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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 4ου ΤΕΥΧΟΥΣ 

To Έθνικόν Τυπογραφεΐον, ιστορικάι σημειώσεις ύπό 
Φ. Βίλπεργ (τέλος) Σελ. 145 

Ό πλους τοΰ 'Ωκεανοϋ, ύπό Χ » 160 
Περι των έν Κορσική Ελλήνων, ύπό Θ. Ν . Φιλα-

δελφέως » 169 
Περι της θέσεως της αρχαιότατης Σαλαμίνος, ύπό 

Σ. Στουραίτου » 175 
Εξαγόμενα χημικών εξετάσεων αρχαιοτήτων τινών 

τών Αντικυθήρων, ύπό Α. Κ. Δαμβέργη . . . » 182 
Τα τών Βαυαρών φιλελλήνων έν Ε λ λ ά δ ι κατά τά 

έτη 1826—1829. (Μετάφρ. έκ τών Απομνημονευ-
μάτων τοΰ Κ. βαρώνου Αϊδεκ) » 186 

Έν παραρτήματι : 

Ιστορία της βυζαντιακής τέχνης, ύπό Κ. Μ. Κων-
σταντοπούλου, μετ' εικόνων Σελ. 49-64 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της «Αρμονίας» είναι ή διάδοσις της 
αληθείας διά πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδία εις 
την φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ιστορίαν και γεωγραφίαν, την Ιθνι-
κην καϊ χριστιανικήν άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα εν γένει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστήμας. 

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

Προς όσον ενεστι τελειοτεραν έπίτευξιν τούτων ή «Αρμονία» μετ' 
ιδίας προσοχής θά παρακολουθεί την φιλολογικήν κίνησιν της τε Έλλά-
δον και της αλλοδαπής, οΰ μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αύτης, άλλά και άνα-
πτύσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγου. 
Οθεν καϊ παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νεον σύγγραμμα, όπως πεμπη 



ήμϊν εν άντίτυπον αΰτοϋ, η όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο-
σιεύματος, ν' άναγγείλη ημϊν τουλάχιστον την εκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θέλει φιλοξενεί έν ταϊς στηλαις αύτης πάσαν έπι-
στημονικήν διατριβην έγχρινομενην προηγουμένως ύπό της προς τον 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικης επιτροπης και μη προσκρούουσαν 
είτε αμέσως είτε εμμέσως πρός τας χριστιανικάς αληθείας και τα διδά-
γματα τοϋ Ευαγγελίου. 

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

Έκαστον τεϋχος τιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικψ φράγκου χρυ-
σού), ή δέ ετησία συνδρομή δραχ. 10 (έν τω έξωτερικώ φρ. χρ. 10). 

Οί συνδρομηταί της «Αρμονίας» παρακαλούνται νά πέμψωσι την 
συνδρομήν των 

οί μεν έν Ελλάδι καϊ τη Ανατολή 

πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, εν Άθήναις, όδ. 
Πινακωτών 8, 

οί δ' έν τη Δυτική Ευρώπη 

πρός τόν Herrn CARL FR. FLEISCHER, Buchhandler, L e i p z i g , 
Salomonstrasse 16, μετά της έξης σημειώσεως : pour compte 
de MM. Barth & von Hirst a Athenes. 
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· 
Ι ΣΤΟ ΡΙΚΑΙ Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

Τά πιεστήρια και στοιχεία τών δύο τούτων εφημερίδων είναι 

δώρα τοΰ έν Αγγλ ία Φιλελληνικού Κομιτάτου, διανεμηθεντα ύπό τοϋ 

Στάνχωπ. Ούτος ειχε μεν κατ' αρχάς σκοπόν νά στηση την έτεραν 

τυπογραφίαν έν τη καθέδρα της κυβερνήσεως, άλλά μετά ταύτα μετα-

βαλών γνώμην έδώρησεν εις αυτήν μόνον την μίαν τών λιθογραφίων του 

(ίδέ S tanhope , ένθ' άν., σελ. 68, έπιστ. έκ Μεσολ., 7 Ίαν . 1824, 

σελ. 132, εξ Αθηνών, 8 Μαρτίου 1824, σελ. 171, έκ Ναυπλίου, 9 

Απριλίου 1824, και την άνω σημείωσιν της Εφημερίδος Αθηνών). 

Έπομενως δεν υπάρχει άλλη έξήγησις η ότι τό έν λόγω τρίτον πιε-

στήριον προυμηθεύθη νέον έξ Ευρώπης καϊ ήτο ανάγκη νά προμηθευθη, 

διότι τό μικρόν καϊ παλαιόν πιεστήριον τοϋ Μαυροκορδάτου, μέ τά ολίγα 

καϊ πολύ έφθαρμένα στοιχεία, δεν ήτο πλέον ίκανόν πρός τύπωσιν εφη-

μερίδος τινός. Έχομεν δέ και μίαν, σχεδόν σύγχρονον, μαρτυρίαν, ή 

οποία ναι μεν χρονολογείται δύο και ήμισυ έτη βραδύτερον, άλλ' έν 

ανάγκη δύναται νά χρησιμεύση ώς άπόδειξις, ήτοι τό άνυπόγραφον 

άρθρον L ' A r t de la t y p o g r a p h i c en G r e c e έν τη γαλλιστί γεγραμ-
μένη έφημερίδι L ' A b e i l l e g r e c q u e , άριθ. 46, E g i n e , 22 Μαρ-
τίου 1828, έκ τοΰ όποιου μανθάνομεν, οτι εύρίσκετο τότε έν τη Εθνική 
Τυπογραφία πιεστήριον άγγλικον μέ κίνησιν έκκεντρον έκ τών μηχα-
νουργείων T a y l o r et M a r t i n e a u . Δεν έχομεν λόγους νά ύποθέσωμεν, 
ότι τό ενταύθα άναφερόμενον πιεστήριον είναι άλλο ή εκείνο τό προμη-
θευθέν τώ 1825 πρός έκτύπωσιν της Γενικής Εφημερίδος, όπερ άπετέλει 
βεβαίως τόν κυριώτερον πυρήνα της τότε τυπογραφίας της Διοικήσεως. 

Ηδη πρό της εμφανίσεως της εφημερίδος ειχεν έξέλθει τοϋ τυπογρα-

1 Συνέπεια Ίδέ σελ. 144. 
10 
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φείου τούτου βιβλίον τ ι , τό πρώτον τυπογραφικόν έργον της Ναυπλίας, 

καϊ δη τοΰ Στεφάνου Κανέλλου τό Βιβλιαράκι κατ ' έρωταπόκρισιν περί 

λογής λογιών πραγμάτων, εκδοσις δευτέρα δαπάνη Άναστ. Μαυροκε-

φάλου, έν Ναυπλίω, τη 24 Σεπτεμβρίου 1825, του όποιου τόν πλήρη 

τίτλον αναγράφει ό Π . Λάμπρος έν τώ Καταλόγω Γ ' σπανίων βιβλίων 

της ελληνικής φιλολογίας (έν Αθήναις, 1870, ΰπ' άριθ. 233). Ή έλλει-

ψις ονόματος τυπογραφείου δεν εχει σημασίαν, διότι ή άπλή παράθεσις 

της πόλεως «έν Ναυπλίω» αποδεικνύει ότι έν μόνον τυπογραφεϊον 

υπήρχε, τό της Διοικήσεως. Τό δέ έπόμενον έτος εξεδόθη και άλλο 

βιβλιάριον : Αί άναγκαιόταται γνώσεις είς τά παιδία . . . Βιβλίον . . . 

μεταφρασθεν . . . ύπό Ν . Ε . καϊ τυπωθέν διά δαπάνης Παύλου Πατρι-

κίου, τη 25 Μαίου 1826 (ίδέ Λάμπρου Κ α τ . Γ ' , 237), άνευ σημειώ-

σεως τόπου καϊ τυπογραφείου, άλλα και τοϋτο βεβαίως έργον της έν 

Ναυπλίω κυβερνητικής τυπογραφίας, διότι είς αυτήν είργάζετο ώς «πρώ-

τος» ό Π . Πατρίκιος. Τό άναφερόμενον ηδη άρθρον περί τυπογραφιών 

έν τη Abe i l le G r e c q u e (1828) λέγει, ότι ό τότε πρώτος έν τη τυπο-

γραφία της Διοικήσεως, Παΰλος Πατρίκιος, ήτο είς έκ τών διδασκάλων 

τών τότε έργαζομένων έν Ελλάδι νεωτέρων τυπογράφων καϊ ότι αυτός 

πρό της Επαναστάσεως είργάσθη έν Κωνσταντινουπόλει και έν Βλα-

χία. Ανωτέρω δέ έξέθηκε, ό'τι τώ 1823 προσελήφθη ύπό τοϋ Ά λ . 

Μαυροκορδάτου διά την ύπηρεσίαν τοΰ έν Μεσολογγίω πιεστηρίου του 

και ότι τώ 1824 ηκολούθησεν αυτόν είς την Πελοπόννησον, όπου τόν 

εύρίσκομεν νΰν τώ 1825 ώς πρώτον τυπωτήν της νεοσύστατου Τυπο-

γραφίας της Διοικήσεως, ή οποία και κατ' αυτόν ετι τόν τρόπον απο-

δεικνύεται ώς αποτελούσα άμεσον συνέχειαν της έν Μεσολογγίω, Κορίνθω 

καϊ Καλάμαις τυπογραφίας. 

Τάς περαιτέρω τύχας αυτής δυνάμεθα ευκόλως νά έκτυλίσσωμεν, φυλ-

λομετροΰντες την Γενικην Εφημερίδα. 

Ή Τυπογραφία της Διοικήσεως παρέμεινεν έν Ναυπλίω άπό τοΰ τέ-

λους Σεπτεμβρίου 1825 μέχρι τέλους Οκτωβρίου 1826. Ενεκα της δει-

νής θέσεως, είς ην περιηλθεν ή πόλις τών Αθηνών μετά την άλωσιν τοΰ 

Μεσολογγίου, άπεφάσισεν ή νέα Διοικητική Επιτροπή νά μετάθεση την 

έδραν της πλησιέστερον πρός τό θέατρον τών πολεμικών επιχειρήσεων, 

και εξέλεξε πρός τοΰτο την Αιγιναν, είς ήν διεβιβάσθη τη 11 Νοεμβρίου 

1826 (ίδέ Μάμουκαν, ενθ' άν., τόμ. Ε ' , σελ. 129). Ή Γενική Έφημε-

ρίς έτυπώθη έν Ναυπλίω μέχρι 30 Οκτωβρίου 1826 ( Ε τ ο ς Β ' , άριθ. 5). 
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To δέ έπόμενον ΰπ' άριθ. 6 φύλλον εξεδόθη έν Αίγίνη τή 24 Νοεμβρίου 

1826. Μεταξύ τών δύο τούτων ημερομηνιών ειχε μετακομισθή τό τυπο-

γραφεϊον έκ Ναυπλίου εις Αϊγιναν, όπου διεμεινεν έπΐ πεντε μήνας, είτα 

δέ μετηνεχθη μεταξύ της 16 καϊ 30 Μαρτίου 1827 εις Πόρον, όπου 

ειχε μεταβή ή Κυβέρνησις ένεκα της έν Τροιζήνι συγκροτηθείσης Γ ' 

Εθνικής Συνελεύσεως, ή οποία εξέλεξε τή 2 Απριλίου 1827 τον Ί ω . 

Καποδίστριαν Κυβερνήτην της Ελλάδος. Ό μέχρι τούδε συντάκτης 

τής Γενικής Εφημερίδος και διευθυντής της Τυπογραφίας Θεόκλητος 

Φαρμακίδης άνήκεν εις την καταπολεμούσαν τό ψήφισμα τούτο μερίδα, 

καϊ ώς έκ τούτου εύρίσκομεν εις τό τέλος τοΰ τελευταίου έν Πόρω 

δημοσιευθέντος φύλλου τής εφημερίδος (4 Ιουνίου 1827, άριθ. 47) δήλω-

σίν τινα, δια τής οποίας παρητεΐτο τών αξιωμάτων του. Εντεύθεν 

επέστρεψε τό τυπογραφεϊον πάλιν εις Ναύπλιον, και τό πρώτον εκεί 

τυπωθέν φύλλον (άριθ. 48 άπό 22 Ιουνίου 1827) φέρει έπί κεφαλής 

διάταγμα περί διορισμού τοϋ Γ. Χρυσίδου, τό όποιον είναι αύτολεξεί 

όμοιον πρός εκείνο τοΰ 1825 τό διορίζον τόν Φαρμακίδην. Κατ ' αυτό 

δέ τό τυπογραφεϊον συνίσταται ακόμη έκ τών ίδιων τριών πιεστηρίων, 

ώς και τω 1825, έπήλθεν όμως μικρά τις μεταβολή εις τήν όνομασίαν 

τοΰ καταστήματος, διότι εις τό τέλος τών φύλλων τής εφημερίδος εύρί-

σκομεν ήδη άπό τοΰ έν Πόρω ύπ' άριθ. 47 τάς λέξεις «Έν τή Τυπο-

γραφία τής Κυβερνήσεως», άντί «τής Διοικήσεως», ώς μέχρι τοΰδε. 

Ά λ λ ' ή μετονομασία αύτη δέν έχει ουσιώδη σημασίαν, διότι κατά τήν 

όλιγοχρόνιον έν Ναυπλίω διαμονήν έτυπώθη έκεϊ βιβλίον, τοΰ οποίου τόν 

τίτλον αντέγραψα έν τή βιβλιοθήκη τής ενταύθα Ιστορικής Εταιρείας: 

Σάλπισμα πολεμιστήριον, περιέχον τά τής Ελλάδος, ποίημα νεοφανές 

Δημητρίου Γουζέλη. Έν Ναυπλίω. Έν τή τυπογραφία τής Διοική-

σεως, 1827 (8 ο ν σελ. κ', 68), όπερ αποδεικνύει ότι αί δύο όνομασίαι 

έτίθεντο συγχρόνως και αδιακρίτως. 

Έ κ Ναυπλίου τό τυπογραφεϊον μετώκησεν έκ νέου εις Αϊγιναν μεταξύ 

τής 10 και 24 Αυγούστου 1827, όπου άπό τής 12 Νοεμβρίου 1827 

έλαβεν οριστικώς πλέον τόν τίτλον Εθνικής Τυπογραφίας. Ό Δέ 

Κιγάλλα (Σχεδίασμα κατόπτρου τής νεοελληνικής φιλολογίας, έν' Ερμου-

πόλει, 1846) αναγράφει καϊ βιβλίον τ ι τοΰ Σερουίου, ύπό τόν τίτλον 

Τρεις Ωδαί, ώς τυπωθέν έν Αίγίνη τω 1847, άλλά δέν ήδυνήθην νά 

εξακριβώσω τήν εϊδησιν ταύτην καϊ συμπληρώσω τόν τίτλον. 

Κατά τήν άφιξιν τοΰ κυβερνήτου I. Καποδιστρίου, τή 11 Ιανουα-
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ρίου 1828, ειχεν έγκαταστή έν Αίγίνη ή Εθνική Τυπογραφία, διά 

την οποίαν άρχεται νεον στάδιον δράσεως άπό της εποχής ταύτης. Ό 

Κυβερνήτης έκάλεσεν έκ Παρισίων, όπου είχεν έργασθή έπί πενταετίαν 

έν τοις καταστήμασι F i r m i n - D idot , τόν Γεώργιον Άποστολίδην 

Κοσμητήν, ίνα ούτος άναλάβη την διεύθυνσιν της Εθνικής Τυπογρα-

φίας και φερη αυτήν είς την περιωπήν προτύπου καθιδρύματος πρός 

διδασκαλίαν τών έν Ελλάδι εργαζομένων, κατασκευαστών πιεστηρίων, 

χυτών στοιχείων, στοιχειοθετών και τυπογράφων. Ώ ς πρώτος μετά 

τόν διευθυντήν διωρίσθη ό γνωστός ήδη ήμϊν Παϋλος Πατρίκιος (ίδέ 

Abei l le G r e c q u e , ένθ' άν.) . 
Και πράγματι νέα ζωή ένεπνεύσθη τή Εθνική Τυπογραφία ύπό τοϋ 

νέου διευθυντού αυτής. Μέχρι τοϋδε είχε περιορισθή σχεδόν αποκλειστι-

κώς είς τήν έκτύπωσιν της εφημερίδος και είς τάς ύπηρεσιακάς έργασιας 

τής Κυβερνήσεως. Ό Κοσμητής εϋρύνει έπαισθητώς τόν κύκλον τούτον 

και αναλαμβάνει τήν έκτύπωσιν συγγραμμάτων δι' ϊδιον αύτοΰ λογα-

ριασμόν, έκ τών όποιων γνωρίζω έκ μόνον τοΰ έτους 1829 πέντε διά-

φορα, ήτοι οσα ουδέποτε μέχρι τοΰδε έξήλθον εντός τοΰ διαστήματος 

ενός έτους έξ ενός και τοΰ αϋτοΰ τυπογραφείου. Είς τήν φανεράν ταύ -

την πρόοδον συνετέλεσαν βεβαίως και εξωτερικοί τίνες λόγοι, ώς π. χ. 

ή κατάπαυσις τοΰ συναγωνισμού τής έν Υδρα τυπογραφίας και ή έν 

γένει παγίωσις τής πολιτικής καταστάσεως, ή όποια εδιδεν εΰκαιρίαν 

εϊς τε τον Κυβερνήτην και τους έν τή πρωτευούση συρρεύσαντας λογίους, 

νά μεριμνήσωσι και περί τήν έκπαιδευτικήν πρόοδον τής χώρας. Τό 

δέ παράδειγμα τής Εθνικής Τυπογραφίας έμιμήθησαν μετ ' ολίγον καϊ 

ίδιώταί τίνες, οί όποιοι, ωφελούμενοι έκ τών περιστάσεων, έστησαν 

τυπογραφεία έν Ναυπλίω (Τόμπρας 1828, Αντωνιάδης 1830), έν Σύρω 

(Βαρότσης 1829) και έν Αθήναις (Ρόβερτσον 1831). 

Ό τίτλος, ύπό τόν όποιον εργάζεται τό δημόσιον καθίδρυμα, αναγρά-

φεται έπι τών έργων του ούτως «'Εν Αίγίνη. Εν τή Εθνική Τυπο-

γραφία, διευθυνομένη παρά Γ. Άποστολίδου Κοσμητή», και ή παρά-

θεσις τοΰ ονόματος τοϋ διευθύνοντος δέν ευρίσκεται μόνον έπί τών 

ιδιωτικών έργων, άλλά και έπί τών επισήμων δημοσιεύσεων, ώς λ. γ. 

έπί τών πρακτικών τής έν Αργεί τετάρτης 'Εθν. Συνελεύσεως (1829) 

καϊ άλλων τινών, έκτος τής Γενικής Εφημερίδος. Αύτη έτυποΰτο έπί ένα 

μήνα και έν Αργεί, άπό 3 Ιουλίου μέχρι 7 Αυγούστου 1829, ήτοι έν 

οσω έτέλει τάς συνεδρίας έκεϊ ή Συνέλευσις. Ά λ λ ά πρέπει νά υποθέσω-
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μεν, ότι τό τυπογραφεϊον είχε πλέον πλουτισθή δια διαφόρων πιεστη-

ρίων, έκ τών οποίων εν μόνον άπεσπάσθη εις Αργός, έκεϊνο έπί τοΰ 

οποίου συνήθως έτυποΰτο ή έφημερίς παρά τοΰ Π. Πατρικίου, ένώ τά 

άλλα ώς καϊ ό διευθυντής Γ. Α . Κοσμητής παρεμειναν έν Αίγίνη, όπου 

μετά τό περας τής Συνελεύσεως επέστρεψε καϊ τό ύπό τόν Πατρίκιον 

άπεσπασμένον πιεστήριον. Τόν Κοσμητήν άπαντώμεν έν τή αυτή θέσει 

έν Αίγίνη μέχρι τών άρχων τοΰ 1832, τό δέ τελευταΐον έξ Αϊγίνης 

έργον αύτοΰ, όπερ γνωρίζω, είναι ό ελληνιστί και γαλλιστϊ τυπωθείς 

λόγος επιτάφιος εις τόν Καποδίστριαν, εκφωνηθείς τή 18 Νοεμβρίου 

1831 έν Όδησσώ ύπό Ά λ . Στούρζα. 

Ά λ λ ' έν τω μεταξύ επήλθε σπουδαία τις μεταβολή, ήτοι ή εις 

δύο αυθύπαρκτα τμήματα διαίρεσις τής Εθνικής Τυπογραφίας, ή οποία 

γίνεται κατάδηλος έκ δύο συγχρόνων φιλολογικών περιοδικών, τής μέν 

«Αΐγιναίας», εκδοθείσης ύπό Γ. Ά π . Κοσμητοΰ έκ τής έν Αίγίνη Ε θ ν ι -

κής Τυπογραφίας άπό Φεβρουαρίου μέχρι Σεπτεμβρίου 1831, και τής 

«Αθηνάς», εκδοθείσης έν Ναυπλίω άπό Ιανουαρίου μέχρις Απριλίου 1831 

έκ τής Εθνικής Τυπογραφίας διευθυνομένης ύπό Παύλου Πατρικίου. 

Τής διαιρέσεως ταύτης τοΰς λόγους και τό ιστορικόν δέν ήδυνήθην νά 

διευκρινήσω καθ'ολοκληρίαν, έχει δέ σπουδαιότητα τινα, επειδή έπί τρία 

έτη έχομεν δύο Εθνικά Τυπογραφεία έν Ε λ λ ά δ ι και επειδή ή Αντιβασι-

λεία εδέησε νά λάβη ύπ' όψιν της τήν κατάστασιν ταύτην, ότε τόν Δεκέμ-

βριον 1833 έπροίκισε διά νέου οργανισμού τό δημόσιον τούτο καθίδρυμα. 

Περί τόν Σεπτέμβριον 1830 άπεφάσισεν ό Κυβερνήτης τήν μετάθεσιν 

τής καθέδρας αυτού εις Ναύπλιον, διετάχθη δέ και ή Γενική Έφημερϊς 

νά μεταβή έκεϊ, όπερ έπραξε μεταξύ τής 8 και 18 Οκτωβρίου 1830. 

Ά λ λ ' άντί νά μεταβή όλόκληρον τό τυπογραφεϊον, άπεσπάσθη άπ' αυτού 

μόνον τό ύπό τόν Πατρίκιον πιεστήριον, ένώ τό μεγαλύτερον μέρος 

ύπό τόν Κοσμητήν παρέμεινεν έν Αίγίνη. Ισως τό μέτρον τοΰτο ήτο 

μόνον προσωρινόν, άλλ' όμως έκ προσωρινού έγεινε διαρκές διά λογούς, 

τούς οποίους δέν γνωρίζομεν θετικώς. Ισως ενήργησαν οί καθηγηταί τών 

έν Αίγίνη διαφόρων διδακτικών καθιδρυμάτων, όπως μή στερηθώσι τής 

παρουσίας τής πολυτίμου δι' αυτούς τυπογραφίας, ϊσως προυτίμησε και 

ό Κοσμητής, νά διαμείνη μακράν τοΰ κέντρου τών πολιτικών διαμα-

χών, και επέτυχε παρά τής Κυβερνήσεως τήν άδειαν νά μένη πρός 

χρήσιν τών διδασκάλων. Τοιοΰτόν τ ι συμπεραίνω βλέπων τόν κατάλογον 

τών κατά τό έτος 1831 ύπ' αυτού τυπωθέντων βιβλίων, τά όποια 
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άπαντα είναι φιλολογικά καϊ διδακτικά, ένώ ουδέν πολιτικόν ή έπίσημον 

έτύπωσε μετά τήν άπόσπασιν τοΰ πιεστηρίου είς Ναύπλιον. 

Ηδη προ τής εποχής ταύτης ύπήρχεν έν Αίγίνη και έτερον τυπο-

γραφεϊον, τοΰ όποιου τόν τίτλον εΰρον μέχρι τοΰδε μόνον έπί τής 

γαλλιστί γεγραμμένης εφημερίδος C o u r r i e r de la G r e c e . Αύτη 

άπό τής 1 Ιουνίου 1830 μέχρι 15 Φεβρουαρίου 1841 έτυποΰτο έν τή 

« I m p r i m e r i e de l ' O r p h a n o t r o p h e » , ένώ άπαντες οί προ και μετά 

τάς άνω ημερομηνίας εκδοθέντες αριθμοί φέρουσι τήν σημείωσιν De 

I Impr imer ie d u G o u v e r n e m e n t . Τό παρά τω Όρφανοτροφείω 
τούτο τυπογραφεΐον είχε στηθή βεβαίως πρός διδασκαλίαν τών μαθη-

τών, έxρησίμευε δέ και ώς βοηθητικόν τής Εθνικής Τυπογραφίας, άλλά 

μετά τήν 15 Φεβρουαρίου 1831 άπόλλυται πάν ίχνος τής περαιτέρω 

υπάρξεως του, oτε τό άπό 1 Μαρτίου έπόμενον φύλλον τοΰ C o u r r i e r 

de la Grece εξέρχεται πάλιν έκ τής Impr imer ie d u G o u v e r n e -

ment, έκτυποΰται δέ μέ τά ίδια στοιχεία και κατά τόν αυτόν τρόπον 

ώς μέχρι τοΰδε. Ώ ς έκ τούτου νομίζω, ότι ήνώθη μέ τήν Έθνικήν, 

έκ τής οποίας τότε ακριβώς, τή 10 Φεβρουαρίου 1831, είχεν έκδόσει ό 

Κοσμητής τήν προαγγελίαν τοΰ περιοδικοΰ « Ή Αίγιναία», τοΰ οποίου 

τό ύπ' άρ. 1 φυλλάδιον εξεδόθη τή 15 Μαρτίου και φέρει τήν σημείω-

σιν « Έ κ τής έν Αίγίνη Εθνικής Τυπογραφίας». Σχεδόν συγχρόνως 

ήρχισε νά εκδίδεται καϊ έν Ναυπλίω τό περιοδικόν «Αθηνά» , έκ τής 

Εθνικής Τυπογραφίας, διευθυνομένης ύπό Παύλου Πατρικίου έκ δέ 

τής συμπτώσεως ταύτης συμπεραίνω, ότι κατά τάς αρχάς τοΰ έτους 

1831 είχε βεβαιωθή ώς τετελεσμένον γεγονός ή έπ' αόριστον διάσπασις 

τής Εθνικής Τυπογραφίας είς δύο μέρη και οτι ένεκα τούτου ό Κοσμη-

τής ενήργησε τήν ένωσιν τοΰ παρά τώ Όρφανοτροφείω τυπογραφείου 

μετά τής ύπ' αυτόν έν Αίγίνη Εθνικής, ίνα συμπλήρωση αυτήν καϊ 

άντικαταστήση τό είς Ναύπλιον εύρισκόμενον μέρος. Οτ ι δέ τό κυριώ-

τερον μέρος παρέμεινεν έν Αίγίνη, αποδεικνύεται έκ τής δηλώσεως τοΰ 

Γ. Χρυσίδου, έκδοτου τής «Αθηνάς», έν τώ τελευταίω φύλλω τοΰ 

περιοδικού τούτου, ότι διακόπτεται ή έκδοσις «διότι τό ενταύθα εύρι-

σκόμενον μικρόν μέρος τής Εθνικής Τυπογραφίας ακαταπαύστως ένα-

σχολεϊται εις τά τής Κυβερνήσεως». Ούτως έχομεν άπό τοΰ Όκτωβρίου 

1830 δύο Εθνικά Τυπογραφεία, έκ τών οποίων τό μεν έν Ναυπλίω 

είναι τό κατ' αυτό έπίσημον κυβερνητικόν, ένώ τό έν Αίγίνη ένησχο-

λειτο σχεδόν αποκλειστικώς είς ίδιωτικάς εργασίας. 



ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΪΟΝ 151 

Πρός πληρεστέραν έξήγησιν τών μετά ταϋτα παραθέτω βραχείαν 

σύνοψιν τών πολιτικών συμβάντων. Μετά τήν δολοφονίαν τοΰ Κυβερνή-

του Ιωάννου Καποδιστρίου συνήλθεν έν Αργεί ή Ε ' Εθνική Συνέλευ-

σις, ή όποια διώρισε τόν Αΰγουστϊνον Καποδίστριαν κυβερνητών τής 

Ελλάδος άντϊ τοΰ δολοφονηθέντος αδελφού αϋτοΰ. Ά λ λ ' ή αντιπο-

λιτευόμενη μερίς, θέλουσα νά κατανίκηση όλοτελώς τό λεγόμενον ρωσσι-

κόν κόμμα τών Καποδιστρίων, άπεχωρίσθη τής Συνελεύσεως και συνήλ-

θεν έν Μεγάροις, όπου έξέλεξεν άλλην Κυβέρνησιν ύπό τόν I. Κωλέττην, 

κηρύττουσα παρανόμους και έκπτωτους τάς έν Ναύπλιο αρχάς. Εχον-

τες υπέρ αυτών τάς στρατιωτικάς δυνάμεις οί αύτοκαλούμενοι Συντα-

γματικοί εξεστράτευσαν κατά τοΰ Ναυπλίου, άναγκάσαντες τους έν 

Αργεί αντιπροσώπους νά ύποχωρήσωσιν εις Ναύπλιον, όπου μετ ' ολίγον 

διελύθησαν έν αταξία. Τότε παρητήθη τής Κυβερνήσεως ό Αυγουστίνος 

Καποδίστριας, τή 28 Μαρτίου 1832, και έξελεχθη επταμελής Διοικητική 

Επιτροπή έξ αμφοτέρων τών μερίδων, ή όποια όμως μόλις κατά τά μέσα 

Απριλίου ήδυνήθη νά άναλάβη τά ηνία τής διοικήσεως, επειδή τό κατ' 

αρχάς έκλεχθέν προσωπικόν δέν ενεκρίθη ύπό τοΰ Κωλέττου. Ά λ λ ά και 

μετά τόν όριστικόν καταρτισμόν αυτής ή ανωτάτη αύτη τοΰ Κράτους 

άρχή δέν ήδύνατο νά έπιβληθή ελλείψει ομονοίας τών μελών, και επειδή 

πρός τούτοις ήλθεν εις διχόνοιαν πρός τήν άντιδρώσαν Γερουσίαν, τήν 

μόνην έκ τής εποχής τοΰ κυβερνήτου διασωθεϊσαν αρχήν, ούτως, ώστε ή 

δημοσία τάξις και ασφάλεια έμειναν καθ' όλον τό έτος εις άκρον διασεσα-

λευμέναι. 'Εν τω μεταξύ επετεύχθη τή 13/25 Απριλίου ή διπλωματική 

συνεννόησις περί διορισμού τοΰ ανηλίκου πρίγκιπος Όθωνος τής Βαυα-

ρίας, κατά τήν οποίαν ώρίσθη, όπως μη γείνωσιν ουσιώδεις μεταβολαϊ 

προ τής άφίξεως τοΰ νεαροΰ βασιλέως, ίνα ή Αντιβασιλεία τακτο-

ποίηση κατά τήν γνώμην της τά ήδη κακώς έχοντα και διοργάνωση τά 

τής διοικήσεως. Έν τούτοις ή συνταγματική πλειοψηφία τής Διοικητι-

κής Επιτροπής έκάλεσε νέαν Έθνικήν Συνέλευσιν, ή όποια συνήλθεν έν 

Πρόνοια τή 11 Ιουνίου 1832 και έξηκολούθησε τάς συνεδρίας αυτής μέχρις 

Αυγούστου τοΰ αΰτοΰ έτους, καλέσασα έαυτήν «Κατ ' επανάληψιν τετάρτην 

Έθν. Συνέλευσιν», θεωρούμενη ώς συνέχεια τής κατά τό 1828 έν Άργε ι 

συγκροτηθείσης. Η Συνέλευσις αύτη άνεκήρυξε μέν τή 27 Αυγούστου τόν 

Οθωνα βασιλέα τής Ελλάδος, άλλά τή αύτη ήμερα έψήφισε καϊ τήν 

παΰσιν τής Γερουσίας, τή δ' επομένη νά γείνη ή τακτική κατάργησις 

τών πρακτικών τής παρανόμως συγκροτηθείσης εϊς Ναύπλιον μερικής 



152 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

συναθροίσεως, ύπό τό όνομα « Ε ' Εθνικής Συνελεύσεως». Τά ψηφί-

σματα ταΰτα έπήνεγκον λυπηρότατα επεισόδια, διά τών οποίων έπαυσε 

συνεδριάζουσα κατά τόν Νοέμβριον 1832 ή καποδιστριακή Γερουσία. 

