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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 5ον ΤΕΥΧΟΥΣ 
— 

Μ ο ν ο γ ρ α φ ί α περί των κ α τ ά τ η ν μ ε σ σ η ν ι α κ ή ν 

Π ύ λ ο ν , ύπό Γ. Παπανδρέου Σελ. 193 

Σ υ μ β ο λ α ι ε ις τ η ν ΐστορίαν των ε λ λ η ν ι κ ώ ν τυπο-

γ ρ α φ ε ί ω ν . Α ' . Έ κ θ ε σ ι ς τ η ς συστάσεως τ η ς 

τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς Ι α σ ί ο υ , ύπό Σ . Σ » 209 

Β ' . Σ υ μ π λ η ρ ω τ ι κ ά ε ις τ η ν ίστορίαν τ ο ϋ Ε θ ν ι -

κ ο ύ Τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο υ , ύπό Ανδρέα Δ. Τόμπρα . . » 211 

Π ό θ ε ν τό όνομα « β ά ρ κ α » , ύπό Ί ω . Πρωτοδίκου . . » 213 

Έ π ι γ ρ α φ α ι Τ υ ρ ν ά β ο υ , ύπό Ν . I. Γιαννόπουλου . . . » 214 

Έ γ γ ρ α φ α άφορώντα ε ις τ η ν πολιορκίαν κ α ι άλωσιν 

τ η ς Τ ρ ι π ό λ ε ω ς (1821), ύπό Ν . Α . Βέη . . . . » 227 

Τ ά των Β α υ α ρ ώ ν φιλελλήνων» έν Ε λ λ ά δ ι κ α τ ά τ ά 

έ τ η 1826—1829. (Μετάφρ. έκ των Απομνημονευ-

μάτων του Κ. βαρώνου Αϊδεκ) » 234 

Έν παραρτηματι: 

Ι σ τ ο ρ ί α τ ί ι ς β υ ζ α ν τ ι α κ η ς τ έ χ ν η ς , ύπό Κ. Μ . Κων-
σταντοπούλου, μ ε τ ' εικόνων . . . . Σελ. 65-80 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της « Αρμονίας» είναι ή διάδοσις της 
αληθείας δια πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδία εις 
την φιλοσοφίαν και θεολογίαν, τήν ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κήν και χρίστιανικήν άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα έν γενει, ώς 
και τας φυσικάς έπιστημας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθίστα προσιτά εϊς τους Έλληνας 
δ ι ' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξένη φωνή συνάδουσι 
προς τόν άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της αγνοίας τών ξενων γλωσσών η 
και δ ι ' άλλους λόγους δεν περιέρχονται ώς επί τό πλείστον είς γνώσιν 
πάντων ημών. 

Προς οσον ενεστι τελειοτεραν έπίτευξιν τούτων ή «Αρμονία» μετ' 
ιδίας προσοχής θα παρακολουθεί τήν φιλολογικήν κίνησιν της τε Έ λ λ ά -
δον και της αλλοδαπής, ού μόνον άναγράοουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αϋτης, άλλά και άνα-
πτύσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγου. 
Οθεν και παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νεον σύγγραμμα, οπως πέμπη 



ήμΐν εν άντιτυπον αυτού, η όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο-

σιεύματος, ν' άναγγειλη ήμϊν τουλάχιστον την εκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θελει φιλοξενεί έν ταϊς στηλαις αΰτης πασαν έπι-

στημονικήν διατριβήν έγκρινομένην προηγουμενως ύπό της προς τόν 

σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπης και μή προσκρούουσαν 

είτε αμέσως είτε εμμέσως πρός τάς χριστιανικας αληθείας και τά διδά-

γματα τοΰ Ευαγγελίου. 

Ή «Αρμονία» εκδίδεται κατά μηνα είς τεύχη αποτελούμενα έκ 4 

τυπογραφικών φύλλων είς μέγα 8 ο ν μετ' εικόνων καϊ πινάκων έν παραρ-

τηματ ι η και εντός τοΰ κειμένου. 

Έκαστον τεύχος τ ιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικώ φράγκου χρυ-

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

Οί συνδρομηταϊ της «Αρμονίας» παρακαλούνται νά πέμψωσι τήν 
συνδρομήν των 

οί μεν έν Ελλάδ ι και τη Άνατολη 

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

οί δ' έν τη Δυτική Ευρώπη 

πρός τόν Herrn C A R L F R . F L E I S C H E R , B u c h h a n d l e r , L e i p z i g , 

S a l o m o n s t r a s s e 16, μετά της έξης σημειώσεως : p o u r c o m p t e 

de M M . B a r t h & von H i r s t a A t h e n e s . 
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Α' ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 

Περί της περιωνύμου μεσσηνιακής Πύλου, εν ή τοσαΰτα γεγονότα 

εξειλίχθησαν έν τη ελληνική ιστορία και πολλά τα αρχαιολογικής άξιας 

έργα είναι, έλάχισται έργασίαι έγένοντο και ΰπό των ημέτερων και ύπό 

των αλλοδαπών αρχαιολόγων και ιστορικών. Έ κ τούτου ορμώμενος θά 

προσπαθήσω νά διαλευκάνω τά κατ ' αυτήν έπί τη βάσει κυρίως τών 

έμών ερευνών. 

Έν παρόδω δ' ειρήσθω, δτι πλην της μεσσηνιακής Πύλου ύπήρχον έν 

τη άρχαιότητι και ή ήλειακή Πύλος καϊ ή τριφυλιακη, περί ών έν 

έκτάσει έπραγματεύθην έν τοις Ηλειακοίς μου (εν σελ. 74 και 201), 

και ών ή τελευταία ύπό τοϋ Στράβωνος και τοϋ Κουρτίου θεωρείται ώς 

ή Πύλος τοϋ Νεστορος μέ ικανά επιχειρήματα, έκ της Ίλιάδος μάλι-

στα είλημμένα, ένώ πάντες οί άλλοι δεχονται ώς τοιαύτην την μεσ-

σηνιακήν. 

Ή νυν πολίχνη της Πύλου ή άλλως και Ναβαρρίνον και Νεόκαστρον 

καλουμενη, κείται παρά την νοτίαν εϊσοδον τοΰ μεγίστου λιμενος της 

Πύλου τοϋ άποχωριζομένου της θαλάσσης και σχηματιζόμενου κυρίως 

ΰπό της άπό δυσμών επιμήκους και βραχώδους νήσου Σφακτηρίας ή 

Σφαγίας. Διαπλοΰται δ' έπιχαρίτως ή πολίχνη παρά την άκτήν, τους 

πρόποδας και την κατωφερειαν την άμφιθεατρικήν τοΰ προ αύτης υψου-

μένου υψώματος τοΰ βουνοΰ τοΰ Ά γ . Νικολάου, όπερ ύψωμα άπό 

νότου φέρει και τό φρούριον, όπερ πιθανώς μεν έκτίσθη ύπό της χήρας 

τοΰ Γουλιέλμου de la R o c h e περί τά τέλη τοΰ 13ου αιώνος μ. Χ . , 

άνεκαινίσθη ειτα ύπό τών Τούρκων και ύπό τών Γάλλων τοΰ Μ α ι -

ζώνος τω 1828 έκ νέου σχεδόν άνοκοδομήθη, νΰν δέ ώς δεσμωτήριον 

γρησιμεύει ή δέ κτίσις της πολίχνης αποδίδεται εις τόν Νικόλαον τοΰ 

S a i n t - O m e r περί τάς αρχάς τοΰ 14 ο υ αιώνος. 

Ό θαυμάσιος λιμήν της Πύλου, ό φύσει τοιούτος, προωρίσθη εις 
13 
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πολλά ιστορικά γεγονότα τοΰ εκ φύσεως είς τήν θάλασσαν ρέποντος 
ελληνικού λαού. Οθεν εύρίσκομεν έν μέν τοις προϊστορικοϊς χρόνοις 
ενταύθα τό κεντρον τοΰ ανθηρού βασιλείου τοΰ Νεστορος, τοϋ πυλιακού 
λεγομένου κράτους, όπερ έξετείνετο άπό Μεθώνης μέχρι τοΰ Άλφειοΰ 
και έπϊ πολύ ήκμασεν. Ά λ λ ' έπί τών κυρίως ιστορικών χρόνων ήρημώθη 
ή παραλία αύτη διότι οί μεν Κρεσφοντίδαι ειχον ώς κεντρον τήν Σ τ ε -
νύκλαρον και λιμένα τάς έκβολάς τοΰ Παμίσου, οϊ δέ Σπαρτιαται, άφοΰ 
ύπεδούλωσαν τήν Μεσσηνίαν μετά τούς μεσσηνιακούς πολέμους, θέλοντες 
νά έξαλείψωσι τά πρώην ιστορικά σημεία της Μεσσηνίας, άφ' ετέρου 
δ' ολίγον μεριμνώντες περί εμπορίου και ναυτιλίας, ήρήμωσαν τήν χώραν, 
έξ αντιζηλίας δε και αυτό τό όνομα της Πύλου ήφάνισαν και τόν βου-
νόν αυτής έκάλεσαν ήδη Κορυφάσιον. Ά λ λ ' ενταύθα κατά τό φθινόπω-
ρον τοΰ 425 π. Χ . έγένοντο τά πολύκροτα ιστορικά γεγονότα μεταξύ 
Αθηναίων και Σπαρτιατών και ή αιχμαλωσία έν τέλει τών Σπαρτια-
τών έπί της Σφακτηρίας μέχρι τοΰ 410 π. Χ . ηρχον ένταΰθα οί Α θ η -
ναίοι, άλλ έπειτα αύθις ή Πύλος έξηφανίσθη, μέχρις ού ή άνίδρυσις της 
Μεσσηνίας ύπό Έπαμινώνδου τώ 369 ύψωσε καϊ ταύτην είς πόλιν και 
λιμένα μεσσηνιακόν με προνόμια και μέ δικαίωμα κοπής ιδίων νομισμά-
των, ώς τοιαύτην δ' έπεσκέφθη αυτήν ό Παυσανίας (περί τό 151 μ. Χ . ) 
και εύρεν έν αύτη ναόν της Κορυφασίας Αθηνάς και ήρώον τοΰ Νέστο-
ρος. Έν τώ μεσαίωνι και αύθις έπεσκοτίσθη ή Πύλος ύπό τών ομόρων 
Κορώνης και Μεθώνης, μέχρις ού Φράγκοι, ώς εϊρηται, έκτισαν τό παρά 
τήν πολίχνην φρούριον καϊ είτα τήν πολίχνην, άτινα κατόπιν εκλήθησαν 
Ναβαρρίνον άπό τών έκ Ναβάρρας μισθοφόρων τών έγκαθιδρυθέντων ένταΰθα 

τώ 1381 (chateau N a v a r r o i s ) . Τώ 1498 κατέλαβον οί Τοΰρκοι τήν 

Πύλον παρά τών Βενετών και έδέσποσαν αυτής έκτοτε πλήν βραχειών 
διακοπών, δηλ. άπό τοΰ 1644-1648 καϊ άπό τοΰ 1686-1715, δτε 
ήτο είς χείρας τών Βενετών, και κατά τό 1770, ό'τε οί 'Ρώσσοι έπ' ολί-
γας ημέρας κατέλαβον αυτήν. Οί έπαναστάντες Ελληνες έγένοντο κύριοι 
τοΰ φρουρίου έν ετει 1821, άλλ' ήναγκάσθησαν ν' άφήσωσιν αυτό είς τάς 
στρατιάς τοΰ Ιμβραήμ τώ 1825 άποβιβασθέντος ένταΰθα μετ' ίσχυροΰ 
στόλου και στρατού και τήν Μεσσηνίαν εντεύθεν έρημώσαντος. Γνωστόν 
τέλος ειναι τό διάσημον γεγονός τής 8 Οκτωβρίου 1827, ότε ό έξ 82 
πολεμικών πλοίων και 2000 κανονιών τουρκοαιγυπτιακός στόλος κατε-
ναυμαχήθη και κατεστράφη ύπό τοΰ ύπό τόν Κόδριγκτων ηνωμένου στό-
λου τής Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσσίας, έκ μέν τών Τούρκων κατα-
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στραφέντων 53 πλοίων και 6000 στρατιωτών, έκ δέ τών Ευρωπαίων 

φονευθέντων 172 και τραυματισθέντων 470. Τό έπόμενον έτος παρέ-

λαβε τήν Πύλον ό Μαιζών άναγκάσας τόν Ίμβραήμ νά φύγη και είτα 

παρέδωκεν αυτήν εις τό ελεύθερον πλέον Έλληνικόν Βασίλειον. 

Τό δ' έπί τοϋ Κορυφασίου μεσαιωνικόν φρούριον, τό άλλως πρός διά-

κρισιν τοΰ παρά τήν νύν πολίχνην Παλαιόν Ναβαρρίνον ή Παλαιόκαστρον 

καλούμενον, είναι άρχαιότερον εκείνου, ύπό τών Φράγκων επίσης, ώς 

φαίνεται, κτισθέν πρός διαμονήν τών έκεΐ αρχόντων μετά τοΰ στρατοΰτής 

κατοχής πρό της κτίσεως τοΰ άλλου, έπισκευασθέν δ' ύπό τών Βενετών. 

Β' ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ 

Ό ιστορικός και έξοχος λιμήν της Πύλου εχει μεγάλην εκτασιν και 
φαίνεται ώς κόλπος, κλείεται δ άπό δυσμών ύπό της επιμήκους νήσου 
Σφακτηρίας, ήτις έχει μήκος μεν άπό Β. και Ν . 4400 περίπου γαλλι-
κών μέτρων, πλάτος δ' άπ' Α. πρός Δ. κατά μέσον ορον 600 μέτρων. 
Της Σφακτηρίας μέρη θεωρούνται διά γεωλογικούς λόγους ή καϊ ύπό 
της βίας της θαλάσσης άπ' αυτής άποσπασθέντα τά δύο πρός Ν . αυτής 
καϊ κατά τήν μεγάλην εϊσοδον τοΰ λιμένος κείμενα νησύδρια Νεληχήμ-
μπαμπα (ή Στενή Πέτρα) και Φανάρι (έκ τοΰ έν αυτή φανοΰ), ών ή 
τελευταία ύπό τών αρχαιολόγων καλείται Πύλος. Μεταξύ λοιπόν τοΰ 
Φαναριού καϊ της χέρσου σχηματίζεται ή Ν Δ . μεγάλη είσοδος εις τόν 
λιμένα της Πύλου, ή και κυρία είσοδος, διότι υπάρχει και άλλη είσοδος 
τεναγώδης εις τόν αυτόν λιμένα άπό τών ΒΔ. μεταξύ Σφακτηρίας και 
Κορυφασίου, Συκιά καλούμενη. Ά λ λ ' ένταΰθα έχομεν διαφωνίαν τοΰ 
Θουκυδίδου (Δ ' 8) πρός τήν πραγματικότητα διότι ή μέν νήσος Σφα-
κτηρία κατά μέν τόν ιστορικόν είναι μακρά, 15 σταδίων αρχαίων (2880 
γαλ. μέτρων), πράγματι δέ, ώς εϊρηται, 24 σταδίων (4400 γαλ. 
μέτρων), ή δέ βόρεια είσοδος τοΰ λιμένος κατά μέν τόν Θουκυδίδην έχώ-
ρει δύο πλοία, νΰν δέ μόνον εις μικρά πλοιάρια είναι διαβατή, ή δέ 
νοτία τέλος ή μεγάλη είσοδος τοΰ λιμενος κατά μεν τόν ιστορικόν έχώ-
ρει 8 μέχρις 9 ναΰς όμού είσερχομενας, νΰν δ' έχει ευρύτητα 1400 
μέτρων, ήτοι πολύ μεγαλυτέραν ούδ' είναι δυνατή κατά B u r s i a n ή 
παραδοχή δτι νΰν καϊ ή κυρία είσοδος τοΰ λιμένος συν τω χρόνω 
ηΰρύνθη ούδ' δτι ή νήσος Σφακτηρία έμηκύνθη. Τό ζήτημα λοιπόν 
κατ' αυτόν λύεται διά τής παραδοχής δτι ό Θουκυδίδης δέν εξιστόρησε 
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τά έν Πύλω αυτός ίδών τά τοπία αυτής, άλλά παρέλαβε ταϋτα παρά 

διηγητού, όστις έπλανήθη ώς πρός τάς αποστάσεις. 

Κατά τήν παραλίαν έκείνην αρχαιότατα ησαν πολλαί νήσοι κατά 

σειράν, ήτοι ή Σφακτηρία, τό Κορυφάσιον και ό βουνός τοΰ προφήτου 

Ήλιου τοΰ Πετροχωρίου άλλ', όπως και έν άλλαις άκταϊς τής δυσμι-

κής Πελοποννήσου συνέβη, ήδη πρό τοΰ Όμηρου και έκ γεωλογικών 

λόγων τό μεν Κορυφάσιον και ό βουνός τοΰ προφήτου Ήλιου προσχω-

σθέντα άπό τής θαλάσσης ήνώθησαν μετά τής ξηράς και απετέλεσαν 

χερσονήσους και έν τώ μέσω αυτών τόν κόλπον τής Βοϊδοκοιλιάς, έκ δέ 

τοΰ πάλαι συμπλέγματος νήσων απέμειναν κατά τους ιστορικούς τών 

αρχαίων χρόνους και μέχρι τοΰ νΰν έν μέν τώ λιμένι τής Πύλου ή μικρά 

νησίς ή νυν καλούμενη Χελωνάκι, πρός Δ. δ' αυτού ή μεγάλη νήσος 

Σφακτηρία ή Σφάγια και ή εγγύς πρός Ν . αυτής Πύλος (τό νΰν Φανάρι), 

ήτις όμως φαίνεται ότι ουδέν έν τη άρχαιότητι όνομα ίδιον έφερεν, άπε-

σπάσθη δε πάντως κατά τούς προϊστορικούς χρόνους άπό τής Σφακτη-

ρίας, ώς καϊ ή εγγύς αυτής βραχώδης νήσος Νεληχήμπαμπα. Κατά ταΰτα 

«αί Σφαγίαι» παρά Ξενοφώντι ( Έ λ λ . 6,2,31) είναι ή Σφακτηρία και ή 

Πύλος, αί δέ « t res S p h a g i a e ante P y l u m » αί άναφερόμεναι παρά 

Πλινίω ( Ν . H. IV , 12,55) είναι προφανώς ή Πύλος, ή Σφακτηρία 

και τό Χελωνάκι. 

Τό Κορυφάσιον λοιπόν γεωλογικώς φαίνεται ότι ήτο εκπαλαι νήσος, 

καθώς και ό βουνάς Α γ . Ηλ ίας τοΰ Πετροχωρίου, διότι άπειρος στοί-

βας άμμου κείται ήδη κατά χωράν καϊ πρός Α . τοΰ Κορυφασίου και 

πρός Α. τού άλλου βουνοΰ έν τή θέσει Σκαλίτσα, ένθα νΰν ή πληθύς τών 

μνημάτων, περί ών κατωτέρω. Κατά ταΰτα τό νΰν ίχθυοτροφείον (κοι-

νώς Διβάρι)—τό κείμενον πρός Α . τού Κορυφασίου και πρός Β. τοΰ λιμέ-

νος τής Πύλου και αποτελούν λιμνοθάλασσαν χωριζομενην δι αμμώδους 

μεσοτοίχου άπό τε τού λιμένος και άπό τοΰ κόλπου τής Βοϊδοκοιλίας, 

άνοιγόμενον δέ κατά Μάϊον χάριν τής ίχθυοτροφικής αϋτοΰ υπηρεσίας 

δι' αύλακος τεχνητής πρός τόν λιμένα τής Πύλου παρά τό Κορυφάσιον 

— αρχαιότατα ήτο θάλασσα, ήτις συνείχετο πρός τε τόν λιμένα τής 

Πύλου και τήν Βοϊδοκοιλιάν, σύν τώ χρόνω δ' ένεκα τών θαλασσίων 

προσχώσεων έγένετο λιμνοθάλασσα ή αμμώδης πεδιάς, διά τής ανθρωπι-

νής τέχνης έκβαθυνθεϊσα είς λιμνοθάλασσαν χάριν τής ίχθυοτροφίας. Ώ ς 

έχει δέ νΰν, ήτο περίπου και έπί τών ομηρικών και έπί τών ιστορικών 

χρόνων. Αί πελώριαι δε στοιβάδες τής λεπτότατης θαλάσσιας άμμου αί 
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περικαλύπτουσαι απελπιστικως τους χώρους τούτους παρά τήν άκτήν 

καϊ τό ίχθυοτροφεΐον δίδουσι και νΰν τήν εικόνα τής αμμώδους Πύλου, 

ώς ονομάζει αυτήν ό Ομηρος. Και είναι μέν αληθές δτι τά χωρία τής 

Ίλιάδος και τά πλείστα τής Οδύσσειας προσαρμόζονται μάλλον πρός 

τήν τριφυλιακήν Πύλον (παρά τό νυν χωρίον Καλλίδοναν τοϋ δήμου 

Άρήνης τής επαρχίας Ολυμπίας κειμένην) ώς τήν Πύλον τοϋ Νέστο-

ρος, και τούτο υποστηρίζει και ό Στράβων και ό Κούρτιος και πρός τού-

τοις συμφωνώ και έγώ έν τοϊς Ήλειακοίς μου (α. 74 και 201), άλλ' οί 

λοιποί γεωγράφοι καϊ ή κοινή τής αρχαιότητος γνώμη κλίνουσιν υπέρ 

τής μεσσηνιακής ώς πατρίδος τοΰ Νέστορος άλλά τοΰτο αποτελεί ίδιον 

Θέμα πρός συζήτησιν. 

Τακτικαί άνασκαφαί γινόμεναι έν τή λωρίδι μεταξύ λιμνοθαλάσσης 

καϊ λιμένος Πύλου, καϊ μάλιστα θέρους, οτε χαμηλοΰνται τά ύδατα τοΰ 

Διβαρίου, θέλουσι προαγάγει πολλά εις φώς ώς πρός τήν ίστορικήν 

Πύλον, καθώς και πρός τό μέρος τής Βοϊδοκοιλιας καϊ εκείθεν αυτής 

πρός τήν Σκαλίτσαν. Νΰν έπι τής λωρίδος μεταξύ Διβαρίου και λιμένος 

έπιπολής είναι λείψανα τοΰ φράγκικου ή βενετικού υδραγωγείου, δι ' οΰ 

έκ τών πρός Α . βουνών διωχετεύετο ύδωρ εις τάς Ν Α . υπώρειας τοΰ 

Κορυφασίου, ένθα νΰν είναι φρέαρ μέ ύφάλμυρον ύδωρ παρά τήν μπου-

καν τοΰ Διβαρίου, δηλ. τήν τεχνητήν αύτοΰ έξοδον εις τόν λιμένα. 

Τό Κορυφάσιον. 

Τό Κορυφάσιον συγκεντροϊ έν έαυτώ και τάς όμηρικάς τοϋ Νεστο-

ρείου κράτους παραδόσεις και τάς τής ιστορικής Πύλου και τής Πύλου 

τοΰ Παυσανίου και τοΰ φραγκικού Παλαιοκάστρου και πάσης εποχής 

τής ελληνικής ιστορίας. Τοΰ Κορυφασίου λοιπόν τούτου βουνού ή μέν 

άπ' Α . πλευρά είναι καθετωτάτη και άποτομωτάτη, ή δ' άπό Β. έπίσης 

απότομος, άλλά πως πλαγία, ή δέ δυτική είναι ισχυρώς επικλινής και ή 

νοτία ήρεμα επικλινής άλλ' ή ακτή είναι άποκρημνοτάτη και άπό τής 

Συκιάς και άπό τής Βοϊδοκοιλίας και άπό τής θαλάσσης έχουσα παρά 

τήν θάλασσαν βράχους πανταχού καθέτους άπό 5 μέχρις 20 μέτρων 

ύψους Τά δέ τείχη, άτινα περιέφρασσον τό Κορυφάσιον, άπ' ανατολών 

μέν και βορρά δέν ύπήρχον διά τό ύπερύψηλον, κάθετον καϊ άβατον τοΰ 

βράχου, άλλά μόνον άπό νότου και δυσμών. 'Από τής κορυφής λοιπόν 

τοΰ βουνοΰ κατά τήν ΒΔ. πλευράν αρχόμενα άπό τοΰ βράχου κατήρ-
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χοντο είς τήν θάλασσαν έπί τής άποτόμως επικλινούς κατωφέρειας (κατά 

τήν διεύθυνσιν ΒΑ ίδέ σχήμα) είς διάστημα 50 περίπου μέτρων τών 

τειχών τούτων ευρίσκονται λείψανα παρά μέν τήν θάλασσαν πελασγικά 

καταφανή έν τρισί σημείοις, έν οίς μόνον οί θεμέλιοι λίθοι άπομένουσιν, 

ανωτέρω όμως πρός τήν κορυφήν και καταφανώς συνεχόμενα, πολλαχου 

δέ και μέχρι τριών μέτρων ύψους διατηρούμενα, άλλά ταύτα πλέον είναι 

τείχη άνευ αρχιτεκτονικής άξιας καϊ έκ λίθων ώς έτυχε συνηρμοσμέ-

νων, ταύτα δ' , ώς νομίζω, είναι τά πρόχειρα τού Δημοσθένους τώ 425 

π. Χ . κτισθέντα έπί τών πελασγικών θεμελίων, επειδή τά πελασγικά 

τείχη είχον, ώς εϊρηται, καταστρέψει οί Σπαρτιάται κατά τήν κατά-

κτησιν τής Μεσσήνης. Ενδοθεν τών τειχών τούτων, ήτοι πρός Ν . καϊ 

είς 10 περίπου μέτρων άπόστασιν (έν θέσει η τού σχήματος), ύψούνται 

παραλλήλως άλλα τείχη προφανώς πελασγικά (πολυγωνικά, μέ μεγάλους 

λίθους κλ.) μετά νεωτέρας τινός επισκευής, παρ΄ οίς έχρησιμοποιήθησαν 

και παμμέγιστοι πελώριοι λιθοι άλλά τούτων μικρόν μόνον μέρος σώζε-

ται είς μήκος μέχρι 10 μέτρων και είς ύψος μέχρι 4 μέτρων φαίνεται 

λοιπόν ό'τι ενταύθα διά τό μάλλον εύπρόσβλητον ήτο διπλή σειρά τειχών, 

αμφοτέρων πελασγικών μέ τάς νεωτέρας έπισκευάς- και τά μέν εξωτερικά 

έχουσι πάχος 2 μέτρων, τά δ' εσωτερικά 3 περίπου μέτρων. Κατόπιν τά 

τείχη ήκολούθουν τήν παραλίαν κατά τήν διεύθυνσιν αβγδε, άλλ' αυτών 

ίχνη πολλά δεν διεσώθησαν, παρασυρθέντων σύν τώ χρόνω, ώς φαίνεται, 

ύπό τής θαλάσσης ή καϊ χρησιμοποιηθέντων άλλαχοΰ τών λίθων αυτών 

διατηρούνται όμως πολλαχου, και μάλιστα κατά τήν θέσιν θι, ήτοι κατά 

τήν Ν Δ . πλευράν, τά λαξεύματα τών φυσικών βράχων, έφ' ών έκτίσθη-

σαν τά τείχη τά λαξεύματα δέ ταΰτα φαίνονται ώς δρόμος έπι τοΰ 

βράχου και ώς τοιούτος παραλιακός δήθεν άτόπως έχαρακτηρίσθη ύπό 

τίνων, έν ώ δεν είναι προφανώς εί μή βάσις τών τειχών άλλ' έν τή Ν Α . 

