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

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθίστα προσιτά εις τους Ελληνας 
δι ' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξένη, φωνη συνάδουσι 
προς τον άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της αγνοίας των ξενων γλωσσών η 
και δι ' άλλους λόγους δεν περιερχονται ώς έπϊ τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ημών. 

Προς όσον ενεστι τελειοτεραν έπίτευςιν τούτων ή «Αρμονία» μετ' 
ιδίας προσοχής θά παρακολουθεί την φιλολογικήν κίνησιν της τε Έ λ λ ά -
δον και της αλλοδαπής, οΰ μόνον άναγράοουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 



συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αυτής, άλλα και άνα-
πτύσσουσα ή και κρίνουσα τα περιεχόμενα των μάλλον άξιων λόγου. 
Οθεν και παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νεον σύγγραμμα, οπως πεμπη 

ήμΐν εν άντίτυπον αΰτο, ή όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο-
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμΐν τουλάχιστον την εκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θελει φιλοξενεί έν ταϊς στήλαις αυτής πασαν επι-
στημονικών διατριβήν εγκριινομένην προηγουμένως ΰπό της πρός τόν 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μη προσκρούουσαν 
είτε άμεσως είτε έμμεσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά-
γματα τοϋ Ευαγγελίου. 

Ή «Αρμονία» εκδίδεται κατά μήνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 
τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 8 ο ν μετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-
τήματι ή και εντός του κειμένου. 

Εκαστον τεύχος τ ιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικω φράγκου χρυ-
σού), ή δέ ετησία συνδρομή δραχ. 10 (έν τω έξωτερικω φρ. χρ. 10). 

Οί συνδρομηταΐ τής «Αρμονίας» παρακαλούνται να πεμψωσι την 
συνδρομήν των 

οί μεν έν Ελλάδι και τή Ανατολή 

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

οί δ' έν τη Δυτική Ευρώπη 

πρός τόν Herrn CARL FR. FLEISCHER, Buchhandler, L e i p z i g , 
Salomonstrasse 16. μετά τής έξής σημειώσεως : p o u r compte 
de M M . B a r t h & von H i rs t a A t h e n e s . 



ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΦΕΡΡΗΣ 
( C r y p t a ferrata. Grotta ferrata). 

Είναι ϊσως άγνωστον εις πολλούς των Ελλήνων ότι έν Ι τ α λ ί α τή 
καθολικωτάτη, εις 3—4 ωρών περίπου άπό της Παπικής Ρώμης άπό-
στασιν, κείται μοναστήριον ή κοινόβιον Έλληνοκαθολικόν Βασιλειανόν 
C r y p t a ferrata Λατινιστί καλούμενον, (Ίταλιστί δε νυν G r o t t a 
ferrata) και ύπό των Ελλήνων Κρυπτοφέρρη, 20 λεπτά της ώρας 
άπέχον της έν θελκτική θέσει κειμένης πολίχνης F r a s c a t i , κατεχούσης 
περίπου την θέσιν της πάλαι έν τή Ρωμαϊκή ιστορία ονομαστής, διά τοΰ 
Κικερωνος δέ όνομαστοτέρας κατασταθείσης Λατινικής πόλεως Τούσκλου 
ή Τύσκλου ( T u s c u l u m ) . Οί έν τώ ίερώ Κοινοβίω τούτω διαιτώμενοι 
πατέρες είσί τοϋ μοναχικού τάγματος τών Βασιλειανων, ήτοι τοϋ τάγ-
ματος, όπερ ιδρυθέν ύπό τοϋ Μεγάλου Βασιλείου φερει τό όνομα τοΰ 
αγίου τούτου πατρός και Οπερ είναι τό μόνον έν τή Ανατολική Ε κ κ λ η -
σία ύφιστάμενον μοναχικόν τάγμα. Ώστε τό ονομα αυτό και μόνον τοϋ 
τάγματος αρκεί νά δείξη οτι τό Κοινόβιον τής Κρυπτοφέρρης εχει τ ι τό 
διαφέρον τώ Έλληνικώ και μάλιστα τή Ελληνική όρθοδόξω κοινώνια 
'Αλλά τί θά εϊπωσιν οί άγνοοΰντες παρ ήμίν τά περί Κρυπτοφέρρης, 
άκούοντες ότι έν τή Μονή ταύτη τή κειμένη έν μεσω τοΰ Λατινικού 
κόσμου και εις τριών ωρών άπόστασιν άπό τοΰ μεγάλου κέντρου τής 
Παπικής Εκκλησίας, τής αιωνίας πόλεως Ρώμης, πασα ή ιερά ακο-
λουθία άναγινώσκεται καϊ ψάλλεται Ελληνιστί, οτι ή ιερά λειτουργία 
και πάσα ιερουργία οϋ μόνον έν τή Ελληνική γλώσση τελείται, αλλά 
και κατά τάξιν όμοίαν και άπαράλλακτον πρός την κρατούσαν έν ταϊς 
ονομαστοτάταις Μοναίς τής Ελληνικής Ανατολής ότι αύτη ή τών 
ίερουργούντων έν τώ ναώ εκκλησιαστική στολή και άμφίεσις άπό τοΰ 
ηγουμένου μέχρι τοΰ ύποδιακόνου και τοΰ άναγνώστου είναι ή έν τή 

Ελληνική Ανατολική Εκκλησία ανέκαθεν είθισμενη ; ότι αυτή ή 
ζωγραφική τής Μονής, έν μέρει δέ και ή μουσική, είναι Βυζαντινή, οτι 
σπανιώτατα άπαντα τις έν τή Μονή ταύτη έπιγραφήν Λατινικήν, πάντα 
δέ και αύται αί τών άγ. εικόνων έπιγραφαί είσί πασαι Έλληνικαΐ και 
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αυτά δέ τά ονόματα των πατέρων της Ιεράς Μονής, πλήν ελαχίστων 

εξαιρέσεων, είσί σχεδόν πάντα Ελληνικά ή καθόλου ονόματα μοναχικά 

είθισμένα έν τή Ανατολική Εκκλησία; ότι πρός τούτοις έν τή Μονή 

ταύτη διδάσκεται ή Ελληνική γλώσσα και φιλολογία ύπό τών πατερων 

αυτών τής ίεράς Μονής έν προφορά γνησίως ελληνική, οία και ή τής 

εκκλησιαστικής ακολουθίας; και τελος οτι και αυτού τού ιερού ναού ή τε 

διαίρεσις ή εσωτερική καϊ ή διακόσμησις είναι απαράλλακτος πρός την τής 

Ανατολικής Εκκλησίας; Άκούων τις βεβαίως ταύτα εννοεί ότι ή Κρυ-

πτοφερρη ήτοι τό ιερόν τής Κρυπτοφερρης Κοινόβιον είναι και ύπό καθό-

λου έποψιν άξιον διαφεροντος ιστορικού μεγάλου, ίδιαιτερως δέ ύπό 

έποψιν Έλληνικήν, ώς τό μόνον θετικόν και όρατώς ζών λείψανον τού 

Βυζαντινού Ελληνισμού έν Ιταλία και δή έν τή Ρώμη αυτή καϊ 

ό μόνος υπολειπόμενος ηθικός εκκλησιαστικός δεσμός μεταξύ τής Ανα-

τολικής καϊ τής Δυτικής Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Τό σεπτόν τούτο και 

άξιομνημόνευτον ιστορικόν μνημείον ούχ άπαξ έπισκεψάμενοι ημείς και 

ημέρας εν αυτή διελθόντες, φιλοφρονεστάτης τυχόντες ξενίας παρά τών 

σοφών και τό ήθος γενναίων και άξιαγάστων πατερων τής Μονής και τού 

διαπρεπούς αγίου καθηγουμενου πατρός Αρσενίου, και τά κατ'αύτην έκ 

τού σύνεγγυς μελετήσαντες σκοπιμώτατον έκρίναμεν ίνα βραχέα τινά 

περί τής ίεράς Μονής ταύτης πραγματευθώμεν έν τή «Αρμονία» , ίνα τά 

κατ ' αυτήν εΰρύτερον καταστώσι γνωστά έν τώ καθ' ημάς Έλληνικώ. 

Ιδρυτής τού Κοινοβίου τής Κρυπτοφερρης ύπήρξεν ό όσιος πατήρ 

Νείλος ό νεώτερος καλούμενος (πρός διάκρισιν άπό τού πρεσβυτερου 

Νείλου τού Σιναίτου), γεννηθείς περί τό 910 μ. Χ . έν τή πόλει Ροσσάνω 

(έξ ού καϊ Ροσσάνιος επικαλείται) τής τότε εις τό Βυζάντιον έτι ανη-

κούσης Καλαβρίας έξ οίκου επιφανούς Ελληνικού. Τυχών δε παιδεύ-

σεως ευρείας Ελληνικής και Χριστιανικής και μικρόθεν ύπό ζήλου κατε-

χόμενος ακραιφνούς πρός τά θεία, έγκαταλιπών τόν κόσμον ήσπάσατο 

τόν μοναχικόν βίον καταταχθείς εις τό Έλληνικόν μοναστικόν τάγμα 

τών Βασιλειανών, οίτινες πολλοί ήσαν τότε και έν ταϊς Ίταλικαϊς 

Βυζαντιναϊς κτίσεσι καϊ έν τή λοιπή Ι τ α λ ί α . Ή φήμη τών αρετών 

αυτού έφθασε μέχρι Κωνσταντινουπόλεως, και Πατριάρχης και Αυτο-

κράτωρ έζήτουν νά προαγάγωσιν αυτόν εις τά ανώτατα τής Ανατο-

λικής Εκκλησίας αξιώματα, άλλ' ό όσιος δέν ήθελε νά καταλίπη τόν 

μοναστικόν βίον θέλων δε νά λάθη βιώσας απήλθε τελος καϊ άπό τής 

Καλαβρίας και διελθών πεντε περίπου και εϊκοσιν έτη έν Καμπάνια και 
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Λατίω έν μονυδρίοις παραχωρηθείσιν αϋτώ έν ταίς έπικρατείαις μεγάλων 
μοναστηριών και ώσπερ «ξενος άγγελος» παρά πάντων τιμώμενος και 
θεραπευόμενος έβουλεύσατο περί τά τέλη τής ζωής αυτού νά ίδρύση 
ίδιον μοναστήριον, ίνα συγκάλεση εις αυτό τους αφοσιωμένους αύτώ 
πανταχού τής Ιταλίας αδελφούς. Οτε δέ ήλθεν έγγϋς τής Ρώμης, ό 
ευσεβής κόμης Τουσκούλων Γρηγόριος, κατεχόμενος ύπό μεγάλου σεβα-
σμού πρός τόν άνδρα έπί τή φήμη τών αρετών και τής άγιότητος αυτού, 
προσήνεγκεν αύτώ ευρείας γαίας έν τή περιοχή τής κομητίας Τουσκού-
λου. Ενταύθα έν τή θέσει καλούμενη Κρυπτοφέρρη (Cryptaferrata) 
ίδρυσεν ό άγιος πατήρ τώ 1004, ΰπέργηρως ών ήδη, την Μονήν τής 
Κρυπτοφέρρης συγκαλέσας εις αυτήν πλήθος Βασιλειανών μοναχών, και 
απεβίωσε μικρόν μετά τήν ίδρυσιν αυτής υπερβάς ήδη τό 95 έτος τής 
ηλικίας και ετάφη εις τό μέρος εκείνο, ένθα είναι νΰν τό ξενοδοχείον τής 
ίεράς Μονής. Η μνήμη τού άγιου έορτάζεται μεγαλοπρεπώς έν τή Μονή 
τή 13/26 Σεπτεμβρίου, ήμερα τής τελευτής αυτού. Μετάσχοντες δέ 
τής εορτής ταύτης και ημείς κατά τό παρελθόν έτος, ευρισκόμενοι έν τώ 
Κοινοβίω, έλάβομεν άφορμήν νά ϊδωμεν και μελετησωμεν ακριβεστερον 
τά κατά τας ίεράς τελετάς και τήν τάξιν τού μοναστικού βίου τού επι-
κρατούντος έτι νύν έν Κρυπτοφέρρη. 

Τό Κοινόβιον κείται, ώς εϊπομεν, έν τή περιοχή τού αρχαίου Τού-
σκλου, τής τερπνής Λατινικής πόλεως, εις ην ό Κικέρων, οσάκις 
έσχόλαζεν άπό τού θορυβώδους έν Ρώμη πολιτικού βίου, ασμένως 
άπεχώρει, διδόμενος ενταύθα έν τώ Τουσκλανώ χωρίω ( T u s c u l a n u m ) 
ήτοι τή περί τό Τούσκλον έπαύλει αυτού, εις τήν ήδυτέραν άπό-
λαυσιν τής μελέτης και φιλοσοφίας έκ τού Τούσκλου δέ, ώς γνωστόν, 
έλαβον τό ονομα αί περίφημοι αυτού Τουσκλαναι διατιβαί (Tuscula-
nae disputat iones) . Τό δέ όνομα Κρυπτοφέρρη ή Κρυπτοφερράτα, 
σπανίως δέ και Κρυπτοφερρά (Λατ . C r y p l a f e r r a t a , έξ οΰ νύν τό Ί τ α -
λικόν Grottaferrata) , έλαβεν, ώς εικάζεται, τό Κοινόβιον έκ τίνος 
πλησίον κειμένης κώμης ούτω καλούμενης (πιθανώς τής νΰν έτι παρά 
τήν Μονήν κειμένης και Gro t ta fe r ra ta καλούμενης κώμης), ήτις πάλιν 
εκλήθη ούτω έκ τίνος κρύπτης ή κτιρίου σιδηρού περιβλήματι πεφραγμέ-
νου έκ τών πολλών εκείνων κτιρίων, άτινα ΰπήρχον έν τώ τόπω τούτω 
ώς λείψανα τών αυτόθι πολυαρίθμων αρχαίων Ρωμαϊκών επαύλεων. 

Ό όσιος Νείλος είναι, ώς είπομεν, Ελλην τήν καταγωγήν, Ελλη-
νες δέ και οί αδελφοί τής ίεράς Μονής οί συστήσαντες τήν ίεράν κοινό-
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τητα. Ητο δέ ή Κρυπτοφέρρη ουχί τό μόνον Έλληνικόν μοναστήριον 

τό ίδρυμένον εγγύς τής Ρώμης. Πολυάριθμα ήσαν μοναστήρια Ελλη-

νικά τότε περί τήν Ρώμην και καθ' άπαν τό Λάτιον, οπως πολυάριθμα 

ήσαν τά μοναστήρια τά Λατινικά ού μόνον έν ταϊς εις τό Βυζάντιον 

άνηκούσαις χώραις τής Κάτω Ιταλίας, αλλά και έν πάση τή Ελληνική 

Ανατολή, και δή καϊ έν αυτή τή Κωνσταντινουπόλει, κλεισθεντα πάντα 

ώς γνωστόν τώ 1054 μ. Χ . ύπό τοϋ πατριάρχου Μιχαήλ Κηρουλαρίου 

έλθόντος εις δεινήν ρήξιν προς τόν πάπαν Λεοντα Θ ' , οπότε κατέστη 

όριστικόν τό άπό Φωτίου άρξάμενον μεταξύ τών δύο Εκκλησιών σχί-

σμα. Ενεκα τοΰ σχίσματος τούτου έπήλθεν ώς φαίνεται και έν Ι τ α -

λία αμοιβαίος διωγμός τών μοναστηριών, τών μέν έν Καλαβρία Λατ ί -

νων μοναχών καταδιωκομενων ύπό τών Ελλήνων, τών δέ έν τή λοιπή 

Ι τ α λ ί α και δή περί τήν Ρώμην Ελληνικών μοναστηριών ύπό τών 

Λατίνων. 'Αλλ' έν μέν τή Λατινική Ι τ α λ ί α περί τήν Ρώμην αυτήν 

διεμεινε μεχρι νΰν κοινόβιον Έλληνικόν τών τότε χρόνων, έν Ανατολή 

δέ τή Ελληνική ουδέν, καθ' όσον έγώ τουλάχιστον γινώσκω, μονα-

στήριον υπάρχει Λατινικόν, άπό τών χρόνων εκείνων μεχρι νΰν δια-

τηρούν τήν ύπαρξιν αύτοΰ έν συνεχεϊ ιστορία. 

Οί διάδοχοι τοΰ Νείλου οί πρώτοι και πολλοί τών ύστερον γενομένων 

ηγουμένων τής Κρυπτοφερρης ήσαν Ελληνες, καταγόμενοι τό πλείστον 

έκ τών Βυζαντινών κτήσεων τής Κάτω Ι ταλ ίας , ένθα διετηρείτο ό 

Ελληνισμός έπί μακρόν και μετά τήν περί τά τέλη τοΰ 11 αιώνος άπό 

τών Βυζαντινών άφαίρεσιν τής χώρας ταύτης. Ό βίος τοΰ Νείλου 

έγράφη Ελληνιστί, Ελληνιστί δέ συνεθεσαν ύμνους και μελωδίας οί ιεροί 

πατερες τής Μονής, και αυτή δέ ή φωνή, ήν έξ ούρανοΰ ήκουσεν ό 

τοΰ τρίτου ήγουμενου Βαρθολομαίου διάδοχος Λεόντιος κατά τόν θάνα-

τον τοϋ Βαρθολομαίου (1150 μ . Χ . ) , έφθέγγετο Ελληνιστί: « Ή τ ο ί μ α -

σται τώ πατρί Βαρθολομαίω θρόνος άδιάδοχος». Και έκ τών άπό 

Νείλου δέ τοϋ ιδρυτού (1004 μ. Χ . ) μεχρι τοΰ Πετρου τοΰ παρακαθί-

σαντος έν τή έν Φλωρεντία συνόδω (1437) ήτοι έν διαστήματι τριών 

αιώνων και έπέκεινα τριάκοντα και έξ ηγουμένων τής Ιεράς Μονής, 

δύο μόνοι, ό Δομένικος (τώ 1412) και ό Φραγκίσκος (1422), φέρουσιν 

ονόματα μή ανατολικά. Είς δέ τών πρώτων διαδόχων τοΰ Νείλου 

ηγούμενος, ό Νικόλαος Α ' , λεγεται δτι ήτο Κωνσταντινουπολίτης, πεμ-

φθείς περί τά 1086—1087 μ . Χ . άπό Κωνσταντινουπόλεως Έλλην είς 

Ελληνας (Graecus ad Graecos) . Η αποστολή ηγουμένου άπό 
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Κωνσταντινουπόλεως έπί τοΰ αύτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνού Α ' και 
τοΰ πάπα Γρηγορίου Ζ ' , όστις και έχειροτόνησε τόν Νικόλαον, είναι άπό-
δειξις ότι και μετά τόν Μ . Κηρουλάριον έκκλησιαστικαί σχέσεις μεταξύ 
Ανατολής και Δύσεως δέν εϊχον εντελώς παύσει - αυτός δέ ακριβώς ό 
τοΰ Γρηγορίου Ζ ' διάδοχος πάπας Ούρβανός Β ' έπεμψε τώ 1088 ώς 
πρέσβεις εις Κωνσταντινούπολη τόν καρδινάλιον Ρογήριον και τόν 
ήγούμενον τής Κρυπτοφέρρης, αυτόν δή τόν είρημένον Νικόλαον τόν 
Κωνσταντινου πολίτην, ίνα ένεργήσωσι παρά τώ αύτοκράτορι Άλεξίω 
περί διαλλαγής μεταξύ τών δύο Εκκλησιών και τής παύσεως τών εκα-
τέρωθεν δ ιωγμών. Ό αυτοκράτωρ έδέξατο ευμενέστατα τους πρέσβεις 
και παρεκάλεσε τόν άκρον αρχιερέα, ίνα συγκληθη ώς τάχιστα σύνοδος 
έν Κωνσταντινουπόλει, ϊνα λύση πάσας τάς μεταξύ τών δύο Εκκλησιών 
διενέξεις και εμπέδωση τήν εϊρήνην. Ά λ λ ' ούτε σύνοδος συνεκλήθη έν 
Κωνσταντινουπόλει, ούτε αί μεταξύ τών Εκκλησιών εριδες διελύθησαν. 
Σύνοδοι πρός τοιούτον σκοπόν μεγάλαι συνεκροτήθησαν ώς γνωστόν τώ 
1277 έν Λουγδούνω (Λυώνι) τής Γαλλίας και τώ 1437 έν Φλωρεντία. 
Έν τή συνόδω δέ τή έν Φλωρεντία εϊς τών έπί σοφία και εύγλωττία δια-
κρινομένων πατέρων ήτο ό τής Κρυπτοφερρης ηγούμενος ή άββάς Πέτρος 
ό Πετάλιος ή Οΰιτάλιος (Vital ius) , καταγόμενος άπό τής Ελληνικής, ώς 
δηλοϋται και έκ τοΰ ονόματος, κώμης τής Καλαβρίας Πεντεδακτύλου. 
Ό Πέτρος διεκρίθη ιδίως έν ταίς πρός τους Ελληνας θεολόγους περί 
δογμάτων συζητήσεσιν, υπέγραψε δέ τόν περί ενώσεως όρον τής συνόδου 
ούτως Ό τής Κρυπτοφέρρης μονής ηγούμενος Πέτρος υπέγραψα . 
Έπί τή ευκαιρία· δέ τής έν Φλωρεντία συνόδου ό Πέτρος συνήψεν οικείο-
τάτας σχέσεις πρός τόν ήμέτερον Βησσαρίωνα τόν πάνυ, γενόμενον 
μετ' ολίγον καρδινάλιον, είτα δέ και ήγούμενον συστατικόν ( c o m m e n -
d a t a r i u m ) τής Κρυπτοφερρης. Ή αιτία δι' ήν ό πάπας Πίος Β ' τω 
1462 τόν μέν μνημονευθέντα ήγούμενον τής Κρυπτοφερρης Πετρον διώ-
ρισεν άρχιμανδρίτην τής περί τήν Μεσσήνην μονής τοΰ Σωτήρος, είς δέ 
τόν Βησσαρίωνα άνέθηκε συστατικώς τήν ήγουμενείαν τής Κρυπτοφέρ-
ρης, φαίνεται ότι ήτο ή επιθυμία τοΰ Βησσαρίωνος ϊνα διάγη έν μονα-

1 Τάς λεπτομέρειας ταύτας πάσας αρυόμεθα έκ τής περί Κρυπτοφέρρης πραγ-
ματείας τοϋ έν αυτή πατρός Αντωνίου Rocchi, De coenobio Cryptofer-
ratensi ejusque Bibliotheca et codicibus praesertini Graecis com-
mentarii. Scripsit D. Antonius Roccbi hieromonachus Basilianus 
Tusculi M. CCCCXCIII. 
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στηρίω Ελληνικώ και έλληνογλώσσω, άφοΰ μάλιστα άπό τού 1449 

είχε προχειρισθή και επίσκοπος Τύσκλου'. 'Επi του Βησσαρίωνος και 

διά του Βησσαρίωνος νεαν και μεγάλην προσεκτήσατο δύναμιν καϊ 

αίγλην ή Μονή τής Κρυπτοφερρης, τής όποιας και αί κτήσεις καϊ τά 

εισοδήματα και τά προνόμια ηΰξήθησαν και ή περιοχή εύρύνθη νέων 

προστεθέντων κτιρίων. Ό Βησσαρίων καίπερ ουχί πάντοτε έν τή Μονή 

διατριβών, άλλ' ένεκα τοΰ παρά τω Πάπα ύψηλοΰ αξιώματος αύτοΰ καί 

τών έντεΰθεν επιβαλλομένων καθηκόντων συχνάκις αποδήμων, οϋχ ήττον 

έφρόντιζε πάντοτε περί αυτής. Σώζεται δέ έν τή ίερα Μονή τό μικρόν 

παρεκκλήσιον, έν ω κατά τάς μή επισήμους ημέρας έψαλλε τάς ίεράς 

ακολουθίας και έτέλει τήν λειτουργίαν, τόν αυτόν ιερόν προορισμόν 

έκπληροΰν και νΰν έπί τοΰ καθηγουμένου Αρσενίου Πελλεγρίνη - σώζε-

ται δέ και ή ιδιαιτέρα αύτοΰ βιβλιοθήκη. Ά λ λ ' ή τού Βησσαρίωνος 

προστασία δέν περιωρίσθη μόνον εις τούς Βασιλειανούς τής Κρυπτοφέρ-

ρης, άλλ' έξετάθη έφ' όλους τούς Βασιλειανούς. Φροντίσιν αύτοΰ οί τοΰ 

Μεγάλου Βασιλείου, ίδρυτοΰ ώς εϊρηται τοΰ τάγματος τών Βασιλεια-

νών, Κανόνες τού μοναστικού βίου μετεφράσθησαν εις τήν τότε λαλου-

μένην Έλληνικήν γλώσσαν, διαταγή τού Πάπα Ευγενίου Δ ' . Ενεργεία 

δέ τού Βησσαρίωνος εξεδόθη ύπό τοΰ αύτοΰ Πάπα εγκύκλιος εις τούς 

επισκόπους τής Ιταλίας, ίνα μηδαμοΰ ύπό τοΰ κλήρου τοΰ Λατινικού 

μηδαμώς ένοχλώνται έν τή Ελληνική εκκλησιαστική τάξει καϊ εθιμοτυ-

πία αυτών οί Βασιλειανοί, οίτινες ήσαν έτι πολλοί τότε και έν Ι τ α λ ί α και 

έν Σικελία και έν Ισπανία, διατηροΰντες πανταχού τούς έν ταϊς ίεραϊς 

άκολουθίαις και τελεταϊς και τή καθόλου εκκλησιαστική τάξει τύπους 

και τάς διατάξεις τής Ανατολικής Εκκλησίας, καίπερ μή χρώμενοι τή 

Ελληνική. Αυτός δέ ό πάπας Ευγένιος Δ ' έπί τής ήγουμενείας έτι τοΰ 

Πέτρου Πεταλίου, συνεργεία τοΰ Βησσαρίωνος, έπεκύρωσε πάντα τά 

προνόμια τής Κρυπτοφέρρης ώς πρός τήν τάξιν τήν έκκλησιαστικήν 

τής κατά τήν Ανατολήν Εκκλησίας. 

Μετά τήν κατά τό 1472 έπελθούσαν τελευτήν τοΰ Βησσαρίωνος 

θανόντος έν Ραβέννη, έπί μακρόν χρόνον τής Κρυπτοφέρρης προίσταντο 

ουχί ηγούμενοι εκλεγόμενοι ύπό τών αδελφών τής Μονής και διαρκώς 

1 Άπορον πώς ό άοίδιμος Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος έν τοις περί Βησ-
σαρίωνος (Ίστορ. Ελλ. έθ Τόμ. Ε ' σ. 453 έκδ. Β', 487 έκδ. Α') μνημο-
νεύων διά δύο λέξεων τής Κρυπτοφέρρης λέγει ότι «έπι πολλούς αιώνας ετελειτο 
ένταϋθα ή λειτουργία ελληνιστί», ώς έάν μή έτελεϊτο καί σήμερον ! 
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εν τή Μονή διάγοντες, άλλά καρδινάλιοι, διοριζόμενοι συστατικοί ηγού-
μενοι ύπό τού Πάπα καί έχοντες ύπό τήν προστασίαν αυτών τήν Μονήν 
καϊ υπέρ αυτής εργαζόμενοι, οίος ήτο καί ό Βησσαρίων, ό πρώτος 
συστατικος ηγούμενος τής Μονής ταύτης. Έπί τών ηγουμένων δέ τού-
των τά τής ίεράς Μονής πολλαχώς προστατευόμενης ύπό τών ισχυρών έν 
Ρώμη καρδιναλίων προήχθησαν λαμπρώς. Ούτω τώ 1497 δόγματι τοΰ 

Πάπα Κλήμεντος Η ' συνέστη έν τή Ίερα Μονή ιερατική σχολή, ϊνα 
σπουδάζωσιν έν αυτή οί νεαροί τών Βασιλειανών γράμματα καί έπιστήμας 
καϊ τά τοΰ μοναστικοΰ βίου. Τω δέ 1624 έπέτρεψεν ό Πάπας Οϋρβανός 
ο Η ' ϊνα έν τώ έν Ρώμη ανωτέρω διδασκαλείω τών Ελληνικών γραμ-
μάτων κατατάσσωνται άνά πάν έτος δύο σπουδασταΐ έκ τής Συνάξεως 
τού αγίου Νείλου (Congrega t io S . Nil i ) , ώς έκαλεϊτο συνήθως ό 
μοναχικός όμιλος τής Κρυπτοφέρρης. Τέλος δέ τώ 1635 ίδρύθη έν 
Ρώμη ύπό τήν προστασίαν τοΰ καρδιναλίου Φραγκίσκου Βαρβερίνι, 

συστατικου ηγουμένου τής Μονής, άκαδήμεια ιδιαιτέρα τής Κρυπτοφερ-
ρης, έν ή έδιδάσκετο ιδίως ή Θεολογία καί ή Εκκλησιαστική Φιλο-
λογία ή Ελληνική καϊ ιδίως ή "Ελληνική Λειτουργική - περί τήν άκα-
δήμειαν δέ ταύτην συνέστη έν Ρώμη ιδία παροικία καλούμενη παροικία 
Κρυπτοφέρρης ( P a r o e c i a C r y p t o f e r r a t a e ) - πολλοί δέ διεκρίθη-
σαν άνδρες τοΰ Βασιλειανοΰ τάγματος καί ιδίως τής Κρυπτοφερρικής 
Συνάξεως, ώς διευθυντάi (super iores) καί καθηγηταί τής άκαδη-
μείας ταύτης, διαπρέψαντες έπί σοφία, καταλιπόντες δέ καϊ συγγράμ-
ματα σπουδαία. Α λ λ ' ατυχώς βραχυχρόνιος, άγνωστον διά τ ι , ύπήρξεν 
ό βίος τής άκαδημείας ταύτης. Ούχ ήττον καθ' όλον τόν Ι Ζ ' καί Ι Η ' 
αιώνα οί Κρυπτοφερρίται πατέρες μετά ζήλου άντείχοντο τής σπουδής 
τών Ελληνικών γραμμάτων, καί ή ιερά Μονή διετήρει πάντοτε τόν 
έλληνικόν αυτής χαρακτήρα και οί Πάπαι έφιλοτιμούντο διηνεκώς νά 
έμπεδώσι τήν αύτονομίαν τής ίεράς Μονής, έπικυροΰντες επισήμως τά 
προνόμια τής Ελληνικής εκκλησιαστικής τάξεως έν πάσιν. 

Περϊ τά τέλη τοΰ ΙΗ'αιώνος τό Κοινόβιον τής Κρυπτοφέρρης πολλά 
υπέστη άπό τής Γαλλικής εις τήν Ίταλίαν εισβολής, άλλ' άπό τών 
άρχων τού αιώνος τούτου ήνωρθώθησαν αύθις τά πράγματα αύτοΰ. 

Κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ Ι θ ' αιώνος, τώ 1835, ένεκα σφοδρών ερί-
δων μεταξύ τών πατέρων τής Μονής έγερθεισών, όργισθείς ό Πάπας 
Γρηγόριος ό Ις αφήρεσε πολλά τών προνομίων τής ίεράς Μονής και 
έβουλεύσατο έπϊ μικρόν νά κατάλυση παντελώς τό Κοινόβιον. Καί τού-
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του μέν τοΰ βουλεύματος απετράπη συμβουλή τίνων ισχυόντων παρ' 
αϋτώ καρδιναλίων άλλα τά προνόμια τοΰ Μοναστηρίου έμειναν περιω-
ρισμενα μεχρις ού ό τοΰ Γρηγορίου διάδοχος Πίος ό Θ ' τό αυτό 'έτος 
τής είς τόν θρόνον τοΰ άκρου άρχιερέως άνοδου αύτοΰ, τώ 1847, άπο-
κατέστησεν αυτά κατά τό πλείστον, άπεδόθη δέ είς τήν Μονήν και τό 
δικαίωμα τής εκλογής τοΰ ηγουμένου και τών άλλων μοναστηριακών 
άρχων. Ό τόν Πίον θ ' διαδεξάμενος, νΰν εύκλεώς τό τοΰ άκρου άρχιε-
ρεως αξίωμα κατεχων Πάπας Λεων Ι Γ ' , πολλά έπεδαψίλευσε δείγματα 
εύνοιας είς τήν Μονήν, έπ' αύτοΰ δέ τώ 1882 ψήφω τών αδελφών τής 
Μονής εξελέγη ηγούμενος αυτής ό νΰν ηγούμενος Αρσένιος Πελλεγρίνης, 
Ρωμαίος τήν πατρίδα, όστις ευθύς μετά τήν εις τήν αρχήν ταύτην άνάρ-

ρησιν αύτοΰ είργάσθη πάση δυνάμει ύπό τής μεγίστης μερίδος τών πατε-
ρων υποστηριζόμενος, ίνα άποδοθώσιν είς τήν Μονήν άκεραια τά προνόμια 
αυτής, ιδίως ώς πρός τά άφορώντα τήν Έλληνικήν έκκλησιαστικήν ίερο-
τελεστικήν τάξιν και έθιμοτυπίαν τήν περιορισθεϊσαν έπί τοΰ Γρηγορίου 
Ις και Πίου Θ ' . Άποδοθεντων δέ πάντων τούτων τών προνομίων, ή 
έπί τό Λατινικώτερον διαρρυθμισθεΐσα εσωτερική διαίρεσις τοΰ ίεροΰ ναοΰ, 
τοϋ καθιερωμένου τή Θεοτόκω, έλαβε τήν προτεραν Έλληνικήν αύτοΰ 
μορφήν. Εϊκονοστάσιον (τεμπλον) έχώρισε πάλιν τόν ναόν άπό τοΰ 
θυσιαστηρίου και ή ωραία Πύλη άνιδρύθη, και τετράγωνος αγία Τρά-
πεζα μαρμάρινη ίδρύθη έν τώ μέσω τοΰ ίεροΰ θυσιαστηρίου έν τή προη-
γουμένη θεσει και έπί τοΰ εικονοστασίου έτοποθετήθη αύθις ή ιερά ύπό 
τοΰ Λουκά τοϋ ίερωτάτου ιδρυθείσα, κατά τήν έν τή Μονή παράδοσιν, 
είκών Θεομήτορος, ή ύπό τοΰ Πάπα Γρηγορίου τοϋ Θ ' (1227-1247 
μ. Χ . ) τή ίερα Μονή δωρηθεΐσα και έπί τής ωραίας Πύλης έπί τοΰ πρός 
τό ιερόν έστραμμενης πλευράς τοΰ ίεροΰ έγράφη Ελληνιστί : 

«Διαταγή τον άκρον άρχιερέως — Λέοντος ιγ' πάπα 'Ρώμης — τών 
Ελληνικών Ιερών επανορθωθέντων θεσμών,—έν ετει τον κόσμου, ζτπθ 
—τής άγιας δε θύρας άνοιχθείσης — καινού τον βήματος ανεγερθέντος 
— Αρσένιος β' ό ηγούμενος — τήν τράπεζαν καθιέρωσε — τη ιδ' τον 
Σεπτεμβρίου ,ζτςα' ». 