Ούτω τά κόμμα τών Συνταγματικών είχεν απολύτως επικρατήσει, ότε 

τή 18 Ιανουαρίου 1833 άπεβιβάσθη είς Ναύπλιον ό νέος βασιλεύς, 

αναμενόμενος άνυπομόνως ύφ' ολοκλήρου τοϋ Εθνους, ινα σώση αυτό 

έκ τών έμφυλίων σπαραγμών. 

Ώ ς εικός, τά συμβάντα ταΰτα επέδρασαν και έπί τήν Εθνικήν Τυπο-

γραφίαν, και πρώτος μέν ό συντάκτης τής Γενικής Εφημερίδος Δ. Χρυ-

σίδης έγκατέλιπε τήν θέσιν αύτοΰ κατά Δεκέμβριον 1831, διεδέχθη 

δ' αυτόν ό Ί ω . Γαλιάτσας (ίδέ Α . Π . Βρετοΰ Χρονολογ. Πίνακα έλλ. 

πολιτ. εφημερίδων μέχρι 1833 έν Εθνικώ Ήμερολογίω Μ . Π . Βρετοΰ 

1870, σελ. 338) .Η έμφάνισις τών στρατευμάτων τών Συνταγματικών 

πρό τοΰ Ναυπλίου προυκάλεσε τελείαν άναρχίαν έν τή πόλει ταύτη, ή 

οποία έκδηλοΰται και έκ τής αποτόμου παύσεως τής επισήμου Γενικής 

Εφημερίδος, ής ό τελευταίος έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη ευρισκόμενος 

αριθμός χρονολογείται άπό 23 Μαρτίου 1832.Όλίγον πρό αύτοΰ έπαυσε 

και ό έν Αίγίνη έκδιδόμενος ήμιεπίσημος C o u r r i e r de la G r e c e , διά 

τοΰ άπό 1 Φεβρουαρίου 1832 φύλλου αύτοΰ. Μέχρι τών ήμερων τού-

των έχομεν τόν μέν Κοσμητήν έν Αίγίνη, τόν δέ Πατρίκιον έν Ναυπλίω 

κατέχοντας τάς αΰτάς, ώς και πρώην, θέσεις αυτών. Α λ λ ή μετά ταΰτα 

έλευσις τών Συνταγματικών είς τήν αρχήν έπήνεγκε μεταβολήν είς τό 

προσωπικόν τής τυπογραφίας, άπόδειξις δέ τούτου τά Πρακτικά τής 

έν Πρόνοια κατ' επανάληψιν Δ ' 'Εθν. Συνελ., τά όποια έτυπώθησαν 

«'Εν Ναυπλίω, έκ τής Εθνικής Τυπογραφίας, διευθυνομένης ύπό Γ. 

Άποστολίδου Κοσμητοΰ, 1 8 3 2 » . Είναι δε εϋνόητον, δτι ό Πατρίκιος, 

Οστις υπηρέτησε τούς καποδιστριακούς διευθύνων τό έπίσημον τυπογρα-

φεϊον, δέν διετηρήθη έν τή θέσει ταύτη ύπό τών συνταγματικών, άλλ' 

αντικατεστάθη διά τοΰ Κοσμητοΰ, ό όποιος έν Αίγίνη ήδυνήθη νά τηρήση 

ουδετερότητα τινα. Περί τής ήμερομηνίας τής μεταβολής ταύτης δέν 

έχω έπίσημον πληροφορίαν, νομίζω δέ ότι σχετίζεται πρός τήν έμφάνισιν 

τοΰ νέου οργάνου τής Διοικήσεως, τό όποιον άρχεται έκδιδόμενον έν 

Ναυπλίω τή 18 Απριλίου 1832 έκ τής Εθνικής Τυπογραφίας, ύπό 

τόν τίτλον «Εθνική Έφημερίς». Τήν σύνταξιν αυτής αναλαμβάνει 

πάλιν ό Γ. Χρυσίδης, ώς έφημεριδογράφος τής Κυβερνήσεως καϊ έφορος 

τής τυπογραφίας κατά τήν ιδίαν αύτοΰ έκφρασιν έν τώ Προγράμματι. 
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Τό πιθανώτερον είναι, ότι ό Κοσμητής ήλθεν εις Ναύπλιον αμέσως μετά 

τήν πολιτικήν μεταβολήν και ανέλαβε τό έκεϊ τυπογραφεϊον, καϊ Οτι 

ούτος έτύπωνεν ήδη τήν νεαν Έθνικήν Εφημερίδα. Ά φ ' έτερου δέ δέν 

είναι πιθανόν, ότι ό Πατρίκιος μετά ενός και ήμίσεος έτους αυτοτελή 

διεύθυνσιν έπανήλθεν εις τήν δευτερεύουσαν θέσιν πρώτου, ην προη-

γουμένως κατεϊχεν. Τουναντίον έχομεν εν έργον, έκ τού οποίου διδασκό-

μεθα, ότι ή διαίρεσις τής Εθνικής Τυπογραφίας διετηρήθη ώς μέχρι 

τούδε, καϊ ότι μετετέθησαν μόνον εναλλάξ οί δύο διευθυνταί. Τό βιβλίον 

τούτο, Σολομ. Νικολαίδου Χρονολογικός Πίναξ κτλ. Έ κ τής έν Αίγίνη 

Βασιλικής Τυπογραφίας, διευθυνομενης ύπό Παύλου Πατρικίου 1833, 

αποδεικνύει προσετι, ότι ή αύτη κατάστασις έπεκράτει και μετά τήν 

άφιξιν τού πρώτου βασιλέως. Ά λ λ ά προηγουμένως έχομεν νά σημειώ-

σωμεν και άλλο περίεργόν τ ι συμβάν έν Ναυπλίω, όπου πρός άντικατά-

στασιν τού άλλοτε C o u r r i e r de la G r e c e εξεδόθη τή 9 Ιουλίου 

1832 ό ημιεπίσημος Mon i teur G r e c έκ τής Impr imer ie N a t i o -

nale F r a n g a i s e d i r igee p a r L e o n B a d i n . Καϊ τό μεν d i r igee 

par L e o n Batin εγκαταλείπεται άπό τής 15 Όκτωβρίου, τό δέ 

Impr imer ie Nat iona le F r a n c a i s e διατηρείται μέχρι τής παύσεως 

τής εφημερίδος τή 13 Ιανουαρίου 1 8 3 3 . Ό τύπος τής εφημερίδος είναι 

καθαρός και έπιμεμελημένος, τά δέ στοιχεία νέα και αναφανδόν μόλις 

προμηθευθεντα έκ Γαλλίας. Έν Ναυπλίω υπήρχε τότε γαλλική φρουρά 

έκ τών στρατευμάτων, τά όποια είχον άποβιβασθή τή 27 Αυγούστου 

1828 εις Πύλον ύπό τόν στρατηγόν Maison. Ά λ λ ' ό παράδοξος τίτλος 

Impr imer ie Nat ionale F r a n g a i s e δέν δύναται νά σημαίνη παράρ-

τημα άποσπασθέν έκ τής έν Παρισίοις Impr imer ie R o y a l e , άλλά 

σημαίνει βεβαίως ουδέν άλλο ή εν πιεστήριον τής Εθνικής Τυπογρα-

φίας, ίσως νέον, προμηθευθέν μετά τών στοιχείων, διά τοϋ οποίου 

άνέλαβεν ό B a d i n τήν έκδοσιν τοϋ Mon i teur . Αποδεικνύει δέ και 

τό έπεισόδιον αυτό, ότι ούδαμοϋ υπήρχε κατά τήν έποχήν έκείνην συνερ-

γασία τών προσώπων, ουδείς δέ ήθελε νά ύποταχθή ύπό προϊστάμενόν 

τινα, και έλειπεν ή σωτήριος χειρ κραταιάς κυβερνήσεως, οπως έπιβάλη 

τήν τάξιν εις τό χάος τούτο. 

Μετά τήν άφιξιν τού βασιλέως Οθωνος τή 18 Ιανουαρίου 1833 

δίδεται εις τό δημόσιον καθίδρυμα ό τίτλος Βασιλική Τυπογραφία, τόν 

όποιον έφερε μέχρι τής 9 Όκτωβρίου 1862. Ή Αντιβασιλεία επελή-

φθη μετ ' ολίγον τής φροντίδος καϊ δι' αυτήν, καϊ περισυνέλεξεν εις 
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Ναύπλιον τά διεσπαρμένα τμήματα. Και ή μέν περίφημος Impr ime-

rie Nat iona le F r a n c a i s e καταργείται άμα τή παύσει τοΰ Mon i teur 

G r e c . Τό δέ έν Αίγίνη τμήμα εργάζεται μέν ακόμη έπί ολίγους μήνας, 

ώς δεικνύουσι τά έκεϊ εκδοθέντα συγγράμματα, άλλά μετ ' ού πολύ μετε-

κομίσθη και αυτό είς Ναύπλιον καϊ ήνώθη μ.ετά τής έκεϊ Βασιλικής Τυπο-

γραφίας. Τό τής Αντιβασιλείας μέλος V. M a u r e r είς τό περί Ελλά-

δος σύγγραμμα αύτοΰ (Das gr iech ische V o l k , H e i d e l b e r g 1835, 

B d . II, 236) δέν αναφέρει ουδόλως τήν έν Αίγίνη δημόσιον τυπογρα-
φίαν, άλλά λέγει, δτι ή έν Ναυπλίω τοιαύτη έπηυξήθη καϊ oτι νέα στοι-
χεία προυμηθεύθησαν έκ Γαλλίας. Νομίζω ότι ή αύξησις εκείνη συνί-
σταται είς τήν συγκέντρωσιν τών διαφόρων τμημάτων είς Ναύπλιον, 
επειδή εντός τοΰ έτους 1833 γίνεται άφαντος ή έν Αίγίνη τυπογραφία 
καϊ περί τά τέλη τοΰ έτους εύρίσκομεν έν Ναυπλίω τόν τέως διευθυντήν 
αυτής Π . Πατρίκιον. Ούτως έληξε περί τά μέσα τοΰ 1833 ή άπό τοΰ 
Οκτωβρίου 1830 υφισταμένη διαίρεσις είς δύο ανεξάρτητα δημόσια 

τυπογραφεία. 

Τ ή 16 Φεβρουαρίου 1833 εξεδόθη ό πρώτος αριθμός τοΰ νέου επι-
σήμου οργάνου ύπό τόν τίτλον 'Εφημερϊς τής Κυβερνήσεως τοΰ Βασι-
λείου τής Ελλάδος — Reg ierungsb la t t des K o n i g r e i c b s G r i e -
c b e n l a n d . Έ κ τής Βασιλικής Τυπογραφίας — A u s der K o e n i g l i -
chen B u c h d r u c k e r e y . Εις τό πρώτον φύλλον έδημοσιεύθη και τό 
έκ πολλών παραγράφων Βασ. Διάταγμα περί τής ιδρύσεως τής εφη-
μερίδος, έν ω αναφέρεται καϊ τό όνομα τοΰ Γεωργίου 'Αποστολίδου 
[Κοσμητή] ώς συντάκτου. Ά λ λ ά φαίνεται ότι ή συνεργασία τών δύο 
άλλοτε διευθυντών προσέκοπτε κατά προσωπικών αξιώσεων, και ήναγκά-
σθη ή κυβέρνησις νά διαρρύθμιση τά τής τυπογραφίας καϊ όρίση τά 
καθήκοντα έκαστου τών υπαλλήλων. Καϊ έπραξε τοΰτο διά τοΰ άπό 10 
Δεκεμβρίου 1833 Διατάγματος, δημοσιευθέντος έν τή Έφημερίδι τής 
Κυβερνήσεως, 1833, σελ. 309 έπ., κατά τό όποιον ή διεύθυνσις ανατί-
θεται είς σύμβουλόν τίνα (ήτοι τμηματάρχην) παρά τή έπί τών Ε κ κ λ η -
σιαστικών Γραμματεία (ύπουργείω), όστις εξασκεί έποπτείαν έπί τών 
δύο τμημάτων τοΰ έπί τών δημοσίων καϊ τοΰ έπί τών ιδιωτικών έργων, 
τά όποια διευθύνονται εν έκαστον ανεξαρτήτως τοΰ άλλου ύπό ενός 
πρώτου. Ορίζεται δέ ρητώς, ότι οί δύο πρώτοι εΐναι ισοβάθμιοι, καϊ 
διανέμεται τό προσωπικόν είς τά δύο τμήματα, διατάσσονται δέ οί 
πρώτοι νά βοηθήσωσιν αλλήλους έν ανάγκη με πιεστήρια καϊ προσωπι-
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κόν. Έ κ τοϋ διατάγματος τούτου ευκόλως κατανοοΰμεν, ό'τι προσωπικοί 

λόγοι προυκάλεσαν τήν έκ νέου διαίρεσιν τής μόλις ηνωμένης Βασιλικής 

Τυπογραφίας, μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι άνεγνωρίσθη νΰν νομίμως ή 

αυθαίρετος πρώην κατάστασις. Ή μηνιαία μισθοδοσία τοΰ μέν πρώτου 

τοΰ δημοσίου τμήματος ώρίσθη εις δρ. 200, ό δέ τοΰ ίδιωτικοΰ λαμ-

βάνει δρ. 150 και έπί πλέον 10 ° / 0 τοΰ καθαρού κέρδους έκ τών ύπό τοΰ 

τμήματος έκτελουμένων εργασιών. Ώ ς προσωπικόν τής τυπογραφίας 

ώρίσθη είς διορθωτής, 6 στοιχειοθέται, 5 τυπογράφοι, 3 παίδες μαθη-

τευόμενοι και είς κλητήρ. Ουδείς διορισμός έδημοσιεύθη έν τή Έφημε-

ρίδι τής Κυβερνήσεως εις τάς διά τοΰ άνω διατάγματος δημιουργηθείσας 

θέσεις, και ένώ προ τής εκδόσεως αύτοΰ άπαντα τά έν τή Βασιλική, 

Τυπογραφία τυπωθέντα βιβλία φέρουσι και τό όνομα τοΰ διευθυντού, 

παραλείπεται τούτο έπί τών μετά ταΰτα τυπωθέντων. Καϊ τό μέν 

όνομα τοΰ έπιτεταλμένου την διεύθυνσιν τμηματάρχου τού υπουργείου 

ή μάλλον συμβούλου τής γραμματείας δέν γνωρίζω. Τά δέ ονόματα 

τών δύο πρώτων γνωρίζομεν έκ μεταγενεστέρων διορισμών ( Έ φ η μ . 

Κυβ. 1835, σελ. 161), ένθα ονομάζονται ό μέν Γ. Αποστολίδης 

Κοσμητής πρώην πρώτος τοΰ Α ' ή δημοσίου, ό δέ Παΰλος Πατρίκιος 

τοΰ Β΄ ή ιδιωτικού τμήματος. Και δηλοί τοΰτο, δ,τι και ανωτέρω έξέ-

θηκα, ότι ή ύπό τόν Πατρίκιον έν Αίγίνη τυπογραφία ειχεν ήδη μετα-

κομισθή είς Ναύπλιον, δ'τε εξεδόθη τό άπό 10 Δεκεμβρίου 1833 διά-

ταγμα, και ότι τούτο δέν έδημιούργησε νέον τ ι καθεστώς, άλλά ένομι-

μοποίησε μόνον τό ήδη υπάρχον. 

Ύπό τήν ϊσχύν τοΰ οργανισμού τούτου έξετέλεσεν ή Βασ. Τυπογρα-

φία τό τελευταϊον ταξείδιον αυτής έκ Ναυπλίου είς Αθήνας, τήν νέαν 

πρωτεύουσαν, δυνάμει τοΰ άπό 18 Σεπτεμβρίου 1834 Βασ. Διατάγμα-

τος ( Έ φ . Κυβ. 1834, σελ. 266), κατά τό όποιον τά υπουργεία και τά 

αμέσως έξ αυτών εξαρτώμενα δημόσια καταστήματα ώφειλον νά ευρί-

σκονται έν τή νέα πρωτευούση τή 1 Δεκεμβρίου 1834. Ό τελευταίος 

έν Ναυπλίω αριθμός τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως εξεδόθη τή 5 

Νοεμβρίου 1834, ό δέ πρώτος έν Αθήναις χρονολογείται άπό 1 Δεκεμ-

βρίου τοΰ αύτοΰ έτους έν τω μεταξύ δ' έπήλθεν ή μετακόμισις είς τήν 

νέαν καθέδραν, όπου έκτοτε εργάζεται άνευ διακοπής τό δημόσιον τυπο-

γραφεϊον. Τό οίκημα δέ, είς τό όποιον έγκατεστάθη τότε έν Αθήναις, 

είναι τό αυτό, είς ο καϊ σήμερον ευρίσκεται, είς τό βορειοανατολικόν μέρος 

τής όδοΰ Σταδίου, ή οποία άδός ομως δέν ύπήρχεν ακόμη, διέσχιζε δέ 
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τό έδαφος έκεϊ τάφρος βαθεϊα, άποχωρίζουσα τους Β. στάβλους και 

τήν Β. Τυπογραφίαν άπό τής κατ' αύτο πόλεως (ίδέ χάρτην τοϋ J . Α . 

S o m m e r , A t h e n e s et ses env i rons 1:50000, σχεδιασθέντα περί 

τό 1837). 

Μετ' οΰ πολϋ ό οργανισμός τής 10 Δεκεμβρίου 1833 απεδείχθη άχρη-

στος και μετερρυθμίσθη διά τοϋ άπό 17 Μαίου 1835 διατάγματος ( Ε φ . 

Κυβ. 1835, ίδέ σελ. 153), διά τοΰ όποιου τό κατάστημα λαμβάνει τόν 

τίτλον Βασιλική Τυπογραφία και Λιθογραφία, ύπό τήν διεύθυνσιν ενός 

εφόρου. Τά μέχρι τοΰδε τμήματα τών δημοσίων και τών ιδιωτικών εργα-

σιών καταργούνται, και όργανίζονται τούτο μέν Τυπογραφία, τούτο δέ 

Λιθογραφία, έχουσαι έκαστη έπί κεφαλής άνά ένα διευθυντήν. Είς δέ 

την Λιθογραφίαν συγκεντροΰνται τά μέχρι τοΰδε παρά τή Αντιβασιλεία 

και τή έπί τών στρατιωτικών γραμματεία αυθύπαρκτα λιθογραφεία. Είς 

τό αυτό φύλλον τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως (σελ. 161) έδημοσιεύ-

θησαν και οί έξης διορισμοί ώς έφορος μέν διορίζεται ά παρά τή Α ν τ ι -

βασιλεία γραμματεύς D r A d . Mar t . A n s e l m , ώς διευθυντής δέ τής 

Τυπογραφίας ό Γ. Α π . Κοσμητής, και ό Π . Πατρίκιος διωρίσθη ταμίας 

καϊ επιθεωρητής τοΰ ύλικοΰ. Διορισμός τις είς τήν θέσιν τοΰ Διευθυντού 

τής Λιθογραφίας δέν έδημοσιεύθη διά τόν αυτόν λόγον, διά τόν όποιον 

δέν έδημοσιεύθησαν οί διορισμοί κατά τό 1833, ήτοι διότι ή θέσις ήτο 

ήδη κατειλημμ.ένη και δέν έδημιουργήθη νέα διά τοΰ διατάγματος. 

Γνωρίζομεν δ' έκ τών έν Ναυπλίω και έν Αθήναις εκτελεσθέντων έργων, 

οτι ό διευθυντής τής Β. Λιθογραφίας ήτο ό Γερμανός Φόρστερ. 

Όλίγας ήμέρας μετά τήν δημοσίευσιν τοϋ νέου όργανισμοΰ έκηρύχθη 

ένήλιξ ό βασιλεύς Οθων καϊ ή Αντιβασιλεία παρέδωκεν είς χείρας 

αυτού τάς ήνίας τής Κυβερνήσεως. Φαίνεται ότι κατά τάς ημέρας έκείνας 

έπήλθεν αταξία τις είς τήν σύνταξιν τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως, 

ής τά τελευταία εις δύο γλώσσας, έλληνικήν και γερμανικήν, εκδοθέντα 

φύλλα φέρουσι τάς έξης ήμερομηνίας· άρ. 21 άπό 17 Μαίου, άρ. 22 

άπό 18 Μαίου, άρ. 23 άπό 19 Μαίου, άρ. 24 άπό 20 Μαίου και άρ. 

25 άπό 17 Μαίου 1835, καϊ επειδή ή 20 Μαίου είναι ή ήμερα τής 

ένηλικιότητος τοΰ βασιλέως, δια τοΰτο είναι προφανές ότι τό ύπ' άριθ. 

25 φύλλον φέρει ήμερομηνίαν προγενεστέραν ή τήν τής πραγματικής 

εκδόσεως, και τοΰτο ίνα ή αντιβασιλεία επικύρωση διά δημοσιεύσεως τάς 

τελευταίας πράξεις αυτής. Και όντως τό φύλλον τοΰτο περιέχει πλή-

θος διορισμών ύπό ημερομηνίας άπό 19 Δεκεμβρίου 1834 μέχρι 19 
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Απριλίου 1835. Άπό δέ τοϋ επομένου φύλλου τής Εφημερίδος άρχε-

ται πάλιν νεα άπό άρ. 1 άρίθμησις ύπό χρονολογίαν 17 Ιουνίου 1835, 

και άπό τούδε έγκαινίζεται καί ή είς μόνην τήν έλληνικήν γλώσσαν 

έκδοσις αυτής. Εις τό φύλλον τοΰτο έδημοσιεύθη καί ή άπό 20 Μαίου 

προκήρυξις περί παύσεως τής Αντιβασιλείας, ώς καί Δηλοποίησίς τις 

άπό 19 Ιουνίου άποδεικνύουσα, ότι ή ημερομηνία καί τοϋ φύλλου 

τούτου δέν είναι ή τής πραγματικής εκδόσεως. 

Δέν γνωρίζω, τις ευθύνεται διά τάς αταξίας ταύτας, αϊ όποϊαι 

Ομως δέν επέδρασαν έπί τήν Βασιλικήν Τυπογραφίαν καί Λιθογραφίαν, 

τής όποιας τό τή 17 Μαίου 1835 διορισθέν προσωπικόν μένει είς τάς 

θέσεις του μέχρι τού έτους 1841, δτε ό μέχρι τοΰδε διευθυντής Α . 

Άνσέλμος διωρίσθη γυμνασιάρχης Ναυπλίου καί διεδέχθη αυτόν τή 26 

Μαρτίου ό Ά λ . ' Ρ . Ραγκαβής, υπουργικός σύμβουλος παρά τή έπί τών 

Εκκλησιαστικών Γραμματεία ( 'Εφ. Κυβ. 1841, σελ. 24 και 76), όστις 

κατέχει τήν θέσιν ταύτην μέχρι 3 Μαίου 1842, ότε μετετέθη είς τό έπί 

τών Εσωτερικών Υπουργείον ( Έ φ . Κυβ. 1843, σελ. 121). Ύπό τήν 

διεύθυνσιν τοΰ Α . Ραγκαβή εξεδόθη τή 25 Φεβρουαρίου 1842 Διατί -

μησις τών εργασιών τής Β. Τυπογραφίας ( Ε φ . Κυρ. 1842, σελ. 28), 

προσυπογεγραμμένη ύπό τοΰ οικονόμου καί γραμματέως Δ. Γ. Φιλά-

ρετου, όστις τότε ήδη είχε διαδεχθή τόν Πατρίκιον είς τήν θέσιν ταύτην. 

Ά λ λ ά καί περί άλλου σπουδαίου νεωτερισμού λαμβάνομεν γνώσιν έκ τής 

ανωτέρας Διατιμήσεως, ήτοι περί τής εισαγωγής τής στοιχειοποιίας είς 

τήν Β. Τυπογραφίαν. θ ά ομιλήσω περί ταύτης έν σχέσει πρός νέον τι 

Διάταγμα άπό 3 Ιουνίου 1843 ( 'Εφ. Κυβ. 1843, σελ. 89), μεταρ-

ρυθμίζον ένεκα οικονομικών λόγων τόν οργανισμόν τοϋ καταστήματος. 

Καί έν πρώτοις μία γλωσσολογική παρατήρησις - άντί τής μέχρι 

τούδε έν χρήσει λέξεως «Τυπογραφία» εισάγεται ό τύπος «Βασιλικόν 

Τυπογραφεϊον και Λιθογραφεϊον», και μετατίθεται τούτο έκ τής δικαιο-

δοσίας τοϋ υπουργείου τών Εκκλησιαστικών είς τήν τών Οικονομικών. 

Ή διεύθυνσις ανατίθεται είς άνώτερον ύπάλληλον τοΰ υπουργείου τούτου 

άνευ επιμισθίου, τό δέ προσωπικόν ορίζεται ούτως - είς εργοστασιάρχης 

τοΰ τυπογραφείου μέ μηνιαίαν μισθοδοσίαν δραχ. 130, 4 τυπογράφοι, 

4 στοιχειοθέται καί είς βοηθός, τοΰ δέ λιθογραφείου είς εργοστασιάρχης 

μέ μισθόν δραχ. 120, τρεις λιθογράφοι καϊ 4 βοηθοί. Όρίζεται δέ καί 

διά πρώτην φοράν και προσωπικόν διά τό νέον τμήμα τής στοιχειοποιίας, 

ήτοι εις διευθύνων μηχανικός μέ δραχ. 200, 2 χωνευταί καϊ 2 τυπο-
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γλύπται. Διορισμόν είς τάς θέσεις ταύτας ούδένα εύρον δεδημοσιευμένον 

έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως. Έδειξα δέ άνωτερω, ότι ήδη κατά 

τάς αρχάς τοϋ έτους 1842 ό Π. Πατρίκιος δέν εύρίσκετο πλέον είς τήν 

θέσιν τοΰ οικονόμου τής Β. Τυπογραφίας. Έ κ δέ τής διά τοϋ νεου δια-

τάγματος μεγάλως ύποβιβασθείσης μισθοδοσίας τοΰ έργοστασιάρχου συμ-

περαίνω, ότι καϊ ό Γ. Αποστολίδης Κοσμητής παρέδωκε τήν θέσιν είς 

νεώτερόν τινα και άνέλαβεν άλλην έργασίαν. Κατά τό 1850 εύρίσκομεν 

αυτόν ώς βιβλιοφύλακα τής Βασιλικής Βιβλιοθήκης, έκδώσαντα διάφορα 

συγγράμματα ('Ράγγου Βάνσα Γενεαλογίαν κτλ. ) , και τό 1859 φέρει 

τόν τίτλον ύποδιευθυντοΰ τής αυτής βιβλιοθήκης (εκθέσεις ελλανοδικών 

ένθ' άν.). Είς τήν διεύθυνσιν τοΰ Λιθογραφείου διεδέχθη τόν Φόρστερ 

κατά τόν νέον όργανισμόν τοΰ 1843 ό μαθητής αύτοΰ Ν . Στερογιάν-

νης, ελλανοδίκης και ούτος κατά τά Όλύμπια τοΰ 1859 (ίδέ εκθέσεις 

ελλανοδικών, σελ. 94). Ό δέ διά τοΰ έν λόγω διατάγματος διοργανω-

θείς διά πρώτην φοράν κλάδος τής στοιχειοποιίας ειχεν άνατεθή είς 

τόν Κωνσταντινον Δημίδην, ώς γνωρίζω έκ προφορικής ανακοινώσεως 

τοϋ κ. Ά ν τ . Μηλιαράκη. Ό Κ. Δημίδης κατήγετο έκ Κυδωνιών τής 

Μικράς Ασίας. Ό πατήρ αύτοΰ, οπλοποιός, έστειλεν αυτόν κατά τό 

1818 είς Παρισίους πρός τελειοποίησιν είς τά τής τέχνης, έμαθε δέ έκεϊ 

καϊ τήν κατασκευήν τυπογραφικών στοιχείων και εργαλείων, τή προ-

τροπή τοϋ συγχρόνως έν Παρισίοις σπουδάζοντος συμπολίτου του Κ. 

Τόμπρα. Τοΰτον έβοήθησε μετά ταΰτα έν τώ έν Κυδωνίαις τυπογραφείω, 

έσώθη δε έκ τής καταστροφής τοϋ 1821 είς Ψαρά, όπου τό 1822 έδη-

μιούργησε μικρόν τυπογραφεΐον, καταστραφέν τή 20 Ιουνίου 1824 (ίδέ 

Είρηνίδου Όμιλίαν, ένθ. άν.). Κατά τό 1828 ίδρυσε μετά τοΰ Τόμπρα 

τό πρώτον ίδιωτικόν τυπογραφεΐον έν Ναυπλίω, τό δέ 1830 έστησεν έν 

τή αύτη πόλει τήν τυπογραφίαν τοΰ Εμμανουήλ Άντωνιάδου, ην 

διηύθυνε μέχρι τοΰ 1833, ότε άπελθών μετά τοΰ Μελισταγοΰς έστησε 

νέαν τυπογραφίαν έν Σύρω κατά τό 1834. Τάς ειδήσεις ταύτας λαμβάνω 

έκ τών βιβλιογραφικών σημειώσεων μου, προτίθεμαι δέ νά ανακοινώσω 

ταΰτα έν έκτάσει είς ίδιαίτερον άρθρον. Δέν γνωρίζω πότε ακριβώς απε-

σύρθη ό Δημίδης έκ τής έν Σύρω τυπογραφίας τοϋ Γ. Μελισταγοΰς, τό 

δέ 1841 δέν ήτο πλέον έταϊρος αύτοΰ, και υποθέτω, ότι περι τό έτος 

τοΰτο θά προσελήφθη ύπό τής κυβερνήσεως είς τήν ύπηρεσίαν τής Β. 

Τυπογραφίας. Άπαντα τά έν Ελλάδι χρησιμοποιηθέντα άπό τοΰ 1828 

μέχρι περίπου τοΰ 1845 εγχώρια στοιχεία κατεσκευάσθησαν ύπό τοΰ 
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Κ. Δημίδου, Οστις είναι ό πρώτος είσαγαγών τήν τέχνην ταύτην καϊ 

έπϊ έτη πολλά ό μόνος έξασκήσας αυτήν έν Ε λ λ ά δ ι . 

Ούτως έχομεν κατά τό 1843 πλήρη τόν καταρτισμόν τού δημοσίου 

τυπογραφείου έκ τών κυριωτερων κλάδων τής τέχνης, τυπογραφικής, 

λιθογραφικής και τυποχυτικής, τών οποίων ήκολουθήσαμεν τήν βα-

θμιαίαν πρόοδον άπό τών πρώτων ήμερων τοΰ υπέρ ελευθερίας αγώνος. 