γωνία, ήτοι κατά τήν θέσιν δ, τά τείχη έκτίσθησαν έπί τής ράχεως τοΰ 

βράχου έν τή ανωφέρεια μέχρι τοΰ σημείου ε, οπόθεν μέχρι τοΰ λ καϊ β 

δέν ήτο, ώς εϊρηται, ανάγκη τειχών διά τό έξωθεν άποτομώτατον τοΰ 

βουνού έν δέ τή θέσει δε έχομεν νΰν και ικανά ίχνη βενετικού τείχους 

πρός προστασίαν τής Ν Α . εισόδου είς τόν περίβολον τοΰ βουνού ώστε 

ό αρχαίος περίβολος τών τειχών τοΰ Κορυφασίου βουνοΰ είναι κατά τήν 

διεύθυνσιν βαθιγδε, έν ώ έχομεν σαφή ίχνη πελασγικών τειχών και τοΰ 

δημοσθενείου πιθανώς όχυρώματος, ουχί δέ και σαφή ίχνη ίσοδομικών 

τειχών και κατά τήν Ν . πλευράν, κατά τάς θέσεις γ δ, έχομεν σημεία 
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λαξευμάτων έπί τοϋ βραχώδους εδάφους πρός θεμελιωσιν τών τειχών 

σημεία δ΄ ομως αποβάθρας ούδαμοϋ εχομεν ουδέ θα ήτο τοιαύτη, αφού 

πανταχού ή παραλία ήτο άποκρημνοτάτη. 

Ζήτημα είναι άν όλος ό εντός τών άνω ρηθέντων τειχών χώρος ητο 

ακρόπολις ή άν ή κορυφή μόνον, ένθα περίπου νϋν τό φραγκικόν φρού-

ριον έν θέσει βλνμο τοΰ πίνακος, ήτο τοιαύτη, τό δ΄ άλλο περιεχόμε-

νον κάτω πόλις, σημεία δ' εσωτερικής ακροπόλεως ούδαμοϋ ευρέθησαν, 

καταστραφείσης, άν ύπήρχεν, ένεκα τοϋ φραγκικού φρουρίου. Κατ ' έμέ 

πιθανώς έπί μέν τών νεστορείων χρόνων ή κορυφή έχρησίμευεν ώς ακρό-

πολις και τό λοιπόν ώς κάτω πόλις, κατόπιν όμως, ότε άνεκτίσθη ή 

πόλις έπί τοΰ Έπαμινωνδου και, ώς φαίνεται, αρκούντως ηύρύνθη, 

τότε όλος ό περίβολος τοΰ Κορυφασίου ήτο ώχυρωιιένος ώς ακρόπολις, 

ή δέ κάτω πόλις ήτο πρός Α . και εκτός αΰτοΰ. Επίσης δέ πιθανώτατα 

ό περίβολος ούτος απετέλεσε και τό όχύρωμα τοΰ Δημοσθένους τοΰ 425 

π. Χ . , τοΰ αρχαιοτέρου περιβόλου καταστραφέντος ύπό τών Σπαρτιατών. 

Καθ' άπαν τό Κορυφάσιον υπάρχει σωρεία κεράμων και θραυσμάτων 

αγγείων, άλλά κατά τήν Ν Δ . γωνίαν, έν θέσει ικπγ, οπου τό έδαφος 

είναι άρκούντως έπίπεδον, διασώζονται ικανά θεμέλια οικοδομημάτων 

και έν γένει ζωντανά σημεία αρχαίου κατοικισμοΰ, αγνοώ τίνος εποχής, 

διότι είναι κεχωσμένα, ευρέθησαν δ' ενταύθα και ποικίλα αρχαία νομί-

σματα ένταΰθα νομίζω δτι μία καλή ανασκαφή και έρευνα θ' αποκά-

λυψη όμηρικόν κατοικισμόν. 

Τό φραγκικόν φρούριον σώζεται σχεδόν όλόκληρον. Είναι ώς τά λοιπά 

τοιαύτα έν Ε λ λ ά δ ι , μέ περίβολον ύψηλόν, μέ πολεμήστρας και τοξότι-

δας έπί τής κορυφής και μέ δρόμους ένδον τής κορυφής και έπ' αυτής 

πανταχού και μέ κλίμακας πρός άνάβασιν εις αυτήν, μέ πύργους κατά 

τάς γωνίας, κλπ. Διαιρείται δ' εις δύο διαμερίσματα, ώς και τά λοιπά, 

τό άνώτατον έπί τής υψίστης κορυφής τοΰ Κορυφασίου και πρός Β. τοΰ 

δλου φρουρίου, δπερ είναι και τό μικρότερον καϊ όχυρώτερον, οιονεί ή 

ακρόπολις τοΰ δλου, και τό χθαμαλώτερον έπί τής πρός Ν . τοΰ δλου 

έλαφρας κλιτύος.Ένδον αμφοτέρων είναι σωρεία οικοδομημάτων κατερ-

ριμμενων και εντός τοΰ υψηλότερου αυτών άρκεταί δεζαμεναί θολωταί 

μετά τοΰ συνήθους σχήματος τών φραγκικών τοιούτων έν Χλεμουτσίω, 

Ποντικοκάστρω και άλλαχοΰ. Έ χ ε ι έκτασιν έν συνόλω 50 περίπου 

στρεμμάτων και είναι κατά τό ήμισυ που μικρότερον τοΰ νέου βενετι-

κού παρά τήν νΰν Πύλον φρουρίου. Έν δέ τω μέσω τοΰ νοτίου τείχους 
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και έκτος αύτοΰ πρός Α . της μεγάλης αύτοΰ κατά τό ο εξωτερικής 
πύλης παρά τά θεμέλια τού τείχους έν θέσει μ (ίδέ σχήμα) διατηρούν-
ται καλώς τά θεμέλια τετραγώνου αρχαίου οικοδομήματος (ισως πύργου, 
αν ύποτεθή ό'τι ύπό τό νυν φραγκικόν φρούριον ύπήρχεν άρχαΐον τείχος 
περιστεφον τήν κορυφήν τού Κορυφασίου) άριστης ίσοδομικής τέχνης 
και ομοιότατου πρός τά έπαμινώνδεια οικοδομήματα τής Μεσσήνης. 

Τό βόρειον διαμέρισμα τού Κορυφασίου τό μεταξύ τών σημείων 
βαχφυτσω (ίδέ σχήμα) θέτω έκτος τοΰ κυρίου περιβόλου και τού τοΰ 
Δημοσθένους, άλλ' ή χερσόνησος αύτη ή βραχώδης και χθαμαλή (περί 
τά 20 μέτρα υπέρ τήν θάλασσαν) παρέχει σημαντικώτατα σημεία και 
ίχνη αρχαίας ζωής. Πλήν τής απειρίας τών κεραμείων και άγγειωδών 
συντριμμάτων, ων βρίθει ό χώρος, έχομεν έν πρώτοις κατά τήν διεύ-
θυνσιν σψα θεμέλια ενός μακροΰ τοίχου κτισθέντος, ώς φαίνεται, πρός 
ίσοπέδωσιν τοΰ εδάφους ή τής οδού τής άγούσης έκ τών έκτος τοΰ 
Κορυφασίου πρός τήν κατά τό β πύλην τού περιβόλου τού τείχους 
κατ' αυτήν δέ τήν χερσόνησον και περί τά σημεία χφυτ έχομεν πολλα-
χου πελασγικών τειχών θεμέλια, ένιαχοΰ δέ, καϊ μάλιστα κατά τό 
σημείον υ, και ισοδομικών επίσης δ' έχομεν και πολλά ίχνη οικοδομη-
μάτων, κατά δέ τό σημείον τ , όπου έν τώ άποκρήμνω τής ακτής υπάρ-
χει, πρός τόν κόλπον τής Βοϊδοκοιλιάς πλέον, και σμικρότατός τις ορμί-
σκος, έκεϊ, λέγω, σώζονται ασαφείς τίνες καταβάσεις πρός τήν θάλασ-
σαν έκτος τοΰ τείχους ώστε έν τώ δλω τούτω τώ έκτος τών κυρίων 
τειχών διαμερίσματι έχομεν προφανή ίχνη και προϊστορικής και ιστορι-
κής εποχής, και άγόμεθα νά πιστεύσωμεν ότι τό τεμάχιον τούτο διά τεί-
χους παρά τε τήν θάλασσαν και άπ' Α . αγομένου κατά τήν ράχιν πρός 
τό σπήλαιον τοΰ Νέστορος, ήτοι κατά τήν διεύθυνσιν σλ, άπετέλει οιονεί 
προείσοδον είς τόν κυρίως περίβολον ή και προάστειον αυτού μή περι-
ληφθέν άπ' αρχής είς τόν κυρίως περίβολον και διότι είναι εύπροσβλητό-
τερον, και μάλιστα άπ' Α . , καϊ διότι ή έκτασις τοΰ όλου θά έγίνετο 
ούτως υπέρτερα τού δέοντος. Ένταΰθα δέον νά γείνωσιν ευρείαι, άνα-
σκαφαί, και μάλιστα άνωθεν τοΰ τοίχου αψσ, όπου είναι σπουδαία λεί-
ψανα οικοδομημάτων αρχαίων και πληθύς κεράμων. 

Τό δέ σπήλαιον τοΰ Νέστορος λεγόμενον καϊ κείμενον κατά τήν θέσιν 

ω, δηλ. έν τώ μέσω που τής απόκρημνου ανόδου άπό τής Βοϊδοκοιλιας 

είς τήν κορυφήν τοΰ Κορυφασίου, είναι κωνοειδες ένδοθεν μέ μικράν όπήν 

πρός τά άνω και μέ μίαν μεγάλων θύραν προς τά έκτος βλέπουσαν πρός 
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Α . ό βράχος αυτού είναι έκ τιτανόλιθου και ουδέν παρέχει τό θαυμαστόν 

πιθανώς ήτο προϊστορικός τάφος συληθείς, ώς και οί έν Μυκήναις επι-

γραφή αρχαία δεν φαίνεται που ουδέ σταλακτϊται άνω είναι καταφανείς, 

ώς ό B u r s i a n καί B a e d e c k e r καί άλλοι άναφέρουσι στάζει όμως 

ύδωρ έκ τών άνω τοϋ σπηλαίου εις πολλά σημεία καί κατ' αυτό τό θέρος 

(5 Ιουνίου έγώ εϊδον αυτό). Έν γένει τό σπήλαιον τοϋτο, είς ο συγ-

κεντροΰνται τόσαι μυθικάι παραδόσεις, δτι δηλ. έν αύτώ έκρυψεν ό 

Ηρακλής τάς άπό τοϋ Απόλλωνος κλαπείσας βοΰς και ότι ένταΰθα ητο 

ό στάβλος τών βοών τοϋ Νηλέως καί τοΰ Νέστορος κατά τάς πληροφο-

ρίας τοΰ Παυσανίου (Μεσσην. 36), δέν παρουσιάζει σήμερον τ ι τό έκτα-

κτον εκτός τοΰ μεγέθους και τοΰ δυσπρόσιτου. 

Ό βουνός τέλος τοΰ Κορυφασίου ό αποτελούμενος έκ πετρώματος 

καθαρώς τιτανολιθικού είναι και πλήρης κότινων, σφάκων καί σφακομή-

λου, έξ ού εΰωδιάζει. 

Έκτος τοΰ Κορυφασίου. 

Κατά τήν Ν Α . πλευράν τοΰ Κορυφασίου καί έκτος καί κάτωθεν τών 
ρηθέντων τειχών αμέσως έν τή ύπωρεία είναι λελαξευμένη έπί τοΰ βρά-
χου δεξαμενή μήκους 3 μέτρων περίπου, πλάτους 11/2 μ και ύψους 
2 μ. περίπου, προφανώς αρχαία εγγύς δ' αυτής πρός Β. είναι φρέαρ 
υφάλμυρου ύδατος χρησιμοποιούμενον νΰν ύπό τών εγγύς τοΰ ιχθυοτρο-
φείου ύπο δέ τήν Ν Α . γωνίαν τών τειχών τοΰ περιβόλου τοΰ Κορυφα-
σίου έν τή ακτή και ένθα λήγει ή στενότης τής Συκιάς καί άρχεται ό 
μέγας λιμήν, ήτοι κατά τήν θέσιν 13, είναι ίχνη τείχους προφανή έν τή 
άβαθεϊ θαλασσή αρχόμενα άπό τοΰ βράχου καί διευθυνόμενα πρός Α . , 
δηλ. πρός τήν λωρίδα μεταξύ λίμνης καί ιχθυοτροφείου, περαιτέρω 
δ, όπου νΰν ή δυσμικωτερα μπούκα τοΰ ιχθυοτροφείου, είναι καί άλλοι 
μεγάλοι οικοδομικοί λίθοι. Πιθανώς πρόκειται ένταΰθα περι τοΰ τείχους 
τής ιστορικής κάτω πόλεως. Επίσης δ' εκεί, όπου τά ύδατα είναι πολύ 
τεναγώδη, εις τό πρός Α . τέρμα τής διώρυχος τής Συκιάς, διακρίνου-
σιν οί λεμβοΰχοι ύπό τήν θάλασσαν θραύσματα γέφυρας, ήτις ήνου τήν 
ήπειρον μετά τής Σφακτηρίας, κατά τήν διεύθυνσιν ΒΔ, καί ότι τά 
λείψανα ταΰτα κυρίως καθιστώσι τήν Συκιάν άβατον εις πλοία. Νοτιοα-
νατολικώτερον δέ τής γέφυρας ταύτης διακρίνονται καλώς έν τω πυθμένι 
τά ναυάγια μεγάλου πλοίου έκ τής ναυμαχίας τής 8 Όκτωβρίου 1827 
μετά φυκών έπ' αυτών προσκεκολλημένων. 
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Παρα τό άνω φρέαρ και έν τοις πέριξ λείψανα οικοδομημάτων άσβε-

στωτών πολλά είναι. Εκείθεν δ' άκολουθοΰντες τήν όδόν άπό Ν . πρός Β. 

κατά τήν Α . ύπώρειαν του άποτομωτατα εκεί κοπτομένου Κορυφασίου 

και μεταξύ τούτου και του ιχθυοτροφείου, όδόν έν πολλοίς καλδιριμω-

μένην, φθάνομεν πρός τήν Βοϊδοκοιλιάν, πρό τής οποίας συναντώμεν 

ανυπόφορους άμμοστοιβάδας και δυσκολώτχτα βαδίζομεν ή άμμος είναι 

ή συνήθης λεπτή τών παραλίων και έχει καλύψει όλον τόν χώρον έν 

ταίς άκταίς τής Βοίδοκοιλιάς και τόν χώρον μεταξύ ταύτης και τοΰ 

ιχθυοτροφείου, ώς και τήν λωρίδα μεταξύ αύτοϋ καϊ τοΰ λιμενος, καϊ 

αύτη βεβαίως έχαρακτήρισε παρ' Όμήρω τήν ψαμμόεσσαν Πύλον. 

Ό κόλπος τής Βοϊδοκοιλιας είναι μικρός και άβαθης, ή δ' είσοδος 

αύτοΰ στενουμενη ύπό τής Β Α . μικράς χερσονήσου τοΰ Κορυφασίου, 

περί ής άνω εϊρηται, και τής νοτίας προβολής τού βουνοϋ τοΰ προφήτου 

Ήλιου έχει πλάτος 250 περίπου μέτρων και πρός τήν χερσόνησον τοΰ 

Κορυφασίου έχει βραχώδεις τινάς σκοπέλους- τοιούτοι δέ βραχώδεις σκό-

πελοι καϊ παρά τήν Σφακτηρίαν έν τώ άνατολικώ τής Συκιάς, ένθα τά 

τής γέφυρας λείψανα, τρία δηλ. κοτρωνια (μεγάλοι λίθοι) εγγύς αλλή-

λων, Τουρτουρι νΰν καλούμενα. 

Περιπατοΰντες τέλος άπό τής Βοϊδοκοιλιάς πρός τά ΒΑ. και κατά 

τάς Α . υπώρειας τοΰ βουνού προφήτου Ήλιου έν μέσω αφόρητου άμμου 

φθάνομεν είς τόν αμμώδη λαιμόν μεταξύ τοΰ βουνού τούτου και τοΰ 

βουνοΰ τοΰ πρός Ν . τοΰ Πετροχωρίου. Ένταΰθα έν θέσει Σκαλίτσα και 

έπί τοΰ αμμώδους εδάφους ευρίσκονται άπειροι αρχαίοι τάφοι έκ πώρι-

νου λίθου οί πλείστοι, ει και τά πετρώματα τής Σφακτηρίας, τοΰ Κορυ-

φασίου, τοΰ προφήτου Ήλιου και τοΰ βουνοΰ τοΰ Πετροχωρίου είναι τ ι τ α -

νολιθικά, καλύπτοντες μεγάλην εκτασιν κυρίως κατά τό μέσον τών δύο 

εϊρημένων βουνών και έν ταϊς άνατολικαϊς αυτών ύπωρείαις τούτων 

πολλοί άνορυχθέντες παρουσίασαν αγγεία και άλλα κτερίσματα ούχ 

πολύ σπουδαία τοΰ τετάρτου, τρίτου, δευτέρου κλ. αιώνος π. Χ . Ε κ ε ί 

δ', όπου νΰν ή σταφίς τού Ζάμπακα, ευρέθησαν και επιτάφιοι μαρμάρι-

ναι αναθηματικάι στήλαι, ών μία μετηνέχθη είς τό έν Αθήναις μου-

σείον, άλλη δέ φυλαττομένη έν τώ εκεί οίκίσκω τού Ζάμπακα φέρει έγγε-

γλυμμένην κάτω μέν ασπίδα, άνω δέ γάστραν μετ' άνθεμίου και έν τώ 

μέσω τήν έπιγραφήν ΕΠΕΙΟΣ τού ίωνικοΰ αλφαβήτου και τών χρόνων, 

ους άνω είπον. Επίσης δ' έπί πώρινου λίθου εΐδον και έπιγραφήν 

ΞΟΑΝΙΟ ΑΝΤΙΠΑ ( = Ξοανίου 'Αντίπα) αρχαιοτέρων χρόνων. Παρά 
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τήν όδόν δέ, ένθα τό φρέαρ τοϋ κτήματος μέ ύφάλμυρον ύδωρ, ήτο κατά 

τήν παράδοσιν ναός του Αγ . Νικολάου καϊ μέτρα τινα νοτιώτερον 

αύτοϋ, εντός τοϋ κτήματος καί παρά τήν όδόν, είναι τά θεμέλια ναοΰ 

αρχαίου, ου τήν άνασκαφήν ήμπόδισεν ή Κυβέρνησις. Ωστε έν τή 

Σκαλίτσα και τοις πέριξ αυτής επιστημονική σκαφική έρευνα πολλά θά 

αποκάλυψη. Ιδού στάδιον ενεργείας διά τάς άρχαιολογικάς εταιρείας 

καί σχολάς. 

Σφακτηρία. 

Άπό τών βορείων, ήτοι άπό τής Συκιάς, αναβαίνει τις δι ' ανωφέ-

ρειας λίαν επικλινούς καί θαμνοβριθοΰς εις τήν ύψίστην κορυφήν τής 

νήσου έν θέσει Ζ, απέναντι ούσαν καί ισοϋψή πρός τήν κορυφήν τοΰ 

Κορυφασίου. Ή κορυφή δ' αύτη τής νήσου είναι άκιδωτή και περιστέ-

φεται ύπό οχυρωματικού τείχους έχοντος άπό δυσμών καϊ δύο τετραγώ-

νους πύργους, ών καταφανή τά θεμέλια τό τείχος όμως τούτο είναι 

ούχϊ επιστημονικώς κατεσκευασμένον, άλλ' οιονεί προσωρινόν καί δει-

κνύει προφανώς ότι πρόκειται περί τών προσωρινών όχυρωμάτων τών 

Σπαρτιατών πολιορκουμένων ύπό τών Αθηναίων τω 425 π. Χ . , πρός 

Α . δέ τής ύψιστης ακίδος καί χαμηλότερον αυτής μέτρα τινά διαπλοΰ-

ται πρανές τ ι έπίπεδον ώσεϊ 20 στρεμμάτων έν θέσει Ε, οπερ είναι 

άποκρημνότατον άπό Ν . και Α . , άπό δέ Δ. επίσης δι' αποτόμου βρά-

χου ένοΰται τή ύψιστη άκίδι καϊ μόνον άπό Β. είναί πως προσιτόν 

τοΰτο επίσης είναι ώχυρωμένον δι' ομοίων πρός τάνω τειχών, κυρίως 

πρός Β. και Δ . , καϊ άπετέλει τήν άσφαλεστάτην θέσιν τών Σπαρτιατών, 

εις ην καϊ κατέφυγον έπί τέλους, ύπερασπιζομένην προσφυώς καί ύπό 

τοΰ μικροΰ άλλ' υψηλοτάτου όχυρώματος, τοΰ έπϊ τής κορυφής, ού 

άπετέλει τόν μέγαν έξώστην. Τ ά πέριξ είναι δυσπροσιτώτατα παρακο-

λουθεί δέ τις ασφαλώς τά θεμέλια τοΰ περιβόλου τών όχυρωμάτων 

τούτων. Εκείθεν Ομως χαμηλοΰται ή νήσος καί μέχρι τοΰ νοτιωτάτου 

αυτής σημείου αποτελεί μίαν ράχιν επιμήκη, ής ή μεν πρός τόν λιμένα 

πλευρά είναι άποτομωτάτη, ή δέ πρός τήν δυσμικήν θάλασσαν επικλι-

νής, παρέχουσα ένιαχοΰ καί έπίπεδον έδαφος, καί προσέτι είναι καί πως 

προσιτή άπό τής θαλάσσης. Άπό τοΰ λιμένος δέ ή μόνη δυνατή άπό-

βασις είναι παρά τήν Παναγοΰλαν, έν τή θέσει Η, ναόν κείμενον έν τω 

μέσω που (ή μάλλον βορειότερον τοΰ μέσου) τής νήσου. Ούτος δ' ό 

ναός ευρίσκεται έν μικρά κοιλάδι μέ παρακείμενον οίκίσκον ώς κελλίον 
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και μέ μνημείον εκ λευκού μαρμάρου τών τώ 1827 έν τή περιωνύμω 

ναυμαχία φονευθέντων 'Ρώσσων. Υπερθεν και πρός Δ. τής Παναγούλας 

είναι διάσκελον χαμηλόν (τό χαμηλότερον σημείον τής όλης βουνορρά-

χεως τής νήσου), εκείθεν τοϋ οποίου πρός Δ. είναι όμαλόν τό έδαφος 

και αποτελεί τήν θέσιν Λάκκαις, έν θέσει Θ, ένθα είναι και φρέαρ ή 

μάλλον πηγή φρέατος αρίστου ύδατος και ουχί υφάλμυρου, σχετιζομένου 

καϊ διοχετευόμενου υπογείως κατά τήν εκεί φήμην έκ τοϋ έναντι και 

πρός Α . και Ν . τής Πΰλου όρους τοϋ Ά γ . Νικολάου. Έν τή Πανα-

γούλα δ' είναι και δεξαμενή ΰετίου ύδατος. 

Ή νήσος είναι πλήρης σφακομήλου, έρείκης, άφάνης καϊ άλλων 

θάμνων ή δ' υψίστη κορυφή τής νήσου, περί ής άνω, λέγεται κοινώς 

κορυφή τοΰ προφήτου Ήλιου. Πρός Ν . τής Παναγούλας και έν τή ανα-

τολική ακτή τής νήσου είναι ή θέσις Μαράνου, ένθα έσφάγησαν πολλοί 

Έλληνες τώ 1825 περαιτέρω δ' αυτής πρός Ν . και έπϊ τής βραχώδους 

ανατολικής ακτής έπί λίθου είναι κτιστή λευκή στήλη δηλοΰσα τό μνη-

μείον τοΰ κλεινοΰ Σανταρόζα. Κατά τήν νοτιωτάτην τέλος άκραν τής 

νήσου ολίγον υπέρ τήν θάλασσαν είναι ή φαιά στήλη τού μνημείου τών 

Άγγλων τοΰ 1827 και παρ' αυτήν ο τάφος τοΰ περιωνύμου Τσαμα-

δού. Μεταξύ δέ Σφακτηρίας και Φαναριού και εγγύς τής Σφακτηρίας 

είναι ή στενή πέτρα ή άλλως Νελιχήμπαμπα καλούμενη, ώς και άλλοι 

τινές εγγύς σκοπελώδεις βράχοι. 

Ή νησις Πύλος. 
Ή νησίς τοΰ Φαναριού (έκ τοΰ έπ' αυτής δημοσίου φανοΰ ούτω κλη-

θεϊσα), ύπό τών ξένων Πύλος καλούμενη (νΰν αγνοείται τοιαύτη ονομα-

σία αυτής) είναι πάντοθεν άποτομωτάτη και πρός Β. τετρυπημένη ύπό 

τής θαλάσσης, ώστε νά σχηματίζη πύλην, φαίνεται δ' ώς είς παμμέγιστος 

λίθος μονοκόμματος· είναι μικρά, επάνω όμως είναι επίπεδος μέ έκτα-

σιν 30 περίπου στρεμμάτων και έχει έκεϊ τό περίλαμπρον μνημείον τών 

Γάλλων τών πεσόντων τώ 1827 έκ παλλεύκου μαρμάρου και πρός Ν . 

αύτοϋ τόν δημόσιον φανόν μετά κατοικίας τού φύλακος, όδηγοΰντα κατά 

τάς νύκτας τά πλοία είς τόν λιμένα είναι δ' εκεί και πληθύς καπάρεως, 

ής τό άνθος είναι εύωδέστατον κατά τό βόρειον άκρον τής νησίδος ταύ-

της άνεσκάφησαν πρό τίνος αρχαίοι τάφοι έκτισμένοι έκ κεράμων μεγά-

λου μεγέθους. Είς αυτήν τέλος τήν νησίδα ανέρχεται τις άπ' Α . διά 

κλίμακος τεχνητώς έπί τοΰ βράχου λαξευθείσης έξ 140 βαθμίδων. 
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Νεόκαστρον. 
Τό νέον τοΰτο φρούριον, περί ού έν αρχή ελέχθη, είναι διπλάσιον 

τοΰ έπί τοΰ Κορυφασίου φράγκικου τοΰ 13 αιώνος, έπεσκευάσθη δ' υπό 

τοΰ Μαιζών τώ 1828, καί μάλιστα έκτος τοΰ κυρίου περιβόλου ύπάρ-

χουσι καί διαμερίσματα ποιηθέντα καϊ ούχΐ έπισκευασθέντα ύπ' αϋτοΰ. 

Έ χ ε ι επάλξεις μέ δρόμους έπ' αυτών, πολεμίστρας, δεξαμενήν έν τώ 

μέσω, εις ήν άγει καϊ ύδωρ τοΰ βενετικοΰ υδραγωγείου τοΰ άγοντος τό 

ύδωρ καϊ νΰν μακρόθεν εις τήν πολίχνην τής Πύλου, προμαχώνας κλπ., 

καί ομοιάζει πρός τά λοιπά τής αυτής εποχής. Εχει καί τούτο διαμε-

ρίσματα δύο, τό πρός Α . , τό καί ύψηλότερον καί μικρότερον καϊ όχυρώ-

τερον, καί τό πρός Α . , χαμηλότερον καί μάλλον έκτεταμένον καί άσθε-

νέστερον, όπερ ψαύει τής θαλάσσης. Εκεϊ είναι πλείστα σιδηρά τηλε-

βόλα, ών καϊ έν τουρκικον μέ τό σήμα τής ημισελήνου καί 2 ορειχάλκινα, 

πάντα παλαιά. Εν τούτων φυλάττεται έν τοϊς Ν Δ . ύπογείοις ώς έν 

είρκτή, διότι κατέστρεψεν έλληνικόν πλοϊον μετά τήν ναυμαχίαν τής 8 

Όκτωβρίου 1827, ένώ πρότερον δέν έβαλλε κατά τών ηνωμένων ευρω-

παϊκών στόλων. 