'Αλλ' ήδη καιρός νά έκθεσωμεν τά κατά τήν ίεράν Μονήν, ώς έχουσι νΰν 
ταΰτα, έξ ων κατά τάς δύο (προπέρυσι και περυσιν) είς αυτήν έπισκεψεις 
ημών εϊδομεν και ήκούσαμεν και έξ ων καθόλου έλάβομεν εντυπώσεις. 

Ή καθόλου εκκλησιαστική και ίεροτελεστική τάξις ή επικρατούσα 
έν τή ίερα Μονή είναι οία και ή έν τοϊς Έλληνικοίς μοναστηρίοις, ιδίως 
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τοίς τοΰ Αθω άλλ' ό μοναστικός βίος είναι πρακτικώτερος, καταναλι-

σκόμενος κατά μέγα μέρος και είς τήν σπουδήν και τήν καλλιέργειαν 

τών γραμμάτων, ομοιάζων πρός τόν βίον εκείνων έκ τών καθ' ημάς 

μοναστηριών, άτινα εχουσι θελογικάς ή ίερατικάς σχολάς ώς λ. χ. ή έν 

Χάλκη ιερά Μονή τής Αγίας Τριάδος. 

Ό βίος τών πατέρων τής ιεράς Μονής τής Κρυπτοφέρρης διανέμεται 

μεταξύ εργασίας άφιερουμένης είς τήν έξωτερικήν ύπηρεσίαν τών τής 

Μονής, και εργασίας εκπαιδευτικής και φιλολογικής. Πάντες οί πατέρες 

είσίν άνδρες λόγιοι και γνώσται τών Ελληνικών γραμμάτων, ιδίως δέ οί 

έκ Σικελίας, έκ τής έν Σικελία δηλονότι «χώρας τών Ελλήνων (P iana 

tie' G r a e c i ) » τής έπτάωρον τοϋ Πανόρμου κειμένης επαρχίας, κατα-

γόμενοι εχουσι και προφοράν έλληνικωτάτην. Οί Σικελιώται ούτοι είναι 

καταγωγής Ηπειροαλβανικής, απόγονοι τών κατά τόν I E ' αιώνα ιδίως 

από Ηπείρου και Αλβανίας είς τήν κάτω Ίταλίαν και Σικελίαν μετα-

ναστευσάντων, και διατηροΰσι μετά φανατικής άφοσιώσεως τά τής 

Ελληνικής εκκλησιαστικής και ίεροτελεστικής τάξεως έν τή εκκλησία 

αυτών, χρώμενοι τή Ελληνική έν αυτή και κατά τά άλλα Έλληνίζοντες 

έν πάσι, πλήν τής έν τώ Συμβάλω τής Πίστεως προσθήκης και τής είς 

τόν Πάπαν κατά τήν έννοιαν τής Καθολικής Εκκλησίας υποταγής. Οί 

ιερείς τών Σικελιωτών Άλβανοελλήνων τούτων, τών λαλούντων Ά λ β α -

νιστί, εχουσι περιβολήν οϊαν οί τής Ελληνικής εκκλησίας, γενειώσι δέ 

και κομώσιν ώςπερ ούτοι. Έ κ τούτων λοιπόν τών Σικελιωτών Έ λ λ η -

νοαλβανών κατάγονται και οί πολλοί τών έν Κρυπτοφέρρη πατέρων, οί 

μετά τόν Ρωμαϊον ήγούμενον Άρσενιον ονομαστότατοι έν τή Ιερα Μονή, 

οί πατέρες Νείλος, Βασίλειος, Σωφρόνιος, Σάββας και άλλοι. Ό αριθμός 

τών πατέρων δέν υπερβαίνει τούς 2 5 - 3 0 , προστιθεμένου δέ εις αυτούς 

και τών 15-20 νεαρών δοκίμων (novitii), οϊτινες είναι και ίεροσπου-

δασταί, ό όλος πληθυσμός τών μοναστών δέν υπερβαίνει τούς 4 5 - 5 0 . 

Ή περιβολή τών μοναχών εντός μέν τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ είναι ή Ελληνική 

ή παρεμφερής πρός τήν Λατινικήν, άλλ' έν τή ιεροτελεστία είναι έν 

πάσιν οία ή Ελληνική. Ό καθολικός ναός τής ιεράς Μονής είναι, ώς 

εϊρηται, αφιερωμένος είς τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον, ταύτης δέ ή έν τώ 

μεγάλω είκονοστασίω είκών. ή ύπό τοΰ Λουκά ίστορηθείσα, ή καλυπτό-

μενη πάντοτε διά παραπετάσματος, αποκαλύπτεται έν πάση ίερα ακο-

λουθία, αίρομένου τοΰ παραπετάσματος. Αί ώραι τής ίεράς ακολουθίας 

είναι ώς συνήθως έν ταίς Έλληνικαίς Μοναϊς. Είς τάς 2 - 3 μετά τό 
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μεσονύκτιον ψάλλεται ή ακολουθία ή μεσονύκτιος καί ή τού Ορθρου 

μετά τής ακολουθίας τών Ωρών πλήν τής έννάτης ώρας, καί είτα περί 

τάς 4 - 5 π. μ. γινομένης απολύσεως καί διακοπής, ή ακολουθία τής 

ίεράς λειτουργίας άρχεται περί τάς 9 π. μ. διαρκούσα μέχρι 11' ή τής 

έννάτης ώρας καί του εσπερινού ακολουθία ψάλλεται, ώς παρ' ήμΐν, 

περί τήν δείλην, ή δέ τού Αποδείπνου άνάγνωσις γίνεται μετά τό δεΐ-

πνον περί τήν 8 - 9 μ. μ. Ψάλλονται δέ καί άκολουθίαι έν μελωδία 

εκκλησιαστική, ήν οί πατέρες τής ίεράς Μονής θεωροΰσιν άρχαιοτάτην, 

άλλ' ήτις, ώς μοι φαίνεται, είναι μάλλον παρεμφερής πρός τήν έν τή 

Δυτική Εκκλησία είθισμένην. Έν αντιθέσει δέ πρός τά παρ' ήμΐν γινό-

μενα, πολλάκις οί ψαλμοί, καί αυτός ό προοιμιακός, ψάλλονται καί δή 

ύπ' αμφοτέρων τών χορών ομού ψαλλόντων. Ψάλλεται δέ σχεδόν πάν-

τοτε καί τό Πάτερ ημών μετά τόν Τρισάγιον. Πάντοτε δέ μετά τήν 

ανάγνωση τοΰ Τρισάγιου, τού Δόξα πατρί, Παναγία τριάς, καί ένεκεν 

τοΰ ονόματος σου Κύριε έλέησον γ ' , (έν Κρυπτοφέρρη λέγεται ένεκεν τής 

δόξης τοΰ ονόματος σου Κύριε έλέησον) ψάλλεται τό Πάτερ ημών. Έν 

τώ έσπερινω οί αίνοι ψάλλονται ύπ' αμφοτέρων τών χορών ώς καί τά 

άπόστιχα καί αί πρό τών άποστιχων λιταί. 

Ή ακολουθία τοΰ Όρθρου ψάλλεται ώς έν τοις Έλληνικοΐς μονα-

στηρι'οις, τοΰ Κανόνος τής ημέρας ψαλλομένου, ουχί άναγινωσκομένου, 

καί τών Καταβασιών δέ ψαλλομένων μετά τοΰ Κανόνος, ουχί ιδιαιτέρως 

(ώς τοΰτο γίνεται και έν ταϊς Μοναϊς τού Ά θ ω ) . Ψάλλονται δέ ό 

Κανών καί αί Καταβασίαι έν μελωδία ουχί πολύ άπεχούση τής παρ' 

ήμΐν. Ή Ιερά Λειτουργία ψάλλεται καί τελείται ώς παρ' ήμΐν. Έν 

ταύτη δέ ώς καί έν πάση τή άλλη πανηγυρική ακολουθία οί ιερείς καί 

οί ιεροδιάκονοι καί άναγνώσται περιβάλλονται στολήν κατά τά ημέτερα, 

και αυτή δέ ή θυμίασις γίνεται οπως παρ' ήμΐν διά θυμιατηρίων όμοιων 

πρός τα ημέτερα. Ψαλλομένου τοΰ μεγάλου έσπερινοΰ κατά τάς έορτάς 

καί τάς πανηγύρεις, χοροστατοΰντος μετά μανδύα τοΰ άγιου καθηγου-

μένου, δύο ιεροδιάκονοι συνήθως περιέρχονται θυμιώντες, τοΰτο δέ γίνε-

ται καί κατά τήν έωθινήν άκολουθίαν οσάκις λειτουργεί ό άγιος Η γ ο ύ -

μενος. Προ τής Ίεράς Λειτουρίας ό άγιος Ηγούμενος περιβάλλεται τήν 

λειτουργικήν ήγουμενικήν στολήν όμοίαν πρός τήν τοΰ Άρχιερέως, ιστά-

μενος έπί τοΰ θρόνου έκτος τοΰ ίεροΰ, βοηθούντων έν τή περιβολή τών 

ιερών διακόνων καί φθεγγομένων μεγαλοφώνως τάς Δαυιδικάς ρήσεις έπί 

έκαστου τών ίερών αμφίων, καί τής μίτρας και τής ράβδου, κατά τά 
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παρ'ήμών έπί τής περιβολής τών αρχιερέων γινόμενα (μόνον ωμοφόριον δέν 

περιβάλλεται ό άγιος Ηγούμενος). Ή θεία λειτουργία τελείται απαράλ-

λακτος ώς παρ' ήμΐν, κατά τυπικόν άρχαϊον ϊσχΰον καί έν ταύτη κα'-

έν πάσαις ταΐς ίεραΐς άκολουθίαις, καί άναγόμενον εις τόν Γ αιώνα. 

Φήμη και πολυχρονισμός πρό τής αναγνώσεως τού Αποστόλου δέν 

ψάλλεται - ό δέ Απόστολος ώς καϊ τό Ιερόν Εύαγγέλιον άναγινώ-

σκονται πρώτον Ελληνιστί, είτα δέ καϊ Λατινιστί είναι δέ τοΰτο τό 

μόνον Λατινικόν ανάγνωσμα έν άπάση τή τάξει τών ίερών ακολουθιών. 

Έν τή μεγάλη είσόδω τών αγίων ό άγιος ηγούμενος εύχεται ούτω 

υπέρ τών ζώντων : 

«7ου άκρου Άρχιερέως ημών Λέοντος και πάσης τής έν Χριστώ 

Αδελφότητας" τών επιτρόπων και συνδρομητών τής σεβάσμιας Μονής 

ταύτης, τών έλεουντων και διακονούντων έν αύτή' τών συνελθόντων έν 

τη ίερα πανηγύρει ταύτη και υπέρ ών ή μυσταγωγία α'ύτη τελείται 

μνησθείη Κύριος έν τή βασιλεία τών Ουρανών (ουχί έν τή βασιλεία 

Αύτοΰ, ώς παρ' ήμΐν συνήϋως)». 

"Υπέρ δέ τών κεκοιμημένων ώς έξης : 

«Τών μακαρίων καί αειμνήστων κτιτόρων τής αγίας Μονής ταύτης, 

τών γονέων ημών καί διδασκάλων, τών αειμνήστων προκατόχων καί 

αδελφών ημών, καί πάντων τών έπ έλπ'ιδι ζωής αιωνίου κεκοιμημέ-

νων πατέρων καί αδελφών ημών τών ένθάδε καί απανταχού, μνησθείη 

Κύριος ό Θεός έν τή βασιλεία τών Ουρανών». 

Ή φήμη τοΰ άκρου άρχιερέως ή φωνουμένη μετά τό Άξ ιον εστίν 

καί Έν πρώτοις μνήσθητι κτλ. , ή επικρατούσα, ώς λέγουσιν οί Κρυ-

πτοφερρίται πατέρες, έν τή Εκκλησία άπό τής 4ης Οικουμενικής Συνό-

δου, καί συνωδά ταΐς διατάξεσιν αυτής, έχει ούτω -

Τοΰ μακαριωτάτου, παναγιωτάτου καί θεοπροβλήτον επισκόπου τής 

άγιωτάτης πόλεως πρεσβυτέρας 'Ρώμης, προέδρου τών υπερτιμων καί 

έξάρχου Λύσεως καί Ανατολής καί ποιμενάρχον πάσης Οικουμένης, ημών 

δε πατρός καί Ίεράρχον καί προστάτου τής άγιας Μονής, πολλά τά ετη. 

Εννοείται ότι τό Σύμβολον τής Πίστεως καϊ έν τή ιεροί λειτουργία 

καϊ έν πάση άλλη ακολουθία άναγινώσκεται μετά τής προσθήκης «καί 

έκ τοΰ ΥΙου». 

Προσθετέον εις ταΰτα ότι κατά τάς μεγάλας έορτάς καί πανηγύρεις 

ώς λ. χ. κατά τήν έορτήν τού κτίτορος τής Μονής αγίου Νείλου (13 

Σεπτεμβρίου) γίνεται καί αγρυπνία έν τώ ίερω ναώ. Καθόλου δέ παρα-
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τηρητέον ότι οί πατέρες τής ιεράς Μονής κήδονται και επιμελούνται 

πολύ τής διατηρήσεως τοϋ αρχαίου καθεστώτος έν ταϊς άκολουθίαις και 

ταΐς ίεροτελεστίαις. Δύο ύπάρχουσι έν τή Μονή χειρόγραφα τυπικά 

αρχαία τοΰ 10 και 12 αιώνος. Ά λ λ ' ό αρχαΐζων έλλογιμώτατος πατήρ 

Βασίλειος, καθηγητής τών Ελληνικών γραμμάτων, δέν είναι ευχαριστη-

μένος μέ αυτά και ζητεί νά εύρη άρχαιότερον ετι τυπικόν τής Ε κ κ λ η -

σίας και διά τών μελετών αύτοΰ άνεκάλυψε τά κατά τήν άρχαιοτάτην 

έν τή Εκκλησία κρατούσαν τών ακολουθιών τάξιν, καθορίζων τόν χρό-

νον, καθ' όν ή μοναστηριακή ακολουθία έχωρίσθη άπό τής έν ταίς 

πόλεσιν' έν τώ χωρισμώ δέ τούτω ευρίσκει και τινας διαφοράς ύφιστα-

μένας μεταξύ τής Ελληνικής και τής Λατινικής ακολουθίας. 

Αποκλειστική χρήσις τής Ελληνικής γίνεται και έν τή κοινή τρα-

πεζη τοΰ δείπνου τής ιεράς Μονής, έν η πάντες οί πατέρες και οί σπουδά-

ζοντες δόκιμοι έσθίουσιν όμοΰ ένταΰθα ή τε μικρά ευχή τής τραπέζης 

ή απαγγελλομένη ύπό τίνος τών πατέρων και ή ευλογία ή ύπό τοΰ άγιου 

ηγουμένου προφερομένη γίνονται Ελληνιστί. Διαρκούσης δέ τής τραπέζης 

κατά εθιμον κρατοΰν έν ταϊς Έλληνικαίς μοναίς και έχον πιθανώς αρχήν 

άπό τών αρχαίων Ρωμαίων (έν τοις συμποσίοις τών Ρωμαίων τών 

αυτοκρατορικών χρόνων παις καλώς ήσκημένος άπήγγελλε τραγωδίας, 

τό δ' εθιμον παρέλαβον και οί Ελληνες) παις άφ' ύψηλοΰ βήματος 

άναγινώσκει διήγησίν τινα ή λόγον διδακτικόν. 

Ά λ λ α και έν τή ζωγραφική ή αγιογραφία τής ιεράς Μονής κρατεί 

Ελληνική βυζαντινή τέχνη ακραιφνής. Και περιερχομενός τις τάς ευρείας 

στοάς τής ιεράς Μονής ευρίσκεται έν πινακοθήκη, ούτως ειπείν, άγιων 

Πατέρων τής Ελληνικής Ανατολικής Εκκλησίας. Και τά ονόματα δέ 

τών άγιων είσί πάντα γεγραμμένα Ελληνιστί έν καλλιγραφία βυζαντινή 

(τοΰ όσιου πατρός ημών δεινός, τοΰ έν άγίοις πατρός ημών δεινός). 

Λατινικαί έπιγραφαί ή γράμμα Λατινικόν δέν φαίνεται σχεδόν ούδαμοΰ. 

Περιττόν δέ νά είπωμεν ότι ή κυρία εκκλησιαστική βιβλιοθήκη τής 

ιεράς Μονής είναι ακραιφνώς Ελληνική, συγκειμένη έκ μηνιαίων, τριω-

δίων, πεντηκοσταρίων, ευαγγελίων, συναξαριών χειρογράφων τών πλεί-

στων, πάντων Ελληνικών. 

Επειδή δέ ό λόγος περί βιβλίων, άς είπωμεν ολίγα τινά και περί 

τής βιβλιοθήκης τής ιεράς Μονής τής Κρυπτοφέρρης. Ή βιβλιοθήκη 

αύτη είναι μία τών αρχαιοτάτων και πλουσιωτάτων είς χειρόγραφα 

Ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών τοΰ χριστιανικού κόσμου, κατά 
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άξιοσημείωτον σύμπτωσιν ιδρυμένη έπί τοΰ τόπου εκείνου, ενθα ήτο μία 
τών πλουσιωτάτων βιβλιοθηκών τοΰ αρχαίου κόσμου, ή τοΰ Μ . Τυλλίου 
Κικέρωνος. Ιδρυτής αυτής ύπήρξεν αυτός ό κτίτωρ τής ιεράς Μονής 
όσιος Νείλος - ηύξήθη δε ή βιβλιοθήκη και διά τών βιβλίων, τά όποια 
οί Βασιλειανοί μοναχοί οί πανταχόθεν έκ τής Καλαβρίας και Σικελίας 
και άλλων Ελληνικών χωρών και δή και έξ αυτής τής Κωνσταντινουπό-
λεως ερχόμενοι είς τήν ίεράν Μονήν μεθ' εαυτών έκόμιζον. Ά λ λ ' εγρά-
φησαν και πλείστα έν αυτή τή ίερα Μονή ύπό τών έν αυτή πατέρων 
έν καλλιγραφία ίδιαζούση, Κρυπτοφερρική, ής τήν αρχήν ό πατήρ Α ν τ ώ -
νιος ό Ρόκκιος ανάγει είς τήν Καλαβροσικελκοτικήν βυζαντινήν καλλι-
γραφίαν. Ή βιβλιοθήκη τής ιεράς Μονής ηύξήθη έτι μάλλον έπί τοΰ 
Βησσαρίωνος και διά τοΰ Βησσαρίωνος τότε δέ πρώτον έγένετο ώς φαί-
νεται και οργανική κατάταξις ήτοι ταξινόμησις τών βιβλίων και κατά 
διαταγήν τοΰ καρδιναλίου κατηρτίσθη και εύρετήριον. Μετά τής βιβλιο-
θήκης δέ τής Μονής ήνώθη και ή πλούσια βιβλιοθήκη τού Ελληνος 
καρδιναλίου, εξαιρουμένου τοΰ μέρους αυτής τοΰ κομισθέντος είς τήν 
βιβλιοθήκην τής Βενετίας. Τ ά δέ υπάρχοντα νΰν κατά χιλιάδας χει-
ρόγραφα, καλώς ταξινομημένα, διαιρούνται κατά μέν τό περιεχόμενον 
αυτών είς Κώδικας βιβλικούς ήτοι τής Βίβλου, κώδ. πατρολογικούς (τών 
πατέρων τής Εκκλησίας), κώδ. τής ίεράς ιστορίας, κώδ. ηθικους (περί 
ηθικής πραγματευομένους), κώδ. λειτουργικούς, κώδ. ύμνικούς (ήτοι κ. 
υμνογράφων ών τινές είναι και Κρυπτοφερρίται πατέρες, ώς ό υμνο-
γράφος Βαρθολομαίος), κώδ. μελουργικούς και κώδ. φιλολογικούς και 
συμμίκτους - κατά δέ τήν προέλευσιν κατατάσσονται ύπό τοΰ πατρός 
Αντωνίου Ροκκίου είς Ίταλο - Ελληνικά, ήτοι Βυζαντινά, Καλαβρο-

Σικελικά, Ανατολικά (ήτοι τά έξ Ανατολής, ιδίως έκ Κωνσταντινου-
πόλεως προερχόμενα) και τά Κρυπτοφερρικά, ήτοι τά ύπό Κρυπτοφερ-
ριτών πατέρων έν Κρυπτοφερρική καλλιγραφία γεγραμμένα. Εκ τών 
είρημένων δέ νοείται σαφώς ότι ή βιβλιοθήκη αύτη είναι ενδιαίτημα και 
σχολείον κάλλιστον είς Ελληνας έρευνητάς και ιδία είς θεολόγους. 

Έ κ πάντων τών είρημένων εξάγεται ότι ή ιερά Μονή τής Κρυπτο-
φερρης ύπήρξεν ανέκαθεν και υπάρχει νΰν έτι σταθμός αξιοσημείωτος 
και σπουδαιότατος παιδεύσεως Ελληνικής και καλλιέργειας Ελληνικών 
γραμμάτων. Είναι δέ απεριόριστος ή άφοσίωσις τών έν αυτή πατέρων 
είς τό Ελληνικοί αυτών (ουχί Γραικικόν) καθεστώς και τούς Ελληνι-
κούς θεσμούς. Άξ ιον δέ σημειώσεως ένταΰθα και τόδε: ότι οί πατέρες 
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τής ίεράς Μονής τής Κρυπτοφερρης, όντες πιστοί εις τήν ένωσιν τών 
Εκκλησιών τήν γενομένην διά τής έν Φλωρεντία συνόδου και είτα άπο-
κηρυχθεΐσαν έν Ανατολή, μένουσιν οϋχ ήττον πιστοί καί εις τήν Ελλη-
νικήν αυτών καταγωγήν καί ιδιότητα, φρονοΰντες, ώς πρός τό ζήτημα 
ιδίως τών πρωτείων του Πάπα, ότι τοΰτο άνεγνώριζεν ή Ανατολική 
Εκκλησία πρό τοΰ σχίσματος καί οτι ουδέν αυτοί νεωτερίζουσιν ώς πρός 
τοΰτο. Σημειωτέον δέ ότι τάς περί τοΰ ζητήματος τούτου γνώμας καί 
ισχυρισμούς αυτών στηρίζουσιν οί Κρυπτοφερρϊται πατέρες πάντοτε έπί 
ρήσεων καί γνωμών τών τής Ανατολικής Εκκλησίας Ελλήνων πατερων. 
Ούτω κατά τόν χρόνον τής τελευταίας μεγάλης κατά τούς Δυτικούς 
Οικουμενικής Συνόδου τού Βατικανού ό Κρυπτοφερρίτης Βασιλειανός 
πατήρ Ιωσήφ Κοζζαλούζις έξέδωκε πραγματείαν ύποστηρίζουσαν τάς 
περί υπέρτατης εξουσίας τοΰ Πάπα έν τή Εκκλησία θεωρίας άρυόμενος 
τά επιχειρήματα έκ τών Ελλήνων πατέρων τής Ανατολής καί μόνον 
έκ τούτων, άπ' αρχής μέχρι τέλους. Ή πραγματεία επιγράφεται «De 
R o m a n i Pontificis a u c t o r i t a t e d i s c i p l i n a r i t e s t i m o n i i s E c c l e -
s i a e G r a e c a e c o m p r o b a t a d i s q u i s i t i o J o s e p k i C o z z a - L u z z i , 
m o n a c h i o r d i n i s s a n c t i B a s i l i i M a g n i R o m a e , 1870». 

Νύν δέ συγγράψας προτίθεται νά έκδώση καί ό πατήρ Νείλος, είς 
τών επιφανέστατων Κρυπτοφερριτών, πραγματείαν περί τοΰ πατριάρχου 
Φωτίου, κρίνων τά κατ' αυτόν κατά τάς επικρατούσας έν τή Δυτική 
Εκκλησία γνωμας, άλλά τά επιχειρήματα πάντα άρυόμενος έκ πατε'-

ρων Ελλήνων, καί μόνον Ελλήνων. Τό τοιοΰτον οί Κρυπτοφερρϊται 
πατέρες δέν ποιοΰσιν απλώς ϊνα φαίνονται ώς διά τών ιδίων όπλων τών 
αρχαιοτέρων πατέρων τής Ανατολής καταπολεμοΰντες τάς αλώσεις 
τών νεωτέρων, άλλ' άξιοΰντες άμα ότι είσίν Ανατολικοί καί ότι κρί-
νουσι καί λαλοΰσιν ώς Ανατολικοί καί έν ονόματι τής αρχαίας Ανατο-
λικής Εκκλησίας. Καί ώς απέναντι τής Ανατολής έπί τοιούτων αξιώ-
σεων στηριζόμενοι συνηγοροΰσιν υπέρ τών αξιώσεων τής Δύσεως, ούτω 
στερρώς απέναντι τής Δύσεως έμμένουσιν έν τή Ανατολική αυτών ίδιό-
τητι καί αμύνονται γενναίως υπέρ τής άκεραίας διατηρήσεως τών Ελλη-
νικών Θεσμών τής Μονής αυτών, τά πάντα έν αυτή καί έν τή γλώσση 
καί έν ταϊς ιερουργίας καί έν πάση τή εκκλησιαστική τάξει θέλοντες 

Ελληνικά καί άνθιστάμενοι κρατερώς καθ' οιασδήποτε νεωτεριστικής 
απόπειρας, ώς έπραξαν εναντίον τών έπί τών Παπών Γρηγορίου Ις καί 
Πίου Β ' νεωτερισμών, δι ' ών ή ιερουργία λατινικωτερον ελάμβανε τύπον, 
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άρθέντος τού χωρισμού τοΰ βήματος άπό τοΰ καθολικοΰ καί τής ωραίας 

πύλης κλεισθείσης οπότε δέ διά τών επίμονων ενεργειών τοΰ νΰν καθη-

γουμένου πανοσιολογιωτάτου Αρσενίου Β' καί τών αδελφών αυτού 

Κρυπτοφερριτών κατελύθησαν έπί τοΰ Λέοντος Ι Γ ' οί νεωτερισμοί καί 

επανήλθε τό πρώην καθεστώς, θριαμβευτικώς άνέγραψεν ό ηγούμενος 

Αρσένιος έπί τοΰ εικονοστασίου τοΰ ίεροΰ βήματος Ελληνιστί, καθά έν 

τοις έμπροσθεν εϊρηται, τό γεγονός «τής επανορθώσεως τών Ελληνικών 

ίερών θεσμών» καί τής αποκαταστάσεως τού εικονοστασίου καί τής 

ωραίας πύλης, καί τής «ανεγέρσεως καινοΰ βήματος» καί καθιερώσεως 

τής «ίεράς τραπέζης». Σημειωτέον δέ ότι οί Κρυπτοφερρϊται πατέρες 

αμύνονται κρατερώς υπέρ τών Ίερών Ελληνικών Θεσμών αυτών εναν-

τίον πολεμίων ισχυρών, τών άγαν λατινιζόντων έν τή Καθολική Ε κ κ λ η -

σία. Ή προς πάτρια καί τούς ιερούς ελληνικούς θεσμούς προσήλωσις 

αυτών προβαίνει μέχρι τοσούτου, ώστε ώς οί έν ταϊς ίεραϊς Μοναΐς 

τοΰ Αθω καί έν άλλοις έλληνικοϊς μοναστηρίοις πατέρες, μνημονεύουσι 

καί ούτοι έν ταϊς δεήσεσι τών «ευσεβών και Θεοφυλάκχων βασιλέων 

ημών», τών ιδεωδών δηλονότι βασιλέων τοΰ Βυζαντίου, ακολουθούντες 

έτι νΰν τή βυζαντινή παραδόσει. 

Α λ λ ά δέν είναι απλώς ακριβείς τηρηταί τών παραδόσεων τών 

παλαιών, άλλ' επιμελούνται καί νΰν έτι μετά ζήλου τών Ελληνικών 

γραμμάτων και τής Ελληνικής παιδεύσεως, παρακολουθοΰντες έγγύθεν 

καί τήν καθ' ημάς έθνικήν παίδευσιν. Αναγινώσκουσι, μελετώσι καί 

κρατούσιν άπ' αρχής μέχρι τέλους τά εκκλησιαστικά καί εκπαιδευτικά 

νομοσχέδια τοΰ υπουργού κ. Α . Ευταξία, τιμώσι καί θαυμάζουσι τόν 

Κωνσταντϊνον Κόντον ώς μέγαν φιλόλογον καί διδάσκαλον τών Ελλη-

νικών γραμμάτων, καί διδακτικοϊς έτι βιβλίο ις έν τή διδασκαλία τών 

Ελληνικών χρώνται Ελληνικοϊς, Γραμματική Κυριακοπούλου καί Συν-

τακτικώ Ζηκίδου, καί τής καθ' ημάς νεοελληνικής φιλολογίας είσίν ούκ 

αδαείς. Και αυτός δέ ό ηγούμενος τής Μονής Κρυπτοφέρρης έχει 

τό έπισκεπτήριον αύτοΰ Ελληνιστί γεγραμμένον «Αρσένιος ηγούμενος 

τής Ίεράς Μονής τής Κρυπτοφέρρης». Τέλος οί Βασιλειανοί πατέ-

ρες τής Κρυπτοφερρης έχουσι καί τήν μεγάλην αυτών Ίδεαν. Είναι 

δέ αύτη ότι θεωροΰσι τό τάγμα αυτών ώς καί τήν σύναξιν τών 

Κρυπτοφερριτών θεόθεν προωρισμένην είς τό έργον τής ενώσεως τής 

Ανατολικής καί Δυτικής Εκκλησίας φρονοΰσιν ότι ή ιερά Μονή 

αύτη πρόνοια τινί θεοΰ ίδρύθη καί διετηρήθη μέχρι νΰν μόνον αυτή, 
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ένώ πάντων τών άλλων Ελληνικών μοναστηριών εντός και έκτος 

τής Ρώμης υπαρχόντων ιδρυμένων ποτέ ουδέ τά ονόματα έζησαν, ϊνα 

χρησιμεύση ώς δεσμός έν μέλλοντί ποτε χρόνω μεταξύ τής Ρωμαϊκής 

και τής Ελληνικής Εκκλησίας ( « N e q u e eo m i n o r in nostros Dei 

c u r a est, eaque fu i t ,u t c u m il l is t empor ibus , p l u r i m a q u o -

que et extra et i n t r a R o m a m G r a e c o r u m monaster ia repe -

r i u n t u r , q u o r u m hodie ne nomine q u i d e m , aut vix ista 

h istor iae supers in t , hoc u n u m Crypto fer ra tense a d h u c 

superstes sit, a tque adeo ut, m u l t o r u m sentent ia, u n u m 

e cunct is , q u i b u s Ecc les iae R o m a n a e G r a e c a r u r s u s co l l i -

ga r i possit , v i n c u l u m f u t u r u m esse v i d e a t u r » . D . An ton i i 

R o c c h i i de C e n o b i o Crypto fe r ra tens i ) . Τήν ένωσιν τήν έκκλη-

σιαστικήν έννοοΰσιν ουχί ύπό έννοιαν Λατινικήν προσηλυτιστικήν, ώς 

τά λοιπά τάγματα, άλλά ύπό έννοιαν έκκλησιαστικήν καθολικήν, ένω-

σιν έν τή καθολική τού Χριστού Εκκλησία, αναγνωριζομένης καί νυν 

τής ύπό τής Ανατολικής Εκκλησίας ανέκαθεν πρό τού σχίσματος 

αναγνωριζομένης αρχής τών τού Πάπα πρωτείων. Τήν τοιαύτην ένωσιν 

θεωροΰσιν ώφελιμωτάτην είς τήν 'Ανατολικήν Ελληνική ν Έκκλη-

σίαν είπερ ποτέ νύν, οπότε ό Ελληνισμός καί μετ ' αύτοΰ ή Ελληνική 

Εκκλησία καταπολεμείται σφοδρώς ύπό τοΰ Σλαυισμοΰ καί έλατ-

τοΰται διηνεκώς έν τώ κράτει αυτής. Έπιδιώκουσι τό κοάτος τού 

Παπισμοΰ καί τής Καθολικής Εκκλησίας άπηλλαγμένον παντός Λ α τ ι -

νισμοΰ. Έννοοΰσιν ϊνα ό καθολικισμός κατασταθή έν Ανατολή Ελλη-

νικός όπως έν Κρυπτοφέρρη, καί μή συγχέηται πρός τόν Λατινισμόν. 