Μόνον έν γεγονός θέλω νά προσθέσω ακόμη είς τά ανωτέρω, ήτοι τήν 

τελευταίαν μετονομασίαν τού καταστήματος, ήτις επήλθε κατά τήν 

πτώσιν τού βασιλέως Όθωνος. Μέχρι τής 9 Όκτωβρίου 1862 διετη-

ρήθη ό κατά Φεβρουάριον 1833 απονεμηθείς τίτλος Βασιλικόν Τυπο-

γραφεϊον. Τ ή επομένη, 10 Όκτωβρίου, εξεδόθη τό περίφημον ψήφισμα 

τοΰ Έθνους, τό όποιον έδημοσιεύθη διά τοΰ επομένου φύλλου τής Ε φ η -

μερίδος τής Κυβερνήσεως άπό 13 Όκτωβρίου 1862, καί άπό τής ημέρας 

ταύτης έπανελήφθη ή αρχαία πρώτη ονομασία, τήν οποίαν διατηρεί καϊ 

σήμερον, « Έθνικόν Τυπογραφεϊον». 

Φ. ΒΙΛΠΕΡΓ 



Ο ΠΛΟΥΣ TOΥ ΩΚΕΑΝΟΥ 

Εφέτος ό χειμών υπήρξε πανταχού εκτάκτως δριμύς, φοβέραι δέ 

τρικυμίαι συνετάραξαν τούς ωκεανούς και τά πελάγη. Τό έτος έση-

μειώθη διά ναυαγίων δραματικών, πλείσται δέ άνθρώπιναι υπάρξεις 

προσηνέχθησαν ώς θύματα είς τάς εναλίους θεότητας. Έπίκαιρον άρα 

θεωροϋμεν νά παραθέσωμεν ώδε έν μεταφράσει τό έπόμενον άρθρον περί 

τών κινδύνων και τών συγκινήσεων τοϋ ώκεανείου πλου, είλημμένον έκ 

γαλλικού περιοδικού, έξ ού καταφαίνεται πόσον και μετά τάς προόδους 

τής ναυπηγικής καϊ τής ναυτικής τέχνης έν γένει ανίσχυρος ακόμη 

απομένει ό άνθρωπος απέναντι τοϋ φοβερού στοιχείου, ού είς μάτην επι-

διώκει τήν καθυπόταξιν. 

«Ελέχθη πολλάκις, ότι ό κίνδυνος διά τά πλοία αρχίζει μόνον όταν 

ταΰτα προσεγγίσωσιν είς τήν ξηράν, πράγματι δέ τά πλείστα τών 

ναυαγίων συμβαίνουσι, διότι τά πλοία έξοκέλλουσιν είς τήν ξηράν, 

ώς εξάγεται έκ τοΰ πένθιμου πίνακος, τοΰ δημοσιευομενου κατά μήνα 

ύπό τών γραφείων L l o y d και V e r i t a s . Έν άνοικτώ πελάγει τό 

πλοϊον δύναται νά φύγη πρό τής τρικυμίας - άλλά παρά τάς άκτάς 

ό άνεμος τό ρίπτει σχεδόν πάντοτε έπί τών σκοπέλων μετά σφοδρότητος 

καθ ής αδυνατεί νά παλαίση ή άτμομηχανή. Σήμερον ευτυχώς αί 

τοιαϋται συμφοραί είναι όλιγώτερον συχναί ένεκα τής τεραστίας προόδου 

τής γενομένης περί τήν ύπηρεσίαν τών φάρων και τών σημαντήρων τών 

ακτών. Ό προσεγγίζων εις τά παράλια ταύτης λαμβάνει γνώσιν μακρόθεν 

διά τών φωτεινών άκτίνων τών φθανουσών μέχρις αύτοΰ διά μέσου τοΰ 

σκότους τής νυκτός και κάποτε διά μέσου τής όμίχλης, τών έξακον-

τιζομένων μετά πολυτίμου ακριβείας ύπό φάρου κειμένου έπί τής 

μάλλον προεχούσης άκρας τής παραλίας, ή και έπί άπομεμονωμένου 

σκοπέλου. Όσάκις τό φώς τοΰ φάρου αδυνατεί νά διαπεράση τήν όμί-

χλην ή όσάκις αύτη επικρατεί έν ήμερα και έμποδίζει τήν θέαν, 

τίθενται είς χρήσιν προαγγελτικά μέσα ακουστικά, διά κεράτων και 
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σαλπίγγων και αυλών ατμομηχανής, ων ό βραγχνός ήχος άγγέλλει τήν 
γειτνίασιν της ξηράς καϊ τούς έπακολουθοΰντας αυτήν κινδύνους. 

Βεβαίως τά ναυάγια τών πλοίων έξοκελλόντων είς τήν άκτήν συμ-
βαίνουσιν ακόμη, πολλά δέ προσφάτως άνεγράφησαν τοιαϋτα δυστυχή-
ματα καθ' άς ημέρας ή θάλασσα έμυκατο παρά τάς αμμώδεις άκτάς 
τής Βορείου θαλάσσης, παρά τάς Λάνδας τής Γασκωνίας ή παρά τούς 
γρανιτικούς βράχους τής Βρεταννίας, Οπου θραύεται αφρίζουσα. Ά λ λ ' ή 
συμφορά δέν είναι πλέον τόσον φοβερά έν ταίς συνεπείαις της, όπως ήτο 
ή τ ί ς Αμφιτρίτης, απολεσθείσης αντικρύ τής Βουλώνης- έκτος εϊς τινα 
περιστατικά ανεξήγητα, όπως ήτο ή έξαφάνισις του Δρωμμονδ-Κάστλ, 
ούτινος, ένώ κατέπλεε μέ εύδιον καιρόν, διερράγη ή τρόπις προσκρούσασα 
είς υφάλους ένδεικνυομένας ύπό τών χαρτών και κειμένας είς μέρη καλώς 
φωτιζόμενα. Συνηθέστατα σήμερον, προκειμένου τουλάχιστον περί τών 
μεγάλων ατμόπλοιων, τά ναυαγοσωστικά πλοιάρια ρίπτονται είς τήν 
θάλασσαν και τά αξιοθαύμαστα αυτών πληρώματα κατορθοϋσι νά 
σώζωσι τούς πλείστους τών ναυαγών. Τέλος οί άπολλύμενοι θνήσκουσι 
ταχέως και δέν διατρέχουσι τόν κίνδυνον τής φρικώδους αγωνίας τής πεί-
νης και τής μονώσεως, ών οί επιβαίνοντες τής σχεδίας τής Μεδουσης 
υπήρξαν τά οικτρότατα θύματα. 

Πλήν δυστυχώς, όσαι και άν συνετελέσθησαν αναντίρρητοι πρόοδοι 
εις τήν ναυπηγικήν, πολλά ακόμη πλοία, και δή ατμοκίνητα, άπόλλυν-
ται οίκτρώς έν τή θαλασσή, τά οποία οί στατιστικοί πίνακες άναφέρουσιν 
είς τήν στήλην τών βυθισθέντων ή ύπό τόν μυστηριώδη προσδιορισμόν 
τών «έξαφανισθέντων άνευ τινός είδήσεως». Ώ ς έπί τό πλείστον τό 
συμβάν παρέρχεται άπαρατήρητον ύπό πάντων, πλήν τών άπολεσάντων 
συγγενή τών τινα κατά τό δυστύχημα - διασώζεται μόνον ή μνήμη τών 
ιδιαζόντως φρικωδών δυστυχημάτων ένεκα τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών 
πνιγέντων ή τών γνωσθεισών σκληρών περιπετειών τών ναυαγών. Τις 
δέν ένθυμείται τό ναυάγιον τοΰ Αετου ή τοΰ Foederis A r c a , ών οί 
επιζήσαντες έπιβάται έξετράπησαν εις σκηνάς άληθοΰς κανιβαλισμοΰ ; 
Τις δέν ήκουσε περί τοΰ ναυαγίου τής Πόλεως Χάβρης ; Τό άτμόπλοιον 
τοΰτο έπανερχόμενον έκ Νέας Υόρκης είς Γαλλίαν μετά 313 επιβατών 
συνεκρούσθη έν άνοικτώ πελάγει τή 22 Νοεμβρίου 1873 μετά τοΰ 
αγγλικού τριιστίου l.och E a r n το ίστιοφόρον υπερίσχυσε, φεΰ ! προ-
ξένησαν διά τής πρώρας του είς τά πλευρά τοΰ άτμοπλοίου ρήγμα 
πέντε μέτρων πλάτους, μετά δώδεκα δέ λεπτά ή Πόλις Χάβρη κατε-

1 I 
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βυθίζετο, συμπαρασύρουσα είς τήν άβυσσον 226 έκ τών επιβατών αυτής. 
Τό αυτό έτος κατεποντίσθη τό άτμόπλοιον Ατλαντικός, φέρον 1038 έπι-
βάτας, έξ ών 300 περίπου ήδυνήθησαν νά σωθώσι χάρις είς τήν γειτνίασιν 
τής ξηράς. Επίσης παραμένει βεβαίως παρά τοις πολλοίς ή άνάμνησις 
τού ναυαγίου τής Πόλεως τών Παρισίων, ανηκούσης είς τήν Υπερωκεά-
νειον Έταιρείαν καί βυθισθείσης ύπό αγγλικού πλοίου, καθώς και διαφό-
ρων άλλων, έν οίς καί ή Ελβα πρό τίνων ετών. Τό άτμόπλοιον τούτο 
άνήκεν είς τήν έταιρείαν τοϋ Βορειογερμανικού Λόϋδ, είχε δ' αποπλεύσει έκ 
Βρέμης κατευθυνόμενον είς Νέαν Ύόρκην, ότε τή 30 Ιανουαρίου 1895 
συνεκρούσθη μετά τού αγγλικού ατμόπλοιου Κραθίας είς 50 περίπου 
μιλίων άπόστασιν άπό τών αγγλικών ακτών. Εντός ολίγων λεπτών το 
δυστυχές σκάφος έβυθίσθη έκ τών όπισθεν καί έκ τών επιβαινόντων αυτού 
354 ατόμων 20 μόνοι έσώθησαν ! Επίσης πρόσφατον είναι καί διά τοΰτο 
παρά τοις πολλοίς γνωστόν τό ναυάγιον τής Πόλεως τον Σαιν - Ναζαίρ 
άρκοΰσι δέ τά παραδείγματα ταύτα διά νά καταδείξωσιν ότι καί έν άνοι-
κτώ πελάγει ό πλους δέν είναι τόσον ακίνδυνος, οσον ενίοτε ισχυρίζονται. 

Έ κ τών κινδύνων τών έπαπειλούντων τά σκάφη κατά τόν ώκεά-
νειον αυτών πλουν, ευθύς ώς καταλείπουσι τήν ζώνην τών ρηχών ύδά των 
καί τών υφάλων τήν έκτεινουμένην παρά τήν άκτήν, παραλείπομεν τούς 
κυκλώνας, οϊτινες ένσκήπτουσιν είς τόν Ατλαντικόν, καί μάλιστα είς 
τόν νότιον, όλως εξαιρετικώς. Υπολείπονται όμως πάντοτε ή σύρραξις 
μετ 'άλλου πλοίου, ερχομένου αντιθέτως ή τέμνοντος τήν όδόν, ή σύγ-
κρουσις πρός λείψανόν τ ι ναυαγίου επιπλέον, ή διά τά ατμόπλοια ιδίως 
τά μεταβαίνοντα έξ Ευρώπης είς τάς Ήνωμένας Πολιτείας όγκων πάγου 
πλεόντων, κατερχομένων έκ βορρά, πρός ους ή σύρραξις είναι επίφοβος 
καϊ δι' αυτά τά μεγάλων διαστάσεων πλοία, καί τό πΰρ, τό οποίον έξ 
αμελείας ενδέχεται ν' άναφθή είς μέρος τ ι τοϋ κύτους ή είς άλλην 
μεμονωμένην γωνίαν, νά μένη εκεί ύποβόσκον έπί τινα χρόνον καί έπειτα 
νά έκραγή διά μιας μετά φοβέρας σφοδρότητος, καθ ής μάταιος πολ-
λάκις αποβαίνει πάς άγων. Ώ ς πρός τό ύδωρ τό είσδύον είς τό σκάφος 
έκ τής ορμής τών κυμάτων, τά μεγάλα καί ισχυρά πλοία, περί ών κυρίως 
ένταΰθα πραγματευόμεθα, μικρόν έξ αυτού διατρέχουσι κίνδυνον, σπα-
νίως δέ συμβαίνει όγκος μέγας θαλασσίου ύδατος νά φονεύση αυτά, 
κατά τήν γραφικήν τών ναυτών έκφρασιν. 

Ειπομεν ανωτέρω τό πΰρ, καί τοΰτο φέρει είς τήν άνάμνησίν μας 
τήν πυρκαϊάν τήν έκραγεϊσαν πρό δεκαετίας έπί τής Γαλλίας τό πλή-
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ρωμα εδέησε νά παλαίση κατ' αυτής έπί ολόκληρους ημέρας, μόνον δε 
χάρις είς τήν καρτερίαν καί τήν ψυχραιμίαν τών ανδρών τό άτμόπλοιον 
ήδυνήθη νά φθάση είς λιμένα, καίτοι τό πΰρ έξηκολούθει νά κατα-
τρώγη τά σπλάγχνα του. Εις τοιαύτας περιστάσεις φρικώδες αναφύεται 
δίλημμα διότι έάν θελήσωσι νά ίδωσι που ακριβώς εινε ή εστία τοΰ 
πυρός, υπάρχει ά κίνδυνος ν' αναπήδηση διά μιας φοβερά στήλη φλογών, 
έξαπτομένου αιφνιδίως τού πυρός ύπό τοΰ αέρος, καί τότε είναι άφευ-
κτος ό όλεθρος τοϋ πλοίου, όπερ θά δημοσιευθή είς τον άπαίσιον πίνακα 
τοΰ V e r i t a s . 

Πρός αποφυγήν τών όγκων τού πάγου, καθώς προσέτι καί τών αλιευ-
τικών πλοίων (άτινα ενδέχεται μεν νά καταβυθισθώσιν, άλλά πολλάκις 
συμπαρασύρουσι καί τά βυθίζοντα αυτά πλοία είς τήν άβυσσον), τά ατμό-
πλοια προτιμώσι νά διέλθωσι κάτωθεν τής σύρτεως τής Νέας Γής, άντί 
νά διαπλεύσωσιν αυτήν, έκτος έάν φοβώνται μή μηκύνωσιν υπέρ τό δέον 
τόν πλουν. Μεθ όλα ταύτα ή συνάντησις τών πάγων είναι πάντοτε ενδε-
χομένη, τοσούτω μάλλον, όσω έπί διάστημα τι πολλάκις ό πλους γίνε-
ται έν τώ μέσω τής ομίχλης - κατά δέ τόν χειμώνα τό ύδωρ τό πϊπτον 
έπί τοΰ σκάφους συμπήγνυται καί σχηματίζει είδος τ ι σκεπάσματος έκ 
πάγου, λίαν κινδυνώδους. Εϊδομεν τήν φωτογραφίαν τού ατμόπλοιου 
B a r n s t a b e , καταπλεύσαντος είς Βοστώνην κατά Φεβρουάριον τοΰ 
1895, φέροντος δέ έπ' αύτοΰ όγκον πάγου καλύπτοντα διά τοΰ τερα-
στίου αύτοΰ βάρους όλόκληρον τό έμπρόσθιον μέρος τοΰ σκάφους μέχρι 
τής γέφυρας. Τόσον δέ πραγματικός είναι ό τοιούτος κίνδυνος, ώστε είς 
τά νεώτερα σκάφη κατηργήθη ένεκα αύτοΰ τό πρώην σύστημα τών 
ιστών καί τών έξαρτυμάτων. Οί άπομένοντες μικροί τό ύψος ίστοϊ καί 
είς αυτά ακόμη τά παλαιοτέρας κατασκευής ατμόπλοια, όπως ή Του-
ραίνη ή ή Τευτονία, χρησιμεύουσι μόνον πρός άναπέτασιν σημαιών ή 
πρός τοποθέτησιν βαρούλκων. Παρά τά παράλια τής Νέας Γής τά 
έξαρτύματα καί τά σχοινιά εν γένει, όταν έπικρατή παγετός, καλύ-
πτονται ύπό παμμεγίστων σταλακτιτών έκ πάγου αποτελούντων βάρος 
τεράστιον καί μετατοπιζόντων επικινδύνως τό κέντρον τής βαρύτητος 
τοΰ σκάφους. 

Τα δέ έπιπλέοντα λείψανα του ναυαγίου είναι κινδυνωδέστερα καί τών 
όγκων τοΰ πάγου, καθότι πολλάκις κρύπτονται άναμέσον δύο κυμά-
των, ώστε και ό οξυδερκέστερος φρουρός δέν δύναται νά τά διακρίνη 
εγκαίρως. Τ ά τεμάχια ταύτα είναι λείψανα προγενεστέρου ναυαγίου. 
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Ενίοτε επιπλέει όλόκληρον τό σκάφος, και έν καλή καταστάσει μάλι-

στα, πλοίου έγκαταλειφθέντος ύπό τοϋ πληρώματος, θεωρήσαντος άφευ-

κτον τόν καταποντισμόν του, και τό σκάφος αυτό φέρεται κυμαι-

μενον ώς σώμα άψυχον ύπό πάντων τών ρευμάτων τοϋ Ατλαντ ι -

κού. Έ κ τούτου έπλάσθη ό μύθος τοΰ Φασματώδους Όλλανδικου 

πλοίου και εκ τούτου εξηγείται ό τρόμος, όν προυκάλει ή έμφάνισις 

αύτοΰ, διότι ώς έπί τό πολύ αύτη έχει συνεπειαν σύρραξιν τρομεράν. 

Αδύνατον νά φαντασθή τις πόσον πολυάριθμα είναι τά λείψανα ταΰτα 

τών πλεόντων σκαφών, διαρκώς παρασυρόμενα και μετακινούμενα ύπό 

τοΰ σάλου τοΰ ώκεανοϋ, έως Οτου ό σεσηπώς αυτών σκελετός διαλυθή 

και βυθισθή. Είναι δέ τόσον μέγας ό έξ αυτών κίνδυνος, ώστε ή Κυβέρ-

νησις τών Ηνωμένων Πολιτειών έπί τή βάσει συλλεχθεισών πληροφο-

ριών καταρτίζει εκάστοτε χάρτην τής μετατοπίσεως τών τοιούτων 

λειψάνων, χρησιμοποιεί δέ μάλιστα και είδικόν πλοίον πρός άναζήτησιν 

και καταστροφήν αυτών. Έ κ τών γνωστών πληροφοριών περί τοϋ αιφνί-

διου ναυαγίου τής Πόλεως Σαιν-Ναζαίρ, δυνάμεθα νά είκάσωμεν ότι 

τό δυστύχημα αυτό έπήλθεν ένεκα τής συναντήσεως ενός τών τοιού-

των πλωτών σκοπέλων. 

Ό κίνδυνος συνίσταται είς τήν σύρραξιν, ήτις δυσκόλως αποφεύγεται, 

διότι τό «φασματώδες πλοίον» ουδέν πράττει όπως παραμερίση και απο-

φυγή τήν σύγκρουσιν τοΰ επερχομένου κατ'αύτοΰ έτερου πλοίου, στερεί-

ται δέ και τών όδηγητικών φώτων. Άλλως τε και ή συνήθης σύρραξις 

μεταξύ κυβερνωμένων πλοίων είναι δυστυχώς συχνή, μεθ' όλον τό συμφέ-

ρον, τό όποιον έχουσι τά πλοία όπως τήν άποφεύγωσι πάση δυνάμει, 

μεθ'όλα τά φώτα, τά όποια πρέπει νά είναι κανονικώς άνημμενα, και 

τάς παντοειδείς προφυλάξεις, τάς καθορισθείσας διά διεθνών συνθηκών. Ό 

κίνδυνος δε είναι τόσω μεγαλύτερος, όσω τά δύο συγκρουόμενα πλοία 

άγονται μετ' ιδίας εκαστον φοράς και επομένως ή σφοδρότης τής συγ-

κρούσεως είναι διπλασία - φαίνονται ώς θαλάσσια τέρατα έφορμώντα οιονεί 

κατ ' αλλήλων ιν άλληλοσπαραχθώσι. Πρέπει δέ νά σημειωθή, ουχί 

βεβαίως πρός παρηγορίαν τών επιβατών, Οτι τά έκ χάλυβος νεώτερα 

σκάφη άντέχουσιν είς τά τοιαύτα δυστυχήματα όλιγωτερον ή τά ξύλινα 

διότι τό μέταλλον σχίζεται και διαστέλλεται τό ρήγμα, ένώ τό ξύλον 

απεναντίας πάντοτε συστέλλεται και τείνει νά φράξη τό άνοικτόν τραύμα. 

Βεβαίως έξ όλων τών θαλασσίων κινδύνων ή σύρραξις ειναι ή δεινό-

τατη άπροόπτως καταλαμβάνει τον έπιβάτην έν τώ μέσω τής νυκτός 
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και δέν παρέχει αύτώ ούτε κάν τόν καιρόν νά έξέλθη τοΰ κοιτωνίσκου 
του, ένθα ήτο κατακεκλιμένος. Ά ς άναγνώσωσιν οί βουλόμενοι τάς σελί-
δας τής καταστροφής τής Ελβας και θά ϊδωσιν όποιον φρικώδες δράμα 
συνέβη έν διαστήματι ολίγων στιγμών. Έ ν τώ σκότει κλονισμός φοβε-
ρός παράγεται και ακούεται αίφνης ό τριγμός θραυομένου μετάλλου - ή 
πρώρα της Κραθίας, φερομένης μετά μεγάλης ορμής προσβάλλει τό άτυ-
χες άτμόπλοιον και ανοίγει εύρείαν εις τά πλευρά του όπήν, δ ι ή ς τό 
ύδωρ εισδύει άκατάσχετον τά φώτα τής Ελβας σβέννυνται- αϊ μηχα-
ναι δέν δύνανται πλέον νά λειτουργήσωσιν- όλαι αί ηλεκτρικάι λυχνίαι 
βυθίζονται είς τό σκότος.Εντός τοϋ ζόφου εκείνου πρέπει νά παρασκευα-
σθή τό έργον τής σωτηρίας. Υπάρχει έλπίς ότι ή πειθαρχία θά προλάβη 
τήν σύγχυσιν άλλ' απέναντι τοΰ έπαπειλοϋντος τούς έπιβάτας θανάτου 
ό τρόμος κυριεύει πάντας, έκφρονες είναι αί γυναίκες και τά παιδία, 
όσους κατώρθωσε τό πλήρωμα ν' αναβίβαση έπί τοΰ καταστρώματος, 
όπως δέ συμβαίνει είς τάς τοιαύτας περιστάσεις, ουδείς σχεδόν έσωθη. 

Και αληθώς μέν ή νεωτέρα επιστήμη παρέσχεν είς τήν ναυτιλίαν 
δύο όπλα, διά νά παλαίη κατά τών συρράξεων ή τουλάχιστον κατά 
τών συνεπειών αυτών, ήτοι τό ήλεκτρικόν φώς, τό επιτρέπον νά φαίνη-
ται έξ αποστάσεως τό έπερχόμενον πλοίον και τά κεχωρισμένα δια-
φράγματα. Ταΰτα διαχωρίζουσι τό πλοίον είς πολλά διαμερίσματα ικανά 
νά έπιπλέωσιν άφ' εαυτών κατά θεωρίαν δέ ή εισροή τοϋ ύδατος εντο-
πίζεται πάντοτε δι ' αυτών είς τρόπον, ώστε τό πλοίον νά δύναται νά 
έπιπλέη και οταν έτι εχη έν ή δύο τών διαμερισμάτων τούτων πεπλη-
ρωμένα ύπό τοΰ είσρεύσαντος ύδατος και φέρη τεράστιον τραϋμα εις τά 
πλευρά. Ά λ λ ά δυστυχώς έν τή ομίχλη τής σύρτεως τής Νέας Γής, 
έπί παραδείγματι, και αυτό τό ήλεκτρικόν φώς δέν φαίνεται μακροθεν 
τά δέ διαμερίσματα, χάριν τής εσωτερικής υπηρεσίας έχουσι θύρας, 
αϊτινες ουδέποτε ευρίσκονται κεκλεισμέναι κατά τήν στιγμήν τοΰ δυστυ-
χήματος. 

Πρέπει δέ νά όμολογήσωμεν ότι ό κίνδυνος τών συρράξεων είναι έτι 

μεγαλύτερος σήμερον μεταξύ τών νεωτέρων ατμόπλοιων, τών διασχι-

ζόντων έν πάση ταχύτητι τήν μεταξύ τοϋ Νέου και τοΰ Παλαιού Κό-

σμου άπόστασιν. Κατά τό 1876 τό άτμόπλοιον έπλεε μέ ταχύτητα 24 

περίπου χιλιομέτρων τήν ώραν, έχρειάζετο δέ ένδεκα ημέρας και δεκα-

οκτώ ώρας διά νά φθάση είς Φιλαδέλφειαν. Σήμερον έν τών μεγάλων 

γαλλικών ατμόπλοιων, ή Τουραίνη, διανύει τό αυτό διάστημα είς έπτά 
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ημέρας καί ένδεκα ώρας. Υπερβαίνουσι δέ αυτό κατά τήν ταχύτητα 
τά μεγάλα ατμόπλοια άλλων ξένων εταιρειών, οίον ή Τευτονία τής εται-
ρείας τοϋ Λευκού Αστέρος, ό Βισμαρκ, τής Άμβουργίου εταιρείας, ό 
Αγιος Παυλος τής Αμερικανικής Ατμοπλοίας, διανύοντα κατά μέσον 
32 περίπου χιλιόμετρα τήν ώραν, ή Λευκωνία καί ή Κομπανία τής 
περίφημου Εταιρείας Κοΰναρδ. έχουσαι ταχύτητα 39 σχεδόν χιλιομέ-
τρων. Καί ταύτας έτι υπερτερεί κατά τόν συναγωνισμόν έν τώ διάπλω 
τοϋ Ώκεανοϋ τά νεωστί άναλαβόν τήν τοιαύτην ύπηρεσίαν άτμόπλοιον 
τοϋ Βορειογερμανικού Λόϋδ Γουλιέλμος ό Μέγας, πλέον μετά ταχύτητος 
ανωτέρας τών 11 χιλιομέτρων καθ' ώραν, τουτέστιν ίσης πρός τήν τών 
συνήθων σιδηροδρομικών αμαξοστοιχιών. Ά λ λ ' αί μέν άμαξοστοιχίαι, 
θεωρητικώς τουλάχιστον, προστατεύονται ύπό σημείων, διατρέχουσιν 
όδόν καθωρισμένην, είς ήν δέν επιτρέπεται νά εΐσέλθωσιν έτεραι άμαξο-
στοιχίαι έρχόμεναι αντιθέτως, οτε δέ ή υπηρεσία αυτών λειτουργεί 
καλώς, πάντοτε άφίεται χρονικόν τ ι διάστημα μεταξύ τής εκκινήσεως 
δύο αλλεπαλλήλων αμαξοστοιχιών. Ενώ είς τον Ώκεανόν δέν συμβαί-
νει τό αύτό' κατ ' ούσίαν δέν υπάρχει διά τε τόν άνάπλουν και τόν 
κατάπλουν ειμή μία μόνη οδός, ή συντομωτέρα, τά δέ ατμοπλοία τά 
διανύοντα αυτήν έν πάση ταχύτητι άγνοοΰσιν άν έπέρχηται ή οΰ 
κατ' αυτού έτερον άτμόπλοιον μετά τής αυτής φοράς. Είτα άς λάβω-
μεν ύπ' όψει ότι πυκνή ομίχλη συνήθως επικρατεί έπί δεκάδας χιλιομέ-
τρων πρός νότον τής σύρτεως τής Νέας Γής καί είς τά πέριξ έτι τής 
Νέας Υόρκης, είς μέρη δηλαδή ένθα ακαταπαύστως πλέουσιν ατμό-
πλοια. Τό μέγα ύπερωκεάνειον σκάφος έλαττοϊ τότε τήν ταχύτητα 
του, άλλ' όχι καί πολύ, διότι οί έπιβάται έπιθυμοϋσι νά φθάσωσι τό 
ταχύτερον καί διότι υπάρχει εθνική φιλαυτία εις τόν διαγωνισμόν μυκά-
ται δέ τότε ό αυλός τής ατμομηχανής καί κρούεται αδιαλείπτως ό 
κώδων καί οί εποπτεύοντες φρουροί προσπαθοΰσι νά διακρίνωσι διά μέσου 
τής νεοέλης. Ά λ λ ά τό βλέμμα δέν δύναται νά είσδυση πέραν τής απο-
στάσεως έκατοντάδος μέτρων καί τά συναντώμενα πλοία καθίστανται 
συνήθως ορατά, ότε είναι αδύνατον πλέον ν' άποσοβηθή ή σύγκρουσις. 

Ά λ λ ά και οταν έτι δέν ύπάρχη ομίχλη, άς φαντασθή έκαστος μετά 
πόσης ιλιγγιώδους ταχύτητος προσεγγίζουσα είς άλληλα δύο ατμόπλοια 
διανύοντα 40 χιλιόμετρα καθ' ώραν. Καί όταν έτι διακρίνωσιν άλληλα 
έξ αποστάσεως 1200 ή 1300 μέτρων, έάν ό πλοίαρχος δέν δείξη την 
άπαιτουμένην ετοιμότητα, έάν οι χειρισμοί δέν έκτελεσθώσιν εκατέρωθεν 
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μετά μεγίστης συμφωνίας, εντός στιγμής επέρχεται ή σύρραξις μετά 
φοβέρας ορμής. 

Ωστε ή πρόοδος τής ώκεανείου ναυσιπλοίας, έκδηλωθείσα πρό πάντων 
διά τής σημαντικής μειώσεως τής διαρκείας τοΰ πλου, συνεπήγαγεν 
άφ' έτερου έπαύξησιν τοΰ κινδύνου τών συρράξεων. Τό σύστημα τών 
διαχωρισμάτων έτελειοποιήθη καί τά τελευταϊον ναυπηγηθέντα ύπερω-
κεάνεια σκάφη έχουσιν αντλίας ίσχυράς, δυναμένας νά έξάγωσιν έκ τοΰ 
κύτους των 36 χιλιάδας εκατολίτρων καθ' ώραν. Ά λ λ ' όμως τά μεγά-
λης ταχύτητος ατμόπλοια υπόκεινται και είς άλλους κινδύνους, οϊτινες 
έγκεινται είς τό τεράστιον σύστημα τών μηχανών αυτών. Πάντα τού-
των τά τεμάχια διολισθαίνουσι, στρέφονται, ανέρχονται καί κατέρχον-
ται μετά ιλιγγιώδους ταχύτητος, ένώ ή θάλασσα καί αϊ θύελλαι σείουσι 
σφοδρώς τό σκάφος. Φαντάσθητε δέ τί έστιν έλιξ διαμέτρου περίπου 
7 μέτρων, έλκουσα δέ βάρος 26 χιλιάδων χιλιόγραμμων, νά περιστρέ-
φηται 77 φοράς κατά λεπτόν ! 

Τό αυτό ρητέον καί περί τών άλλων πελωρίων μηχανημάτων, άτινα 
περικλείουσι τά σπλάγχνα τοΰ Αυτοκράτορος Γουλιέλμου, τής Λευκανιας 
καί άλλων παραπλήσιων σκαφών. Διαρκώς πρέπει νά βρέχωνται διά 
ψυχροΰ ύδατος όλα εκείνα τά ογκώδη κινούμενα τεμάχια, τά όποια 
έπιψαύουσιν άλληλα, άλλως πυρακτούνται καί ή μηχανή στάματα έπι-
φερουσα φοβερόν είς τό σκάφος κλονισμόν. Άλλως τε δέ αί τοιαΰται 
μηχαναί λειτουργοΰσι μετά τοιαύτης ταχύτητος, ώστε αδύνατον νά 
έννοηθώσιν αί παραγόμεναι μικραι βλάβαι, ειμή όταν γείνωσι σοβαρώταται. 