Τό φρούριον έχει καί πολλάς δεξαμενάς υπογείους, ώς καί άλλαχοΰ, 

καί χρησιμοποιείται νΰν ώς φυλακαί καταδίκων καί υποδίκων. Ά λ λ ά 

τό κυριώτερον καϊ σπουδαιότερον αυτών είναι ό ναός τής Μεταμορφώ-

σεως, καθαρώς γοτθικού ρυθμού, μέ τά οξυκόρυφα πανταχού καϊ μέ 

έλλειψιν τεμπλέου, διότι έκτίσθη ώς καθολικός ναός, μετεβλήθη είς 

τζαμίον έπί τουρκοκρατίας καί νΰν μετεβλήθη είς όρθόδοξον ναον. Εχει 

τρεις θόλους έν τώ ΐερώ, δύο κυκλικούς εκατέρωθεν καί ένα έν τώ μέσω 

μείζονα καί ήμικυκλικόν, ομοίως δ' άλλους τρεις καί έν τώ νάρθηκι 

έν δέ τώ άνδρωνίτη έχει μέγαν θόλον έν τώ μέσω καί δύο εκατέρωθεν 

ισομεγέθεις πρός τούς μέσους τών άλλων ρηθέντων διαμερισμάτων, 

έχει δέ καί τεσσάρας μεγάλους κτιστούς κίονας, δύο μεταξύ ιερού καί 

άνδρωνίτου καϊ δύο μεταξύ τούτου και τοΰ νάρθηκος ό δέ πρόναος έχει 

μεταβληθή είς δεξαμενήν, θέσιν κολυμβήθρας καί άλλας άνάγκας έκκλη-

σιαστικάς, ένώ έν τή Ν Α . γωνία σώζεται έτι καί ό τουρκικός μιναρές 

τό δέ ιερόν είναι τρισυπόστατον. 

Έξωθεν τέλος τοΰ φρουρίου τούτου, πρός Ν Α . τής νΰν πολίχνης 

καϊ όπου αϊ καμάραι τοΰ υδραγωγείου, τελείται σπουδαία εμπορική 

πανήγυρις τή 29 Αυγούστου περί τόν ναόν τοΰ Προδρόμου. 
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Αι αρχαιότητες τοϋ χωρίου 'Ρωμανοΰ. 
Πρός Α . του χωρίου Ρωμανού, κειμένου Β Α . τοΰ Πετροχωρίου, έπί 

υψώματος, είναι ίχνη πάμπολλα αρχαίου βίου, ήτοι λίθοι οικοδομικοί, 

κεράμια και αγγείων συντρίμματα, νομίσματα και τάφοι απλούστεροι και 

πενιχρότεροι τών έν Σκαλίτσα, οί πολλοί δέ διά κεράμων μεγάλων κατε-

σκευασμένοι, ών κεράμων άπειροι κατάκεινται έν τώ νΰν χωρίω μήκους 

μέν 0,80 — 0,90 γαλλ. μέτρων, πλάτους δέ 0 ,40—0,45. Και έν τοις 

πέριξ τοΰ χωρίου και πρός Β. αύτοϋ και πρός Ν . ευρίσκονται παμπληθή 

θραύσματα και τάφοι άλλά και ή θέσις τοΰ χωρίου, υπέρ τήν ήμίσειαν 

ώραν απέχοντος τής πρός Δ. θαλάσσης, είναι ωραία και έχει ύδατα λαμπρά 

φρεάτια, ουχί πλέον υφάλμυρα. Πρός Α . δέ τοϋ χωρίου και εγγύς αύτοΰ 

έν λίαν ηρέμω κατωφέρεια, ένθα νΰν ό ναός τής Φανερωμένης Πανα-

γίας, κατάκεινται στενοί στρογγυλοί έκ γρανίτου κίονες βυζαντινού πάν-

τως ναοΰ έκεϊ άλλοτε έκτισμένου, έφ' ού ό νΰν ναός, και ίσως κτισθέν-

τος έπί αρχαίου ναοΰ, διότι έν τοις πέριξ και κιονόκρανα και άλλα 

πολλά σημεία ευρέθησαν και πώρινου λίθου και μαρμάρου. Πρός Ν . δέ 

και εγγύς τής θέσεως ταύτης ευρέθησαν και άλλα, ίσως ιχνη μικρού θεά-

τρου. Έν οίκίαις τοΰ χωρίου είδον και μαρμαρίνας Σφίγγας και άλλα 

τινά λόγου άξια. Ήμίσειαν δ ' ώραν Β Α . τοϋ Ρωμανού και παρά τόν 

ποταμόν τού 'Ρωμανοΰ, οστις πηγάζων άνωθεν τής Λιγουδίστης έκβάλ-

λει είς τήν θάλασσαν ΒΔ. τού Ρωμανοΰ, έν τή σταφιδαμπέλω τοΰ 

Μυλωνά, είναι ερείπια μεγάλου αρχαίου ναοΰ μετά κιονοθραυσμάτων. 

Πρός Ν . δέ τοΰ Ρωμανοΰ και εις άπόστασιν χιλιομέτρου περίπου 

άπ' αύτοΰ έπί λοφίσκου έν θέσει Βιγλίτσα είναι και άλλα ίχνη αρχαίας 

κατοικίας. 

Τό χωρίον Πετροχώρι έκτίσθη μετά τόν ιερόν αγώνα, έν ω τό τοΰ 

'Ρωμανοΰ (κληθέν άπό τοΰ Τούρκου Ρωμάν κατή) και τό εγγύς 

Όσμάναγα είναι παλαιότερα. 

Γενικόν συμπέρασμα. 
Κατά τάνωτέρω και κατά τήν γνώμην μου έχομεν σημεία άπτά ομη-

ρικής πόλεως έν τώ Κορυφασιω έκτεινομένης κατά πάντα τόν βουνόν 

και χρησιμοποιούσης ίσως ώς λιμένα και τήν Βοϊδοκοιλιάν. Άδηλον άν 

ταύτην τήν πόλιν έβλαψαν οί Κρεσφοντίδαι μετά τήν κάθοδον τών Η ρ α -

κλείδων. Οτι όμως κατεστράφη μετά τούς μεσσηνιακούς πολέμους φαί-

νεται έκ τού οτι έπί Θουκυδίδου ήτο έρημος ό χώρος. Ή πόλις άνεκτί-
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σθη βεβαίως μετά τό 369, δ'τε δηλαδή ήλευθερώθη ή δλη Μεσσηνία διά 

τοϋ Επαμινώνδου, ταύτης δέ τής πόλεως νομίζω ότι είναι οί τάφοι έν 

Σκαλίτση καί ό ναός, τής δ' αυτής εποχής καί ό αρχαίος κατοικισμός 

τοΰ "Ρωμανού - διότι δέν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν πόλιν μεγάλην, 

έχουσαν τόσους τάφους καί δή πολλούς μεγάλους έπί τής σπαρτιατικής 

δουλείας, άφοΰ μάλιστα ό Θουκυδίδης ρητώς μνημονεύει τής έρημίας 

τοΰ χωρίου, ουτε πάλιν τόσον αρχαίοι είναι οί τάφοι ούτοι, ώστε ν' άνα-

χθώσιν είς τήν πρό της σπαρτιατικής κατακτήσεως έποχήν. Αύτη λοιπόν 

ή τοΰ Έπαμινώνδου πόλις νομίζω δτι είχεν άκρόπολιν μέν τό όλον 

Κορυφάσιον, κάτω δέ πόλιν τήν πρός Α αύτοΰ έκτασιν μέχρι τοϋ Διβα-

ρίου καί πρός Β περί τήν Βοϊδοκοιλιάν καί πέραν αυτής κατοικουμένου 

πιθανώς και τοΰ βουνοΰ τοΰ προφήτου Ήλιου, μεθ' ό ήρχιζον οί τάφοι 

έκτος τοϋ τείχους τής κάτω πόλεως έν Σκαλίτση. Ό δε ναός τής Κορυ-

φασίας Αθηνάς πιθανώτατα εκείτο έπί τής κορυφής, οί δ' έν τή πεδιάδι 

είναι άλλων θεών. Τής νέας λοιπόν ταύτης πόλεως, ήν εύρε καί ό Παυ-

σανίας (τω 151 μ. Χ . ) , διεσώθησαν καί ίδια νομίσματα ρωμαϊκά, δηλ. 

τής εποχής, καθ' ήν ή Ελλάς ήτο ύπό τούς Ρωμαίους ταΰτα δέ 

φέρουσιν άφ' ενός μέν ονόματα καί προτομάς αυτοκρατόρων, άφ' έτερου 

δέ τήν έπιγραφήν ΠΥΛΙΩΝ καί κεφάλας Ασκληπιού, Αθηνάς, Διονύ-

σου, κλπ. Άδηλον τέλος έν ποία εποχή τοΰ μεσαίωνος κατεστράφη 

εντελώς ή πόλις αύτη καί διατί. 

Τά τοΰ Θουκυδίδου διευκρινίζομεν ώς έξης. Ο περίβολος τοΰ Α θ η -

ναίου Δημοσθένους έγένετο έπί τοΰ άνω περιγραφέντος έν τώ Κορυφα-

σίω, εκτός αύτοΰ μένοντος τοΰ πρός τήν Βοϊδοκοιλιάν τμήματος αχφυτσω ι 

ώς εϊρηται. Ώ ς πρός τόν αριθμόν οκτώ ή εννέα τοϋ διάπλου τών νεών, 

όν παρεϊχεν ή πρός Ν . τής Σφακτηρίας είσοδος τοϋ λιμένος, πρός τή 

άνω ρηθείση γνώμη τοΰ B u r s i a n προσθετω ήδη καί οτι ίσως είναι 

σφάλμα γραφικόν τό παραδοθέν είς ημάς χωρίον τοΰ ιστορικού, ώς καί 

άλλαχοΰ τούτου τε καί άλλων συγγραφέων εσφαλμένως παρεδόθησαν οί 

αριθμοί" άλλ' ίσως καί ή νήσος τού Φαναριού έξετείνετο τότε έπί μάλ-

λον πρός Ν καϊ καθίστα στενωτέραν τήν εϊσοδον, μειωθείσα έκτοτε σύν 

τω χρόνω ύπό τής μανίας τής θαλάσσης. 

Τάς τριήρεις ύπό τό τείχισμα ό Δημοσθένης προσεσταυρωσε (θουκ. 

4, 9), υποθέτω, πρός τό μέρος τής Συκιάς κατά τήν Ν Δ πλευράν τοΰ 

Κορυφασίου ή κατά τήν νοτίαν. Αυτός δ' έτάχθη έξω τοΰ τείχους πρός 

τό πέλαγος μετά τών 60 αύτοΰ οπλιτών καί ολίγων τοξοτών βεβαίως 
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κατά τήν δυτικήν πλευράν τοϋ Κορυφασίου, άλλ' έν θέσει μή δυνατή 

νΰν νά καθορισθή, διότι ή παραλία πανταχού είναι απόκρημνος. 

Παρά τήν νϋν Κορώνην εκείτο πιθανώτατα ή Ασίνη, όπου οί Σπαρ-

τιαται έπεμψαν πρός ξύλα διά μηχανάς (4, 13). 

Ό Θουκυδίδης μνημονεύει και κρήνης έν αυτή τή άκροπόλει τής 

Πύλου (4,26)' άλλά νϋν ούδαμοϋ ύΐϊάρχει τοιαύτη ίσως λοιπόν πρό-

κειται περί δεξαμενής ύετίου ύδατος και περί φρεατος. Ό δέ διαμώμε-

νος κάχληξ και ή διά τούτου μικρά έκκαθάρισις τοϋ ύδατος έγίνετο 

βεβαίως έν τή πρός Δ και Ν θαλασσή. Και νϋν έν τή άμμω τής Βοϊδο-

κοιλιας σκάπτοντες λάκκους και θετοντες θάμνους έν τω θαλασσίω ύδατι 

πίνουσιν ύδωρ άλμυρον μεν, άλλ' ουχί ώς τό τής θαλάσσης ώστε πρό-

κειται ένταΰθα περί διυλίσεως ύδατος διά τής άμμου έν τή θαλασσή. 

Οί έν τή Σφακτηρία Σπαρτιάται έπινον ωσαύτως άλμυρόν ύδωρ έκ 

τής θαλάσσης διά τοϋ κάχληκος (4, 26), διότι, ώς φαίνεται, τό καλόν 

ύδωρ τό υπέρ τήν Παναγοΰλαν, ένθα ήν καϊ τό πρώτον φυλακτήριον 

τής νήσου και οπου έμενε και ό άρχων αυτών Έπιτάδας (4,31), δέν 

έπήρκει διά πάντας, καϊ μάλιστα διά το πολύ τών Σπαρτιατών, οϊτινες 

έφύλαττον τήν πρός Β, ήτοι τήν ύψίστην κορυφήν τής νήσου, τήν πρός 

τό Κορυφάσιον, ήτις άνω περιεγράφη και ήτις είχε (4,31) και παλαιόν 

έρυμα λίθων λογάδην πεποιημενον, έπί μάλλον δ'όχυρωθέν ύπ'αυτών. 

Τό πρώτον λοιπόν φυλακτήριον (τό νϋν υπέρ τήν Παναγοΰλαν) ήτο 

(και είναι) τό μέσον που και όμαλώτατον τής νήσου. Τό δ' έπί τής κορυ-

φής έρυμα ήτο και άπό θαλάσσης άπόκρημνον και άπό τής γής (δηλ. 

άπό τοΰ πρός Ν μέρους τής νήσου) ήκιστα έπίμαχον (εύπρόσβλητον). Τό 

έρυμα λοιπόν τό παλαιόν τό έκ λογάδων λίθων πεποιημενον έν τή κορυφή 

τής Σφακτηρίας έπεσκευάσθη μόνον, άλλά δέν ώκοδομήθη ύπό τών 

Σπαρτιατών, σχετίζεται άρα πρός παλαιότερα γεγονότα τών μεσσηνια-

κών πολέμων ή και αρχαιότερα έτι μάλλον. 

Πόθεν άρά γε άνήλθον οί Μεσσήνιοι είς τό μετέωρον (4,36) ; Κατά 

πάσαν πιθανότητα άνήλθον άπό τοΰ νοτιοανατολικού τής ύψιστης κορυ-

φής δι ' άποκρημνοτάτης ατραπού μή δυναμένης νΰν νά καθορισθή, διότι 

έκεϊ είναι λίαν απότομος ό βράχος και δέν έφυλάττετο διά τοΰτο, ώστε 

νά διαλάθωσι τούς Σπαρτιάτας. 

Ταΰτα ένόμισα αναγκαία νά γράψω έν συντόμω περί τών κατά τήν 

Πύλον ώς συμπλήρωμα τών Μεσσηνιακών μου, δημοσιευθέντων έν ίδίω 

βιβλίω πρό εξαετίας. 
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
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A 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΣΙΟΥ 

«Είς τους 1812 έπροβλήθη έδώ νά συσταθή τυπογραφία Ελληνική 

πρός εΰκολίαν τών εκδιδομένων βιβλίων καί τών έκδοτων, όσοι μάλιστα 

δέν έχουν τον τρόπον νά στέλλουν τά έκδοτέα βιβλία είς τά τυπογρα-

οεϊα της Γερμανίας καί νά πληρώνουν μεγάλα έξοδα καί αγώγια, άλλά 

νά τά τυπώνουν εδώ ύπό τήν όψιν των, φέροντες πρός τούτοις καί είς 

τόν τόπον κέρδος, επειδή μένουν τά άσπρα εδώ καί δέν εξάγονται έξω 

τοΰ τόπου. Μή θέλοντος δέ τίνος νά καταβάλη τήν άπαιτουμένην 

ποσότητα πρός σύστασιν μικράς καν τυπογραφίας, έκηρύχθη συνδρομή, 

διά νά δωση έκαστος όσα θέλει άπό 100 γρ. καί επάνω έπί συνθήκης. 

τα μέν καταβαλλόμενα άσπρα νά μένουν είς τήν τυπογραφίαν αναφαί-

ρετα, έκαστος δέ συνδρομητής νά λαμβάνη έκ τών τυπουμένων βιβλίων 

έν άντίτυπον δεμένον κατά τήν άναλογίαν τής ποσότητος τής συνδρο-

μής, εκ δε τοΰ ποοκύψαντος κέρδους, αφαιρουμένων πάντων τών εξόδων, 

τό μέν ήμισυ να μένη είς τήν τυπογραφίαν πρός βελτίωσίν της, τό δε 

έτερον ήμισυ νά δίδεται είς τόν κατά καιρούς σύντροφον τυπογράφον. 

Κατ αυτήν τήν συνθήκην έσυνάχθησαν έως 10 χιλιαδές γρ. καί διορι-

σθέντες δύο έφοροι, ότε έκλαμπρότατος Μπειζαδές Σκαρλάτος Γκίκας, 

καί ό εξοχότατος ιατρός Ευστάθιος καί τέσσαρες επίτροποι, ο Χριστό-

δουλος Ιωάννου, ό Παναγιώτης Διογενίδης, ό καμηνάρης Μανουηλ Βερ-

νάρδος, καί ό Αναστάσιος Μιχαήλ Γειτζάς(;) , έφερον τά αναγκαία 

ελληνικά στοιχεία άπό Λeiψίας καί κατεσκεύασαν εδώ τά απαιτούμενα 

σκεύη. Άλλ ' ένώ έμελλον νά αρχίσουν τό έργον, έμποδίσθησαν ύπό τοΰ 

Πανιερωτάτου άγ. Μητροπολίτου κύρ Βενιαμίν, προβάλλοντος οτι ή 

Μητρόπολις έχει παλαιόν προνόμιον τής τυπογραφίας άποκλεϊον πάντα 

άλλον τυπογράφον τελευταϊον όμως βλέπων οτι τό πράγμα είναι κοι-

14 
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νωφελές, έδωκε τήν άδειαν και έγεινεν έγγραφος συμφωνία μεταξύ τής 
Πανιερότητός του και των επιτρόπων τής τυπογραφίας, ής τά κυριώ-
τερα άρθρα είναι ταύτα α ' νά μή τυπώνεται εις τήν έλληνικήν τυπο-
γραφίαν τ ι , πριν έξεταχθή ύπό της ιεράς Μητροπόλεως, και β' νά μή 
τυπώνη αυτή ή τυπογραφία κάν έν βιβλίον εις Μολδαβικήν διάλεκτον, 
έκτος άν τύχη νά είναι δίγλωσσον, έλληνικόν δηλ. και μολδαβικόν 
κατ ' αυτόν τόν τρόπον οΐκονομήθη ή τυπογραφία αύτη άχρι τούδε βρα-
βευθείσα καϊ ύπό τοΰ υψηλοτάτου Σκαρλάτου Β Δ Β . μέ χρυσόβουλλον 
πρός περισσοτέραν στερεωσιν αύτοΰ: 

Τά δι αυτήν αναγκαία Προνόμια. 

α ' νά μή έπιτραπή είς άλλον τινά (πλήν τής ιεράς Μητροπόλεως) 

νά συστήση τυπογραφίαν, εντός τών ορίων τής Μολδαβίας. 

β ' νά εχη 30 σκοτελνίκους ξένους ανθρώπους άσιδότους πρός άνα-

κουφισμόν τών βαρέων εξόδων. 

γ ' οί έν τή τυπογραφία εργαζόμενοι άνθρωποι όλοι νά είναι ελεύθε-

ροι παντός φόρου και αγγαρείας. 

δ' τό διά τήν τυπογραφίαν φερόμενον χαρτίον καϊ άλλη ύλη νά 

είναι ελεύθερον τελωνίου. 

ε' εν έργαστήριον, έν ώ πωλοΰνται τά βιβλία τής τυπογραφίας, νά 

είναι ελεύθερον οίουδηποτοϋν φόρου. 

ς' οί τής τυπογραφίας άνθρωποι νά μή έγκαλώνται ή κρίνονται 

εις άλλο κριτήριον ειμή είς τήν Αΰθεντικήν Καμάραν 

ζ' νά έχη τήν άδειαν νά τυπώνη είς πασαν διάλεκτον βιβλία προ-

εξεταζόμενα ύπό τής Τζενσούρας, ή οποία πρέπει νά διορισθή 

ύπό τοΰ Υψους του πρός έξέτασιν τών έκδεδομένων βιβλίων διά 

νά μή γίνεται έμπόδιον. 

Σημ. Το παρόν εγγραφον ανεκοινώθη ήμϊν ύπό τοϋ πρώην συμβολαιογράφου 
Αθηνών κ. Γρηγορίου Μπουρνια, ώς συμβάλλον είς τήν ϊστορίαν τών Ελλη-

νικών τυπογραφείων. [Σ. Σ.] 
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Αξιότιμε κ. Γουλιέλμε Μπάρτ, 

Αθήνησι, τη 6 Απριλιού 1901. 

Άναγνούς μετ ' επιστασίας τάς περϊ τοϋ Εθνικού Τυπογραφείου ίστο-
ρικάς σημειώσεις τού αξιότιμου κ. Φ. Βίλπεργ, σπεύδω όπως υποδείξω 
ύμϊν ανακρίβειας τινάς, ας άνέγνων έν τώ3ω τεύχει τής υφ' ύμών 
έκδοθείσης Αρμον ίας , περιοδικώ ώς αληθώς τιμώντος τόν έκδοτην, 
περί Τόμπρα, ού τυγχάνω ανεψιός πρός πατρός. 

Ό ναύαρχος Τομπάζης προσεκάλεσεν έκ Ψαρών, όπου μετα τής 
πατρικής του οικογενείας διεσώθη, μετά τήν πυρπόλησιν τών Κυδωνιών, 
τής έν τή Μικρά Ασία οάσεως κατ' Άμβρόσιον Φιρμϊνον Διδοτον, 
ουχί τόν Ίωάννην, άλλά τον Κωνσταντίνον Τόμπραν, όστις εστάλη 
πρός έκμάθησιν πάντων τών ειδών τής τυπογραφικής τέχνης ύπό τού 
εύπατρίδου συμπολίτου του Χ . Εμμανουήλ Σαλτέλη, κατά σύστασιν 
καϊ προτροπήν τού είρημένου φιλέλληνος Γαλάτου, όν έλευθερίως πάνυ 
έδίδαξεν έν Παρισίοις. 

Οδού πάρεργον έν Παρισίοις διατριβών ό Κ. Τόμπρας εσπούδασεν 
έτι καί τήν τοϋ Λαγκαστέρου μέθοδον, ήν οί μέν Αγγλοι έκάλεσαν 

S e l f - T u i t i o n , οί δέ Γάλλοι E n s e i g n e m e n t mutue l , οί δ ημέτεροι 
Αλληλοδιδακτικήν μέθοδον,ής είχε συσπουδαστήν καί τόν έκ Φιλιπ-

πουπόλεως Γεώργιον Κλεόβουλον, μεθ' ού συνειργάσθη είς τήν έκτύπω-
σιν καί τών αναγκαίων είς τήν αλληλοδιδακτικήν μέθοδον πινάκων 
αναγνώσεως. 

Μετά τάς έν Παρισίοις καί Βιέννη σπουδάς του ό Κ. Τόμπρας έπανήλ-
θεν είς Κυδωνιάς, Οπου συνέστησεν ουχί ευκαταφρόνητον τυπογραφεϊον 
καί έδίδαξε τήν τυπογραφικήν τέχνην τούς ανεψιούς του Αναστάσιον και Νικολαίδην, γαμβρόν τοΰ πατρός μου Δημητρίου Τόμπρα, εμπορο-
πλοιάρχου, όν παρέλαβεν ό Τομπάζης ώς βοηθόν του, Αναστάσιον καί 
Ιωάννην Τόμπραν, οϊτινες συνυπηρέτησαν μετά τοϋ θείου των καί έπι 

τοΰ Ί ω . Καποδιστρίου καϊ τοϋ βασιλέως Οθωνος μέχρι τέλους σχεδόν 
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τής βασιλείας του πλήν τοΰ Αναστασίου Τόμπρα, απελθόντος είς 

Κυδωνιάς. 

Τό πρώτον αύτοϋ τυπογραφικόν δοκίμιον άνακαλύψας έν Ληξουρίω 

τής Κεφαλληνίας, εκδοθέν έν Παρισίοις έν έτει 1818, άμα άναλαβών 

τήν ύγείαν, θέλω αφιερώσει τώ έθνολογικώ Μουσείω, ώς λείψανον τής 

πρώτης Ελληνικής τυπογραφίας πρό τοΰ 1821. 

Είναι δέ λίαν περίεργον τό δοκίμιον τοΰτο, διότι περιέχει πλείστας 

πληροφορίας περί τε τής περιωνύμου ελληνικής τών Κυδωνιών σχολής, 

τών σπουδαίων καθηγητών αυτής Βενιαμίν τού Λεσβίου και τού διαδε-

ξαμένου αυτόν Θεοφίλου Καίρη, τού ενάρετου Γρηγοριου, διευθυντοΰ 

αυτής, και τάς περί τοΰ Κ. Τόμπρα κρίσεις τοΰ συμμαθητοϋ του Γ. Κ. 

Τυπάλδου ϊατροΰ, διατρίβοντος τότε έν Παρισίοις. 

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΤΟΜΠΡΑΣ 
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Τό όνομα βάρκα σημαίνει έν τή νεωτέρα ελληνική γλώσση μικρόν 

πλοιάριον, πορθμεϊον, όπερ χρησιμεύει πρός μεταγωγήν ανθρώπων ή 

φορτίων άπό τών πλοίων εϊς τήν ξηράν καϊ τανάπαλιν, ή άπό μιάς 

παραλίας είς άλλην ή άπό νήσου εις άλλην πλησίον κειμένην ό ναύτης 

ό κύριος τοΰ πλοιαρίου τούτου καλείται βαρκάρις, ό δέ μισθός, ον λαμ-

βάνει διά τήν ύπηρεσίαν, ήν εκτελεί, βαρκαριάτικα. Τό μεταφέρειν άπό 

τής ξηράς εις τό πλοίον ανθρώπους ή πράγματα διά τής βάρκας λέγε-

ται βαρκαρίζω, τό δέ εναντίον ξεβαρκαρίζω. Τό όνομα βάρκα έγένετο 

κατά συγκοπήν έκ τοΰ βάρικα καί τοΰτο έκ τοΰ βάρις (πρβλ. Ήροδ. 

2,96,20). Τον πληθυντικόν τύπον τοΰ βαρις, βάρεις συνάπτει ό Πολυδ. 

έν Όνομ. 1,82 μετά τών έξης συνωνύμων «ακάτια, έφόλκια, έφολκί-

δες, λέμβοι. . .κέλητες, κελήτια, έπακτρίδες, βάρεις, πορθμεϊον, πορ-

θμίς, άλιάς». Τήν έτυμολογίαν ταύτην τής βάρκας παραδέχεται ώς τήν 

μόνην όρθήν καί ό G u s t a v K o r t i n g έν τώ L a t e i n i s c h - r o m a n i -

Sches W o r t e r b u c h , σελ. 101, άριθ. 1052. Αναφαίνεται δέ τό 

όνομα βάρκα, τουλάχιστον έν τοις γραπτοϊς μνημείοις, κατά τό 500 

μ. Χ . , διότι αναγράφεται ύπό Ιωάννου Λαυρεντίου τού Λυδοΰ τοΰ 

άκμάσαντος κατά τούς χρόνους εκείνους, έν τώ περί άρχων τής 'Ρωμαίων 

πολιτείας 2,14 : «Εισιν έτι καί νΰν πορθμίδες τρεϊς τή άρχή πρός τάς 

άντιπόρθμους διαπεραιώσεις έκ τής βασιλίδος έπί τάς γείτονας ηπείρους-

βάρκας αύτάς άντί τοΰ δρόμωνας πατρίως έκάλεσαν οί παλαιότεροι». 

Παρ' ημών έλαβον πρώτον τό όνομα οί Ι ταλοί barca , έπειτα παρά 

τών Ιταλών ή μάλλον παρά τών Μασσαλιωτών Ελλήνων οί Γάλλοι 

barque. 

Έκ τών προς εκδοσιν «Συμμίκτων Γλωσσικών». 

