ διά καμαρωτών συνή-

θως ανοιγμάτων, ώς και μετά τών πλαγίων κλητών τό μέν πρός 

δεξιάν έκαλεϊτο διακονικον και έχρησίμευεν ως τόπος έν ω ένεδύοντο οί 

ιερείς και έφυλάσσοντο τά ιερά σκεύη, έξ οΰ ενίοτε καλείται τούτο και 

σκενοφνλακεΐον, τό δέ πρός άριστεράν έκαλεϊτο πρόθεσις, έν αύτη δ' ήσαν 

άποτεθειμένοι οί ιεροί άρτοι και παρεσκευάζετο τό πρώτον τό μυστήριον 

τής ευχαριστίας, ίνα εκείθεν είτα μετακομισθή έπί του βωμού. 

Αΐ κατά μήκος κιονοστοιχίαι αί εκατέρωθεν του μέσου κλήτους ΰπε-

βάσταζον διά τόξων τόν άνωθεν τοϊχον, σπανίως δ' έφερον άπλα έπιστύ-

λια. Ανωθεν τών πλαγίων κλητών συνήθως ΰπήρχον άνω στοαί, τά 

καλούμενα υπερώα, άτινα έκοσμούντο ωσαύτως διά κιονοστοιχιών μετά 

τόξων (είκ. 22). 
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Πρό των τριών κλητών ύπήρχεν ό ναρθηξ, όστις συνεκοινώνει μετα 

του ναοΰ διά τριών, πεντε ή επτά θυρών και ήτο αυτό τοϋτο έγκάρσιον 

κλήτος άνάλογον πρός τά χαλκιδικά των άρχαίων βασιλικών. Η έξω-

Εικ. 21. Βήμα και άψις τής βασιλικής τον Kαλπ - Λουζε εν Συρία (Schultze) . 

τερική αύτοΰ πρόσοψις έκοσμείτο ενίοτε διά κιονοστοιχίας καί κλίμακος 

έκτεινομενης καθ' άπαν αύτοΰ τό μήκος. Ό νάρθηξ ητο προωρισμένος 

ώς τόπος διαμονής κατά τήν θείαν λειτουργίαν τών κατηχουμένων και 

τών μετανοούντων. 
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Έν τή προσάψει τοϋ ναοΰ εύρητο συνήθως ευρεία τετράγωνος αυλή 

περιβαλλομένη έσωθεν ύπό στοών, καλούμενη αιθριον (atrium) (είκ.23) , 

ής τό μέσον κατείχε κρήνη μετά δεξαμενής (κάνθαρος η φιάλη) ητις έχρη-

σίμευε διά τούς θρησκευτικούς καθαρμούς τών πιστών. Τό όνομα a t r ium 

είναι τό μόνον Οπερ παρεμεινεν έν τή χριστιανική βασιλική έκ τής 

αρχαίας κατοικίας, καίτοι έν άλλη σημασία. Ή αυλή αύτη είχε συνή-

Εΐκ. 22. 'Εσωτερικον τής έν 'Ρωμη βασιλικής τής Άγιας Αγνής (Schultze). 

θως έν τή εξωτερική προσόψει πρόστωον ή πρόπυλον κοσμούμενον ύπό 

κιονοστοιχίας. 

Αί πρώται χριστιανικάi βασιλικάi είχον στέγην ξυλίνην, (ίδέ είκ. 21 

και 22), αί δέ σχηματίζουσαι ταύτην δοκοί άλλοτε μέν εμενον όλως 

γυμναί, άλλοτε δ' έκαλύπτοντο δι' οροφής μετά φατνωμάτων γεγλυμμέ-

νων καί επίχρυσων. 

Χριστιανικάi βασιλικάi ίδρύθησαν άπό τών πρώτων χρόνων τής Δ ' 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 39 

έκατονταετηρίδος έν ταϊς πλείσταις χώραις τής αυτοκρατορίας, είς τοϋτο 
δέ συνετέλεσε μάλιστα ό πολύς τοϋ Κωνσταντίνου ζήλος υπέρ τών χρι-
στιανικών ναών και ή έλευθεριότης, μεθ' ής διέθεσε πρός ϊδρυσιν αυτών 
δημόσια χρήματα. 