Άπόδειξις τούτου είναι τά διάφορα δυστυχήματα τά έπελθόντα αλλε-
πάλληλος είς τά σκάφη τών διαφόρων ύπερωκεανείων εταιρειών. Παρα-
λείπομεν τό πρόσφατον συμβάν τής Καμπάνιας άλλά τις έλησμόνησεν 
ότι κατά τό 1895 ή Γασκωνία έσχεν έν τών εμβόλων αυτής θραυσθέν 
ένεκα τών τιναγμών τής έλικος, ήτις περιεστρέφετο είς τόν αέρα, οσάκις ή 
πρύμνη τοΰ πλοίου έξήρχετο τοΰ ύδατος ; Τω 1890 τό άτμόπλοιον C i t y 
o f P a r i s , εύδίου όντος τού καιρού, υπέστη παρόμοιον δυστύχημα, τό 
όποιον Ομως ολίγον έλειψε νά έχη σοβαρωτάτας συνεπείας ή μηχανή 
αύτοΰ συνετρίβη, διότι ό άξων τής ελικος είχεν ωσαύτως θραυσθή, άνε-
τινάχθη δέ, καί τά διάφορα αυτής τεμάχια ώσεί μυδράλλία διέτρησαν 
τάς πλευράς τοΰ σκάφους, οπόθεν τό ύδωρ ήρξατο είσρέον. Βεβαίως, 
έάν έπήρχετο ή ελαχίστη τρικυμία, τό άτμόπλοιον θά κατεποντίζετο 
όμοΰ μετά τών χιλίων αύτοΰ επιβατών. Καί τοΰ ατμόπλοιου Όμβρική 
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έθραύσθη επίσης ό άξων κατά τόν πλουν, άλλ' ευτυχώς άνεκαλυφθη 
εγκαίρως ή βλάβη, και έπεσκευάσθη. Είς χιλιάδας δέ πολλάς ανέρ-
χονται τά παραδείγματα τών ατμόπλοιων, όσα έπαθον ρήξιν η βλάβην 
τής έλικος. 

Ά λ λ ά μετά τόν ζοφερόν τοΰτον πίνακα τών κινδύνων, άς σπεύσωμεν 
νά όμολογήσωμεν ευχαρίστως ότι, ώς εξάγεται έκ τών στατιστικών, 
μετά τόν πολλαπλασιασμών τών ατμόπλοιων ή αναλογία τών κατά 
θάλασσαν δυστυχημάτων σημαντικώς ήλαττωΟη. Χωρίς ομως νά 
θέλωμεν νά καταστήσωμεν ζοφερώτερον τόν πίνακα χάριν μείζονος έντυ-
πώσεως, όφείλομεν νά προσθέσωμεν ότι ή σοβαρότης τοΰ έκ τών συρρά-
ξεων κινδύνου καθίσταται όσημέραι μεγαλύτερα, ότι αί πυρακτούμεναι 
μηχαναί είναι φόβος πάντοτε νά μεταβάλλωνται είς ηφαίστεια και τά 
περιστρεφόμενα μηχανήματα νά θραύωνται. Οθεν βλέποντες τάς άτμο-
πλοϊκάς εταιρείας ναυπηγούσας νέα πελώρια ύπερωκεάνεια σκάφη, οποίον 
ή Ωκεανία τής αγγλικής εταιρείας ή διανύουσα τεσσαράκοντα δύο καϊ 
ήμισυ χιλιόμετρα καθ'ώραν, άναλογιζόμεθα ακουσίως, άν δεν είναι αφρο-
σύνη νά έπιδιώκωμεν τήν έκτακτον ταύτην ταχύτητα διά τόν πλουν τοΰ 
Ώκεανοϋ και άν δέν είναι προτιμότερον ν' άναζητηθώσι πρότερον τά 
μέτρα τής ασφαλείας τά εφαρμοστέα είς τοιοΰτο ταξείδιον. 

Χ. 



ΠΕΡΙ ΤΩΝ EN ΚΟΡΣΙΚΗι ΕΛΛΗΝΩΝ 

- • · — 

Ή Έλληνική φυλή ουδέποτε έπί τουρκοκρατίας έπαυσεν αγωνιζομένη 

υπέρ τής ελευθερίας. Είς τους απρόσιτους βράχους τής Μάνης, είς τάς 

κορυφάί τοΰ Ολύμπου καί τών Αγράφων, καί όπου μόνοι οί αετοί 

κατορθοΰσι ν' άνακαλύπτωσι διόδους καί κρησφύγετα, εκεί κατέφευγον 

οί λεοντόθυμοι άρματωλοί αδοντες τό 

«Παμέ νά λημεριάσωμε όπου φωλιάζουν λύκοι 
παρά αε Τούρκους, μέ θεριά καλύτερα νά ζοϋμε». 

Ε κ ε ί διετηρεϊτο αβεστον τό πΰρ τής ελευθερίας έκεϊ τό καρυοφύλλι 
καί τό σπαθί έσχιζον καί κατεπάτουν τά σουλτανικά φερμάνια, ταράτ-
τοντες τά αιματηρά όνειρα τών άγάδων τυράννων. 

Έν Μάνη ουδέποτε εγκατέστησαν τουρκικάι άρχαί, διότι άπεκρού-
σθησαν πάντοτε μετά μεγάλου φόνου οί άποπειραθέντες νά δαμάσωσι 
τούς ορεσίβιους τοϋ Ταϋγέτου κατοίκους όθεν περιωρίσθη ή Τουρκική 
κυριαρχία είς έπιβολήν ασήμαντου ετησίου φόρου υποτέλειας (μακτοΰ), 
4 χιλιάδων γροσιών, οί δέ Μανιάται έκυβερνώντο ύπό καπετάνων εχόν-
των έπί κεφαλής ένα άνώτερον, τόν Μπάς-καπετάν. 

Ούτως είχον τά πράγματα μέχρι τού Κρητικού πολέμου έπ' αύτοΰ 
όμως προσέτρεξαν πανταχόθεν οί μαχιμώτεροι τών Ελλήνων καί κατε-
τάχθησαν ύπό τήν σημαίαν τοΰ Ά γ . Μάρκου. Τοτε έκτος τής Κρήτης 
καί είς τήν Στερεάν καί είς τήν Πελοπόννησον εξερράγησαν επαναστά-
σεις κατά τής Τουρκικής τυραννιας. Μετά τό πέρας λοιπόν τοΰ μακροΰ 
εκείνου καί αίματηροΰ πολέμου, ό μέγας βεζίρης Α χ μ έ τ Κιοπριλή, 
απέστειλε πρός τιμωρία ν τών επαναστάντων Μανιατών τόν Κιοζέ Ά λ ή 
πασάν ήγούμενον έςακισχιλίων ανδρών. Ούτος δέ άποβάς εις Ζαρνάταν 
εκτισε πρώτον έκεϊ, ειτα δέ έν Πόρτο-Βέκιο, Πασαβα καί Κελεεφα 
ισχυρούς πύργους πρός άσφάλειαν κατά πάσης ενδεχομένης ανταρσίας. 
Τότε πολλοί τών Μανιατών συνηθισμένοι νά βιώσιν ελεύθεροι καί βλέ-
ποντες ότι διά τών πύργων εκείνων παρεσκευάζετο ή ύποδούλωσις, 
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προυτίμησαν νά έκπατρισθώσιν. Οθεν ύπό την όδηγίαν τών Στεφανο-
πούλων πολλοί τούτων μετανάστευσαν είς Κορσικήν. 

Έν έτει 1865 ο Γρ. Γ. Παππαδόπουλος, έξεδωσε τό έν Καργεσίω 
τής Κορσικής διασωζόμενον χειρόγραφον, έν ω ό Νικόλαος Πουλημένος 
Στεφανόπουλος ιστορεί τά περί τής καταγωγής τών Στεφανοπούλων. 
Περι τοΰ μισεμου τών Στεφανοπούλων άπο Βοίτυλον, και πώς έφθασαν 
και έκατοίκισαν ατην Κόρσιγα, περί πολλών άλλων επεισοδίων και 
τελευταίον πώς επήγαν οί 'Ρωμαϊοι διά ξηράς είς τό Άγιάτσο. Έως 
τότε ή Κορσική κατείχετο υπό τών Γενουησίων, άλλ' έν έτει 1771 έπί 
Λουδοβίκου I E ' παρεχωρήθη είς τήν Γαλλίαν. Τότε και οί έν Παονία 
κατοικοΰντες μετανάσται Ελληνες, καταστραφείσης τής χώρας ύπό 
τών ακαταπαύστων πολέμων κατά τών εγχωρίων Κορσικανών, μετώ-
κησαν είς τό παρακείμενον Καργέσιον (Cargese) , Οπου διά τό άσφα-
λέστερον ήναγκάσθησαν και τόν πάτριον ίματισμόν νά έγκαταλείψωσι, 
παραδεχθέντες τόν έγχώριον. 

Σημειωτέον ότι ό χρονογράφος και μετ' αυτόν ό Δημήτριος Στεφα-
νόπουλος έγραψαν και υπεστήριξαν ότι ή οικογένεια τών Στεφανοπού-
λων κατήγετο έκ τίνος γόνου τοΰ Αύτοκράτορος Αλεξίου τοΰ Κομνηνού 
καταφυγόντος είς Μάνην, και πρός τούτοις είς τών απογόνων τής ίδιας 
οικογενείας ονόματι Καλομεράκης έγένετο γενάρχης τών Βοναπαρτών, 
όπερ λέγουσιν έπιμαρτυρεί αυτό τό έπίθετον Bonapar te μεταφρασθεν 
κατά λέξιν έκ τοΰ Καλήμερ ιά , τουτέστι Καλήμερος ή Καλημεράκης. 
Τοΰτο υπεστήριξε διά τών απομνημονευμάτων αυτής και ή δούκισσα 
A b r a n t e s , καταγόμενη έκ τών Στεφανοπούλων και συζευχθείσα μετά 
τοΰ στρατάρχου Ναπολέοντος τοΰ Α ' Ίουνότου. 

Άλλά πολλώ πληρεστέραν περί Κορσικής πραγματείαν, έδημοσίευσεν 
έν έτει 1888 έν Αθήναις ό έπί τινα χρόνον διδάσκαλος χρηματίσας τής 
ελληνικής αποικίας αυτόθι Ν . Β. Φαρδύς. Εκτείνεται ού μόνον είς τό 
ιστορικόν μέρος πολλά άρυσθείς έκ τών εγχωρίων αρχείων και άλλων 
παραδόσεων, άλλά και είς τά τών εθίμων, ηθών και είς τά τής γλώσσης 
τών λησμονηθέντων εκείνων Ελλήνων. Παρ ' αύτοΰ μανθάνομεν ότι 
μέχρι τοΰ 1822 ύπήρχον διαδοχικώς ορθόδοξοι ιερείς εν Καργεσίω. 
Μετά τόν θάνατον Ομως και τοΰ τελευταίου ή ελληνική αποικία άπέ-
μεινεν άνευ ιερέως. Και επειδή ό Λατίνος άρχιερεύς ήρνήθη νά δώση 
Έλληνα ιερέα, οί ορθόδοξοι περιωρίσθησαν είς τήν κατ' οίκον προσευ-
χήν και έμενον άνεκκλησίαστοι μέχρι τοΰ 1829, οπότε κατά τύχην 
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προσήλθεν έκεϊ έκ Χίου ό Αρχιμανδρίτης Ιωσήφ Βούρας και τή έπιμόνω 
αιτήσει τών κατοίκων έλαβε παρά τών έν Αίακείω άρχων τήν άδειαν 
τοϋ ίερουργεϊν. Ούτος έξεπλήρου χρέη ού μόνον εφημερίου άλλά και 
διδασκάλου μέχρι τής τελευτής αύτοΰ έπισυμβάσης έν έτει 1854. 

Ά λ λ ' ήδη ειχεν έγκατασταθή και ενορία τοΰ δυτικού δόγματος παρά 
τοϋ Η λ ί α Παπαδάκη, εισαχθέντος έν νεαρά ηλικία είς τήν ίερατικήν 
σχολήν τοϋ Αίξ. Εκεϊ άπηρνήθη τό πάτριον δόγμα και έπέστρεψεν είς 
τήν πατρίδα έπί τώ σκοπώ νά έκλατινίση και τούς συμπατριώτας. 
Τέλος ένεκεν νέων σκανδάλων και διχονοιών μετά δέκα περίπου έτη ή 
τών ορθοδόξων μεγάλη μερίς έζήτησε παρά τής έν Μασσαλία παροικίας 
όρθόδοξον ιερέα και εν συνεννοήσει μετά τής Ιεράς Συνόδου απεστάλη 
έξ Αθηνών ό Αρχιμανδρίτης Βερσής ό Αθηναίος, Οστις όμως φθάσας 
έν Καργεσίω τήν ήμέραν τοϋ Μεγάλου Σαββάτου τοΰ 1866 δέν κατώρ-
θωσε νά διαμείνη παρά τρεις μόνον ήμέρας, τελέσας δέ τήν λειτουργίαν 
τοΰ Πάσχα και βαπτίσας παιδία τινά και στεφανώσας άπήλθεν απειλη-
θείς ύπό τοΰ επισκόπου τοΰ Αιακείου και καταγγελθείς είς τάς αρχάς 
τής νήσου ώς δήθεν ταραξίας και τυχοδιώκτης. 

Ταΰτα ήσαν μέχρι τοΰδε γνωστά. Σήμερον δέ εμφανίζεται ό κ. 
Πατρίκιος Στεφανόπολις Ελλην τήν καταγωγήν, γέννημα δέ και θρέμμα 
τής Κορσικής, διατελών δέ ηδη έν Γαλλική υπηρεσία, και διά τοΰ 
άρτίως εκδοθέντος συγγράμματος αύτοΰ έπιχέει νέον φώς είς τήν ίστο-
ρίαν τών έν Κορσική Ελλήνων. Μή αρκεσθείς είς τάς έπί τόπου πληρο-
φορίας και τά άχρι τοΰδε δημοσιευθέντα ήρεύνησε τά αρχεία τής Ι τ α -
λίας και άνεϋρεν έν Γενούη νέας όλως πηγάς. 

Έ κ τούτων μανθάνομεν ότι ήδη άπό τοΰ 1863, δηλαδή έξ έτη πρό 
τής αλώσεως τής Κρήτης, προαισθανόμενοι οί Μανιάται τόν έκδηλούμε-
νον κίνδυνον, ήρξαντο διαπραγματεύσεων περί παραχωρήσεως γαιών και 
απεστάλησαν επίτηδες τέσσαρες Λάκωνες πρός κατόπτευσιν τής έπί τής 
Κορσικής Παονίας, ήν παρεχώρουν αύτοίς οί Γενουήσιοι, έφ' ω και 
εύχαριστίαι μετά δύο ετη απεστάλησαν υπό τοϋ επισκόπου τής Μάνης. 
Τέλος τή 20 Σεπτεμβρίου 1675 υπεγράφη έν Οίτύλω συμφωνητικόν 
μετά τοΰ Γάλλου πλωτάρχου Δανιήλ, άναδεχομένου νά μεταφέρη διά 
τοΰ πλοίου αύτοΰ «Σωτήρος» οκτακόσιους περίπου έκ τών κατοίκων είς 

* Histoire des Grecs en Corse, par M. Patrice Stephanopoli con-
seiller du commerce exterieur de la Franc. Paris, 1900. 
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Γενούην, έπί ναύλω πέντε ρεαλίων κατ' άτομον. Μετά τό ναυλωτικόν 
έγγραφον ακολουθεί ονομαστικός κατάλογος τών επιβατών άξιος σημειώ-
σεως παρά τών ασχολουμένων είς τήν ίστορίαν τής Μάνης. Ένταϋθα ό 
συγγραφεύς τού βιβλίου παρατηρεί ότι έν τω καταλόγω τούτω δέν 
σημειοϋνται τά ονόματα Νικηφόρος, Κομνηνός καί Καλόμερος. Ε φ ι -
στά δέ τήν προσοχήν τών αναγνωστών, διότι, λέγει, ό μέν Δημή-
τριος ό Στεφανόπολις είς τούτον τόν άνύπαρκτον Νικηφόρον ανάγει 
τήν κατά φαντασίαν καταγωγήν του έκ τών Κομνηνών τών Αυτο-
κρατόρων τής Τραπεζούντος ή δέ δούκισσα 'Αβραντές διατείνεται ότι 
ό Καλόμερος ούτος είναι δήθεν ό γενάρχης τών Βοναπαρτών, μεθ' ών καί 
αυτή συνδέεται. Αμα τώ κατάπλω τού «Σωτήρος» είς Γενούην, αί 
δημοκρατικάι άρχαί τής πολιτείας ύπέβαλον είς άνάκρισιν τον προϊστά-
μενον τών μεταναστών Αρχιερέα Παρθένιον. Έ κ τής ανακρίσεως φαίνε-
ται ότι ήδη πρό τριών ετών είχον μεταναστεύσει 570 Λάκωνες είς 
Τοσκάνην, έπί τεσσάρων δέ άλλων πλοίων ικανοί προσέφυγον είς Νεά-
πολιν καί Τάραντα. Ερωτηθείς ό Παρθένιος περί τών καταδρομικών 
πλοίων τών Μανιατών, άπεκρίθη ότι τήν πειρατείαν κατά τών Τούρκων 
έξήσκουν πολλοί τολμηροί πειράται εγχώριοι, έν οίς διέπρεπεν ό Γερακά-
ρης, όστις διά τούτο αναγκασθείς μετώκησε πρό πολλού πανοικεί είς 
Κύθηρα, όπου ήρχον οί Βενετοί. 

Έγκαταστάντες έν Παονία ύπεχρεώθησαν διά συνθήκης ν' άναγνω-
ρίζωσι τόν Πάππαν καί τούς προϊσταμένους τού καθολικού κλήρου, παρά 
τών όποιων καί θά διορίζωνται οί διαδεχθησόμενοι τούς πρώτους έξ 
Ελλάδος έλθόντας αρχιερείς καί ιερείς. Ύπεχρεοΰντο προσέτι νά ύπη-
ρετώσι τήν Δημοκρατίαν ώς στρατιώται κατά ξηράν καί κατά θάλασ-
σαν. Τό δέ όπλοφορεϊν έπετρέπετο, άλλ' ύπό τον όρον προηγουμένης 
δηλώσεως τών όπλων. 

Ό συγγραφεύς διηγείται ότι έπί μακράν σειράν ένιαυτών έπεκράτει 

έν Καργεσίω τό όρθόδοξον δόγμα καί ή Ελληνική γλώσσα. Έν έτει 

όμως 1817 Ηλίας τις Παππαδάκης, άν καί Ελλην, ήσπάσθη τόν καθο-

λικισμάν καί διωρίσθη εφημέριος μετ' αυτού δέ συνεξώμοσαν σχεδόν 

άπαντες οί συγγενείς αύτοΰ καί φίλοι. Τούτο προυξένησε μέγα σκάνδα-

λον καί λύπην είς τούς πλείστους τών Ελλήνων, οϊτινες ειχον έκπατρι-

σθή πρό πάντων διά νά σώσωσι τό πάτριον θρήσκευμα. Κατά δέ το 

έτος 1865 ή αυτοκρατορική Κυβέρνησις χαριζομένη είς τούς μετανάστας 

διώρισεν έν Καργεσίω διδάσκαλον τής Ελληνικής, άποφάσει τοϋ έκεϊ 
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Άρχιερέως επιθυμούντος καί τήν Έλληνικήν γλώσσαν ν' άναστήση καί 
νά συνδράμη τόν πενόμενον έφημέριον Οϋνίτην τό δόγμα. Ά λ λ ' ή αντί-
θετος μερίς ύποστηριχθεϊσα ύπό τού νομάρχου διώρισεν άλλον διδάσκα-
λον. Έκτοτε έπηκολούθησε μέγας αναβρασμός.Έκλείσθη ύπό τών αντι-
πάλων ή Ελληνική Εκκλησία και προσεκλήθη άλλη στρατιωτική 
δύναμις πρός κατευνασμόν τών έξημμένων. 

Τέλος οί ορθόδοξοι έξητήσαντο δι ' αναφοράς τήν έπέμβασιν τής 

Ελληνικής Συνόδου, ήτις καί αμέσως άπέστειλεν είς Καργέσιον όρθόδο-
ξον Άρχιμανδρίτην. Τόν Άρχιμανδρίτην μεγάλη ομάς τών κατοίκων 
ύπεδέξατο μετά μεγάλης πομπής καί ενθουσιωδώς ύπεσχοντο πλείστοι 
όσοι νά έπανέλθωσιν είς τούς κόλπους τής μητρός Εκκλησίας. 

Πλήν πολλών ένεκα λόγων, τούς όποιους αποσιωπά ό συγγραφεύς, ό 

Αρχιμανδρίτης άπεδιώχθη εκείθεν, ολίγας μόνον τελέσας ιεροτελεστίας 
βαπτίσεων και γάμων. Αί γαλλικάΙ άρχαί πάν μέσον μετεχειρίσθησαν 
διά νά ματαιωσωσι τήν πάνδημον τοϋ λαού εϊς τήν όρθοδοξίαν έπάνο-
δον. Μετά δέ παρέλευσιν δέκα περίπου ετών έν έτει 1874 καί 1876 
έβδομήκοντα εννέα οίκογένειαι Έλληνικαί μετηνάστευσαν έκ Καργεσίου 
είς Άλγερίαν, πρός άντικατάστασιν δέ αυτών προσήλθον καί κατώκησαν 
έν Καργεσίω υπερδιπλάσιοι Κόρσοι, ώστε έκτοτε απώλεσαν τήν ύπερο-
χήν οί Ελληνες. Ούχ ήττον διατηρεί, λέγει ό συγγραφεύς, ή αύτοθι 
ελληνική αποικία τήν έκκλησίαν αυτής καί τινα τών παλαιών εθίμων, 
ή γλώσσα όμως ή Ελληνική όσημέραι εξαλείφεται. Πρός άποτροπήν 
τοΰ απειλουμένου κινδύνου δύο φιλογενεϊς άνδρες, ό κ. Ζωγράφος καί ό 
έν Μασσαλία ιατρός Σ . Μεταξάς, διά συνεισφοράς ό μέν 3 χιλ. , ό δέ 
500 φρ., απέστειλαν είς τούς διψώντας ελληνικής μαθήσεως Ελληνας 
τοΰ Καργεσίου τον Σαμόθρακα Ν . Β. Φαρδύν. φοιτητήν τής Ιατρικής έν 
Μασσαλία ώς διδάσκαλον τής Ελληνικής γλώσσης. Ά λ λ ' άμα τοΰτο 
έγένετο γνωστόν, ά δυτικός κλήρος έξανέστη καί έζήτησε ν' άναβληθή ή 
αποστολή τού διδασκάλου. Ό ιατρός Μεταξάς όμως ένθαρρυνόμενος ύπό 
τών κατοίκων απέστειλε τόν διδάσκαλον έν έτει 1885. Ά λ λ ά μετά 
διετή διατριβήν ήναγκάσθη ώς έκ τών άντενεργειών καί απειλών τοΰ 
δυτικού κλήρου ν' άπέλθη 1 . 

' Ο Ν. Β. Φαρδύς εκθέτει εκτενέστατα τά περί γλώσσης καϊ τοΰ σχο-
λείου, τό οποίον διελύθη κατ' 'Απρίλιον τοϋ έτους 1887 (ορ. Ίστορ. άπό 
σελ 151 - 165). 
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Μετά τά γενικά ταΰτα ό συγγραφεύς ένδιατρίβων είς τά περί Δημη-

τρίου Στεφανοπούλου και δουκίσσης Άβραντές αποδεικνύει διά σει-
ράς εγγράφων τό άβάσιμον τών αξιώσεων αυτών, ότι κατήγοντο έξ 
αυτοκρατορικού γένους. Περαίνων τήν σύντομον ταύτην κρίσιν περί 
βιβλίου γεγραμμένου μετά πολλής ευσυνειδησίας και βαθείας μελέ-
της, επικαλούμαι τήν προσοχήν τών παρ' ήμϊν φιλιστόρων ώς πρός 
τό έν Γενούη άρχεϊον. Έκεϊ ευρίσκονται έγγραφα διαλευκαίνοντα πλεί-
στας σκοτεινάς περιόδους τής εθνικής ημών ιστορίας και μάλιστα κατά 
τόν μεσον αιώνα. 

Θ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ 



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
— 

Ή ιστορία της νήσου Σαλαμίνος, τής τόσον επιφανούς γενομένης 
κατά τήν αρχαιότητα, διότι οί Αίακίδαι έπήρξαν αυτής, καί μάλιστα 
ό Τελαμώνιος Αίας, καί διότι κατεναυμαχήθη περί ταύτην ό Ξέρξης 
ύπό τών Ελλήνων, δέν έμελετήθη εισέτι συστηματικώς, ώς έγένετο 
δι'άλλας νήσους τού Αιγαίου πελάγους. Αιτ ία τούτου είναι ή τε όλιγό-
της καί σχετικώς τό πενιχρόν τών διασωθεισών περί αυτής ειδήσεων. 
Παραβαλλομένη αληθώς ή ιστορία αυτής πρός τάς τών άλλων έν Ελλάδι 
πόλεων ή νήσων ευρίσκεται πολλώ τούτων πενιχρότερα, τούτο μέν 
ένεκα τής μή υπάρξεως έν αυτή κράτους αυτοτελούς, άλλά τής εξαρτή-
σεως αυτής έκ τών Αθηνών, τούτο δέ διότι ένεκα τού άγονου καί τής 
ξηρότητος τού εδάφους αυτής ουδέποτε έξήρθη είς λαμπρότητα τινα 
ουδέ έφείλκυσε κατά τούς μετέπειτα χρόνους τήν προσοχήν τίνος. Είς 
ταύτα προσθετέον καί τήν μή έκτέλεσιν συστηματικών ανασκαφών, 
δι' ών είς τήν τοπογραφίαν ιδία τής νήσου θά έπεχύνετο ίκανόν φώς, πλήν 
τών κατά τό 1893 γενομένων. Αί άνασκαφαί αύται έκτελεσθεΐσαι ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοϋ γενικοΰ εφόρου τών αρχαιοτήτων κ. Π. Καββαδίου 
παρά τόν Ναύσταθμον απεκάλυψαν νεκροταφεϊον λαού ισχυρώς πένητος, 
περιέχον πλέον τών 100 τάφων ανήκει δέ πιθανώτατα είς έποχήν μετα-
βάσεως άπό τής Μυκηναϊκής είς τήν Όμηρικήν 1 . 

Ή νήσος Σαλαμίς είναι πετρώδης νήσος περιφερής, έχουσα μεγάλως 
άνεπτυγμένας άκτάς εϋόρμους καί διά τό βάθος τών υδάτων προσιτάς 
σχεδόν απανταχού είς τούς θαλασσοπόρους. Εχει δέ περίμετρον 70 ή 
80 σταδίων. 2 Τό μέν πρός Ν μέρος τής νήσου προέχει πρός τήν θάλασ-
σαν τής Αϊγίνης, τό δέ Β. εισχωρεί βαθέως μεταξύ τών παραλίων τής 
Αττ ικής καί τής Μεγαρικής. Αραιά δάση καλύπτουσι τά όρη τής 
νήσου άπαντα δέ τά πεδία αυτής είναι ανοικτά πρός τό μέρος τής 

1 Les muses d'Athenes par P. Cavvadias έν λ. 
1 Στράβων, θ . 393 Geographi Craeci minores, τόμ. β', σελ. 314. 
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θαλάσσης. Πολυδαίδαλος σειρά βουνών ύψούνται έπ' αυτής και μόνον 
στενά τινα κράσπεδα παραλίας και αί κλιτύες τών βουνών χορηγοΰσιν 
ολίγα γεννήματα είς τούς κατοίκους και οίνον και τά δάση ρητίνην. 
Ενεκα δέ του σχήματος αυτής, διότι κόλπος τις έκ Δ. βαθέως είσδύων 

παρέχει αύτη σχήμα πετάλου ή κουλουρίου, ώνομάσθη κοινώς Κούλουρη. 

Έκαλεϊτο δέ ή νήσος έν τή άρχαιότητι και Σκιράς και Κιχρεία άπό 
Τίνων ηρώων 1 , ωνομ.άσθη δέ και Πιτιοΰσσα έκ τοϋ γνωστού δένδρου, 
ώς και άλλαι τινές νήσοι έν τή άρχαιότητι, οίον ή Λάμψακος, ή Χίος. 
Ά λ λ ' ενωρίς κατέστη αύτη σταθμός τά μάλιστα αρεστός είς τούς Φοί-
νικας, οϊτινες διέλυσαν τήν μονοτονίαν τών Πελασγικών χρόνων. Τά 
ίχνη δέ αυτών ευρίσκονται έν τώ κόλπω τοϋ Μαραθώνος και ίδίως εν 
τώ τής Σαλαμίνος. Κειμένη αύτη έναντι και εγγύς τριών πεδιάδων, τής 
Μεγαρικής, τής Ελευσίνιας και τής τών Αθηνών έφείλκυσε τήν προσο-
χήν αυτών, διό ενταύθα άνέωξαν άγοράν πρός έπικοινωνίαν μετά τών 
ιθαγενών και έκάλεσαν αύτην Σαλαμίνα, ήτοι νήσον ειρήνης , γνωστού 
όντος ότι ώς προστάτης τοϋ εμπορίου ό Ζεύς εκλήθη έπικοίνιος, ήτοι 
κοινώς λατρευόμενος, αντιστοιχών πρός τόν Βάαλ Σαλάμ, τόν θεόν 
τής ειρήνης, είς ον ήσαν αφιερωμένοι οί διά συνθηκών ασφαλισμένοι 
τόποι ειρήνης, οί καλούμενοι Σάλαμα ή Σαλαμίς . 

Ημεϊς έν τώ παρόντι δεν θά ένδιατρίψωμεν είς τήν καθ όλου ίστο-
ρίαν τής νήσου, άλλά θά περιορισθώμεν είς τά κατά τήν άρχαιοτάτην 
πόλιν. Η αρχαιότατη Σαλαμίς, ή πατρίς τοϋ Αίαντος, κειμένη είς το 
Ν . μέρος τής νήσου απέχει εντεύθεν ώς 3 1/2 ώρας. Συνηθεστέρα και 
τερπνότερα οδός, δι' ής μεταβαίνομεν αύτόσε, είναι ή άγουσα πρός 
τό γνωστόν χωρίον Μούλκιον παρά τήν παραλίαν και εκείθεν πρός τόν 
ναον τής Μεταμορφώσεως. Είτα στρέφομεν Ν Δ . και δι' οδού έχουσης 
πολλούς ελιγμούς άνά τάς κλιτΰς άνερχόμεθα όρος έπί μίαν ώραν κατά 
τό μάλλον ή ήττον πετρώδες και δύσβατον, άλλά κατακεκαλυμμένον 
ύπό πυκνού δάσους πευκών. Έν τή υπερβολή τοΰ όοους φθάνομεν είς 
τήν διαλελυμένην ήδη μονήν τοΰ Άγιου Νικολάου, κειμενην είς γρα-
φικωτάτην θέσιν παρά τό χείλος κατάφυτου έκ πευκών φάραγγος, 

' Στράβων, ένθα ανωτέρω. 
1 Ερν. Κουρτίου Ελλ. Ιστορία, μετάφρ. ύπο Σ Λάμπρου, τόμος Α', σελ. 

439, 71. Ίδέ και Σ. Λάμπρου Ιστόρ. Μελετήμ. : οι Φοίνικες έν Άγίω Γεωρ-
γίω τώ παρά τη Σαλαμίνι. 