ΙΩ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΣ 
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• 

Τω 1897 διατελών έφεδρος έν Τυρνάβω κατά τήν σχολήν έκ τής 

πολυδαιδάλου τότε στρατιωτικής κινήσεως αντέγραψα τάς χριστιανικάς 

έπιγραφάς τών εκκλησιών τοϋ Τυρνάβου, όσας μέχρι τότε ήδυνήθην νά 

ϊδω. Επειδή δέ και ή πόλις τοΰ Τυρνάβου, ώς και πάν τμήμα ελλη-

νικής γής, βρίθει αρχαιοτήτων, αντέγραψα έπιγραφάς 33 ρωμαϊκών και 

χριστιανικών χρόνων, έν αίς και τινα χρονικά σημειώματα. Καϊ αί μέν 

ρωμαϊκάι, άνήκουσιν είς τους πρώτους χρόνους τοΰ χριστιανισμού, αί δέ 

άλλαι εις τους νεωτέρους άπδ τοΰ Ι Ζ ' αιώνος και έξής. Και αί μέν 

πρώται ειναι κεχαραγμέναι έπί λίθων, αί δε δεύτεραι, είναι γεγραμμέναι 

έφ' ύγροϊς έπί τών τοίχων τών εκκλησιών ή γεγλυμμέναι έν είκονοστα-

σίοις κλπ. ή έπί εικόνων ή ιερών αμφίων. Κατά δέ τήν ύποχωρησιν 

έγκατελείφθησαν και οι ναοί τοϋ Τυρνάβου πλήρεις ιερών αμφίων και 

σκευών διαρπαγέντων ύπό τών Τούρκων, και τίνες τούτων ένεπρήσθησαν, 

ούτως ώστε συναπώλοντο μετ' αυτών καϊ αί έπιγραφαί. Ευτυχώς όμως 

διασωθέντος τοΰ σημειωματάριου ημών δημοσιεύονται ώδε χάριν τής 

ιστορίας. 

I. ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

1. — Έπί λίθου λευκού ή μάλλον μελανοφαίου κειμένου έν τή αυλή 

τοϋ Ελληνικού σχολείου : 

Ειλαρία κε 'Ωφε-

λίμα ε Φιλά-

δελφοι ενθά-

δε κειμέθα 

5 ταυτα όυ-

τως εχι. 

Ητοι : «Ίλαρία και Ωφελίμα αί φιλάδελφοι ένθάδε κείμεθα. Ταύτα 

ούτως έχει». 
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2. — Έπί λίθου μελανοφαιου κειμένου έν τινι ιδιωτική οικία : 

Επύλλων 
Νεικάνορος 
ετων είκοσι 
ήρως χρηστέ 

5 χαίρε. 
3. — Αυτόθι. — Έπί λίθου λευκού έν έπιτυμβίω τών πρώτων χριστι-

ανικών χρόνων έντετειχισμενου έπί της βορείου πλευράς της Ά γ . Τριάδος : 

. υς τάχος ή μοι υακα . β 

πλ(ε)ιον ουκ εζης τηδε κακά 

κόπων μνήμης χάριν ήρως. 

4. — .Αυτόθι. — Έν τώ ναώ του Προδρόμου. Επιτύμβιος επιγραφή 
τών πρώτων χριστιανικών χρόνων : 

Ζωσίμη Ώνη-

σιφόρου μνήμ-

ης χάριν ήρως. 

5. — Έν τώ προαυλίω του Ελληνικού Σχολείου. Επιτύμβιος επι-

γραφή τών πρώτων χριστιανικών χρόνων: 

Λεοντεύς Ιλαρίαν την 

ιδίαν συμβίον μνεί-

ας χάριν ήρως 

χρηστε χαίρε. 

6. — Έπί ανάγλυφου παριστάντος γυναίκα ποδήρη χιτώνα φερουσαν 
και κρατούσαν έν ταϊς χερσίν αυτής βότρυς άναγινώσκεται ή έξης 
επιγραφή : 

Αλεξάνδρου και Νείκης καλη 
θυγάτηρ φιλητή Ευδήμου δε 
τον Φιλίσκου οίκέτις ήρως χρηστε 

χαίρε. 

7. — Έν τώ Έ λ λ . Σχολείω. Στήλη επιτύμβιος έκ λευκοϋ μαρμάρου : 

Κέρδων Νείκης άνηρ και Φιληματις 

θυγάτηρ και Παρλαλίς πενθερά 

απέθαναν εν πολεμώ. 
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8. — Α υ τ ό θ ι — Στήλη επιτύμβιος έκ λευκού μαρμάρου τών τελευ-

ταίων ρωμαϊκών χρόνων, τεθλασμένη άνωθεν και αριστερά. 

Α Υ Τ Ι 
[μν] ΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ 

Κάτωθι τής επιγραφής ταύτης παρίσταται ίππεύς έν αναγλύφω δεξια, 

ενώπιον δ' αύτοϋ βωμός καϊ δένδρον, περί ο ελίσσεται όφις. 

9. — Α υ τ ό θ ι — Ε π ι γ ρ α φ ή έπι λίθου έξηλειμμένη αριστερά: 

CCACEI 
T E P E I Λ C 
ΑΥΛΟΝΖ 
ΟΝΟΜΑ 
NHΔYCA 
ΒΙΟΝΕΙΔΕ 
ΑΜΑΚΑΤ 
YOCEHN 

10. —Αυτόθι ( Ε λ λ . Σχολ. ) . — Στήλη επιτύμβιος: 

[. . . Πολυ]κάρπου θυ[γάτηρ] 

[μνεί]ας χαριν ηρως 

[χαι]ρε. 

II. ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

11. — Έ ν τώ μοναστηρίω τοϋ Προφήτου Ηλιού, κειμένω είς άπό-

στασιν 10 λεπτών τής ώρας εξω πρός δυσμάς τής πόλεως έπί τής κατω-

φέρειας λόφου τινός. Ό ναός είναι μετά τρούλλου βυζαντιακοϋ ρυθμού, 

ιδρυθείς κατά τήν παράδοσιν ύπό Ανδρόνικου αύτοκράτορος τοϋ πρε-

σβυτέρου καϊ έχει ωραίας τοιχογραφίας τοΰ ΙΖ΄ αιώνος. Τό είκονοστά-

σιον είναι όλόγλυφον έκ ξύλου και έπίχρυσον αί έν τώ ναώ εικόνες τών 

άγιων είναι βυζαντιακής τέχνης. Ή εποχή τής άνοικοδομήσεως ανέρχεται 

κατά τόν Ις ή ΙΖ΄ αιώνα. Τό κωδωνοστάσιον κείται πρός ανατολάς, 

τά δέ δωμάτια τών μοναχών (κέλλαι) κείνται νοτιοδυτικώς. Δεξιά τώ 

εισιόντι άναγινώσκεται ή επιγραφή έπί λίθου : 

+ ετος άπ-
ό Χριστο[υ] 
ηχηά (= 1 6 9 1 ) . 
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12. — Αυτόθι — Έπί τοϋ τέμπλου επιγραφή γλυπτή έπί σανίδος : 

έτους 
αχηβ ( = 1 6 9 2 ) 
τό παρόν τέ-
πλω οίκονομή-

5 θη δηά συν-
δρομής τοϋ ευ-
τελούς Γαβριήλ 
ιερομονάχου 
διά δαπάν(ης) κ( αι) δ(ιά) χ(ειρός) . . . . 
(λείπει ή συνέχεια). 

13. — Αυτόθι. — Έ π ί λίθινου αναλογίου τής αυτής μονής : 

+ ετουτο κε τό ε-
ύκονο- προσίλοσεν 
μή9η κε 15 ό Φουκας 
εγινε του του Βαρσ-

5 Προφήτου άμι δη-
Ήλιου τον θ- ά ψυχη-
εσβίτου έ- κι σοτη-
ν Μαναστυρ- ρίαν. έτος 
ρίο Τουρνά' 2 0 1 6 5 4 Απριλίου β'. 

1 0 βου. 

14. — Αυτόθι. —- Επί τής εσωτερικής θύρας τοϋ ναού πρός δυσμάς, 

επιγραφή έφ' ύγροΐς : 

+ Κ(α)τ(ά) το ζχμε' ά(πδ) θ(εογονίας) δεΧ(ριστου) ,αχμς=(1646) 
άνεκαινίσθη ( ; ) (και) άνιστορήθη ( ; ) ό 
θηος ουτος και (πανοι κτεί ρμων?) να-
ός (τής αεβασμίας (;) θυίας μονής . . . . 
(ή συνέχεια είναι λίαν δυσανάγνωστος). 

15. — Αυτόθι — Εν τ ιν ι γωνία τοϋ Ίεροϋ έπί εικόνος έν τω τοίχω 

άναγινώσκεται ή έξής έφ' ύγροϊς (al fresco) επιγραφή : 

+ Διά συνδρομής κόπου και μοχθου τον πανοσιωτάτου 
καθηγουμένου Κοσμά ιερομόναχου και εξόδου 
Μιχαήλ και Ζογράφο[υ] 

.Δηονησηου 
μονάχου έπή 
έτους ζρμ' ( = 7 1 4 0 = 1 6 3 2 άπό Χρίστου). 
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16. — Αυτόθι.— Έν τή αυτή μονή. Έπί τοΰ προσκυνηταρίου όλο-

γλύφου έκ ξύλου καρύας : 

[Γ]έγονεν ιό ηερόν προσκυνητάριον δαπάνη Με-

λετήου Ιερομόναχου. Ετος, αψκ΄ ( 1 7 2 0 ) . Ηγούμενε· 

βοντος Συμεόν Ιερομονάχου·. 

17. — Αυτόθι— Έπι τού χορού έφ' ύγροϊς : 

Νικόλαος Ζωγράφος εκ της επαρχίας 

Καστοριάς εκ χώρας Λινοτόποι. 

18. — Έν τώ ναώ τού Αγίου Αθανασίου. — Ούτος ό ναός είναι 

άρχαίον μοναστήριον πρώην μέν καλογραιών, κατά τήν έν τώ τόπω 

παράδοσιν, βραδύτερον δέ άνδρώον. Έκτίσθη ή ϊσως έπεσκευάσθη κατά 

τινα χρονολογίαν έξωθι τής εκκλησίας κειμενην τώ 1615. Ηδη τά μέν 

κελλία κατεστράφησαν, επισκευασθείς δ' ό ναός χρησιμεύει μετά τής 

περιοχής αυτού είς νεκροταφεϊον. 

Έπί τίνος εικόνος τοϋ Άγιου Αθανασίου κειμένης έν τώ προσκυνη-

ταρίω διά κεφαλαίων γραμμάτων γεγραμμένη επιγραφή : 

« + Ιερά και σεβάσμια αϋτη εικων Ιστόρισται επι της αρχιερατείας 

του πανιεραωτάτου και λυγιωτάτου μητροπολίτου Αγίον Λαρίσης 

κυρου Γαβριήλ και δι' ιδίων εξόδων και δαπάνης του πανοσιωτάτου 

και αιδεσιμωτάτου εν ιερομόναχοις κυρ Μελετίου και ήγονμενεύ-

οντος του' πανοσιωτάτου και αίδεσιμωτάτου Ιερομόναχου κυρ Συμεών 
έτος αψκε' ( = 1 7 2 5 ) ινδικτιώνος ς. ». 

19. —Αυτόθι . — Έπί τής εικόνος τοϋ Κυρίου έναποκειμένης έν τώ 

έπισκοπικώ θρόνω : 

+ εν ετει 1 7 5 5 

επι αρχιερατείας του 

πανιερωτάτου μητρο-

πολίτου άγίου Λαρίσσης τον 

5 εκ Τενέδου κυρίου κυρ 

Μελετίου, ήγουμενεύον-
τος τον όσιωτάτου κυρίου κυρ 

Μεθοδίου ίεχρυσώθησαν τρία 

ταυτα, ό Θρόνος, ό αμβων και 

10 τό προσκυνητάριον. — Άνανίας. 
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Ό 'Aνανίας φαίνεται ών τεχνίτης μοναχός. 

20. — Αυτόθι.—-Έν τώ αΰτώ ναώ. — Έπι λίθου έξωθεν έντετει-

χισμένου : 

A ΧIΕ άνεκ(αι)νίσθη ό ίερός ουτος ναός 

τον άγιου 'Αθανασίου τον μεγάλου. 

21. — Έν τώ ναώ τοϋ άγιου Νικολάου τον εν Βουνένη.— Επιγραφή 

έπί αναλογίου έκ λευκοΰ μαρμάρου βυζαντιακοϊς κεφαλαίοις γράμμασι 

γεγραμμένη : 

+ Μινή Μαρ-
τίου είς τες 

10 έτελειοθι του Α-
γιου Ν(ΐ)κολάου του νέ-

5 ου δια Ειώ(άν)νου του Κα-

πέκι. 1654. 

22. — Έν τώ ναώ τοΰ Προδρόμου, έν τώ άρχιερατικω θρόνω : 

+ Τό τταρον θρόνος εγεγόνει δηά σηνδρομής των ορθοδόξων χρι-
στιανων, αρχιερατεύοντος του πανιερωτάτου Δηονησήου [μητροπο-
λιτου] Λαρήοης. Έτους αψ'. 

23. — Έπί τοϋ κωδωνοστασίου τοΰ άγιου Νικολάου τοΰ Τουρεχάν, 

πλησίον τής αγοράς. Αύτη ή εκκλησία μετά τίνος ομωνύμου τουρκικού 

τεμένους ίδρύθησαν αμφότερα ύπό τοϋ ϊδρυτοϋ τής πόλεως Τυρνάβου 

Τουρεχάν-Πασά, κατά τήν ύπ' αϋτοϋ κατάκτησιν τής Θεσσαλίας. Έ τ ι 

καί νΰν ό ναός ούτος επωνυμείται του Τουρεχάν. Είναι δέ μικρός καί 

σκοτεινός καί κείται είς ενός μέτρου βάθος ύπό τήν έπιφάνειαν τής γής. 

Τό δέ όμώνυμον τουρκικόν τέμενος, ώς καί ή ύπό τοΰ Γερμανού F a l l -

merayer (ίδέ Ν . Γεωργιάδου θεσσαλίαν, Άθήν. 1880. σελ. 251) 

αναφερομένη έν αΰτώ επιγραφή περιέχουσα τήν βιογραφίαν τοΰ είρημένου 

στρατηγού, εξηφανίσθησαν ήδη. Δυστυχώς καί ό ναός ούτος, ώς καί 

πάντες τής πόλεως οί ναοί αρχαίοι όντες, έκτος τοΰ τής Φανερωμένης, 

'Αγ. Παρασκευής καί Ά γ . Δημητρίου, καί πριν έζωγραφημένοι έν τοις 

τοίχοις, ύπό τής άμαθίας τών ιερέων καί επιτρόπων έστερήθη τών αγιο-

γραφιών αύτοΰ καί τής επιγραφής τής άνιστορήσεως, έξ ής πολλά θά 

εδιδασκόμεθα. Καλόν είναι αϊ άνά τήν Ελλάδα αρχαιολογικάι Ε τ α ι -



•220 ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

ρεϊαι νά διδάξωσι δι' εγκυκλίων τους Ιερείς και επιτρόπους τών αρχαίων 

ναών νά μή καταστρεφωσι τάς αγιογραφίας δι επιχρίσματος άσβεστου 

διαλελυμένης, άλλά νά συντηρώσι διά της καταλλήλου έπαγρυπνήσεως 

τάς πολύτιμους ταύτας αγιογραφίας. 

Άγίον 

Νικολάου 

Τουρεχάν 

' Απρίλιου 3 

1 8 3 2 . 

23. —-Έν τώ αύτώ κωδωνοστασίω του αυτού ναού έπί έτερου λίθου : 

Στάβρο Ζημο 

Πηανάτη I 8 1 7 

'Απριλίου 17. 

24. — Έ ν τώ ναώ τοΰ Προφήτου Ηλιού τού Θεσβίτου παρά τήν 

άγοράν επιγραφή έφ' ύγροϊς (fresco) άνωθεν τής θύρας : 

« + Άνενενιθη ό θέϊος ουτος και ιστορήθη ό πάνσεπτος ναός του 

άγίου και ενδόξου Προφήτου Ήλιου τον θεσβυτου διά συνδρομής 

κυρ Γεωργά κι Μανταλόγλου και έξόδου των ευρεθέντων μαχαλιω-

τών, άρχιερα τευοντος δέ του πανιερωτάτου επισκόπου κυρ κυρ Παρ-

θενίου και Ίερα τεύοντος τών ευλαβέστατων Ιερέων, Κυριτζη ιερέως 

και σκευοφύλαξ και Καλοϊωάννη ιερέως και Πρωτοπαπάς Ίωάννου 

ιερέως, Σταμουλι ιερέως, Αρσενίου ιερέως. Έπί ετους αχε(=1605)». 

25. — Έν τώ ναώ τοΰ Προδρόμου. Έπί ενός αρχαίου έπιτραχηλίου 

κεντητού, παριστάντος αγιογραφίας εξαίσιας τέχνης είκονιζούσας 1) τήν 

Γέννησιν, 2) τήν Βάπτισιν, 3) τήν Υπαπαντήν, 4) τήν Μεταμόρφωσιν, 

5) τήν Σταύρωσιν, 6) τήν Άνάστασιν, 7) τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου 

και 8) τόν Εϋαγγελισμόν. — Ή έπ' αύτοΰ επιγραφή έχει ώς έξης: 

+ Το παρόν έπιτραχήλιον ετελειώθη διά συνδρομής τών ορθο-

δόξων χριστιανων· αρχιερατεύοντος του πανιερωτάτου μητροπολίτου 

κυρ Παρθενίου και ίερατευοντος του ευλαβέστατου ιερέως Κυρίτζη 

ιερέως κτλ. 
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26. — Έν τω αύτω ναω έπί επιταφίου χρυσοκέντητου θαυμάσιας 

τέχνης, επιγραφή βυζαντιακοϊς γράμμασι γεγραμμένη : 

+Επιτάφιος θρήνος άφιερωθεις ναω Προδρόμου τιμίου ό επι 

τάφιος χριστοϋ χρήμασι φιλοχρίστων, άρχιερατεύοντος κυρίου Παϊσίου 

τών Ιερέων Ίω. Δημητρίου και Αλεξίου Μαυρουδί, Στέργιου Μπάηκο 

και Νϊκο οι επίτροποι. ΑΧΝΒ' (=1652). Εργον μον. Μελχισεδέκ. 

Φραγκ.(= ινδ. α.) . 

Έπί έπιμανίκων χρυσοκέντητων εικονίζονται: ή πλάσις τοϋ Α δ ά μ . — 

Ό Ευαγγελισμός. 

27. — Έν τω ναω τού Αγίου Δημητρίου. Επί ενός δισκαρίου αργύ-

ρου. Επιγραφή κεφαλαίοις βυζαντινοϊς γράμμασι γεγραμμένη : 

« + Κτήμα Ιερόν τοϊ' έν Τυρνάβω σεβασμίου ναου 'Αγίου Δημη-

τρίον επιτροπευοντος τον εντιμωτάτου κΰρ Μαργαρίτη Κυριάκου, έν ετει 

1810».-—Δίσκος | κτήμα εκκλησίας τον έν Τυρναβω και σεβασμίου 

ναοϊ' τον Αγίου Δημητρίου. Επίτροπευοντος του εντιμωτάτου κυρ 

Μαργαρίτη Παπακυριάκου. ' Εν ετει 1809. 

28. — Έν τω αύτω ναω έπιταφιου χρυσοκέντητου. 

«+ Εργον Παισιας μοναχής και τέχνη, έτος αχη ( 1 6 9 0 ) . 

29. — Έν τω παρεκκλησίω τής Ά γ . Αικατερίνης, μετοχίου τοϋ 'Αγ. 

Τάφου, ανήκοντος πριν είς τήν έν Σινα oρει Μονήν : 

« + Το παρόν παρεκκλήσιον κα'ι του μετοχίου ή ορωμένη άνα-

καινισις εγειναν δι' επιμελείας και δαπάνης τον πανοσιωτάτου Πρω-

το συγκέλλον Σιναΐτου Ιωακείμ τοϊ· άπό χωρίον τών Αγράφων 

Ρεντίνα κατά τό 1 8 3 5 | σωτήρων έτος, μην μαιου 20». 

30. — Έν τω ναω τού άγιου Αθανασίου, αρχαίου μοναστηρίου. 

Έπί τίνος εξωφύλλου αρχαίου Ευαγγελίου σεσημείωνται διά μεταγε-

νεστερας χειρός τάδε : 

« + 1 8 2 4 Φεβρουαρίου 2 0 . Εις τους χίλιους οκτακόσιους είκοσι 

τεσσάρας Φεβρουαρίου 2 0 . Φανερόνον τόν αέρα ιόν μεγάλον 'οπου 

έξερρίζωσεν τό κυπαρίσσι είς τόν προφήτην Ηλίαν και τό κυπαρίσσι 

τής Φανερωμένης είς τό παζάρι και οχέπαση μαζι με τό τζατη έγή-

ρησεν άνω κάτω και έγεινε μέγας θόρυβος». 
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— Έπί έτερου εκκλησιαστικού βιβλίου : 

« + Είς τους, αωκα' ( 1 8 2 1 ) Σεπτεμβρίου ιζ'. έγεινεν ή άποτομή τοΰ 

άρχιερέως Πολυκάρπου Λαρίσης υπο τον τυράννου Μαχμούτ - Πασσά 

Δράμαλη». — Κατωτέρω. — « + είς τάς 2 9 Σεπτεμβρίου έν Κυρίω ό 

Λαρίσης Κύριλλος Τρικκαιος είς χωρίον Ματαράγκα, αωκά (1821)». 

32. — Έπί δίπτυχου έν τώ μοναστηρίω τοϋ Προφήτου Ήλιου άνα-
γινώσκονται τά έξης ονόματα αρχιερέων, ιερομόναχων, μοναχών καί 
μοναστριών, (σπουδής δ άξια είναι τά επώνυμα τών λαϊκών). 

Αρχιερέων: Κυρίλλου. — Γρηγορίου (1621-1645).—Διονυσίον 

( 1 6 5 3 - 1 6 5 9 ) . Παϊσίον ( 1 6 5 1 - 1 6 5 2 ) . Καλλιστράτου ( ; ) . 

Ιερομόναχων: Μαξίμου. Μελχισεδεκ ( 1 6 5 2 ) . Κοσμά ( 1 6 3 2 ) . 
Γαβριήλ ( 1 6 0 2 ) . Κοσμά.- Καλλινίκου. Γαβριήλ. — Σεραφείμ, 
θεοφανείου.— Φιλοθέου.— Θεοδοσίου.· Θεοδουλου. - Μαλαχίου.— 

Ήσαΐου.— Λαυρεντίου. 

Μοναχών: Θεοδούλου.- Χριστόφορου.- Αντωνίου.—Σεραφείμ.— 
Σάββα.—Ναθαναήλ. Μητροφάνους.—Ιωακείμ. - Καλλίνικου. Διονυ-
σίον ( 1 6 3 2 ) . ·Φιλοθέου. Σεραφείμ.· Αναστασίου. 

Μοναστριών : Χρηστίνας. — Ευγενείας. — Συγκλητικής. — Γερασιμί-

νης. — Δεβόρας. — Μελάνης. — Μελανθιας. Παϊσίας ( 1 6 9 0 ) . — Μερό-

πης.— Άνισίας. — Μαγδαληνής. Μελανθίας. 

33. —Άνωθεν τής θύρας τού ναού τού Άγιου Δημητρίου κείται 

μεγάλη ορθογώνιος πλάξ μετά τής επιγραφής ταύτης : 

« + Ό Ιερός οί·τος ναός έπ' ονόματι τον άγιου ενδόξου μεγά-

λο μάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου ανεκαινίσθη έκ βάθρων, 

άρχιερατεύοντος τον πανιερωτάτου μη \ τροπολίτου άγιου Λαρίσης 

κυρίου κυρ Ιωακείμ τον Χίου, και έπιτροπευόντιον Γεωργίου 

Χατζή Αλέξανδρου Δημητρίου καϊ Αθανασίου Γεωργίου Παπαγιαν-

νουλέων καϊ | Ζήση Εμμανουήλ, δαπάνη δε αυτου του ιερου ναου 

και έν ετει 1871. Όκτωβρίου 2 7 . 
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Έ ν ταϊς πρόσθεν έπιγραφαϊς αναφέρονται οί έξης μητροπολϊται 
Λαρίσης κατά χρονολογικήν σειράν : 

1) Γρηγόριος ( 1646). Ούτος αναφέρεται έν τιν ι Λ ι π τ ύχω τής 
Μονής τοΰ Προφήτου Ή λ ι ο υ τοϋ Ύυρνάβου. Ή κ μ α σ ε ν άπό τοΰ 1621 -
1645 ώς μητροπολίτης Λαρίσης καί υπογράφεται ώς τοιοΰτος έν τ ιν ι 
συνοδική πράξε; (έν Acta et Diplomata Graeca medii aevi 
torn. V , I I , σελ. 195) κατά τό 1639. Τούτον αναφέρει καί ό Λεκιέν-
νιος (Oriens Christ. Orthod. provinc Larissiensis). 

2) Παίαιος (1652). Ούτος έπί έν έτος έχρημάτισεν άρχιερεύς Λ α -
ρίσης, προαχθείς ε ίτα είς τόν θρόνον Κωνσταντ ινουπόλεως . Αναφέρετα ι 
έν τή ύπ ' άριθ. 26 επιγραφή Τυρνάβου, καί ύπό τοΰ Λεκιεννίου, τοΰ 
Άραβαντ ι νοΰ (Χρονογρ. Ή π ε ί ρ . τ . Β ' ) , τοΰ μητροπ. 'Λμασείας Ά ν θ ι 
μου Άλεξούδη (Νεολόγ. Κων/πόλεως 1891) καί τοΰ Ζωσιμά Έ σ φ ι γ μ ε -
νι'του (ΠρομηΟ. Βώλου , τόμ . Γ' σελ. 271), αναφερόντος τοΰ τ ελ ευ 
ταίου τούτου ότι έπατριάρχευσε τώ Ι6Ί2 ύπό το όνομα Παίσιος ό Α ' 
μήνας εννέα ή κατ ' άλλους χρόνον ένα καί ημέρας εννέα, καί ε ίτα φοβη
θείς έφυγε κρύφα ' προσκληθείς δέ τ ώ 1653 τό δεύτερον καί πατρ ιαρ -
χεύσας πάλ ιν μήνας 1 1 έξώσθη καί έλαβεν ώς έξαρχίαν τήν Κύζικον 
και μετά τ α ΰ τ α τήν Έφεσον , ένθα καί άπεβίωσεν . Ό δέ Άνθ ιμος Ά μ α -
σείας τίθησι τούτον Λαρίσης τ ώ 1651 -1652, ένώ ό Ζωσιμάς τίθησι 
τούτον τ ώ 1642. Φαίνεται ότι φυγών τό πρώτον έκ Κων/πόλεως ήλθεν 
είς Αάρισαν διατρίψας άπό τοΰ 1651 - 1652. Ά λ λ ω ς δέν συμβιβά
ζονται αί χρονολογία! αύ τα ι . 

3) Παρ&ένιος (1688). Ούτος τιτλοφορείται Λαρίσης Παρΰένιος Β. 
Ίδέ χειρόγραφον ύπ ' άριθ. 1192 τής Εθν ικής Βιβλιοθήκης, ένθα α ν α 
φέρεται τ ώ 1702. Τό χειρόγραφον τούτο είναι έκ χάρτου κοινοΰ 
ΟΚ-, 22 Χ 0̂ , 16 κατά τό 1702 έτος γεγραμμένον, ώς σημειοΰται έν 
επιστολή τοΰ συγγραφέως πρός τόν Λαρίσης Παρθένιον, έκ φύλλων δέ 
συγκείμενον 131. Έ π ι γ έ γ ρ α π τ α ι : «Λενγειμονουσα 'Ρητορικη ει'τονν 
Άφϋονίον προγνμνάαματα έκ τής Λατίνων άν&ολογη&έντα φωνής και 
έν Ελληνική διαλέκτιο νποστρωίίέττα σπονδή και πόνοι Άναατασίον 
Παπαβασιλοποίλον τον έξ Ιωαννίνων έν τή κωμοπόλει Τνρνάβω τής 
Θεσσαλίας διατρίβ<»·τος χάριν τών υπ' αντον διδασκομένων πρωτόπει
ρων μα&ητών». Προτάσσονται δέ αυτής τ ά έξης δύο επ ιγράμματα 

Ιακώβου ιεροδιακόνου τοΰ Κυπρίου μαθητοΰ τής έν Τυρνάβω Σχο/ής. 
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εξ ών καταφαίνεται όποιον έγίνωσκον τότε κατά βάθος τήν γλώσσαν οί 

εξερχόμενοι έκ της σχολής δυνάμενοι νά στιχουργώσιν άπταίστως έν 

αρχαία γλώσση. 