Ύπ' αύτοΰ πλήν τής Ρώμης καί τής άλλης Ιταλίας ίδρύθησαν πολυά-
ριθμοι βασιλικαί καί έν ταΐς χώραις τής Ανατολής, ίδια έν Συρία, 
Παλαιστίνη, Μικρά Ασία καί Βυζαντίω, ών μνημονεύουσιν οί σύγχρο-
νοι συγγραφείς . 

Εικ.23. Αιθριον (atrium) χριστιανικής βασιλικης (Schultze) 

Έ κ τών χρόνων όμως τούτων έλάχισται βασιλικαί περιεσώθησαν έν 
τώ άρχικώ αυτών διαγράμματι. Μία τών αρχαιοτάτων είναι ή ευρε-
θείσα πρό τίνων μηνών έν Ρώμη, ήτις νομίζεται ώς ό καθεδρικός ναός 
τών πρώτων τής Ρώμης Παπών καϊ ής παρέχουμεν ώδε εικόνα τών 
περισωθέντων λειψάνων (είκ. 24). 

Πασαι αί άλλαι βασιλικαί ών τό διάγραμμα περιεσώθη μέχρις ημών 
άδιάφθορον άνήκουσιν είς μεταγενεστέρους χρόνους, τοιαΰται δέ σπου-
δαιόταται διά τήν ίστορίαν τής βυζαντιακής ιδία αρχιτεκτονικής είναι αί 
έν θεσσαλονίκη Αγιος Δημήτριος καί Έσκί -Δζουμά καί αί έν Συρία. 

Πλήν τών βασιλικών άπό τών χρόνων τοΰ Κωνσταντίνου μνημονεύον-

' Εύσεβ. 'Εκκλ. Ίστορ. Ι΄ 2, 34, 5. — έν βίω Κωνστ. Γ ' 25 — 44, 48, 
50, 51, 52, 55, 59 Δ ' 39, 43, 58—60. Σωκρατ. 'Εκκλ. Ίστορ. Α΄ 17, 18. 
Σωζομ. 'Εκκλ. Ίστορ. Β΄ 2, 3, 4, 26. 
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ται καί έτερα, οικοδομήματα θρησκευτικής χρήσεως μετά τρούλλων, ώς 
ό έν Αντιόχεια ύπό τοΰ αύτοκράτορος τούτου ιδρυθείς ναός ό έχων σχήμα 
όκτωγώνιον. Τό σχήμα τούτο καθίστα δυνατήν τήν κατασκευήν έν τώ 
μέσω τρούλλου, όστις έδραζόμενος επι όκτωγωνίου βάσεως δέν είχε σχήμα 

Εικ.24. Λείψανα αρχαιοτάτης εν Ρώμη βασιλικης(εκ φωτογραφίας) 

ημισφαιρίου, άλλ' άπετελεΐτο έκ κωνικών τομών 1 . Η τοιαύτη χρήσις 

τρούλλων πολυγωνικών είναι τροποποίησις έπενεχθεϊσα διά πολλών μετα-

σχηματισμών εις τόν κλασσικόν τύπον τού τρούλλου τοϋ Πανθέου καί τόν 

έτερον τοΰ ναοΰ τοΰ Διός έν Spa la to . Εις τήν τροποποίησιν ταύτην 

συνετέλεσεν ή γενομένη χρήσις διαγωνίων θόλων έν ταΐς θέρμαις, τοΰ 

1 Sybel, αύτόθι, σελ. 451. 
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Καρακάλλα μάλιστα, έν αίς βλέπομεν τήν έφαρμογήν τοιούτων θόλων, έξ 
ών έπήγασαν οί πολυγωνικοί τρούλλοι 1. 

Έν γένει δέ τά κυκλικά ιδρύματα τών πρώτων χριστιανικών χρόνων 

άναμιμνήσκουσι ζωηρώς τήν άρχιτεκτονικήν τών θερμών καί φαίνεται 

ότι αποκλειστικώς έγένετο χρήσις αυτών ώς βαπτιστηρίων καί ώς οίκο-

1 Sybel, αυτόθι, σ. 451. 
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γενειακών νεκρικών μνημείων. Και έκ μέν τών πολλών βαπτιστηρίων 
τών χρόνων τούτων ουδέν περιεσώθη έν τή αρχική αυτού μορφή, έκ τών 
νεκρικών Ομως μνημείων διετηρήθη άνευ μετασχηματισμού το πάρα τή εν 
Ρώμη P o r t a M a g g i o r e λεγόμενον μνημεϊον τής Ελένης εϊτε τής 