3 Στ. Βυζάντιος, έν λ. Σάλαμα δε ή είρηνη. 
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παρ' ην και τίνες πηγαί. Άκολουθοϋντες τήν όδόν κατερχόμεθα είς 
μικρόν χωρίον Τσετερλί καλούμενον, άποτελούμενον έξ οκτώ περίπου 
οικίσκων, κατοικουμένων άλλοτε ύπό τών γεωργούντων τά μέρη ταΰτα. 
Σήμερον όμως είναι σχεδόν έγκαταλελειμμένον. Καταβαίνοντες είς τήν 
παραλίαν όδεύομεν περιφερικώς πρός Ά ν . δι' άτραποΰ όλισθηράς έπί 
βραχωδών υψωμάτων, έν ώ έπιβάλλουσα εμφανίζεται πρό τών όφθαλ-
μών ημών ή άποψις έπί γηλόφου αρχαίου κτιρίου μετά τής θύρας και 
μετ' ολίγον φθάνομεν είς τάς καλουμένας νΰν Κολώνας, τήν άρχαιοτά-
την Σαλαμίνα, κειμενην είς μικράν άπόστασιν άπό τοΰ ανεγερθέντος 
πρός φωτισμάν τών ναυτιλλομένων μεγαλοπρεπούς φανού. Έτερα οδός 
είναι ή πρός Ά ν . τοΰ Μουλκίου διά τών θέσεων Πέρανι καϊ Μαρούδη. 
Η οδός αύτη είναι όμαλωτέρα, άλλά μακροτέρα. Εύκολωτάτη όμως 
είναι ή εκδρομή έκ τοΰ Πειραιώς, έάν γείνη διά θαλάσσης άπ ευθείας, 
ότε ή άπόβασις θά γείνη είς τό παρά τόν μνησθέντα φανόν μικρόν 
κρηπίδωμα. 

Ή θέσις αύτη, ή κοινώς καλούμενη Κολώνες έκ τών σαζομένων 
αρχαίων, είναι τοιάδε. Ορμος μικρός θαυμαστής ήμικυκλιοειδοϋς συμ-
μετρίας περικλείεται ένθεν και ένθεν υπό δύο ήρεμα έγειρομένων γεω-
δών υψωμάτων, άτινα περιφράσσονται εντελώς πρός βορράν ύπό βρα-
χώδους και ανάντους βουνού, ού ή μονοτονία ένιαχού διακόπτεται ύπό 
αραιών τίνων πευκών. Μεταξύ τοΰ όρμου τούτου τών γεωδών υψωμά-
των και τοΰ βραχώδους βουνού άπλούται μικρά θελκτική πεδιάς, καλ-
λιεργούμενη, έν ή τίθεται ή αρχαία Σαλαμίς, ή πατρίς τοΰ Αϊαντος. 

Η πόλις αύτη είναι αρχαιότερα τής μετακομισθείσης ύστερον είς τήν 
βορειοανατολικήν παραλίαν παρά τά νύν Αμπελάκια. Περίλαμπρος 
θάλασσα περιλούει τάς άκτάς μέ τά κυανά κύματα, άτινα προσκρούουσιν 
έπί τής χαλικώδους παραλίας και συντριβόμενα καταρρέουσιν είς μύριους 
ελαφρούς αφρούς. Θέα εξόχως ωραία εκτυλίσσεται πρό τών οφθαλμών 
τοΰ θεατού. Πρός Ά ν . ύψοϋται περίβλεπτος ή Αίγινα, πρός Ν . δέ μικρά 
τινα νησύδρια, έν οίς και ή αρχαία Κεκρυφάλεια, τό σημερινόν Αγκ ί -
στρι, έν ώ δυτικώς κάτοπτός έστιν ευκρινώς άπασα ή Κορινθία μετά τοΰ 
ισθμού. Ορίζων δέ ευρύς, άπολήγων είς γλαυκόν ούρανόν, καθιστά ήμε-
ρον και λίαν εύάρεστον τό μέρος τοΰτο τής νήσου. Φωτοβόλοι τοΰ ήλιου 
ακτίνες προσπίπτουσιν έπί τής επιφανείας τής θαλάσσης και μυριοτρό-
πως χλιδώσαι έπ' αυτής παράγουσιν άνέκφραστόν τινα και ασυνήθη 
γαλήνην και εύφροσύνην εν τή ψυχή τοϋ θεατοΰ. Μία επίσκεψις είς τό 

12 
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μέρος τοΰτο τής νήσου παρ' δλην τήν έν αύτω έρημίαν είναι έκ τών 
θελκτικωτάτων καί ωραιότατων. Περιελθών τις τήν νήσον, αντιληφθείς 
καί θαυμάσας τήν ήμερον καί γελώσαν φύσιν τής Σαλαμίνος, δύναται 
νά αίσθανθή κατά βάθος τούς χαρίεντας στίχους τοΰ Σόλωνος, παρο-
τρύνοντος τούς Αθηναίους νά δράξωσι τά όπλα καί δράμωσι πρός άνά-
κτησιν τής ίμερτής νήσου «ίωμεν είς Σαλαμινα μαχησόμενοι περί νήσου 
ίμερτής». 

Παρά τήν παραλίαν διατηρούνται εισέτι ϊκανώς τά ίχνη αρχαίας 
αποβάθρας, αποτελούμενης έκ δύο τοίχων παραλλήλων έκ καλώς κατειρ-
γασμένου υπερύθρου λίθου, ών τό μεταξύ και πρός τήν θάλασσαν μέρος 
εντελώς έχουσι καταστραφή. Έ τ ι έπί τοΰ μνησθεντος Δυτ. γηλόφου 
διασώζονται ικανά ερείπια κυκλοτεροΰς οικοδομήματος καί Β. είς μικράν 
άπό τοΰ προμνησθέντος βουνού άπόστασιν τοίχος ικανού μήκους καί ύψους. 

Έν τή περιγραφείση ταύτη θέσει έκειτο ή πόλις τοΰ Αίαντος, ώς 
ευθύς θά άποδειχθή. Ό Στράβων σαφώς καί ευκρινώς καθορίζει τήν 
θέσιν τής αρχαιότατης πόλεως λέγων «είτα Σαλαμίς . . . έχει δ 'όμώ-
νυμον πόλιν τήν μέν άρχαίαν έρημον πρός Αϊγιναν τετραμμένην καί πρός 
νότον, καθάπερ καί Αισχύλος είρηκεν (Αίγινα δ' αύτη πρός νότου κείται 
πνοάς), τήν δέ νΰν έν κόλπω κειμένην έπί χερρονησοειδοΰς τόπου συνά-
πτοντος πρός τήν Ά τ τ ι κ ή ν » . 

Ουδέν δ' άλλο μέρος τής νήσου έκ τών πρός νότον καί Αϊγιναν 
τετραμμένων είναι καί κατ' ελάχιστον άνοικτον παρά τή θαλασσή, 
ένθα θά ήτο δυνατόν νά ίδρυθή όσονδήποτε μικρά πολις, πλήν πρός Α . 
στενωτάτης λωρίδος γής, άλλ' ήτις ένεκα τής σμικρότητος αυτής είναι 
εντελώς άναξία λόγου. Ά λ λ ά καί τό μέρος τούτο τής νήσου κείται έπί 
τής συντομωτάτης πρός τήν Αϊγιναν όδοΰ, έξ ής έμπορικώς θά έξηρ-
τάτο καί θά διετέλει άναγκαίως είς συνεχή έπικοινωνίαν πρός αυτήν. 
Τούτο δέ όπόσην σημασίαν είχεν ευκόλως κατανοεί τις, αναλογιζόμενος 
οτι ή Αίγινα έστιν ή καί θαλασσοκρατήσασά ποτε καί περί πρωτείων 
πρός Αθηναίους άμφισβητήσασα έν τή περί Σαλαμϊνι ναυμαχία κατά 
τά Περσικά. Έ τ ι δέ καί τό γραφικόν τοΰ τόπου καί ή ευρεία κάτοψις 
ή άπαντώσα εις είπερ τ ι καί άλλο μέρος τής νήσου πρός Ν . είναι συμ-
φωνοτάτη πρός τήν άντίληψιν τών αρχαίων, μεθ' ής έξέλεγον τούς πρός 
οίκισμόν επιτηδείους τόπους. Ό όρμος αληθώς είναι μικρός, όσον τρια-

1 Στράβων, Θ. 393. 
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κόσια μέτρα, άλλ' ικανός βεβαίως όπως περιλάβη τά πλοία τών αρχαίων 
Σαλαμινίων, άτινα θά ήσαν ολίγα, άφ' ου ό Ομηρος έν τω καταλόγω 
τών νεών αναφέρει ότι «Αίας δ' έκ Σαλαμίνος άγει δυοκαίδεκα νήας 1 » . 

Τό μέρος τοΰτο στερείται, τό γε νΰν έχον, ύδατος, άλλ' ό λόγος ούτος 
είναι επουσιώδης, διότι πιθανώτατα θά είχεν ύδατα ένεκα τών δασών, 
άφ' ού ή νήσος καί Πιτυοΰσσα εκλήθη. Ισως όμως ύδρεύετο καί έκ τών 
πέριξ εις μικράς αποστάσεις πηγών, ών ίχνη διασώζονται εισέτι, ώς 
καί έν τή νΰν έτι Σαλαμϊνι σχεδόν γίνεται. 

Πλήν όμως τών ανωτέρω μαρτυριών τοΰ Στράβωνος ό Παυσανίας 
παρέχει ήμϊν σπουδαίας ειδήσεις, μή έπιδεχομένας, ώς νομίζομεν, άντίρ-
ρησιν, δι' ών ενισχύεται ασφαλώς ή γνώμη περί τής αυτόθι υπάρξεως 
τής πόλεως τοΰ Αίαντος. Ό Παυσανίας μνείαν ποιούμενος τής αρχαίας 
Σαλαμίνος λεγει Έ σ τ ι δ' αγοράς έτι ερείπια καί ναός Αϊαντος άγαλμα 
δέ έξ εβένου ξύλου . . . Δείκνυται δέ λίθος έν Σαλαμϊνι ού πόρρω τοΰ 
λιμένος έπί τούτου καθήμενον Τελαμώνα όράν λέγουσιν είς τήν ναΰν 
αποπλεόντων οί τών παίδων είς Αυλίδα έπί τόν κοινόν τών Ελλήνων 
σ τ ό λ ο ν . Τω όντι δέ τά σωζόμενα ερείπια έπιβεβαιοΰσι τούς λόγους 
τοΰ Παυσανίου. Τό μνημονευθέν κυκλοτερές οικοδόμημα έπί τοΰ δυτι 
κοΰ γηλόφου, έάν ύποτεθή, ώς κοινώς θεωρείται, ό ναός τοΰ Αϊαντος, 
κατά τούς χρόνους τοΰ Παυσανίου (150 μ. Χ . ) θά διετηρεϊτο ακέραιος, 
άφ' ού έτι καί νΰν σώζεται κατά χώραν μέγα μέρος τοΰ ναοΰ μετά τής 
θύρας καί τοΰ υπερθύρου, περί ο έχουσι καταρρεύσει καί καταχωσθή 
πολλοί τών αποτελούντων τό οικοδόμημα λίθων άρα έπί τών χρόνων 
τοΰ Παυσανίου ήτο δυνατόν νά διατηρήται άπας ό ναός. Τοΰτ ' αυτό 
όμως δέν παρατηρείται καί έπί τής αγοράς, τοΰ προμνημονευθέντος τοί-
χου εγγύς τοΰ βραχώδους βουνού, ής μόνον μέρος σώζεται. Μία μόνη 
πλευρά διατηρείται, έπερειδομένη καί αυτή έπί τοΰ βράχου, έν ώ τά 
περί αυτήν εντελώς κατεστράφησαν καί ού μόνον μηδέ τό ελάχιστον ίχνος 
διασώζουσιν, άλλά καί οί λίθοι αυτοί τοΰ κτιρίου ήρθησαν, τίς οίδε κατά 
ποίαν έποχήν, ώστε μηδέν νά φαίνεται, ειμή τά ίχνη μεταγενεστέρων 
τινών οικημάτων. Ωστε καϊ ή εϊδησις αύτη τού Παυσανίου ότι υπήρχε 
μέν ναός, άλλ' ερείπια αγοράς ευρίσκεται αληθής καί εξηγείται ίκανώς. 

Ά λ λ ' όπως έτι μάλλον έδραιωθή ή γνώμη περί τής θέσεως ταύτης 

Ίλιάδος Β, 557. 
Παυσανίας, Α, 35, 3. 
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τής αρχαιότερος Σαλαμίνος ήρευνήσαμεν τά πέριξ, όπως άνεύρωμεν τόν 

ύπό τοΰ Παυσανίου άναφερόμενον λίθον. Και τω όντι εις μικράν άπό 

τοΰ ναοΰ άπόστασιν πρός βορράν υπάρχει έπί βραχωδών υψωμάτων 

λίθος, οίον άποκεκομμ.ένος έκ τών βράχων, εφ' ού θαυμάσια είναι ή άπο-

ψις τών πέριξ καϊ οπόθεν θά ήδύνατο κατά τήν παράδοσιν νά παρακο-

λουθή ό Τελαμών διά τών βλεμμάτων είς ίκανήν άπόστασιν τους απο-

πλέοντας υιούς αύτοΰ. 

Ολως όμως ιδιαιτέρας μνείας πρέπει νά τύχη τείχος άρχαιοτέρας 

όψεως, έκτεινόμενον δυτικώς τής αγοράς, μήκους υπέρ τά 12 μέτρα. 

Τό τείχος τοΰτο αποτελείται έξ άξεστων άμαξιαίων ογκολίθων, οΐτι-

τες άτέχνως επίκεινται αλλήλων και θά έσχημάτιζον περίβολον, ού ο 

σκοπός άγνωστος. 

Μετά τά ανωτέρω εκτεθέντα θά προβώμεν είς βραχεϊαν περιγραφήν 

τών σωζόμενων αρχαίων οικοδομημάτων, διότι πλήρης κατανόησις 

τούτων θά άπήτει νά άπεκαθαίρετο ό πέριξ χώρος. Έπί τοΰ δυτικού 

γηλόφου, ώς εϊπομεν, όντος περί τά 30 μέτρα ύψηλοΰ, εγείρεται μεγα-

λοπρεπώς τό κυκλοτερές οικοδόμημα, όπερ έκαλέσαμεν ναόν τοΰ Αίαντος 

κατά Παυσανίαν, έχον διάμετρον δέκα μέτρων και κατεσκευασμενον έξ 

εγχωρίων λίθων επιμηκών και ενίοτε τετραγώνων. Σώζεται δέ τούτου 

άπασα ή περιφέρεια είς ύψος μέτρου υπέρ τό έδαφος και ίδια τό 

πρός βορράν, ώς και άπασα ή θύρα κειμένη επίσης πρός βορράν, 

μετά τοΰ υπερθύρου, λίθου επιμήκους καϊ ογκώδους. Η εξωτερική 

επιφάνεια τών λίθων είναι καλώς λελαξευμένη, τής εσωτερικής ούσης 

εντελώς ακατέργαστου και φερούσης διαφόρους είσοχάς και έξοχάς. 

Ή στερεότης τοΰ τοίχου φαίνεται συντελούμενη μόνον έκ τοΰ όγκου 

και τοΰ βάρους τών υπερκειμένων λίθων άνευ ουδεμιάς συνδετικής ύλης 

έν τώ μεταξύ τών λίθων. Έν τώ έσωτερικώ τοΰ ναοΰ σωροί χωμάτων 

και λάκκοι, ώς και θραύματα διαφόρων αγγείων, διεσπαρμένα τηδε 

κάκεϊσε δεικνύουσιν ότι ού πρό πολλού ό εσωτερικός χώρος ανεσκάφη 

ύπ' ανθρώπων, οιτινες προέλαβον, ώς μη ώφελε τάς έπιστημονικάς 

άνασκαφάς, άλλ' άσπλάγχνως και ασεβώς συνέτριψαν πλείστα αγγεία. 

Είς μικράν δέ ΒΑ. εκείθεν άπόστασιν σώζεται κάλλιστα τοίχος, όνπερ 

ανωτέρω έθεωρήσαμεν ώς μέρος τής ύπό τού Παυσανίου αναφερομένης 

αγοράς. Ό τοίχος ούτος περί τά δύο μέτρα υψηλός και τό μήκος ίκανώς 

μακράς έπερειδεται έπί βραχώδους υψώματος έπ ίσης περί τά δύο μέτρα 

ύψηλοΰ και είναι κατεσκευασμενος έκ λίθων κανονικώς επιμηκών, ών 
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ή συναρμογή φαίνεται γενομένη μετά πλείονος τέχνης και έπιτηδειότη-

τος. Παραλλήλως δέ τούτου διακρίνεται έτερος τοίχος, ού Ομως οί 

λίθοι φαίνονται μετακινηθέντες. Του δευτέρου τούτου τοίχου μέρος συμ-

πληρωθεν έτροποποιήθη ύπό ποιμένων συμφώνως ταίς άνάγκαις αυτών 

και ούτως ετέθησαν αί δοκοί τοϋ είς νέαν και εντελώς διάφορον χρήσιν 

μεταβληθέντος οικοδομήματος. Η θεσις αύτη ώς αγορά είναι καταλλη-

λότατη καϊ πληροί πάντας τούς Ορους τοΰ πρός ον ίδρύετο σκοποΰ. 

Μεγίστη σπουδαιότης έδίδετο ύπό τών αρχαίων είς τήν άγοράν, ώστε ό 

Ομηρος καλεί απολίτιστους τούς Κύκλωπας, στερούμενους τοιαύτης 

«τοίσιν ούτ' άγοραί βουληφόροι ούτε θέμιστες'». Οθεν πρός άγοράν 

έξελέγετο τόπος περιφανής τής πόλεως και συνήθως έπί οροπεδίου και 

έπί κλιτύος βουνού*. Τοιαύτη δ' είναι ή θέσις αύτη ετι και σήμερον, 

καίτοι ή έπιβλητικότης αυτής έν μέρει άπώλετο ύπό τών καταπεσόντων 

περί αυτήν και καταχωσθέντων ερειπίων. Ή αγορά συνήθως περιεθέετο 

ύπό στοών, ένθα ό λαός ήγερέθετο και οί πολίται έβουλεύοντο περί τών 

κοινών τής πόλεως είτε ήκροώντο τών αρχόντων, λυόντων τάς πρός 

αλλήλους διαφοράς. Περί αυτήν δέ ίδρύοντο και ναοί, βωμοί και αγάλ-

ματα επιφανών πολιτών ταΰτα όμως, ώς και τό μέγεθος και αί δια-

στάσεις αυτής, έκανονίζοντο αναλόγως τής δυνάμεως και ακμής τής 

πόλεως 3 . 

Και ένταΰθα όμως άγνωστον τί θά άπεκάλυπτον άνασκαφαϊ συστη-

ματικώς έκτελούμεναι. Νΰν ουδέν έτερον σώζεται εί μή έν τώ βράχοι 

όρωρυγμένον φρέαρ πρός συλλογήν ύετίων υδάτων. Τά ίχνη αυτής, έν γε 

τώ παρόντι, είναι κομιδή δύσκολον νά παρακολούθηση τις, άλλά μόνον 

ερείπια τινα μεταγενεστέρων οικημάτων φαίνονται πρός τό Ά ν . μέρος 

αυτής, κατέχοντα ίκανόν χώρον. 

Εάν προσεχώς έκτελεσθώσιν άνασκαφαϊ, ουδεμία αμφιβολία ότι θά 

άποκαλυφθώσιν άντικείμενα, άτινα θά διαφωτίσωσι τά κατά τήν άρχαιο-

τέραν Σαλαμίνα, θά παράσχωσι δ' ήμιν πλήρη τήν κατανόησα τών 

σωζομένων αρχαίων. 
Σ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ 

1 Όμήρου Οδύσσεια, I. 112. 
2 V. Laloux, L'Arcliitecture grecque. Les agoras, les stoas et les 

poeciles. σελ. 220 κ. ε 
3 V . Laloux, ενθ. άν. 



ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

—#— 

Aι μέχρι τοϋδε χημικαί μου έρευναι περιωρίσθησαν εις την έξέτασιν 

1) ΰπερείσματος θρόνου πεποικιλμένου, 

2) μελανής χειρός αγάλματος άπό του καρπού τεθραυσμενης, 

3 ) τεμαχίων έκ της χάλκινης κεφαλής άνδριάντος πύκτου. 

Κ α τ * τάς γενομένας αναλύσεις έν τώ ύπό τήν διεύθυνσίν μου Φ. 
χημείω τοϋ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου τα επί τοϋ ύπερείσματος του 
θρόνου ποικίλματα συνίσταντο έκ μεταλλικού υποστρώματος περιέχον-
τος 37,40 ° / 0 κασσιτέρου καϊ 12,89 ° / 0 χαλκού. Τό μεταλλικόν τοϋτο 
υπόστρωμα έφερε πολύχρωμον σμαλτώδες επίχρισμα μετά κοιλοτή-
των, έν αίς ϋπήρχον έγκεχωσμένα ποικιλόσχημα, ιδία δέ φυλλώδη καϊ 
καρδιόσνημα αργυρά επίχρυσα κοσμήματα. Ή πολυτελεια των έξε-
τασθεντων ποικιλμάτων ασφαλώς άγει εις τό συμπερασμα δτι τό οϋτω 
πεποικιλμενον ΰπέρεισμα ανήκει εις θρόνον, έν τω όποίω έκάθητο προεξέ-
χον τ ι λόγω τέχνης και κόσμου άγαλμα. 

Ή μελανή χειρ έξόχου τέχνης συνίστατο έκ μελάνης τίνος μάζης 
πληρούσης τό έσωτερικόν αυτής και ήτις άναλυθεΐσα εΰρεθη περιέχουσα 
32,68 ° / 0 πυριτικού οξέος και 43,87 ° / 0 σιδηρομιγοϋς οξειδίου τοϋ 
άργιλλίου. Έ κ των συστατικών τούτων της μάζης καταδείκνυται ότι 
αύτη συνίσταται έκ πηλοϋ χρησιμοποιηθέντος διά τό πρόπλασμα τοϋ 
αγάλματος. 

Τό έπί τοϋ προπλάσματος λεπτόν σχετικώς επίστρωμα ευρέθη περιέ-
χον 49,2 ° / 0 κασσιτέρου και 40,2 ° / 0 χαλκού, τουτέστιν ήτο κράμα μή 
προσομοίαζαν κατά τάς αναλογίας τών συστατικών καϊ κατ' άκολουθίαν 
πρός τήν χροιάν τοϋ συνήθους χαλκοκράματος τών αρχαίων αγαλμά-
των, ή μεγάλη δέ τούτου σχετικώς εις κασσίτερον περιεκτικότης εμφαί-
νει τήν έπί τό λευκότερον άποκλίνουσαν αρχικήν χρώσιν αυτού· Πιθανώς 
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δέ δια τοϋ λίαν κασσιτερούχου τούτου κράματος νά επεδίωξαν οί άγαλ-

ματουργοί τήν έπί τό λευκότερον παράστασιν τών χειρών καϊ τοϋ προ-

σώπου έν αντιθέσει πρός τήν έπί τό βαθυχρούστερον παράστασιν τής 

περιβολής τοϋ άγάλματος. 

Ή έκ μεταλλοκράματος αύτη τής χειρός στοίβας ουδέν χαρακτηρι-

στικόν τής μεταλλικής συνεκτικότητος σήμερον παρουσιάζει και ευκόλως 

δύναται τις νά θεώρηση ταύτην ώς στοιβάδα έκ πηλοΰ συγκροτουμέ-

νην ή ψαθυρά αύτη κατάστασίς της οφείλεται εις τήν μετουσίωσιν τή 

επιδράσει τοΰ θαλασσίου ύδατος καϊ ήτις είναι σχεδόν εντελής, καθόσον 

λεπτόν ήτο τό έπί τής χειρός μεταλλόκραμα. 

Ή μεταξύ τής πηλώδους μάζης και τοΰ μεταλλούχου επιστρώματος 

παρατηρούμενη ερυθρά λεπτή στοίβας συνίσταται έξ ύποξειδίου τοΰ 

χαλκοΰ παραχθέντος έκ μερικής όξειδώσεως τοΰ χαλκοΰ τοΰ μεταλ-

λοκράματος. 

Ή δέ μελανή κόνις ή πρός άνθρακοϋχον επίχρισμα ομοιάζουσα και 

τό ολον έξωτερικόν τής χειρός καλύπτουσα ευρέθη συνισταμένη έξ οξει-

δίου τοΰ χαλκοΰ τοΰ προϊόντος τούτου τής έντελοΰς όξειδώσεως τοΰ 

χαλκοΰ τοΰ μεταλλοκράματος. 

Ιχνη ελάχιστα αργύρου και χρυσοΰ ευρέθησαν είς τό μεταλλόκραμα 

τής χειρός, άλλά ταΰτα πρέπει νά άποδοθώσιν εϊς τήν χρήσιν άργυρο-

μιγών και χρυσομιγών μεταλλευμάτων πρός έξαγωγήν τών χρησιμο-

ποιηθέντων μετάλλων διά τό μεταλλόκραμα, ουχί δέ είς έπαργύρωσιν 

καί έπιχρύσωσιν τοϋ μεταλλοκράματος, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει αί 

ύπερκείμεναι στοιβάδες έπρεπε νά ώσι περιεκτικώτεραι είς άργυρον και 

χρυσόν, ένώ ή έρευνα απέδειξε τάς τε ύπερκειμένας και ύποκειμένας 

στοιβάδας τοϋ μεταλλοκράματος περιέχουσας τά αυτά ελάχιστα ίχνη 

τοΰ αργύρου και χρυσοϋ. 

Τό τεμάχιον δέ τέλος τής χάλκινης κεφαλής άνδριάντος, κατά πάσαν 

πιθανότητα πύκτου, ευρέθη συγκείμενον έκ κοραλλιογόνου έπενδύματος 

καλύπτοντος πράσινον σκωρίαν. ήτις έπεστρώννυτο έπί μελανερύθρου 

μεταλλοκράμ.ατος. Ή χημική άνάλυσις άπέδειξεν ότι κατά 30 ° / 0 τό 

άρχικόν μεταλλόκραμα έχει μεταβληθή είς πρασινόχρουν σκωρίαν χαλ-

κοΰ, αί δέ άναλογίαι τών συστατικών τοϋ μεταλλοκράματος είναι 

95.92 °/„ χαλκοΰ καϊ 4,08 ° / 0 κασσιτέρου. 

Α. Κ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ 
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ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1826—1829 

· 

ΕΚ TΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑTΩN ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΙΔΕΚ 

Οί κύριοι ούτοι τότε έζήτουν νά μέ καταπραύνωσι προβάλλοντες ότι ό 
ναύαρχος δέν ήδύνατο νά πράξη άλλως, ότι εγώ δέν έπρεπε νά ορίσω 
τήν έν Ε λ λ ά δ ι κατάστασιν κατά τό Εύρωπαϊκόν μέτρον, άλλά νά 
θεωρήσω τά έν Ε λ λ ά δ ι ώς ήσαν, ουχί δέ ώς έδει νά είναι, επίσης δέ 
ότι δέν έπρεπε νά κακίζη τις τούς ναύτας έάν έδίψων λείας, επειδή ή 
ύπαρξις τών οικογενειών των κατά τήν καταστροφήν τοΰ εμπορίου 
εξαρτάται μόνον άπό τοΰ ατάκτως πληρωνομενου μισθοΰ και έκ τής 
άποφοράς τής λείας, άφ' ού ό γυμνός βράχος τής Υδρας δέν παρέχει 
άλλοθεν μέσα κέρδους, καί ότι δέν δύναται τις νά άπαιτή αΰστηράν 
πειθαρχίαν επϊ τοιούτοις οροις. Άνέγνωσα όθεν αύτοϊς τήν έκθεσίν μου 
τήν αληθή μέν άλλά λίαν πικράν, προς ό ούτοι μοί άπεκρίθησαν ότι 
καίτοι ήτο δυνατόν νά έχω δίκαιον, ομως ήθελον ούτως βλάψει μάλλον 
τήν ύπόθεσιν. Ό τ ι ή Κυβέρνησις γινώσκει καλώς τήν λυπηράν ταύτην 
κατάστασιν, άλλά δέν δύναται νά ώφελήση πρός τοΰτο, ή δέ έκθεσίς μου 
μόνον πικρίας ήθελε προξενήσει καί θά γείνη κακή χρήσις αυτής ύπό τών 
φατριαζόντων, διότι έν Υδρα ομοίως υπάρχει διχόνοια καί έχθρα. 

Ούτω διά τών λόγων των προέβησαν έπί τοσούτον, ώστε ύπεσχέθην 
έν τή άφελεία μου ν' αφήσω πλέον τά άπαξ γενόμενα καί νά μή επιφέρω 
παράπονα πρός την Κυβέρνησιν μηδέ πρός τούς φίλους μου. Ά λ λ ' έμεινα 

' Συνέπεια. Έξακολουθοϋντες τήν κατά το παρελθόν έτος εν τη «Αρμονία» 
άρξαμενην δημοσίευσιν τών απομνημονευμάτων τούτων, σημειοϋμεν ότι ένταϋθα 
πρόκειται περί τής στρατιωτικής επιχειρήσεως τών Ελλήνων κατά τοϋ Ώρωποϋ 
τω 1827, ήτις έξετελεϊτο όλως παρά τήν γνώμην τοϋ Αιδεκ. (Σ. Δ.) 



ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 185 

ακράδαντος έν τούτω, νά μή επιληφθώ τοϋ λοιπού τής αποστολής, άφ' ού 

ή ευκαιρία άπώλετο νά διεξαγάγω αυτήν μετά πλήρους επιτυχίας, παρε-

κάλεσα δέ μόνον νά μή άξιώσι παρά παλαιού και έμπειρου στρατιωτικού 

νά ενεργή παρά τήν πεποίθησίν του. Ούτως ή έρις διελύθη και τό γ' έπ' 

έμοϊ ό χόλος έλησμονήθη. 

Τότε προσήλθε πάλιν ό καπετάν Πετας λεγων Οτι τήν έπιοΰσαν έμελλε 

νά ποιήση άπόβασιν, άφ' ού πλεον είχον φθάσει τά καΐκια, και νά δοκι-

μάση άν δέν ήδύνατο να προκαλέση τούς Τούρκους, έφ' ω απήντησα 

αύτώ Οτι δεν ήναντιούμην μέν είς τούτο και ηύχόμην αύτώ καλήν έπιτυ-

χίαν, δέν είχον όμως διαταγήν τινα νά δώσω εις αυτόν. Ά λ λ ' ύπεσχέθην 

αύτώ νά ανέλθω έπί τοΰ Νέλσωνος καϊ καλύψω αυτόν κατά τά νώτα 

και τά πλευρά διά τοΰ πυροβολικού τοΰ βρικίου. 

Ούτω δέ συνέβη τήν έπιοΰσαν, οτε ό Πέτας απέβη είς τό δεξιόν 

μέρος τοΰ λιμένος ( τά ταμπούρια τών Τούρκων έκειντο έν τω άριστερώ), 

άνήγειρεν ολίγα ταμπούρια και ήκροβολίσθη πρός τόν έχθρόν, χωρίς 

όμως νά κατορθώση τ ι , είτε νά κυρίευση Τουρκικόν τ ι χαράκωμα είτε 

τήν ύπό τοΰ ατμόπλοιου διατρυπηθείσαν άποθήκην. Ή φρεγάττα και 

τό άτμοκίνητον έπλησίασαν πάλιν προς τά χαρακώματα και μετ' ού 

πολύ τά δύο τηλεβόλα άποσυνετέθησαν πάλιν, άτινα οί Τούρκοι έν ώρα 

νυκτός έχρησιμοποίησαν κατ' ιδίαν μέθοδον διευθύνοντες αυτά κατά 

τών παλληκαρίων (τοΰ τρίτου καταστάντος εντελώς άχρηστου). Επειδή 

δέ ιππείς τίνες έπλησίαζον πρός τό δεξιόν κέρας τών παλληκαρίων ημών, 

έξεδίωξα αυτούς διά τοΰ πυροβολικού τοΰ Νέλσωνος. Παρεχώρησα δέ 

τήν έλαφράν λέμβον μου τοις άςιωματικοίς τής ακολουθίας μου και τισι 

Γερμανοϊς φιλέλλησιν, έπιθυμοΰσι νά μετάσχωσι τής άποβάσεως, ής ή 

φυλακή ένεπιστεύθη είς τινας τών υπαξιωματικών ημών, όπως μή εκθέσω 

αυτούς έν τή προδήλως άνωφελεΐ ταύτη αποστολή. 