Πυκτίδα ρητορικής ό λατιναδων οχετεύσας 
Ταυτην έκ λιβάδων επλετ' ' Αναστάσιος, 

Άμφοτέρης πάντως διαλέκτου δεξιός ιδμων, 
Πλήρης τε σοφίης και χαρίτων τρεφόμενος. 

Τοϋ αύτοϋ ετερον κατ έρώτησιν και απόκρισιν : 

Τϊς οι άλουργοφορεΐν θέτο, ρητορική βαθυολβε 
Τήν πάρος οϋ τόϊον η φαρος έασοαμένην; 

Εξοχος εν λόγιοις ην άνηρ στόμα Καλλιόπης τε 
Ερνος Ίωαννίνων θειος Αναστάσιος. 

Παίδων Ελλήνων χάριν αντάρ έων γε μαθητων 
Πλείστα πονησάμενος τευχέ μ' άλουργοφορέιν. 

Ου τό τιολ έν σοφίη ηγηται κωμόπτολις αρτι 
Τνρναβος, ωσαυτως πασά τε θετταλίη. 

Σφων έν γνμνασίω, σελαγίζοντος νεοδμήτω 
Μορμαρυγαις αρετων πολυθημοσύνης. 

Ειθ ούτως έπεται επιστολή προσφωνητική τοϋ συγγραφέως : 

«Τώ πανιερωτάτω Μητροπολίτη τής άγιωτάτης μητροπόλεως Λαρίσ-

σης κυρίω κυρίω Παρθενιω, υπερτιμώ και έξάρχω δευτέρας θετταλίας 

και πάσης Ελλάδος», γεγραμμένη τώ αψβ'. Φεβρουαρίου ς ' , μεθ' ήν 

αύθις τά έξης επιγράμματα : 

Πρός τόν αυτόν πανιερωτάτον και θεοπρόβλητον δεσπότην μητροπο-

λίτην Λαρίσσης κύριον Παρθένιον : 

Νϋν θεος υψιμέδων μέγα ώπαοε χάρμα Λαρίσση 
Ποιμένα νητρικέως των λογικων προβάτων, 

Παρθένιον φιλόμουσον έν άρχιερήσι φαεινόν, 
Ηπιον, ήδυεπή, ευθυδικον, ζάθεον. 

Ορ' ήθη μεμαώς μεταμεϊψαι των υπό χειρα 
Μουσας έγκαλέσαι και σοφίης χάριτας. 

Μουσέΐον κατέπηξ ανά Τυρναβον αξιέπαινον· 
Κ' άλλα άπειρα τέιος θέσκελα έργα τέλει, 

'Ω και Αναστάσιος τοδε πυκτίον ήρ' άνέθηκε 
Φωνης έξ Ίταλων ανθομολογησάμενος. 
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Σήμα μέγ' ευλαβίης άνέρος ποτέ άρχιερήα 

Εξοχα όντα φιλον μουσοφόρων άνέρων. 

Τής αύτου Πανιερότητος ελάχιστος δού-

λος και μαθητής της έν Τνρνάβω σχο-

λής Ιακωβος ιεροδιάκονος ό Κυπριος. 

Λαμπροφορείν σοφίης παρος ως χάρισ' ήρξατο Ελλάς 

Αρτι κομάν τε ρόδοις ίδροσυνης τε ιοις, 
Ίέρναβος ήδέ .Ιάρισα μέγ' ι'ιβρι'·νετιιι έπι τοϊςδε 

Της αρετής εργοις Παρθενίου βαθύνου, 
Ος καλάμω θεϊκής χειρός αξία προυκεχάρακτο 

Ελλάδα ήνιοχεϊν' θετταλίην δ' οσίως. 

Εκ τών ανωτέρω παρατιθεμένων επιγραμμάτων αναφερομένων εις τε 

τόν μητροπολιτών Λαρίσης Παρθενιον και τήν έν Τυρνάβω σχολήν εξά-

γεται άριδήλως ότι ή έν Τυρνάβω σχολή ίδρύθη τώ 1688-1702 

καθ' όν χρόνον ήρχιεράτευε Λαρίσης ο Παρθενιος, ώς έκ τοϋ στίχου -

Μουσειον κατέπηξ' ανά Τυρναβον αξιέπαινον 

εξάγεται, καί ουχί τώ 1730, ώς ό κ. Ν . Γεωργιάδης (Θεσσαλία, σελ. 

252, έκδ. α ) λέγει. Ό δέ Αναστάσιος Παπαβασίλόπουλος έξ Ιωαν-

νίνων είναι ό πρώτος σχολάρχης γενόμενος τής έν Τυρνάβω Σχολής. 

4) Διονύσιος Ζ' ( = 1 7 0 0 ) . Ούτος τό πρώτον γίνεται ήμϊν γνω-

στός έκ τίνος επιγραφής Τυρνάβου (άρ. 22), διαδεξάμενος Παρθενιον 

τόν Β', περί ού διά μακρών ανωτέρω έγράψαμεν. 

5) Γαβριήλ Α' (1725). Ούτος διαδεξάμενος Μελέτιον τον Α ' 

ηρχιεράτευσεν άπό τοϋ 1722 μέχρι τού 1749 ύπό τό όνομα Γαβριήλ Α'. 

Τώ δέ 1811 έτερος Γαβριήλ αναφέρεται ο Κάγκας, Ίωαννίτης. Α ν α -

φέρεται δέ έν τή ύπ άρ. 18 επιγραφή. 

6) Μελέτιος Β' (1755), ό Τενέδιος. Ήρχιεράτευσε Λαρίσης άπό 

τοϋ 1750-1768, έτη 18, είτα έγένετο Κων/πόλεως ύπό τόν αυτόν 

αριθμόν καί έν τοις πατριαρχικοϊς καταλόγοις φερόμενος. Έτελεύτησε 

δ έν Τενέδω. Αναφέρεται δ' έν τή ύπ' άρ. 19 επιγραφή. 

7) Κύριλλος Α' (1821) διαδεξαμενος τόν Πολύκαρπον φυγόντα τω 

έτει 1818. Άπεβίοισε δ' έν Ματαράγκα τω 1821 κατά τήν χειρόγρα-

φον σημείωσιν τού Ευαγγελίου τού Άγ. Αθανασίου έν Τυρνάβω τή 29 

Σεπτεαβριου. Έπωνυμεϊται δέ Κύριλλος Α ' ό Τρικκαϊος. 
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8) Πολύκαρπος (1821). Ούτος ήρχιεράτευσεν άπό τού 1811-1818 
φυγών είτα έκ Λαρίσης. Τώ δέ 1819 διεδέξατο αυτόν Κύριλλος Α ' ό 
έκ Τρίκκης Τούτον διεδέξατο αποθανόντα έν Ματαράγκα τώ 1821, 
καθ' ά έφθημεν είπόντες, ό άπό Βελλάς θεοδόσίος άπό τού 1819-1821 
παυθείς άπό δέ τοΰ 1821 διεδέξατο πάλιν τοΰτον ό έκ Μπιθικούκης 
τής Ηπείρου Πολύκαρπος τό δεύτερον ήδη, ότε και έφονεύθη ύπό τοΰ 
Μαχμούτ Πασά Δράμαλη τή 17 Σεπτεμβρίου 1821, καθ' ά τό ήμε-
τερον χρονικόν σημείωμα μαρτυρεί (άρ. 31). 

9) Παρθένιος Α' Ούτος αναφέρεται τό πρώτον έκ τίνος ύπ' άριθ. 
24 τού Τυρνάβου επιγραφής. Ό τίτλος πανιερωτάτου άποδίδοται είς 
αρχιεπισκόπους και μητροπολίτας' ό τίτλος θεοφιλεστάτου άποδίδοται 
είς επισκόπους. Ενταύθα έάν ό Παρθένιος ούτος ήν μητροπολίτης έδει 
ό εκκλησιαστικός βαθμός επισκόπου νά λείψη' έάν δέ τουναντίον ήν 
επίσκοπος, έδει νά λείπη ό τιμητικός τίτλος πανιερωτάτου, και ν' άντι-
κατασταθή διά τοΰ τίτλου θεοφιλέστατου. Ό δέ επισκοπικός κατάλογος 
Λαρίσης ούδένα δίδει ήμϊν έπίσκοπον Παρθένιον κατά τό 1605. Του-
ναντίον δέ τώ μέν 1604 φέρεται Τιμόθεος, τώ δέ 1606 Λεόντιος κατά 
τόν 'Αμασείας Ανθιμον. Παρθένιος δέ φέρεται τώ 1688- 1700- 1702. 
Και τώ μέν 1700 αντικατεστάθη ύπό Διονυσίου τού Ζ ' (1700-1702) 
τώ δέ 1702 διεδέξατο τον Διονύσιον. Ά ρ α ό έν τή επιγραφή ημών 
αναφερόμενος τώ 1605 Παρθενιός έστιν άγνωστος έν τοις έπισκοπικοϊς 
καταλόγοις. Ισως δέ κατά λάθος τοΰ ζωγράφου έγράφη επισκόπου αντί 
αρχιεπισκόπου, κατά τό έκκλησιαστικόν έθος. 

Ηγούμενοι δέ αναφέρονται οί έξης: 1) Κοσμάς (1632). Αναφέ-
ρεται έν τή ύπ' άριθ. 15 επιγραφή. — 2) Μεθόδιος (1755). Αναφέ-
ρεται έν τή ύπ' άριθ. 20 επιγραφή. — 3) Συμεών (1720- 1725). 
Αναφέρεται έν τή ύπ' άριθ. 16 επιγραφή. 

Ιερομόναχοι δέ αναφέρονται οί έξης: 1) Μελέτιος Α' (1632).— 
2) Μελέτιος Β' ( 1720 -5 ) .— 3) Γαβριήλ (1692) .— 4) Μελχι-
σεδέκ (1652). 

Μοναχοί δε και μονάστριαι αναφέρονται οί εξής : 1) Διονύσιος 
(1632). — 2) 'Ανανίας (1755). - 3) Παϊσία (1690). 

Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 



ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ 
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1 

κυρ άνδρέα Π .παπαδιαμαντόπουλε 

« Λιά τοϋ παρόντος μας αναφερόμεθα, καί σας είδοποιοϋμεν, ότι 
πλέον δέν ύπομένωμεν νά τυραννωμεθα, χωρίς ψωμί, μερικαϊς ήμέραις 
χωρίς νερόν, χωρις τζαρουχια, χωρίς ξύλα, χωρίς κακαβιά διά νά 
μαγηρεύωμεν εκείνα τά ασθενή καί αχρεία σφαχτά όπού μας δίδουν, καί 
χωρίς άλλα αναγκαία όπου πρέπει νά έχουν οί στρατιωται μας, τό 
όποιον αυτό πολλάκις σάς τό άνεφέραμεν καί σάς τό επαραπονέθημεν 
καί δέν ήμπορεσαμεν νά παρηγορηθώμεν όποσοϋν, διά τούτο τώρα 
πλέον βλέποντες τήν άδιαφορίαν σας, άπεφασίσαμεν νά σάς τό άναφέ-
ρωμεν καί εγγράφως, οπου άν δέν έπιτύχωμεν καί τώρα τών αναγ-
καίων, διά τούς στρατιώτας μας, χωρίς προφασιολογίαν μέλει νά μάς 
φύγουν όλοι οί στρατιώται καί μάς φεύγουν καθημερινώς διά νά υπά-
γουν νά οικονομηθούν καί μάλιστα άν άκολουθήση, ή σήμερον, ή αύριον 
καί κανένας πόλεμος δέν ημπορεί νά κάμη κάτω κανένας στρατιώτης 
όντες όλοι ξυπόλυτοι, τό όποιον άπό όλα τά άλλα δέν ύποφερεται, καί 
ώς αρκετός, φροντίσετε νά οίκονομηθή τό στράτευμα μας τό γληγορό-
τερον, επειδή ώς άνωθεν θά χάσωμεν καθείς τούς στρατιώτας μας καί 
χωρίς νά παραπονήσαι πλεον άπό ημάς, έχοντες περί τών άνωθεν όλων 
ανάγκην, καί δίκαιον, ώς στοχαζόμεθα, σάς άσπαζόμεθα καί μένωμεν. 
τη 27: Ιουνίου. ταμπούρια μας.1821. 

δημητρηος παναγιώτης λαλόπουλος 
βασίλης καριώτης αναγνώστης σταυρόπουλος 
γηοργακις τζηακας χονσταντις μιχαλάκις 
τραβλογηάνης μήτρος στασυνόπουλος 
χρηστός ηλιόπουλος άντώνιος κολοκοτρώνης 
παναγιοτις ηλιόπουλος γιοργις ζέρβας 

1 Περί του Ανδρέου Παπαδιαμαντοπούλου, πρός ον απευθύνεται ή ανωτέρω ανα-
φορά, προτίθεμαι εκτενώς νά πραγματευθώ λίαν προσεχώς· ένταΰθα έπάναγκες 
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Αποτέλεσμα τής ανωτέρω αναφοράς ύπήρξεν ή έκδοσις τής επομένης 

διαταγής τοΰ Κολοκοτρώνη, ύφ' ον αμέσως ΰπήγετο ό Παππαδιαμαν-

τόπουλος : 
2 

κυρ άνδρέα 

άπό τους νεοφερμένους ξαρμάτωτους καμπίσιους κράτησον όσους είναι 

χρεία, και τους άλλους στείλε τους νά θερίσουν διά μή χαθούν τά γεν-

νήματα τους ' . 
Θεοδορις 
κολοκοτρόνης 

3 
Κυρ άνδρέα — 

Έ κ μέρους μου νά δώσης προσταγήν είς όλους τούς καπεταναίους και 

στρατιώτες οτι είς τό εξής κανένας στρατιώτης νά μή τολμά και κατε-

βαίνει κάτω, ούτε διά βόλια, ούτε διά άλλα, έξω όταν είναι πόλεμος, 

και όποιος πιασθή, άς ίξεύρη πώς θέ νά παιδευθή μέ τήν ζωήν του, 

ομοίως και όποιος τολμήσει νά ύπάγη νά ώμιλήση μέ τούς Τούρκους ή 

παιδεία του είναι μέ θάνατον και διαβάσατε τό παρόν μου είς όλους δια 

νά μή προφασίζωνται. Υγίαινε τή 24 : Ιουλίου 1821 Άγιοβλάσης. 

Θ: Κολοκοτρονις 

θεωρώ νά είπω ότι ουτος υπήρξε κατά τήν πολιορκίαν τής Τριπόλεως αρχηγός 
τών στρατευμάτων τοϋ Κάμπου καϊ τών Βοννών τής Καρυταίνης και ότι τό ΰπό 
τάς διαταγάς αύτοϋ σώμα ήτο αλκιμώτατον και πολυανθρωπότατον, ώστε ό γνω-
στός Φωτάχος καλεί τοϋτο αθάνατον σώμα. 

1 Οι έν τή ανωτέρω διαταγή αναφερόμενοι καμπίσιοι είναι οί έκ τών πεδι-
νών χωρίων τής Γορτυνίας, ήτις κατά τήν έποχήν τής Επαναστάσεως διήρητο 
είς τρία τμήματα, είς τούς Καμπίσιους καϊ Βουνίσιους, Λειοδωρίσιους και Άκο-
βίτας και Περαμερίσιους. 

2 Μετα τήν άφιξιν τοϋ Υψηλάντου είς Τρίπολιν, ή πολιορκία ταύτης έγένετο 
στενωτερα διά τοϋτο οι Τοϋρκοι λιμώττοντες ηγόραζον κρυφίως παρ' Ελλήνων 
στρατιωτών ανθ υπέρογκου αντιτίμου διάφορα τρόφιμα και ούτως ή πολιορκία 
παρετείνετο, όθεν ό Κολοκοτρώνης απηύθυνε πρός τούς διαφόρους οπλαρχηγούς 
τήν άνωτέρω έγκύκλιον, δι' ής άπηγορευετο τοις στρατιώταις, ώς ό αναγνώστης 
παρατηρει τό μεν νά πλησιάζωσιν εις τά τείχη, τό δέ να συνάπτωσι διάλογους 
μετά τών Τούρκων, διότι διαλεγόμενοι μετά τούτων λεληθότως έξέφραζον 
πολλάκις τά σχέδια, άτινα οί Ελληνες προυτίθεντο νά μετέλθωσι κατά τών 
πολιορκουμένων. 
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4 

αδελφοι καπιτάν άνδρέα Πα: διαμαντόπουλε και καπιτάν Αντώνη 
Κολοκοτρόνη : — 

Ά φ ού άπ' έδώ άνεχωρήσατε γραφών σας δέν έλάβομεν μήτε άπό 
τόν ένα μήτε άπό τόν άλλον καί αυτό τό αίτιον αγνοώ — ημείς θείω 
ελέει ύγιαίνομεν άπαντες καί τούς παλαιοπερσίανους έχομεν περισσότερο 
άπ' Οτι τούς είχαμεν περιορισμένους. Προχθές εύγήκεν ό Κεχαγιάς μέ 
έως δύο χιλιάδες Τούρκους είς τά αμπέλια καί εντάθηκαν οί Έλληνες 
και τούς εύγαλαν ωσάν τά καλιακούδια άπό τά αμπέλια, έκαμαν ένα 
πόλεμον άνδρείον καί εστάθηκαν είς τόν κάμπον κολώνα, καί τούς έφε-
ραν άπό τήν βελίμην καί τήν καββαλαρίαν τους και όλους καί τούς 
έμβαλαν μέσα ώς μασκαράδες, έσκότωσαν καί πέντε έξ Τούρκους ομοίως 
καϊ άλογα άπό τούς εδικούς μας δέν έπαθε κάνεις τίποτε ό πόλεμος 
δέν ήτο τόσον θανατηφόρος όσον ένδοξος ώστε έφοβήθηκαν οί Τούρκοι 
καί έσφάλησαν τές πόρτες του Άναπλιοΰ καί Καλαβρύτων καί έρριπταν 
κανόνια άπό τές δάπιες διά τόν φόβον τους κατ ' αύτάς έλπίζομεν νά 
πιάσωμεν καί τόν Μαντζαγράν, νά τούς άποκλείσωμεν,—καί ακολούθως 
πάλιν σάς γράφομεν. — μ ή λείπετε καϊ τοϋ λόγου σας άπό τοϋ νά μέ 
γράφετε συχνά κάθε όπού μανθάνετε άπό ρούμελην, καθώς καί ότι άλλο 
ακολουθεί αυτόσε. πόσοι στρατιώται συμποσούνται ό'λοι αύτοΰ εδικοί 
μας καί τών άλλων επαρχιών πρός ρεγουλαν καί κυβέρνησίν μου εσείς 
δέ καί οί δύο νά διάγετε μεταξύ σας ώς αδελφοί σύμφωνοι εις όλα σας 
τά επιχειρήματα καί τούς στρατιώτας νά αγαπάτε καί εξοικονομάτε 
άπό όλα τά αναγκαία νά μή δυσαρεστούνται όλους τούς αύτόσε στρα-
τηγούς, καπιτανέους έξ ονόματος καί τούς στρατιώτας ασπάζομαι — 
νέον έτερον ουδέν.—καί ύγιαιναιτε γεναιοφρονοΰντες .τή 28 αύγούστ. 
821» άγιος Βλάσιος. 1 

ώς άλελφός 
Θεοδορος κολοκοτρωνης. 

1 Ό 'Αν. Παππαδιαμαντόπουλλος καϊ ό Αντώνιος Κολοκοτρώνης, προς ους 
έπιιτέλλει τά άνωθεν ό Θεόδ. Κολοκοτρώνης, είχον ακολουθήσει τόν Δημήτ. 
Υψηλάντην μεταβάντα εις Ίσθμον, ένθεν υπήρχε φόβος ειςβολής Τουρκικού 

στρατοί. Η δ' έλπίς, ήν έν τή ανωτέρω επιστολή εκφράζει ό Κολοκοτρώνης περί 
τής καταλήψεως τοΰ έν τή πεδιάδι τής Τριπόλεως χωρίου Μαντζαγρα, κειμένου 
έφ' υψώματος τά μάλιστα επικαίρου, έπραγματοποιήθη μετά τινας ημέρας, άτε τοϋ 
χωρίου τούτου καταληφθέντος κατά τήν νύχτα τής 2 α ς —3 η ν Σεπτεμβρίου, ύπό 
τοΰ Δημητρίου Δεληγιάννη, οστις ούτω κατέστησε τήν πολιορκίαν στενωτάτην. 
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5 

Λιά νά. μήν άδικηθή κανένας στρατιώτης, ούτε ή πατρίς διά τήν 

οποίαν πολεμοϋμεν, έγινε με τον ύψηλότατον άρχιστράτηγον πρίγκηπα 

και μέ όλους τους αρχηγούς τών στρατευμάτων τής πολιορκίας, και μέ 

όλους τούς άρχοντας έξετασην, και μέ κοινήν γνώμην έκρήθησαν εύλογα 

τά ακόλουθα, τά όποια προλέγομεν και είς τούς στρατιώτας, διά νά 

κάμουν όρκον είς τήν έλευθερίαν τής πατρίδος, ότι θέλουν τά φυλάξει. 

Α ' . ) Άν ή Τριπολιτζά παραδοθή μέ συνθυκας, άπ' όσα ήθελον άπο-

φασισθή μέ τάς συνθυκας νά νά δώσουν οί Τούρκοι, τά δύω τρίτα νά 

περνούν οί στρατιώται, καϊ τό έν τρίτον νά δίδεται είς τήν Πατρίδα 

διά τά έξοδα τού πολέμου, και τών άλλων αναγκών και εις τήν περί-

στασιν ταύτην, άπό κάθε στράτευμα νά διορισθή ένας καπετάνος μέ 100 

ένοπλους στρατιώτας, διά νά έμβουν μέσα είς τήν τριπολιτζά νά παρα-

λάβουν κανόνια όπλα και Οσα άλλα είναι πράγματα τοϋ κοινού, και νά 

τά καταγράψουν διορισμένοι γραμματικοί διά νά μήν χαθή τίποτες. 

Β' . ) Ά ν ή Τριπολιτσά παρθή μέ ρεσάλτο άπό όλα τά λάφυρα της 

τρία μερίδια νά είναι τών στρατιωτών και 'έν τής πατρίδος- τά κανόνια 

όμως, ή μπαρούτη, και Οτι άλλο είναι τής Τριπολιτσάς πράγμα και 

όχι τών κατοίκων της, αυτά δέν έμβαίνουν είς τά λάφυρα πρέπει δέ και 

είς τήν περίστασιν ταύτην νά είναι άπό κάθε στράτευμα ένας καπετάνος 

διορισμένος μέ 100 στρατιώτας και μέ γραμματικούς διά νά καταγρά-

ψουν και νά φυλάττουν όλα τά λάφυρα, ώστε νά μή χαθή τίποτες. 

Γ ' . ) Ά ν τέλος πάντων φύγουν οί Τούρκοι, άπό κάθε στράτευμα ένας 

καπετάνος μέ 100 στρατιώτας νά έμβη είς τήν πόλιν και τό άλλο 

πλήθος τών στρατιωτών νά κυνηγά και πολέμα τούς εχθρούς άπό τά 

λάφυρα Οπου ήθελαν πάρη τών έχθρων πολεμώντές τους τά τρία μερί-

δια νά είναι τών στρατιωτών, και τό 'έν τρίτον τής Πατρίδος άπό δέ 

τά λάφυρα όπου ήθελαν πάρη οί διορισμένοι καπετανέοι εμβαίνοντες είς 

τήν Τριπολιτζάν, τά δύω μερίδια νά είναι τών στρατιωτών, καΙ τό έν 

τής πατρίδος. Άπό τούς στρατιώτας οι όποιοι θά κυνηγήσουν τούς 

φεύγοντας εχθρούς όποιος πάση ζωντανόν ιόν Κιαμήλμπεη, ή τόν Μου-

σταφάμπεη, ή τόν Κιαχαγιάμπεη, ή τόν Καϊμακάμην, η τόν Ζεφτερ-

κιαχαγιά, ή τόν ΚακΙπ έφέντην, ή τόν Καπελιντζή. ή τόν Καγνετζιπ 

έφέντην, διά τόν Κιαμίλμπεη έχει νά λαμβάνη χωριστην άνταμοιβήν 30 

χιλ. γρόσια, διά τόν Κιαχαγιάμπεη 20, διά τόν Καϊμακάμην 10 χιλ. 

διά τόν Ζεφτερκίαχαγιά 10 διά τόν Κακΐπ έφέντην 5, διά τόν Καπελιν-
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τζήν 5, διά τόν Σαγνεντζίπ έφέντην 5, διά τόν Μουσταφάμπεη 5. Οί 

στρατιώται. όπου είναι είς Δερβένια, καί Οσοι θά υπάγουν είς τήν 

Πάτραν έχουν νά λαμβάνουν μερίδια μέ εκείνους οποϋ είναι έδώ. 

Ταϋτα εκρίθησαν μέ κοινήν γνώμην ευλόγα και συμφέροντα εις τά 

στρατεύματα καί είς τήν Πατρίδα καί άκόμι όσοι έθανατώθησαν είς τήν 

πολιορκίαν τής Τριπολιτζάς ή ήθελον θανατωθή οί καπετανέοι θέλουν 

εύγάλει τό μερίδιον αυτών διά τάς φαμελιάς των. 

—Έν τώ στρατοπέδα τής Τριπολιτζας, 11 Σεπτεμβρίου 1821. 

Γ. Πατρών Άρχιερευς, Δημήτριος Υψηλάντης πληρεξούσιος τον Γενικοϋ 
επιτρόπου, Π. Γιατράκος, Θεοδ. Κολοκοτρόνης, Άναγν. Παππαγεωργίου, 
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Παν. Κρεββατας, Άν. Παπαγιαννόπονλος. 

•6 

Γενναίοι και πιστοί καπετανέοι τών πολιορκούντων την Τριπολιτσαν 

στρατευμάτων: 

— Επειδή είναι ανάγκη τής παρουσίας μου είς τήν Πάτραν διά νά 

έμποδίσωμεν τούς ολέθριους σκοπούς τοϋ εχθρού έγώ μέν εκστρατεύω 

είς τά έκεϊ μέρη, άφίνω τοποτηρητήν μου έν τω καιρώ τής απουσίας 

μου δι ' ενυπόγραφου καί ένσφραγίστου γράμματος μου τόν ένδοζότατον 

μπέη διά νά φυλάττωνται αί δοθεϊσαι διαταγαί εναντίον είς τάς ομιλίας 

τών στρατιωτών μας είς τούς Τούρκους καί διά νά έκτελή ή ένδοξοτης 

του συμφώνως μέ τούς άρχοντας καί μέ σάς τούς καπετανέους δ τ ι ήθελε 

κριθή μέ τήν κοινήν γνώμην εύλογον και συμφέρον είς τήν πατρίδα καί 

είς τό στράτευμα . 

Έν τώ στρατοπέδω τής Τριπολιτζας την 12 Σβρίου 1821. 

Δημήτριος Υψηλάντης 
πληρεξούσιος του Γεν. επιτροπου. (Τ- Σ). 