μητρός τού Κωνσταντίνου εϊτε τής νεωτέρας,τό γνωστόν δια τοΰ ονόματος 
T o r r e p ignat tara . Τό μνημεϊον τοΰτο παρουσιάζει άπαντα τά γνω-
ρίσματα κυκλικού κτιρίου τής εποχής ταύτης. Ωσαύτως καί τό μαυσώ-
λειον τής θυγατρός τού Κωνσταντίνου Κωνσταντίνης (S. Coustainza) 
έν Ρώμη (είκ. 25) έχει τά αυτά γνωρίσματα. Έν αύτώ ό κεντρικός 
χώρος μετά τού τρούλλου ερείδεται έπί σειράς διπλών κιόνων κυκλικώς 
τεθειμένων οϊτινες άνέχουσι καμάρας καί περιθέονται ύπό περιφερούς 
διαδρόμου 1 . 

Ο ,τ ι όμως ίδια αποτελεί χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής εποχής τοϋ 
Κωνσταντίνου είναι ή γενομένη άναμόρφωσις έν ταίς είκαστικαϊς τεχναις. 
Οί οροί, ους μέχρι τής εποχής ταύτης έξήσκησαν οί χριστιανοί είς τήν 
γραφικήν έν ταίς κατακόμβαις, μετεβλήθησαν ουσιωδώς, διότι ό διάκο-
σμος τών βασιλικών άπήτει διάφορα όλως θέματα τών απλών εκείνων 
καί αφελών τής αρχεγόνου τέχνης. Τ ά μεγάλα φατνώματα τών τοίχων 
άπήτουν πολυπρόσωπους συνθέσεις, αϊτινες έξηνάγκασαν τούς τεχνίτας 
νά ζητήσωσιν έν τοις έπεισοδίοις τής II. και τής Κ. Διαθήκης τοιαΰτα 
παρουσιάζοντα πλείονα ποικιλίαν τών απλών συμβολικών. Άπό τών 
χρόνων δέ τούτων ήρξαντο πολλαπλασιαζόμενα τά απόκρυφα βιβλία, 
άτινα υπήρξαν διά τούς τεχνίτας πηγαί, έξ ών ήντλησαν θέματα ποι-
κιλώτατα. Δέν ώδήγει πλέον μόνον ή συμβολική ιδέα τούς τεχνίτας· 
άνεμιμνήσκοντο ούτοι ότι αί αφηγήσεις τών ιερών βιβλίων άνταπε-
κρίνοντο είς πραγματικά γεγονότα καί άπηξίουν νά παραθέτωσιν εικόνας 
μή συνδεομένας ειμή κατά συμβολικήν άναλογίαν. Τ ά σπουδαιότερα 
τών επεισοδίων τής II. Διαθήκης καί τοΰ βίου του Χρίστου περιελίσ-
σονται έπί τών τοίχων τών βασιλικών κατά ίστορικήν άκολουθίαν. 
Μόνον έν τοις νεκρικοίς άναγλύφοις έξηκολούθουν εισέτι νά συνε-
νώσιν έπί τώ αύτώ συμβολικάς παραστάσεις χωριζομένας ιστορικώς 
άπ' αλλήλων, ώς τό θαύμα τοΰ Ίωνά πρός τήν έγερσιν τού Λαζά-
ρου, άλλ' είς τάς τοιχογραφίας καί τά ψηφιδωτά ήδη ενωρίς ήρξαντο 
επιδεικνύοντες μείζον ενδιαφέρον διά τήν χρονολογικήν σειράν τών είκό-

Sybel, αυτόθι. 
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νων καί νά είκονίζωσι κατά χρονολογικήν σειράν τάς παραστάσεις 1. 