Τό σχέδιον όπερ άλλοτε είχεν, ώς ελέχθη, ό νΰν εύκλεώς άρχων άκρος 

άρχιερεύς Λέων Ι Γ ' , νά έπιτρέψη τοϊς έν τή Ανατολή καθολικοίς Έ λ λ η -

σιν, ϊνα ώς έκκλησιαστικήν αυτών γλώσσαν έχωσι τήν Έλληνικήν, ητο 

έν μέρει έργον τών Κρυπτοφερριτών. Υπέρ τής μεγάλης ταύτης ιδέας τών 

Κρυπτοφερριτών εργαζόμενος ό νΰν ηγούμενος Αρσένιος Β΄ μετέβη τώ 

1895 είς τήν Ανατολήν, έπί τή ευκαιρία τής έν Ίεροσολύμοις συνελθού-

σης τότε ανεπισήμου Χριστιανών παντός δόγματος, χάριν ηθικής τίνος 

ούτως ειπείν ενώσεως καί ειρήνης μεταξύ τών Χριστιανών Συνόδου, καί 

μετέσχε τής Συνόδου ταύτης. Τυχών δέ έν Ίεροσολύμοις παρά τοΰ άοιδί-

μου πατριάρχου Ιεροθέου ανεπισήμου, άλλ' εγκαρδίου υποδοχής, μετέβη 

είτα είς τόν Αθω, ϊνα έπισκεφθή ενταύθα τόν περιφανέστατον πατριάρχην 

Ιωακε ίμ , πολλά μετ' αυτού συζητήσας περί ενώσεως «πρός ουδετέρων 
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όφελος», ώς μοί έγραφεν ο πατριάρχης. Μετέβη δέ τότε καί είς τήν 

Σμύρνην συνοδευόμενος ύπό τού ίερολογιωτάτου καί έλληνομαθεστάτου 

άρχιδιακόνου Νείλου καί έλειτούργησεν έν πάση εκκλησιαστική έπισημό-

τητι έν Σμύρνη ώς Βασιλειανός και Κρυπτοφερρίτης. Οί έν Σμύρνη 

Ορθόδοξοι έξεπλάγησαν παραστάντες είς ίερουργίαν έλληνικήν κατά τήν 

τάξιν τ ή ; Ελληνικής Εκκλησίας Ελληνιστί ύπό ανωτέρου κληρικού 

καθολικού τελουμένην. Τό γεγονός ένεποίησεν έντύπωσιν ό δέ άγιος 

Σμύρνης, ών άλλως καλοκάγαθος, σκανδαλισθείς έπί τοϊς γενομένοις καί 

ύπό ζήλου υπέρμετρου παρασυρθείς, δι ' εγκυκλίου, μεθ' υπερβολής σφο-

δρότητος γλώσσης συντεταγμένης, πολλά έγραψε κατά τής πράξεως 

ταύτης, ήτις άλλως γενομένη κατά τά θέσμια καί έν τώ δικαιώματι 

τού ίερουργήσαντος ουδέν καθ' εαυτό είχε τό σκανδαλώδες καί άπατη-

λόν καί έπίβουλον, ώς παρέστησεν αυτό ό άγιος Σμύρνης. Ό πατήρ 

Αρσένιος καί τό τάγμα αύτοΰ έβουλεύοντο τότε νά ίδρύσωσιν έκκλησίαν 

Έλληνικήν έν Σμύρνη μετά μεγάλου ίεροσπουδαστηρίου Ελληνικού, τό 

αυτό δέ νά ποιήσωσι και έν Αθήναις. Α λ λ ά τά σχέδια ταύτα, εΰνοη-

θέντα έν αρχή ύπό τοΰ Λέοντος Ι Γ ' κατεπολεμήθησαν ύπό τών πολε-

μίων τών Βασιλειανών καί ισχυρών θιασωτών τοΰ Λατινισμού, τών μή 

θελόντων νά χωρίσωσι τόν Καθολικισμόν άπό τοΰ Λατινισμού. Δέν έξε-

τάζομεν ημείς ένταΰθα τό ζήτημα έκ τής καθαράς αύτοΰ θρησκευτικής 

όψεως, άλλ' άπό καθολικωτέρας ιστορικής καί δή καί εθνικής ιστορικής 

έπόψεως αποβλέποντες πρός τήν έν μέσω τοΰ Λατινισμοΰ ένδόξως δια-

τηρηθεϊσαν όασιν τοΰ Ελληνισμού έν τώ ίστορικωτάτω Τουσκούλω, 

τόν λαμπρόν τούτον σταθμον τής Ελληνικής γλώσσης, τών Ελληνικών 

γραμμάτων, τής Ελληνικής βιβλιοθήκης, τών Ελληνικών ίερών θεσμών, 

τών Ελληνικών ιστορικών αναμνήσεων, τού Ελληνισμού τέλους μεγά-

λου μέρους τής Ιταλίας, δέν δυνάμεθα νά μή άποβλέψωμεν πρός αυτόν 

μετά θαυμασμού καί συμπαθείας, καί νά μή αίσθανώμεθα αίσθημα 

σεβασμού άμα δέ καί συμπαθείας πρός άνδρας, οίος ό ηγούμενος Αρσέ-

νιος Β' , οί πατέρες Νείλος, Βασίλειος, Σωφρόνιος, Αντώνιος, Σάβ-

βας καί ή άλλη χωρεία τών Κρυπτοφερριτών, άνδρας λογίους, ελληνο-

μαθείς, πεπολιτισμένους. ευγενείς καί άξιαγάστους τό ήθος, μετριοπαθείς, 

χριστιανούς, φιλάνθρωπους, Ελληνας ώς μοναχούς καί φιλέλληνας ώς 

Ευρωπαίους, διαπρεπείς αντιπροσώπους τής Ελληνικής Δύσεως. 

Π ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ 
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ΠΕΡΙ ΤΡΑΧΩΜΑΤΟΣ 

Τ ά συνοικέσια έν Αθήναις κατά τους απαίσιους έπί τουρκοκρατίας 

χρόνους συνήπτοντο διά προξενείων, μετά δέ τήν λήξιν τών διαπρα-

γματεύσεων έτελεϊτο ό άρραβών και συνετάσσετο ύπό τοΰ συμβολαιογρά-

φου τό προικοσύμφωνον ύπογραφόμενον ύπό τούτου και τών μαρτύρων, 

τούς οποίους οί εύπορώτεροι συνήθως έξέλεγον χάριν επιδείξεως έκ τών 

προυχόντων και μάλιστα τών δημογερόντων. Τό προικοσύμφωνον φέρον 

και τήν ύπογραφήν τοΰ πατρός, έάν ήτο εγγράμματος, περιείχε την 

καταγραφήν τών προικώων, τουτέστι τών ενδυμάτων τών χρησίμων τή 

νύμφη, έστιν ότε δέ και τώ γαμβρώ, τών οικιακών σκευών και επί-

πλων, τών τιμαλφών και τών ακινήτων. Έν αύτώ δ ένέγραφε και ό 

γαμβρός ή ό πατήρ αύτοΰ άνάλογόν τινα πρός τήν περιουσίαν αύτοΰ 

προγαμιαίαν δωρεάν υπέρ τής νύμφης. Ή καταγραφή αύτη τής προικός 

έκαλείτο έγκλαβή, κατά μίμησιν τών έν Κωνσταντινουπόλει. 

Και κατά μέν τούς παλαιοτέρους χρόνους ταΰτα έγίνοντο μετά μέτρου 

και μετά τής επικρατούσης περί τά ήθη αφέλειας και λιτότητος, προϊ-

όντος όμως τού χρόνου, καθ' όσον ηύξανον αί περιουσίαι και ή κατ ' άκο-

λουθίαν ευημερία, συνηύξανε και ή πράς έπίδειξιν τάσις. Ιδίως δ' έξε-

δηλοΰτο κατά τήν προικοδοσίαν, και έφθασεν ή άμετρία και ή υπερβολή 

είς τοσοΰτον, ώστε κατήντησαν πολλοί τών γονέων νά δαπανώσιν όλό-

κληρον τήν περιουσίαν αυτών, άντιφιλοτιμούμενοι και αγωνιζόμενοι τίς 

νά ύπερτερήση τοΰ άλλου κατά τό ποσόν τής προικός. Διότι έκτος τών 

μετρητών χρημάτων ένέγραφον υπέρ τών θυγατέρων αυτών και κτή-

ματα τιμαλφή και ποικίλα και ιμάτια πολυτελέστατα χρυσοπάρυφα και 

μαργαριτοστόλιστα. 

Σημείωσεις της Διευθ.της Αρμονίας. Τήν ανωτέρω σπουδαιότατων διατριβήν 
πραγματευομένην περί πραγμάτων τέως αγνώστων έσταχυολόγησεν ό κ. Θ. Ν. 
Φιλαδελφεύς έκ τής εισέτι ανεκδότου ίστοοίας αυτού τών Αθηνών έπί τουρκο-
κρατιας χάριν τών αναγνωστών τής Αρμονιάς. 
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Διά νά έπαρκέσωσι δ' είς τοσοΰτον ύπέρογκον δαπάνην οΰ μόνον 

αυτοί οί γονείς άπεγυμνοΰντο ολοκλήρου τής περιουσίας και κατεδικά-

ζοντο νά διανύσωσι τόν ύπόλοιπον χρόνον τοΰ βίου έν έσχατη πενία, 

άλλά και τούς άρρενας αυτών παϊδας άπεστέρουν τής νομίμου μερίδος 

έκ τής πατρικής ουσίας. Και έαν τουλάχιστον περιωρίζετο ή σπατάλη 

μεταςύ τών εύπορωτέρων, κάπως τό πράγμα θά ήτο άνεκτόν άλλ' έν 

Αθήναις συνέβαινε γελοίος τις συναγωνισμός είς τά τής πολυτελείας και 

επιδείξεως, ούτως, ώστε και οί μή εύποροΰντες έκ πτωχαλαζονείας έδι-

δον είς τάς θυγατέρας των προικίον άνώτερον τής καταστάσεως των, 

άντιφιλοτιμούμενοι πρός τούς πλουσίους. Σημειωτέον δ' ότι τά ρουχικά 

φορέματα έτιμώντο τότε άντί πολλού χρυσού. Έν τινι προικοσυμφώνω 

φέρ' ειπείν του 1770 ή μήτηρ, άφοΰ απαριθμεί μπόλιαις, πεσκίρια, γρύ-

ζους, ζωνάρια, σιγούναις, μαντροκάκκαβα, εκατό πρόβατα, γαϊδάρες δύο 

μία μεγάλη και μία μικρή και γρόσια μετρητά είκοσιτρία, δικαιολο-

γούσα τήν μή έγκαιρον παράδοσιν και τοΰ άντερίου τής νύμφης, προσθέ-

τει «έξέχως φανερόνομεν ότι διά τό άντερί ροΰχο, επειδή και νά μήν 

ήταν τελειομένο κατά τήν συνίθιάν του έτιμίθη ή αυτή έξοδος ριάλια 

πενήντα και διά τήν έξοδον τοΰ έδωσα πρόβατα πενήντα». 

Ά ν λοιπόν μιάς πτωχονοικοκυράς ή κόρη έφερεν άντερί άξιας πεντή-

κοντα προβάτων, τουτέστι πεντακοσίων περίπου σημερινών δραχμών, 

εύκολον είναι νά συμπεράνωμεν όπόσον μεγαλυτέρας άξιας ήτο ό διά 

βαρύτιμου μηλωτής ύπενδεδυμένος τζουμπές τής πολυφέρνου νύμφης. 

Έν έτέρω δέ προγενεστέρω προικοσυμφώνω, ότε ακόμη δέν ειχεν έκδοθή 

τό συνοδικόν γράμμα τό περιορίζον τά τής προικός, ό πατήρ Μιχαήλ 

Ντέκας εξάδελφος τοΰ ίδρυτοΰ τής έν Αθήναις ομωνύμου σχολής Ιωάν-

νου Ντέκα, έν τώ προικοσυμφώνω τής θυγατρός του, γέμοντι άλλως 

ανορθογραφιών, μή έχων, φαίνεται, τά πρός συμπλήρωσιν απαιτούμενα 

τών μετρητών χίλια τετρακόσια γρόσια, έπιθυμών όμως χάριν επιδεί-

ξεως νά έγγραφη έν τώ προικοσυμφώνω ό στρογγυλός αριθμός τών 1400 

γροσιών (10 περίπου χιλ. δραχμών) δίδει απέναντι πρός συμπλήρωσιν 

άλυσίδιον χρυσοΰν. Χάριν περιεργίας παραθέτω τήν αρχήν και τό τέλος 

τοΰ προικοσυμφώνου τούτου ώς έχει έν τώ πρωτοτυπώ. 

«Είς δόξαν χριστού 1736 όκτωμβρίου 15 είς 'Αθίνα 

Τάσο έγω Μιχάλης ντέκας τις ίγαπιμενις μου θίγατρος ονόματι Τερέ-

ζας τά κατοθεν διά πατρικά τις και μιτρικά τις και τούτου διά πρικίον 

τις πρός τόν s i g n . Μιχάλι πατούσα 
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Άρχίς φορτζέρια δίο . . . (κτλ. μετά δέ τήν καταγραφήν και τών 

σκευών) 

. . . και μετριτά τόν αριθμόν ριαλια χίλια τετρακόσια και στα ώπια 

να δινο μια καδένα χρισι καί όσα τζικίνια ζιγίζι ιαφτί καδένα νά άγρι-

κόντε διά τόσα μετριτά πρός ριάλια τρία καί μισό τό καθε τζεκίνι 

καί ναν τα πιάνο ϊστίν άνω σούμα τον ριαλίον χιλίον τριακοσιον 

αρ. 1400. 

Καί ή ευχή τοΰ αγίου Θεού καί τις Κιριας Θεοτόκου καί πάντον τόν 

αγιον καί έμενα τού αμαρτωλού αμήν. + Μιχαλις Ντέκας έγραψα καί 

βεβεόνο. 

Τούτων ούτως εχόντων οί σωφρονέστεροι τών πολιτών καταπονηθέν-

θέντες καί στενοχωρηθέντες, βλέποντες δέ έπικείμενον τού εξαφανισμού 

τόν κίνδυνον, συνήλθον έν τή μητροπόλει, παρόντος του μητροπολίτου 

Ζαχαρίου τώ 1737, καί συσκεψάμενοι περί τής θεραπείας τοΰ κακοΰ, 

απεφάσισαν ομοφώνως νά θέσωσιν όρια ανυπέρβλητα είς τήν προικοθη-

ρίαν. Οθεν έταξαν ή πρώτη καί ανωτάτη προικοδοσία νά μή ύπερβαίνη 

τά χίλια πεντήκοντα γρόσια, συμπεριλαμβανομένων τών κινητών καί 

τών ακινήτων κτημάτων, τουτέστιν αύτολεξεί «πάντων τών προικοδο-

τουμένων πραγμάτων είς μέσον προτιθεμένων, τών μουλκιών, τού 

μαλάγματος, τοΰ μαργαριταρίου, τοΰ χαλκώματος, τοΰ στάγκου (σκευών 

έκ κασσιτέρου), έτι δέ καί τών διωρισμένων σύν τούτοις ρουχικών, ήτοι 

δέκα ύποκαμισοβράκων, καϊ οΰ πλειόνων, δέκα μπολίων, δύο κραββα-

τοστρωσίων μετά τών έπακολουθούντων αύτοΐς νυμφικών κοσμημάτων, 

καϊ λοιπών τών επιδιδομένων μέχρι καί τοΰ μικρότατου». Καϊ ταΰτα 

μέν διά τήν πρώτην τάξιν τήν άνωτέραν. «Μετά δέ τοΰτο είναι καί 

γίνεσθαι καί δευτέρας καί τρίτης τάξεως προικοδοσίαν, αϊτινες έχουσι 

μένειν αδιόριστοι μέν κατά τόν αριθμόν έμπης όλιγωτέρας καϊ κατωτέ-

ρας ποσότητος καί ύποβεβηκυίας τή πρώτη, φυλάττουσαι καί αύται τήν 

πρέπουσαν αΰταϊς συμμετρίαν κατά τήν άναλογίαν τής εύπορίας καί 

δυνάμεως τών προικοδοτούντων, καί κατά τήν γενησομένην έκ κοινής 

συναινέσεως συμφωνίαν μεταξύ τών ποιούτων τά γαμικά συναλλά-

γματα» .Άφοΰ δέ συνυπέγραψαν πρακτικόν τής άπό κοινοΰ καί ομοφώνως 

γενομένης συμφωνίας, έπεκυρώθη δέ τό πρακτικόν διά τής υπογραφής 

τοΰ μητροπολίτου Ζαχαρίου, απέστειλαν αυτό πρός τόν τότε οίκουμενι-

κόν πατριάρχην Νεόφυτον τόν ς, ϊνα έπιβεβαιωθή καί διά πατριαρχι-

κού συνοδικού γράμματος εις μόνιμον καί διηνεκή άσφάλειαν, όπερ καί 
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εξεδόθη κατ' Άπρίλιον τοΰ 1 7 3 7 , φέρον τήν ύπογραφήν τού πατριάρ-

χου, καί φρικτόν άφορισμόν κατά τών παραβατών. 

«Εϊτε οί γονείς, ώριζεν ό αφορισμός, φανερώς ή κρυφίως ή καθ οιονδήποτε 

άλλον τρόπον θελήσωσιν ύποσχεθήναι καί δοΰναι ταϊς θυγατράσιν αυτών 

υπέρ τήν διορισθεϊσαν ταύτην μέχρι τής πρώτης τάξεως ποσότητα τών 

χιλίων πεντήκοντα γροσιών, εϊτε οί διατιμηταί χαριζόμενοι τώ ένί μέρει, 

οΰ ποιήσωσι τήν διατίμησιν άδόλως καί άνευ τινός φιλοπροσωπίας. καί 

παραβλέψωσι ποσώς τόν κοινόν τοΰτον όρον τής πολιτείας, καί γένων-

ται αίτιοι τοΰ μή διορθωθήναι τό κοινόν τοΰτο πάθος καί νόσημα καϊ 

δυστύχημα οί τοιοΰτοι ώς προδόται καί επίβουλοι τοΰ συμφέροντος τής 

πολιτείας, καί τής κοινής συστάσεως καί ευταξίας υμών απάντων, όποιας 

άν εϊησαν τάξεως ή βαθμού, αφορισμένοι εϊησαν παρά τής άγιας καί 

ζωοποιού καί ομοουσίου καϊ αδιαιρέτου Τριάδος, τοΰ ενός τή φύσει μόνου 

Θεού, καί κατηραμένοι καί ασυγχώρητοι καί μετά θάνατον άλυτοι κ τλ .» . 

Αί διά τών αφορισμών έπισειόμεναι ποιναί ισχύον κατά τούς χρόνους 

εκείνους τής τυραννίας, πλειότερον παρ' όσον νΰν ό ποινικός κώδιξ, ώστε 

δέν είναι απίθανος ή εικασία ότι φόβω τοΰ αφορισμού περιωρίσθη τό 

κακόν έπί τινα έτη καί έμετριάσθη ή περί τάς προικοδοσίας παράδοξος 

καί ανόητος άμιλλα. Προϊόντος όμως τοΰ χρόνου έλησμονήθη βαθμηδόν 

τό πατριαρχικόν γράμμα καί ήρχισε πάλιν αναφαινομένη έν τή Α θ η -

ναϊκή κοινωνία ή παλαιά νόσος. Τοΰτο εξάγεται έκ τών νεωτέρων προι-

κοσυμφώνων, άτινα περιέχουσι καταγραφήν προικώων υπερβαινόντων 

κατά πολύ τόν άνώτατον όρον τών χιλίων πεντήκοντα γροσιών. Α ν τ ί 

φέρ' ειπείν τών ώρισμένων δέκα ύποκαμισοβράκων ή μήτηρ έν τώ οίκειω 

συμβολαίω καταγράφει εϊκοσι καί τρία βαρύτιμα παπλώματα καϊ χρυ-

σοκέντητα ζιπούνια καϊ ντζουμπέδες διά μηλωτής ύπενδεδυμένους έτε-

ροι δέ τών προυχόντων πέντε τζουμπέδες πολυτελέστατους χρυσοπαρύ-

φους καί εννέα άντερία καί μποχτσάδες χρυσοκέντητους, καϊ παπλώ-

ματα χρυσά καϊ προσκεφαλάδια μέ κόμπους μαργαριταρένιους, καί 

ταμπακέρα αργυρή (πρόνοια διά τά γηρατειά τής νύμφης). 

Α ν λοιπόν έν Αθήναις έν τή μικρά ταύτη καί άσήμω έπί τουρκο-

1 Ο κ. Δ. Καμπουρογλους τον Νεόφυτον τοΰτον τοΰ 1737 συγχέει πρός τον 
πιο εκατόν τοιάκοντα ετών καί πλέον Αθήναιον μητροπολίτην καϊ είτα πατριάρ-
χην Νεόφυτον (Ίστ. τών 'Αθην. τ. Β', σ. 151). Τοΰτο δέ τό συνοδικόν γράμμα 
έδημοσιεύθη τό πρώτον έν τώ Εθνικω Ημερολογίω τοΰ Μ.Βρετοΰ τοΰ έτους 
1864. 
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κρατίας πόλει έγίνετο αναφανδόν τοιαύτη παράβασις, εύκολον είναι νά 

είκάσωμεν τί συνέβαινεν έν ταίς μεγάλαις πόλεσι και δή έν τή βασι-

λευούση. Οθεν έν έτει 1767 ό τότε σοφός πατριάρχης Σαμουήλ δύο 

έξεφώνησε λόγους έπ' εκκλησίας κατά τών επί γρήμασι γυναίκας λαμβα-

νόντων άπας δέ ό έν Κωνσταντινουπόλει ορθόδοξος λαός και οι τούτου 

προύχοντες έξητήσαντο μια: φωνή άπό τού πατριαρχείου τήν τοΰ ολέ-

θριου τούτου εθίμου κατάργησιν. Τό κατ' εξοχήν δέ βλαβερωτερον ήτο 

τό Τράχωμα. Οθεν ό πατριάρχης και τοΰτο έζήτησε νά εκρίζωση, και 

τήν προικοδοσίαν εντός έννομων και θεμιτών ορίων νά περιστείλη. 

Τράχωμα δέ έκαλεΐτο ή πρό τής τελεσεως τοΰ γάμου προγαμιαία 

δωρεά τών γονεων τής κόρης πρός τόν γαμβρόν. Ητο δέ συνήθως ύπε-

ρογκος και συνίστατο είς χρήματα μετρητά, άηνα οί γονείς στενοχω-

ρούμενοι πολλάκις έπορίζοντο διά δανείων. Ά λ λ ' έπιτραπήτω μοι ή 

αύτολεξεί αντιγραφή περικοπών τίνων τής αναφοράς, έν ή έξηγοΰνται 

οί προκαλεσαντες τήν έπεμβασιν τοΰ πατριαρχείου λόγοι και σαφώς 

ερμηνεύεται ή τοΰ Τραχώματος έννοια. 

«Πρό χρόνων ικανών ύπό άφιλαδελφίας και απρονοησίας τών προκρί-

των και πλουσίων τοΰ γενους ημών παρεισέδυ έν τω ίερώ και μεγίστω 

τοΰ γάμου μυστηρίω δαιμονιώδης τις και φθοροποιά προτελετή, ή τοΰ 

λεγομενου Τραχώματος, και αύτη ή τραχεία και βαρβάρω τή λεξει και 

τή πράξει συνήθεια, νόμου κεφάλαιον λαβοΰσα, και έν όλω τώ γένει 

άναπόφυκτος κατασταθείσα, πλουσίοις δέ και πένησι δυστυχώς επεκρά-

τησε και είς μεγάλας και υπέρ δύναμιν δόσεις ύπό άνοήτων πενθερών 

και γαμβρών προεχώρησε, και οί πάντες ύπό τής λύμης αυτής κατα-

φθαρέντες άπώλοντο. Αί μέν γάρ κόραι τών πολύ τό Τράχωμα παρε-

χόντων ύπανδρεύοντο, αί δέ τών δοΰναι μή εχόντων, στερούμεναι, έν 

ώρα γάμου ουσαι, κατετήκοντο σύν τοις ιδίοις πατράσι και μητράσι και 

διέμενον απωριμασμέναι και έν άπογνώσει ούσαι έπενόουν τά ύπό τής 

ανάγκης κακά. *Η γάρ έμεθοδεύοντο έρωτι άνδρας ζωγρήσαι, ή ύπό 

άπογνώσεως είς άθεσμα περιέπιπτον Νικιάχια 2 και είς άτιμοτάτας 

καταπτώσεις». 

Είς τί δέ έχρησίμευε τό Τράχωμα εξηγεί ούτωσί ή αναφορά «Δέκα 

γάρ και είκοσι και τριάκοντα χιλιάδας γρόσια 3 άν μή πρότερον λάβη ό 

1 Λέξις ισοδύναμος άλλά παραστατικωτέρα τοϋ γεροντοκόρη. 
2 Νικιάχ λέξις τουρκική σημαίνουσα πρόσχαιρον γάμον ανεκτον ύπό τών νόμων. 
3 Ητοι όγδοήκοντα καί πλέον χιλιάδες σημερινών δραχμών. 
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γενναίος γαμβρός οΰ στεφανοΰται, καίτοι έκ τούτων, καθώς πάντες 
καλώς έπιστάμεθα, ού μόνον οϋδεμίαν έχει ώφέλειαν, άλλά και μάλι-
στα πλείονα τούτων ζημιοΰται, δαπανών αυτά είς πολύτιμα τής νύμφης 
ταχύφθαρτα ενδύματα και χαρίσματα και άλλα μάταια συμπόσια, και 
ίδια αύτοΰ λαμπρά φορέματα». 

Ό πατριάρχης λοιπόν Σαμουήλ απέλυσεν έν έτει 1767 τόν έπόμενον 
κανόνα 1 . 

Κανών α΄. 

«Οποιος μέλλει νά έλθη είς κοινωνίαν νομίμου γάμου άσπρα, τά 

λεγόμενα τραχώματα παντελώς μήτε νά πέρνη, μήτε νά προβάλλη και 

νά ζητή άλλά Οποιος και άν εϊη είτε τής πρώτης τάξεως, είτε τής 

έσχατης χωρίς άσπρα νά τελειή τούς γάμους του, και άσπρα πλέον και 

τραχώματα εξολοκλήρου νά λείψουν άπό τήν μέσην, ότι τό μυστήριον 

μήτε πουλιέται, μήτε αγοράζεται μέ άσπρα είδε και ήθελε κατά τήν 

μέχρι τοΰ νΰν κακήν συνήθειαν νά άποβλέπη είς άσπρα, και μέ άσπρα 

νά σύμφωνη τούς γάμους του, νά μένη έπικατάρατος. Τούτο εννοείται 

και διά τόν γαμβρόν και διά τόν μεσίτην τού γαμβρού και τής νύμφης». 

Κανών α΄. 

«Άφοΰ λείψουν τά άσπρα και τά τραχώματα, η προιξ νά ήναι συγ-

χωρημένη και είς τόν δίδοντα και είς τόν λαμβάνοντα, ωσάν όπου και 

οί ιεροί νόμοι τό συγχωροΰν. Φυλάττοντες και ημείς τήν αυτήν τάξιν 

τών πατέρων μας, πρέπει νά τούς άκολουθήσωμεν και είς τοΰτο άνεμ-

ποδίστως, είδε και ήθελε τινάς αυτοπροαιρέτως και νά τήν καταγράψη 

κατ' είδος, διά πολλά ενδεχόμενα όπου καταντοΰν ύστερον είς άλληλο-

μαχίας και συκοφαντίας και διαφοράς ού μικράς, και τοΰτο νά γίνεται 

άκωλύτως. Ά λ λ ά και είς έκείνας τάς ενορίας όπου συνηθίζεται νά γίνε-

ται ή καταγραφή, ή κοινώς λεγομένη εγκλαβη, διά μέσου τοΰ προεστοΰ 

τής ενορίας, ώς γνωστού, πρέπει νά καταγράφεται, διά νά λείπουν 

ύστερον αί διαφοραί». 

' Έδημοσιεύθη ύπό τόν τίτλον «Διαταγαϊ γάμων έν ετει σωτηρίω αψξζ' έν 
μηνι Φεβρουρείω και έτυπώθη έν τω έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικοί τυπο-
γραφείω. Προετίμησα δέ τήν συνοδεύουσαν τό κείμενον μετάφρασιν έν τή τότε 
καθωμιλημένη, χάριν τών προσθέτων επεξηγήσεων, αϊτινες παρελείφθησαν έν 
τώ άρχαιζοντι κειμένω. 
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Ό τρίτος κανών ορίζει τήν κατά τάξεις διαίρεσιν της προικός, ό δέ 

τέταρτος τήν κατά τάς τάξεις ταύτας ποσότητα της προικός, ήτοι τής 

μέν πρώτης εις τρεις χιλ. γρόσια, τής δευτέρας είς δύο χιλιάδας, τής 

τρίτης είς χίλια, τής τετάρτης είς πεντακόσια, τής πέμπτης είς τριακό-

σια, τής έκτης είς διακόσια, τής εβδόμης είς εκατόν πεντήκοντα, τής 

ογδόης είς έκατά καί τελευταϊον τής έννάτης είς πεντήκοντα 1. 

Καί ταύτα μέν ορίζονται έν τή βασιλευούση, είς δέ τάς άλλας υπο-

δεεστέρας πόλεις, ή κατάταξις καί ό προσδιορισμός ανατίθεται είς τούς 

γέροντας καί προεστούς. Τών κανόνων δ' έπεται φρικτόν έπιτίμιον κατά 

τών παραβατών καί αί ύπογραφαί τεσσάρων πατριαρχών, έν οίς δύο 

Αθηναίοι, καί 48 αρχιερέων. 

Τήν έκδοσιν τού άπαγορεύοντος τό τράχωμα συνοδικού γράμματος 

ύπεδέξαντο έν αγαλλιάσει οί καταπονούμενοι γονείς καί αί είς άγαμίαν 

καταδεδικασμέναι κόραι, καί ήσθάνθησαν άνακούφισιν οιαν ό άπαλλατ-

τόμενος άπό δεινού έφιάλτου. Τότε δέ πιθανώτατα ένεπνεύσθη καί τις 

τών αυτοσχεδίων ποιητών καί έστιχούργησε τήν δε τήν πρός τούς νέους 

προτροπήν είς γάμον, ήν πρώτος έδημοσίευσεν έν τώ Έθνικώ ήμερολο-

γίω έν έτει 1864 ό Μαρίνος Βρετός. 

Προτροπή είς τους νέους ένεκα γάμου καί κατά τον τραχώματος. 

«Φίλοι μου ήλικιώται, 
νά καιρός νά πανδρευθήτε, 
πιά δέν έχετε αΐτίαις 
ν' άστε τόσον τρομασμένοι. 
Εσηκώθηκ' άπ' τή μέση 
εις τό γένος τόσους χρόνους 
τράχωμα τό ωργισμένον, 
ή πηγη των συμφορών μας. 
Αυτό ήτον ή αιτία 
όπου φόβον προξενούσε, 
νέοι όλοι νά τρομάζουν 
κι' όλην τους τήν ήλικίαν, 
άσπρα γύρευαν ζητούσαν 
τά κορίτζια δέν ψηφούσαν. 
Όμως ετζη δέν είν' τώρα 
άσπρα πανε απ' τή μέση 

νέαις ό'λαις πιά χαρήτε, 
στό εξής δέν καρτεροΰμεν 
ημείς ολοι πιά θά 'δοΰμεν 
και καμμιά δέν θ' άποτύχη, 
τώρα στήν νεότητα μας 
και τόν κόσμον νά χαροΰμεν 
τί προσμένομε ; ώς πότε ; 
δίχως τι νά φοβηθήτε 
πρόφασαις καϊ ύποψίαις, 
κι' άπ' τόν γάμον μακρυσμένοι, 
όση βλάβη είχε πέσει 
πρόξενος είς τόσους πόνους 
καϊ κακοσυνηθισμένοι 
σ' ό'λον πλέον τόν καιρόν μας 
εις τήν τόσ' ανυπανδρεία 
άτοπα πολλά γεννούσε, 

1 Τό γρόσιον είχε τότε άξίαν ϊσην πρός τρεϊς και πλέον σημερινάς δραχμάς. 
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τούς ΰπάνορους νά κυττάζουν 
νά περνούν μέ μοναξίαν 
καί γ ι ' αυτό αργοποροϋσαν 
τό τι δίδουν ερωτούσαν. 
Δόλωμα δέν έχει χώρα 
πέρνομ' Οποια μας αρέσει 
ολαι σας θά πανδρευθήτε, 
στέλνουμαι καϊ σας ζητοϋμεν. 
Κόραις νέαις νά εύροϋμεν, 
κάθε νέα καθώς τύχει, 
θέλει γεν ' ή πανδρειά μας 
δίχως νά συλλογισθοΰμεν. 
Τώρα τών άνδοών τό τάγμα 
κεφαλή κι ' όχι ποδάρια 
δέν είναι αγορασμένοι, 
ζοϋνε μέ ελευθερία, 

τί μεγάλη ησυχία ! 
νέοι, γέροντες, μητέρες, 
πέρασ' ό πικρός χειμώνας 
κι' όλοι θά εύχαριστηθοϋμεν, 
μόνον πρέπει νά είποϋμεν 
εξω πάσης επήρειας, 
είν' καί όνομα και πράγμα 
είναι πλιά τά παλλικάρια 
για νά ήναι δουλωμένοι, 
έχουν κάθε έξουσίαν 
σ' όλους μας καϊ εΰτυχίαν ! 
Χαίρεσθε καϊ θυγατέρες 
έφθασε χρυσούς αιώνας 
τέλη αγαθά θά διοΰμεν 
κ' έκ ψυχής νά εύχηθοϋμεν 
ό δοτήο τής σωτηρίας» . 