Ά φ ο ύ δε κατενοήσαμεν ότι ουδέν έφεξής ήδύνατο νά κατορθωθή, 

μάλιστα δέ ό'τε περί τήν έσπέραν κατήλθε πρός βοήθειαν τών Τούρκων 

διά τής όδοΰ τών Αθηνών απόσπασμα ιππικού ώς και περί τούς εκατόν 

πεντήκοντα πεζοί έκ Μαραθώνος (ίσως ή έκεϊ φρουρά), ό καπεταν 

Πέτας άνέβη πάλιν είς τό πλοίον προχωρησάσης τής εσπέρας ανενό-

χλητος φέρων μεθ' εαυτού και δύο αυτομόλους (Έλληνο-Άλβανούς έν τή 

υπηρεσία τών Τούρκων). Ούτοι διεβεβαίουν ότι έκτος 38 διαφραγμάτων 

εχόντων φυσίγγια τοΰ ΐππικοΰ ουδέν άλλ,ο εύρίσκετο έν ταϊς άποθήκαις, 

αϊτινες άλλως ήσαν έν κακή καταστάσει ύπό τοΰ πυρός ημών, οτι όλα τά 
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βρίκια περιεϊχον ολα τά τρόφιμα, έξ ών εκάστοτε τοσούτον ποσόν μόνον 
έξεφόρτωνον, έκ φόβου μήπως ληστευθώσιν υπό τών Αλβανών, όσον αί 
έπί τούτω προωρισμέναι κάμηλοι καλώς φρουρούμεναι ήδύναντο νά κομί-
σωσιν είς τό στρατόπεδον. Κατά τούς λόγους τούτους τό εν τών συλλη-
φθέντων βρικίων έπρεπε νά είναι ολως πλήρες, τό δ' έτερον έξ ημισείας, 
τοΰθ' όπερ καί έπηλήθευσεν. Αληθώς εισερχόμενοι είς τόν λιμένα εϊχομεν 
ίδει νά βαδίζη πρός τάς Αθήνας στίφος φορτωμένων καμήλων, άλλα δέ 
τών ζώων τούτων μετά τίνων βοών καί όνων εύρίσκοντο έν τοις άγροϊς 
παρά τόν Μαραθώνα, όπου πολλά τούτων έπληγώθησαν καί έφονεύθη-
σαν ύπό τών ημετέρων σφαιρών. 

Τήν άπώλειαν τών Τούρκων ύπελόγιζον οί αυτόμολοι ούτοι είς 100 
περίπου νεκρούς καί τραυματίας. Ημε ίς δέ εϊχομεν 2 νεκρούς καί 6 
τραυματίας, έν τοις τελευταίοις δέ ύπήρχεν ό ανδρείος Καπετάν Βιρβί-
λης, ευτυχώς μόνον ελαφρώς κατά τον πόδα τρωθείς. Τ ά παλληκάρια 
έπανήλθον έπί τής Καρτερίας καί τοϋ Νέλσωνος καί επειδή ή φρεγάττα 
έμεινε πρός έξακολούθησιν τοΰ αποκλεισμού έν τώ λιμένι, άνέβην είς τό 
άτμοκίνητον, άφ' ού πρώτον έπί τοΰ πλοίου Ελλάδος έτι ών απηύθυνα 
πρός τήν Κυβέρνησιν τήν έκθεσίν μου, έν ή χωρίς νά μνημονεύσω κατά 
τήν ύπόσχεσίν μου τήν ματαίωσιν τοΰ σχεδίου μου και τά ώραϊα αίτια 
ταύτης, ήγγειλα τά γενόμενα καί έπήνεσα τά στρατεύματα. Υστερον δέ 
έλαβον εύχαριστήριον έγγραφον παρά τής Κυβερνήσεως. 

Τοιαύτη ώς διηγήθην ένταΰθα καί ουχί άλλοία ύπήρξεν ή έκβασις τής 
αποστολής ταύτης. Έάν όθεν ή μομφή, ήτις μοί γίνεται πλήν άλλων έν 
τω Εγκυκλοπαιδικω Λεξικώ τοΰ Βρόκχαους (Α ' έκδ. 1834 σελ. 915) 
έν τω άρθρω Ελλάς περί τής αποτυχίας τής άνω αποστολής, είναι 
δικαία καί έάν δύναται νά γραφή ιστορία κατά τοιοΰτον τρόπον, έπα-
φίημι τοΰτο τή κρίσει παντός δικαίου δικαστού. *Αν έσκεπτόμην μόνον 
περί έμοΰ καί ουχί περί τής Ελληνικής υποθέσεως, ήθελον έν πληρεστάτω 
δικαίω εγείρει παράπονα περί τής απειθαρχίας τών ναυτών καί τής 
ένδοτικότητος τοϋ Μιαούλη ού μόνον παρά τή Κυβερνήσει άλλά καί 
παρά τοις άλλοδαποίς άνταποκριταϊς μου. Επειδή όμως ή αίτίασις 
αύτη βεβαίως ήθελε ποιήσει χειρίστην έντύπωσιν έν στιγμή άλλως λίαν 
κρισίμω διά τήν ύπόθεσιν τής νεαράς πολιτείας, διά τούτο παρέστησα τά 
προσκτηθέντα αποτελέσματα τά διά τάς περιστάσεις ουχί πάντοτε ανάξια 
λόγου ύπό φωτεινήν καί συμφέρουσαν όψιν, χωρίς νά εϊπω ώς έκ τού-
του άναλήθειάν τινα. 
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Νά αποκλείσω τόν Σερασκέρην άπό τής διά θαλάσσης συγκοινωνίας, 

ουδέποτε μοί έπήλθεν είς τον νουν ένεκα τής αδυναμίας καί τής φύσεως 

τών στρατιωτών μου, ώς καί ό συντάκτης εκείνου τοΰ έλεγχου δέν θά 

ήδύνατο νά πράξη τοιοΰτον τ ι ύπό τοιαύτας συνθήκας. Τό σχέδιόν μου 

ήτο (καί ουδέποτε έδήλωσα άλλο) νά εκμηδενίσω καί νά καταστρέψω τάς 

άποθήκας τοΰ Ωρωπού τούτο επέτυχε κατά μέγα μέρος καί ήθελεν έτι 

μάλλον επιτύχει, έάν μέ ήκολούθουν. 

Τά περαιτέρω σχέδια πρός άποβίβασιν στρατιωτών έπί διαφόρων 

σημείων κατά τά νώτα τού Σερασκέρη έγκατέλιπον μετά τήν κτηθεϊσαν 

πεϊραν, τοΰθ' όπερ βεβαίως θά έπραττε καί ό επικριτής μου. Ό τ ι οί 

Ελληνες μετά χαράς έπέρριψαν έπί ξένου τήν άποτυχίαν επιχειρήσεως, 

καθ' ην αυτοί μόνοι έπταιον, πιστεύει βεβαίως πάς ό γινώσκων τήν 

χώραν καί τούς ανθρώπους, ώς και πάς ό γινώσκων με θά πιστεύση Οτι 

ούτε πνεύμα ούτε άποφασιστικότης ούτε πείρα μοί έλειψε πρός επιτυχή 

διεκπεράτωσιν επιχειρήματος τοσούτον άσημου έν τώ συνόλω. 

Επίσης μηδαμινοί τίνες, οϊτινες καθίσταντο φιλέλληνες έν ελλείψει 

άλλου πόρου και ών δέν ήδυνάμην ή δέν ήθελον νά εκπληρώσω τάς 

απαιτήσεις, ένόμιζον καλόν νά είπωσι καί αυτοί τήν γνώμην των. Κατά 

τήν άποστολήν ταύτην έχω νά επιρρίψω έπ' έμοΰ δύο σφάλματα πρώτον 

Οτι μετά τοιούτου ύλικοΰ, όπερ δέν έγίνωσκον ακόμη επαρκώς, ένέδωκα 

είς τήν τυχοΰσαν έπιχείρησιν καί δεύτερον ότι έκ σεβασμού πρός τήν 

ύπόθεσιν δέν κατέστησα γνωστά άπηνώς τά διατρέχοντα, άτινα ένιοι έπί 

τοϋ πλοίου προσέτι δεν έγίνωσκον ακριβώς, δι ' ού μέσου μόνον ύστερον 

ήθελον απαλλάξει έμαυτόν δυσαρεσκειών. Ομως τά κινοΰντά με ελα-

τήρια υπήρξαν καλά καϊ ούτω δέν θέλω μετανοεί ότι παρεγνωρίσθην καϊ 

προσέτι διεσύρθην, άφ'ού διά τόν άμύητον ίσως τά φαινόμενα ήσαν 

κατ' έμοΰ. 

'Αφικόμενοι, είς Φάληρον παρεδωκα τά στρατεύματα τώ στρατηγώ 
Καραϊσκάκη, όστις έν τώ μεταξύ μετά 3 χιλιάδων ανδρών είχε στρατο-
πεδεύσει πρός δυσμάς τοΰ Πειραιώς καί επανέκαμψα είς Αϊγιναν πρός 
τάς άλλαχοϋ ασχολίας μου. Ένταΰθα εύρομεν τόν έπί μακρόν προσδο-
κώμενον καί μόλις άφικόμενον Λόρδον Κόχραν, ον έπεσκέφθημεν έπί τής 
κομψής γολέττας του, Οπου ύπεδέξατο ημάς λίαν φιλοφρόνως. 

Ό Λόρδος ών άνήρ υψηλός μετά κεφαλής ολίγον επικλινούς, μετά 
κόμης βαθυξάνθου καί ζωηρών πυρρών παραγναθίδων, μέ άνέμνησεν έν τώ 
έξωτερικώ αύτοϋ τόν στρατάρχην ημών W r e d e , μόνον δέ οί τοϋ προσώ-



188 ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

που και του στόματος μύες είναι χαλαρώτεροι τών τοϋ πρίγκιπος, οί δέ 
τρόποι και ή συμπεριφορά του είναι όλα αγγλικά. Μετέδωκα αύτώ πάν 
ό',τι έγίνωσκον περί τών κατά τούς Ελληνας διηγηθείς αύτώ τάς πολυει-
δεϊς περιπέτειας, ας διήνυσα έν τώ τόπω τούτω, ώς και τάς τελευταίας 
μου τάς κατά τήν στρατείαν είς Ώρωπόν. Εύρε τό σχέδιον νά έπιτεθώ-
μεν εκείθεν κατά τοΰ Σερασκέρη λίαν προσφυές, και επειδή και ό συν-
ταγματάρχης Γόρδων ήτο ομοίως παρών, τότε έσχεδιάσθη έπί τούτω νέα 
αποστολή, ής έμελλε νά έπιληφθή ό συνταγματάρχης μετά 3 χιλιάδων 
ανδρών και ήτις όμως έκ λόγων ους έγώ αγνοώ δέν έξετελέσθη. 

Ό ύστερον χρόνος έδίδαξεν ότι ήτο όρθή ή προϋπόθεσίς μου, ην έγρα-
φον τότε πρός φίλον μου είς Μόναχον «'Εκεί (παρά τόν Ώρωπόν) είναι 
ό μόνος τόπος ένθα δύναται τις νά έπιτεθή κατά τοϋ ίσχυρογνώμονος 
Κιουταχή, όν οί Ελληνες στρατιώται δέν θά έκδιώξωσιν έκ τών πρό τών 
Αθηνών όχυρωμάτων του, έφ' όσον οί Αλβανοί αύτοΰ εχουσιν έτι άρτον 
τόν άρτον τοΰτον έκεϊ μόνον δύναται τις νά αφαίρεση άπ' αύτοΰ, άλλ' 
αυτό πρέπει νά γίνη έν βραχεί χρόνω, ίνα μή φθάση πρός αυτόν άμα 
τώ έαρι βοήθεια ή μάλιστα και στόλος έκ τής Σταμπούλ, διότι ούτω 
και ή Ακρόπολις έπί τέλους θά άπολεσθή, ής ή φρουρά άπό μηνών ήδη 
πάσχει και δυσχεραίνει. Ευτυχώς είναι εντός ό συνταγματάρχης Φαβιέ-
ρος, Οστις θέλει έμμείνει οσον χρόνον δύναται». 

Μετά τοΰ λόρδου Κόχραν άφίκετο δι ' έμέ νέα εντολή. Έπετράπην 
δηλ. ύπό τοΰ κ. Έϋνάρδου και τών κομιτάτων τών Παρισίων και τής 
Μασσαλίας τήν διαχείρισιν τών χρημάτων μετά τοΰ ίατροΰ Μπαλλή 
και τοΰ Ελληνος τραπεζίτου Ξένου, χρημάτων προωρισμένων είς τόν 
στόλον τοΰ Κόχραν. Ώ ς βοηθός ημών ήλθεν έκ Γενούης ό D r G o s s e , 
άνήρ ακαταπόνητου δραστηριότητος, άφιλοκερδής και φιλάνθρωπος, 
ούτινος τά εξαίρετα προτερήματα έμαθον νά εκτιμώ πληρέστατα. 

Ύπό τής τέλος τή ενεργεία ιδίως τοΰ λόρδου Κόχραν συγκροτηθείσης 
εθνικής συνελεύσεως έν Τροιζήνι ωνομάσθη ό αυτός στόλαρχος, αρχιστρά-
τηγος δέ ό στρατηγός Τσώρτς, ό πρότερον συστήσας έλαφρόν σύνταγμα 
έξ Ελλήνων διά τήν άγγλικήν ύπηρεσίαν καϊ γνώριμος ών είς πολλούς 
τών νΰν αρχηγών, και ό κόμης Ιωάννης Αντωνίου Καποδίστριας, μετά 
πολλάς συζητήσεις περί τής διαρκείας τής λειτουργίας αύτοΰ, ήν άλλοι 
μέν ήθελον νά όρίσωσιν είς τρία έτη, άλλοι δέ είς πέντε, προεκηρύχθη, 
έπϊ έπταετίαν Κυβερνήτης τής Ελλάδος. 

Τ ή προσκλήσει τής συνόδου παρευρέθην έν τή άξιομνημονεύτω συνε-

ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 189 

δρία ταύτη, ής ή περιγραφή δέν θέλει στερεϊσθαι διαφέροντος. Τό χωρί-

διον Δαμαλάς σύγκειται έξ ολίγων οικιών, αϊτινες έγεμον πληρεξουσίων, 

ών οί έγκριτώτεροι είχον μεθ' εαυτών ουχί άσήμαντον ούράν ή άκο-

λουθίαν ομοίως αί κατοικίαι τών πέριξ ήσαν κατειλημμέναι ύπό τών 

βουλευτών. 

Ώ ς τόπος συνελεύσεως έχρησίμευε κήπος πυκνώς κατάφυτος έκ λεμο-

νεών καϊ πορτοκαλλεών, περιβαλλόμενος ύπό τοίχου έκ ξηρολίθων. Υπό 

τά δένδρα είχον τεθή ευτελή ξύλινα θρανία έν ήμικυκλίω, έν μέσω δέ 

τούτου ή έδρα τοΰ προέδρου και αί θέσεις διά τούς γραμματείς. Εξω 

τοΰ τοίχου και έπί τούτου εύρίσκετο πλήθος λαού και παλληκαρίων άπαρ-

τίζον τό άκροατήριον, έξ ού πολλάκις ήκούοντο έπευφημίαι ή και γογγυ-

σμοί και σημεία αποδοκιμασίας. Εάν ό έξωθεν θόρυβος καθίστατο υπέρ 

το δέον ηχηρός, τότε ά οπλαρχηγός Νικήτας Σταματελόπουλος ό καλού-

μενος Τουρκοφάγος, ανεψιός τοΰ Κολοκοτρώνη, ό επιτετραμμένος τά 

αστυνομικά έργα, ερριπτε λίθον ικανού μεγέθους ή λεμονιά τινα κατά 

τοΰ ομίλου τοΰ οξύτατα θορυβοΰντος, ή ύψωνε τό ρόπαλον, όπερ εκράτει 

ώς σημείον τοΰ αξιώματος αύτοΰ ώς αστυνόμου, διότι άλλα όπλα ήσαν 

άπηγορευμένα. 

Πρόεδρος ήτο ό γέρων Σισίνης, προεστώς έκ τών περιχώρων τών 

Πατρών, ό όχυρώσας κατά τ ι τό φρούριον Χλεμοΰτσι ή Καστέλ Τορνέζε 

αντικρύ τής Ζακύνθου και κατέχων αυτό μετά τής οικογενείας του. Είχε 

περιβάλει περί τό κατά τόν τουρκικόν τρόπον κεκεντημένον μετάξινον 

φέσιόν του φαιόχρουν σάλιον, ύφ' ο προέκυπτεν ή φαλακρά άλλά ζωη-

ρώς κινούμενη κεφαλή του μετά τοΰ πολιοΰ πώγωνος ουχί άνευ αξιοπρέ-

πειας. Ό λοιπός ιματισμός αύτοΰ ήτο όλως τουρκικός, ον όλοι οί Μωραί-

ται φέρουσι και όστις διακρινόμενος έπί πλούσια και πλατεία πτυχώσει 

και έπί καλή ώς τό πλείστον εκλογή τών χρωμάτων είναι λίαν γραφικός. 

Τεθέντων τών διαφόρων σημείων τής συζητήσεως και τών πρώτων 

ζητημάτων έν τή ημερησία διαταγή, ήρξαντο αί συζητήσεις, ών τά απο-

τελέσματα μεν ήσαν γνωστά έκ τών προτέρων Οτι ήθελον έπιψηφισθή, 

διότι κατά τό μάλλον ή ήττον είχον συμφωνηθή ήδη, άλλ' αϊτινες διεξή-

χθησαν μετά μεγάλης ζωηρότητος και εμπάθειας. Ίδια διεκρίθη ά Μακρής 

έκ Ψαρών έπί σφοδρά δεινότητι λόγου - τό μελαψόν πρόσωπον του έτι 

μάλλον ήμαυρούτο, οί οφθαλμοί του έχεον φλόγας, έν ώ χείρες, βραχίο-

νες και άπαν τό σώμα έκινοΰντο έμποιοΰντα ζωηράν έντύπωσιν. Ήδύ-

νατο νά παραστήση άπό σκηνής ένα έξαίρετον Όθέλλον. 
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Μετ αυτόν έθορύβει τό πλείστον ό Γενναίος Κολοκοτρώνης, ον ό πατήρ 

του ό γέρων Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ύπεβοήθει ενίοτε δι' επιτυχών 

αποστροφών καί παρατηρήσεων και διά χονδρών άστεϊσμών, οϊτινες άπε'-

σπων συνήθως άπό τής άλλως σοβαράς συνόδου ήχηρόν γέλωτα. Έ κ 

τών αξιοπρεπέστατων τήν τε στάσιν καί τόν λόγον ήσαν ό Κωλέττης 

καί ό Ζαίμης. 

Έγώ δέ έκαθήμην μεταξύ τών κυρίων Ξένου καί Άξιώτου διερμη-

νευόντων μοι τά σπουδαιότερα σημεία τής συζητήσεως. 

Οτε τέλος ή εκλογή τοϋ μέλλοντος προέδρου ήλθεν ύπό συζήτησιν και 

έπεσεν ή ψήφος έπί τοϋ ονόματος τοϋ κόμητος Ιωάννου Καποδιστρίου, 

ηχηρά έπιφώνησις έκτος καί εντός τοϋ τόπου τής συνελεύσεως έπίστωσε 

τήν γενικήν όμοφωνίαν περί τούτου. Τό τελευταίον σημεΐον ήτο ό ορισμός 

τής διαρκεάς τής προεδρίας. Κατ ' αρχάς προυτάθησαν δύο ή τρία έτη 

λογιζόμενης τής μακράς αποστάσεως, έξ ής έπρεπε νά προσκληθή ό 

κόμης Οί εγγύτατα περί έμέ ήρώτησαν τήν γνώμην μου περί τοϋ έν 

λόγω ζητήματος, έφ' ω απήντησα ό'τι παριστάμην μέν έκεϊ ώς ξένος, μόνον 

ίνα ακούω καί ουχί ίνα προβάλλω θεωρίας, άλλ' επειδή ύπεχρεούμην ύπ' 

αυτών, ήθελον νά δηλώσω αύτοϊς άπροκαλύπτως τήν σκέψιν μου, ήτις 

τείνει είς τήν γνώμην οτι έν καιροϊς κομματισμών καί διχονοιών προ-

κυψάντων καί υπαρχόντων ένεκα τής εκάστοτε αλλαγής τής Κυβερνή-

σεως ή μακροτέρα διάρκεια τής αρχής είναι καί ή καλύτερα διά τήν 

ήσυχίαν καί τήν εύτυχίαν τής Ελλάδος. Επειδή δ' έν τώ μεταξύ πολ-

λάι φωναί ύψώθησαν υπέρ τών πέντε ετών, είπον τότε πρός τούς γείτο-

νας μου Οτι έπρεπε νά όρίσωσι τουλάχιστον δι' έπτά έτη τήν διάρκειαν 

τής προεδρικής εξουσίας, όπερ καί έγένετο. 

Πρέπει εν τή περιστάσει ταύτη νά μνημονεύσω συνομιλίας γενομένης 

ολίγον πρό τής συνόδου ταύτης μεταξύ έμοΰ καί τοΰ προέδρου Ζαίμη, 

τοΰ κυρίου Γλαράκη διερμηνεύοντος, καί ής τό περιεχόμενον ήτο τό έξης 

περίπου1 Οτ ι μείζων μονιμότης έν τή μορφή τής διοικήσεως ήτο διά 

τήν Ελλάδα απαραίτητος ανάγκη, ό'τι ό λαός αυξηθείς ύπό τήν τών 

δεσποτών πίεσιν δέν ήδύνατο νά γίνη κύριος ελευθερίας μελλούσης 

νά καταντήση είς άναρχίαν καί νά φέρη τό κράτος είς τόν όλεθρον. 

Μόνον μοναρχική ένότης ήδύνατο νά σώση τήν Ελλάδα γεννάται όθεν 

ή έρώτησις άν ό βασιλεύς τής Βαυαρίας έχη υίόν άδελφόν ή συγγενή δυνά-

μενον ή βουλόμενον νά άναλάβη τήν έπί τής Ελλάδος κυριαρχίαν καί 

έγώ νομίζω ότι ό φιλέλλην μονάρχης ημών θέλει δεχθή τοιαύτην πρότασιν. 
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Άπεκρίθην ότι ή μέν άπελευθέρωσις τής Ελλάδος άπό τοΰ τουρκι-

κού ζυγοϋ ήτο βεβαίως διά τόν βασιλέα τής Βαυαρίας Λουδοβίκον αλη-

θώς ύπόθεσις, ής έκήδετο όλοψύχως, ώς καί ή άνασύστασις αυτής ώς 

κράτους ύφ' οιανδήποτε μορφήν πολιτεύματος, άλλά δέν ήδυνάμην νά 

γινώσκω πώς ή Α . Μ . ήθελε δεχθή τοιαύτην άπαίτησιν, διότι περί 

τοιαύτης περιπτώσεως ουδόλως έγένετο λόγος μέχρι τούδε. Οί υιοί τοΰ 

βασιλέως ήσαν πολύ νέοι έτι καί άν ό πρίγκιψ Κάρολος τής Βαυαρίας 

ήθελε νά άνταποκριθή πρός τοιούτου είδους πρότασιν έτι καί τή συγκα-

τανεύσει τοΰ βασιλικού άδελφοΰ αυτού, ένόμιζον ότι πρέπει νά αμφι-

βάλλω ωσαύτως δ' έπί ουδεμία περιπτώσει έτόλμων νά παράσχω 

έμαυτόν ώς όργανον τοιαύτης άκροσφαλοΰς ανακοινώσεως, δι' ό καί 

παρεκάλουν όπως άποταθώσι κατ' ευθείαν πρός τόν βασιλέα έν ή περι-

πτώσει ή εκφρασθείσα αύτη σκέψις ήθελεν έχει περαιτέρω συνέχειαν. 

Δέν έμνημόνευσα ωσαύτως έν ούδεμια τών επιστολών μου τοιαύτης 

συνδιαλέξεως, ήτις άτε μή έχουσα περαιτέρω έπακολουθήματα έμεινεν έν 

καταστάσει σχεδίου, μόνον δέ νομίζω ότι γράφων πρός φίλον είς Μόνα-

χον ειχον υποδηλώσει τήν κλίσιν πολλών οξυδερκών καί μέγα δυναμένων 

ανδρών έν Ελλάδ ι πρός τήν μοναρχικήν μορφήν τοΰ πολιτεύματος. 

Οτε δ' εξελέγη ό Πρόεδρος. έν τή αμφιβολία άν ό κόμης Καποδί-

στριας έβούλετο νά παραδεχθή τήν προτεινομένην αύτώ αρχήν καί διά τήν 

άπόστασιν της διαμονής του καί επομένως διά τήν ένδεχομένην έπιβρά-

δυνσιν τής άφίξεώς του, έπρεπε νά ληφθή πρόνοια, όπως μή ή χώρα ή 

μάλλον τό κράτος, διότι τής χώρας δέν υπήρχε τότε πολύ μέρος, μείνη έν 

τώ μεσολαβοΰντι διαστήματι άνευ διοικήσεως. Απεφάσισαν όθεν νά διο-

ρίσωσι προσωρινήν κυβέρνησιν άποτελουμένην έκ τριών μελών καί κλη-

θησομένην άντικυβερνητικήν έπιτροπήν. Επειδή δέ ένταΰθα, ώς καί παν-

ταχού, έπεθύμουν νά άντιπροσωπεύωνται ή Στερεά, ή Πελοπόννησος καί 

αί Νήσοι, εξέλεξαν τόν νεαρόν Γενναίον Κολοκοτρώνην, τόν Ψαριανόν 

Μακρήν καί τόν έκ Λεβαδείας Γιαννούλην Νάκον όπως σχηματίσωσι 

τήν τριανδρίαν τ α ύ τ η ν . Ανθρώπους οΐτινες ουδέποτε πρότερον είχον 

παρακαθήσει έν Κυβερνήσει τινΙ καί τοσοΰτον ασήμαντους ώστε ουδεμία 

τών πολιτικών μερίδων ήσαν ύποπτοι. Ειχεν όψιν' λίαν γελοίαν τό 

1 Κατά τον Σ. Τρικούπην Ομως μέλη τής επιτροπής ταύτης εξελέγησαν ό 
Γεωργάκης Μαυρομιχάλης, ό Γιαννουλης Νάκος και ό Μαρκής Μιλαιτης, Οστις 
ήτο έκ Ψαρών. Ίδέ Σ. Τρικούπη Ίστορίαν Έλλ. Επαναστάσεως εν τόμ. Δ'. 
σελ. 97 τής γ' έκδ. (Έν Αθήναις, 1888). Σ. Μ. 
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πράγμα, δτΐ μετά μακροτέρας έριδας διά τήν έκλογήν τοΰ τρίτου επι-
τρόπου ό γηραιός Κολοκοτρώνης είδε περί εαυτόν και θεωρών τόν 
παρ' αύτώ ίστάμενον Νάκον ήρπασε τούτον έκ τής χειρϊδος και ώθησε 
προς τά πρόσω λέγων Ν ά , έχετε ένα, λάβετε τον, αφού δέν γνωρίζετε 
και καλύτερον». Ούτως έγένετο έν μέσω ηχηρών γελώτων ό αγαθός 
Γιαννούλης μέλος τής αληθώς αντικυβερνητικής ταύτης επιτροπής, ήτις 
αμέσως έστησε τήν έδραν αυτής έν Πό ρω. 

Ώ ς έχων δέ άλλαχοΰ πολυειδεϊς ασχολίας, δέν ήλθον πλέον είς τάς 
προσεχείς συνεδρίας τής συνόδου. Έν μια τούτων ό Έϋνάρδος, ό Φαβιέ-
ρος και εγώ έτιμήθημεν διά τής Ελληνικής πολιτογραφήσεως και έψη-
φίσθν, ευχαριστήριος επιστολή πρός τήν Α. Μ . τόν βασιλέα διά τήν 
συμμετοχήν και τήν έπικουρίαν, ήν ηύδόκησεν ένδελεχώς νά παράσχη 
τοίς Έλλησιν. 

Η μετοικεσία τής κυβερνήσεως ές Αίγίνης είς Πόρον είχεν ώς έπακο-
λούθημα και τήν ήμετέραν. Έμισθώσαμεν όθεν άποθήκας έκεϊ και Ψαρια-
νόν βρίκιον, ίνα έν καιρώ ανάγκης δυνηθώμεν νά έςασφαλίσωμεν και νά 
σώσωμεν τάς προμηθείας ημών, διότι ό Τουρκο-Αίγυπτιακός στόλος 
είχεν έκπλεύσει και περιεμενετο έφοδος αύτοΰ κατά τής Ύδρας και τών 
Σπετζών, έν ή περιπτώσει όλίγη βεβαίως ασφάλεια εν Πόροι και Αίγίνη 
ήθελεν υπάρχει. Κατ ' εκείνον τόν χρόνον ήγγέλθη ότι μέγας αριθμός 
οικογενειών φυγάδων έν μερει μέν έκ τών ύπό τοΰ Ίβραήμη κατα-
ληφθέντων μερών τής Πελοποννήσου, έν μέρει δέ έκ τής Στερεάς, κατε-
σκήνου έπί του Ισθμού πρό τής Κορίνθου και στερούμενος τών επιτη-
δείων έπέπρωτο έκεϊ άθλίως νά τερματίση τόν βίον, άν μή εντός 
ολίγου έκομιζοντο όλίγαι ζωάρκεια, έκεϊ ωσαύτως ένδεια έπεκράτει και 
έν 'Ακροκορίνθω. 

[Επεται συνέχεια]. 



ΣΧΕΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΥΛΟΥ 

Ζ = Τ ό υψιστον ερυμα της Σφακτηρίας. 

Ε = Τ ο εγγυς τον ύψιστου έρυματος διαμέρισμα. 

Η= Η Παναγουλα. 

θ =Ή πηγη υπερ την Παναγουλάν. 
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Αί σαρκοφάγοι αύται παρουσιάζουσι μεγάλην ποικιλίαν έν ταΐς άνα-
γλύφοις αυτών παραστάσεσιν, ών αί πλεϊσται έχουσι θέματα ακραιφνώς 
συμβολικά. Ώ ς έν ταϊς τοιχογραφίαις τής αρχεγόνου τέχνης, ούτω και 
έν τοις άναγλύφοις τών σαρκοφάγων της Δ ' και τής Ε ' έκατονταε-
τηρίδος πλεονάζουσιν αί έκ τής βιβλικής ιστορίας σκηναί, πρό παντός δέ 
τά θαύματα τοϋ Μωύσέως, τοϋ Δανιήλ και τοϋ Ίωνά. 

Έ κ τών συλλογών αρχαίων χριστιανικών σαρκοφάγων σπουδαιό-
τατη είναι ή τοϋ έν Ρώμη λατερανικοΰ μουσείου, έξ αύτοϋ δέ προέρχε-

Εικ. 27. Άνάγλυφον χριστιανικής σαρκοφάγου τής Δ' εκατονταετηρίδος. 