Καίτοι τοΰτο βεβαιοΰται άπ' αυτών τών μνημείων, οϋχ ήττον καί 

ή παράδοσις εις τούς χρόνους τοΰ Κωνσταντίνου ανήγαγε τήν τοιαύτην 

αρχήν νέου συστήματος έν τή τέχνη. Ούτως Ιωάννης ό Δαμασκηνός 

λέγει δτι ό Κωνσταντίνος έν ταίς έκκλησίαις άνιστορήσαι ένομοθέτησε 

καί ταύτα έν ζωγραφικοίς χρώμασι διαχαράττειν τήν έν Βηθλεέμ γέν-

νησιν, τήν τών ποιμένων αύτοψίαν, τήν τών μάγων δωροφορίαν, τόν 

τοΰ αστέρος δρόμον, τήν τοΰ δικαίου Συμεών είσδοχήν, τήν ύπό Ίωάν--

νου βάπτισιν, τήν τών παραδόξων καί θεϊκών θαυμάτων άνάδειξιν, τά 

εκούσια παθήματα, τήν ύπερφυή καί ζωηφόρον άνάστασιν, τήν είς 

ούρανόν θεϊκήν άνάληψιν, καί τά ακόλουθα τών αποστόλων τερατουργή-

ματα (Έπιστ. πρός τόν Αϋτοκ. Θεόφιλον, κεφ. 3, 'έκδ. M igne . τομ. Γ ' , 

σελ. 349). Οί απλοί εκείνοι τύποι οί τόσον προσφιλείς είς τούς πρώτους 

χριστιανούς ήρξαντο κατά μικρόν τιθέμενοι εις άχρηστίαν, καίτοι δέ 

κατά τούς χρόνους τούτους εύρηνται έν τή γλυπτική μάλιστα θέματα 

ανάλογα πρός τά τών πρώτων χρόνων, έν οίς προεξάρχει ά Καλός Ποιμήν, 

έν τούτοις βλέπομεν έν παντί τήν τάσιν τών καλλιτεχνών νά δώσωσιν 

είς τόν Χριστόν, τούς αποστόλους καί τούς μάρτυρας όψιν μεγαλοπρεπε-

στέραν καινά περιβάλλωσιν αυτούς διά τών χαρακτηριστικών τής ισχύος2. 

Κυριώτατον γνώρισμα τοΰ μετασχηματισμού, όστις έπήλθεν έν τε τή 

εκκλησιαστική γραφική καί γλυπτική κατά τήν έποχήν τού Κωνσταντί-

νου, είναι ό ιστορικός χαρακτήρ, όν προσέλαβον έκτοτε τά έργα τών τεχνών 

τούτων. Κατά τάς τρεις προηγηθείσας εκατονταετηρίδας αί εικόνες δέν 

είχον χαρακτήρα ευκρινώς άτομικον, άπό τών χρόνων όμως τούτων 

ήρξαντο δημιουργοΰντες οί τεχνϊται θρησκευτικούς τύπους ώρισμένους 

καί σταθερούς.Εκείνο ίδια, είς ο άπέδωκαν μείζονα σπουδαιότητα, ήτο 

ή άπεικόνισις τοΰ Χρίστου. Δέν παρίστων πλέον αυτόν κατά τόν άπλοΰν 

καί αφελή τρόπον τής αρχεγόνου τέχνης. Περιέβαλλον αυτόν διά τών 

γνωρισμάτων τής ισχύος καί τού μεγαλείου, έπεζήτησαν μείζονα λαμ-

πρότητα έν τή περιβολή αυτού, άπέδωκαν αύτώ σχήμα κραταιού καί 

επιβλητικού μονάρχου. Αί τοιαΰται έν τή τέχνη ροπαί ήσαν άμεσοι 

συνέπειαι τοΰ θριάμβου τής νέας θρησκείας, όν ηθέλησαν μάλιστα νά 

έκδηλώσωσιν έν τή παραστάσει τοϋ θεμελιωτού αυτής. Οσον άφορα είς 

1 Bayet, Recherehes pour servir a I' histoire de la peinture etc., σ.53. 
2 Bayet, L'art Byzantin. σελ. I6. 
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τόν τύπον της μορφής τοϋ Χριστού, γνωρίζομεν δτι κατά τήν έποχην 

ταύτην έδημιουργήθη ή ιδιάζουσα εκείνη σοβαρά και μελαγχολική φυσιο-

γνωμία, ήν διετήρησε κατ' εξοχήν ή βυζαντιακή τεχνη μεχρι τής εσχά-

της αυτής παρακμής. Ά λ λ ' ό τύπος ούτος ουδαμώς δύναται νά νομισθή 

αυθεντική προσωπογραφία βεβαιούμενη δι' ιστορικών άποδείξεων, άλλ' 

είναι απλώς ιδεώδης εΐκών τοϋ Ίησοΰ, είς ήν ήθελησαν ν' άποδώσωσι 

τήν θείαν αϊγλην, ήτις έχαρακτήρισε τόν έπί τής γής βίον αύτοϋ. 