Μεθ' όλα όμως τά έπιτίμια τό τράχωμα δέν έξερριζώθη, άλλά μάλ-

λον ήπλωσε καί έξετεινε τούς πλοκάμους αυτού απανταχού τού Ε λ λ η -

νικού γένους τοσούτον, ώστε έξήκοντα έτη βραδύτερον, τώ 1827, ό τότε 

πατριάρχης Άγαθάγγελος και ή περί αυτόν ιερά σύνοδος διώρισαν δέκα 

διαιτητας πρός σύνταξιν νέου κανονισμού τών προικοδοσιών '1. 

Διά τού κανονισμού τούτου ώρίζετο «Νά καταργηθή καί νά σηκωθή 

διόλου τό Τράχωμα, και μέχρι τής λέξεως αυτής, καί μήτε παρά τών 

γονέων τής κόρης, μήτε παρά τών συγγενών ή ξένων, μήτε φανερώς καί 

έν προικοσυμφώνω, μήτε κρυφίως πρό τού γάμου, μήτε μετά τόν γάμον 

νά δίδωνται εις μετρητά άσπρα τά λεγόμενα Τραχώματα, ή είς ύλην 

οιανδήποτε έπί λόγω Τραχώματος, μήτε ό προικοδοτών νά δίδη, ωσάν 

όπου τό μυστήριον του γάμου μήτε πωλείται, μήτε αγοράζεται». 

Β ' « Ή προίκα ώς έκ παλαιού τού χρόνου νενομοθετημένη νά ήναι 

συγκεχωρημένη καί εις τόν δίδοντα καί είς τόν λαμβάνοντα, πλήν νά 

ήναι προσδιωρισμένη εις έξ βαθμούς κτλ .» . 

Έ κ τών ανωτέρω λοιπόν εκτεθέντων σαφώς εξηγείται ότι τό Τρά-

χωμα έλαβε μέν ίσως τήν αρχήν έν Κωνσταντινουπόλει περί τάς αρχάς 

1 Τό κακότεχνον τοΰτο στιχουργημα είναι ίσως προϊόν τής άμουσίας εγγράμ-
ματου τίνος Κωνσταντινουπολίτου, ώς έκ του λεκτικού εμφαίνεται. 

2 Ο κανονισμός έτυπώθη έν ετει 1827 έν τώ πατριαρχικώ τυπογραφείω ύπό 
τόν τίτλον «Διαταγαϊ γάμων». 
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τοϋ νη' αιώνος, έσήμαινε δέ τα μετρητά άσπρα (χρήματα) τά διδόμενα 

ύπό τοϋ πενθεροΰ είς τόν γαμβρόν πρό τοϋ γάμου εκτός τής προικός*. 

Ά λ λ ά πόθεν παρελήφθη είς τήν συνήθειαν ή λέξις Τράχωμα, και πώς 

έτυμολογείται ; Τινές υπέθεσαν ό'τι όπως οί πάσχοντες κατά τους οφθαλ

μούς ύπό τραχωμάτων τυφλώττουσι σχεδόν, ούτω και οί γονείς οί άσυν-

ειδήτως άπογυμνοϋντες εαυτούς και τά τε'κνα των χάριν επιδείξεως και 

ψευδοφιλοτιμίας άμβλυωποΰσι' ό δε Κωνσταντίνος ό έξ Οικονόμων έν τω 

Περ) γνήσιας προφοράς, φρονεί δ'τι μετεπλάσθη έκ τοϋ τράγημα, διότι, 

λε'γει τό μετά τής προικός διδόμενον άργύριον ή τράχωμα, δίδεται οίον 

τής νύμφης τράγημα (τρωγάλιον). Τ ή ετυμολογία ταύτη έπε'ρχετα: 

αληθώς επίκουρος και έπιρρωννύει αυτήν ή έν άρχαιοτε'ροις χρόνοις, περί 

τήν ιγ' εκατονταετηρίδα, άπαντώσα έκφρασις θεώρετρον, προγαμιαία 

δωρεά, και φιλοτιμία. Παρά Δημητρίω Χωματιανώ 2 υπάρχει ό έξης 

τίτλος «Περί θεωρέτρου και αρραβώνων και λοιπών τών πρό γάμου 

δωρεών και λεγάτων, και φιλοτιμιών και περί μερισμού ετεροθαλών 

άδελοών». Κατά ταΰτα ίσως δύναται τις ειπείν ότι χωρεί και τό 

τράγημα. 

Άλλος ένόμισεν, ουχί όμως εύστόχως, ότι ή λέξις παρήχθη έκ τής 

λατινικής t r a h o 3 . Τελευταίον προσέφυγον είς τήν πολύτιμον κιβωτόν 

τοΰ Δουκαγγίου, άλλ' ούτε εκεί εύρον τό Τράχωμα" έν τή λέξει όμως 

Τραχύς άνέγνων τά έξης «Τραχύς A s p e r : vox m o n e t a r i u m rat io

nale p e r a e q u a t o r u m Alex i C o m n e n i I m p . » . Έπί δέ απαιτήσει 

τών νομισμάτων τό τραχι· παλαών εν άπαιτεϊσθαι νόμισμα μετά τών 

παρακολουθημάτων αύτοΰ . . . . και διά σεβαστής προσέταξε λύσεως 

τό μέν χάραγμα διά τραχέων άσπρων νομισμάτων άπαιτεϊσθαι, τά δέ 

1 Ταΰτα έκοινοποίησα διά τοϋ ημερολογίου τοϋ κ. Κ. Φ. Σκόκου τοϋ έτους 
1894 ώς όλως άγνωστα παρ ' ήμϊν άλλ' ό κ. Λ. Καμπούρογλους μετά παρέλευ-
σιν μεν ολοκλήρου έτους κατά Νοεμβ^ιον τοϋ 1894 διά τοϋ πεοιοόικοΰ Παρνασσός 
παρέλαβεν όσα ένόμισε χρήσιμα έκ τής διατριβής μου, ης ώς έν παρόδω ποιεί
ται μνείαν, έν δέ τώ τοίτω τόμω τής ιστορίας αΰτοϋ τών Αθηναίων, έν σελ. 268, 
μετά πάυοδον ετών ες έτόπωσε τά ΐξής απρόοπτα «έν τοις περί προικός τοϋ 
παρόντος τόμου, πρώτοι (!) ήμεϊς, μεθ' ίχανήν ερευναν, ώρίσαμεν τήν σημασίαν 
τοϋ αγνώστου πιοελεύσεως θεωιουμένου πιοιχώου τραχώματος». 

3 "Εκδ l Jitra β "222, Κεφάλ. Μ θ ' . 
3 Οίτος είναι ό κ. Καμπούρογλους (ένθ'ανώτεροι, σελ. 58)" αλλά προφανώς 

ουδεμία σχέσις υπάρχει μεταξύ τοϋ traho = φέρω, έλκω χαί τών μετρητών 
χρημάτων τού τραχώματος. 
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λεπτά ψηφία διά νουμίων χαλκών παραπέμπει δέ και είς τό T y p i c u m 
Monaster i i τής Κεχαριτωμένης «ψωμιών μέν μοδιών τριών νουμία δέ 
νομισμάτων τραχέων έξ παρεχέσθω». 

Διά τής παραπομπής ταύτης είς τά περί τής Νέας λογαρικής Ά λ ε -
ξίου τοϋ Κομνηνού διαλευκαίνεται καθ' ολοκληρίαν τό άνεξήγητον τρά-
χωμα και αποδεικνύεται ότι ή λέξις παρήχθη έκ τοϋ τραχέος νομίσμα-
τος άσπρου, ήτοι αργυρού. Γνωστόν δέ είναι δτι οί παλαιότεροι τά 
χρήματα έκάλουν άσπρα 1 . Ιδού δέ και τό χωρίον έκ τοΰ τυπικοΰ τής 
σεβάσμιας Μονής τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Κεχαριτωμένης. 

«Διαδιδόσθω δέ και κατά τήν έορτήν ταύτην έν τώ πυλώνι τοϊς 
άδελφοίς ημών τοις πένησι ψωμία μέν μοδιών τριών, νουμμία δέ 
νομισμάτων τραχέων έξ, παρεχέσθω δέ και υπέρ όψωνίου νεαρών 
ιχθύων τής τραπέζης τών ενασκούμενων αδελφών νομίσματα τραχέα 
τά άρκοΰντα». 

Και ταΰτα μέν περί τής ετυμολογίας τοΰ τραχώματος, φαίνεται δέ 

ότι έν Αθήναις ήτο άγνωστος ή λέξις ούτε συνήθεια υπήρχε νά δίδεται 

είς τόν γαμβρόν πρό γάμου δωρεά. Τουναντίον έν τή συλλογή τών προι-

κοσυμφώνων τών εκδοθέντων ύπό τοΰ γνωστού συγγραφεας κ. Αντωνίου 

Μομφερράτου άπαντα συνεχώς ποσόν τ ι χρηματικόν προσφερόμενον ύπό 

τοΰ γαμβρού εις τήν νύμφην χάριν προγαμιαίας δωρεάς. Σημειωτέον δέ 

ότι και ταύτην οι παλαιότεροι περιέστειλαν εντός στενών ορίων διά νά 

1 Ό κ. Σβορώνος, παρά τού οποίου έζήτησα επεξηγήσεις περί τού τραχέος 
νομίσματος, μοί απέδειξε τήν όντως σπουδαιοτάτην περί τούτου διατριβήν του 
δημοσιευθεϊσαν έν τή Νομισμ. 'Αρχ. Εφημ. τού 1899, σελ. 348. 'Εν αυτή 
εξηγεί πλατύτερον τά περί τού τραχέος νομίσματος και παραδέχεται ευλόγως 
Οτι τό τραχωμα παρήχθη έκ τών τραχέων νομισμάτων τών Κομνηνών, ασπαζό-
μενος μάλιστα τήν γνωμην τοϋ Δουκαγγίου ότι και τό τουρκικόν χαράτσι, ήτοι 
ό κεφαλικός φόρος παρήχθη, έκ τού βυζαντιακού χάραγμα (χαραγμένον νόμι-
σμα) ποοσεπιλέγει ότι οπως έκ τοϋ χαράγματος (νομίσματος) τοϋ έκ τού χαράσσω 
και χαράζω παρήχθη τό χαράτσιον τών Τούρκων, ούτω και έκ τών τραχέων νομι-
σμάτων έγεννήθη τό τράχωμα κτλ. Αλλ' ή γνωμη τοϋ Δουκαγγίου περί τής 
ετυμολογίας τοϋ χαρατσίου δέν μοί έφάνη ορθή ύπέλαβον μάλλον αραβική ν τήν 
καταγωγήν τής λέξεως χαράτζ. Και τωόντι ό τών ασιατικών γλωσσών εγκρατέ-
στατος καθηγητής κ. Καρολίδης έπεκύρωσε τήν ϋπόνοιάν μου και επέδειξε μοι 
έν τώ άραβολατινικώ λεξικω τού G. W . Freytag ότι ή λέξις χαράτζ παράγε-
ται έκ τής αραβικής καί σημαίνει εξάγω, άγω στρατόν, τρέφω, απάγω, παρου-
σιάζω, ποικίλλω καί τέλος απαιτώ φόρον. 
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ένθαρρύνωσι τους φιλοτίιιους νέους τους μη τολμώντας ένεκα άνεχείας 

να συνάψωσι γάμον. 

Φαίνεται δε ότι και έν Παλαιστίνη συνεβαινον τοιαύτα άτοπα όθεν 

ό πατριάρχης Ιεροσολύμων Νεκτάριος έν ετει 1667 έπεκύρωσε το κρα-

τήααν εκ παλαίου εθος, ινα μηδέν πλέον διδόναι τών πεντήκοντα γρο- σιων παρά του νυμφίου τη νύμφη εν ταΐς προγαμιαίαις δωρεαϊς 

Θ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ 

1 Αναλέκτων Α. ΓΙαπ. Κεραμέως, τ. Β', σ. 280. 



Η ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ 

ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ 

Α ' 

Έ ν τών περιεργοτερων και σπουδαιότερων προβλημάτων τών άπα-
σχολούντων νυν τούς αρχαιολόγους είναι τό τις ό προορισμός τοϋ έν Επι -
δαύρω άπό εικοσαετίας ήδη άνακαλυφθεντος θαυμάσιου περιφερούς οικο-
δομήματος τοϋ άρχιτεκτονος Πολυκλείτου, όπερ ό μεν Παυσανίας καλεί 1 

«περιφερές οίκημα» και «θόλον», χωρις ουδέ λέξιν να λεγη ήμϊν περί 
τοϋ προορισμού αυτού, ή δ' έν ταϊς αϋταΐς άνασκαφαϊς άνακαλυφθεϊσα 
επίσημος τοϋ ίεροϋ έπιγραφη, ή άναγράφουσα τας προς κατασκευήν τοϋ 
οικοδομήματος τούτου δαπανάς, καλεί απλώς «θυμέλην», θυμελοποιους 
δε τους έπί της κατασκευής αύτοϋ, χωρίς καϊ αύτη να περιέχη ουδέ 
τόν ελάχιστον ύπαινιγμόν περί τοϋ περιορισμοΰ της Θόλου. 

Τό περί τό οικοδόμημα τοΰτο μυστηριον έπιτείνουσι τά καθ' έκαστα 
τών αρχιτεκτονικών αύτοϋ μερών. 

Ώ ς γνωστόν, τό οικοδόμημα τοΰτο (είκ. 1) είναι περιφερες, πολυτε-
λεστάτην εχον την αρχιτεκτονικών διακόσμησιν. Και ύπό τοιχογραφιών 
δ' έκοσμεϊτο τό πάλαι κατά την ρητην μαρτυρίαν του Παυσανίου, 
εικονιζουσών τον Ερωτα τά βέλη και τό τόζον άποθέσαντα, λύραν 
δέ άντί αυτών άράμενον, και την Μέθην πίνουσαν ές υαλίνης φιάλης, 
δι' ης έφαίνετο τό πρόσωπον αύτης. 

1 Παυταν. Β' 27.3: Οίκημα δε περιφερές λίθου λευκοϋ, καλουμενον Θόλος 
πλησίον (τοϋ vaoυ), θέας άξιον. Έν δέ αύτώ Παυσίου γράψαντος βέλη μεν και 
τόξον εστίν άφεικώς Έρως. λύραν δέ άντ' αυτών άράμινος φέρει. Γέγραπται δέ 
ένταυθα καϊ Μέθη, Παυσίου και τοΰτο έργον, έξ υαλίνης φιάλης πίνουσα ιδοις 
δέ κάν έν τή γραφή φιάλην τε ΰάλου, καϊ δι' αυτής γυναικός πρόσωπον.— Ίδέ 
καϊ Β' 27.5: Πολύκλειτος γάρ και οίκημα το περιφερές ό ποιήσας ην. 
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Τά θεμέλια αύτοΰ αποτελούνται έξ εξ συγκεντρικών κυκλικών τοί-

χων, ων οί τρεις εξωτερικοί ήσαν κρηπιδώματα τοϋ υπερκειμένου οικο-

δομήματος. Έπί τοϋ πρώτου τών κρηπιδωμάτων τούτων έστηρίζετο 

εξωτερική στοά 26 δωρικών κιόνων, έπί τοΰ δευτέρου ό τοίχος τοϋ 

σηκοϋ, μίαν πύλην, πρός ανατολάς έστραμμένην, έχοντος, έπί δέ τοϋ 

τρίτου, τοϋ πρός τό κέντρον, έστηρίζετο εσωτερική στοά 14 θαυμάσιων 

κορινθιακών κιόνων. Οί τρεις λοιποί κυκλικοί θεμέλιοι τοίχοι, λίαν 

ΕΙΚ. 1. Ή Θόλος τής Έπιδαυρου συμπεπληρωμένη. 

λεπτοί έν συγκρίσει πρός τούς ήδη ρηθέντας, ουδέν άλλο έφερον ή τό 

έδαφος τοϋ σηκοϋ. Υπογείως όμως έσχημάτιζον, ακριβώς ύπό τόν 

κύκλον τού εδάφους, τόν περιβαλλόμενον ύπό τής κορινθιακής στοάς, 

περίεργον και πρωτοφανές έν τή ελληνική αρχιτεκτονική κατασκεύασμα, 

ού ή έννοια είς αληθή βάσανον υπέβαλλε τό πνεύμα τών αρχαιολόγων 

και αρχιτεκτόνων. Οί τρεις δηλαδή κυκλικοί τοίχοι ούτοι, άφίνουσι 

μεταξύ αυτών τρεις στενούς δρόμους, δ ι ' ων μόλις δύναται νά διέλθη 

άνθρωπος. Εκαστος αυτών συγκοινωνεί μέν πρός τόν παρακείμενον διά 

πύλης επίσης στενής, ύψους 1,65. συγχρόνως όμως φράσσεται έν ένί 

τών σημείων αϋτοϋ, και δη παρά τήν πύλην, δια διαφράγματος ούτω 
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πως τεθειμένου ώστε, ϊνα φθάση τις είς τό κέντρον τοΰ όλου κτίσματος 

ή άπό τοΰ κέντρου εις τά άκρον τοϋ έξωτερικοΰ κυκλικοϋ δρόμου, είς 

ουδέν χρησιμεύουσιν αύτώ πρός συντόμευσιν τής πορείας αί πύλαι, άλλ' 

αναγκάζεται νά διατρέξη άπαξάπαντα τόν δρόμον και τών τριών 

κύκλων. Σχηματίζεται δηλαδή ούτω τελειότατον σχήμα άδυτου υπογείου 

άνευ εξωτερικής εισόδου τινός, λαβυρίνθου (είκ. 2), τόν μίτον τής σημα-

Εϊκ. 2. Τα θεμελια τής θολου και ό εν αυτοΐς λαβύρινθος. 

σίας τοΰ όποιου μάτην, ώς εϊπομεν, ζητοΰσι μέχρι σήμερον οί σοφοί, 
πλείστας οσας και διαφορωτάτας γράψαντες ή έκφράσαντες υποθέσεις 
περί τε τοΰ σκοπού τού λαβυρίνθου τούτου και τοΰ όλου οικοδομήματος. 

Ούτως, οί μέν στηριζόμενοι είς τήν λέξιν οίκημα και τάς ύπό Παυ-
σίου γραφάς τού σηκοϋ, Ερωτα και Μέθην παριστώσας, ώς αναφέρει ά 
Παυσανίας, υπέθεσαν ότι πρόκειται περί τόπου διαμονής, αναψυχής και 
εστιάσεων τών ιερέων και αρχόντων. Αλλοι, στηριζόμενοι έπί τοϋ όνό-
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ματος θυμέλη καί τής έν Αθήναις θόλου, έν ή οί Πρυτάνεις έτέλουν 

θυσίας (Παυσαν. Α ' 5, 1), υπέθεσαν ότι ή Θόλος τής Επιδαύρου ήτο ό 

κύριος βωμός τού Ασκληπιού τελουμένων έν αυτή θυσιών ζώων κλπ. 

Τήν γνώμην ταύτην παρεδέχθησαν έτεροι μετά τής τροποποιήσεως 

ότι αί θυσίαι θά ήσαν αναίμακτοι, ίνα μή καταστρέφωνται ύπό τού 

καπνού αί έν τώ σηκώ τοιχογραφίαι τού Παυσίου. 

Προς τάς θυσίας ταύτας προσέθετον μυσταγωγίας, ιεροτελεστίας καί 

μαγγανείας, σχέσιν έχουσας πρός τήν λατρείαν τοΰ Ασκληπιού, αϊτινες 

θά έτελοΰντο έν τώ στενωτάτω διά τοιαύτα πράγματα ύπογείω λαβύ-

ρινθο, δι' ου, ώς εΐπομεν, μόλις δύναται τις νά βάδιση 

Ά λ λ ο ι πάλιν ορμώμενοι έκ τής έν Σπάρτη σκιάδος, οικοδομήματος 

επίσης περιφερούς, χρησιμεύοντος πρός τέλεσα μουσικών αγώνων, καί έκ 

τοΰ όμοιοσχήμου παρά τόν Ίλισσόν Ωδείου τών Αθηνών, ένθα επίσης 

έτελοΰντο μουσικοί αγώνες, υπέθεσαν, έπίκουρον έχοντες πρός τούτο καί 

τό όνομα θυμέλη, ότι ή Θόλος τής Επιδαύρου ήτο επίσης Ώδείον. 

Αλλοι πάλιν υπέθεσαν ότι τό όλον οικοδόμημα τής Θόλου ουδέν άλλο 

ήτο ή τό ύπό Παυσανίου μνημονευόμενον «ιερόν φρέαρ» τής Επιδαύ-

ρου, κρήνη τις δηλαδή πολυτελής, ανάλογος πρός τήν Άθηναίκήν έννεά-

κρουνον τού Πεισιστράτου άλλ' ουδέν ίχνος υδραγωγείου ή ύδατος 

ευρέθη έν τή Θόλω. 

Τέλος, ειδικώς ώς πρός τόν λαβύρινθον, έρρήθη ύπ' άλλων ότι ήτο 

θησαυροφυλάκιόν τ ι ή τόπος έν ώ διητώντο οί περίφημοι ιεροί Επιδαύ-

ριοι όφεις τοΰ Ασκληπιού 2 . 

Κατά πασών τών υποθετικών εξηγήσεων τούτων ήγέρθησαν αντιρρή-

σεις έπί ισχυρότατων επιχειρημάτων στηριζόμεναι, καί τά συμπέρασμα 

τής όλης έρεύνης συνωψίσθη, ύπό τών άπαριθμησάντων τάς προταθείσας 

γνώμας τελευταίων έκδοτων τού Παυσανίου, εις τάς λέξεις «αγνωστον 

παράμενα μέχρι τουδε εις τί εχρησίμευετο τό οικοδόμημα τοΰτο» . 

Συνέβη όμως έν τή έρεύνη ταύτη ό,τι πολλάκις γίνεται προκειμένου 

περί τοιούτων ζητημάτων. Ενώ δηλαδή οί έρευνηταί έπεκαλέσθησαν 

1 II. Καββαοίου Το ιερόν τοΰ 'Λσκληπιοϋ, Αθήναι 1900, σελ. 65. 
2 Άπαρίθμησιν τών περί τής Θόλου γραιρέντων ίδέ έν Frazer, Pausanias 

τόμ Γ', σελ. 248—Hitzig-Bliimner, Pausanias τόμ. Λ ' , σελ 612—ller-
lich, Epidaurus, eine antike Heilstiitte, 1898. 

3 Pausanias, έκδ. Hitzig und Bliininer, σελ. 612. 
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πρός λύσιν τού προβλήματος τήν άρχιτεκτονικήν, τήν έπιγραφικήν, τά 
φιλολογικά κείμενα καί πάσαν άλλην πηγήν αρχαιολογικών γνώσεων, 
παρημέλησαν νά έξετάσωσι μήπως ή νομισματική ήδύνατο νά διαφώ-
τιση ημάς ώς πρός τό ζήτημα. Ά ς μοί έπιτραπή όθεν ίνα νύν ερευνήσω 
τό κεφάλαιον τοΰτο. 

Β ' 

Ως γνωστόν, είς τούς τύπους τών αρχαίων Ελληνικών νομισμάτων, 
προσετέθησαν, έπί τών χρόνων τής ρωμαϊκής κυριαρχίας, οί αρχιτεκτο-
νικοί λεγόμενοι τύποι, οϊτινες είναι τοσούτον πολυάριθμοι, ώστε ό Άγγλος 
D o n a l d s o n έγραψε έπ' αυτών βιβλίον όλόκληρον ύπό τόν τίτλον A r c h i -
t e c t u r a n u m i s m a t i e a . 

Δέν υπάρχει αληθώς περίφημόν τ ι διά τήν ιερότητα ή τήν τέχνην 
αύτοΰ οικοδόμημα, έφ' ώ έφημίζετο Ελληνική τις πόλις, όπερ νά μή 
έθεσεν αύτη έπί τών νομισμάτων της, επιδεικνύουσα ούτως ειπείν τήν 
δόξαν της. Ενίοτε οί τύποι ούτοι παριστώσι πιστώς τάς άρχιτεκτονικάς 
λεπτομέρειας τού απεικονιζόμενου οικοδομήματος, συνηθέστερον όμως 
μόνον τά κυριώτερα τών χαρακτηριστικών αύτοΰ, ώς έκ τοΰ περιορι-
σμένου χώρου τόν όποιον διέθετεν ό σφραγιδογλύφος, καί τοΰτο πάνυ 
ατέχνως, ώς έκ τής ταχύτητος, αμελείας καί καλλιτεχνικής άνικανότη-
τος μεθ' ων έκόπτοντο τά νομίσματα ταΰτα, έν χρόνοις καθ' ους ειχεν 
ήδη καταπέσει τό καλλιτεχνικον αίσθημα. 

Καί ούτως όμως οί τύποι ούτοι πολύτιμους παρέχουσι τώ αρχαιο-
λόγοι πληροφορίας. Αρκούμαι νά ενθυμίσω τώ αναγνώστη, ώς παρά-
δειγμα, τά άτεχνα εκείνα Αθηναϊκά νομίσματα άτινα δικαίως — ώς αί 
κατόπιν άνασκαφαί απέδειξαν-—επεκαλούντο οί αρχαιολόγοι άλλοτε πρός 
άνακάλυψιν τής θέσεως ήν κατείχεν ή πύλη τής Ακροπόλεως, τό σπή-
λαιον τοΰ Πανός, τό τότε εντελώς αφανές Διονυσιακόν θέατρον, καί 
άλλα σχετικά. 

Οπως λοιπόν πανταχοΰ τών Ελληνικών χωρών τοΰ Ρωμαϊκοΰ κρά-
τους, ούτω καί έν Πελοπόννησω συνηθέστατοι είναι έπί τών νομισμάτων 
τής ρωμαϊκής εποχής οί αρχιτεκτονικοί τύποι. Ενεδεικνύετο άρα άφ' 
εαυτής ή μελέτη, μήπως έπί τίνος τών πολλών νομισμάτων τών Επι -
δαυρίων εϊκονίζετο ή Θόλος. Κρίνοντες μάλιστα έκ τοΰ τρόπου τής 
εκλογής τών έπί τών νομισμάτων τοιούτων αρχιτεκτονικών τύπων, 

18 
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ήδυνάμεθα νά προείπωμεν ότι, άν οι Έπιδαύριοι ήθελον νά θέσωσιν έπί 
τών νομισμάτων αυτών τοιούτους τύπους, δύο θά ήσαν τά οικοδομή-
ματα εκείνα άτινα θά έξέλεγον : Ό περίφημος έν τώ κόσμω διά τήν 
ίερότητα αυτού ναός τοϋ Άσκληπιοϋ και ή μοναδική διά τό σχήμα και 
άρχιτεκτονικόν αυτής κάλλος Θόλος τοϋ Πολυκλείτου, ήν ό Παυσανίας 
καλεί θέας άξίαν. Δέν ποοσθέτω είς ταύτα και τό λαμπρον θεατρον, 
διότι έφημίζετο μέν δικαίως τούτο διά τήν άρμονίαν και κάλλος αύτοΰ, 
υστερεί όμως ώς πρός μέν τό μεγεθος τοΰ έν Μεγαλοπόλει θεάτρου, 
ώς πρός δέ τήν αρχαιότητα και δόξαν τοΰ έν Αθήναις Διονυσιακού 

θεάτρου τοΰ προτύπου πάντων τών 
αρχαίων θεάτρων, έφ' ώ δικαίως με-
γαλαυχοΰντες οί Αθηναίοι έθεσαν αυτό 
έπί τών νομισμάτων αυτών. 

Πράγματι δέ τοΰτο συμβαίνει.Έπί 
τών νομισμάτων τής Ιεράς Επιδαύ-
ρου εύρίσκομεν ό,τι άνεμένομεν, τόν 
ναόν τού Ασκληπιού και τήν θόλον 
τοΰ Πολυκλείτου. 

Ό πρώτος άνεγνωρίσθη ήδη ύπό 
τών νομισματολόγων και άρχαιολό · 
γων. Έπί νομισμάτων δηλαδή Ά ν -

τωνίνου τού Ευσεβούς 1 , κοπέντων έν Έπιδαύρω μετά τής επιγραφής 
I Ε P A C Ε Π Ι Δ Α Υ Ρ Ο Υ (είκ. 3), βλέπομεν ναόν, έν ω άγαλμα μέγα 
Ασκληπιού, καθήμενου έπί θρόνου Οτ ι ό ναός ούτος είναι ό έν τώ 
Ιερώ μέγας ναός τοΰ Ασκληπιού, αποδεικνύει ασφαλώς τό έν αύτώ 

άγαλμα, τό όποιον συμφωνεί μέχρι τών ελαχίστων πρός τήν ύπό τοΰ 
Παυσανίου περιγραφήν τοΰ έν τώ ναώ τούτω χρυσελεφάντινου αγάλμα-
τος, έργου Βρασυμήδους τού Παρίου, «καθηται δε επϊ θρόνου βακτη-
ρίαν κρατών, τήν δ' έτέραν τών χειρών ΰπερ κεφαλής ε'χει τον δράκοντος 
και οι και κυων παρακατακείμενος πεποίηται » 2. 

Είναι αληθές ότι έπί τού νομίσματος δέν φαίνεται και ό κύων, άλλ' 

Εικ. 3. Ό ναός τον Άσκληπιου. Ετί 
νομισματος τής Επιδαύρου. 

1 Sestini, Deseriz. del Mus. Fontana, p. 67 Ν* 1 Tab. Ill fig. 2 = 
Mionnet Suppl. IV, 261, 154—British Museum Catalog. Pelopon-
nesus 159, 29, pi. XXIX, 22 = Imhoof-Blumer και Percy-Gardner 
A Numismatic Commentary on Pausanias, p. 43, 2, pi. L v. 

a Παυσανίου Β', 27, 2. 
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αίτιον τής παραλείψεως τής λεπτομέρειας ταύτης ουδέν άλλο είναι ή τό 
ανεπαρκές τοΰ χώρου τόν όποιον διέθετεν ό σφραγιδογλύφος. Τοΰτο 

Εικ. 4 - 5 . 'Ο Ασκληπιός τοϋ Θρασυμήδους επί νομισμάτων τής Επιδαύρου. 

άποδεικνύουσιν έτερα ρωμαϊκής εποχής νομίσματα τών Έπιδαυρίων 
κοπέντα έπί Αδριανού Άντωνίνου τοΰ Εύσεβοΰς και Μ. Αυρηλ ίου , 
φέροντα δέ μόνον τό αυτό άπαραλλάκτως 
άγαλμα τοΰ θεοΰ, άλλά και μετά τοΰ κυνός 
(είκ. 4 και 5), ώς έκ τοΰ μείζονος χώρου 
όν είχεν ό τόν ναόν παραλείψας ενταύθα 
σφραγιδογλύφος. 

Ετ ι λεπτομερέστερον και άκριβέστερον 
παριστώσι τό άγαλμα τοΰ θεοΰ τά ωραία 
(τοΰ 323 — 240 π. Χ . ) αργυρά νομίσματα 
τών Έπιδαυρίων (είκ. 6), ών ό τύπος 
συμφωνεί μέχρι τών ελαχίστων πρός την 
περιγραφήν τού αγάλματος τοΰ θεοΰ ύπό 
τοΰ Παυσανίου, συμφωνεί δ επίσης εν-
τελώς και πρός τόν έπί τοΰ νομίσματος έν τώ ναώ 'Ασκληπιόν 2 . 

Εικ. 6. Ό Ασκληπιός τοϋ θρα-
συμήδους έπι αργυρού νομίσμα-

τος της 'Επιδαύρου. 