ται ή ένταϋθα δημοσιευομένη (είκ. 27), ής ή έμπροσθία μακρά πλευρά 
φέρει έν συνεχεία ποικίλας συμβολικάς και ίστορικάς παραστάσεις έξ αυτών 
δέ δύναται τις νά σχηματίση επαρκή ίδέαν περί τής πρώτης χριστια-
νικής γλυπτικής. Τό άνάγλυφον έχει τούτο τό ιδιάζον, δι ' ού χαρα-
κτηρίζεται τάξις τις σαρκοφάγων, φέρει δηλαδή έν τώ μέσω άνω, κοίλον 
όστρεόμορφον δίσκον μετά τών προτομών δύο ανδρών, δι' ους προώ-
ριστο ή σαρκοφάγος. Είναι δέ αύτη εν τών καλλίστων μνημείων τής 
αρχαίας χριστιανικής τέχνης, αναγόμενη είς τήν Δ ' εκατονταετηρίδα. 

Αί ανάγλυφοι αυτής παραστάσεις διαιρούνται είς δύο επαλλήλους 
σειράς, άρχόμεναι άπό τής άνω πρός άριστεράν γωνίας, ένθα εικονίζε-
ται ή άνάστασις τού Λαζάρου ό Ιησοΰς παρίσταται έκτείνων τήν ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤ. ΒΥΖ. ΤΕΧΝ. 4 
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πρός τό έν είδει ναϊδίου μνημείον, εξ ού Ομως ελλείπει ή μομία τού 
Λαζάρου παρά τόν Ίησοΰν μία τών αδελφών τού άναστάντος κύπτουσα 
κατασπάζεται τήν άριστεράν αυτού χείρα, ένώ όπισθεν ίσταται είς τών 
μαθητών. Η δευτέρα παράστασις αναφέρεται είς τήν άπιστίαν τού 
Πέτρου, ήτις δηλούται διά τού παρά τούς πόδας τοΰ Ίησοΰ εικονι-
ζόμενου άλεκτρυόνος. Καί ένταΰθα, ώς καί έν τή προηγουμένη σκηνή, 
λίαν χαρακτηριστική είναι ή άπεικόνισις τοΰ Ίησοΰ, ήτις σημειοϊ 
τήν μεταβατικήν περίοδον τής τέχνης έν αύταϊς ό τεχνίτης άπεδω-
κεν είς τόν Ίησοΰν μετά πολλής ευστοχίας ίδιάζουσαν μεγαλοπρέπειαν. 
Τρίτη κατά σειράν έρχεται ή σκηνή τοΰ Μωϋσέως λαμβάνοντος έκ 
τής χειρός τοΰ Θεοΰ τούς νόμους. Ό Μωύσής εικονίζεται, κατά 
τό επικρατήσαν έν τή άρχεγόνω τέχνη έθος, αγένειος· ή παρ' αύτώ 
έν τώ βάθει μορφή ίσως παριστά τόν Ααρών, πιθανώς ομως είναι 
έκ τών αορίστων εκείνων μορφών, αϊτινες έτίθεντο απλώς έν τοις τοιού-
τοις άναγλύφοις χάριν τών κανόνων τής αναλογίας Ένταΰθα ή σειρά 
διακόπτεται ύπό τού όστρεομόρφου δίσκου τών προτομών μετ' αυτόν 
δέ πρώτη εύρηται παράστασις τής θυσίας τοΰ Ισαάκ ύπό τοΰ Αβραάμ, 
όστις εικονίζεται υψών τήν μάχαιραν, δπως κατενέγκη ταύτην κατά 
τοΰ πρό αύτοΰ κειμένου γονυπετοΰς υιού άναβλέπει δέ ό Αβραάμ πρός 
άριστεράν είς τήν χείρα τού θεοΰ, άποτρέποντος αυτόν άπό τής θυσίας. 
Αί εκατέρωθεν τοΰ Αβραάμ έν τώ βάθει μορφαί ετέθησαν πιθανώς 
μόνον χάριν τής αναλογίας. Τελευταία έν τή πρώτη σειρά έρχεται 
παράστασις τοΰ Πιλάτου άπονιπτομένου τάς χείρας διά τήν καταδίκην 
τοΰ Ίησοΰ. Τοιαύτη σκηνή δέν εύρηται έν ταίς τοιχογραφίαις έν τή 
προκειμένη ιδία χαρακτηριστική είναι ή έκφρασις τής μορφής τοΰ 
Πιλάτου, Οστις εικονίζεται επιτυχέστατα σύννους καί περίφροντις, ώς καί 
ό παρ' αύτώ καθήμενος. Έν τώ συνόλω ή παράστασις αύτη έχει πολ-
λήν δύναμιν καί φυσικότητα. 

Έν τή δευτέρα σειρά πρώτον παρίσταται τό θαΰμα τοΰ Μωϋσεως 
πλήσσοντος τόν βράχον, έξ ού ρέει ύδωρ οί παρ' αύτώ ιστάμενοι δύο 
Εβραίοι χαρακτηρίζονται ώς τοιούτοι διά τών ιδιορρύθμων πίλων, ους 
φέρουσιν. 'Αλλη μάλλον χαρακτηριστική τών παραστάσεων τής σαρκο-
φάγου είναι ή δευτέρα, ό Δανιήλ έν μέσω δύο λεόντων, οστις ώς είκονί-

' Schullze, Archaologie der altcliristlichen Kunst, σελ. 255. 
1 Schultze, αυτόθι. 
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ζεται γυμνός, άναμιμνήσκει ζωηρώς τά έργα τής ελληνικής πλαστικής. 
Τόόλον τής σκηνής έχει τ ι τό άκρως χαρίεν και άρμονικόν.Ή μετ' αυτήν 
παράστασις δέν έτυχεν εισέτι ερμηνείας πειστικής και ασφαλούς1, εικονί-
ζεται καθήμενος τις ύπό δένδρον, φέρων έπί τών γονάτων βιβλίον είλητόν, 
ένώ έμπροσθεν αύτοϋ ϊσταται ετέρα νεαρά μορφή έκτείνουσα πρός αυτόν 
τήν δεξιάν μεταξύ τών κλάδων τοϋ δένδρου διακρίνεται έτερα μορφή 
κύπτουσα και θεωμένη τους δύο πρώτους. Τελευταϊαι έν τή σειρά ταύτη 
ετέθησαν δύο σκηναί θαυμάτων τοϋ Ίησοΰ, και έν μέν τή πρώτη παρί-
σταται ή ϊασις τοϋ τυφλού, έν ή μεγάλη είναι ή χάρις τής άμφιέσεως 
τοΰ Ίησοΰ, έν δέ τή δευτέρα ό πολλαπλασιασμός τών πέντε άρτων. 

Έ κ τών άλλων σαρκοφάγων τοΰ λατερανικού μουσείου άξια μείζονος 
προσοχής είναι μία, ήτις υπάγεται είς τεχνικόν σύστημα διαφέρον τής 
προηγουμένης. Έν αυτή αί παραστάσεις άντί νά είναι έν συνεχεία είς 
δύο επαλλήλους σειράς ή είς μίαν μόνην, ώς έν ταϊς πλείσταις τών 
χριστιανικών σαρκοφάγων, εύρηνται κεχωρισμέναι διά κομψών στυλιδίων 
μετά λεπτώς είργασμένων κιονόκρανων, άνεχόντων εναλλάξ γωνιώδη 
και τοξοειδή έπιστύλια τά μεταξύ τών έπιστυλίων τούτων κενά άνωθεν 
καταλαμβάνονται ύπό άγαθοδαιμόνων έν ώρα τρυγετοΰ, παρεμπλεκομέ-
νων μετά περισσής καλαισθησίας, είς δέ τά άκρα ύπό δελφίνων. Αί μεταξύ 
τών στυλιδίων παραστάσεις είναι έκ τών συνήθων τής βιβλικής ιστο-
ρίας άνω δε φέρει ή σαρκοφάγος δύο ετέρας εκατέρωθεν τής έν τώ μέσω 
επιγραφής αυτής, τούς τρεις παϊδας έν τή καμίνω, τό θαΰμα τοΰ 
Ίωνά και δύο ερωτιδείς άνέχοντας τήν έν τώ πλαισίω έπιγραφήν. Ο,τ ι 
ιδία χαρακτηρίζει τόν καλλιτέχνην έν τή επεξεργασία τών μορφών 
συλλήβδην είναι ή μίμησις αρχαίων προτύπων τής γλυπτικής ερωτι-
δείς και άγαθοδαίμονες εύρηνται άπαραλλάκτως είς ρωμαϊκάς σαρκο-
φάγους προγενεστέρων χρόνων, και έν τή παραστάσει δέ τοΰ Ίωνά 
καθεύδοντος ύπό τήν κολοκύνθην διακρίνει τις αμέσως άντιγραφήν πιστήν 
τοΰ Ένδυμίωνος, ώς έν τώ κήτει τώ καταβροχθίσαντι αυτόν μίμησιν 
τής παραστάσεως τοΰ κήτους τής Ανδρομέδας. Και έν ταϊς κυρίαις 
δέ παραστάσεσι τής σαρκοφάγου ταύτης έν τή άμφιέσει τών μορφών 
καταφωράται μίμησις παλαιοτέρων προτύπων τής εθνικής γλυπτικής. 

* Scliultze, ε ά. σελ. 256. 
2 Sybel. Weltgeschichte der Kunst bis zur Erbauung der Sophien-

kirche σελ. 444. 
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Αλλά πριν ή πραγματευθώμεν ιδία περί τής κατά τους χρόνους τοϋ 
Κωνσταντίνου χριστιανικής έν τή Ανατολή τέχνης, ανάγκη νά προτά-
ξωμεν συντόμως τάφορώντα είς τήν κτίσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
καθ' όσον τό άλλως κατά πάντα μέγιστον τούτο γεγονός σχετίζεται αμέ-
σως πρός τόν ιδιάζοντα μετασχηματισμόν τής τέχνης ταύτης έν τή 
Ανατολή καί προς τήν ροπήν, ην έσχεν αύτη είς τήν μόρφωσιν τής 
βυζαντιακής. Διότι ή νέα πρωτεύουσα δέν έγένετο μόνον εστία πολιτι-
σμού υπέροχου, ένθα συνεδυάσθησαν αί άσιατικαί επιδράσεις πρός τόν 
Έλληνισμόν 1 , άλλ' έν ταύτώ υπήρξε κέντρον, ένθα συνέρρευσαν τά ποι-
κίλα στοιχεία τών έν τή Ανατολή καλλιτεχνικών εργαστηρίων, έξ ών 
άπετελέσθη ή ίδιόρυθμος εκείνη τέχνη, ήτις νύν γνωρίζεται διά τοϋ 
ονόματος τοϋ Βυζαντίου. 

Ή μετάθεσις τής πρωτευούσης τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας άπό τής 
Δύσεως είς τήν Άνατολήν ύπήρξεν αποτέλεσμα πολλών καί ποικίλων 
αιτίων. Πρωτίστως συνετέλεσαν εις τούτο λόγοι πολιτικοί καί στρατιω-
τικοί. Ηδη άπό τών τελευταίων χρόνων τής δημοκρατίας, ό Καίσαρ 
διά τής έξοχου αύτοΰ μεγαλοφυίας κατενόησε, πόσον δυσχερής ήτο ή έκ 
τοΰ κέντρου τής Ιταλίας κυβέρνησις τών απέραντων χωρών, αϊτινες υπέ-
κυψαν άλληλοδιαδόχως είς τήν πολεμικήν τών Ρωμαίων ύπεροχήν. Ή 
Ρώμη γενομένη κυρίαρχος τοΰ πλείστου τής τότε γνωστής οικουμένης 

κατέστη ανίσχυρος νά διοίκηση τάς αχανείς αυτής κτήσεις παρ' όλα τά 
εύφυά κυβερνητικά συστήματα, άτινα έφήρμοσεν. Έν τή Ανατολή δέ 
μάλιστα έπεκρεμάσθησαν οί φοβερώτατοι κατά τής 'Ρώμης κίνδυνοι καί 
τών χωρών τούτων έπόθει αύτη άντί πάσης θυσίας τήν διατήρησιν. 

Ά λ λ ' ιδία άπό τής Γ ' έκατονταετηρίδος κατεδείχθη ή ανεπάρκεια 
τοΰ έν Ίταλια πολιτικού κέντρου, οπότε ό χείμαρρος τών βαρβάρων, 
ούς διά μεγάλων αγώνων ειχον δαμάσει οί προγενέστεροι αυτοκράτορες, 
ουχί άπαξ συνέτριψε τούς ρωμαϊκούς λεγεώνας. Ή αδυσώπητος τών 
πραγμάτων φορά έπέβαλλεν άναγκαίως ριζικάς έν τή διοικήσει μεταρ-
ρυθμίσεις, δι' ών θά καθίστατο δυνατή ή σωτηρία τής αυτοκρατορίας. 
Πρώτος δ' επεχείρησε ν' αποσόβηση τόν ολεθρον δι' ευφυών κυβερνητι-
κών μέτρων ό Διοκλητιανός. Τό περιώνυμον όμως αύτοΰ διοικητικόν 
σύστημα τής διαιρέσεως τής αυτοκρατορίας απεδείχθη διά πολλούς 
λόγους, έτι ζώντος τοϋ μεγάλου ανδρός, άνεφάρμοστον. Έ κ τοϋ 

1 Bayet, L'art Byzantin, σελ. 18. 
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κυκεώνος, όστις προέκυψε διά τής συγχρόνου δημιουργίας τοσούτων 
Αυγούστων καί Καισάρων, προήλθον μόνον οί φοβεροί εκείνοι εμφύ-
λιοι αγώνες, οϊτινες κατέληξαν δι' αίματος καί σιδήρου είς τό πρώην 
καθεστώς, ό δέ Κωνσταντίνος άπομείνας τέλος μόνος κύριος τοϋ όλου 
κράτους κατενόησεν ότι, διά νά ζήση τοϋ λοιποϋ ή αυτοκρατορία, ώφειλε 
νά υποχώρηση ή «αιωνία πόλις» τής Δύσεως είς τήν Νέαν Ρώμην τής 
Ανατολής. Διεϊδεν ούτος ότι ό πολιτισμός, ον είχε διαχύσει τό έλληνικόν 
πνεΰμα άπό τών χρόνων τοΰ Αλεξάνδρου είς τάς χώρας τής Ανατολής, 
πολιτισμός άσυγκρίτω λόγω ανώτερος τοϋ ρωμαϊκού παρεϊχεν ασφαλή 
εχέγγυα συμπήξεως νέου πολιτικού καί θρησκευτικοΰ κράτους, όπερ 
μόνον ήδύνατο νά έπιζήση εν μέσω τής λαίλαπος τών βαρβάρων, ήτις 
ένέσκηπτε φοβερά κατά τοΰ Ρωμαϊσμοΰ. 

Τοΰ κράτους τούτου ή πρωτεύουσα άναγκαίως ώφειλε νά ίδρυθή έν τώ 
κέντρω τών χωρών, άς έμελλε νά κυβέρνηση. Περί τήν έξεύρεσιν δέ τού 
κέντρου τούτου ανεδείχθη ό Κωνσταντίνος όντως μέγας. Διότι, άν τό 
πολιτικόν οικοδόμημα αύτοΰ κατώρθωσε νά έπιζήση έπί χιλιετηρίδα 
όλην έν μέσω τοσούτων καταιγίδων, τοΰτο οφείλεται είς τήν έξοχον 
τής πρωτευούσης αύτοΰ θέσιν, ήτις ολίγας έχει εφάμιλλους έν τή όλη 
ύδρογείω. 

Οσον άφορα είς τήν έκλογήν τής θέσεως, άν πιστεύσωμεν είς τάς 
βυζαντιακάς πηγάς, ό Κωνσταντίνος έδίστασεν έπί μακρόν. Τό πρώτον 
επέστησε τήν προσοχήν αύτοΰ εις τήν Θεσσαλονίκην καί τήν παρά τόν 
Αίμον Σαρδικήν (Σόφιαν), είτα δέ είς τάς παρά τόν Έλλήσποντον καί 
τήν Προποντίδα πόλεις, τό Ιλιον καί τήν Νικομήδειαν, ήτις καί πρό-
τερον υπήρξε πρωτεύουσα τοΰ Διοκλητιανοΰ. Ά λ λ ' οταν έπεσκόπησε τά 
απαράμιλλα στρατιωτικά καί εμπορικά πλεονεκτήματα, άτινα παρου-
σίαζε τό παρά τόν Βόσπορον άρχαΐον κτίσμα τοΰ Βύζαντος, πάς έν αύτώ 
δισταγμός εξέλιπε. Τής μοναδικής τοΰ Βυζαντίου θέσεως ό Κωνσταντί-
νος καί πρότερον είχε λάβει πεϊραν, Οτε έπολιόρκησε τήν πόλιν ταύτην εν 
τώ προς τόν Λικίνιον πολέμω. Ή τριγωνική εκείνη λοφώδης γλώσσα γής, 
ήτις αποβλέπει πρός τόν Βόσπορον καί τήν Προποντίόα, χωριζόμενη άπό 
τής έναντι γής διά κόλπου αποτελούντος ένα τών μεγίστων καί ασφαλέ-
στατων λιμένων τής γής, κέκτηται θέσιν μοναδικήν μεταξύ δύο ηπείρων 
καί δύο θαλασσών. Εντεύθεν δ εξηγείται ή άκμή, εις ην ανήλθε τό 
άρχαΐον Βυζάντιον, καϊ ή θαυμάσια εμπορική καί ναυτική έπίδοσις τών 
κατοίκων αυτού. 
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Η αρχαία πόλις έξετείνετο έπί τοϋ πρώτου καί καλλίστου πρός τήν 

Προποντίδα λόφου, οΰ αί πρός τόν Κεράτιον κόλπον ήρέμα νεύουσαι 

κλιτύες έκαλύπτοντο ύπό πολυπληθών και λαμπρότατων ιερών στοών, 

θεάτρου, σταδίου καί ποικίλων άλλων οικοδομημάτων. Τόν λόφον τούτον 

έπεστεφεν ή αρχαία ακρόπολις, έχουσα παρ'αυτήν πρός τάς χερσαίας κλι-

τύας τήν περίφημον άγοράν (Τετράστωον), το Στρατηγεϊον και άλλα 

δημόσια οίκοδομήματα. Τ ά τείχη τοϋ Βυζαντίου, άτινα έφημίζοντο διά 

τό όχυρόν αυτών καί τήν τελειότητα τής κατασκευής, κατά μέν τάς δύο 

πλευράς τοϋ τριγωνικόν έχοντος σχήμα περιβόλου, ήσαν έπιθαλάσσια, 

κατά δέ τήν τρίτην, τήν χερσαίαν, περιέβαλλον τά κράσπεδα τοΰ λόφου, 

σχηματίζοντα άμβλεϊαν γωνίαν.Ό περίβολος τοΰ Βυζαντίου ηύρύνθη ύπό 

τοΰ Σεπτιμίου Σεβήρου, οστις κατά τόν πρός τόν Πεσκέννιον Νίγρον 

αγώνα έξεπολιόρκησε τήν πόλιν καί κατέσκαψε, μεταγνούς δ' έπειτα έπε-

δαψίλευσε πολλάς αυτή ευεργεσίας, πλήν τών τειχών ίδρύσας πρώτος αυτός 

καί τόν μετέπειτα περιώνυμον καταστάντα Ίππόδρομον, όν ύστερον ό 

Κωνσταντίνος άπεπεράτωσε καί διεκόσμησε. Τ ά τείχη τοΰ Σεβήρου έξετά-

θησαν πρός τόν δεύτερον λόφον περικλείοντα τήν μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ 

πρώτου κοιλάδα. Παρ' ολην όμως τήν πρός τήν πόλιν όψιμον εύμένειαν 

τοΰ Σεβήρου, αύτη δέν ήδυνήθη ν' άναλάβη έκτοτε τήν προτέραν αυτής 

ύπεροχήν καί λαμπρότητα, άσημος δέ παρέμεινε μέχρι τών χρόνων τοΰ 

Κωνσταντίνου, όστις έμελλε ν' άποδώση αύτη πολλώ μ.εΐζον τοΰ αρχαίου 

μεγαλεϊον. 

Ό Κωνσταντίνος άμα καθορίσας τόν χώρον τής νέας τοϋ κράτους 

πρωτευούσης προέβη είς τήν κτίσιν αυτής μετά μεγίστης δραστηριότη-

τος καί ταχύτητος. Τό σπουδαιότατον τμήμα τής νέας πόλεως ίδρύθη 

έπί τοΰ πρώτου λόφου, έπί τών ιχνών τής αρχαίας, καί εκείθεν έπεξε-

τάθη πρός τούς άλλους. Συνειδώς ό μέγας αυτοκράτωρ ότι τό κτίσμα 

αύτοΰ έμελλε νά ύπαρξη κέντρον καί εστία νέου πολιτικού καθεστώτος, 

ηθέλησε νά καθαγίαση τήν έναρξιν τών εργασιών δι' ιεροτελεστιών 

καί άλλων θρησκευτικών νομίμων, ώς εϊθιστο και παρά τοις άρχαίοις. 

Κατά τό θρυλούμενον παράδειγμα τοΰ Ρωμύλου, όστις δι' άροτρου 

έχάραξε τόν περίβολον τής Ρώμης, καί ό Κωνσταντίνος, κατά τούς 

Βυζαντινούς ιστορικούς καί χρονογράφους, διά τής αιχμής τού δόρατος 

διέγραψε τήν γραμμήν, ήν ήκολούθησαν τά τείχη τοΰ χριστιανικού 

Βυζαντίου. Διετηρήθη δέ περί τού γεγονότος τούτου παράδοσις, ήτις 

μαρτυρεί ότι κατά τούς μέσους χρόνους έπίστευον Οτι ή Κωνσταντινού-
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πολις έκτίσθη θεία έπινεύσει καί αρωγή. Αναφέρουσι δηλαδή βυζαντια-
καί πηγαί Οτι ό Κωνσταντίνος διαχαράττων τόν περίβολον ήκολούθει 
τά ίχνη αγγέλου, όστις, αόρατος τοϊς άλλοις, προηγείτο αύτοΰ. 

Η έναρξις τού έργου έγένετο τώ 328 ή κατ ' άλλους τώ 329, πρου-
χώρησε δέ μετά καταπληκτικής ταχύτητος, ούτως, ώστε ό Κωνσταντί-
νος ήδυνήθη νά πανηγυρίση τή 11 Μαίου τού 330 μετά μεγάλης πομπής 
καί πολλής έπισημότητος τά εγκαίνια τού αθανάτου αύτοΰ κτίσματος, 
καίτοι ή συμπλήρωσις τής όλης πόλεως συνετελέσθη πολλώ βραδύτερον. 

Πρώτον καί σπουδαιότατον τών οικοδομικών έργων ήσαν τά τείχη, 
άτινα έγένοντο πολλώ τών υπαρχόντων ευρύτερα, εί μή όχυρώτερα, 
παρουσίασε δέ ή ϊδρυσις αυτών, όσον άφορα μάλιστα είς τάς έπιθαλασσίους 
πλευράς τής πόλεως, μεγάλας δυσχέρειας και εδέησε νά κατασκευασθώσιν 
έκεϊ ασφαλή κρηπιδώματα διά γιγαντιαίων ογκολίθων. Τά χερσαία τείχη 
έξετάθησαν πολύ πέρα τοΰ περιβόλου τού Σεπτιμίου Σεβήρου, ώστε περιέ-
λαβεν ή νέα πόλις έπί πλέον χώρον δεκαπέντε σταδίων. Τών χερσαίων τει-
χών τού Κωνσταντίνου καί αυτά τά ίχνη σχεδόν νΰν έξέλιπον, χρησιμο-
ποιηθέντος τοΰ ύλικοΰ αυτών διά τόν έπί Θεοδοσίου τού νεωτέρου έγερ-
θέντα μέγαν και κρατερόν περίβολον τόν διατηρούμενον μέχρι τοΰδε. Ούχ 
ήττον ύπό τών διατριψάντων περί τήν έρευναν τής τοπογραφιας τής 
Κωνσταντινουπόλεως καθωρίσθησαν τά όρια, μέχρις ών έξετείνοντο ταΰτα 
κατά τό μάλλον ή ήττον ακριβώς. Άξ ιον δ' ιδίας μνείας είναι τό νεωστί 
δημοσιευθέν τοπογραφικόν έργον τοΰ έπί πολύ άσχοληθέντος είς τήν μελε-
τών τών τειχών Α . van Mi l l ingen . Κατ'αυτόν, όντα μάλλον άξιό-
χρεων, τά χερσαία ταΰτα τείχη αρχόμενα άπό τής Προποντίδος, έκ 
θέσεως μικρόν εντεύθεν τοΰ ναοΰ τοΰ Άγιου Γεωργίου Κυπαρισσιώτου, έξε-
τείνοντο κατά γραμμήν κεπλασμένην μέχρι τής έν τώ Κερατίω κόλπω 
Πλατείας πύλης (Ούν-Καπάν καπουσί). Ούτω δέ τά τείχη ταΰτα μετά 
τών έπιθαλασσίων περιέκλειον πέντε λόφους. Ό Κωνσταντίνος επόμενος 
τή αρχική αύτοΰ θελήσει νά μετενέγκη είς Βυζάντιον πάν δ,τι άνεμί-
μνησκε τήν άρχαίαν Ρώμην, έτήρησεν έν αυτή πλήν άλλων και τήν 
διαίρεσιν τής πόλεως είς δεκατέσσαρα τμήματα ή ρεγεώνας (regiones), 
ών δώδεκα μέν εύρηνται εντός τοΰ περιβόλου, το δέκατον τρίτον έν τώ 
πέρα τού Κερατίου προαστείω καϊ τό δέκατον τέταρτον έν ταίς Βλα-

1 Byzantine Constantinople. The walls of the city and jadjoining 
historical sites London 1899. 
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χέρναις. Εκείνο δέ, Οπερ μαρτυρεί ό'τι ό αυτοκράτωρ κατ' έξοχήν έδη-

μιούργησεν έν Βυζαντίω κέντρον χριστιανικόν, είναι ό'τι καθηγίασε τά 

εγκαίνια διά χριστιανών επισκόπων, οΐτινες έτέλεσαν ιδίαν έπί τούτω 

ίεροτελεστίαν. Τό δέ σπουδαιότατον είναι Οτι διά νόμου επέβαλε τό 

περίπυστον όνομα της Νέας 'Ρώμης είς τήν νέαν τής αυτοκρατορίας 

πρωτεύουσαν. Ό νόμος ούτος έχαράχθη έπί μαρμάρινης στήλης, ήτις 

έστήθη έν τω λεγομένω Στρατηγείω παρά τόν έφιππον ανδριάντα τοΰ 

αύτοκράτορος. 

Έ κ τής πόλεως τοΰ Κωνσταντίνου σήμερον ελάχιστα ύπελείφθησαν 

λείψανα. Αί κατά τούς μετέπειτα χρόνους γενόμεναι φυσικαί καί τών 

ανθρώπων καταστροφαί ήφάνισαν πλείστα τών μνημείων, δι' ών ό μέγας 

άνήρ διεκόσμησε τήν έπώνυμον αύτώ πόλιν. Ά φ ' έτερου δ' οί μετέπειτα 

αυτοκράτορες οϊστρηλατοΰντο όχι μόνον διά νέων λαμπρών οικοδομημά-

των νά πληρώσι τήν πόλιν, άλλά καί τά υπάρχοντα ποικιλοτρόπως νά 

έπισκευάζωσι καί νά καλλωπίζωσιν, ώστε ουδέν σχεδόν έκ τών μνημείων 

τοΰ Κωνσταντίνου παρέμεινεν έπί μακρόν έν τή αρχική αύτοΰ μορφή. 

Καί αυτός ό περίβολος μετά παρέλευσιν εκατόν μόλις ετών έφάνη στε-

νόχωρος διά τό όσημέραι αύξάνον πλήθος τών κατοίκων καί εδέησε νά 

κατασκευασθή έν τή χερσαία πλευρά, ώς προείπομεν, έπί Θεοδοσίου τοΰ 

νεωτέρου έτερος μείζων, όστις μεθ' ολας τάς περιπέτειας, άς υπέστη έκ 

τών αδιάλειπτων καί φοβερών πολιορκιών, καί τάς ποικίλος έπισκευάς 

καί παραμορφώσεις, διατηρείται εισέτι όρθιος, καταπλήσσων τόν θεα-

τήν διά τοΰ μεγέθους καί τής τεχνικής κατασκευής αύτοΰ. 

Έ κ τών λαμπρότατων μνημείων, δι' ών ό Κωνσταντίνος κατεκόσμησε 

τήν πόλιν, κατ έξοχήν διέπρεπον αί άγοραί ή φόροι, ώς έκαλοΰντο 

αύται καί ύπό τών έλληνιζόντων κατοίκων. Η περιφανεστέρα έξ αυτών 

ητο ή καλούμενη Αυγουσταιον παρά τήν άρχαίαν άγοράν τοΰ Βυζαντίου 

(τό Τετράστωον) ή πιθανώς έπ' αυτής ταύτης, έν τή β' ρεγεώνι.Η αγορά 

αύτη παρέμεινε περιώνυμος καθ' άπαντα τόν μεσαίωνα διά τήν πολυ-

τελή αυτής κατασκευήν καί τά έργα τής τέχνης, άτινα περιέκλειεν. Αί 

τέσσαρες αυτής πλευράι κατελαμβάνοντο, ώς καϊ έν τή αρχαιότερα, ύπό 

μακρών στοών κοσμουμένων δι' αγαλμάτων μετακομισθεντων έκ τών 

ελληνίδων πόλεων, άς ό Κωνσταντίνος έσύλησε χάριν τής πρωτευούσης 

τοΰ κράτους. Μεταξύ τών έν τώ Αύγουσταίω έργων τέχνης πολυθρύλη-

τον κατέστη το σύμπλεγμα τό είκονίζον τόν Κωνσταντίνον καί τήν 

μητέρα αύτοΰ Έλενην, άνέχοντας τόν σταυρόν. 
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Παρά τήν άγοράν ταύτην εκείτο ό περιώνυμο; ναός τής τοϋ θεου 

Σοφίας, έπί τής θέσεως, έν ή μεταγενεστερον ό Ιουστινιανός ανήγειρε τό 

αριστοτέχνημα τής βυζαντιακής τέχνης. Ό πρώτος ούτος ναός, κατά 

τινα χρονογράφον, ήτο τής εθνικής τοϋ αρχαίου Βυζαντίου λατρείας ιερόν, 

μεταποιηθέν ύπό τοΰ Κωνσταντίνου είς χριστιανικόν, όστις άλλως και 

τούς πλείστους περισωζομένους ναούς τής πόλεως μετέτρεψεν είς χριστία -

νικήν χρήσιν. Ούχ ήττον όμως ή μαρτυρία αύτη τοΰ Βυζαντινού χρονο-

γράφου δέν έπιβεβαιοΰται άλλοθεν, επικρατέστερα δέ φαίνεται ή γνώμη 

Οτι ό ναός τής Άγιας Σοφίας ήγέρθη έκ βάθρων ύπό τοϋ Κωνσταντίνου 

καί ήτο συνήθης δρομική βασιλική, ξυλοστεγής, κατά τόν έν Ανατολή 

έπικρατήσαντα τύπον, ού περιεσώθησαν υποδείγματα, μεταγενεστέρων 

όμως χρόνων. 