Τ ά θρυλούμενα περί συγχρόνων τώ Ίησοΰ αυθεντικών προσωπογρα-

φιών δέν έχουσι κΰρος αναμφίβολου αληθείας, αί δ' έκ τών τριών πρώ-

των εκατονταετηρίδων περισωθεϊσαι εικόνες αί διακρινόμεναι τών άλλων 

συμβολικών παραστάσεων αΰτοΰ, έκ πολλών τεκμηρίων καταφωρώνται 

ώςόλως φανταστικοί. Ούδ' αυτή δέ ή έν δακτυλιολίθω τοΰ νομισματικού 

μουσείου τών Παρισίων είκών τοΰ Ίησοΰ ή έξ Ανατολής προερχομένη 

καί χρονολογουμένη άπό τής Γ ' έκατονταετηρίδος έχει μείζονα ώς πρός 

τοΰτο άξίαν, καίτοι άπεπειράθησάν τίνες ν' άποδείξωσι ταύτην αύθεν-

τικήν προσωπογραφίαν. Είναι αληθές ό'τι παρά τοις πρώτοις εκκλησια-

στικούς συγγραφεΰσι μακρός γίνεται λόγος περί τής μορφής τοϋ Χρίστου, 

τά κείμενα όμως ταΰτα ουδαμώς δύνανται νά ύποβοηθήσωσιν ήμϊν είς 

τόν σχηματισμόν άσφαλοΰς γνώμης περί τής φυσιογνωμίας αύτοϋ, διότι 

ταΰτα είναι άτομικαί γνώμαι εϊτε όλως αυθαίρετοι εϊτε έρειδόμεναι έπί 

αμφιβόλου πίστεως παραδόσεων. 

Ούχ ήττον όμως ό τύπος τής μορφής τοϋ Χριστού, ώς διετυπώθη 

κατά τήν Δ' εκατονταετηρίδα έν τή Ανατολή, είναι ήδη ήμϊν γνω-

στός εκ τίνων εικόνων τής εποχής ταύτης νεωστί προελθουσών είς φώς, 

έξ ών δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν σαφή περί αυτού ίδέαν. Καί μεταγε-

νέστεροι όμως συγγραφείς δέν ώκνησαν νά περιγράψωσι τά χαρακτη-

ριστικά τοΰ Ίησοΰ ώς αυτοί ένόμιζον ότι διετυπώθησαν ύπό τών καλ-

λιτεχνών τής Δ ' έκατονταετηρίδος. Μεταξύ τών συγγραφέων τούτων 

προεξάρχει Ιωάννης ό Δαμασκηνός, ό περίπυστος υπέρμαχος τών εικό-

νων κατά τήν Η ' εκατονταετηρίδα. Ούτος έν τή πρός τόν αυτοκρά-

τορα Θεόφιλον επιστολή αύτοΰ περιγράφει τον κατ' αυτόν έπί Κωνσταν-

τίνου έπικρατήσαντα τύπον, λέγων δτι ό μέγας προστάτης τών χρι-

στιανών διέταξε ν' άπεικονίζωσι τόν Ίησοϋν έν ταϊς τοιχογραφίαις καί 

τοις ψηφιδωτοϊς «καθώς οί αρχαίοι ιστορικοί διαγράφουσιν αυτου τήν 

εκτΰπωσιν, συνοφρυν, ευόφθαλμον, έπίρρινον, ουλαις θριξίν,επίκυφον. 

εϋχρουν ουτω, γενειάδα μέλαιναν έχοντα, σιτόχρουν τώ εΐδει κατά 
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τήν μητρώαν εμψάνειαν (;), μακροδάκτυλον. Καίτοι δ' ό Δαμασκηνός 
δέν δύναται νά νομισθή πηγή επίσημος διά τήν Δ ' εκατονταετη-
ρίδα, έν τούτοις ή μαρτυρία αύτοϋ δέν είναι όλως αναξιόπιστος καίτοι, 
έν τισι αντιφάσκει πρός τά μνημεία 