1 Imhoof-Blumer και P. Gardner ένθ. άν. 2. 
2 Ό αυτός λόγος, τής ελλείψεως τοϋ χώρου, ήνάγκασε τον σφραγιόογλύφον νά 

δηλώση δι' απλών μέν σημείων τά έν τω αετωματι τοϋ ναού αγάλματα, τήν δέ 
πρόσοψιν τοϋ ναού ώς τετράστυλον και ουχί, ώς πράγματι είναι, εξάστυλον. 
Διότι, 'άν πιοσέθετε και τούς ελλείποντας κίονας τής προσόψεως, τότε δέν θά 
έμενεν αύτώ χώρος πρός άπεικόνισιν τοϋ έν τώ σηκώ αγάλματος. Τοιαύται 
παραλείψεις είναι τι συνηθέστατον, ώς και εύνόητον, έπί τών τοιούτων νομι-
σματικών τύπων. 
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Έρχόμεθα νΰν είς τά νομίσματα εκείνα, άτινα κατά τήν γνώμην μου 
πάριστώσι τήν θόλον. Ταϋτα είναι νομίσματα κοπέντα έπί Άντωνίνου 
τοΰ Εύσεβοΰς, φεροντα δέ τήν έπιγραφήν I Ε P A C Ε Π Ι Δ Α Υ Ρ Ο Υ πέριξ 
περιφερούς θολωτοΰ οικοδομήματος, έν ώ ϊσταται άγαλμα Υγιείας. Δέν 
είναι δέ ανέκδοτα. Ό S e s t i n i 1 καί ό Mionnet έδημοσίευσαν ήδη 
άπό μακροΰ δύο τοιαύτα έκ τών Μουσείων τοΰ Μονάχου καί Μιλά-
νου. Επίσης ό H e a d έν τή Ιστορία τών νομισμάτων9. Οί δέ Imhoof-
B l u m e r καί P e r c y - G a r d n e r έν τοις Νομιοματικοϊς υπομνήμασιν 
είς τόν Παυσανίαν περιέγραψαν καί απεικόνισαν τό έκ τού Μουσείου τού 

Εικ. 7-8. Η θόλος επι νομισμάτων της Επιδαύρου. 

Μονάχου καί τρίτον έκ τοΰ Μουσείου τοΰ Βερολίνου. Καί έν τώ Έθνικώ 
Νομισματικώ Μουσείω ήμών ύπάρχουσι δύο όμοια, ων τό μέν (είκ. 7) 
ευρέθη είς τάς παρά τών Γάλλων άνασκαφάς τής Τεγέας, τό δέ (είκ. 8) 
έν ταίς άνασκαφαίς τοΰ ίεροΰ τής Επιδαύρου. 

Έν τούτοις ουδείς τών νομισματολόγων ή τών άρχαιολόγων, τών 
άνά χείρας εχόντων τό πολύτιμον βιβλίον τών I m h o o f - B l u m e r καί 
P . G a r d n e r , έσκέφθη ποτέ νά ταυτίση τό έπί τών νομισμάτων 
τούτων θολωτόν περιφερές οικοδόμημα πρός τήν περίφημον θόλον. 

Αίτιον τούτου έγένετο τό έν τή θόλω τοΰ νομίσματος εύρισκόμενον 
άγαλμα τής Yγιείας καί τό γεγονός ότι τά νομίσματα ταύτα έκόπησαν 

1 Descrizione medagl. Fontana, p. 67, 2—3. 
2 Suppl. IV, 261, 155. 
3 Ιστορία νομισμάτων- μετάφρ. Σβορώνου, τόμ. Α , σελ. 551. 
4 Σελ.44 καί 161, Πίναξ L. VI. καί GG. VIII. 
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έπί Άντωνίνου τού Ευσεβούς. Αμφότερα ταύτα συνδυασθέντα ύπό του 
Sest in i τό πρώτον πρός μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου ( Β ' 27, 7), καθ' ήν 
«Άντωνϊνος τής συγκλήτου βουλής έποίησε και Ύγιεία ναόν και Ασκλη-
πιό) και Άπόλλωνι έπίκλησιν Αίγυπτίοις , έγένοντο αφορμή όπως καί οί 
I m h o o f - B l u m e r και P . G a r d n e r ταυτίσωσι τό έπί τών νομισμά-
των τοΰ Άντωνίνου οίκοδόμημα πρός τόν ύπ' αύτοΰ κτισθέντα ναόν 
τής Υγιείας. Τούτοις ήκολούθησαν, ώς φαίνεται, καί πάντες οί αρχαιο-
λόγοι - ούτω δέ ουδείς ποτε λόγος έγένετο περί τών νομισμάτων τούτων 
έν σχέσει πρός τήν θόλον τού Πολυκλείτου. 

Η γνώμη όμως αύτη είναι, κατ ' έμέ, εντελώς απορριπτέα ένεκα 
τών έξης λόγων. 

Πρώτον. Πάν άλλο ή βέβαιον είναι, οτι ό παρά τοΰ Παυσανίου ανα-
φερόμενος 'Αντωνϊνος είναι ό Ρωμαίος αυτοκράτωρ Άντωνίνος ό Ευσε-
βής (136—161 μ.. Χ . ) . Ό περιηγητής ρητώς έν τώ χωρίω έκείνω ( Β ' , 
27, 7) λέγει, ότι ήτο «άνήρ τής συγκλήτου βουλής» ποιήσας τά έργα 
ταύτα κατά τούς χρόνους τοΰ Παυσανίου (εφ' ημών εποίησεν). 

Ά λ λ ' ό Παυσανίας έγραψε τό βιβλίον αύτοΰ άφ' οΰ ήδη έβασίλευσεν 
ό 'Αντωνϊνος, ον, άν περί αυτού προύκειτο. θά έκάλει αυτοκράτορα καί 
ουχί συγκλητικόν. Διά τοΰτο άπό τοΰ 1852 ήδη ύπεστηρίχθη ύπό τοΰ 
S c h u b a r t 1 ή γνώμη ότι ό συγκλητικός Άντωνϊνος τοΰ Παυσανίου 
είναι άγνωστος τις ήμΐν Ρωμαϊος καί ουχί ό αυτοκράτωρ, καί τήν γνώ-
μην ταύτην δικαίως ύποστηρίζουσι μέχρι τού νΰν διάφοροι αρχαιολόγοι. 

Δεύτερον. Καί έν ή περιπτώσει ό ύπό τοΰ Παυσανίου αναφερόμενος 
'Αντωνίνος ήτο ό κόψας τά νομίσματα ημών αυτοκράτωρ, τοΰτο δέν 
θά άπεδείκνυεν ότι και ό έπ' αυτών τύπος παριστά τόν παρ' αύτοΰ κτι-
σθέντα έν Έπιδαύρω ναόν Υ'γιείας τής Αιγύπτιας, διότι γνωστού όντος 
ότι έν Πελοποννήσω πάντα τά πολυπληθέστατα νομίσματα, τά φέροντα 
ό,τι περίφημον οικοδόμημα είχεν έκαστη πόλις, έκόπησαν έπί όλιγί-
στων μόνον 'Ρωμαίων αυτοκρατόρων2, έπρεπε νά παραδεχθώμ,εν ό'τι 
πάντα τά εικονιζόμενα κτίρια έκόπησαν έπί τών αυτοκρατόρων τούτων, 
ένώ είναι βέβαιον Οτι, κατ' άπαράβατον σχεδόν κανόνα, οι τύποι ούτοι 
αναφέρονται εις τά αρχαιότατα καί τιμιωτατα Ελληνικά οικοδομή-
ματα έκαστης τών πόλεων. 

1 Zeitsch. fur Alterthumswiss. 1851, σελ. 298. 
a Πρβλ. Head. - Σβορώνου Ιστορία τών νομισμάτων, σελ. 511. 
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Οί ένεκα τής έπί τής εμπρόσθιας όψεως τοΰ νομίσματος ημών κεφα-

λής τοΰ Άντωνίνου ταυτίζοντες τό έπί τής οπίσθιας όψεως αύτοΰ θολω-

τόν οικοδόμημα πρός τόν ύπ' αύτοΰ κτισθέντα ναόν τής Ύγιείας, έπρεπε 

κατ ' ανάγκην νά συμπεράνωσι τό άτοπον, ότι και ό έπί έτερων νομι-

σμάτων τοΰ αύτοΰ ναός τοΰ Άσκληπιοΰ, μετά τοΰ έν αύτώ αγάλματος 

τοΰ θρασυμήδους, έποιήθησαν ομοίως ύπό τοΰ αύτοΰ αύτοκράτορος ! 

Τρίτον. Αί άνασκαφαί τής Επιδαύρου κατέδειξαν ήδη οτι τά ύπό 

Άντωνίνου τοΰ συγκλητικού ποιηθέντα έν τω ίερώ οικοδομήματα δέν 

ήσαν σπουδαία και πολυτελή άλλ' εντελή τήν κατασκευήν κτίσματα 1 . 

Τοιαύτα Ομως ευτελή κτίσματα, ουδέποτε αί Ελληνικάι πόλεις απει-

κόνισαν έπί τών νομισμάτων αυτών. 

Τέταρτον. Έν ταϊς άνασκαφαϊς τής Επιδαύρου άνεκαλύφθη ήδη σχε-

δόν ασφαλώς ό ύπό τοΰ Άντωνίνου κτισθείς ναός τής Ύγιείας και παρ' 

αύτώ βάθρον άφιερωμένον τή Ύγιεία. Ά λ λ ' ούτος είναι τετράγωνον 2 

κτίσμα επομένως ούδεμίαν σχέσιν έχει πρός τό έπί τών νομισμάτων 

θολωτόν και περιφερές ιερόν τής Ύγιείας. 

Πέμπτον. Ά ν είς ταΰτα πρόσθεση τις ο'τι αί όλόκληρον τό ιερόν και 

τόν παρ' αύτώ χώρον ολοσχερώς σχεδόν άποκαλύψασαι άνασκαφαί, 

ουδέν άλλο πλην τής θόλου τοΰ Πολυκλείτου έδειξαν περιφερές οικο-

δόμημα, δύναται, νομίζω, νά συμπεράνη άοφαλώς και βεβαίως δτι τό 

έπί τών νομισμάτων τής Επιδαύρου είκονιζόμενον περιφερές οικοδό-

μημα είναι ή θόλος τοΰ Πολυκλείτου, δηλαδή ακριβώς τό πρώτον μετά 

τόν ιερόν ναόν τοΰ Άσκληπιοΰ οικοδόμημα τό όποιον έπρεπε, κατά τούς 

έν τή νομισματική επιστήμη ισχύοντας κανόνας, νά άναμένωμεν έπί 

τών νομισμάτων τής ιεράς Επιδαύρου. 

Τούτου άποδειχθέντος αποδεικνύεται άφ' έαυτοΰ διά τοϋ νομίσματος 

οτι ή θόλος τοΰ Πολυκλείτου ήτο Ιερόν της Ύγιείας ώς έκ τοΰ έν τώ 

κέντρω τοΰ σηκοΰ ούτωσί περιφανώς ιδρυμένου αγάλματος τής Ύγιείας. 

Γ ' 

Μετά τά συμπέρασμα όμως τοΰτο ραγδαίως επέρχονται είς τόν μελε-

τώντα τά εξής ερωτήματα. 

1 Καββαδίου Τό ιερόν τοΰ Άσκληπιοΰ σελ. 149, 161 και 169. 
2 Καββαδίου ένθ. άν., σελ. 149 και 169. 
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1 0 ν . Πώς συμβιβάζεται πρός τό ίερόν τής Ύγιείας ό χαρακτηρισμός 

τοΰ Παυσανίου ο'τι ή θόλος ήτο οίκημα. 

2 ο ν . Πώς συμβιβάζεται τό περιφερές τοΰ σχήματος τής θόλου πράς 
ιερόν τής Ύγιείας και δή έν τοιαύτη εποχή, καθ' ήν οί ναοί ήσαν 
γενικώς τετράγωνοι. 

3 ο ν . Πώς εξηγείται τό όνομα θυμελη δι ' ού καλεί τήν θόλον ή επί-
σημος τοϋ ίεροΰ επιγραφή. 

Και κυρίως 4 0 ν . Πώς δύναται νά έξηγηθή ή ύπό ίερόν Ύγιείας ύπαρ-
ξις λαβυρίνθου. 

Ώ ς πρός τό πρώτον παρατηρώ δτι ή λέξις οίκημα δέν συνεπιφέρει 
άναγκαίως καί τά συμπέρασμα οτι πρόκειται περί κατοικίας ανθρώπων 

Εικ.9 Εικ.10 Εικ. 11. 

καί ουχί περί ίεροΰ οικήματος, τουτέστι ναοΰ. Αρκούμαι νά υπενθυμίσω 

τώ αναγνώστη το χωρίον τοΰ Ηροδότου εκείνο (8, 144) έν ω οί Α θ η -

ναίοι λέγουσιν ότι οί Πέρσαι έκαυσαν καί κατέστρεψαν τών «'θεων τά 

αγάλματα κ α ι τά οικήματα τουσι ήμέας αναγκαίως έχει τιμωρέειν», πρός 

δέ οτι και ό Παυσανίας καλεί οίκημα τό Έρέχθειον (Α ' 26, 6). 

Ώ ς πρός τό δεύτερον, ήτοι τό περιφερές τοΰ σχήματος τοΰ ίεροΰ τής 

Ύγιείας, παραλείπων νά αναφέρω μεταγενεστέρων χρόνων ναούς περι-

φερείς, οίος π. χ. ό έπί τής Ακροπόλεως τών Αθηνών ναός τής 'Ρώμης, 

παρατηρώ ότι έξ όλων τών Πελοποννησιακών πόλεων τά νομίσματα 

τριών πόλεων, ακριβώς κύκλω τής Επιδαύρου κειμένων, καί, οπερ σπου-

δαιότερον, ούσών έκ τών πόλεων εκείνων είς τάς όποιας οί Έπιδαύριοι, 

οσάκις έμελλον νά οίκοδομήσωσι τούς σπουδαιότερους αυτών ναούς, 

έπεμπον κήρυκας ϊνα προσελκύσωσι αρχιτέκτονας καί εργολάβους 1, 

παρουσιάζουσι σπουδαϊον αριθμόν τοιούτων αρχαίων, περιφερούς σχή-

ματος, ναών θεών ή ηρώων. 

1 Καββαδίου Τό ιερόν τής Επιδαύρου, σελ. 36, 2. 
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Τοιαύτα είναι νομίσματα τοΰ Άργους, κοπέντα επί Άντωνίνου του 
Ευσεβούς καί παρουσιάζοντα όμοιον θολωτόν καί περιφερή ναόν, μετ' 
όμοιας βάσεως, έχοντα δέ έν αύτώ άγαλμα θεού ίσταμενου (είκ. 9, 10, 
I 1 καί 12) . Ομοίως νομίσματα τής Τροιζήνος κοπέντα έπί Κομμό-
δου, παρουσιάζουσα όμοιον περιφερές θολωτόν οικοδόμημα μετά μεγά-
λης πολυτελούς καί κατακόσμου θύρας 2 όποια ήτο, ώς γνωρίζομεν, ή 
πολυτελής θύρα τής θόλου τής Επιδαύρου (είκ. 13) 3 . 

Επίσης νόμισμα τής Κορίνθου κοπέν έπί Ιουλίας Δόμνας παρου-
σιάζει θολωτόν περιφερή ναόν, του εις πρόσωπον μετεσχηματισμένου 

Είκ. 12. Είκ. 13. 

Ισθμού (είκ. 14) 4 . Τό σπουδαιότερον όμως πάντων είναι έτερον 

νόμισμα τής αυτής Κορίνθου (είκ. 15), έφ' ού μετ' εκπλήξεως θέλει 

παρατηρήσει τις, οτι εικονίζεται ναός τού Παλαίμονος παρουσιάζων 

σχεδόν πιστόν έν τοις κυρίοις άντίγραφον, άν μή τό πρωτότυπον, τής 

θόλου τής Επιδαύρου, ώς πρός πάσας αυτής τάς λεπτομέρειας. 

Τό νόμισμα τούτο κοπέν έπί Λουκίου Ούήρου 5 παριστά πολυτελέ-

στατον οικοδόμημα άποτελούμενον έκ δύο, ώς ή θόλος ή Πολυκλείτου, 

μερών, ενός υπογείου και έτερου επιγείου. Είναι επίσης περιφερές θολω-

1 Imhoof-Gardner, ένθ. άν. σελ. 161 pl. G G . VI. 
a Imhoof-Gardner, ενθ.άν. σελ. 162, pl. GG. XVI. 
5 Καββαδίου Ιερόν, σελ. 61.—Τοΰ αύτοΰ Fouilles, σελ. 104, 94 105, 136. 
4 Imhoof-Gardner, ενθ. άν. σελ. 154, pi. F F . ν. 
5 Donaldson, Architectura Numismat. 61.—Imhoof-Gardner ένθ. 

άν., σελ. 11. Πίναξ Β' XII.— Pausanias, έκδ. Hitzig-Bliimner, σελ. 489, 
Πιναξ XVI , 4. 
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τόν καί κατάκοσμον, ώς ή θόλος. Εχει έξωτερικήν στοάν κιόνων πολυα-

ρίθμων, ώς ή θόλος. Επίσης σηκόν καί έν τώ σηκώ, ώς ή θόλος, έσω-

τερικήν στοάν κιόνων τών όποιων φαίνεται είς διά τής θύρας. Τέλος, ώς 

ή Θολος', έχει τρεις άναβαθμούς. 

Η μόνη διαφορά ήν παρουσιάζει τό κορινθιακόν οίκοδόμημα είναι ότι 

έχει δεδηλωμένην έξωτερικήν πύλην πρός εϊσοδον εις τό ύπόγειον μέρος, 

ενώ τοιαύτη δέν άνεκαλύφθη έν Επιδαύρω, ένθα υποτίθεται ότι κατήο-

χετό τις είς τό ύπόγειον τής θόλου άπό τού δαπέδου του σηκού δι' εσωτε-

ρικής κινητής κλίμακος (Καββ. Ιερόν, σελ. 62). Ά λ λ ά και ή διαφορά 

Eικ. 14. Είκ. 15. 

αύτη είναι Ίσως φαινομενική μόνον, διότι ό χαράξας τό κορινθιακόν νόμι-
σμα σφραγιδογλύφος θέλων νά δηλώση ότι τό οικοδόμημα είχε καί ύπό-
γειον μέρος δέν ήδύνατο ένεκα τεχνικών λόγων νά κατορθώση τούτο 
άλλως ή δηλών εξωτερικώς τήν πύλην ταύτην, καί έν ή ακόμη περι-
πτώσει ήτο, ώς τουλάχιστον υποτίθεται, ή έν 'Επιδαύρω εσωτερική. 
Ουδείς πράγματι βλέπων τούς τρεις αναβαθμούς τού έπί τού κορινθιακού 
νομίσματος οικοδομήματος θά ήδύνατο νά φαντασθή ότι όπισθεν αυτών 
ύπήρχεν ύπόγειον κατασκεύασμα. Τεχνικώς δηλαδή ήτο εντελώς αδύνα-

τον τώ σφραγιδογλύφω νά δηλώση κάθοδον είς τό ύπόγειον έκ τού εδά-
φους τού σηκού. 

Ά λ λ ά καί άλλην επίσης σπουδαίαν όμοιότητα, παρουσιάζει τό κοριν-
θιακόν οίκοδόμημα πρός τήν θόλον τής Επιδαύρου. Ή τελευταία, ώς 

Καββαδίου Ίερόν, σελ. 59. 



282 Η ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ 

είδομεν καλείται έν τή έπισήμω γλώσση τοΰ ίεροΰ θυμέλη, όπερ ώς 

γνωστόν, έτυμολογούμενον ύπό τών αρχαίων «παρά τό θυειν» , έσή-

μαινε τόν κατ' εξοχήν τόπον θυσιων. Λοιπόν δύο έτερα κορινθιακά νομί-

σματα (είκ. 16 καί 17) 2 παριστώσι τό αυτό οικοδόμημα τής Κορίνθου 

ώς τόν κατ' εξοχήν τόπον θυσιών. Πρό τοΰ οικοδομήματος δηλαδή 

παρίσταται ιερεύς έτοιμαζόμενος νά θυσιάση μεγαν ταΰρον, ή απλώς 

ταΰρος θυσίας. 

Τό έπί τών κορινθιακών νομισμάτων θολωτόν οικοδόμημα προσαρμό-

ζουσιν οί νομισματολόγοι καί αρχαιολόγοι ύπομνηματισταί τοϋ Παυσα-

Είκ. 16. Εικ. 17 

νιου 3 πρός τό έξης χωρίον ( Β ' , 2, 1) τής ύπ' αύτοΰ περιγραφής τοΰ 

έπί τοΰ Ίσθμοΰ ίεροΰ περιβόλου. «Τον περιβόλου δέ εστίν εντός Παλαί-

μονος έν αριστερά ναός, αγάλματα δε έν αύτώ Ποσειδών και Λευκοθέα 

και αυτός ό Παλαίμων». Επειδή όμως έπί τοΰ νομίσματος ημών δέν 

ευρίσκω έν τώ ίερώ τά κατά πρώτιστον λόγον αναφερόμενα άγάλ-

1 Πολυδεύκης: Βωμός, ος καλείται θυμέλη παρά τό θύειν. — Σουίδας, θυμελη, 
ό βωμός άπό τον θυειν. — Ησύχιος, θυμελη, έδαφος Ιερόν, τό επίπυρον, εφ' ου 
επιθύουσι.— Φρύνιχος, σελ. 163' θυμέλην, τουτο οί μέν αρχαίοι αντί του θυσιαν 
ετιθουν κτλ. 

2 Imhoof-Gardner εν6. άν. σελ. 11. Πίν Β' XI (Μ. Αυρήλιος) — και 
Πίν. Β' XIII (Καρακάλλας). 

3 Imhoof-Gardner ενθ. άν. Hitzig - Blumner, I, σελ. 489. Frazer 
Pausanias, III, 14. 
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ματα τοΰ Ποσειδώνος καί τής Λευκοθεας, άλλά μόνον τό έν τρίτη 
μοίρα ύπό τοΰ περιηγητοΰ μνημονευόμενον άγαλμα τοΰ Παλαίμονος, 
φρονώ ότι δεον νά ταυτίσωμεν αυτό πρός τό άμεσως έπόμενον χωρίον 
τοΰ Παυσανίου «"Εστί δέ και άλλο (Ιερόν τοϋ Παλαίμονος), Αδυτον 
καλούμενον, κάθοδος δε είς αυτό ύπόγεως, ενθα δή τόν Παλαίμονα 
κεκρνφθαί φασιν ος δ' άν ένταϋθα ή Κορινθίων ή ξένων επίορκα 
όμόση. ουδεμία έστι μηχανή διαφυγεϊν τοϋ όρκου». Πρός τοΰτο θαυ-
μασίως συμφωνεί ή έπί τών κορινθιακών νομισμάτων δηλουμενη υπό-
γειος κάθοδος καί τό εν τώ ίερώ άγαλμα τοΰ Παλαίμονος μόνου. 

Έ χ ε ι δέ καί τό μεγα πλεονέκτημα τό χωρίον τοΰτο τοΰ νά διαφώ-
τιση ημάς ώς πρός τήν σημασίαν τοΰ ανεξήγητου υπογείου τής Ε π ι -
δαύρου.Οπως δηλαδή τό ύπόγειον τοΰ Παλαιμονείου άδυτου τής Κορίν-
θου ήτο κρύπτη, ούτω δυνάμεθα νά είκάσωμεν ότι κρύπτη θά ήτο καί τό 
ύπόγειον κατασκεύασμα τής όμοιοσχήμου θόλου τής 'Επιδαύρου. 

'Αλλ' ερωτάται πρό παντός άλλου τί σημαίνει ένταΰθα τό «κεκρύ-
φθαι» τοΰ Παυσανίου κρύπτην νεκρού, τάφον δηλαδή ή κρησφύγετον 
ζώντος, ώς ύποθετουσιν ό R o h d e 1 , ώς και οί H i tz ig καί B l u m n e r 2 . 

Προς τοΰτο δύναται νά διαφώτιση ημάς έτερον χωρίον τοΰ Παυσα-
νίου, όπερ διεφυγε τήν προσοχήν τών σοφών τούτων (II, 1, 4). Ομι -
λών δηλαδή ό περιηγητής περί τοΰ παρά τόν αίγιαλόν τοΰ Κρομμυώνος 
βωμοΰ τοΰ Παλαίμονος, προσθετει «είς τούτον τόν τόπον εκκομισθηναι 
τόν πάϊδα υπό δελφίνος λέγουαν κειμένω δε επιτυχόντα Σίαυφον θάψαι 
τε έν τώ Ίσθμώ και τόν αγώνα έπ' αύτώ ποιήααι τών Ίσθμίων». Καί 
έκ τής μυθολογίας δέ γνωρίζομεν ότι ή μήτηρ τοΰ Παλαίιλονος έν τή 
μανία αυτής πρώτον έφόνευσε τόν Παλαίμονα ρίψασα είς πεπυρωμενον 
λέβητα, είτα δέ, νεκρόν αυτόν είς τάς άγκάλας λαβοΰσα, έρρίφθη 
μετ ' αύτοΰ είς τήν θάλασσαν, όθεν έξήγαγεν αυτόν δέλφίν έν ή θέσει 
εύρεν αυτόν κείμενον ό Σίσυφος 3, καί έθαψεν έν τω Παλαιμονείω άδύτω 
τοΰ Ίσθμοΰ. 

Τάφος άρα νεκρού καί ουχί κρησφύγετον ζώντος ήτο τό ύπόγειον τοΰ 
Παλαιμονείου, τάφος άρα πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι ητο καί τό ύπόγειον 
τής έν Έπιδαύρω πανομοίου άρχιτεκτονικώς θόλου. 

' Psyche, σελ. 127, 3. 
2 Pausanias, σελ 490. 
3 Εύριπίδ Μηδ 1286. — 'Απολλόδ. 3, 3, 5. 
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Δ ' 

Εις τό αυτό συμπέρασμα οδηγεί και ή αυτοτελής έρευνα περί τής 

σημασίας τοΰ λαβυρινθώδους υπογείου τής Επιδαύρου. 

Αληθώς, αν θελήσωμεν να άνεύρωμεν τήν σημασίαν του λαβυρίνθου 

τής Επιδαύρου έκ μόνον τού παραδόξου σχήματος αυτού ορμώμενοι, 

έν καί μόνον όμοιον μνημείον θέλομεν εύρεϊ δυνάμενον νά βοηθήση, τάς 

έρευνας ημών. Τό μνημείον δέ τούτο είναι τετράδραχμον τής Κρητικής 

πόλεως Κνωσού (είκ. 1 8 ) κ ο π έ ν κατά τόν δεύτερον π. Χ . αιώνα καί 

παρουσιάζον τύπον λαβυρίνθου 

έχοντος πάντα τά κύρια χαρα-

κτηριστικά τού λαβυρίνθου τής 

θόλου τής Επιδαύρου, ήτοι τό 

κυκλικόν σχήμα τό άπομιμού-

μενον τήν ελικοειδή θέσιν συνε-

σπειρωμένου όφεως καί τό ότι 

πρέπει νά διατρέξη τις αυτόν 

άπαξάπαντα άπό τού κέντρου 

ίνα φθάση είς τήν εϊσοδον καί 

τανάπαλιν. 

Πρός τί έχρησίμευεν ό λαβύ-

ρινθος ούτος τής Κνωσού ; Ή 

συνήθης καί κοινή παράδοσις 

λέγει ότι ήτο άνθρώπινον οικοδόμημα κτισθέν ύπό τού Δαιδάλου κατά 

παραγγελίαν τοΰ Μίνωος ίνα χρησιμεύη ώς υπόγειος κατοικία 2 τού 

αιμοβόρου τέρατος Μινώταυρου ·'. 

Ά λ λ ' ιν' άνεύρωμεν τόν αληθή σκοπόν τής οίκοδομήσεως τού Κρητι -

1 Svoronos, Numismatique de la Crete ancienne, p. 77, 96, pi. VI. 
I8 — Wroth, BMC. Crete ρ 23, 41, pI. VI, 5. —Head, Guide, pi. 56, 
29. — Pellerin, Hecueil III. pI. 98, 25 et κτλ. 

2 Διόδωρου I, 61, 67. — IV, 60, 77. — Άπολλόδ. 3. I, -4, 4. — 15. 8, 6 
καϊ 9, 2.— Παυσαν. I, 27, 10. — Στράβων Χ, 477. Bursian, Geog. von 
Griech. II, 560. - Hoeck, Kreta I,' 56 κ. εξ. 

3 Προς τό αίμοβόρον τοΰτο τοΰ Μινώταυρου συμφωνεί καί ό χαρακτήρ τοΰ 
κατοίκου τοΰ έν Κορίνθω υπογείου κτίσματος, ήτοι τοΰ Παλαίμονος, ον παραδό-
σεις τινές καλοΰσι βρεφοκτόνον, ώς έκ τών θυσιών τών παίδων ας προσέφερον 
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κοΰ λαβυρίνθου πρέπει, νομίζω, παρερχόμενοι τούς μύθους νά άνατρέ-
ξωμεν είς τόν σκοπόν τού οικοδομήματος εκείνου, ού ό λαβύρινθος 
ούτος ήτο πιστόν άντίγραφον. 

Αληθώς ό Διόδωρος ιστορεί ότι ό Δαίδαλος έλθών είς Α'ίγυπτον καϊ 
θαυμάσας τήν έν τοις έργοις τέχνην «κατεσκεύασε τώ βασιλεύοντι τής 
Κρήτης Μίνω λαβύρινθον όμοιον τώ κατ ' Αίγυπτον» 1 . Ό δέ Πλίνιος 2 

διηγείται Οτι ό Δαίδαλος αντέγραψε μέν πιστώς τόν έν Αίγύπτω κολοσ-
σιαϊον λαβύρινθον άλλ' είς κλίμακα έκατοντάκις μικροτέραν. Λοιπόν ό 
ιδίοις όμμασιν ίδών τόν Αίγυπτιακόν λαβύρινθον Ηρόδοτος περιγράφων 
τό κολοσσιαίον τούτο αίγυπτιακόν κτίριον λέγει ότι έπεσκέφθη τό άνω 
τοΰ εδάφους μέρος, Οπερ είχε τρισχίλια οικήματα, ουχί όμως καί τό ύπό-
γειον, διότι τούτο ήτο άδυτον άπαγορευόντων τήν είσοδον τών ιερέων, 
οϊτινες έλεγον θηκας αύτόθι ηναι των τε αρχήν toy λαβύρινθον τούτον 
οίκοδομησαμένων βασίλεων και των ιερων κροκοδείλων 3 . Καί ό Διό-
δωρος δέ καί Στράβων ρητώς τάφον καλοΰσι τόν όλον λαβύρινθον τής 
Αιγύπτου 4 λέγοντες, ώς καί Ηρόδοτος, ότι αδύνατον ήτο νά έξελθη ό 
άπαξ είς αυτόν είσδύσας. 

Αφοΰ λοιπόν τάφος καί άδυτον ήτο τό ύπόγειον τού Αιγυπτιακού 
λαβυρίνθου, τάφος καί άδυτον τό ύπόγειον τού έν Κορίνθω Παλαιμονείου, 
είναι φυσικόν καί έπιβαλλόμενον, νομίζω, τό συμπέρασμα ότι τάφος 
καί άδυτον θά ήτο καί ό λαβύρινθος τής Κνωσού, άφ' οΰ μάλιστα εύρί-
σκομεν ότι καϊ γενικώς οι τάφοι τών αρχαίων Ελλήνων έκαλοΰντο 
λαβύρινθοι5. 

Οτι ό Κρητικός λαβύρινθος ήτο άδυτόν τ ι άπόδειξις ή πίστις καθ' 

αύτώ, άπαραλλάκτως ώς έθυσιάζοντο είς τόν Μινώταυρον τά τέκνα τών Αθηναίων. 
Λυκόφρονος Αλεξάνδρα. 229 και τά Σχόλια.— Preller-Robert, Griech. 
Mythol. σελ 603. 

1 Διόδωρου A ' , 61. 
2 Nat. Η. X X X V I , 13. 
3 Β', 148. 
4 Α ' , 61 «Τάφον δέ αύτώ κατεσκεύασε (ό βασιλεύς Μένδης) τόν όνομαζόμενον 

λαβύρινθον. — Στράβων 811. Έπί τέλει δέ τής οίκοδομίας ταύτης πλέον ή στά-
διον έπεχουσης ό τάφος έστί. . . . Ίμάνδης δ' όνομα ό ταφείς». 

5 Πρβ. Κλήμ.' Αλεξανδρ. Προτρεπτικόν, έν σελ. 141 τοΰ 8 ο υ τόμου τής Πατρο-
λογίας : Καθάπερ γάρ, οίμαι, οί ναοί, ούτω δέ καί οί τάφοι θαυμάζονται, πυρα-
μίδες καί μαυσιόλια, και λαβύρινθοι, άλλοι ναοι τών νεκρών, ώς εκείνοι τάφοι 
τών θεών. 
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ήν αδύνατον νά έξέλθη ό άπαξ είς αυτόν είσδύσας', διότι άφ' ενός μεν 

πολύπλοκοι καμπαί άπεκλειον τήν άγνοουμενην έξοδον, άφ' έτερου δ' ό 

Μινώταυρος θά έσπάρασσε τόν είσελθόντα. 

Οτ ι όμως ήτο καί τάφος δέν μαρτυρεϊται, άν καί δυνάμεθα νά τό 
συμπεράνωμεν έκ τής ουσίας τών περί Μινώταυρου μύθων. 

Αληθώς ό συνήθης περί Μινώταυρου μύθος, ήτοι ό Αττ ικός , παρι-
στά τόν Μινώταυρον ώς τέρας ζών, τόν δέ λαβύρινθον οίκημα αύτοΰ 
άλλ' ό μΰθος ούτος είναι εντελώς αναξιόπιστος, διότι ούδεν άλλο είναι ή 
πλάσμα τών Αθηναίων τραγικών ποιητών περί ών μετ' άγανακτήσεως 
λέγει ό χρηστός Πλούταρχος 2 ότι «έπικρατήσαντες διετέλουν άει κατη-
γοροΰντες και λοιδοροΰντες εν τώ θεάτρω» τόν κατά πάσας τάς άλλας 
παραδόσεις δικαιότατον καί θεοφιλεστατον βασιλέα καί νομοθέτήν Μίνωα 
«πολλήν άπό τοΰ λογείου και τής σκηνής άδοξίαν αύτοΰ κατασκεδάζον-
τες ώς χαλεπού και βίαιου γενομένου». 