7 

γεναίοι καπετανέοι και στρατιόται και λιπι κατικι τις Τριμπολιτζάς 

μικρι και μεγαλι χαίρετε, 

Σάς δίδομέν τιν ιδισίν ότι διοριστικαν άπο μέρος τόν καπετανεον καί 

τόν προκρίτων τού τόπου τους κάτοθεν ειριμένους καπετανέους άπο μέρος 

' Ό Μπέης ό μνημονευόμενος ένταΰθα ουδείς άλλος βεβαίως τυγχάνει ειμή ό 
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ον ό αναχωρών πληρεξούσιος τοϋ γενικοϋ επιτρόπου 
άφήκεν άντιπρόσωπον ώς πρός τά στρατιωτικά, ένώ διά τά πολιτικά πράγματα 
άφήκε τόν 'Αναγνωστόπουλον. 
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του καπετάν Θεοδορακη, κολοκοτρονι εδιοριστι ο καπετάν άνδρέας παπα-
διαμαντοπουλος άπο μέρος δε του καπετάν κυριακουλι ό ανιψιός του 
καπιτάν γιαννακις μαυρομιχαλις άπο δέ τό μέρος του καπετάν γιατρά-
κου ό σακκελάρίου, απο μέρος δε του καπετάν άναγνοσταρα τόν ανα-
γνοστι δικέο άπό δε το μέρος του καπετάν κεφάλα τον κόντου άπο δε 
το μέρος του άγιου πετροΰ τον κονσταντι βαρβακη άπο δε το μέρος τις 
Τριμπολιτζάς τον Πελοπιδα . . . . κ όλι αυτί με εξακόσιους στρατιότας 
εδιοριστικαν κυνι γνομι καϊ άποφάσι δια να ενεργήσουν τίν ευταξιαν 
και ζαπουλικα τις Τριμπολιτζας τόν οπιον εδόθη και αδιά να πεδεβουν 
τόσον τους χοριατες και τας γινεκας οσον και τούς στρατιότας δια καθέ 
αταξιαν. οσι δε εναντιοθουν να τούς πιάνουν και να τούς βάνουν εις 
τίν φιλακήν δίδοντας και τίν ιδισιν εις τους αρχιγους οτι δε εινε είς 
χρέος η διορισθέντες στρατιοτες να διαφιλατουν τις πόρτες καϊ ταμπουρ-
για να μιν άφινουν να βγένι καμιάς λογις πράγμα χορίς τίν ιδισιν τον 
καπετανέον και προστούτοις να λάβουν προσοχιν και επιμελιαν να δια-
φυλάξουν τα σπίτια τουρκικά και ρομεϊκα τόσον . . . άπο τα τζάμια 
να μι βγάλουν μολιβια και σίδερα όσον και άπο τα σπίτια να μίν βγά-
λουν καμιαν ήλιν πράγματος, προσέτι να λάβουν άμεσος τίν φροντίδα 
να βάλουν τους χοριατες να σικοσουν τα λιψανά τούρκικα και ρομείκα 
και καθε ακαθαρσιαν άπο τιν πολιτείαν και τελός παντον διά νά εμποδί-
σουν όλες τές καταχρισες και αταξίας και να προξενιθι η τελία ησιχία 
και εφταξια εις αυτιν τιν πολιτια τούς εδοθι καθέ αδια εις τόν απεδευουν 
τόν καθέναν έκτος απο θάνατον οπού οταν εινε κανένας ένοχος θανάτου 
να τον παραδίδουν εις τούς αρχιγούς να τον κρίνουν και να τόν πεδευουν 
εκύνι όθεν και εις ενδιξιν έγινε το παρόν και έδοθι εις χιρας τον ειριμένον. 

1821 Τ βριου 26 Τριμτολιτζα 

Παναγιωτης 
γιατρακος 

κολοκοτρονις με τριμπολιτζ 2 0 0 Θεόδορος καλοκοτρόνης 
καπετάν κυριακούλης 1 0 0 κυριακουλης μανρομιχαλης 
μιστράς 1 0 0 αναγνώστης 
άγιος πετρος 8 0 αγιοπετριτες 
κεφάλας 6 0 άναγνοστις κεφάλας 

6 0 0 αναγνώστης κονδάκης 
φανάρι 4 0 τζαν. πετροπουλος. 
άνδρουσα 2 0 

6 6 0 
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(Έν τω περιθωρίω) : 1 

έτι δέ καί όσους τούρκους πιάσουν και σύρουν, άνδρας, γυναίκας καί 

παιδία, νά τούς πηγαίνουν είς τούς αρχηγούς, χωρίς νά τούς πειράζη 

άλλος . . . . καί όποιος εγγίξει, θέλει λάβει παιδείαν μέ τόν ίδιον τρό-

πον όπού τούς πειράζουν καί έτι περισσότερο. 

8 

Καπιτάνιοι οί είς την κολώνα του και άνδρέα παδιαμαντοπούλου 

χαίρετε. 

«Σας φανερώνω ότι σήμερον συστηματικώς έδιορίσαμεν τόν καπετάν 

άνδρέαν είς τό νά παραλαβή μαζύ του εκατόν στρατιώτας άπό τούς 

εδικούς του καί νά περιέρχηται ενδωθεν τής πολιτείας είς τούς δρόμους 

καί είς τά σπήτια καί είς τές πόρτες διά νά μή ακολουθούν αταξίες, 

άρπαγες, καί φερσίματα αλλόκοτα άπό τούς άτακτους, τούς όποιους 

νά παιδεύη αυστηρώς διά τούτο λοιπόν λαμβάνοντες καί εσείς τό παρόν 

μου άαέσως νά προστρέξητε εϊς τόν ίδιον όλοι σας εκατόν στρατιώται 

αί όποιοι νά πείθησθε είς τάς όρδηνίας καί διαταγάς μέ εύπείθειαν καί 

ύποταγήν μή τύχη καί σάς προσκαλέση είς τούτο μέ κατάστιχον καί 

δέν ύπακούσητε, ότι παιδεύεσθε αυστηρώς κατά νόμους καί ύγιαίνοιτε: 

τή 26 7βρίου. 821 Τριμπολιτζα, 
Θεόδορος 
κολοκοτρονις. 

Ν. Α- ΒΕΗΣ 

1 Ή τελευταία αύτη έπί τοϋ περιθωρίου σημείωσις φαίνεται γεγραμμένη 
ύφ' έτερα; χειρό;. 
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ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ Β Α Ρ Ω Ν Ο Υ A I Δ Ε Κ 

Ή έν αύτώ φρουρά ή άποσταλεϊσα ύπό τοΰ ενός κόμματος τών 

Νοταράδοιν (οί εξάδελφοι Νοταρά διετέλουν πρός αλλήλους έν έριδι καϊ 

διαμάχη ένεκα νύμφης, ίσως δέ και άλλων αιτιών) ήρνεϊτο τήν παρά-

δοσιν τού φρουρίου είς τόν ύπό της Κυβερνήσεως πεμφθέντα έπίτροπον. 

Λοιπόν ή έλλειψις μέν τών επιτηδείων ήθελεν επιβάλει τήν ύποταγήν 

(όπερ θά ήτο καλόν), έάν δέ τά κυβερνητικά στοατεύματα ήθελον νά 

κατέχωσι το φρούριον τοΰτο, ήτο ανάγκη τότε νά έπισιτισθή πάλιν, όπως 

ή ισχυρότατη αύτη θέσις δύνηται ν' άντιστή, έν ή περιπτώσει ό 'Ιβραήμ 

έπετίθετο, όπερ και πιθανώτατον, διότι έκεϊ θά ήδύνατο ούτος νά κατα-

στήση μέν δυσχερή τοις Έλλησι τήν συγκοινωνίαν μετά τής Στέρεας, 

αυτός δέ νά έξασφαλισθή. 

Κατ εύτυχίαν πρό τίνων ήμερων προσωρμίσθη εις Πόρον μέγα Ά μ ε -

ρικανικόν βρίκιον σταλέν ύπό τών φιλελλήνων τής Αμερικής, τό πλεί-

στον ύπό τών Κουακέρων, πεπληρωμένον παντοίων ζωαρκειών, ώς και 

άφθόνως ύπό λινών υφασμάτων και ενδυμασιών έφωδιασμένον, προωρι-

σμένον δέ μόνον πρός ύποστήριξιν τών δεινοπαθούντων έν Ε λ λ ά δ ι ' . Έ κ 

τοϋ βρικίου τούτου παρέλαβον ούχι μικρόν ποσόν εξαίρετου αλεύρου και 

1 Συνεχεια- ίδέ σελ. 184. 
1 Εκαστον τών κρατών τής Αμερικανικής Συμπολιτείας έπεθύμει, ώς έλεγεν 

ό πλοιαρχος, νά πέμψη είς Ελλάδα άνά εν βρίκιον πλήρες τοιούτων αντικειμέ-
νων επειδή δέ τά πλοία ύστερον απηυθϋνθησαν προς ιδίαν 'Αμερικανικήν έπι-
τροπείανς δέν γινώσκω άν τό σχεδιον τοϋτο έξετελέσθη. Οτι οί Αμερικανοί 
άλλως πολλά αγαθά εποίησαν έν Ελλάδι διά νοσοκομειων, σχολείων και άλλων 
φιλανθρωπικών έργων, είναι καλώς γνωστόν και βεβαίως ήθελεν όμολογηθή 
μάλλον και γενικώτερον έν έθνει ήττον αχαρίστω τοϋ τών Ελλήνων. 
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διπύρων, ύπό τήν ώρισμένην όμως ύποχρέωσιν νά μεταχειρισθώ τά 

δώρα ταύτα διά τούς ενδεείς, ουχί δέ πρός πολεμικούς σκοπούς. 

Τούτου ένεκα έκτος τού φορτίου τούτου έλαβον καί άπό τών ημετέ-

ρων προμηθειών τάς ζωάρκειας τάς προωρισμένας δι' Άκροκόρινθον καί 

έπλευσα πρός τόν λιμένα τών Κεγχρεών μετά τού κ. Τάτση Μαγγίνα 

τού διαταχθέντος ύπό τής Κυβερνήσεως όπως παραλαβή τό φρούριον. 

Συνωδευόμην δέ ύπό τοϋ έκ τών αξιωματικών ημών υπολοχαγού 

S c h i l c h e r καί ύπό τού έκ τών Γερμανών φιλελλήνων ανδρείου Βυρ-

τεμβεργίου Μύλλερ προσέτι δέ καί ύπό Βορειογερμανοΰ τίνος, ούτινος ή 

προφορά έδήλου κάτοικον τών περιχώρων τοϋ Μύνστερ τής Βεστφαλίας 

καί καλουμένου κ. K a r i n g , όστις ήλθεν είς Ελλάδα μετά τού δόκτω-

ρος G o s s e . Λέν ήδυνήθην ποτέ νά εξακριβώσω, άν τό όνομα τοΰτο 

ήτο αληθές ή είσποιητόν, ό ανήρ όμως ήτο αγαθής διαθέσεως, πρός δέ 

πολυειδώς μεμορφωμένος καϊ έντριβέστατος περί τά τής διοικήσεως, 

κολοσσιαίων δέ διαστάσεων παρέσχε δέ ουσιώδεις υπηρεσίας τή ημε-

τέρα επιτροπεία κυρίως έν τοις λογαριασμοϊς τού στόλου 1. 

Άφικόμενοι είς τόν λιμένα τών Κεγχρεών, εϊδομεν εγγύς παρά τήν 

άκτήν πλήθος καλυβών, έν αΐς είχε κατασκηνώσει μέρος τών πτωχών 

τούτων φυγάδων, ένώ άλλοι πάλιν είχον εμφωλεύσει ύπό τά ερείπια 

τής Κορίνθου καί έν τοις περιχώροις. 

4 Ό κ. Karing άπέθανεν έν Πάτραις μετά τήν ές Ελλάδος αναχώρησης 
μου, έΞ οργής και λύπης ίσιος. Ό κόμης Καποδίστριας έπεμψεν αυτόν εις τό 
σώμα τοΰ στρατηγού Denzel έν τή Δ. Ελλάδι, τό συγκείμενον έκ συρφετού 
παλληκαρίων βδελυσσομένου πϊσαν τάξιν. Ό Karing επιφορτισθείς όπως έπι-
φερη εϋταξίαν τινά εις τήν μισθοδοσίαν καϊ έπιμελητειαν τον σώματος τούτου 
καί συμμορφούμενος πρός τήν έντολήν ταύτην μετά σοβαρότητος καί ευσυνειδη-
σίας, προσείλκυσε τήν έχθραν τον συρφετου τούτου τοσούτον, ώστε ήμέραν τινά 
έπέπεσον κατά τοϋ γιγαντόσωμου τούτου ανδρός και έθηκαν αυτόν έντός κλιβάνου, 
όπου ήπείλησαν αυτόν ότι θά αποπνίξωσιν, άν δέν ύπέκυπτεν είς τά ύπ' αυτών 
αιτούμενα. Ύστερον εκλεψεν ό γραμματεύς του, Ιουδαίος ών, καθ' ήν στιγμήν 
ό Karing εκλήθη έξω τοΰ δωματίου, σπουδαΐον ποσόν χρημάτων, όπερ έκρυψεν 
ύπό τάς σανίδας τοϋ πατώματος. Επειδή δέ τά χρήματα δεν έφανερώθησαν, 
ετέθη ύπ' άνάκρισιν ό Karing και έπαυθη τής θέσεως του, ύστερον δ' ομως 
μεταβάς είς Πάτρας παρά τω συνταγματάρχη 'Ραϊκώ έγένετο φιλοφρονώς 
ύπ' αύτοϋ δεκτός, πεπεισμένου οντος περί τής αθωότητός του. Εκτοτε ό αλλως 
έγκρατής άνήρ 'έπινεν έν τή άθυμία του πλέον τοϋ συνήθους και προσβληθεις 
ύπό πυρετοϋ άπέθανεν. Ή ιστορία τής κλοπής άνεκαλύφθη, καθ οσον γινώσκω. 
μόλις μετά τόν θάνατον αϋτοϋ. 
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Ένώ δέ ό κ. Τάτσης Μαγγίνας μετά τίνων έκ της ακολουθίας αύτοΰ 

ανέβαινε τον 'Ακροκόρινθον, οπως διαπραγματευθη μετα της αυτόθι 

ορουρας, διέταξα να άποββασθώσιν εις την ξηραν τα δια τας ενδεείς 

οικογενείας προωρισμενα εφόδια εκεί δέ τη βοηθεία πρεσβυτών και ίερεων 

τίνων συνετάχθη κατάλογος τών άπορων, όπως ληφθη φροντίς ουχί 

μόνον τών πάρα τήν άκτήν έγκατεστημενων οικογενειών, άλλα και τών 

άλλαχοϋ καταλυσασών. 

Καθ' ον δέ χρόνον έθετομεν έν ασφάλεια παρα την άκτήν τους πίθους 

και σάκκους ήμών υπό ίστίον έν σπουδή έξαπλωθέν έπί κοντών, διένειμα 

διπυρίτην ές άνοιχθέντος κιβωτίου μεταζϋ παιδιών τινών εΰρισκομ.ένων 

παρα τήν θάλασσαν προς άναζήτησιν κογχυλίων η Ίνα λουσθώσι και 

ατινα άκούσαντα ότι ένταϋθα παρείχετο άρτος προσηλθον ευθύς προς 

ή μας. Παρατηρήσας δέ ότι εν τούτων συνεχώς έπανήρχετο και πολλά-

κις έτεινε τήν χείρα, ήρώτησα αυτό δια του γραμματέως μου, που άρά γε 

ειχε κομίσει τους η δη παραληφθέντας άρτους, προς ον εκείνο άπήντησεν 

ότι έδωκεν αύτοϋς εις τήν μητέρα του έκεΐ πλησίον ίσταμένην, δεικνύον 

άμα διά της χειρός εϋσωμον οίκοδέσποιναν όπισθεν της σκηνής ήμών 

καθημένην, ην αμέσως έκάλεσεν ώς μάρτυρα της αληθείας τών λόγων 

του. Ή πτωχή γυνή προσήλθε τότε προς ημάς, ευχαριστούσα ένδακρυς 

διά τον άρτον. « Έ χ ω μόνον τό παιδί τούτο, είπε τά δύο μεγαλύ-

τερα έπεσαν, ώς ό πατήρ των, πολεμοΰντα, άλλα και αυτό ακόμη προ-

τιμώ να πνίξω έδώ εις τήν θάλασσαν ή νά παραδεχθώ να τό συλλάβω-

σιν οί Τούρκοι και κάμωσι Μουσουλμάνον. Διά τούτο έγώ ή πτωχή και 

έρημος γυνή άφηκα μετ' αύτοΰ του παιδιού μου τήν πατρίδα μου, 

όπου καμμία στέρησις μέ κατείχε και φεύγουσα άπό τόπου εις τόπον 

ήλθον έδώ δοκιμάζουσα πικράν δυστυχίαν, άλλ έχουσα πίστιν άκλόνητον 

εϊς τήν Παναγίαν, ήτις θα μας φυλάξη και θα μας σώση». 

Ή γυνή αύτη διατηρούσα έτι ϊχνη προτέρας καλλονής και έν τη 

ενδυμασία της εύπορίαν τινα δεικνύουσα είχεν έλθει έξ Ακαρνανίας. Ό 

τρόπος, μεθού έλάλει, τό πυρ τό έκ τών οφθαλμών της έξερχόμενον, ότε 

έλάλει περί της θυσίας του τελευταίου τέκνου της, ειχον συγκινητικόν τ ι . 

Υπεμίμνησκε ζωηρώς τας γυναίκας τών Ψαρών και τίνων τόπων της 

Πελοποννήσου, αίτινες προυτίμησαν νά ριφθώσι μετά τών τέκνων των 

εις τήν θάλασσαν ή εντός βαράθρου ή να συλληφθώσιν αιχμάλωτοι και 

άχθώσιν εις δουλειαν υπό τών Τούρκων. 

Τά περίχωρα τών Κεγχρεών είναι γραφικά αριστερά ύψούται έν θαυ-
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μασίω σχήματι τό όρος τό χωρίζον τήν Πελοπόννησον άπό τοϋ Ιο"θ[/.οΰ, 

εγγύτατα τής θαλάσσης ΐσταται έπί γλώσσης γή; πύργος στρογγυλός 

τών "Ρωμαϊκών χρόνων, καλούμενος ΙΙύργος τής Ελένης, έτι δέ καί 

λουτρά φαίνονται έκεϊ κατηρειπωμε'να, φέροντα τό όνομα τής αυτοκρά

τειρας εκείνης. Ύδραγωγείον δέ έτι σωζόμενον ήγε πιθανώς τό ίαματι -

κόν ύδωρ εις τά λουτρά. 

Έν τώ μέσω τής θέσεως ταύτης τής ουχί πολύ υψηλής, κοσμουμένης 

δέ ύπό αχινών, δαφνών καί ροδοδαφνών παρά τάς όχθας τών ρυακιών, 

ύψούται μεγαλοπρεπώς το 1800 πόδας ύψηλόν όρος τό φέρον έπί τής 

ράχεως αύτοΰ τόν Άκροκόρινθον. Παρά τούτο αριστερά υπάρχει έτερος 

βράχος ίσου μέν ύψους πλήν στενώτερος ά καλούμενος Πέντε Σκούφιες, 

ούτινος τήν κορυφήν ωχύρωσαν οι Έλληνες, Οπως έμποδίσωσι τούς 

Τούρκους νά στήσωσι πυρβολαρχίας έκεϊ κατά τού Ακροκορίνθου καί 

όπως έξασφαλίσωσι συγχρόνως έαυτοίς χλοερον όροπέδιον δυνάμενον, άτε 

κείμενον μεταξύ τών δύο χωρίων, νά χρησιμεύη ώς λειμών διά τά 

κτήνη τής φρουράς ή ώς καταφύγιον διά τούς κατοίκους τών περιχώρων. 

Πορρωτερω δέ εκτείνεται ό Ισθμός άνευ ευδιάκριτων ορέων έν τώ 

βάθει, άτε μεσολαβούντος τοΰ εύρέος Κορινθιακού κόλπου, έν μακρά ευθεία 

γραμμή μέχρι τών βουνών τής Περαχώρας, ένθα πρόσκειται τή Στερεα. 

Αύται αί Κεγχρεαί, άκμάζον άλλοτε έμπορικόν πόλισμα, είς ο ποτε 

καί ά Απόστολος Παύλος ήλθε, κατοικήσας παρά τινι σανδαλοποιώ, ητο 

καθ' όν χρόνον άφικόμεθα τόπος ήρημωμενος, έχων ώς μόνον οικοδό-

μημα κατεστραμμενην άστεγον άποθήκην περαιτέρω δέ ήσαν τά ερεί-

πια μεσαιωνικού πύργου, έκτισμένου ίσως έπί Ρωμαϊκών θεμελίων καί 

ανήκοντος πάλαι ποτέ είς τό τείχος τό τέμνον έγκαρσίως τόν Ίσθμόν, 

πολλάκις δέ έπισκευασθέντος πρός αμυντικούς σκοπούς. Νΰν δέ μόλις 

ϊχνη τών έργων τούτων είναι έτι ορατά. 

Ουχί μακράν τοΰ μέρους τούτου, έκεϊ ένθα ό Ισθμός είναι στενώτα-

τος, φαίνεται ή άρχή τής διώρυχος, δι' ής ό αυτοκράτωρ Νέρων ηθέλησε 

νά ένωση τούς δύο κόλπους καί ν' άπαλλάξη τούς ναυτιλλομενους τού 

περίπλου τής Πελοποννήσου καί τού επικινδύνου ακρωτηρίου τού Μαλέα. 

Τό έργον τούτο πολλάκις έπανελήφθη, ουδέποτε αποπερατωθέν καί νύν 

μόλις θά ήδύνατο ν' άνταμείψη τάς μεγάλας δαπανάς τάς γενησομενας 

πρός τούτο. Η σημερινή ναυτιλία έν ολίγαις μόνον περιστάσεσιν ήθελ ε 

προτιμήσει τήν όδόν ταύτην τής μακροτέρας, καίπερ ούσαν βραχυτέραν, 

διότι ή είσοδος είς τόν κόλπον δέν είναι πολλάκις κατορθωτή διά τά 
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ιστιοφόρα πλοία ένεκα τών θυελλωδών άνεμων τών κατερχομένων έκ τών 
χαραδρών τοϋ Παρνασσοΰ εις τον Κορινθιακόν κόλπον και ένεκα τών σφο-
δρών ρευμάτων τοϋ αύτοϋ κόλπου προσέτι δέ έπί τής Πελοποννησιακής 
ακτής ουδείς ασφαλής όρμος υπάρχει προφυλάττων άπό τών βορείων άνε-
μων τών πνεόντων τοσούτον συχνά εκεϊ. Μνημονεύω τό πράγμα τοϋτο, 
διότι ή όψις τού Ισθμοΰ έν τώ γεωγραφικώ χάρτη, ώς και αυτή καθ' 
έαυτήν, διεγείρει τήν όρεξιν πρός κατασκευήν τοιούτου έργου. Κάγώ αυτός 
ήμην διατεθειμένος υπέρ τούτου, έως ού πεπειραμένος θαλασσινός, ών 
έμπορος συγχρόνως και αξιωματικός τοϋ ναυτικού, μοί κατέδειξε τό δυσ-
κατόρθωτον τοΰ τοιούτου σχεδίου. Προσέτι ο πλους μόνον διά τά έκ τής 
Άδριατικής πλοία θά ήτο βραχύτερος. άλλ' έν τούτοις ό διάπλους αύτοΰ 
τοΰ κόλπου είναι τοσούτον επισφαλής και επικίνδυνος, ώστε θά προτιμάται 
ό περίπλους. Δέν γινωσκω καλώς, άν τό ύψος τής επιφανείας τών δύο 
θαλασσών διαφέρη, άλλά πιστεύω ότι, έκτος όταν διαρκείς δυτικοί άνεμοι 
ώθήσωσιν εντός τά κύματα, ή διαφορά τής ύδροσταθμης είναι ελαχίστη, 
επειδή ουδείς σπουδαίος ποταμός έκβάλλει είς έκάτερον τών κόλπων. 

Καθ' όν χρόνον ημείς έξετελοϋμεν φιλανθρωπίας έργα έν τή παραλία, 
ό κ. Τάτσης Μαγγίνας συνθηκολογήσας μετά τής κακής φρουράς τοϋ 
Ακροκορίνθου ήλθεν ίνα παραλαβή τάς πρός έπισίτισιν προωρισμένας 

ζωάρκειας έπί καμήλων και άλλων φορτηγών ζώων. Ημείς δ' ύστερον 
άπεπλεύσααεν είς Πόρον πάλιν, άμα πνεύσαντος τοΰ εσπερινού άνεμου έκ 
τής ξηράς. Τότε δέ δέν ήδυνήθην νά ίδω τήν Κόρινθον, ήν ύστερον έπε-
σκέφθην ότε άσχολίαι μέ έπανήγαγον αύτόσε. 

Έν τοσούτω έν Πόρω μεγάλη δραστηριότης έπεκράτει κατά πάντα. 
Ό ναύαρχος Κόχραν έπεθεώρει τά πλοία, όπως έπιληφθή εκστρατείας 
κατά τής Αλεξανδρείας, έφ' ώ δύο πυρπολικά κατεσκευάσθησαν. άτινα 
καλώς χειριζόμενα έμελλον νά έπενέγκωσι φοβέρας καταστροφάς έν 
αυτόθι λιμένι ή κατά τού στόλου τοΰ Μεχμέτ 'Αλή, διότι έν τώ κύτει 
μεγάλου επίτηδες προωρισμένου βρικίου ετέθη τεράστιος λέβης καλώς 
περιφραγμένος και πλήρης πυρίτιδος, έφ' ού ειχον συσσωρευθή οβίδες 
πεπληρωμέναι, όλμοι, σιδηρικά, πίσσα κλ., άτινα έπικαίρως άναπτόμενα 
ήθελον προξενήσει πανωλεθρίαν . 

' Μία μόνον τών αληθώς καταχθόνιων τούτων μηχανών ήτοιμααθη. διότι τό 
πλοϊον, έφ' ου έμελλε νά προσαχβή ή έτερα, υπέστη βλάβην και είσήρχοντο 
τά ύδατα, ώστε ό Κόχραν απέπλευσε παραλαβών μόνον τήν μίαν, ήτις, επειδή 
ή αποστολή εκείνη δέν ηδυνήθη νά εϊσέλθη είς τόν λιμένα τής 'Αλεξανδρείας, 
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Ό Κολοκοτρώνης μετά 2000 καί ό Κίτσος Τζαβέλλας μετά 800 

περίπου ανδρών ετάχθησαν πρός τόν στρατον τοϋ Καραϊσκάκη παρά τό 

Κερατσίνι πλησίον τοϋ Πειραιώς, ώστε τοΰ λοιποΰ σπουδαία μάχιμος 

δύναμις ητο έπί άττικοΰ εδάφους. 

Τό γενικόν πρόσταγμα έμελλε νά έχη ά στρατηγός Τσώρτς, είς ον έγώ 

καί οί αξιωματικοί μου προετείνομεν τάς έκδουλεύσεις ημών, ό δέ λόρδος 

Κόχραν, καθ' όν τό πάν έξηρτάτο άπό τής λύσεως τής πολιορκίας τών 

Αθηνών (νΰν ένεκα τών Ελληνικών χρεωγράφων, ών είχε μετοχάς ή 

έκλαμπρότης του), ήγαγε τόν στόλον πρός τήν άκτήν εκείνην, άφοΰ 

έστρατολογήθησαν διά μεγάλων χρηματικών θυσιών υπέρ τούς χίλιους 

'Υδραϊοι καί Σπετζιώται, μέλλοντες ωσαύτως νά χρησιμοποιηθώσι καί 

κατά ξηράν, ών τήν άνδρείαν έξετίμα πολύ ό ναύαρχος, καί τεθέντες 

ύπό τάς διαταγάς τού πρεσβυτέρου Οϋρκουάρτου ' . 