Δυσχερής είναι μεγάλως ή έξερεύνησις κατά ποίαν έποχήν έμορφωθη 
ό τύπος τής Θεοτόκου έν τή Ανατολή, ώς ούτος παρέμεινε μεταγενέ-
στερον έν τή βυζαντιακή τέχνη. Τό κατ' αρχάς οί χριστιανοί τής Α ν α -
τολής, ώς καί οί τής Δύσεως, δέν προσέσχον είς τήν άπεικόνισιν τής θεο -
τόκου έν τύπω έχοντι χαρακτήρα σταθερόν καί μόνιμον. Ούχ ήττον όμως 
είναι βέβαιον δτι βραδύτερον έμορφωθη τοιούτος τύπος ασφαλώς προ-
γενέστερος τής έν 'Εφέσω συνόδου (431). Κατά τινα μαρτυρίαν, ήτις 
φαίνεται αξιόπιστος, ό τύπος τής Θεοτόκου μετά τού βρέφους καί έν τή 
Ανατολή ανέρχεται είς τούς χρόνους τού Κωνσταντίνου, ώς έν τή Δύσει. 
Ωσαύτως γνωρίζομεν, ό'τι κατά τούς αυτούς χρόνους έμορφώθησαν καί 
τίνες άλλοι ιδιάζοντες τύποι τής Θεοτόκου, ών συνηθέστερος έγένετο ό 
καθιστών αυτήν ίσταμένην έν μέσω άλλων άγιων 2 . 

Πλήν τών δύο τούτων κυρίων τύπων τής χριστιανικής αγιογραφίας 

έν τή Ανατολή, άπό τής εποχής ταύτης ήρξαντο μορφούμενοι οί χαρα-

κτηριστικοί εκείνοι καί σταθεροί τύποι τών πολυπληθών ηρώων τής 

πίστεως. Έν αύτοίς έξέχουσι μάλιστα οί τών δύο κορυφαίων αποστό-

λων Πέτρου καί Παύλου καί τών σπουδαιότερων μαρτύρων. 

Άπό τών χρόνων τούτων καταφανής γίνεται έν τή γλυπτική, ώς καί 

έν τή γραφική, ή ισχυρά έπίδρασις, ήν έξήσκησεν ή έν τή Ανατολή ελλη-

νιστική τέχνη. Καίτοι τούτο πρό πολλοΰ ήδη είχε κατανοηθή, έν τού-

τοις έλειπον αί άποχρώσαι αποδείξεις έξ αυτών τών μνημείων. Έ κ τών 

άποπειραθε'ντων ν' άποδείξωσι παρά τήν κοινώς επικρατούσαν γνώμην 

ότι έν τή Ανατολή έμορφωθη ή χριστιανική τέχνη ιδία ό Γάλλος βυζαν-

τινολόγος C h . Bayet είναι άξιος τής μάλλον επαινετικής μνείας. 

Ούτος διά πολλών ευφυών καί λογικών επιχειρημάτων καί έξ αυτών τών 

κειμένων ύπεστήριξαν ότι ή χριστιανική τέχνη τάς αρχάς αυτής έχει έν 

τή έξηλληνισμένη Ανατολή, ότι έν αύτη έξευρέθησαν τάρχαιότατα σύμ-

βολα τής νέας θρησκείας, ό ιχθύς, ή άγκυρα, ή περιστερά, καί δτι έπί 

1 Πρβλ. Bayet, Recherches pour servir a l' histoire de la peinture 
et de la sculpure chretienne en Orient, σελ. 48. 

2 Bayet αυτόθι, σελ. 50. 
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μακρόν ή χριστιανική εκκλησία απανταχού της Δύσεως δι' ελληνικών 

λέξεων εξέφραζε τούς μυστικούς αυτής πόθους έν τώ περιπύστω μάλιστα 

έκείνω συμβολω τού Χριστού τώ ί χ θ ύ ι . Νεώτερον δ' υπεστήριξε τήν 

γνώμην ταύτην δι' επιχειρημάτων ωσαύτως σπουδαίων ό γνωστός ιστο-

ριογράφος τής χριστιανικής τέχνης Χ K r a u s . 

Ά λ λ α πρός άπόδειξιν τής τοιαύτης έν τή Ανατολή γενέσεως τής 

χριστιανικής τέχνης καί τής εντεύθεν διαδόσεως αυτής εις τήν Δύσιν, 

έλειπον τάναγκαία άπό τών μνημείων τεκμήρια, είναι δέ γνωστόν ότι 

έπί μακράν έπεκράτησεν ή ύπό δεινών χριστιανολόγων έξενεχθεϊσα γνώμη 

δτι είς τήν διαμόρφωσιν τής χριστιανικής τέχνης συνετέλεσεν ιδία ή 

Ρώμη, ή δέ σπάνις μνημείων έκ τής χριστιανικής Ανατολής έν αντι-

παραβολή πρός τόν μέγαν πλοΰτον τών ρωμαϊκών κατακομβών συνετέ-

λεσεν, ώστε νά επικράτηση ή γνώμη αύτη. Ά λ λ ' ή άπό τίνος άρξαμένη 

συστηματική έξερεύνησις τής τέως δυσπρόσιτου Ανατολής συνετέλεσεν 

ώστε νά έχωμεν νϋν επαρκέστατα τεκμήρια μαρτυροΰντα ότι έκεϊ έμορ-

φώθη καί ήκμασε τό πρώτον ή χριστιανική τέχνη, μεταδοθεϊσα είτα 

είς τήν Λύσιν. 