Ούτως ΐν' άνεύρωμεν τήν αληθή έννοιαν τών περί Μινώταυρου καί 
τού οικήματος αύτοΰ μύθων δέον νά άνατρέξωμεν είς τά κύρια χαρα-
κτηριστικά καί τήν ούσίαν τών περί αύτοΰ μύθων άτινα είναι τά έξης : 3 

Υιός τις τοΰ Μίνωος, Άνδρόγεως καλούμενος, έρχεται είς τήν Α τ τ ι -
κήν ώς φίλος καί λαμβάνει μέρος είς τούς ένταΰθα τελούμενους αγώνας. 
Νικα πάντας τούς εγχώριους άθλητάς, κινεί ούτω τόν φθόνον αυτών 
καί άνοσίως δολοφονείται. Ό Μίνως μαθών τήν συμφοράν τοΰ υιού του 
ζητεί δίκας, άλλ' ουδείς προσέχει είς αυτόν. Τό θείον όμως επέρχεται 
βαρύ κατά τών δολοφόνων. Λιμός καί λοιμός καί πλήμμυραι άφανί-
ζουσι τήν Ά τ τ ι κ ή ν . Οί Αθηναίοι προσπίπτουσιν ίκέται είς τό θείον, 
άπαλλαγήν ζητοΰντες τών κακών. Τό δέ θε ίον προστάσσει είς αυτούς νά 
δίδωσι πρός βοράν, ήτοι νά θυσιάζωσιν, έπτά παίδας καί ίσας κόρας, 
έτέρω υίώ τοΰ Μίνωος, τώ Μινωταύρω. 

Τίς δέν αναγνωρίζει ένταΰθα τάς ανθρωποθυσίας έκείνας τών Ε λ λ ή -
νων τάς άπό τών παναρχαιοτάτων μέχρι τών τελευταίων ιστορικών 
χρόνων έθιζομένας έν Ελλάδι πρός έξιλασμόν τών έν τοις τάφοις νεκρών, 
ήτοι τών καταχθόνιων ηρώων, οΐτινες, οσάκις μάλιστα είχον δικαίας 
άφορμάς, τοσαύτας προυξένουν καταστροφάς εξερχόμενοι τών τάφων έν 

1 Άπολλόδ. 3, 15, 6 κλπ. κλπ. 
2 Βίος Θησέως, 16, 7. 
3 Ίδέ Roscher's Mythol. Lexikon έν άρθρω Άνδρόγεως. 
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οίς ώκουν ι , ακριβώς ώς οί αιμοβόροι Βρυκόλακες, οί Καταχανάδες καί 
τά Στοιχεία τών δεισιδαιμονιών τού νΰν λαοΰ μας. Ή θυσία τής Πολυ-
ξένης έπί τοΰ τάφου τοΰ Άχιλλέως, ή τών Τρώων αιχμαλώτων 
έπί τοΰ τάφου τοΰ Πατρόκλου καί τών Μεσσηνίων αιχμαλώτων έπί τοΰ 
τάφου τοΰ Φιλοποίμενος 2 , ή αυτοθυσία δύο γενναίων τέκνων τής Σπάρ-
της πρός έξιλασμόν τού φόνου τών δύο ίερών κηρύκων τοΰ Λαρείου 3 , καί 
πλείστα άλλα παραδείγματα έκ τής Ελληνικής μυθολογίας καί ιστο-
ρίας, σαφέστατον ποιοΰσιν ότι τά τέκνα τών Αθηναίων έθυσιάζοντο έν 
τώ λαβυρίνθω ήτοι τάφω πρός έξιλασμόν τού δολίως καί αδίκως φονευ-
θέντος υιού τοΰ Μίνωος 4 . 

*Αν κατόπιν οί Αθηναίοι τραγικοί, οϊτινες ήθελον νά δικαιολογήσωσι 
τήν διαγωγήν τών προγόνων των, έθεσαν άντί τοΰ αδίκως δολοφονηθέν-
τος παρ' αυτών συμπαθοΰς υίοΰ τοΰ Μίνωος έτερον υίόν, τόν αίμοβόρον καί 
τερατόμορφον Μινώταυρον, έν τώ λαβυρίνθω, τοΰτο καθίστα μέν συμπαθείς 
τούς θυσιαζομένους υιούς αυτών, άλλά και δέν αναιρεί τήν γνώμην ημών 
ότι πρόκειται περί επιταφίου θυσίας, διότι ή άντικατάστασις καί μετα-
μόρφωσις αύτη είναι συμφωνοτάτη πράς τάς περί νεκρών αρχάς καί 
παραδόσεις τής Ελληνικής μυθολογίας, κατά τάς οποίας ό θανών, ήρως 
γενόμενος, ήλλασσε μορφήν ότε έξήρχετο τού τάφου, επιφαινόμενος τοϊς 
άνθρώποις ότε μεν ώς λύκος, ζώον τής αρπαγής καί νυκτός, ώς ό Αρκάς 
Λυκάων 5 καί οί σύντροφοι αυτού, ους έξιλάσκοντο δι'ανθρωποθυσιών, 
ότέ δέ ώς κύων, ώς ή φοβερά Ε κ ά β η 6 , ή ώς όφις, ώς ό θνητός ήρως 
Ασκληπιός καί πλείστοι άλλοι. Ούτω καί νΰν ό λαός ημών πιστεύει οτι 
οί έν τοις τάφοις, ναοϊς καί θεμελίοις οικιών τεθαμμένοι άνθρωποι έπιφαί-
νονται τήν νύκτα ώς λύκοι καί κύνες καί βόες πλείστας όσας καταστροφάς 
προξενοΰντες, αίμοποτοΰντες καί θυσίας ανθρωπίνων υπάρξεων πρός έξορ-
κισμον απαιτούντες. Περί τοΰ τελευταίου τούτου άπειρους παραδόσεις 
έχει συλλέξει ό σοφώτατος περί τά θέματα ταύτα καθηγητής τού Πανε-
πιστημίου ημών κ. Ν . Πολίτης. 

Ά ρ α ό υιός τού Μίνωος Αστερίων ή Μινώταυρος, ή όπως άλλως 

1 Ίδέ Roscher's Mythol. Lex σελ. 2477. 
2 Πλουτάρχ. ψιλοποίμ. 21. 
3 Ηροδότου 7, 134, 137. 
4 Πβλ. Roscher's Myth. Lex. έν λ. Heros σελ. 2503 κ. έξ. 

5 Παυσαν. 6, 8, 2 καί Hoscher ένθ. άν., σελ. 2472. 
6 Roscher ενθ. άν., σελ. 2473. 
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καλεί αυτόν ό μύθος, ουδέν άλλο κατ' ούσίαν είναι ή έτερα μορφή, το 

Στοιχειό, του ύπό τών Αθηναίων φονευθέντος υίοΰ αύτοΰ Άνδρόγεω τοΰ 

όποιου βεβαίως, ό έπικρατήσας έν τώ πολέμω κατά τών Αθηναίων, 

Μίνως θά άνεκόμισε τά οστά είς Κνωσόν καί έθαψεν έν τώ έπισήμω 

τάφω τών βασιλέων, ήτοι έν τώ λαβυρίνθω τής Κνωσού. Υπάρχει 

μάλιστα καί περιεργοτάτη ένδειξις περί τούτου. 

Ώ ς γνωστόν, έν τή Κνωσώ ύπάρχουσι περίφημα ήδη ερείπια μεγί-

στου οικοδομήματος όπερ ό μέν Scl l l iemann έκάλεσεν ανάκτορα ιόν 

Μίνωος, τινές δέ τών νύν αρχαιολόγων ταυτίζουσι πρός τόν λαβύρινθον 

τοΰ Μίνωος καί Δαιδάλου. Περί τών ερειπίων τούτων διηγοΰνται δύο 

τών πρώτων περιηγητών τών νεωτέρων χρόνων ό C o r n e l i u s καί ό 

Pococke 1 τόν έξης μύθον τοΰ νύν κρητικού λαού. 

« Ο σταυρώσας τόν Χριστόν Καϊάφας έλθών είς Κρήτην απέθανε 

καϊ ετάφη έν Κνωσώ. Επειδή όμως μετά τινα χρόνον τό λείψανον 

αύτοΰ ευρέθη έκτος τής γής τό έθαψαν έκ νέου. Ά λ λ ά καί πάλιν έξήλθε 

καί πάλιν κατεχώσθη ύπό τών περιφόβων κατοίκων. Τοΰτο έπανελήφθη 

επτάκις μέχρις ού έκτισαν έπί τού τάφου του τό μέγα οίκοδόμημα ού 

τά ερείπια σώζονται έν Κνωσώ, καί ούτω ό βρυκόλακας τού Καϊάφα 

δέν δύναται νά έξέλθη τοΰ τάφου του, περί ού πλείστα άλλα γελοία 

λέγει ό P o c o c k e , διηγείται ό λαός». 

Τις δέν αναγνωρίζει έκ τοΰ μύθου τούτου, ότι μέχρι τοΰ νΰν διεσώθη 

ή γνώσις ότι τά υπόγεια τοΰ κρητικοΰ λαβυρίνθου ήσαν ανέκαθεν τάφοι 

και τίς άλλος ήδύνατο νά άντικαταστήση προσφυεστερον έν τώ πνεύ-

ματι τών χριστιανών κατοίκων τον αίμοβόρον Μινώταυρον, άπό τόν 

χύσαντα τό αίμα τοΰ Χρίστου Καϊάφαν. Αυτός ό αριθμός τών επτά 

διαδοχικών ταφών τού Καϊάφα δέν ενθυμίζει περιέργως τήν θυσίαν τών 

επτά ζευγών άτινα έθυσίαζον αύτώ οί Αθηναίοι ; 

Δυνάμεθα άρα νά συμπεράνωμεν ασφαλώς έκ πάντων τούτων ότι 

πρός ταφάς έχρησίμευε καί ό κρητικός λαβύρινθος, δηλαδή τά υπόγεια 

αύτοΰ μέρη, ώς καί τά υπόγεια τοΰ αιγυπτιακού αύτοΰ πρωτοτύπου καί 

τό ύπόγειον τού θολωτού τής Κορίνθου Παλαιμονείου. Τ ί λοιπόν λογι-

κώτερον τοΰ συμπεράσματος ότι τάφος θά ήτο καί ό ύπό τόν ναόν τής 

Υγιείας μυστηριώδης λαβύρινθος τής θόλου τής Επιδαύρου, αφού 

μάλιστα καί ό άποκαλύπτων τά μυστήρια τής Ελληνικής είδωλολα-

Ίδέ Pashley, T r a v e l s i n C r e t e , I, p. 207. 
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τρείας πολυμαθέστατος Κλήμης ό Άλεξανδρεύς ρητώς λέγει ότι οί 
«λαβύρινθοι» τών Ελλήνων ουδέν άλλο ήσαν ή «-ναοί τών νεκρών» '. 
Πρός τούτοις οί έν τή αυτή Άργολίδι καί ουχί μακράν τής Επιδαύρου 
«οικοδομητοι λαβύρινθοι τής Ναυπλίας οί καί Κυκλώπεια καλούμε-

νοι, ους αναφέρει ό Στράβων (κεφ. 396) απεδείχθησαν ύπό τών ανα-
σκαφών, άς έν έτει 1876 έπεχείρησεν ή Αρχαιολογική Ετα ιρε ία , Οτι 
είναι πανάρχαιοι τάφοι, απόκρυφους έχοντες τάς εισόδους2. Αυτό τό 
έπίσημον όνομα τής θόλου θυμέλη, τό παρά τό θύειν ύπό πάντων τών 
αρχαίων έτυμολογούμενον, ένδεικνύει ότι είς ορθόν συμπέρασμα κατε-
λήξαμεν, διότι, ώς πασίγνωστον. τόποι θυσιών ήσαν κατ' εξοχήν οί 
τάφοι τών αρχαίων. 

Α λ λ ά θά έρωτήση τις, αφού τό νόμισμα τών Έπιδαυρίων, τό παρά 
τοΰ Άντωνίνου κοπέν, βέβαιοι Οτι τό άνω μέρος τής θολού ήτο ναός 
τής Υγιείας, δύναται τό ύπόγειον αύτοΰ νά είναι τάφος ; Βεβαίως, 
διότι όχι μόνον κατά τούς χριστιανικούς χρόνους τά υπόγεια τών ναών 
έχρησίμευον ώς κρύπται νεκρών, άλλά καί κατά τήν αρχαιότητα τό πράγμα 
ήτο συνηθέστατον. Αρκούμαι ύπενθυμίζων τώ αναγνώστη μου ότι έν τώ 
έπί τής Ακροπόλεως ναώ τής Πολιάδος Αθηνάς ήτο τεθαμμενος ό μετά 
τόν Αμφικτύονα βασιλεύσας τών Αθηνών Έριχθόνιος 3 , καί ότι έν τώ 
άδύτω τοΰ έν Δελφοίς πανάρχαιου ίεροΰ τοΰ Απόλλωνος έδεικνύετο ό 
τάφος Διονύσου τοΰ Ζαγρέως, έφ' ού εθνον οί "Οσιοι θυσίαν απόρρη-
τον Παραπέμπω δέ καί είς Κλήμεντα τόν Άλεξανδρέα, όστις άφοΰ 
άπηρίθμησε πλήθος τοιούτων διασήμων έν ναοίς τών αρχαίων Ε λ λ ή -
νων τάφων θεών, ηρώων καί θνητών λέγει ότι, οϋδ' ό πας άν άρκεσαι 
ό χρόνος» πρός άπαρίθμησιν άλλων τοιούτων έν ναοϊς τάφων & . 

1 Ίδέ ανωτέρω σελ. 285, σημ. 5. 
3 Μ. Λαμπρινίδου Ή Ναυπλία, σελ. 28 κ. ες. —Mittheil des Deutseli. 

Archaeol. Inst V. 143 κ. έξ.—Αθήναιον (1878) VII, 183 -201.— 1879 
VI11, 517-526.—Schliemann, Tiryns, σελ. 58 κ έξ.— Β. Στάης έν Πρακτ. 
Άρχ. 'Εταιρ. 1892, σελ. 52. 

3 Απολλοδώρου 3, 14, 7—C. 1. G. 6280 Λ. 
1 Preller-Robert, Mythol. σελ. 686. 

5 Προτρεπτικός σελ. 132 κ. έξ. « Έν τώ νεώ τής Αθήνας έν Λαρίση, έν 
τή 'Ακροπόλει τάφος έστ'ιν Ακρισίου 'Αθηνησι δέ έν Ακροπόλει Κέκροπος, ώς 
φησιν Αντίοχος έν τώ ένάτω τών Ιστοριών. Τί δαί Έριχθόνιος ; ουχί έν τώ 
νεώ τής Πολιάδος κεκήδευται Ίμμαρος δέ ό Εύμόλπου καϊ Λαιίρας ουχί έν τώ 

19 
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Ε ' 

Ά λ λ ' ερωτάται νυν τό σπουδαιότερον πάντων τών μερών τοϋ άπα-

σχολοΰντος ημάς προβλήματος. 

Τίνος θεοΰ, ήρωος ή άνθρωπου τάφος είναι ό λαβύρινθος τής Θόλου 

τής Επιδαύρου ; 

Άφοΰ ή θόλος αύτη περιφανή κατέχει θέσιν έν τώ ίερώ τεμένει τοϋ 

Άσκληπιοΰ. άφοϋ τό υπέρ τό έδαφος αυτης μέρος ήτο άφιερωμένον τή 

Ύγιεία, τίνος άλλου δύναται νά είκάση, τις πιθανώτερον οτι ητο τάφος 

ή αύτοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ : Τήν είκασίαν δέ ταύτην έπικυροϊ καί ή περαι-

τέρω έρευνα. 

Ό Ασκληπιός, ώς πάς τις γνωρίζει, είναι είς τών νεωτάτων θεών τών 

Ελλήνων. Πάσαι αι άρχαιότεραι περί αύτοΰ παραδόσεις, ό Ομηρος, ό 

Ησίοδος, ό Πινδαρος κλπ. παριστώσιν αυτόν ώς θνητόν, έξοχον ίατρόν, 

ίδρυτήν τής ιατρικής καί πατέρα θνητών επίσης διασήμων ιατρών, τοΰ 

Μαχάονος καί Ποδαλειρίου. Αποθανών, ό θαύματα ιατρικής κατά τόν 

βίον αύτοΰ πράξας θνητός ούτος, έλατρεύθη ύπό τών εύγνωμονούντων 

συγχρόνων αύτοΰ ώς ήρως άγαθοποιός. Ώ ς ήρως δ' έπεφαίνετο εις τούς 

παρ' αυτοΰ ευεργετούμενους λατρευτάς του ύπό μορφήν τεραστίου οφεως. 

ζώου κατ' έξοχήν ιατρικού. 

Τάφοι τοΰ Ασκληπιού ή μαυσώλια αναφέρονται είς τρία τουλάχι-

στον τής Ελλάδος μέρη. 1 ο ν έν Κυνοσούρα τής Λακεδαίμονος 1, 2 0 ν έν 

περιβόλω τοϋ Ελευσίνιου, τού υπό τή 'Ακροπόλει ; αί δέ Κελεοϋ θυγατέρες ουχί 
έν Έλευσίνι τεταφαται ; Τί σοι καταλέγω τάς Ύπερβορέων γυναίκας ; Ύπερόχη, 
καί Λαοδίκη κέκλησθον έν τώ Άρτεμισίω έν Δήλω κεκήδευσθον τό δέ έν τώ 
'Απόλλωνος τοϋ Δηλίου εστίν ΐερώ. Λεάνδριος δε Κλέαρχον έν Μιλήτω τεθά-
φθαι έν τώ Διδυμαίω φησίν. Ένταύβα τής Λευκοφρύνης τό μνημειον οϋκ άξιον 
παρεθλεϊν, επομένοις Ζήνωνι τώ Μυνδίω, ή έν τώ ίερώ τής'Αρτέμιδος έν Μαγνη-
σία κεκήδευται Ουδέ μήν τόν έν Τελμησσώ βωμόν τού Απόλλωνος, ϊν μνήμα 
είναι και τούτον Τελμησσέως τοϋ μάντεως ίστορούσι. Πτολεμαίος δέ ό τού Αγη-
σάρχου έν τώ πρώτω τών περί τόν Φιλοπάτορα έν Πάφω λέγει έν τώ τής Αφρο-
δίτης ιεοώ Κινύραν τε καί τούς Κινύίου απογόνους κεκηδεύσθαι. Αλλά γάρ 
έπιόντι μοι τούς προσκυνουμένους ύμίν τάφους, έμοί μέν ούδ' ο πας άν άρκέσαι 
χρόνος. 

1 Ίω. Λΰδ. 4, 90.—Cicero, de nat. deor. 3, 22, 57. Πβλ. Panofka. 
Asklepios und die Asklepiaden. 
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Αρκαδία παρά τόν Λούσιον ποταμόν', 3 0 V καί τό σπουδαιότερων εν 
αυτη τη Επιδαύρω. 

Περί τοΰ τελευταίου τούτου μαυσωλίου μίαν καί μόνην έχομεν μαρ-

τυρίαν καί ταύτην διαφυγοΰσαν δυστυχώς τήν προσοχήν πάντων τών 

περί τής θόλου άσχοληθέντων αρχαιολόγων. 

Εύρηται δ' ή μαρτυρία αύτη παρά τώ Λατίνω έξ Άκυληίας πολυ-

μαθεστάτω πρεσβυτέρω Τουρανίω Ρουφίνω, όστις έζησεν άπό τού 345 

μέχρι τοϋ 410 μ. Χ . . Ούτος αναφέρει sepulcirum A e s c u l a p i i in 

E p i d a u r o , όπερ, ώς λέγει, φανερωτατα έπεδεικνυετο έπ' αύτοΰ. Τό 

μαυσώλιον τοΰτο είναι, φρονώ, ή θόλος τής Επιδαύρου 

Προς τούτο συμφωνεί καί ή τοπογραφική θέσις ήν κατέχει ή θυμέλη 

έν τώ ίερώ τής Επιδαύρου. Ώ ς δύναται τις νά παρατήρηση, επί τοΰ 

τοπογραφικού τών ανασκαφών τής Επιδαύρω πίνακος, ή θόλος κείται 

πρός δυσμάς τοϋ ναοΰ τοϋ Άσκληπιοΰ, είναι δέ καί τό δυτικώτατον τών 

έν τώ άρχαίω τεμένει ιερών κτισμάτων, έχουσα τήν μόνην αυτής πύλην 

έστραμμένην πρός ανατολάς, ώστε ό πρό τής θόλου θύων έβλεπε 

κατ' ανάγκην πρός δυσμας. Λοιπόν γνωρίζομεν έκ τών παρ' Άθηναίω 

(9,410) περισωθέντων έκ τοΰ 'Εξηγητικου τοΰ Κλειδήμου παραγγελμά-

των περί τών είς τιμήν τών νεκρών καί ηρώων γινομένων έναγισμών, 

ότι αί θυμέλαι τών τάφων έδει νά σκάπτωνται πρός εσπέραν καί οί 

τά καταχύσματα σπένδοντες νά βλέπωσι προς εσπέραν. 

Φαίνεται λοιπόν ότι καί ό πανάρχαιος έν τώ ίερώ τάφος τοϋ ήρωος 

Ασκληπιού εκείτο είς τά δυτικώτατα τοϋ τεμένους καί έπ' αύτοΰ τοΰ 

χώρου ίδρύθη έπί τών ήμερων τής ακμής και τοΰ πλούτου τού ίεροΰ 

ή τόν άρχαϊον άγιον τάφον λαμπρώς διακοσμήσασα Θόλος. 

Ίσως νϋν έρωτήση τις διατί, προκειμένου περί μνημείου ούτω λαμ-

πρού καί ίεροΰ, ώς ήτο τό θαυμάσιον μαυσώλιον τοΰτο τοΰ Άσκληπιοΰ, 

ουδείς τών αρχαίων, έξαιρέσει τοΰ εις τά τέλη τοΰ 4 0 U μ. Χ . αιώνος 

ανήκοντος Ρουφίνου, ομιλεί, άλλ' απεναντίας τόν τάφον τοΰτον τοΰ 

Ασκληπιού περιβάλλει νεκρική καί μυστηριώδης σιωπή, άπό τών χρόνων 

τής ιδρύσεως τοΰ ιερού μέχρι τής έσχατης αύτοΰ παρακμής, τοΰ μέν 

1 Cicero, ένία ανωτέρω. 
2 S. Clementis Romani Recognitiones Rufino Aquileiensi inter-

prete, lib. X, 26. σελ. 1434 τού Α ' τόμου τής Πατρολογίας τοΰ Migne. Και 
ό Καισάριος λέγει εν Επιδαύρω Ασκληπιως . 
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Παυσανίου οίκημα απλώς καλούντος τήν Θόλον, τών δέ ιερέων καλούν-

των αύτον δια τού γενικού ονόματος θυμέλη. 

11 άπάντησις είναι εύκολος, θέλει δέ χρησιμεύσει, φρονώ, ώς νέα 

άπόδειξις περί τοΰ ότι πρόκειται πράγματι περί τάφου ήρωος. 

Αληθώς οί μελετήσαντες τά περί της λατρείας τών τάφων τών 

Ελλήνων ηρώων παρετήρησαν ήδη ότι τό άγιώτερον μέρος παντός 

τεμένους ήρωος εθεωρείτο αυτός ό τάφος τοΰ ήρωος, περί ού ουχί ευχα-

ρίστως παρεδέχοντο οί κάτοικοι τού μέρους ότι ετάφη άλλαχοΰ, ή έν τώ 

ίερώ αυτών. Τήν θεσιν όμως τοΰ τάφου έκράτουν συνηθέστατα μυστι-

κήν, όλιγίστων μόνον γνωριζόντων αυτήν καί μόνον ώς απόρρητον λεγόν-

των 1 . Ούτως ό Πλούταρχος λέγει 2 ήρωων απόρρητον θήκαι καί δυσεξ-

εΰρητοι». Ό δέ Παυσανίας ομιλών περί τών έν Κορίνθω τάφων τών 

ηρώων Σίσυφου καί Νηλέως λέγει ( Β ' , 2, 2) ότι τούτους «ουδ' άν ουδέ 

ζητοίη τις έπιλεξάμενος τά Ενμήλου. Νηλέως μεν γάρ ουδέ Νέστορι 

(δηλαδή τώ υίώ τού Νηλέως) έπιδειχθήναι τό μνήμα υπό Σιανφον φησί' 

χρήναι γάρ άγνωατον τοις πάσιν ομοίως είναι. Σιανφον δέ ταφήναι 

μέν έν τω 'ίσθμω, τόν δέ τάφον και των· έπ' αυτοϋ Κορινθίων ολίγους 

είναι τούς είδότας». Ό αυτός Παυσανίας ( Β ' , 29, 8) ομιλών περί τοΰ 

έν Αίγίνη ίεροΰ τού ήρωος Αίακοΰ λέγει Τον περιβόλου δέ εντός έλαϊαι 

πεφύκαοιν έκ παλαιου καί βωμός έστιν ού πολυ άνέχων έκ τής γής. Ώς 

δέ καί μνήμα οντος ό βωμός εί'η Αίακον, λεγόμενόν έστιν έν απορ-

ρήτων. Και πάλιν ό Παυσανίας ( Β ' , 31, 1) ομιλών έν τοις περί Τροι-

ζήνος περί τοΰ ήρωος Ιππολύτου λέγει ότι Ουδέ τόν τάφον άποφαί-

νουσιν (οί Τροιζήνιοι) ειδότες. 

Ό Πλούταρχος έξ άλλου έν βίω Κίμωνος (9) λέγει ότι «ήν χρησμός 

'Αθηναίοις, τά θησέιος λείγανα κελεΰων· άνακομίζειν είς άστυ καί τιμάν 

ως ήρωα πρεπόντως. Αλλ' ήγνόουν δπου κείται, Σκυρίων ούχ όμολο-

γούντων, ούδ' έώντων άναζητεΐν». 

Ό αυτός Πλούταρχος 3 λέγει περί τοΰ τάφου τής Δίρκης, ότι ήτο 

άγνωστος και τοις Θηβαίοις πλήν τών ίππαρχηκότων «ό γάρ άπαλλατ-

τόμενος (ίππαρχος) τόν παραλαμβάνοντα τήν αρχήν μόνος άγνοούμενον 

έδειξε νΰκτωρ καί τινας έπ αυτοί δράπαντες άπυρους ιερουργίας, ων τά 

1 F. Deneken. Heros, έν Roscher's Lex. Mythol σελ 2495 κ. έξ. 
' Περί του μή χρην την Πυθίαν, 27. 
3 Δαιμόν. Σωκρ. 5. 
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Τ ά αυτά ακριβώς θά συνέβαινον φρονώ, καί έν Έπιδαύρω. Ό ανώ-

τατος θρησκευτικός άρχων τού ίεροΰ, ήτοι ό ιερεύς τοΰ Ασκληπιού, θά 

έγνώριζε μόνος τόν τάφον τοΰ Ασκληπιοΰ και μετά τών αυτών προφυ-

λάξεων μεθ' ών καί ό Θηβαίος ίππαρχος θά άνεκοίνου τό μυστικόν είς 

τόν διάδοχον αυτού ιερέα, τοσούτω μάλλον, Οσον έν Έπιδαύρω υπήρχε 

καί λόγος ούσιαστικώτερος ή έν τοις ίεροίς τών άλλων ηρώων ϊνα φυλάσ-

σηται τό μυστικόν μετά μείζονος αύστηρότητος. Αληθώς προκειμένου περί 

τών τάφων τών άλλων ηρώων ή άπόκρυψις αυτών, ήτις πιθανώς έγεννήθη 

έν παναρχαίοις χρόνοις ύπό τής φροντίδος τοΰ νά προφυλάσσωνται τά έν 

αύτοίς πολύτιμα ύλικώς κτερίσματα άπό τών ιερόσυλων, λόγον είχε τήν 

γενικήν κλίσιν τών αρχαίων τοΰ νά περιβάλλωσι διά μυστικισμού τήν 

λατρείαν τών ηρώων. Α λ λ ' έν Έπιδαύρω υπήρχε πρός τοίς ανωτέρω 

καί τό έξης συμφέρον πρός μείζονα σιωπήν. Ό Ασκληπιός άπό άπλοΰ 

ήρωος προυβιβάσθη διά τής καταπληκτικής διαδόσεως καί αναπτύξεως 

τής λατρείας αύτοΰ είς θεόν καί είναι, ώς γνωστόν, νεώτατον μέλος τοΰ 

ελληνικού πανθέου. Οί ιερείς άρα τής Επιδαύρου, οϊτινες διά παντοίων 

μέσων έφρόντιζον νά μεγαλοποιήσωσι τά προτερήματα τοΰ νέου θεοΰ 

Ασκληπιοΰ ίνα πλείονας λατρευτάς προσελκύωσι καί έκμεταλ,λεύωνται, 

είχον μέγα συμφέρον ίνα μή δεικνύωσι τόν παρ' αύτοίς τάφον τοΰ ήρωος 

Ασκληπιοΰ, διότι ό τάφος ούτος θά άνεκάλει ότι ό Ασκληπιός ήτο 

άπλοΰς θνητός ηρωικών τυχών τιμών καί οΰχΐ θεός 1. Επομένως έκόσμη-

σαν μέν μεγαλοπρεπώς διά τής θόλου τόν παρ' αύτοίς άρχαίον τάφον τοΰ 

ήρωος, επέτειναν όμως τήν σιωπήν. 

Τό μυστικόν έφυλάχθη καλώς, ώς βλέπομεν, διότι εδέησε νά κατέλθω-

μεν είς τάς αρχάς τοΰ Ε ' μ. Χ . αιώνος δτε ακριβώς έξέπνεε τό Α σ κ λ η -

1 Ενεκα τοΰ αύτοΰ λόγου φρονώ ότι οί ιερείς τής Επιδαύρου, οί άλλως, ώς 
έκ τών πραγματικών θεραπειών πλείστων ασθενών καταφαίνεται, εξόχως τήν 
ίατρικήν έπιστήμην άσκοΰντες, άπέκρυπτον τά πραγματικά φάρμακα δι' ών έθε-
ράπευον τούς ασθενείς και αντ' αυτών ανέγραφον έν ταις περιφήμοις στήλαις, 
θαύματα ικανά νά καταπλήσσωσι καϊ προσελκύωσι τό κοινόν. Αληθώς, άν έφα-
νέοωνον ότι ήσκουν έπιστημονικήν Ίατρικήν, ουδείς θά ήρχετο πεός τόν θεόν, 
άλλά θά ήρκεϊτο καταφεύγων εις τόν πλησιέστερον Ίατρόν. Είναι δ' αληθώς άξιον 
άποοίας πώς τό άπλούστατον τοΰτο πράγμα δέν ήδυνήθησαν νά αντιληφθώσί τίνες, 
έπιχειρήσαντες εσχάτως νά άρνηθώσι διά σαθρότατων επιχειρημάτων, αντικειμέ-
νων μάλιστα πρός ρητάς μαρτυρίας τών αρχαίων, τό οτι έν τοίς Άσκληπιείοις 
ήσκεϊτο ή ιατρική επιστήμη ! 
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πιείον τής Επιδαύρου, καί πολλοί τών εθνικών ιερέων ήσπάζοντο τόν χρι-
στιανισμόν, ίνα κοινολογηθή παρά τού χριστιανού Ρουφίνου ή αλήθεια 
περί τοϋ τάφου, ήν καί νΰν επαναφέρει είς φώς ή σκαπάνη καί ή μελέτη. 

Ρίψωμεν νΰν έν γενικάν βλέμμα είς τήν Θόλον ύπό τό νέον φώς έν ώ 

παρουσιάζεται ήμΐν. 