Μέχρι τούδε ά Καραϊσκάκης έκίνει βαθμηδόν πρός τά πρόσω τά 

ταμπούρια του, ούτως ώστε οί Τούρκοι οί σταθμεύοντες έντος τής μονής 

τοΰ Ά γ . Σπυρίδωνος καί έν τώ τελωνείω τού Πειραιώς σχεδόν εντελώς 

άπεκλείσθησαν, μόνον δέ τινα όχυρώματα κείμενα έν τώ πεδίω μεταξύ 

τού σταθμού τούτου καί τής θέσεως τής περιφραχθείσης ύπό τού σερα-

σκέρη έπί τών προπόδων τοΰ Κορυδαλλού, παρεϊχον τοϋ λοιπού αϋτοϊς 

συγκοινωνίαν έπίπονον καί έπικίνδυνον. 

Άφικόμενος ό Κόχραν τή 25 Απριλίου (v.), διέταξεν ευθύς τούς ναύ-

τας του νά προσβάλωσι τά όχυρώματα, οΐτινες μετά ταχεϊαν έφοδον 

έκυρίευσαν πέντε έκ τούτων Τοϋρκοι δέ περί τούς 400, οϊτινες ήδυνή-

θησαν νά άποδράσωσιν έν μέσω τής προσβολής, έρρίφθησαν εντός τού 

μοναστηρίου, ούτινος νΰν ή συγκοινωνία μετά τοΰ σερασκερη τελείως 

διεκόπη, ένώ οί Ελληνες ού μόνον κατέλαβον τά κυριευθέντα όχυρώ-

ματα, άλλά καί κατεσκεύασαν προσέτι νέα, ούτως ώστε αποκατέστησαν 

έμεινεν έξω και έξεκρότησεν άνευ αποτελέσματος. Ελέχθη ότι αϊ παραστάσεις 
τών προξένων, ότι πυρπολουμένου τοϋ Αιγυπτιακοϋ στόλου ήθελον συγκατα-
στραφή πολλά Ευρωπαϊκά πλοία ευρισκόμενα τότε εντός τοϋ λιμένος, απέτρεψαν 
τόν ναυαρχον τής επιχειρήσεως ταύτης. 

1 Ό εΰτολμος ούτος στρατιώτης, εις ον απενεμήθη υπό τοϋ Κόχραν ό βαθμός 
τοϋ άντισυνταγματάρχου, άπέθανεν έπειτα έν Γραμβούση τής Κρήτης, όπου είχε 
διορισθή φρούραρχος, ο δέ νεώτερος τούτου αδελφός Δαυίδ, ο ύστερον κτησάμε-
νος φήμην ώς απολογητής τών Τούρκων, ήτο τότε νεαρώτατος, υπηρετών ώς 
εθελοντής ύπό τον πρεσβότερον αδελφόν. 
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πάλιν τήν συνάφειαν μεταξύ της έπί τοΰ Φαλήρου θέσεως και τής παρά 

τό Κερατσίνι. 

Νϋν δέ ή φρεγάττα και οκτώ μικρότερα ελληνικά πλοία έπλευσαν είς 

τόν Πειραιά και έκανονιοβόλησαν τήν ήδη άπό τοϋ πρώτου πυροβολισμού 

σχεδόν εντελώς καταστραφεϊσαν μονήν. Τηλεβόλα εξήχθησαν τών πλοίων 

και μετηνέχθησαν έπί τών υψωμάτων τοΰ Φαλήρου, οπόθεν ήρξαντο 

πυροβολοϋντες σφοδρώς κατά του σωροΰ εκείνου τών πετρών. Ούχ ήττον 

ή τουρκική φρουρά ήμύνετο μετ' απτόητου επιμονής, κρυπτομένη εντός 

τοϋ χώματος και όχυρουμένη εντός τών ερειπίων. Οί Ελληνες όμως, άτε 

στερούμενοι βλημάτων, ησαν τόσω όλιγώτερον διατεθειμένοι πρός έφοδον, 

όσω άφ' ενός μέν έπρεπε νά φοβώνται τήν άπεγνωσμένην άντίστασιν τής 

ορουράς ταύτης, άφ' έτερου δ όμως ειχον τήν ασφαλή ελπίδα, ότι ή 

έλλειψις ζωαρκειών και ύδατος ήθελον εξαναγκάσει τούς Τούρκους είς 

παράδοσιν. Πράγματι οί ύστατοι τοίχοι τής εκκλησίας τής μονής κατα-

θρυμματισθεντες ύπό τών φοβερών τηλεβόλων τών άπό τού στόλου και 

τού υψώματος έπλήρωσαν χώματος τήν μόνην δεξαμενήν, ώστε τή 23 

(ν.) ή φρουρά έξαντληθεϊσα ύπό τής δίψης παρεδόθη έπί τώ δρω τής 

ελευθέρας εξόδου και τής διατηρήσεως τών όπλων της. 

Ημεϊς δέ κατά τήν παρουσίαν ημών έν τοις πράγμασι τούτοις εϊχο-

μεν στήσει το κατάλυμα ημών έπί τής Μουνιχίας κατά τήν άκραν 

αυτής πρός τόν Πειραιά, ουχί μακράν τού μοναστηρίου εντός καταρ-

οευσάσης δεξαμενής, ης οί ήμίπτωτοι θόλοι μόλις έστέγαζον ημάς άπό 

τής βροχής και τής νυκτερινής δρόσου. Έκεΐ έμάθομεν τήν συνθηκο-

λόγησιν, ής μέγα μέρος τού ελληνικού στρατοΰ ολίγον ή ουδόλως ειχεν 

άντιληφθή. Τό γεγονός τούτο τό δεικνύον έλλειψιν προνοίας έκ μέρους 

τών αρχηγών (γνωστού όντος τοΰ χαρακτήρος τών στρατευμάτων) είχεν 

απαίσια έπακολουθήματα. Οί Ελληνες κραυγάζοντες ήτιώντο προδο-

σίαν και πολλοί έπίστευον ότι ο Καραϊσκάκης και άλλοι αρχηγοί είχον 

δεκασθή ύπό τών Τούρκων, στερήσαντες ούτω τούς πολιορκητάς τά 

λάφυρα έκ χρυσοΰ και πλουσίων όπλων, άτινα ένόμιζον ότι θά εύρισκον 

παρά τή φρουρα. Είσήλασαν σωρηδόν εντός τοΰ μοναστηρίου, ήμεϊς 

δ' ήκούσαμεν αίφνης ζωηρον πυροβολισμόν, ον ύπεθέσαμεν ώς ανήκοντα 

είς έφοδόν τινα, ήν οί Τούρκοι έποίουν πρός λύτρωσιν τών αιχμάλωτων. 

[ Επεται συνέχεια]. 
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΙΝ ΑΥΤΗΣ 

Ώ ς εν άρχη έλεγομεν, ή έν Βυζαντίω χριστιανική τεχνη έμορφώθη 

διά της αναμίξεως ποικίλων καλλιτεχνικών στοιχείων, συριακών, 

άλεξανδρεωτικών, μικρασιατικών και ρωμαϊκών. Κατα την Δ΄ εκα-

τονταετηρίδα ή νεα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας κατέστη κληρο-

νόμος καϊ της αρχαίας κλασικής και της αρχεγόνου χριστιανικής τέχνης, 

ή δ' εύνοια ην έπεδαψίλευσεν ό Κωνσταντίνος πρός τους καλλιτεχνας 

συνετελεσεν όπως συρρεύσωσιν έν Βυζαντίω ούτοι έκ τών χωρών έν 

αίς αϊ τέχναι αί πρότερον τοσούτον άκμάσασαι ηφανίζοντο βαθμιαίως. 

Η τοιαύτη πανταχόθεν συρροή ανόμοιων καλλιτεχνικών συστημά-

των συνετέλεσε πρωτίστως όπως μορφωθη τέχνη τις ανάμικτος, ητις 

ές έκαστου κατα μέρος συστήματος πλουτισθεϊσα δέν άφωμοιώθη ώρι-

σμενως προς ουδέν ές αυτών. Εις την εύδοκίμησιν της νέας ταύτης 

τέχνης συνετελεσεν, ώς παρατηρεί εϋστόχως ό S t r z y g o w s k i , και ή γει-

τνίασις τών ανεξάντλητων λατομείων της Προκοννήσου, ατινα παρείχον 

άφθονον και άριστον ΰλικόν δια τα ποικίλα μνημεία άτινα έσώρευσεν εν 

Βυζαντίω η πρός τδ οίκοδομεΐν τάσις τοϋ Κωνσταντίνου και τών δια-

δόχων αύτοΰ. Κατα τον αυτόν βυζαντινολόγον μάλιστα είς τών λόγων 

δι' ους έξελεσεν ό αυτοκράτωρ ώς τόπον ιδρύσεως νέας πρωτευούσης πόλιν 

παρα την Προποντίδα είναι ϊσως η γειτνίασις τών λατομείων τούτων. 

Ή σπουδαιότατη αύτη αφετηρία νέας καλλιτεχνικής δράσεως εντε-

λώς μέχρι τοϋδε παρωράθη, πρώτος δ' ό προμνημονευθείς S t r z y g o w s k i 

επέστησε την προσοχην τών περί την βυζαντιακην τεχνην ασχολουμέ-

νων, ισχυρισθείς ευλόγως ότι ή τεχνη αύτη άρχην έχει αύτην την κτί-

σιν της Κωνσταντινουπόλεως. Η ρυμοτομία της πρωτευούσης μαρ-

τυρεί έναργώς ότι η Κωνσταντινούπολις είχε τύπον μάλλον ελληνιστικής 

πόλεως της Ανατολής η καθαρώς ρωμαϊκόν. Αί μετα στοών κύριαΙ 

της πόλεως οδοί αί καλούμεναι εμβολοι ειχον συριακην καταγωγην, ώς 

και ο λεγόμενος μεσόμφαλος της πόλεως ό ιστάμενος μεταξυ τών τριών 
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δυτικών και των τεσσάρων ανατολικών λόφων, όστις ωσαύτως ήτο έν 

χρήσει έν Συρία. Και αί δημόσιαι δέ κινστέρναι, ών υποδείγματα δέν 

εϋρίσκομεν έν τη Δύσει, εισήχθησαν υπό Συρίων αρχιτεκτόνων, ώς 

βραδύτερον ΰπό Αλεξανδρινών αί μετα κιόνων. Πανταχού δ' έν τη 

θρησκευτική ώς και έν τη άστικη αρχιτεκτονική έπεκράτησαν ανατολικά 

στοιχεία, εις δέ τα γλυπτά κοσμήματα τών οίκοδομημάτων παρατη-

ρούνται μικρασιάτικαι και συροαιγυπτιακαί λεπτομερειαι 1 . 

Έν τη αρχιτεκτονική των ναών καταφαίνονται άπό της Δ ' έκατον-

ταετηρίδος ουσιώδεις μεταξύ Ανατολής και Δύσεως δ ιάφορα ι .Ότ ι ίδια 

χαρακτηρίζει τας έν τη Ανατολή βασιλικάς είναι ό μετασχηματισμός 

τοϋ νάρθηκος και τών άνωθεν τών πλαγίων κλιτών υπερώων. Εις τας 

μετατροπας ταύτας έπεδρασεν ωσαύτως ή Συρία, έν ή και διεσώθησαν 

τα άξιολογώτατα υποδείγματα ίδιορρύθμων βασιλικών, ούχ ήττον όμως 

και έν Κωνσταντινουπόλει ό ρωμαϊκός τύπος ενωρίς ηδη υπέστη σπου-

δαίας αλλοιώσεις πάντως έκ τών συριακών επιδράσεων. Εκείνο δ' όπερ 

χρήζει ιδίας όλως μνείας είναι αί μεταβολαι ας υπέστη έν τη Ανατολή 

ή αρχιτεκτονική τών επικέντρων ναών, έπηρεασθεισα ωσαύτως ΰπό τών 

έπιχωρίων τεχνικών παραδόσεων μάλιστα έν τη Μικρά Ασία και τη 

Συρία, έν αις ανευρίσκονται τα στοιχεία έξ ών έξεπηγασε κατα τό 

πλείστον ή μετά τρούλλων οικοδομική τών Βυζαντινών. 

Πριν η προβώμεν περαιτέρω, άναγκαίως θα προτάξωμεν τά άφορώντα 

εις την έρευναν τεχνικών τίνων συστημάτων της Ανατολής, άτινα συνε-

τέλεσαν εις την μόρφωσιν της βυζαντιακης τέχνης. Εις τοϋτο θ ' ά κ ο -

λουθησωμεν τάς λαμπράς μελετάς διαπρεπούς βυζαντινολόγου, τοϋ J . 

S t r z y g o w s k i , ού ανωτέρω πολλάκις έμνησθημεν. Ούτος διά του νεωστι 

δημοσιευθέντος έργου αύτοΰ Or ient Oder Rom, ού έποιησάμεθα χρησιν 

έν τη εκθέσει περί τών σαρκοφάγων της Κωνσταντίνης και Ελένης 2 , 

παρέχει πολυτιμοτάτας συμβολάς εις την ερευναν τών σκοτεινών άρχων 

της βυζαντιακης τέχνης. 

Έ κ τών πέντε μονογραφιών τοϋ βιβλίου τούτου ή πρώτη περιέ-

χει λεπτομερή και άναλυτικήν μελέτην κατακόμβης έν Παλμύρα 3 έξε-

ρευνηθείσης τώ 1899 ύπό του δόκτορος Μ . S o b c r n h e i m . Τό διά-

' Strzygowski, Byzantinische Kunst (Byz. Zeitsch. I σελ. 66 κ.ε) 
2 Ιδε ανωτέρω σελ. 47—48. 
3 Eine Orabanlage in Palmyra vom Jahre 259 ca und ihre Ge-

malde σελ.11—39 μετά ενός πίνακος καί δώδεκα έν τώ κειμένω εικόνων. 
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γράμμα της κατακόμβης ταύτης είναι σταυροειδές, εις αυτήν δέ φθάνει 

τις άφ' οΰ καταρριχηθη δΙά μέσου οιονεί καπνοδόχης, ληγούσης εις στενήν 

όπήν, ήτις άγει εις τό κεντρικόν διαμέρισμα της κατακόμβης, της αρχι-

κής αϋτης εισόδου ούσης νΰν έπικεχωσμένης. Το κεντρικόν δωμάτιον έχει 

μέγεθος 4 χ 4 και συγκοινωνεί κατα τας τεσσάρας αϋτοϋ πλευράς δια 

καμαρωτών ανοιγμάτων ενός μέτρου ευρέων μετα τών τριών παρακει-

μένων νεκρικών δωματίων, ενώ τό άνοιγμα της τετάρτης πλευράς άγει 

εις τήν έπιχωσθεΐσαν εισοδον. Τό μέσον τοϋτο δωμάτιον είναι άνευ 

κόσμου, καλύπτεται δ' υπό σταυροειδούς θόλου- τό έδαφος αύτοϋ είναι 

ΰψηλότερον κατά 1 —'2 μέτρα του εδάφους τών παρακειμένων δωμα-

τίων, άτινα έχουσι μέγεθος 8 χ 4 . Έ ξ αυτών τό έναντι της κατακεχω-

σμενης εισόδου διαιρείται πάλιν εις δύο διαμερίσματα και διακρίνεται 

τών άλλων κατα τήν διαρρύθμισιν και διακόσμησιν. Τό δεύτερον αύτοϋ 

διαμέρισμα ώς και τό άνοιγμα τό ίνοϋν αυτό μετα του πρώτου είναι 

πλουσίως κεκοσμημένα διά γραφών, ένώ τό κεντρικόν και τα δύο έτερα 

πλάγια δωμάτια είναι γυμνά παντός κόσμου. Έν τώ πρός άριστεραν 

δωματίω εύρηται επιγραφή μετα χρονολογίας «τάφος έν τώ μηνι Αδαρ 

τοϋ έτους 570» ήτοι τώ 259 μ. Χ . , έν δέ τώ πρός δεξιάν δωματίω 

ευρίσκονται τρεις σαρκοφάγοι έχουσαι σχήμα κλινών, φέρουσαι δ' εις 

μεν τας μακράς πλευράς άνά τεσσάρας προτομάς, εις δέ τάς στενάς, 

μορφας ολόσωμους κατακεκλιμενας. Πέριξ τών τριών διαμερισμάτων 

εύρηνται επιμήκη ανοίγματα πλάτους 0,40 περίπου, άτινα έχρησίμευον 

ώς τάφοι. Ή χωρίζουσα ταϋτα άπόστασις άπ' αλλήλων είναι 0,60. 

Ή της κατακόμβης ταύτης μελέτη, ήν έπιχείρησεν ό S t r z y g o w s k i , 

έπιχέει άπλετον φώς εις πολλά σκοτεινά ζητήματα της χριστιανικής έν 

γένει, ιδία δέ της βυζαντιακης τέχνης. Έ ν τών σπουδαιότερων ζητη-

μάτων, ου τήν λύσιν παρέχει ή μελέτη της κατακόμβης ταύτης, είναι 

τό διάγραμμα και ή κατασκευή τάξεως τίνος χριστιανικών μαυσωλείων 

άτινα είχον σχήμα σταυροΰ και άτινα πλημμελώς μέχρι τοϋδε ένο-

μ.ίζετο ότι είναι ακραιφνούς χριστιανικής προελεύσεως. Έ κ της αντι-

παραθέσεως τοϋ διαγράμματος της κατακόμβης πρός τό τών μαυσωλείων 

τούτων εξάγεται τό ασφαλές συμπερασμα ότι ή φυσική αφετηρία τών χρι-

στιανικών τούτων μνημείων πρέπει ν' άναζητηθη εις τά όμοιας χρήσεως 

υπόγεια μνημεία της Ανατολής, όποιον είναι τό έν Παλμύρα. Τοϋ τύπου 

τούτου τών χριστιανικών μαυσωλείων τελειότερον υπόδειγμα δέον να λογι-

σθη τό έν Κωνσταντινουπόλει τών αυτοκρατορικών οικογενειών, ό περί-
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πυστος ναός τών Αγίων Αποστόλων ό πρό πολλού ήδη αφανισθείς άπό 

προσώπου της γης. Ετερον μαυσώλειον παρέχον έν σμικρώ εικόνα τοϋ 

πρώτου είναι τό έν Ραβέννη της Γάλλης Πλακιδίας, εις ού τους τρεις 

βραχίονας τοϋ σταυρού σώζονται εισέτι κατά χώραν σαρκοφάγοι, ένώ ό 

μικρότερος χρησιμεύει ώς είσοδος. Μεταξύ τών δυο τούτων τύπων 

μεσολαβεί ό τοϋ Αγίου Ναζαρίου έν Μεδιολάνω. Ως δι ' ευφυών συλλο-

γισμών και της συγκρίσεως τών μνημείων αποδεικνύει ό S t r z y g o w s k i , 

ό τύπος ούτος αρχικώς ουδέν είχε κοινόν πρός την αρχιτεκτονικήν τών 

μετά τρούλλων οικοδομημάτων τό σταυροειδές σχήμα τών κατακομβών 

της έξηλληνισμένης Ανατολής, όπερ άπεμιμήθησαν, κατά τοΰτο μόνον 

έτροποποηθη ότι, Οπου έπεχωρίαζεν ή έπίκεντρος οίκοδομία, ήναγκά-

ζοντο νά χρησμοποιήσωσι τόν τροΰλλον ώς έν τώ ναώ τών Αγίων Απο-

στόλων τοϋ Ιουστινιανού, ένθα ό έν μέσω τρούλλος εΰρητο άπομεμονω-

μένος τών τεσσάρων άλλων τρούλλων τών βραχιόνων. Εις άλλα όμως 

μαυσωλεία, έν οίς έγένετο χρησις μάλλον τοϋ ρωμαϊκού τοξοειδούς συστή-

ματος, ώς έν Ά γ ί ω Ναζαρίω και Κέλσω της Ραβέννης, έχρησιμοποίη-

σαν τόν τροΰλλον μόνον διά τό μέσον, διά δέ τάς πλευράς τάς προωρι-

σμένας προς ύποδοχην τών σαρκοφάγων έχρησιμοποίησαν τά θολωτά . 

Ό μ ο ι α ι προς τήν κατακόμβην της Παλμύρας ευρέθησαν δύο έν Α λ ε -

ξάνδρεια ή μία ύπό τού Νερούτσου, ήτις έπεχωσθη αύθις, ή δ' έτέοα 

ύπό τού Botti παρά τό φρούριον S a l e h . Άμφότεραι, ών ή πρώτη ήτο 

ασφαλώς χριστιανική, έκαλύπτοντο ένδοθεν ύπό κονιάματος και ήσαν 

κεκοσμημεναι δι' εικόνων. Ό κ. S t r zygowsk i πιστεύει δτι σύν τώ χρόνω 

θέλει εύρεθη έν τη Ανατολή σειρά όλη υπογείων οικοδομημάτων τοιούτου 

τύπου, διότι τοΰτο είναι τό φυσικόν σχημα τών έπιχωρίων κατακομβών '2. 

Ά λ λ ' έξαιρετικης σπουδαιότατος έν τη κατακόμβη της Παλμύρας είναι 

ό έν αύτη περισωθείς γραφικός διάκοσμος και τά έργα της γλυπτικής. 

Και αί μέν τοιχογραφία1, εϋρηνται, ώς και ανωτέρω εϊπομεν, εις τόν αντι-

κρύ τη εισόδω νεκρικόν θάλαμον, εν τώ δευτέρω αυτού διαμερίσματι και 

τώ διαδρόμω τώ ένούντι αυτό μετά τοϋ πρώτου. Αι έν αύτοΐς εικό-

νες περιεσωθησαν σχεδόν ανέπαφοι, εϋρηνται δ' έπι τών επιμηκών 

φατνωμάτων τών έν είδει παραστάδων εκατέρωθεν τών τάφων και έπι 

τοϋ μεγάλου τοξοειδούς φατνώματος τού σχηματιζόμενου εις τό άκρον 

1 Strzygowski ένθ. ά. σελ. 20. 
' Αυτόθι σελ. 21. 
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τοϋ θαλάμου ύπό της ήμικυλινδρικης οροφής αύτοϋ. Έν τω τελευταίω 

τούτω φατνώματι παρίσταται ή ύπό του Οδυσσέως άναγνώρισις τοϋ 

Άχιλλέως μεταξύ τών θυγατέρων τοΰ Λυκομήδους, έν δέ τοις πρώτοις 

εύρηνται κάτω μεν έν μικροΐς πλαισίοις ποικίλα θέματα πανθήρων διω-

κόντων έλάφους, πτηνών κτλ . , άνωθεν δ' αυτών, χωριζόμενα δι άλλων 

πλαισίων μετα γεωμετρικών σχημάτων και επιγραφών, τα κύρια 

και πολυτιμότατα διά τήν έξέλιξιν της τέχνης θέματα, πτερωταί 

μορφαϊ άνέχουσαι δι αμφοτέρων τών χειρών δίσκους, έν οίς αί προτομαί 

τών παρακειμένων νεκρών (είκ. 28). Αί μορφαι αύται είναι, ώς παρατηρεί 

ο S t r z y g o w s k i , ελληνιστικάι παραδόσεις και χαρακτηρίζονται ώςΝίκαι . 

Ό τύπος αυτών ανάγεται μεχρι τών χρόνων της ακμής της τέχνης, 

διότι παραβάλλεται προς τήν αγγελον τήν κατερχομενην τοϋ Όλύμπου 

και έγγίζουσαν τό έδαφος διά τοϋ ποδός. Συγκρίνων δέ τόν τύπον τοϋ-

τον ό S t rzygowsk i πρός άπομιμήσεις ρωμαϊκών χρόνων ήτοι χαλκοΰν 

άγαλμα έξ Ηρακλείου, άποκείμενον νϋν έν τω μουσείω της Νεαπόλεως, 

και έτερον έν K a s s e l προερχόμενον έκ F o s s o m b r o n e της Ι ταλ ίας , 

επάγεται ότι, άν απλώς ετίθετο άνωθεν τού τελευταίου τούτου αγάλμα-

τος δίσκος, θα ειχομεν άκρβεστάτην άναπαράστασιν πτερωτής μορφής 

της παλμυριακης κατακόμβης. Διαφοράς ευρίσκει ούτος έν ταϊς τοιχο-

γραφίαις ότι ή δεξιά κνήμη τών Νικών εξέρχεται τοϋ χιτώνος γυμνή 

και ότι έχουσι τας κυματίζουσας έκείνας ταινίας καί τινας άλλας επου-

σιώδεις έν τη περιβολή διαφοράς, άς εξηγεί ώς προσθήκας μεταγενεστέ-

ρου χρόνων, ότε ή παράστασις της θεας Νίκης απέβη άπλη διακοσμη-

τική πρός τέρψιν τών οφθαλμών. Ο , τ ι όμως καθιστά πολυτιμωτάτας 

τας τοιχογραφίας ταύτας είναι Οτι περιέργως, ώς παρατηρεί ό Strzy-

g o w s k i , τό θέμα τούτο ούδαμοΰ ευρίσκεται έν ταίς κατακόμβαις της 

Ρώμης καί της Νεαπόλεως, ένώ άφ' έτερου έπιχωριάζει έν τη χρι-

στιανική τεχνη της Ανατολής. Ούτως είς τήν παρά τήν Άλεξάν-

δρειαν κατακόμβην τοΰ φρουρίου Saleh περιεσώθησαν τέσσαρες πτερωτοί 

άγαθοδαίμονες έν τη όροφη ανάλογοι πρός τας Νίκας της Παλμύρας. 

Τήν γνώμην δέ τού διαπρεπούς βυζαντινολόγου ότι ή βυζαντίακή τέχνη 

διά συριακών καί αιγυπτιακών ίδια στοιχείων συνεπήχθη λαμπρώς τεκ-

μήριοι ή ύπό τού S a l z e u b c r g κατα τας ύπό τοϋ Fossa t i γενομένας 

έπισκευας έν τη Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως άνεύρεσις αναλόγου 

τοιχογραφίας έν τώ μικρώ θόλω τοΰ παρεκκλησίου της νοτίου πλευράς 

παρά τήν γυναικωνίτιδα. Έν αύτη εικονίζονται τέσσαρες άγγελοι μετά 



Eικ, 2 8 . Γραφικός διακοσμος της παλμυριακης κατακόμβης (Strzygowski). 
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ανυψωμένων χειρών άνέχοντες δίσκον έν τώ μέσω τοϋ θόλου. Ή αύτη 

δάταξις εύρηται και έν τώ ναώ της S . P r a s s e d e έν Ρώμη έν τω 

παρεκκλησιω τοΰ Άγιου Ζήνωνος, ένθα οί άγγελοι φέρουσι δίσκον μετά 

της εικόνος τοϋ Χρίστου. Έν Ά γ ί ω Βιταλίω της Ραβέννης έν καλλίστη 

τοιχογραφία άντϊ τοΰ Χρίστου έν τώ δίσκω εύρηται ό Aμνός, ώς και έν 

τώ ναώ τοΰ T o r c e l l o . Έν Κωνσταντινουπόλει δέ εύρηνται έν άνα-

γλύφοις και Νϊκαι άνέχουσαι δίσκους, ώς έν τινι εύρεθέντι παρά τήν 

πύλην τοΰ Βαλατά άποκειμένω δέ νΰν έν τώ αύτοκρατορικώ μσυσείω. 

Ωσαύτως δέ εύρηται ανάλογος μορφή έπί έλεφαντίνου δίπτυχου της 

βιβλιοθήκης τοΰ Μονάχου ' . 