Έ κ τών άλλων αγορών καί πλατειών τής πόλεως άζιολογωτάτη ήτο 

μετά τό Αύγουσταϊον ή επώνυμος τώ αύτοκράτορι, κειμένη έν τής 

ρεγεώνι, ήτις είχε τοΰτο τό ιδιάζον, όπερ διετήρησαν καί αί πλεϊσται τών 

μεταγενεστέρων ύπό τών άλλων αυτοκρατόρων ίδρυθεισών αγορών, ότι 

ειχε σχήμα περιφερές. Τό σπουδαιότατον τών έν αυτή μνημείων ήτο ό 

έν τώ μέσω στΰλος, ά περισωθείς μέχρι τοϋ νϋν πολλαχώς ήκρωτηρια-

σμένος, καλούμενος δέ ύπό τών Τούρκων κοινώς Τζεμιπερλι-τάς (κεκαυ-

μένος στΰλος). Ό κορμός αύτοΰ συνίσταται έξ εννέα σπονδύλων πορφυ-

ρίτου, ών αί άρμογαί έκαλύπτοντο ύπό χαλκών δακτυλίων έν σχήματι 

δάφνινων στεφάνων. Ό στϋλος ούτος μετεκομίσθη έκ Ρώμης, έφερε δέ 

έπί τής κορυφής ανδριάντα Απόλλωνος μετά διαδήματος άκτινωτοΰ, 

μετακομισθέντα έκ τής συριακής Ηλιουπόλεως ή τής φρυγικής ομωνύ-

μου ή τής Ίεραπόλεως. Έν τή νέα αύτοΰ θέσει ό άνδριάς ούτος παριστά, 

ώς έν τοις όμοίοις στύλοις τής 'Ρώμης, Τραϊανού, Μάρκου Αυρηλίου 

κλπ., τόν ίδρύσαντα τήν άγοράν αυτοκράτορα. Κατά τήν ϊδρυσιν τοΰ 

στύλου έγένοντο ίεροτελεστίαι μαρτυροΰσαι τόν δεισιδαίμονα σεβασμόν, 

όν έπεδείκνυεν ό Κωνσταντίνος είς τά αντικείμενα, άτινα συνεδέοντο 

πρός τάς ίερωτάτας χριστιανικάς παραδόσεις, και τόν ζήλον, ον είχε 

ν' άποδώση είς τά μνημεία τής πρωτευούσης ιερόν χαρακτήρα. Δηλαδή 

έν τοις θεμελίοις τοΰ στύλου κατά τό άρχαϊον σύστημα έθεσε ποικίλα 

αντικείμενα, δι ών ήθελε νά περιφρούρηση διά θείας προστασίας τό μνη -

μείον καί μ.εταξύ άλλων τούς δώδεκα κοφίνους τοΰ ύπό τού Ίησοΰ 

γενομένου θαύματος τοϋ πολλαπλασιασμού τών πέντε άρτων. Έν τή 

έπωνύμω ταύτη τοΰ Κωνσταντίνου άγορα, ήτις ωσαύτως περιεβάλλετο 
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ύπό στοών, υπήρχε καί έτερον χαρακτηριστικόν μνημεϊον, ανακαλούν 
τάς παραστάσεις τής αρχεγόνου τέχνης μεγάλη καί κατάκοσμος κρήνη 
φέρουσα γλυπτάς εικόνας τού Καλού Ποιμένος καί τού Δανιήλ έν τώ 
λάκκω τών λεόντων. Ώ ς δέ τό Αύγουσταίον, ούτω καί ή αγορά αύτη 
έκοσμείτο ύπό ποικίλων γλυπτών έργων τής αρχαίας τέχνης, παρ' αυτήν 
δ' έκειτο τό έτερον τών συγκλητικών μεγάρων τό καλούμενον Σενατον 
(Βουλή, Βουλευτήριον). 

Έ κ τών άλλων οικοδομημάτων τού Κωνσταντίνου έξείχον μάλιστα 
τά παρά τό Αύγουσταίον ίδρυθέντα, έξ ών γνωστότερα έγένοντο τό τής 
Συγκλήτου, οπερ ητο σπουδαιότερον τοΰ ομωνύμου τής αγοράς τοΰ 
Κωνσταντίνου καί μετά τοΰτο άξιον λόγου, Οτι εΐχε διάγραμμα ρωμαϊ-
κής βασιλικής μετά κόγχης, μάλιστα δέ τά περίφημα αυτοκρατορικά 
ανάκτορα τά γνωστά διά τοΰ ονόματος Παλάτιον ή Μέγα Παλάτιον, 
άτινα ήσαν έκ τών μεγίστων οικοδομημάτων τής πόλεως. Tα ανάκτορα 
ταύτα κατεϊχον θαυμασίαν θέσιν ή μέν πρόσοψις αυτών απέβλεπε πρός 
τό Αύγουσταίον, ή δέ οπίσθια πλευρά είχε πρόσωπον πρός τήν Προπον-

τίδα καί τόν Βόσπορον έξ αυτών ή θέα έξετείνετο μαγευτική είς τάς 
απαράμιλλους φυσικάς καλλονάς τών έναντι ακτών. Τό αχανές τούτο 
οικοδόμημα, όπερ ύπήρξεν ό πυρήν τών μετέπειτα συσσωρευθέντων παρ' 
αύτώ άλλων ποικιλώνυμων αυτοκρατορικών ανακτόρων, περιελάμβανε 
μέγα πλήθος αιθουσών, στοών, λουτήρων κεκοσμημένων λαμπρώς διά 
γλυπτών έργων καί διά ψηφιδωτών. 

Πρός τούτοις περιώνυμοι κατέστησαν έκ τών μνημείων τοΰ χριστια-
νικού Βυζαντίου οί πολυπληθείς καί πολυτελέστατοι λουτρώνες ή Θέρ-
μαι, ών έξείχον οί καλούμενοι τοΰ Ζευξίππου, οιτινες ειχον διάγραμμα 
τετράγωνον, περιβαλλόμενοι δ' ύπό στοών, αϊτινες περιείχον πολυάριθμα 
αγάλματα καί άλλα έργα τέχνης ών ή περιγραφή (έκφρασις) γενομένη 
ύπό Χριστοδώρου τού Θηβαίου έν εϊδει επιγραμμάτων περιεσώθη έν τή 
Ανθολογία. Οί λουτρώνες τοϋ Ζευξίππου ίδρύθησαν τό πρώτον ή άνε-
καινίσθησαν ύπό τοΰ Σεπτιμίου Σεβήρου, έκαλλωπίσθησαν δέ καί διεκο-
σμήθησαν ύπό τοΰ Κωνσταντίνου*. 

Εκείνο όμως τών οικοδομημάτων, Οπερ χρήζει ίδιας όλως μνείας, 
ώς συνδεόμενον πρός τά κρισιμώτατα γεγονότα τής ιστορίας τής 
πόλεως, είναι ό περιώνυμος Ιππόδρομος, τό κέντρον τοΰτο καί ή ψυχή 

Σ . Δ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολις, Α', σελ. 259. 
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τοϋ πολιτικού βίου τών Βυζαντινών. Ό Ιππόδρομος, όν, ώς προείπομεν, 
πρώτος ϊδρυσεν ό Σεπτίμιος Σεβήρος, ύπό τοϋ Κωνσταντίνου συνεπλη-
ρωθη καί έκαλλωπίσθη, τοσοΰτον ώστε δύναται νά θεωρηθή ίδιον αύτοΰ 
κτίσμα. Έν αύτώ έξετυλίχθησαν τά τραγικώτατα τών επεισοδίων τής 
μεσαιωνικής ιστορίας τοΰ Ελληνισμού. Δέν υπάρχει τόπος έν Βυζαντίω 
άνακαλών τοσαύτας αντιθέτους αναμνήσεις ακμής καί ταπεινωσεως, 
κλέους καί ονείδους. Έν αύτώ έπανηγυρίσθησαν οί λαμπρότατοι τών 
θριάμβων κατά τών εχθρών τής πίστεως καί τής πατρίδος έν αύτώ 
έπευφήμησεν ό δήμος τούς δαφνοστεφεις στρατηγούς και αυτοκράτορας 
επανερχομένους άπό τών ένδοξων πεδίων, έν οίς ήγωνίσθησαν κατά τών 
Βανδήλων, τών Γότθων, τών Περσών, τών Αράβων, τών Βουλγάρων, 
τών 'Ρώσσων. Ό Ιππόδρομος έγένετο ό άψυχος μάρτυς τής πάλης 
τών φατριών καί θέατρον αιματηρών στάσεων έν αύτώ έπομπεύθησαν 
ανώτατοι τής πολιτείας καί τής εκκλησίας λειτουργοί, ούς ή τύχη παρέ-
διδεν οικτρά θύματα εις τάς παραφοράς τοΰ όχλου τό δάπεδον αύτοΰ 
έποτίσθη άφθονως δι' αίματος καί κατά τήν φοβεράν τού νίκα στάσιν έν 
αύτώ έσωρεύθησαν κατά χιλιάδας τά πτώματα τών στασιωτών. Υπήρ-
ξεν η τελευταία άπήχησις τού ελευθέρου ρωμαϊκού βίου καί άφ' ού πάντα 
τά άλλα τοϋ πολίτου δικαιώματα άπό μακροΰ ήδη κατεστρατηγή-
θησαν διά τής απολυταρχίας τών Αυγούστων, ό Ιππόδρομος άπέμει-
νεν ή έσχατη παρηγοριά τοϋ δήμου, όστις πολλάκις μετ ' άγριας χαράς 
είδεν έκεϊ κατησχυμμένους και τεταπεινωμένους τούς απηνείς αύτοΰ 
δυνάστας. 

Ό Ιππόδρομος, όστις κατεσκευάσθη κατά τό υπόδειγμα τών έν 'Ρώμη, 

μάλιστα τοϋ λεγομένου μεγίστου (C i rcus max imus) . είχε τό σύνηθες 

σχήμα τών τοιούτων οικοδομημάτων, άνάλογον πρός τό τών ελληνικών 

σταδίων, ήτο δηλαδή ευρύ επίμηκες πεδίον καταλήγον είς ήμικύκλιον. 

Εφερε δέ πέριξ είς τάς μακράς πλευράς καί είς τό κυκλικόν άκρον ίσχυράς 

άντηρίδας καί παχέα άντιτοιχίσματα, δι' ών έσχηματίζετο τό κεκλιμμέ-

νον έπίπεδον, έφ' ού έκειντο τά εδώλια τών θεατών. Οί εξωτερικοί τοίχοι 

διηνοίγοντο ύπό επαλλήλων σειρών μεγάλων καμαρωτών ανοιγμάτων, 

δι' ών έφωτίζοντο οί διάδρομοι, αί πύλαι καί αί άλλαι έξοδοι, ώς έμαρ-

τύρουν καί τά μέχρι τής δεκάτης έκτης έκατονταετηρίδος περισωθέντα 

λείψανα τών εξωτερικών τοίχων καί τών άλλων αρχιτεκτονικών μελών. 

Ή θέσις τοΰ Ιπποδρόμου, κειμένου βορείως τού Αύγουσταίου, 

είναι ακριβώς ήμίν γνωστή έκ τίνων περισωθέντων διακοσμητικών αυτού 
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μνημείων. Είναι ή νΰν ύπό τών Τούρκων λεγομένη πλατεία τών ίππων 

(Άτ -με ϊδάν) . ή κειμένη έμπροσθεν τού μεγάλου τουρκικού τεμένους τού 

σουλτάνου Α χ μ έ τ . Τό εμβαδόν αυτού, ώς έκ πολλών τεκμηρίων εξά-

γεται, αρχικώς είχε μήκος 370 μέτρων καί πλάτος περί τά 150, ένώ ή 

νϋν κατέχουσα κατά τό πλείστον ιήν θέσιν αυτού πλατεία τών ίππων έχει 

μήκος μόλις 270 βημάτων καί πλάτος 150. Ό Ιππόδρομος διεκοσμήθη 

λαμπρώς ύπό τού Κωνσταντίνου διά πολυπληθών έργων τέχνης, έν οίς 

έξεϊχον τά έκ τών ελληνίδων πόλεων συγκομισθέντα ύπ' αυτού, άτινα 

περιεσώζοντο ακέραια έπί μακρόν, άλλ' εντελή όλεθρον υπέστησαν έπί τής 

φοβέρας λεηλασίας καί αρπαγής τής γενομένης ύπό τών Φράγκων τής Δ ' 

σταυροφορίας, είτε συντριβέντα σκαιώς είτε, τά χαλκά, χωνευθέντα 

καί μεταποιηθέντα είς νομίσματα ελάχιστα δέ περιέσωσαν οι Βενετοί 

μεταγαγόντες είς τήν θαλασσοκράτειραν αυτών πόλιν, έν οίς καί οί τέσ-

σαρες χαλκοί ίπποι οί κοσμοΰντες μέχρι τού νΰν τήν πρόσοψιν τοΰ ναοΰ 

τού Άγιου Μάρκου, οϊτινες έπί μακρόν ένομίζοντο έργα τοΰ Λυσίπ-

που.'Εν τώ Ίπποδρόμω απέμειναν κατ' ευτυχή συγκυρίαν έν τή αρχική 

αυτών θέσει τρία διακοσμητικά αυτού έργα. 'Εξ αυτών άξιον μείζονος 

προσοχής είναι τό πολυθρύλητον εκείνο μνημεϊον ένος τών λαμπρότα-

των πολεμικών θριάμβων τής ελληνικής φυλής, ή κεκολοβωμένη βάσις 

τοΰ τρίποδος, όν άνέθηκαν εύγνωμονοΰσαι τώ Πυθίω Απόλλων, αι 

πόλεις αί μετασχοΰσαι τής έν Πλαταιαίς μάχης. Ή βάσις αύτη, περί 

ής τοσαΰτα εγράφησαν, αποτελείται, ώς γνωστόν, έκ τριών χαλκών 

συνεστραμμένων όφεων διαμέτρου 0,30, έφ' ών έκειτο χρυσοΰς τρίπους. 

Διατηρεί δέ ή βάσις αύτη τά ονόματα τών κατά τών Περσών άγωνι-

σθεισών πόλεων, όπερ καθιστά αυτήν ιστορικόν μνημεϊον ύψιστης σπου-

δαιότητος. Ετερον μνημεϊον τοΰ Ιπποδρόμου περισωθέν ωσαύτως έν τή 

αρχική αύτοΰ θέσει, είναι ό έκ γρανίτου μονόλιθος οβελίσκος, ύψους 19 

μέτρων, κεκαλυμμένας έχων τάς πλευράς ύπό ιερογλυφικών, ιστά-

μενος δ΄ έπί βάσεως ύψους 3 περίπου μέτρων, έχούσης ένθεν μέν επι-

γράμματα ελληνιστί καί λατινιστί, ένθεν δέ παραστάσεις άναφερομέ-

νας είς ιπποδρομικούς αγώνας καί άλλα παραπλήσια. Ό οβελίσκος 

ούτος, όστις έστήθη κατά μίμησιν έτερου τοΰ έν Ρώμη μεγάλου ιππο-

δρόμου, δν έστησεν έκεϊ ό Αύγουστος, έχρησίμευεν ώς καμπτήρ. Τρί-

τον μνημεϊον τοΰ Ιπποδρόμου είναι μεγίστη τετραγωνική στήλη συνι-

σταμένη έκ πολλών λίθων, ύψους 29 περίπου μέτρων, ήτις έκαλείτο 

Κτίστη Στήλη. 'Εν τή αρχική αυτής κατασκευή έκαλύπτετο ύπό χαλκών 
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πλακών, διασώζει δ' έν τή βάσει αυτής επίγραμμα μαρτυρούν ότι έπε-
σκευάσθη ύπό Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου. 

Εκείνο δέ, όπερ ιδία χαρακτηρίζει τόν τρόπον, καθ' ον ήθέλησεν ά 
Κωνσταντίνος νά διακόσμηση τήν νέαν πρωτεύουσαν, είναι ότι συνήγαγε 
πρός τοΰτο έν Βυζαντίω άπό τών πλείστων πόλεων τής αυτοκρατορίας 
πολυπληθή έργα τέχνης. Μεταξύ τών έργων τούτων έξείχον λόγω καλ-
λιτεχνικής αξίας τά έκ τών σεμνών ιερών καί τών άλλων σπουδαίων 
κέντρων τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ πολιτισμού, Ολυμπίας, Δελφών, Έλευ-
σίνος, Δήλου, Δωδώνης, Αθηνών, Κορίνθου, Βοιωτίας, Ρόδου, Κρήτης 
κτλ. Πολυάριθμα ωσαύτως έργα συνεκομίσθησαν καί έκ τών έν τή Μικρά 
Άσ ία καί τή Συρία ελληνίδων πόλεων, αϊτινες ήσαν πλήρεις καλλι-
τεχνημάτων ώς έκ τοΰ πλούτου καί τής άκμής, είς ήν έξίκοντο άπό 
τών χρόνων τοΰ Αλεξάνδρου. Έ κ τών πόλεων τούτων γνωρίζομεν όνο-
μαστί τήν Σμύρνην, 'Έφεσον, ΙΙέργαμον, Κύζικον, "Ιλιον, Νικομή-
δειαν, Ηλιούπολιν, Καισάρειαν, Τράλλεις, Σάρδεις, Άντιόχειαν, Ά τ τ ά -
λειαν, Ίκόνιον καί τινας άλλας άσημοτέρας. 

Όποιον ήτο τό πλήθος τών έν Κωνσταντινουπόλει συγκομισθέντων 
καλλιτεχνημάτων, δυνάμεθα νά είκάσωμεν έκ τοΰ αριθμού τών περί 
τήν βασιλικήν τής Αγίας Σοφίας ιδρυμένων αγαλμάτων κατά τό πλεί-
στον ελληνικών, ών ό αριθμός ανήρχετο εις 427, άτινα βραδύτερον ό 
Ιουστινιανός, μέλλων νά χρησιμοποίηση τόν ύπ' αυτών καταλαμβανό-
μενον χώρον διά τόν μέγαν ναόν, έτοποθέτησεν είς άλλα δημόσια μέρη 
τής πόλεως. Ή τοιαύτη πλησμονή εξηγείται σαφώς, άν έχωμεν ύπ' όψιν 
ότι ό Κωνσταντίνος τήν περισυλλογήν έργων τέχνης, χάριν τής Κων-
σταντινουπόλεως, άνήγαγεν είς σύστημα φόρου, πειθαναγκάσας τούς 
διοικητικούς άρχοντας τών διαφόρων επαρχιών είς τήν άποστολήν τών 
έν αύταίς καλλιτεχνημάτων. Έ κ τών έργων τούτων έσώζοντο τά πλεί-
στα, ώς προείπομεν, μέχρι τής έν έτει 1204 αλώσεως τής Κωνσταντι-
νουπόλεως ύπό τών Φράγκων. Μεταξύ τών ύπό τούτων καταστραφέν-
των μνημονεύονται, έκ τών κοσμούντων τόν Ίππόδρομον ό θαυμά-
σιος εκείνος Ηρακλής, έργον τοΰ Λυσίππου, όστις παρίστατο καθήμε-
νος, έχων ύπεστρωμένην τήν λεοντήν καί τήν κεφαλήν έρείδων τή 
αριστερά χειρί, καί έτερον σύμπλεγμα όνου καί όνηλάτου, όπερ έστησε 
ποτε ό Αύγουστος έν 'Ακτίω. Αλλα καταστραφέντα τότε έργα έκ 
τοΰ Ιπποδρόμου ήσαν άνήρ παλαιών πρός λέοντα, ύαινα καί ή λύκαινα 
ή θηλάσασα τόν 'Ρωμύλον καί 'Ρώμον, έλέφας σείων τήν προβοσκίδα, 
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αετός σπαράσσων όφιν, συμπλέγματα άρματηλατών καί πολλά άλλα. 

Έ κ δέ τής αγοράς τοϋ Κωνσταντίνου κατεστράφησαν πλήν άλλων 

κολοσσιαϊον άγαλμα τής Ήρας τό προερχόμενον έκ τού έν Σάμω ναού 

αυτής, τό σύμπλεγμα Αφροδίτης καί Πάριδος έγχειρίζοντος αυτή τό 

μήλον καί τό θαυμάσιον εκείνο μετά χαλκών ανάγλυφων μνημεϊον. όπερ 

έκάλουν οί Βυζαντινοί κοινώς άνεμοδούλιον. Τέλος έκ τής πλατείας, ήτις 

έκαλεϊτο Ταύρος, κατεστράφη έφιππος άνδριάς είκονίζων πιθανώς τόν 

Βελνλεροφόντην. Ά λ λ ά καί έκ τών χρονογράφων τών περιγραψάντων τά 

καλλιτεχνήματα τής πόλεως καί έκ τής συλΛογής τών επιγραμμάτων 

τών γεγραμμένων έπ' αυτών εκδοθέντων δ' ύπό τοϋ Banduri εξάγεται, 

όπόσον μέγα ήτο τό πλήθος τών έργων τέχνης, δι ' ών ό Κωνσταντί-

νος κατεκόσμησε τήν έπώνυμον αύτώ πόλιν. 

Μεταξύ τών άλλων μνημείον τοϋ Βυζαντίου, τών ϊδρυθεντων ύπό τοϋ 

Κωνσταντίνου, ίδια έξεϊχον οί ναοί. Κατά τάς βυζαντιακάς πηγας, 

είκοσι καί δύο έν όλω χριστιανικούς ναούς άνήγειρεν ό αυτοκράτωρ μετά 

τής μητρός αυτού Ελένης έν Κωνσταντινουπόλει. Καί περί μέν τοϋ πρω-

τεύοντος μεταξύ αυτών, τής άφιεριομένης είς τήν τοϋ Θεοϋ Σοφίαν 

βασιλικής, ανωτέρω έγένετο λόγος έκ δέ τών άλλων μείζων καί ονομαστός 

ήτο ό τών Άγιων Αποστόλων, όστις έχρησίμευσε καί ώς μαυσώλειον τής 

οικογενείας τού Κωνσταντίνου καί τών πλείστων μεταγενεστέρων αυτοκρα-

τόρων. Ό ναός ούτος εκείτο είς τήν ένδεκάτην ρεγεώνα, έπί τής κορυφής τού 

μεγίστου καί κεντρικωτάτου πάντων τών λόφων τής Κωνσταντινουπόλεως, 

τετάρτου κατά σειράν. Άφιερώθη δέ είς τούς Αγίους Αποστόλους, 

διότι έν αύτώ ό Κωνσταντίνος κατέθηκε μετά μεγάλης εκκλησιαστικής 

πομπής, ής προίστατο ό πατριάρχης Αρτέμιος, τά λείψανα τών Απο-

στόλων Ανδρέου, Λουκά καί Τιμοθέου. Είχε δ' ό ναός τριπλούν χαρα-

κτήρα, ήτοι άπετελεϊτο έκ μαρτυρίου, ώς έκαλοϋντο τά έπί τών τάφων 

τών αθλητών τοΰ χριστιανισμού ιδρυόμενα ιερά, έκ τοϋ μαυσωλείου τοϋ 

αυτοκρατορικού οίκου καί έκ τού ναοΰ, όστις κατά μέν τάς μάλλον άξιο-

χρέους τών πηγών ήτο δρομικός, όποιον δηλ.αδή σχήμα είχον αί βασι-

λικαί, κατά δέ έτέραν πηγήν, ήττονος λόγου άξίαν, είχε σχήμα ελληνι-

κού λεγομένου σταυρού, όπερ όμως φαίνεται άπίθανον διά τούς χρόνους 

εκείνους. Ό ναός τών Άγιων Αποστόλων ήτο λαμπρότατα κεκοσμημένος, 

είχε δέ πρό αυτού πλατείαν περιβαλλομένην ύπό στοών καί άλλων πολυ-

τελών οικοδομημάτων, έν οίς έξεϊχον οί λεγόμενοι κωνσταντινιακοί λου-

τρώνες. Ό ναός ομως κυρίως απέβη ονομαστός, ότε έπί τής θέσεως αυτού 
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ιδρυσεν ό Ιουστινιανός τόν περίφημον όμωνυμον, όστις εθεωρείτο εφά-
μιλλος της Άγιας Σοφίας, και ούτινος κατ' ευτυχή συγκυρίαν τήν περι-
γραφήν ή εκφρασιν περιέσωσεν ήμίν τό πρό τίνων ετών μόλις έξ αθωνι-
κού χειρογράφου δημοσιευθέν ύπό τοϋ κ. Ε . L e g r a n d ποίημα τοϋ 
άσηρίτου Κωνσταντίνου τοϋ Ροδίου. 

Περί τών άλλων τοΰ Κωνσταντίνου ναών ατυχώς δέν διεσώθησαν 
πληροφορίαι ασφαλείς, γνωστόν δέ μόνον είναι ότι δύο έξ αυτών ήσαν 
άφιερωμέναι ό μέν τή θεία Ειρήνη, ό δέ τή Θεία Δυνάμει ούχ ήττον 
ή θέσις τών πλείστων έξ αυτών είναι γνωστή κατά τό μάλλον ή ήττον, 
διότι έκεϊ ένιδρύθησαν ύπό τών μεταγενεστέρων αυτοκρατόρων άλλοι 
ναοί, ών πολλοί περισώζονται μέχρι τοϋδε μετατραπέντες είς μωαμεθα-
νικά τεμένη. Εις τόν Κωνσταντίνον αποδίδονται ύπό μεταγενεστέρων 
Βυζαντινών συγγραφέων, μάλιστα τού Κωδινοϋ, όστις είναι έν πολλοίς 
ήκιστα αξιόπιστος, πλείστοι όσοι ναοί ίδρυθέντες ύπ' άλλων ομωνύμων 
αυτοκρατόρων. 'Εξ αυτών τοϋ Κωνσταντίνου κτίσματα πιθανώς ήσαν, ό 
ναός τού Αγίου Μωκίου, όστις πρότερον ήτο ναός τού Διός ή τού Ηρα-
κλέους, ό τοϋ Άγίου Θεοδώρου «είς τά Κύρου», ό τής Αγίας Ευφημίας καί 
ό καλούμενος Σίγμα έκ τοϋ ονόματος τής θέσεως, όστις βραδύτερον άφιε-
ρώθη είς τήν θεοτόκον. Πλήν δέ τούτων αναφέρεται ώς ιδία ύπό τής 
Ελένης κτισθείς ό έν τή μονή τών Γαστρίων ναός. Πλήν δε τών ναών 

τούτων ό Κωνσταντίνος μετέβαλεν, ώς και ανωτέρω εϊπομεν, είς χρι-
στιανικά τά πλείστα τών ιερών τοΰ αρχαίου Βυζαντίου, όσα ίσταντο εισέτι. 
Ή τοιαύτη μετατροπή τών γηραιών ναών τής αρχαίας θρησκείας είναι 
άληθες ότι δέν απέβη έπί Κωνσταντίνου τοσούτον γενική ώς μετέπειτα, 
μάλιστα έπί Θεοδοσίου τοϋ πρεσβυτέρου, ούχ ήττον όμως έν τώ χρι-
στιανικώ Βυζαντίω άπό τών πρώτων αύτοϋ ήμερων ή αρχαία λατρεία 
παρηγκωνίσθη μεγάλως. 

Ά λ λ ά δέν υπήρξαν μόνα τά οικοδομήματα, δι ' ών ό Κωνσταντίνος 
ηθέλησε νά λαμπρύνη τήν νέαν τής αυτοκρατορίας πρωτεύουσαν. Πρό 
παντός ηθέλησε να καταστήση αυτήν κέντρον καί ψυχήν τοΰ'Ρωμαϊσμοϋ, 

1 Description des ceuvres d΄ art et de l'eglise des Saints Apotres 
de Constantinople. Poeme en vers iambiques, par Constantin le 
Rhodien, publie d'apres le manuscrit du mont Athos par Emile 
Legrand et suivi d'un commentaire archeologique par Theodore 
Reinach. Paris. 1896. 8ον, σελ. 74. Μετά 2 πιν. καί 10 είκόνων. 
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ού ματην έπειράθη ν' άναστείλη τήν ραγδαίως έπερχομένην παρακμήν 
καί άποσύνθεσιν. Διά ποικίλων μέσων κατώρθωσε νά μετάγγιση είς τήν 
νέαν μητρόπολιν πάντας τούς πολιτικούς καί αστικούς θεσμούς καί τόν 
έν γένει όργανισμόν τής μητροπόλεως. Πρός τούτο δέ ού μόνον μετώ-
κισε πάντας τούς διοικητικούς λειτουργούς, άλλά μετήνεγκε καί αύτάς 
τάς τοπικάς έορτας καί τάς άλλας συνήθειας τού ρωμαϊκού δήμου. Α λ η -
θώς όμως πάντα ταύτα μεταφυτευθέντα, ώς ειπείν, είς τήν Άνατολήν 
δεν ήδυνήθησαν νά εύδοκιμήσωσιν έν περιβάλλοντι τοσούτον διαφόρω καί 
ύπό τήν έπίδρασιν στοιχείων αλλότριων καί πολεμίων τού 'Ρωμαϊσμού. 
Σύγκλητος καί ύπατοι καί δήμαρχοι απέβησαν λέξεις κεναί και παρω-
δίαι τών αρχαίων λειτουργημάτων. 

Τοιούτον έν ολίγοις τό κτίσμα τού Κωνσταντίνου. Τά έν αύτώ ύπό 
τού μεγαλοφυούς ανδρός ίδρυθεντα μνημεία, άτινα συντόμως περιεγρά-
ψαμεν, κατά μέγα μέρος άνήκουσιν είς τήν ρωμαΐκήν τέχνην τής παρα-
κμής, ήτις άρχεται άπό τών χρόνων τών Άντωνίνων. Πάντα ταύτα, 
άγοραί, στοαί, ανάκτορα, θέρμαι κτλ. ύπήρξαν κατά τό μάλλον ή ήττον 
επιτυχείς μιμήσεις τών έν 'Ρωμη, ουδέ δύναται τις νά εϊπη ότι είς ταύτα 
έκαινοτόμησαν σπουδαίως οί αρχιτέκτονες καί καλλιτέχναι ο; εργασθέν-
τες είς τήν κτιζομένην Κωνσταντινούπολη . Τήν δε στείρωσιν είς δημι-
ουργίαν πρωτοτύπων έργον μαρτυρεί επαρκώς καί ή σύλησις τών αρχαίων 
πόλεων καί ιερών, έξ ών άπήχθησαν μετά χαρακτηριστικής άπειροκαλίας 
καί σκαιότητος πρός τοις καλοϊς έργοις τής ακμής τής τέχνης καί άλλα 
βάναυσα έργα παρακμής. 

Καίτοι όμως έν Κωνσταντινουπόλει ή ρωμαϊκή τέχνη έν τώ συνόλω 
έτήρησε κατ ' αρχάς τόν ιδιάζοντα αυτής χαρακτήρα, ούχ ήττον έν ταίς 
λεπτομερείαις αυτής άπό τών πρώτων ήμερων καταφωράται λανθά-
νουσα καί βαθμιαίως έκδηλουμένη ή έπίδρασις τής Ανατολής, ήτις 
έμελλε μετ ' ού πολύ νά μετασχηματίση τήν τέχνην ταυτην. Τά στοι-
χεία, άτινα συνέδραμον είς τόν τοιοΰτον μετασχηματισμόν, έξ ού παρή-
χθη ή βυζαντιακή τέχνη είναι θέμα τού επομένου κεφαλαίου. 

1 Είς τήν ερευναν τών μνημείων τούτων πλήν τών βυζαντιαχών πηγών χα'ι 
τών παλαιοτέρων βοηθημάτων τοϋ BaniJut'i χα'ι τοϋ Dll Cange σπουδαίως 
συνέβαλον χα'ι αϊ νεώτερα·, άρχαιολογικα'ι και τοπογραφιχαι έργασίαι, έξ ών πρω-
τεύουσι, το πασίγνωστον τρίτομον εογον τοϋ Σ. Βυζαντίου 7/ Κωνσταντινούπο
λις, Α! Βυζαντινοί με'/.έται τοϋ ΙΙασπάτη καϊ τοϋ Mordtmann χα'ι Millingen 
τά πολύτιμα τοπογραφικά μελετήματα. 