θέλει πάς τις, ώς πιστεύω, ομολογήσει, πρώτον μέν ότι τό όλον τοϋ 

σχήματος αυτής άριστα αρμόζει εις μαυσώλιον και ότι ουδέν άλλο είναι 

ή ή έξέλιξις τής μορφής τών πανάρχαιων θολωτών τάφων καί τών έπί 

τών τάφων βωμών καί περιφερών θυμελών. Δεύτερον ότι τό σχήμα τού 

λαβυρίνθου αυτής παρέχει τήν μάλλον προσαρμοζουσαν νεκρικήν θήκην 

ή οίκημα είς τόν ύπό μορφήν τεραστίου όφεως κρυπτόμενον έν αυτή 

ήρωα Άσκληπιόν. Ώ ς πρός τάς αναλογίας μεταξύ τοΰ όφεως Άσκλη-

πιοΰ καί τής λαβυρινθομόρφου αύτοΰ θήκης σαφή ίδέαν παρέχει ήμΐν 

νόμισμα (είκ. 19)' είκονίζον τήν έκ τοΰ Λιβίου (Χ , 48) γνωστήν ήμΐν 

σκηνήν τής έν ετει 293 π. Χ . άποβά-

σεως τοϋ όφεως Άσκληπιοΰ είς τήν απέ-

ναντι τοΰ Καπιτωλίου τής Ρώμης ίεράν 

νήσον τοϋ Τιβέρεως, ένθα άνηγέρθη ό 

ναός αϋτοϋ. Ό όφις ούτος είναι τόσον 

μέγας, ώστε πληροί όλόκληρον τήν κομί-

σασαν αυτόν τριήρη. Επίσης τεράστιον 

τό μέγεθος παριστώσιν αυτόν ανάγλυφα 

τινα τοϋ Κεντρικοΰ Μουσείου. Επομένως 

καί τόν λαβύρινθον τής έν Επιδαύρου 

θόλου δυνάμεθα νά τόν φαντασθώμεν ώς 

νεκρικήν θήκην ή ύπόγειον οίκημα τοΰ τεραστίου οφεως Άσκληπιοΰ 

ακριβώς ώς παριστά τό σχεδιογράφημα τής ύπ άριθ. 20 εικόνος πρός 

ο παράβαλε καϊ τήν διαίρεσιν τοΰ έπί τών νομισμάτων τών Κνωσίων 

περιφερούς λαβυρίνθου. Περίεργον δ είναι ότι καί τά περί Άσκληπιοΰ 

χριστιανικά συναξάρια παριστώσι τόν όφιν τοιούτων τεραστίων διαστά-

σεων. Έ ν έξ αυτών λέγει ότι ήτο πλάτους 20 πήχεων καίμήκους 80 ! 2 

1 Daremberg-Saglio, Diction, des Antiq. p. 125.— Cohen. Monn. 
impeρ. torn. II, σελ. 271, 17. 

2 Ν. Πολίτης έν Δελτίω τής Ίστορ. και 'Εθνολ. Εταιρ. Τόμ. Α ', σελ. 90. 
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Θέλει επίσης ομολογήσει πάς τις ότι τό επικείμενον τώ λαβυρίνθω τής 
θόλου ίερόν τής Ύγιείας είναι ή κατ' έννοιαν καί συμβολισμόν μάλλον 
αρμόζουσα σκέπη τοΰ τάφου τοΰ τήν ύγείαν κατ' εξοχήν παρέχοντος 
θεοΰ. Τέλος ότι αί τούς τοίχους τοΰ σηκοϋ τής Ύγιείας κοσμοϋσαι 
εικόνες τοϋ Παυσίου, αί παριστώσαι τόν μή έχοντα πλέον ανάγκην τών 
βελών αύτοΰ άλλ' έν θριάμβω αδοντα Έρωτα, καί τήν άπό διάφανους 
φιάλης πίνουσαν Μέθην, είναι ή αρίστη συμβολική διακόσμησις ιερού 

Είκ. 2 0 . 

Ύγιείας, διότι μόνον υγιείς άνθρωποι δύνανται νά άπολαύσωσι των 
ηδονών τοΰ Έρωτος καί τής Μέθης, αϊτινες άρα καλώς έξελέχθησαν 
ύπό τοϋ Παυσίου ώς σύμβολα τής υγείας, άφ' ού μάλιστα καί ή έν 
μέτρω χρήσις αυτών άείποτε έθεωρήθη ώς λίαν συντελεστική πρός τήν 
ύγείαν τών ανθρώπων. 

Οΐαν τέλος μοναδικήν σπουδαιότητα προσκτάται νΰν τό θαυμάσιον 

τοΰτο οικοδόμημα, θεωρώ εντελώς περιττόν νά εξάρω. 

I. Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 
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Ό άνήρ ούτος έγεννήθη τώ 1799 κατά τήν τελευταίαν ήμέραν τού 
III αιώνος έν U l e a b o r g τής Φινλανδίας - ό πατήρ αύτοΰ. Σουηδός τήν 
καταγωγήν, έλαβε μέρος τώ 1788 είς τόν Φινλανδικόν πόλεμον, ύπηρε-
τήσας μετά τοΰ βαθμοΰ τοΰ λοχαγού εν τινι τάγματι εθελοντών, μεθ' ό 
έγένετο διευθυντής τοΰ τελωνείου έν U l e a b o r g ' ή δέ μήτηρ C h r i -
Stina Jovel iuS άνήκεν εις έμπορικόν Φινλανδικόν οικον. Πρό τής 
ενάρξεως τοΰ Φινλανδικού πολέμου (τοΰ 1808) ή οικογένεια Μύρβεργ 
κατώκει έν τή ιδιοκτησία K n u t i l a έξωθεν τής U l e a b o r g , ένθα άνε-
πτύχθη ό νέος Αύγουστος Μύρβεργ καί τό πρώτον έδειξε τήν κλίσιν 
τοΰ παίζειν μετά τοΰ κινδύνου, Οστις κίνδυνος ήκολούθησεν αυτόν βήμα 
πρός βήμα καθ' όλον τόν βίον αύτοΰ. Αί διηγήσεις περί τοΰ βίου του 
άναφέρουσι πράγματα άπαντώντα μόνον κατά πολύ παλαιοτέρους χρό-
νους, διότι ουδέν έμπόδιον τώ έφαίνετο μέγα, ώς καί ουδέν πάθος κατε-
λάμβανεν αυτόν, έχοντα μεγάλην τήν φυσικήν και ήθικήν δύναμιν. Μετά 
τόν πόλεμον τοΰ 1808, ό'τε οί Ρώσσοι προυχώρησαν βιαίως μέχρι τοΰ 
Osterbotter καί ό στρατηγός K a m e n s k y κατέλυσε μετά τοΰ επιτε-
λείου του είς αύτοΰ τοΰ Μύρβεργ τόν οίκον, ό πατήρ Μύρβεργ άπεχώ-
ρησεν οικογενειακώς είς Σουηδίαν, ένθα πολλαχοΰ έλαβεν έκ περιτροπής 
τήν διεύθυνσιν τών τελωνείων, κατά δέ τό έτος 1822 άπέθανεν έν H e r -
nosand καταλιπών χήραν καί εξ τέκνα σχεδόν έν πενία. 

Ό νέος Μύρβεργ ήκολούθει πάντοτε τούς γονείς του, καί κατά τό 

' Ό έν Στοκχόλμη τήν γυμναστικήν σπουδάζων κ. Φ. Καρβελας, κατά παρά-
κλησιν τοΰ ένταΰθα ίατροΰ κ. Γ. Ν. Μαυράκη, τοΰ εόρόντος έν τοίς άπομνημο-
νεύμασι τοΰ Άϊδεκ τοις δημοσιευομένοις έν τή «Αρμονία» (έν σελ. 447 τοΰ Α ' 
τόμου1, τό όνομα τοΰ φιλέλληνος Σουηδοΰ Μύρβεργ ή Mirbergh ώς γράφει αυτόν 
ό Αϊδεκ, επεμψεν ήμΐν πάνυ φιλοφρόνως διά τοΰ κ. Μαυράκη τήν εξής έκ τοΰ 
Σουηδικοΰ ύπ' αύτοΰ έν επιτομή μεταφρασθείσαν Βιογραφίαν τοΰ έν λόγω Σουη-
δοΰ φιλέλληνος, ούτινος ή όρθή γραφή είναι Myhrberg, ήν άσμενοι ένταΰθα 
καταχωριζομεν. (Σ. Σ.) 
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1812 μετέβη είς Ούψαλαν είς εύεργετικόν τι ούτως ειπείν καθίδρυμα. 
ένθα έτρέφετο δωρεάν, καί κατά τό 16 ο ν έτος τής ηλικίας του ενεγράφη 
κατά τήν έπιθυμίαν τών γονέων του ώς φοιτητής τών νομικών επιστη-
μών έν τώ αυτόθι πανεπιστημίω. Ά λ λ ά μετά διετή ένταΰθα φοίτησιν 
άπήλθεν εις 'Άβο τής Φινλανδίας, όπως έκεϊ τελείωση τάς σπουδάς του 
καί δυνηθή νά καταλάβη επιφανή θέσιν έν τή πάλαια πατρίδι του. 
Ά λ λ ' ή νομική δέν ήδυνήθη νά δέσμευση τήν πολεμικήν φύσιν τοΰ νέου 
ανδρός καί ούτω τώ 1822 έπέστρεψεν είς Σουηδίαν. όπου ύπηρέτησεν 
έν τώ στρατώ άφ ού έδιδάχθη πως τά στρατιωτικά ύπό τοΰ λοχαγού 
S a n d b e r g συμπατριώτου του. Άπορος ών καί άπελπις διά τό μέλλον 
έν τή πατρίδι του κατέλιπε ταύτην τώ 1823 καί έπιβάς φινλανδικού 
πλοίου διηυθύνθη πρός τήν Πορτογαλίαν. Λέγεται ότι έν Λισσαβώνι 
ήλθεν είς έριδας μετά τοΰ συμπατριώτου του πλοιάρχου καί ότι διά 
τής επεμβάσεως τοΰ έκεϊ Σουηδοΰ προξένου επέτυχε νά αποχώρηση 
τοΰ πλοίου. 

Μετα. ταΰτα λέγεται ότι ήχθη ύπό τών γαλλικών στρατευμάτων 
αιχμάλωτος είς Μασσαλίαν, διότι ήτο μετά τών Ισπανών επαναστατών 
ύπό τόν Rieiro κατά Φερδινάνδου τού Ζ ' . Τοΰτο δέν προέρχεται έκ 
θετικής πηγής, άλλά βέβαιον είναι ότι κατά φθινόπωρον του 1823 
εύρίσκετο έν Μασσαλία καί ότι ύστερον διήλθε τόν χειμώνα τού 1823-
1824 έν Παρισίοις. Τότε ζωηρός ενθουσιασμός ειχε καταλάβει πάντα 
σχεδόν τόν πεπολιτισμένον κοσμον διά τόν υπέρ ελευθερίας αγώνα τών 
Ελλήνων. ΈΘελονταί καί έρανοι έζητούντο ύπό διαφόρων ομίλων. Είς 
ένα τών ομίλων τούτων κατετάχθη και ό Μύρβεργ, όστις έκ Μασσαλίας 
απέπλευσε διά την Ελλάδα, ένθα άπεβιβάσθη είς Ναύπλιον κατά τάς 
αρχάς τού 1824. Ώ ς άπλοΰς ίππεύς κατετάχθη είς τάγμα ιππικού 
όργανωθέν ύπό τού ανδρείου R e g l i a u l l de St J e a n d A n g e l y . όστις 
βραδύτερον έγένετο στρατάρχης τής Γαλλίας και έδειξε λαμπράν ικανό-
τητα έν τώ Κριμαϊκώ πολέμω καί έν Ιταλία τώ 1859. Έν έτος μετά 
τήν κατάταξίν του εις τό Έλληνικόν ίππικόν (Μάρτ. 1825) έκτήσατο ό 
Μύρβεργ τήν πλήρη έμπιστοσύνην τοΰ προϊσταμένου του διά τής ανδρείας 
ήν έδειξεν έν τινι συμπλοκή μετά τοΰ τουρκικού ίππικοΰ έπί τής νήσου 
Εύβοιας, καθ' ήν όμως έπληγώθη βαρέως κατά τόν άριστερόν κρόταφον. 
Τό έπόμενον έτος έλαβε μέρος είς τάς μάχας αϊτινες εγένοντο έν τή 
πεδιάδι τών Αθηνών πρό τής Ακροπόλεως εναντίον τοΰ πολιορκητικού 
στρατού τοΰ Ρεσήτ Πασά. Επί εννέα ολόκληρους μήνας διήρκει ό άγων 
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ούτος υπέρ ελευθερίας έν τω κλασικά τούτω έδάφει, τη, δέ 19 Αυγού-
στου 1826 ό Μύρβεργ έπληγώθη εις τόν πόδα δια μυδριαβόλου έν μια 
τών κατά τό Χαϊδάρι μαχών, άλλ' έν τούτοις καθ όλον τόν χειμώνα 
ελάμβανε μερος εις τάς προ τών Αθηνών μάχας. Μετά ταύτα προα-
χθείς εις λοχαγόν τού επιτελείου ήρίστευσε διά τοϋ λαμπρού και θαυμά-
σιου τρόπου ον εδειξε κατά τήν τελευταίαν αιματηράν μάχην παρά τήν 
Κωλιάδα άκραν τή 6 Μαίου (ν) 1827. 

Κατά την μάχην ταύτην ό Μύρβεργ άνήκεν εις δύναμιν έκ 376 
ανδρών, μεταζύ τών όποιων ήσαν 46 ξενοι αξιωματικοί ώς έθελονταί' ο 
Μυρβεργ τότε μετά 12 άλλων κατώρθωσε νά διαφυγή τήν φοβεράν σφα-
γήν. Ή σωτηρία αύτοϋ έθεωρήθη ώς θαύμα, διότι πυροβολούμενος και 
διωκόμενος ύπό τοϋ τούρκικου ίππικοΰ και βαρέως πληγωμένος τόν ενα 
πόδα ήδυνήθη μετά τών Οπλων, τά όποια δεν ηθέλησε νά έγκαταλίπη 
εις τον έχθρόν. νά κολύμβηση μεχρι τών πλοίων έξ ών ο ελληνικός στρατός 
είχεν άποβιβασθή. Ό Αγγλος στρατηγός Τσώρτς, ύπό τάς διαταγάς 
τοϋ όποιου ό Μύρβεργ έπολέμει, μετά κόπου διέφυγε τόν κίνδυνον νά 
άποκεφαλισθη ύπό τού Τούρκικου ιππικού. Τήν έπομενην ήμέραν ο 
C h u r c h έξέδωκε μαρτυρικόν εγγραφον έπιβεβαιούν τήν αξιοθαύμαστον 
τοϋ Μύρβεργ στάσιν κατά τήν μάχην. 

Μετά ταΰτα εύρίσκομεν τόν Μύρβεργ ύπό τάς διαταγάς τοϋ Φαββιέ-
ρου, εις τόν όποιον είχεν άνατεθή τω 1827 ή αρχηγία νά μεταβη εις 
Χίον. Έν μια τών πολλών κατά τών Τούρκων μαχών μέχρι τοϋ 1828, 
ότε ό Φαβιέρος ήναγκάσθη νά λύση τήν πολιορκίαν της Χίου, ό Μύρβεργ 
υπηρετών ώς διαγγελεύς τοϋ Φαβιέρου και ώς έκ τούτου διά λίαν στε-
νής φιλίας συνδεθείς μετ'αύτοϋ κατώρθωσε νά σώση τόν προϊστάμενον 
αύτοϋ έλθόντα εις μάχην έκ τού συστάδην άπό τοϋ έπικρεμαμένου 
κινδύνου διά της τόλμης και της ανδρείας αύτοϋ. Αυτός ό Μύρβεργ 
διηγείται ότι μετά τό πέρας της μάχης ή σπάθη αύτοϋ είχε καταστή 
ώς άγκιστρον. Ό δέ της ελληνικής επαναστάσεως ιστοριογράφος Γόρδων 
ένεκα της λαμπράς στάσεως τοϋ Μύρβεργ έν Χίω εκρινεν δτι ούτος ήτο 
ό άριστος και γενναιότατος μεταζύ τών φιλελλήνων, θαυμαστός διά 
τήν δύναμιν, τό παράστημα και τήν τόλμην, ών και πρότυπον παρά-
δειγμα ηθικής. 

Ώ ς υπασπιστής ή διαγγελεύς τοϋ Φαββιέρου ήκολούθησε τούτον έκ 
Χίου εις τό παρά τά Μέθανα στρατόπεδον, δτε δέ τό θέρος τοϋ 1828 ό 
πρώτος έπέστρεψεν εις Γαλλίαν, ό Μύρβεργ έμεινε έχων τό αυτό άξίωμα 
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παρά τώ Βαυαρώ στρατηγώ Άϊδεκ τώ διαδεξαμένω τόν Φαββιέρον έν 
τή αρχηγία τοϋ τακτικού ελληνικού στρατοΰ . . . 

Μία ακόμη μεγαλύτερα απόδειξις τής εμπιστοσύνης ής άπελαυεν ό 
Μύρβεργ ένεκα τής στρατιωτικής αϋτοϋ ικανότητος ήτο ή άνάδειξις 
αύτοΰ τό έπόμενον έτος ώς φρουράρχου έπί τοϋ φρουρίου Παλαμηδίου. 
όπερ έδέσποζε τής Ελλάδος καί τής πρωτευούσης αυτής Ναυπλίου. Ή 
πλήρης εξουσία τού Μύρβεργ χρονολογείται άπό τής 26 Ιουλίου (7 
Αυγούστου) 1829 έν Ναυπλίω, όπου είχεν άποβιβασθή πρό 5 ετών άνευ 
αξιώματος, άνευ υποστηρίξεως, άνευ πείρας τοϋ τόπου κλ. Τό λαμπρόν 
όμως αύτοΰ στρατιωτικον στάδιον έν τώ ήμιβαρβαρικώ τούτω πολέμω. 
όπου προσωπική ανδρεία, τόλμη καί ρώμη έσήμαινον πλέον ή οί υπολο-
γισμοί ενός αρχηγού τοϋ πολέμου, εϊλκυσε τήν προσοχήν πάντων. Εν 
ύπηρεσιακώ εγγράφω (έκ Λονδίνου 1831) έπιβεβαιοί ό Φαββιέρος ότι ό 
Μύρβεργ υπηρέτησε μετά ζήλου, ανδρείας καί άφιλοκερδίας άξιων τών 
μεγίστων εγκωμίων καί ότι ουδείς έξ όλων τών ξένων, οϊτινες υπηρέτη-
σαν ύπ' αυτόν προσεκτήσατο μέχρι τοσούτου βαθμού τήν έκτίμησιν καί 
τήν φιλίαν τών αξιωματικών καί πολιτών. Ητο δέ γνωστότατος, καθ' ά 
διηγείται αυτός ό Μύρβεργ, ύπό τό όνομα «ό υπασπιστής τού Φαββιέ-
ρου», όπερ διεσωζετο έν τή μνήμη τών συμπολεμιστών του. 

Βραδύτερον έλαβε παρά τοΰ βασιλέως Οθωνος τόν έλληνικόν 
Σταυρόν τοϋ Σωτήρος καί ήτο κάτοχος τοΰ έλληνικοΰ τής ανδρείας 
παρασήμου. Η Ελληνική Κυβέρνησις άπένειμεν είς αυτόν ώς έθνικήν 
αμοιβήν δημόσιον τ ι κτήμα, άλλ' ό άφιλοκερδής ξένος τό έγκατελιπεν, 
άφ' ότου άφήκε τήν Ελλάδα , καί ή ιδιοκτησία αύτοΰ εδόθη εις άλλον 
έπί άρκετόν χρόνον. 

Έ κ τών πολυαρίθμων συμβάντων, άτινα διήλθε κατά τον ύπερ τής 

ελευθερίας τής Ελλάδος πόλεμον, έν έμεινε ζωηρότατον έν τή μνήμη 

του. Πληγωμένος καί καταπεπονημένος ό Μύρβεργ κατόποιν μιας μάχης, 

όπου μία ελληνική δύναμις κατελήφθη αιφνιδίως ύπό τοΰ τουρκικού 

στρατού, είχε κατορθώσει μετά τίνων άλλων νά διαφυγή διά μέσου τών 

τουρκικών τάξεων. Εζήτησε καταφύγιον είς όμορον δάσος, άλλά καθ όλην 

τήν νύκτα έτρεχε τόν κίνδυνον νά άνακαλυφθή. Έν τοιαύτη θέσει ευρισκό-

μενος είχεν αποφασίσει νά αύτοκτονήση μάλλον ή νά παραδοθή είς χείρας 

τών Τούρκων. Διηγείται δέ οτι, ώς έκαστος έν τώ έλληνικώ στρατώ 

έφερε μεθ έαυτοΰ πιστόλιον, ού έγίνετο χρήσις έν όμοίαις άπελπιστι-

καίς περιστάσεσι, τοιούτον έφερε καί ό Μύρβεργ, όπως αφαίρεση τήν 
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ζωήν του άν ήθελεν άνακαλυφθή ύπό τών Τούρκων, οίτινες δια πάσαν 

έχθρικήν κεφαλήν έλάμβανον γενναίαν άμοιβήν παρά της τουρκικής 

κυβερνήσεως. Τό πιστόλιον τούτο έκράτει είς τήν χείρα, ότε ήκουσε κρό-

τον ίππου έπυροβόλησε κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ κρότου καί συγχρόνως 

ό ίππος έστάθη. Τότε ό Μύρβεργ, παρατηρήσας έκ τού θάμνου επιστα-

μένως, είδεν ότι ή σφαίρα ειχε προσβάλει πως τό φορτίον τού ίππου τού 

όντος άνευ ίππέως, τότε δέ δέν έβράδυνε νά ελευθέρωση τό ζώον έκ τού 

φορτίου, νά ίππευση καί νά άνευρη τόν έλληνικόν στρατόν. Καί ούτω 

λέγει ό αυτός, ότι ή σφαίρα, ήτις ήτο προωρισμένη διά τήν άφαίρεσιν 

τής ζωής του, έγένετο ή σωτηρία αυτού. 

Διηγείτο δέ προσέτι, ότι, όπως πολλοί τών επιφανών ξένων, οϊτινες 

έπολέμησαν έν Ελλάδ ι , ούτω καί αυτός δέν ήδύνατο νά συμμορφωθή 

πρός τήν τάξιν τών πραγμάτων, ήν ό πρόεδρος Καποδίστριας είχεν 

εισαγάγει, εξεγείρας τήν δυσαρέσκειαν εγχωρίων καί ξένων. Ό Φαββιέ-

ρος έγκατέλιπε τήν Ελλάδα έν όργή, ό Άγγλος στρατηγός Τσώρτς, 

ύφ' όν ειχεν ό Μύρβεργ πολεμήσει, παρητήθη τώ 1829 άπό τού ελλη-

νικού στρατού, και κατά τό τέλος τοΰ 1830 άφήκε καί ό Μύρβεργ τήν 

έξουσίαν του ώς φρουράρχου τοΰ Παλαμηδίου. Κατ ' Ίανουάριον τοΰ 

1831 απεφάσισε νά ταξειδεύση είς Σουηδίαν δι' ιδιωτικάς υποθέσεις. 

Ό σκοπός αύτοΰ τότε ήτο νά μή καταλίπη τήν Ελλάδα διά παντός, 

άλλά νά έπανέλθη ταχέως, θέλων νά έπανίδη μόνον τήν πατρίδα του 

μετά εξαετή άπουσίαν πλήν τό σχέδιόν του δέν επέτυχε, διότι έπί πολλά 

ακόμη έτη έβράδυνε νά έπανέλθη είς Σουηδίαν καί προσέτι ουδέποτε 

έπανεϊδε πλέον τήν Ελλάδα. 

Διά πολεμικού πλοίου μετέβη είς Μελίτην καί εκείθεν δι' Ισπανίας είς 

Παρισίους, άφ' ού όμως πρώτον καθ' όδόν ήχμαλωτίσθη έν Ισπανία καί 

κατώρθωσε διά τοΰ ονόματος του νά σωθή. Τόν υπέρ τής Ελλάδος έν 

Παρισίοις ένθουσιασμόν διεδέχθησαν αί συμπάθειαι πρός τήν Πολωνίαν, 

ήτις ήγειρε πόλεμον ελευθερίας κατά τής Ρωσσίας. Έν Παρισίοις ό 

Μύρβεργ έλαβε πολλάς συστατικάς έπιστολάς παρά τού φίλου του Φαβ-

βιέρου διά τούς έν Πολωνία αρχηγούς τής επαναστάσεως καί άπήλθεν 

είς Πολωνίαν. Έκεϊ εύρε μεγάλας δυσκολίας, διότι τά αυστριακά στρα-

τεύματα έφύλαττον τά πολωνικά σύνορα καί ό Μύρβεργ δέν ήδυνήθη νά 

εισχώρηση είς Πολωνίαν, άν μή διήρχετο κολυμβών τόν ποταμόν 

Βιστούλαν ύπό τούς πυροβολισμούς τών ρηθέντων στρατευμάτων. 

Ενταύθα έπολέμησεν ανδρείως καί κατά τό τέλος τοΰ πολέμου συνε-
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λήφθη αιχμάλωτος, άλλά κατώρθωσε διά τίνος Ρώσσου λοχαγού, όστις 
άλλοτε ειχε φιλοξενηθή έν τώ οίκω τοΰ πατρός τοΰ Μύρβεργ, νά άφεθή 
ελεύθερος κρυφίως. Φεύγων δ' έκ Πολωνίας διηυθύνθη είς Γαλλίαν ύπο-
στάς καθ' όδόν πολλά εμπόδια, βάσανα, ταλαιπωρίας, άλλά καί τυχών 
φιλοξενίας ένιαχού, καί έφθασε μετά πάροδον πολλού χρόνου είς Παρι -
σίους εντελώς καταπεπονημένος καί άπορος. Έκεϊ μένων έγινε γνωστός 
είς πολλούς μέγα δυναμένους άνδρας καί κατώρθωσε μετά πολύν χρόνον 
διά τούτων νά λάβη άνετόν τινα θέσιν γραφέως. Πρότερον Ομως έλαβε 
μέρος είς τάς έν Ισπανία μάχας, αϊτινες έγένοντο μετά τόν θάνατον 
Φερδινάνδου τοΰ Ζ μεταξύ τών Καρλιστών καί τών οπαδών τής βασι-
λίσσης Χριστίνης. 

Μέρος τοΰ έτους 1836 διήλθεν έν Σκωτία, προσκληθείς ύπό τού λόρ-

δου Γόρδωνος πρότερον κυβερνήτου τής Βομβάης, ον είχε γνωρίσει κατά 

τό ταξείδιόν του έξ Ελλάδος είς Γαλλίαν τώ 1831 καί ύφ' ού έφιλοξε-

νήθη έξα ιρετως. 

Τώ 1840 έπεστρεψεν είς τήν πατρίδα πλήρης μέν δόξης, άλλ' άνευ 

πόρων καί θέσεως, όπερ ήτο διά τόν δραστηριώτατον άνδρα αυτόχρημα 

θάνατος. Τώ 1842 έδωκεν είς τόν βασιλέα Κάρολον Ι Δ ' έκθεσιν τών 

πράξεων καί ιδία τής συμμετοχής αύτοΰ έν τώ υπέρ ανεξαρτησίας τής 

Ελλάδος πολέμω, δι' ής εκθέσεως εκίνησε τήν άγάπην καί εΰνοιαν τού 

βασιλέως καί εστάλη ώς λοχαγός είς τήν νήσον τού Αγ . Βαρθολομαίου. 

Ά λ λ ' ό πλήρης ενεργείας άνήρ δέν ήδύνατο νά μείνη έπί μακρόν έν τή 

νήσω εκείνη καί έπεστρεψεν είς Σουηδίαν μετά πάροδον ολίγου χρόνου, 

όπου έλαβε παρά τής Σουηδικής κυβερνήσεως τόν σταυρόν τών ιπποτών 

τοΰ τάγματος τοΰ Ξίφους. Τώ 1852 έπεσκέφθη τήν πατρίδα του Φιν-

λανδίαν μετά πολυετή άποδημίαν. Λέγεται δέ ότι, οτε τώ 1863 έτα-

ξείδευεν έν Ι τ α λ ί α ό Μύρβεργ, καθ' ον χρόνον εξερράγη ό τελευταίος 

πολωνικός πόλεμος, προσεκλήθη ύπό τοΰ ανωτάτου έν Παρισίοις πολω-

νικού κομιτάτου, όπως οργάνωση στρατόν έξ εθελοντών καί μεταβή είς 

Πολωνίαν τό βέβαιον όμως είναι ότι κατά τό έτος εκείνο μετέβη έκ 

Στοκχόλμης εις Ρώμην έπί τώ ανωτέρω σκοπω. 

Μετά 14 ήμερων άσθένειαν άπέθανεν έχων βαθμόν ταγματάρχου ό 

Αύγουστος Μύρβεργ τή 31 Μαρτίου 1867. Ε τ ά φ η δέ μετά πολλών 

τιμών έν τώ νεκροταφείω τοΰ Αγ . Ιωάννου έν Στοκχόλμη, χαραχθέν-

τος έπί τοΰ τάφου του εγκωμίου, έν ώ λέγεται ότι ή Ελλάς, ή Πολωνία 

καί ή Ισπανία μαρτυροΰσι περί τής ήρωϊκής αύτοΰ τόλμης. 

Φ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ 
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Αληθώς ή Ελλάς ουδέποτε είχε ναυτικήν εφημερίδα ή περιοδικόν 

και ή σύστασις τοιούτου περιοδικού είναι οϋ μόνον αναγκαιότατη, άλλά 

και ευοίωνος συγχαίρομεν λοιπόν άπό καρδίας τω ίδρυτη και ιδιοκτήτη 

αύτοϋ κ. I. Θ. Σιφναίω, και επειδή πιστεύομεν ότι είχε και εχει τήν 

έπιθυμίαν νά πλήρωση τά κενά τού σπουδαιότατου τούτου παράγοντος, 

γράφομεν τά ολίγα ταύτα, έλπίζοντες Οτι θά πραγματοποιηθώσιν, άφοϋ 

ό σκοπός μας είναι ό αυτός. Ό σκοπός και ό τίτλος τού περιοδικού τού-

του επιβάλλει μεγάλας υποχρεώσεις εις τούς άναλαβόντας τήν ποδηγέ-

τησιν και καθοδήγησιν τού ναυτικού και εμπορικού κόσμου, της έν γένει 

Ελλάδος, ή όποια ουδέποτε ίσως περιεστη εις κρισιμωτέρας και μονα-

δικωτέρας έθνικάς περιστάσεις ή ύ φ ά ς σήμερον διατελεί, εξ ών εξαρτά-

ται ή ευημερία, τό μέλλον, αυτή ή ύπαρξίς της ! 

Τά άρθρα του κ. Σ . Τσακάλη είναι πολύ καλά τά γεωγραφικά τοϋ 

κ. Ν . Κοτσοβίλλη, καθ' όσον δύναμαι άπό τοΰδε νά κρίνω, πλήρη ή 

ναυτ. μετεωρολογία τοϋ αύτοϋ χρησιμότατη, επίκαιρα τά τοϋ συνεφο-

πλισμοΰ τοϋ κ. Σ . Μακρυγιάννη, κάλλιστον τό περί ναυπηγείου έν 

Ελλάδι τοϋ κ. Α . Τραμουντάνα, πρακτικός ό ιατρικός οδηγός τοϋ 

πλοιάρχου. Τά διάφορα όμως έπεθύμουν πληρέστερα και γενικώτερα. 

Τό χρήσιμον «Μεταλλικόν βαρόμετρον» τοϋ κ. Κοτσοβίλλη νομίζω 

ότι άσχημίζεται ύπό τών ιταλικών ονομάτων τών άνεμων και όχι μάλιστα 

ακριβώς γεγραμμένων πάντοτε.Έάν τις μεταχειρίζηται ομιλών, έξ ανάγ-

κης και ελλείψει χρόνου, ξένας λέξεις, ό γράφων διδάσκει και δέν τώ 

επιτρέπεται νά πράττη τούτο. Έάν νομίζη ότι δέν θά κατανοηθεί πάν-

τοτε ύπό τίνων απλών ναυτών, τούτο θά κατορθωθή διά τοϋ χρόνου και 

διά τούτο κατ έμέ πρέπει νά γραφη ελληνιστί τά πράγματα, διά τών 
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καταλλήλων αυτών ονομάτων (καί ευτυχώς τό Λεξικόν Ηπίτου πληροί 
επαρκώς τάς άνάγκας ταύτας) έν παρενθέσει δέ άς γράφηται καί τό 
ξένον όνομα διά τών ιδίων αύτοΰ χαρακτήρων: π. χ. Βορράς ( T r a -
montana) , Δυτικός (Ponente) . 'Αντί ϊτσα. γραφέτω δάκτυλος 
(inch), ρεζίστρο, νηολογημένον (registered) κτλ. Οί ξενισμοί δέν 
λείπουσιν ώς : « κτήσιμον σκάφους» άντί ναυπήγησις. Ή μή έξελλή-
νισις δέ κυρίων καί γεωγραφικών ονομάτων πρό πολλού χρόνου έξελ-
ληνισθέντων ήδη καί παραδεχθέντων είναι σπουδαϊον αμάρτημα, ώς 
π. χ. «Λουκάνια καί Καμπάνια» άντί Λευκανία καί Καμτανία, Του-
ρέν άντί Τυρέννος, Ωκεανικός άντί Ώκεάνειος, « Μεζεστίκ » άντί 
Μεγαλοπρεπής, « τό Βίκτορυ » (V ic tory) άντί ή Νίκη, έκτάριον άντί 
μυριάμετρον κατ. Τά λίαν χρήσιμον άρθρον τοϋ κ. Λύγέρη « Ό ναυτικός 
χρονομέτρης» καθίσταται ακατάληπτον τοις πολλοίς διότι τά ονόματα 
τών λιμένων γράφει συνήθως δι ' ελληνικών χαρακτήρων νομίζω ότι 
τά γεωγραφικά ταύτα ονόματα έπρεπε τά μέν παραδεδεγμένα νά ανα-
γραφή ούτω, τά δέ λοιπά δι ' ελληνικών χαρακτήρων πλησιαζόντων 
όσον ένεστι περισσότερον τής ιθαγενούς αυτών προφοράς, πάντοτε δ έ ν 
παρενθέσει τό άντίστοιχον αυτών γνήσιον όνομα, διά τών χαρακτήρων 
τής ιδίας αυτών γλώσσης. Ομολογώ δέ ότι τό ζήτημα δέν είναι καί 
εύκολον. Έν γένει δέ νά άποφεύγωντας αί χυδαίαι λέξεις, έστω καί έν 
αλληλογραφία, ώς : «παραπέτο, κουβέρτα, έλάσκαρε, βίντσι βαγωνιοϋ. 
ρόδα τοΰ τιμονιού, λασά, φρούτα» κτλ. 