Χάρις μεγάλη οφείλεται είς ένα τών δοκιμωτάτων ερευνητών τής 

βυζαντιακής καί τής αρχαίας έν τή Ανατολή χριστιανικής τέχνης, τόν 

J . S t r z y g o w s k i , άπλετον φώς έπιχύσαντα έπί τών σκοτεινών αρχών 

τής τέχνης ταύτης. Ούτος και πρότερον ήδη υπέδειξε κεφαλαιωδώς, διά 

τίνων στοιχείων συνεπήχθη ή βυζαντιακή τέχνη κατά τάς Δ ' καί Ε ' 

εκατονταετηρίδας 3, ήδη δέ διά του νεωστί δημοσιευθέντος λαμπρού 

αυτού έργου Or ient Oder Rom 4 καθίστα άναμφισβήτητον διά τής 

συγκριτικής μελέτης τών μνημείων ότι ή χριστιανική καθόλου τέχνη 

έμορφωθη τό πρώτον έν τή έξηλληνισμένη Ανατολή. Τό έργον του 

S t r zygowsk i αποτελείται έξ αυτοτελών μονογραφιών, αΐτινες πάσαι 

καταλήγουσιν είς τά αυτά συμπεράσματα, τήν άπόδειξιν δηλονότι του 

πού εύρηται ή εστία τής χριστιανικής τέχνης. 

Τά συμπεράσματα ταύτα, είς ά καταλήγει ό επιφανής χριστιανολόγος, 

' Εν τώ ανωτέρω μνημονευΘέντι αύτοΰ βιβλίω Recherches etc. 
* Geschichte der cliristl. Kunst I, σελ. 77 — 84, Ί50. 
3 Byzantinische Zeitschrift I , σελ. 66 κ. εξ. 
4 Beitrage zur Geschichte der spatantiken und fruhchristlichen 

Kunst, Leipzig 1901, 4 o v. σελ. 159 μετά 9 ήλιοτυπικών πινάκων καί 53 
έν τώ κειμένω εικόνων. 
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είναι ότι κατά τάς τρεις πρώτας εκατονταετηρίδας ή Αλεξάνδρεια ίδια 
ύπήρξεν εν τών σπουδαιότατων, άν μη τό σπουδαιότατον κεντρον, τής 
αρχεγόνου χριστιανικής τέχνης καϊ δτι κατά τάς Δ ' καϊ Ε ' εκατονταετη-
ρίδας ή Ανατολή παρέσχε διά πολλών κεντρων, έν Συρία, Μικρά Ασία 
καϊ Αϊγύπτω τούς τύπους, έξ ών έπήγασε κατά τούς μέσους χρόνους 
συλλήβδην ή χριστιανική τέχνη. 

Βραδύτερον θά λάβωμεν άφορμήν νά έπανέλθωμεν πολλάκις εις τό 

Εΐκ. 26. Σαρκοφάγος τής Κωνσταιντίνης (Sybel). 

βιβλίον του Strzygowski ,νυν δέ περιοριζόμεθα είς τάφορώντα είς τήν έπί 

τών χρόνων τοϋ Κωνσταντίνου γλυπτικήν και γραφικήν. Τήν γλυπτικήν 

άντιπροσωπεύουσι κατά τήν έποχήν ταύτην, πλήν τών αρχιτεκτονικών 

μελών τών βασιλικών καί τών άλλων θρησκευτικών καί αστικών οικοδο-

μημάτων, αί σαρκοφάγοι μάλιστα. Μεταξύ τούτων ίδια διαπρέπουσι δύο 

άνήκουσαι είς μέλη τής αυτοκρατορικής οικογενείας, άμφότεραι δ' άπο-

κείμεναι έν τώ Βατικανώ. Καί ή μέν μία είναι τής Ελένης ή της πρε-

σβυτέρας ή τής νεωτέρας ή δέ άλλη τής θυγατρός τοϋ Κωνσταντίνου 

Κωνσταντίνης. Είναι έκ πορφυρίτου λίθου είργασμέναι μετά πολλής έπι-
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μελείας αναλόγως των δυσχερειών, ας παρουσιάζει ή κατεργασία τοιού-

του ύλικοΰ. Η σαρκοφάγος της Ελένης έχει παραστάσεις ιππικού 

θριάμβου, ή δέ τής Κωνσταντίνης ερωτιδέων έν ώρα τρυγητού περιβαλ-

λόμενων ύπό ελικοειδών κοσμημάτων κληματίδων (είκ. 26). 