Έτερα τοιχογραφία της κατακόμβης ούχ ήττον σπουδαία τών άνω-

τέρω είναι ή έν τη είκόνι 29. Έν αύτη παρίσταται γυναικεία μορφή 

ιστάμενη πρό τοίχου οστις άνυψοΰται μεχρι τών ώμων αυτής. Έπί τοΰ 

τοίχου τούτου εύρηται πρός άριστεραν καλαθίσκος πρός δεξιάν δέ μικρόν 

κυτίον, ενώ παρά τους πόδας πρός δεξιάν διακρίνεται έδώλιον. Η γυνή 

ισταται έστραμμενη ήρεμα πρός δεξιάν,κρατούσα δΙά τοΰ άριστεροΰ βρα-

χίονος βρέφος- ή κεφαλή είναι ομοίως κεκοσμημενη ώς εϊς τας άλλας 

γυναικείας μορφας τών δίσκων, άλλα πλουσιώτερον.Έπί της υψηλής κομ.-

μωσεως, έξ ής καταπίπτει πέπλος, ύπάρχουσι σειραί πολυτίμων λίθων, 

είς τα ώτα και περί τόν λαιμόν φέρει μαργαρίτας, εις τους βραχίο-

νας ψέλια. Ό ιματισμός αυτής συνίσταται έκ χιτώνος έχοντος βραχείας 

καί ευρείας τας χειρίδας. Τό πράσινον ΐμάτιον διασταυροΰται άνωθεν 

τού στήθους πρός τόν άριστερόν βραχίονα. Τό βρέφος τό αρκούντως 

μέγα φέρει χιτωνίσκον καί κρατεί τήν μίαν χείρα έπί τού στήθους, τήν 

δ' έτέραν έπι τού κόλπου άπτόμενον της δεξιάς χειρός της μητρός. Ή 

γυνή φέρει ερυθρά σανδάλια. Κατά τήν έπιγραφήν τήν εύρισκομένην 

άνω ή είκών αύτη παριστά τήν Ba(d)a θυγατέρα τοΰ Σίμωνος, ίσως 

εκείνου ού τό όνομα εύρηται άλλαχοΰ της κατακόμβης 2 . Ό τύπος καί 

ή στάσις της προκειμένης τοιχογραφίας είναι πολυτιμότατα έπικουρή-

ματα εις τήν έρευναν τών αρχών μιας τών κυριωτάτων παραστάσεων 

της χριστιανικής, ίδια δέ της βυζαντιακής τέχνης, της βρεφοκρατούσης 

Θεοτόκου, ήτις κατέστη ή μάλλον προσφιλής θρησκευτική είκών τών χρι-

στιανών της Ανατολής. Ώ ς έκ της εικόνος γίνεται κατάδηλον, μεγάλη 

1 Strzyijoswki αυτόθι σελ. 26 κ. έ. 
2 Αυτόθι σελ. 17 ε. 
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Eικ.29. Η βρεφοκρατουσα γυνή, εκ της παλμυρ.κατακόμβης (Strzygowski). 
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είναι ή όμοιότης της μετα τοϋ βρέφους γυναικός πρός την Όδηγητριαν 

τών Βυζαντινών ήτοι τόν τύπον της Θεοτόκου της φερούσης δια της 

αριστεράς, έστιν ότε δέ και δια της δεξιάς, χειρός το βρέφος, έν αντιθέ-

σει πρός τόν έτερον τύπον αυτής τον παριστώντα αυτήν φέρουσαν έπί 

τοΰ στήθους τον Ίησοΰν έν δίσκω, ήτις γνωρίζεται δ ά τοΰ ονόματος 

Θεοτόκος τών Βλαχερνών. Καταφανές είναι ότι είς τήν γλυκεϊαν και 

χαρίεσσαν εικόνα της μητρικής στοργής της Θεοτόκου οί χριστιανοί της 

Ανατολής ένεπνεύσθησαν έξ αρχαιοτέρων προτύπων της ελληνιστι-

κής τέχνης. 

Καί έξ ανάγλυφων δέ της κατακόμβης ποριζόμεθα πολύτιμους συμ-

βολάς δια τήν μελέτην τών άρχων της χριστιανικής τέχνης. Ούτως έν 

παραστάσει γυναικός νηθούσης. ήν δημοσιεύει μετα πολλών άλλων ό 

Strzygowski ,δ ιαβλέπει τις τόν έπικρατήσαντα τύπον της Θεοτόκου έν 

τη σκηνή τοΰ Εύαγγελισμοΰ, ένθα παρίσταται αύτη ομοίως κρατοΰσα 

τήν άτρακτον. 

Ά λ λ ' είς τήν έρευναν τών αρχών της βυζαντιακής γλυπτικής τα 

μέγιστα συμβάλλει έτερον μνημεϊον της χριστιανικής Ανατολής, ούτινος 

ή μελέτη αποτελεί τήν δευτέραν μονογραφίαν τοΰ βιβλιου τοΰ Strzy-

g o w s k i . Τοΰτο είναι τό έν τη είκόνι 30, όπερ είναι εν τών λαμπρότε-

ρων λειψάνοιν τής χριστιανικής πλαστικής. Τό άνάγλυφον τοΰτο από-

κειται νΰν έν τώ μουσείω τοΰ Βερολίνου καί είναι έκ μαρμάρου και 

πρόστυπον. Έν αύτώ παρίσταται ό Χριστός μετά δύο αποστόλων εντός 

αρχιτεκτονικών πλαισίων, ών ό πλούσιος κόσμος αναδεικνύει ώραιότερον 

τάς σεμνάς αυτών μορφάς. Είναι μεν τά πρόσωπα αυτών άποκεκρου-

σμένα καί έκ τοΰ κάτω μέρους τοΰ ανάγλυφου άπωλέσθησαν τεμάχια, 

άλλα τοΰτο δεν μειοϊ τήν μεγαλοπρεπή άποψιν τοΰ συνόλου. Η άξια 

τοΰ τεμαχίου δΙά τήν ίστορίαν τής εξελίξεως τής τέχνης είναι ανεκτίμη-

τος. Τό άνάγλυφον νυν είναι ύψους 1,42 καί πλάτους 1,24.Η κυρία έν 

τώ μεσω μορφή παριστά ύψιτενή νεανίαν άγένειον, μετά μακράς ούλης 

κόμης, ταινία άναδεδεμενης ϊσταται κατ ενώπιον έν πτυχωτοίς ίμα-

τίοις, τό σώμα έρείδων έπί τοΰ δεξιού ποδός ό δεξιός αύτοΰ βραχίων 

ύψοΰται πρός τό στήθος εντός πτυχής τοΰ ιματίου ουδέν ταράττει τήν 

έντύπωσιν ήρεμου σεμνότητος, καί αυτό τό βλέμμα είναι απλανές. Ή 

1 Ein Christusrelief kleinasiatischer Richtung σελ. 40—64 μεθ' ενός 
πινακος καί δεκατριών έν τώ κείμενοι εικόνων. 
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Εικ. 30. Το χριστιανικών ανάγλυφαν τής Περιβλέπτου ( S t r z y g o w s k i ) • 
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μορφή χαρακτηρίζεται ώς Χριστός διά τοΰ σταυρωτού στέφανου δόξης 
(nimbus) τοΰ περιβάλλοντος τήν κεφαλήν αύτοΰ - φέρει μακρόν χιτώνα 
και πέδιλα δι' ιμάντων προσηρμοσμενα εις τους γυμνοΰς πόδας. Αί δύο 
εκατέρωθεν μορφαι μικρότεραι οϋσαι στρέφουσι την κεφαλήν προς τόν 
Ιησοΰν, έρειδόμεναι αντιθέτως ή μεν προς δεξιάν έπι τοϋ δεξιού ή δέ 

προς άριστεραν έπι τοΰ αριστερού ποδός. Φέρουσι δι ' αμφοτέρων τών 
χειρών άντικείμενόν τ ι . Τό του πρός άριστεραν δεν σώζεται, τό δέ τοΰ 
έτερου είναι βιβλίον ή δίπτυχον 1 . 

Τό άνάγλυφον προέρχεται έκ της εις τήν κυριότητα τών Αρμενίων 
περιελθούσης αρχαίας βυζαντιακής μονής της Περιβλέπτου (Σουλλού 
Μοναστήρ), κειμένης πάρα τήν συνοικίαν τών Ψαμαθειων. Η μονή αύτη 
έκτίσθη τω 1031 ύπό του αύτοκράτορος Ρωμανοΰ τοΰ Αργυρού καϊ 
κατέστη μία τών λαμπρότατων καϊ ίστορικωτάτων της Κωνσταντινου-
πόλεως. Έν αύτη ετάφη πλην τού κτήτορος και Νικηφόρος ό Βοτα-
νειάτης. Τά τελευταία της αρχαίας μονής λείψανα ήφανίσθησαν κατα 
τήν έν έτει 1877 πυρκαϊάν. 

Πλήν τού προκειμένου ανάγλυφου παλαιάς χριστιανικής τέχνης έν τη 
μονή περιεσώθησαν και δύο κιονόκρανα, ατινα ειδεν ό S t r z y g o w s k i τω 
1889 έπι τού άνδήρου τοΰ προ τού ναού. Κ α τ ' αυτόν τα κιονόκρανα 
ταΰτα δέν δύνανται ν' άνήκωσιν είς τήν άρχικήν οίκοδομήν τοΰ 1031. 
Συγκρινόμενα καϊ πρός αυτα τα αρχιτεκτονικά κοσμήματα της μονής 
τού Στουδίου και της πύλης Θεοδοσίου τοΰ Β ' της κειμένης πάρα τό 
Έπταπύργιον, φαίνονται αρχαιότερα. Τό άνάγλυφον τοΰ Χριστού δέν 
είναι βέβαιον άν ευρέθη εντός της μονής ή μετεκομίσθη άλλαχόθεν 
Πιθανόν ότι και τοΰτο εκείτο έν ταϊς έπιχώσεσιν έν αίς ευρέθησαν και 
δύο έτερα ανάγλυφα τής Θεοτόκου καϊ τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ, άτινα 
και ταΰτα μετεκομίσθησαν εις Βερολίνον. 

Τό άνάγλυφον ανήκει είς σαρκοφάγον, είς έκείνην πιθανώτατα έν ή 
ετέθη τό σώμα τοΰ Βοτανειάτου, ώς δ' ό κ. S t r zygowsk i πείθεται δ ά 
ποικίλων συλλογισμ.ών και έκ τής κοινής παρα Βυζαντίνοις επικρατούσης 
συνήθειας να ποιώνται χρήσιν προγενεστέρων σαρκοφάγων, ή προκει-
μένη μετεκομίσθη άλλαχόθεν είς τήν μονήν τής Περιβλέπτου. Έ κ τής 
συγκριτικής μελέτης τού ανάγλυφου πρός έτερα ανάλογα τήν τεχνοτρο-
πίαν αποδεικνύει ούτος οτι προέρχεται έκ Μικρας Ασίας καϊ ώρισμένως 

1 Strzygowski αυτόθι σελ. 40 έ. 



76 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

έκ Νίκαιας. Τα άλλα μνημεία πρός α παραβάλλει τό άνάγλυφον της 
Περιβλέπτου ό Strzygowski είναι πρώτον, τεμάχιον ακρωτηρίου έκ 
Νικαίας, όπερ έν τη πλαισιώσει είναι όμοιον είς τά οδοντωτά και ωοειδή 
κοσμήματα,καί δεύτερον, ή σαρκοφάγος της Σελευκείας (νϋν έν τω αύτο-
κρατορικώ μουσείω Κωνσταντινουπόλεως),ήτις παρουσιάζει έν τοις πλαι-
σίοις την αϋτην περίπου διακόσμησιν. Νομίζει δ' οτι ταΰτα μετά τοΰ της 
Περιβλέπτου άποτελοΰσι κανονικήν έξέλιξιν, ής άρχαιότερον υπόδειγμα 
είναι τό τεμάχιον της Νικαίας, μεσον ή σαρκοφάγος της Σελευκείας και 
νεώτατον τό χριστιανικόν άνάγλυφον τοΰ Χρίστου. Πρός τήν σαρκο-
φάγον της Σελευκείας σχετίζονται ανάγλυφα σαρκοφάγου άποκείμενα 
νΰν έν τώ μουσείω τοΰ Ικονίου, παριστώντα δε σκηνάς έκ τοΰ βίου τοΰ 
Άχιλλέως, εξ ών εκείνη έν ή ούτος εικονίζεται έν μέσω τών θυγατέρων 
τοΰ Λυκομήδους έχει μεγάλην άναλογίαν πρός την όμοίαν τοιχογραφίαν 
της Παλμΰρας. Δικαιούμεθα, επιλέγει ό Strzygowski, νά συμπερά-
νωμεν έπί τη βάσει τών είρημένων οτι τό έν Βερολίνω άνάγλυφον της 
Περιβλέπτου ανήκει είς κύκλον τέχνης έπιχωριάζοντα είς χρόνους 
αρχαίους έν Μικρα Ασ ία . Απροσδόκητος δέ βλέπομεν ομοίους σαρκο-
φάγους έν Ι τ α λ ί α αϊτινες ανάγονται είς τους αυτούς χρόνους. Τοιαΰται 
είναι ή ποτέ έν τη έπαύλει Ludovisi η ύπό τοΰ Garrucci μνημο-
νευομένη ώς χριστιανική, νΰν έν τώ βρεττανικώ μουσείω, προερχομένη 
ωσαύτως έκ Ρώμης, καί ή έν τω μεγάρω R i c c a r d i της Φλωρεντίας . 

Οσον άφορα είς τήν χρονολογίαν τοΰ ημετέρου ανάγλυφου, εάν κρίνη 
τις έκ τοΰ άνδριάντος τοΰ Καλοΰ Ποιμένος τοΰ έν τώ μουσείω τοΰ 
Λατερανοΰ, όστις ανάγεται είς την Γ η τάς αρχάς της Δ΄ έκατονταετη-
ρίδος, κατ' άναλογίαν πρέπει τις ν' άποδώση καί τοΰτο είς την αυτήν 
έποχήν. Είς τοΰτο έκ πρώτης όψεως αντίκειται ό σταυροφόρος στέφανος 
τοΰ Χρίστου, όστις νομίζεται εισαχθείς εις τή,ν τέχνην κατά τήν Ε ' εκα-
τονταετηρίδα, άλλ' ώς δι άλλων μνημείων αποδεικνύει ό κ. Strzy-
gowski, άτινα θά μνημονεύσωμεν κατωτέρω, ό τοιοΰτος στέφανος 
ανάγεται είς τήν Δ ' εκατονταετηρίδα, είς ην αποδίδει ούτος καί τά 
προκείμενον άνάγλυφον *. 

Έ κ τών άλλων μνημείων τών μαρτυρούντων τήν μεγίστην έπίδρα-
σιν τής Ανατολής έπί τόν σχηματισμόν τής βυζαντιακής τέχνης μνημο-

1 Αυτόθι σελ 50 έ. είκ. 18, 19, 20. 
2 Αυτόθι σελ. 60. 
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νεύομεν ηδη μιας παραστάσεως τοϋ Χρίστου χρονολογουμενης από τοϋ 

πρώτου ήμίσεος της Δ ' έκατονταετηρίδος (είκ. 31), ητις δύναται να 

νομισθη ως τό άρχετυπον της ύστερον έν Βυζαντίω κανονικής απεικονί-

σεως τοϋ Παντοκρύτορος. Ή είκών αύτη εύρηται έν τω πυθμενι φιάλης 

Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου, ήτις τεως ανήκουσα εις την συλλογην τοϋ 

κόμητος Tyskiewicz, απόκειται νΰν εν τω βρεττανικώ μουσειω. Ή 

φιάλη αύτη είναι ές οπτης γης και ηδη συντετριμμένη. Η έν αύτη 

όλη παράστασις αποτελείται έκ τοϋ Χρίστου έν τω μεσω, καθήμενου 

Ίσως, γενειώντος και μετα παχείας κόμης, έκτείνοντος την δεξιάν, ένω 

δια της αριστεράς φερει βιβλίον, ου ύποφαίνονται ίχνη και έκ τών εκα-

τέρωθεν έν δίσκοις κεφάλων Κωνσταν-

τίνου καϊ Φαύστης. Πέριξ εύρηται επι-

γραφή, ητις συμπληρουμενη έχει ούτως 

+ FLAV. VAL . CONSTANTINUS 
PIUS FELIX A U G U S T U S . CUM 
FLAV. MAX. F A U S T A . A U G U S T A . 

Ή φιάλη προέρχεται έξ Αιγύπτου, 

ώς εξάγεται πλην άλλων και έκ της 

άμφιεσεως τοϋ Χρίστου, είναι δέ πολυ-

τιμότατον μνημεϊον δ ά την ίστορίαν 

της βυζαντιακης τέχνης. Έξ αύτοϋ 

διδασκόμεθα δ ά τοϋ ασφαλέστατου 

τρόπου και έν συνδυασμω προς άναμφι-

σβητητον χρονολογίαν δτι ό σταυροφό-

ρος στέφανος τοϋ Χρίστου έπεκράτει ηδη έν τη τεχνη κατα τό πρώτον 

ήμισυ της Δ ' έκατονταετηρίδος, όπερ επικουρεί προς τοις άλλοις εις την 

γνώμην τοϋ Strzygowski ότι τό μικρασιατικόν άνάγλυφον της Περί-

βλεπτου, τό ανωτέρω περιγραφέν ανάγεται εις την Δ ' εκατονταετηρίδα. 

Αλλ' ό,τι καθιστα την εικόνα της φιάλης ταύτης σπουδαιότατον 

ιστορικόν μνημείον είναι ό τύπος τοϋ Χρίστου. Ή σύγκρισις αύτοϋ πρός 

την κυριωτάτην τών παραστάσεων της βυζαντιακης τέχνης, Χριστόν τόν 

Παντοκράτορα, ίδια πρός τόν έν τω ψηφιδωτώ της κυρίας εισόδου της 

Άγιας Σοφίας, καθιστά άναμφισβήτητον ότι ό τύπος ούτος έμορφώθη 

κατά την Δ ' εκατονταετηρίδα και οτι είς τοϋτο συνετέλεσεν ή ισχυρά 

έπίδρασις της Ανατολής 1 . 
1 Stizygowski αυτόθι σελ 62 κ. ε. 

Eικ.31. Ό Χριστος της φιαλης 
του Κωνσταντίνου ( S t r z y g o w s k i ) 
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Ό τρόπος καθ ον φέρεται ό μανδύας έν τη είκόνι της φιάλης είναι 

στερεότυπος είς πολλά αιγυπτιακά μνημεία. Τό κυρίως χαρακτηριστικόν 

της προκειμένης τεχνοτροπίας έν τη πτυχώσει εύρηται έν τώ δεξιώ 

ώμω τοϋ Χρίστου. Έ ν τώ ψηφιδωτώ της Άγιας Σοφίας ό μανδύας 

αφήνει τόν ώμον ελεύθερον, 

ένώ έν τη φιάλη καλύπτει έξ 

ημισείας αυτόν. Τ ά καθέκα-

στα της άμφιέσεως του έν τη 

φιάλη τοϋ ΚωνσταντίνουΧρι-

στοΰ συμπληροΰνταικαί καθί-

στανται σαφέστερα έκ της 

συγκρίσεως αύτοϋ πρός έτε-

ραν αύτοϋ εικόνα αιγυπτια-

κής προελεύσεως, ήτις ωσαύ-

τως συμβάλλει μεγάλως είς 

τήν έξερεύνησιν τών αρχών 

της βυζαντιακής εικονογρα-

φίας. Ή δευτέρα αύτη είκών 

εύρηται έν τινι πινακίδι της 

έν Παρισίοις συλλογής M a s -

pero (είκ. 32), προερχομένη 

έκ τίνος παρά τό Άσσουαν 

κώμης. Ό τύπος της κεφα-

λής, ή θέσις τών χειρών καί 

ή διάθεσις τών πτυχώσεων 

είναι συγγενή πρός τα τοΰ 

Χρίστου της φιάλης. Τοΰτο 

δ αποκλείει καί την ύποψίαν 

ότι πιθανώς ή φιάλη είναι κί-

βδηλος, ήν παρέχει κυρίως τό 

ότι τό όνομα τοΰ Κωνσταν-

Εικ.32. Ό Χρίστος τής συλλογής Maspero 
(Strzygowski) 

τίνου γέγραπται C O S T ANTINUS, άνευ δηλαδή τοΰ πρώτου Ν.Υπέρ της 

γνησιότητος συνηγορεί προσθέτως καί ή ιδιάζουσα εκείνη οσμή, η κοινή είς 

τά κοπτικά όστρακα καί τά υφάσματα, δΓ ων περιε'βαλλον τάς μομίας 1 . 

1Strzygowski αυτόθι. 
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Είς τούς κλάδους της πρώτης έν τη Ανατολή χριστιανικής τέχνης 
νΰν διά τοΰ κ. Strzygowski προστίθεται νέος, τέως όλως άγνωστος, 
όστις κέκτηται μεγίστην σημασίαν διά τόν προσδιορισμόν τής χριστια-
νικής γραφικής 1. Τόν κλάδον τοΰτον τής τέχνης άποτελοΰσι τά εικονο-
γραφημένα υφάσματα τά προελθόντα είς φώς κατά τους τελευταίους χρό-
νους έξ αιγυπτιακών τάφων, φέροντα δέ ποικίλας βιβλικάς παραστάσεις. 

Έ ξ αυτών σπουδαιότατα είναι τά τεμάχια μεγάλου υφάσματος ανή-
κοντα τέως είς τόν δόκτορα R e i n h a r d t , όστις ήγόρασε ταΰτα έν Αίγύ-
πτω, δύο έτερα τοΰ έν Βερολίνω Μουσείου της Καλλιτ. Βιομηχανίας 
καί εν έν τώ καθεδρικώ ναώ τής γαλλικής πόλεως Sens . 

Τα τεμάχια R e i n h a r d t αποτελούνται έκ βιβλικών σκηνών λευκών 
έπί κυανοϋ πεδίου.Έν τών τεμαχίων τούτων σώζον αρκούντως τήν μίαν 
παραστάσεων αύτοϋ άπεικονίζομεν ενταύθα (είκ. 33). Έν τώ άνω τ μ ή -
ματι αυτής εκτείνεται ταινία κοσμουμένη διά φύλλων έλαίας ή δάφνης, 
ήτις χωρίζει τήν κάτω άπό τής άνω σειράς τών εικόνων. Ή κάτωθεν 
τής ταινίας παράστασις διατηρείται καλώς είς τό άνώτερον αυτής μέρος. 
Δύο μορφαί άντίνωτοι, φέρουσαι μεγάλους στεφάνους δόξης (nimbi), 
μεταξύ τών όποιων εύρηται ή επιγραφή M O Y - C H - C . Αληθώς δ ' ή πρός 
δεξά μορφή παριστά τόν Μωυσέα, όστις μετά χειρών κεκαλυμμενων καί 
υψωμένων λαμβάνει είλκτάριον παρά τής χειρός τής έξεχούσης είς τήν 
δεξιάν άνω γωνίαν περί τήν χείρα εικονίζονται ακτίνες. Ό Μωυσής 
ΐσταται έστραμμένος πρός δεξιάν μετά μακρών ιματίων, έχει νεαρον 
πρόσωπον, άγένειον καί πυκνήν στρογγύλην κόμην ή κεφαλή αυτού 
είναι κεκλιμένη, μ.ή παρακολουθούσα τας άνω τεταμενας χείρας. Ή πρός 
άριστεράν μορφή εικονίζεται τρέχουσα· ύψοϊ τήν χείρα έκπληκτος καί 
βλέπει όπισθεν ή κεφαλή αυτής είναι αγένειος μετά στρογγυλής κόμης -

ό μεγας στέφανος τής δόξης είναι διπλούς, ώς καί ό τοϋ Μωυσέως. Ή 
επιγραφή δεν διασαφεί, ποιαν σκηνήν τοΰ Μωυσέως παριστά ή είκών, 
τήν κλισιν έπί τοΰ όρους Χωρήβ ή τήν παράδοσιν τών εντολών έπί τοΰ 
Σινά, πιθανώτερον Ομως φαίνεται τό δεύτερον. Ή σκηνή αύτη έν τώ 
ύφάσματι περατοΰται εκατέρωθεν δ ά γραμμών καθέτων. Δεξιά ή ώα 
είναι πλατυτέρα. Άριστερόθεν σώζονται οι ώμοι καί ή κεφαλή άλλης 
μορφής μετα στεφάνου δόξης, ήτις αποβλέπει πρός άριστεράν 2. 

1 Einfarhige Stoffe mit biblischen Darstellungen ans Aegypten 
(Orient oder Rorn σελ. 90 — 126 μετά 4 πινάκ. καί 11 έν τώ κειμένω είκόν.). 

2 Αύτίθι σελ. 105-107. 
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Άνωθεν της παραστάσεως τοϋ Μωυσέως εύρηται τό κάτω ήμισυ 

μορφής γυναικός, ώς φαίνεται έκ της πτυχωσεως τοϋ ιματίου, έστραμ-

μενης πρός άριστεραν. Εις την μορφην ταύτην ανήκει ή παρακείμενη 

επιγραφή Π Α Ρ Θ Ε Ν Ε . Προς δεξ άν φαίνονται λείψανα ετέρας μορφής η 

άλλου αντικειμένου μετά δέ τάς γραμμάς αϊτινες χωρίζουσιν έξ αριστε-

ρών την παράστασιν ταύτην σώζεται τό κάτω ήμισυ άλλης καθήμενης 

μορφής. Έ κ της επιγραφής ίδια δύναται τις νά συμπεράνη ότι έν τη 

σειρά ταύτη ύπηρχον παραστάσεις έκ της ευαγγελικής ιστορίας καϊ ότι 

έπομένως έν τώ ύφάσματι ύπηρχον σκηναϊ και έκ της Παλαιάς και έκ 

της Κ. Διαθήκης 

Πολλώ σπουδαιότερον, λόγω τών εικόνων αυτού, είναι τό έν τώ βερο-

λινίω μουσείω της Καλλιτ . Βιομηχανίας τεμάχιον, όπερ έχει λευκάς 

σκηνάς έπι ερυθρού εδάφους (είκ. 34). Τό όλον ύψος τού τεμαχίου τού-

του διαιρείται είς τρεις επάλληλους ζώνας, μίαν πλατείαν έν τώ μέσω, 

έν ή εκτυλίσσεται ή κυρία παράστασις, και δύο στενάς εκατέρωθεν έχου-

σας δευτερεύουσας εικόνας. Ή έν τώ μέσω παράστασις πρός άριστεραν 

περατοΰται δ ά καθέτου γραμμ.ης, πρός δεξιάν δε είναι έφθαρμενη κατά 

τήν κάτω μάλιστα γωνίαν και φαίνεται ότι έξηκολούθει εντεύθεν κατά 

τό τρίτον τουλάχιστον τού όλου. Έν τη σκηνή ταύτη περιεσώθησαν δύο 

άνδρικαί μορφαί και λείψανα τρίτης πρός δεξιάν. Εξ αυτών ή εν τώ 

μέσω εικονίζεται κατ' ενώπιον έκτείνουσα χείρας ίκέτιδας, ώσεί δεομένη-

φέρει πολυτελή άμφίεσιν, μακρόν και στενον χιτώνα, κεκοσμημενον μετά 

περισσής λεπτότητος διά κύκλων ακτινωτών περιβαλλόμενων ύπό στιγμών, 

και χλαμύδα καταπίπτουσαν έκ τών ώμων και τών ανυψωμένων βρα-

χιόνων, διασταυρουμενην δ έπι τού στήθους τό ύπόρραμα (φόδρα) αυτής 

είναι ποικίλως κεκοσμημένον ύπό τούς βραχίονας φέρει μικρούς κύκλους 

καϊ σειράν στιγμών, έπι δέ της πλατείας παρυφής άλλους κύκλους, οΐτι-

νες περβάλλουσι σταυρούς. Δ ι ' όμοιων κύκλων μετά σταυρών κοσμείται 

και ή εξωτερική επιφάνεια της χλαμύδος, ώς γίνεται δήλον όπου αύτη 

διασταυροϋται. Η κεφαλή τού εικονιζόμενου ανδρός είναι αγένειος και 

κλίνει πρός δεξιάν, περιβαλλόμενη ύπό ούλων βοστρύχων, φέρει δέ πιλί-

διον και μέγαν στέφανον δόξης (nimbus). Μεταξύ τού στεφάνου τού-

του και τών βραχιόνων διακρίνονται εκατέρωθεν σχήματα, άτινα έχουσιν 

όψιν πτερύγων έκτεινομένων οριζοντίως μετά λεπτών γραμμών καθέτων. 

' Strzygowski. αυτόθι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤ. ΒΥΖ. ΤΕΧΝ. 