Ό S t r z y g o w s k i παραθέτων εικόνα ξυλογλυφήματος έξ Αιγύπτου 

άποκειμένου νϋν έν τώ Βερολινιω μουσείω, χριστιανικής εποχής, Οπερ 

έχει παραστάσεις ανάλογους τήν τεχνοτροπίαν πρός τάνάγλυφα τής 

σαρκοφάγου τής Ελένης καί λείψανα δύο σαρκοφάγων έκ πορφυρίτου, 

άποκειμένων έν τοις μουσείοις Κωνσταντινουπόλεως καί Αλεξανδρείας, 

όμοιων δέ πρός τήν σαρκοφάγον τής Κωνσταντίνης, αποδεικνύει πειστι-

κώτατα ότι αμφότεραι αί σαρκοφάγοι τού Βατικανού είναι τέχνης άλε-

ξανδρεωτικής. Τό έν Κωνσταντινουπόλει τμήμα τής σαρκοφάγου προέρ-

χεται έκ τού έν τώ ναώ τών Αγίων Αποστόλων μαυσωλείου τής οικο-

γενείας τού Κωνσταντίνου καί ανήκει ή εις αυτόν τούτον ή είς τον Κων-

στάντιον ή είς τόν Ίουλιανόν, ών γνωρίζομεν ότι αί σαρκοφάγοι ήσαν 

έκ πορφυρίτου. Τό έξ Αλεξανδρείας λείψανον, όπερ είναι πώμα σαρκο-

φάγου, δεν είναι δυνατόν νά καθορισθή είς τίνα ανήκει, είναι όμως 

ασφαλώς τής Δ ' έκατονταετηρίδος 1 . 

Έ κ τής εποχής ταύτης περιεσώθησαν πολυάριθμα υποδείγματα 

άλλων ιδιωτικών σαρκοφάγων. Σχεδόν πάντα ταύτα χρονολογούνται άπό 

τών μέσων τής Δ ' έκατονταετηρίδος καί εντεύθεν. Τά σπουδαιότατα ές 

αυτών προέρχονται έκ Ρώμης, Αρλης καί Ραβέννης - ούχ ήττον όμως 

καί άλλαχοϋ περιεσώθησαν τοιαύτα. Οσον άφορα είς τήν ύλην, έξ ής 

κατεσκευάζοντο, συνηθέστερον αύτη ήτο λευκόν μάρμαρον, σπανιώτερον 

δέ πορφυρίτης ούχ ήττον έγένετο χρήσις πρός κατασκευήν σαρκοφάγων 

καί γής οπτής. Τό μήκος αυτών ήτο ολίγον μεγαλύτερον σώματος 

ανδρός, συνήθως δ 'αύτα ι ήσαν χωρητικότητας δύο σωμάτων, δι' ύπο-

δοχήν συζύγων μάλιστα. Σαρκοφάγοι χριστιανικάι διά παϊδας δέν ύπάρ-

χουσιν. Οσον άφορα είς τήν έν γένει μορφήν, αί χριστιανικάι δέν διαφέ-

ρουσιν ουσιωδώς τών έν χρήσει παρά τοις έθνικοϊς σαρκοφάγων. Ως έν 

έκείναις καί αύται φέρουσι πώμα έν είδει στέγης μετ ' ακρωτηρίων. Αί 

πλεϊσται δ' έχουσιν ανάγλυφους σκηνάς, καλύπτουσας μίαν συνήθως τών 

μεγάλων πλευρών, αϊτινες αποτελούνται έκ μικρότερων παραστάσεων ή 

συνεχόμενων ή χωριζόμενων διά στυλιδίων 2. 

1 Strzygowski, Orient oder Rom, σελ. 80. 
2 Schultze, Geschichte der altchristlichen Kunst, σελ. 248. 