Τό περί κοραλλιών άρθρον είναι έπικαιρότατον, δυστυχώς ομως ανε-
παρκές καί σύντομον. Τό πολύτιμον δέ κοράλλιον δέν είναι τό ερυθρό-
C o r a l l i u m rubrum άλλά τό ροδόχρουν. Αί άκταί τοΰ Ιονίου πελά-
γους φαίνονται πλούσιαι είς κοράλλια καί ή κυβέρνησις πρέπει ν' άπο-
φασίση μετά σπουδαιοτάτην μελέτην περί τοΰ ζητήματος τούτου, ανα-
θέτουσα τήν έκμετάλλευσιν αυτών, ει δυνατόν, είς έλληνικάς χείρας, 
επιβλέπουσα όμως τήν άλιείαν αυτών, ώστε νά μή καταστραφή τό 
θαλάσσιον τοΰτο προϊόν, ώς έγένετο είς τήν σπογγαλιείαν καί ούτω 
σήμερον οί σπογγαλιείς μας ζητοϋσιν έργασίαν είς μεμακρυσμένας καί 
άξενους θάλασσας. Τά τής αλιείας μας έν γένει πρέπει νά έξετάζωνται 
λεπτομερώς, περί ής ουδέ λόγος. 

«Ναυτικάι εφημερίδες». Έπεθύμουν όχι μόνον πληροφορίας περί ναυ-
τικών ημερολογίων, άλλά πλήρη κατάλογον τών καθεκάστην δημοσιευο-
μένων ναυτικών συγγραμμάτων, άνάλυσιν δέ καί κρίσιν διά τά ολίγα 

Τ ό δέ ναυτικόν τέχνης έστιν ώσπερ και άλλο 
τι, και ουκ ενδέχεται οταν τύχη έκ παρέργον 
μελετάσθαι, άλλα μάλλον μηδεν εκεινο πάρερ-
γον άλλο γιγνεσθαι. 
θουκυδ.Βιβλ.Α΄142 
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όσα δημοσιεύονται παρ' ήμΐν και πλήρη κατάλογον τών μέχρι σήμερον 
δημοσιευθέντων. Τών έκτος όμως τής ύλης ταύτης ουδέ άγγελίαν. 

Τό άρθρον τού κ. Αυγέρη «Εις ποίους τό μέλλον» έπεθύμουν έκτενέ-
στερον καί πληρέστερον άν όχι άπό τού παρελθόντος αιώνος, τουλάχι-
στον άπό τής αναγεννήσεως μας ή Ναυτική Ελλάς οφείλει νά δημο-
σίευση πλήρη πίνακα τών ναυτικών ημών δυνάμεων. 

Τά «Ναυτικά νέα» πρέπει νά ώσι ποικιλώτερα καί πλουσιώτερα. 
Διά τήν κίνησιν τής εμπορικής μας ναυτιλίας έπεθύμουν καί πληρο-

φορίας διά τήν παγκόσμιον ναυτικήν κίνησιν, έστω κατά τριμηνίαν, 
έξαμηνίαν ή καί ετησίως, άμα δέ καί τήν ναυτικήν κατάστασιν τού 
κόσμου δηλ. τού τε εμπορικού καί τοΰ πολεμικού ναυτικού. 

Ιδιον χώρον διά πάσαν ναυτικήν έφεύρεσιν. 

Είς τό περί ανεμων άρθρον καλόν ήτο νά έπροτάσσετο θεωρητική 
τις εισαγωγή περί αυτών καί είδικώτερον τών άφορώντων τάς έλληνικάς 
θάλασσας άνεμων. 

Τό περί Ναυπηγείων έν Ε λ λ ά δ ι ζήτημα είναι έκ τών σπουδαιότερων 
καϊ πρέπει όχι μόνον νά έπανέλθη ή Ναυτική Ελλάς είς τούτο, άλλά νά 
το εξάντληση. Τό ότι δέν έχομεν σίδηρον, τούτο δέν εμποδίζει ποσώς 
τήν ναυπηγίαν μας τόσω τό καλήτερον μάλιστα, διότι θά τόν μετα-
φέρωμεν διά τών φορτηγών μας ατμόπλοιων, ών τά φορτία ούτω θά 
αύξήσωσιν. Έάν ήναι ακριβός καί θά τόν είσάγωμεν αγοράζοντες αυτόν 
παρά τών Άγγλων, μήπως δέν τόν άγοράζομεν πολύ άκριβότερον ναυ-
πηγημένον ; Τά ημερομίσθια έν Ε λ λ ά δ ι είναι πολύ εύθηνότερα ή είς τήν 
Άγγλίαν, ή ολιγάρκεια μας. ή καταναγκαστική κυκλοφορία, αί ώραι 
τής εργασίας καί πολλά άλλα ζητήματα είναι υπέρ ημών. 'Εναπολεί-
πεται ή δύναμις τών αγγλικών μηχανών καί ό διοργανισμός τών αγγλι-
κών εργοστασίων, ή τιμή τών κεφαλαίων καί άλλα τινά τοιαύτα άλλ' 
είμαι βέβαιος ότι τό πράγμα είναι κατορθωτόν καί έμπορικώς καί πρα-
κτικώς, άφού μάλιστα ήδη κατεσκευάσθησαν ούκ ολίγα σκάφη. Σίδηρον 
επίσης δέν έχει ή Αμερική, ούτε ή Σουηδία, ούτε ή Γαλλία επαρκή. 

Τό πολεμικόν ναυτικόν δέν είναι ξένον ζήτημα τή ναυτική Ε λ λ ά δ ι , 
άλλά συνδέεται στενότατα μετ' αυτής καί άξιοΰμεν νά διαπραγματευθή 
τούτο καθ' όλας αύτοΰ τάς λεπτομέρειας. Άφοΰ έλευθερώθημεν κυρίως 
διά τοΰ ναυτικού μας καί τάς θυσίας τών ναυτικών νήσων έθέσαμεν 
είς μοϊραν Καρός. πληρώνοντες τοίς δικαιούχοις 1 ° / 0 άς ϊδη τί 
παρελάβαμεν άπ αύτον, τί είσεπράξαμεν έκτοτε, τί έδαπανήσαμεν, τί 
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μας έναπολείπεται, είς ποίαν κατάστασιν είναι ό ναύσταθμος, τό ναυ-
τικόν, τό ύλικόν έναποθηκευμένον τε και μή, ποία ή δύναμίς μας, 
πόσους λιμένας έκτίσαμεν, πόσους φάρους καί φανούς, πώς έχουσι ταύτα 
καί τί δέον γενέσθαι ; Ποία είναι ή κατάστασις τής ναυτικής μας εκπαι-
δεύσεως καί τί πρέπει νά γείνη δι' αυτήν ; Είς ποίαν κατάστασιν είναι 
τό Υπουργείον τών Ναυτικών, τί εισέπραξε καί τί έδαπάνησε μέχρι 
σήμερον άπό τής αναγεννήσεως μας ; Τ ί σκέπτεται περί τής συμπληρώ-
σεως τοΰ στόλου καί τής έξοπλίσεως αύτοΰ, είς ποίαν κατάστασιν ευρί-
σκονται τά φρούρια μας καί πάν άλλο σχετικόν : 

Ά λ λ ' έλθωμεν και είς άλλας ούχ ήττον σπουδαίας λεπτομέρειας. 
Ή Ελλάς ώς πρός τόν ναυτικόν πληθυσμόν αυτής καί τήν έκτασιν 

τών παραλίων της, είναι τό ναυτικωτερον έθνος τού κόσμου, μή εξαιρου-
μένης ούδ' αυτής τής Αγγλίας, έν γένει δέ καί ώς πρός τόν πληθυσμόν 
τό ναυτικόν λοιπόν ζήτημα δι ' ημάς είναι πρώτης τάξεως. 

Είς τό 1 0 ν φύλλον τής «Ναυτικής Ελλάδος» ό κ. Ε . Εμπειρίκος 
δημοσιεύει άρθρον τι «Νέα καί ουχί παλαιά ατμόπλοια». Είς δέ τό 5 ο ν 

φύλλον έτερον άρθρον «'Εξεύρωμεν νέα κεφάλαια διά τήν άτμήρη ημών 
ναυτιλίαν». Αμφότερα τά θέματα είναι σπουδαιότατα άποροΰμεν όμως 
πώς ό κ. Εμπειρίκος, παρ' ολην τήν ειδικότητα καί έμπειρίαν του, δέν 
κρίνει ορθώς, κατ ' έμέ , τά ζητήματα ταΰτα. 'Εν τώ πρώτω αυτού άρθρω 
ό κ. Εμπειρίκος λέγει ότι ή Άνδρος, ένεκα τής διαθέσεως σχεδόν όλων 
τών κεφαλαίων της υπέρ τής αγοράς ατμόπλοιων, χάριν τής οποίας 
διετέθησαν καί τά τέως υπέρ τής γεωργίας καί τοΰ έμπορίου διατιθέμενα, 
πάσχει σήμερον, ελλείψει κεφαλαίων, ώς έκ τούτου δέ υποθέτει δικαίως 
ότι τοΰτ' αυτό συμβαίνει καί είς τάς λοιπάς ναυτικάς μας χώρας καί 
προτείνει τήν σύστασιν Ναυτικής Τραπέζης, ή όποια νά δανείζη δι'υπο 
θήκης είς αύτάς, τήν διόρθωσιν τών κακώς εχόντων τοΰ νόμου περί 
ναυτοδανείων, προτρέπων άμα τήν Εθνικήν Τράπεζαν νά προσέλθη καί 
αύτη αρωγός, δι' υποθήκης, είς τόν κλάδον τούτον, ώς έπραξεν ή Α θ η -
ναϊκή Τράπεζα, προέτρεψε δέ καί τό Άπομαχικόν Ταμείον είς τοΰτο ό 
ίδιος κατά τήν τελευταίαν συνέλευσιν τών ναυτικών δήμων τού κρά-
τους κατ. Διά τοΰ δευτέρου αύτοΰ άρθρου προτρέπει είς τήν προτίμησιν 
τών νέων ατμόπλοιων καϊ όχι παλαιών, προτείνων πρός δικαιολόγησιν 
ότι αϊ μηχαναϊ τών νέων άτμοπλοίων καταναλίσκουσι καί κατωτέρας 
ποιότητος γαιάνθρακας (επιχείρημα άνευ αξίας) καί ότι ή καταβύθισις 
τών παλαιών είναι μεγαλητέρα τής τών νέων, π. χ. ή καταβύθησις σκά-
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φους 4000 τόνων είναι 1 9 - 2 0 ποδών, ένώ πρό δεκαπενταετίας ήτο 

21 - 2 2 ποδών, διαφορά επίσης ελαχίστη, άπαιτοΰσι δ' άμα καί έξοδα 

επισκευής περισσότερα, καί διά τους λόγους τούτους τά νεα ατμόπλοια 

— καίτοι σημαντικώς ακριβότερα — τυγχάνουσιν ύπό πάσαν έποψιν 

προτιμότερα τών παλαιών καί Οτι συμφερον μεγιστον έχει ή πολιτεία 

νά καθοδηγή τούς επιδιδομένους εις τά τής άτμήρους ναυτιλίας πρός 

άπόκτησιν νεων ατμόπλοιων, κατ. Τέλος δέ διά νά καταστήση τήν έπεμ-

βασιν ταύτην τοϋ κράτους τελεσφόρον, προσκαλεί τήν πολιτείαν νά συν-

δράμη ύπό διαφόρους μορφάς πρακτικώς τούτο δηλ. δι ' απαλλαγής 

δεκαετούς φόρου επιτηδεύματος, χαρτοσήμου, τών δικαιωμάτων τής 

καταμετρήσεως, έξ ής νά άφαιρήται ποσόν τι τόνων είς τήν καταμέτρη-

σιν, άπαντα δέ ταύτα υπέρ τών νεων ατμόπλοιων καί κατά τών παλαιών, 

ήτοι συνδρομήν ύλικήν είς τούς δυναμενους νά άγοράζωσι νεα ατμόπλοια 

και καταδίωξιν — άφού θά έπιβάλλωνται μόνον είς αυτούς τέλη τ ι ν ά — 

είς τούς μή δυναμένους νά άγοράζωσι νεα, άλλά παλαιά ! Δηλαδή έν 

δημοκρατική ισοπολιτεία, ής αί άρχαί δέν έπιτρεπουσιν όχι ύλικάς θυσίας 

καί προνόμοια, άλλ' απλώς καν τιμητικάς διακρίσεις, απορώ, λέγω, πώς 

τόσον ευκόλως γράφει τοιαύτα καί μάλιστα άφού είναι καί μέλος τοϋ 

νομοθετικού σώματος, δηλαδή τής Βουλής ! άλλ' Ίδωμεν έπί τέλους, είναι 

όρθά, είναι δίκαια ; 

Πρώτος, καθ'όσον γνωρίζω, ή τουλάχιστον έκ τών πρώτων, έγραψα 

πολλάκις, μάλιστα δέ κατά τάς αρχάς τοϋ 1879 διά μακρών ότι τό ναυ-

τικόν μας πρέπει νά κατασκευάζηται τοΰ λοιποΰ έκ σιδήρου, νά είναι 

άτμήλατον καί νά έπιδοθή κυρίως είς μεταφοράν φορτίων. Διότι τά 

ξύλινα πλοία διαρκοΰσι 1 0 - 1 4 έτη, τό ήμισυ τοΰ κεφαλαίου πρέπει 

νά χρεωλυθή τά πρώτα 5 έτη, τό 1 / 4 τά 5 επόμενα καί τό έπίλοιπον τά 

τελευταία έ τ η . Ο τ ι ή συντήρησίς των είναι δαπανηρά καί ή διάρκεια των 

τόσον όλιγοχρόνιος ώστε άπασαι σχεδόν αί άσφαλιστικαί έταιρίαι τάπο-

φεύγουσι μ' όλα τά υπέρογκα ασφάλιστρα των, ότι μετά 7 έτη κατα-

τάσσονται δικαίως είς τήν β 'τάξ ιν , άφοΰ άπό τής ηλικίας ταύτης άπαντα 

τά εισοδήματα των δαπανώνται είς τήν συντήρησίν των, τά δέ βάρη 

αυτών είσι μέγιστα. Ένώ άτμόπλοιον σιδηρούν ίσης χωρητικότητος ισο-

δυναμεί ακριβώς μέ 4 ιστιοφόρα, διότι κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα 

κάμνει 4 ταξείδια, τό δέ ίστιοφόρον μόνον έν. Τό σιδηρούν άτμόπλοιον 

διαρκεί 25 -28 ετη' ή συντήρησίς του, συμπεριλαμβανομένης καί τής 

μηχανής, δέν υπερβαίνει τά 6 ° / 0 ετησίως (ή τοΰ σκάφους είναι 2 1/2 % 
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διά δέ τό πρώτον έτος μόνον 1%). Αί άσφάλειαι προτιμώσι τά ατμό-
πλοια καί τά ύπ' αυτών κομιζόμενα φορτία, διότι έκτος τών άλλων 
κακών επικρέμαται καί ή πυρκαϊα έπί τών ξύλινων σκαφών, κατ . , 
έξ ών άπεδεικνύετο τρανώς ότι τό ναυτικόν μας έπρεπε νά μεταβληθή 
είς σιδηροΰν καί άτμήλατον καί τά μέν υλικά άπατελέσματα θά ήσαν 
καί πεντηκονταπλάσια έκτοτε μέχρι σήμερον, τά δ' ηθικά ανυπολόγι-
στα. Τά γενόμενα ούκ απογίνονται καί προσπαθήσωμεν νά έκμεταλλευ-
θώμεν όσον οίον τε σωφρόνως καί έπικερδώς τό μέλλον. Κάλλιον άργά 
παρά ποτέ. Ήναγκάσθην νά περιαυτολογήσω διά νά μή παρεξηγηθώ. 

Ή ύπερτίμησις τών ναύλων ένεκα τοΰ ίσπανοαμερικανικοΰ πολέμου, 
τοΰ τοΰ Τράνσβααλ καί τών ταραχών τής Κίνας, έστρεψαν τήν προσο-
χήν τών κεφαλαιούχων καί άφοπλιστών είς τήν άγοράν καί έκμετάλ-
λευσιν τών φορτηγών ατμόπλοιων (μάλιστα ή τέως πείρα τού πράγμα-
τος τούτου). — Διότι τά τών ταχυδρομικών καί επιβατών, κακώς διευθυ-
νόμενα ές αρχής έν γένει παρ' ήμΐν, αηδίασαν όλον τόν κόσμον άλλως τε 
ού μόνον ύπάρχουσιν έταιρίαι τινές οπωσδήποτε έξυπηρετούσαι τάς 
άνάγκας μας ταύτας, άλλά και έν συναγωνισμώ διατελοΰσι μετά ξένων 
ισχυρών εταιριών.— Τό λαμπρόν λοιπόν έργον τοΰτο ήρχισεν, άλλ' ολί-
γον άργά, μετά τοσαύτης δ' ορμής, ώστε κατ 'έμέ ή ορμή αύτη πρέπει 
νά μετριασθή, ένεκα τών έξής λόγων. Ό ίσπανοαμερικανικός πόλεμος 
έπερατώθη πρό πολλοΰ, οί στρατοί τών διαφόρων εθνών ανακαλούνται 
έκ Κίνας, ό δέ αφρικανικός πόλεμος υφίσταται σχεδόν ονόματι μόνον, μή 
έχων τέλος άνάγκας έκτακτους μεταφοράς. Ναύλους δέν έχομεν, άφού καί 
τό μόνον σπουδαίον προϊόν τής σταφίδος μας μεταφέρεται συνήθως διά 
ξένων ατμόπλοιων. Ό τής επιστροφής ναΰλος τών φορτηγών ατμόπλοιων 
μας, ό παίζων τόσον σπουδαίον πρόσωπον είς τούς υπολογισμούς, θά είναι 
έξησφαλισμένος πάντοτε ; Ό τών ανθράκων, δι' ών συνήθως φορτώνονται 
τά τε αγοραζόμενα καί επιστρέφοντα ατμόπλοια, θά έλλατωθή μέ τόν και-
ρόν, διότι τό έναποθηκευόμενον ένΈλλάδι ποσόν θά ύπερβή τάς άνάγκας, 
ή δέ Αμερική ή όποια προμηθεύει έν μέρει σήμερον είς τήν Εύρώπην καί 
τήν 'Αγγλίαν προσέτι άνθρακας, τις μας εγγυάται ότι δέν θά προμηθεύς 
καί είς ημάς εντός ολίγου, μεταφέρουσα μάλιστα τούτους διά τών 
νέων κολοσσιαίων ιστιοφόρων της (3—7000 τόνων), ταξειδευόντων 
άνευ έρματος, οία κατασκευάζονται νΰν καί έν Αγγλία ; Ή Αυστρία, 
ή Ι τ α λ ί α , ή Γαλλία, ή Αγγλ ία και μάλιστα ή Γερμανία, μέ τήν μανίαν 
τής είς πάντα φιλοπρωτίας της, ήν καί υποστηρίζει άδραϊς δαπάναις έκ 
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τών δημοσίων, τίς μας εγγυάται ότι δέν θά συναγωνισθώσι πρός ημάς καί 
ότι τά φορτία αυτών καί τών τρίτων δέν θά προτιμήσωσιν αυτούς, 
άλλ'ημάς έν ί ση μοίρα ; Ή Αμερική έχουσα τόσας παρθένους ακόμη 
εκτάσεις (διά νά μή εΐπω τ ι περί Αυστραλίας), ή τόσον πλούσια, τολμηρά, 
εφευρετική καί επιχειρηματική, τίς μάς εγγυάται, ότι , όταν εξάντληση 
τήν εκμετάλλευση άλλων πόρων της, δέν θά έπιδοθή καί είς τήν 
γεωργίαν (όπερ άλλως τε έδοκιμάσθη καί πρό τίνων ετών), πλημμυρούσα 
τήν Εύρώπην δημητριακών καρπών ; καί τότε θά στειρεύση ή κυρίως 
πηγή τών φορτίων μας, αφού μάλιστα αί έσοδεϊαι έν τε τή Ρωσσία καί 
Ρουμανία άποτυγχάνουσι σήμερον συχνότερον ή άλλοτε. Οί άνθρακες ένεκα 

τής μικράς άλλ' άπτώτου τακτικής αυτών ύπερτιμήσεως, θά έπιφέρωσι 
τήν έκμετάλλευσιν πολλών πτωχών ανθρακωρυχείων άργούντων καί τήν 
άνακάλυψιν νέων τοιούτων ορυχείων. Ή ανατολή είναι παρθένος ύπό 
τήν εποψιν ταύτην ή δέ Ασία καί μάλιστα ή άπωτάτη κέκτηται πολύ 
μ.εγαλήτερα τών τής Αγγλίας βεβαίως έν τοιαύτη περιπτώσει δυνά-
μεθα νά ζητήσωμεν τήν μεταφοράν αυτών—άν ή μεταφορά θά συμφέρη 
διά τόσον ευτελές έμπόρευμα—, ά λ λ ή άπόστασις είναι μακρότατη, οί 
Σϊναι δέ καί μάλιστα οί Ιάπωνες θαλασσομάχοι, αί θάλασσαί των τρο-
μεραί, τίς δέ ήδυνήθη ποτέ νά συναγωνισθή πρός τούς Σίνας ; Α λ λ ' έκτος 
τούτων τό πετρέλαιον υποδεικνύεται πρό πολλού ώς διάδοχος τών 
ανθράκων, όπερ και αυτή ή Ναυτική Ελλάς διαπραγματεύεται έν τώ 
γ΄ φυλλ., ή δέ παραγωγή τού αντιπάλου τούτου αυξάνει καθ' έκάστην 
δι' άνακαλύψεως πλουσιωτάτων πηγών έν τε τή Αμερική καί μάλιστα 
τή 'Ρωσσία. Α λ λ ' ή ναυπηγία καί ή μηχανική, χωρίς ν' αναφέρω άλλο 
τ ι , Κύριος οίδεν όποιας εκπλήξεις μ,άς έπιφυλάττει ακόμη. Ή τιμή 
τών ατμόπλοιων εκπίπτει καθ' έκάστην μ' όλην τήν ύπερτίμησιν τών 
μετάλλων καί τών ανθράκων εσχάτως, άλλά καί πού θά σταματήση ; 
διότι σίδηρος υπάρχει άκόμη πολύς καί μάλιστα έν Ασ ία , αί δέ μηχαναί 
τών ναυπηγείων τελειοποιούνται καθ' έκάστην, ό διοργανισμός δέ τών 
αγγλικών τέλειος. Πρό 22 ετών τά σιδηρά σκάφη έτιμώντο 30 λίρας τόν 
τόνον, πρό τίνων μηνών περί τάς 10—12, σήμ.ερον δέ περί τάς 7 ' / 2 ! 
Ή τελειοποίησις τών μηχανών, ή καθ'έκάστην έπιτυγχανομένη οικο-
νομία τής καυσίμου ύλης, τό ζήτημα τού χώρου έκτεινόμενον καθ έκά-
στην διά τοΰ περιορισμού τών μηχανών καί τοΰ έρματος, επιφέρει νεω-
τερισμούς, ους έκαστον σκάφος καί άν τούς παρακολουθή αδύνατον νά 
τούς έφαρμόση, άφοΰ μάλιστα είναι άγνωστον τί τέξεται ή έπιοΰσα. Τού-
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των απάντων ένεκα καί πολλών άλλων λόγων, είμαι ακριβώς υπέρ τής 
αγοράς παλαιών καί όχι νέων ατμόπλοιων, προκειμένου βεβαίως περί 
σκαφών ηλικίας 5 —10 ετών άβλαβων καί έν καταστάσει νά έργασθώ-
σιν άμέσως, άνευ ουδεμιάς επισκευής καί μέ διαφοράν τιμής 30 - 60 % 
ύπό τοιούτους Ορους δύνανται οί άγορασταί νά άγοράζωσι παλαιά ατμό-
πλοια τυφλοϊς όμμασι, διότι τό μέν κεφάλαιόν των θά καλύπτωσιν έν δια-
στήμ.ατι 2—3 ετών καί όχι 4, έν οιαδήποτε δέ κρίσει θά μένωσιν μέ 
κέρδη ή μέ έλαχίστας ζημίας, όντες εις θέσιν ν'άντέχωσι περισσότερον 
τών ιδιοκτητών τών νέων ατμόπλοιων. Κυρίως δέ άς έχωσιν ύπ' όψιν 
κατά τήν άγοράν, ότι ίσως άναγκασθώσι νά μή μετακομίζωσι δημητρια-
κούς καρπούς μόνον καί άνθρακας, άλλά καί άλλα πράγματα πιθανόν 
δέ νά άναγκασθώσι ποτε νά χρησιμεύσωσιν είς μεταφοράν επιβατών (άν 
καί δύσκολον ένεκα τής μικράς ταχύτητας των) καί εις έθνικάς άνάγκας, 
ώστε νά είναι δυνατή σχετική τις διαρρύθμισις. Μ ' όλα όσα δύνανται 
νά μοί άντιτάξωσιν, επιμένω είς τήν ίδεαν μου ταύτην, ήν σήμερον χάριν 
βραχυλογίας δέν αναπτύσσω. 

Δυστυχώς τά πλείστα τών φορτηγών ημών περί τά 100 (100,000 
περίπου τόνων), ήγοράσθησαν κατά τά τελευταία ταύτα έτη καί ήγορά-
σθησαν βεβαίως είς μεγάλην ύπερτίμησιν ευτυχώς σχεδόν όλα εϊργά-
σθησαν έπικερδώς καί δέν έχουσιν οί ίδιοκτήται ανάγκην νά λάβωσιν ύπ' 
όψιν όσα καί άν έδαπάνησαν, διότι ού μόνον ταΰτα έκέρδησαν, άλλά. 
έναπελείφθησαν καί καθαρά κέρδη ώς πρός τά εσχάτως όμως αγορα-
σθέντα, ώς τό πρό τίνων μηνών ύπό γνωστοΰ οίκου έν Κωνσταντινου-
πόλει και τό πρό τίνος αγορασθέν ύπό τοΰ ιδίου οίκου μετά διαφοράς 
25 — 30°/0 έπί έλαττον, πώς είναι δυνατόν νά συναγωνισθή ούτος ύπό 
τοιούτους Ορους έν τόσω μικροχρονίω διαστήματι ; Εύτυχώςδέν πρόκει-
ται περί συναγωνισμού άλλ' ό εμπορευόμενος τοΰτο πρέπει νά έχη ύπ' 
όψιν πάντοτε. Τό δυσάρεστον δέ είναι ότι ένεκα τών μνησθέντων πολέ-
μων καί συνεπώς τής ύπερτιμήσεως τοΰ σιδήρου, τών ανθράκων, τών 
μηχανών, τών ναύλων καί τής εργασίας, ή τιμή τών ατμόπλοιων ύπε-
ρετιαήθη. Καί ώς πρός όσα ήγοράσθησαν ύπό ομογενών τού έξωτερικοΰ 
τό κακόν είναι μικρόν, όσα όμως ήγοράσθησαν ύπό τών τής ελευθέρας 
Ελλάδος, ήγοράσθησαν ύπό τό κράτος τής αναγκαστικής κυκλοφορίας 

καί είς μεγάλην τιμήν τοΰ χρυσού, εις ήν συνετέλεσεν ού μικρόν καί αυτή 
ή αγορά τών ατμόπλοιων. Επαναλαμβάνω ότι ευτυχώς αί επιχειρήσεις 
αύται βαίνουσιν ακόμη κατ εύχήν καί τά πάντα έχουσι καλώς. 
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Τό της αγοράς πλέον παλαιού η νέου ατμόπλοιου είναι ζήτημα απο-

κλειστικώς προσωπικόν ό δέ καλήτερος κριτής είναι ό ενδιαφερόμενος 

δηλ. ό αγοραστής.Οπως λοιπόν, όταν πρόκηται τις νά άγοράση οίκίαν 

ή πάν άλλο άκίνητον ή και κινητόν πρός έκμετάλλευσιν, ό αγοραστής 

λαμβάνει ΰπ' όψιν μόνον τό κέρδος, όπερ άλλως τε είναι καί ό ασφαλέ-

στατος οδηγός, ούτω και εις τά ατμόπλοια - έκτος άν πρόκηται περϊ 

θαλαμηγου, διότι τότε ά πλούσιος, καί πλούσιος θά ήναι βεβαίως ό ιδιο-

κτήτης θαλαμηγού, λαμβάνει ύπ' όψιν μόνον τήν ίκανοποίησιν τών ορέ-

ξεων του, ώς καί ό ιδιοκτήτης διά τήν οίκίαν, ήν θά κατοίκηση. Όπως 

λοιπόν εις ταύτα ή Πολιτεία ούτε δύναται ούτε πρέπει νά έπεμβή, ή 

όποια άλλως τε είναι καί ό ακαταλληλότερος οδηγός καί σύμβουλος, 

ήκιστα δέ ό φυσικός κηδεμών, παντού δέ καί πάντοτε ο,τ ι κάμνει τό 

κάμνει ακριβά, άργά καί κακά. Άπό τήν Πολιτείαν δυνάμεθα καί 

όφείλομεν νά ζήτήσωμεν είδικήν έκπαίδευσιν καί νομοθεσίαν, δι ' ών θά 

έξευρεθώσι κεφάλαια υπέρ τοϋ σκοπού τούτου, ώς ορθώς λέγει έν τώ 

αύτώ φυλλ.1 τής Ναυτ . Ελλάδος καί αμέσως μάλιστα μετά τόν κ. 

Έμπειρϊκον ό κ. Π . Καλλιγάς. Ναί , όφείλομεν νά ζήτήσωμεν όχι μόνον 

είδικήν έκπαίδευσιν και δικαιοσύνην καί μεταρρύθμισιν τών νόμων—καί 

ό ναυτικός έχει ανάγκην πολλών — καί κατάλληλον έκπαίδευσιν, διότι 

άπαντα ταΰτα τά άνεδέχθη ή κυβέρνησις, εισπράττει τούς δι ' αυτά 

ψηφισθέντας φόρους εντόκως καί διά τής βίας, δικαιούμεθα δέ ού μόνον 

νά ζήτήσωμεν τήν πιστήν καί ακριβή έκτέλεσιν αυτών, άλλά καί λόγον 

διά πάσαν παράβασιν ή άνεπιτυχίαν. Πάσα δέ κυβέρνησις, όταν έκτελή 

αυτά καί μόνα μετά τών λοιπών στοιχειωδών καθηκόντων της, εύόρκως 

καί εύσυνειδότως, έπραξε πλέον ή επαρκή. 

Ή Ναυτική Ελλάς κοσμείται καί δι ' εικόνων αρκετά επικαίρων-

δυστυχώς ή κακή ποιότης τοΰ χάρτου (ήρχισεν ή ποιότης άπό τοΰ 

τελευταίου φύλλου νά βελτιώται ώς καί ή τής μελάνης) δέν αποδίδει 

ταύτας δεόντως. Προκειμένου όμως περί εικόνων τί νά είπωμεν διά τήν 

εικόνα τοΰ εξωφύλλου αυτής ; Είς πάν περιοδικόν μάλιστα δέ ναυτικόν 

τής Ελλάδος, ής ή μυθολογία καί ιστορία εΐναι παγκόσμιος, χωρίς νά 

παύση νά είναι καί ίδιον ημών κτήμα, δέν επιτρέπεται ουδεμία είκών 

τής φαντασίας, καί ύπό τοΰ μεγαλητέρου καλλιτέχνου ακόμη καί άν 

έγράφετο ύπάρχουσι πράγματα, ώς έν τή παρούση περιπτώσει, τά 

όποια είναι ού μόνον αΰτόδεικτα άλλά καί επιβάλλονται : ό Ποσειδών, 

ή Άργώ, ή Άθηνα, τό Έρέχθειον, ή Ίσθμία, αρχαία τις ναϋς, ναός ή 
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παράστασίς τις τού Ποσειδώνος καί τόσα άλλα ήδύναντο κάλλιστα νά 
καταλάβωσι τήν έπί κεφαλής τής Ναυτ . Ελλάδος θέσιν των, καί παρα-
καλοΰμεν τήν Ναυτ . Ελλάδα , ή έκ παραδρομής αύτη ιεροσυλία νά διορ-
θωθή τό ταχύτερον. Τό έν Παρισίοις έκδιδόμενον περιοδικόν Armee et 
Mar ine έχει έν ώραιοτάτω νομισματοσήμω τόν Άρην καί Ποσειδώνα. 
Άφοΰ λοιπόν οί ξένοι κοσμοΰνται τόσον κομψώς καί έπικαίρως διά τών 
ίδιων ημών κοσμημάτων, επιτρέπεται ήμΐν νά πράττωμεν άλλως ; 

Ό δήμαρχος Πειραιώς ετοιμάζει διακόσμησιν τοΰ λιμένος καί άλλα 
τοιαΰτα' ή άνάλυσις καί ή έξέτασις αυτών είναι σπουδαιότατη καί έργον 
τής Ναυτ. Ελλάδος. Διότι προκειμένου περί διακοσμήσεως λιμένων, 
πόλεων κτλ. τό πράγμα είναι πάντοτε καί έν γένει εύχάριστον. Επειδή 
όμως ή διακόσμησις είναι πάντοτε πολυτέλεια, έάν πρόκηται νά γείνη, 
έκ πλεονασμάτων τοΰ λιμενικοΰ ταμείου και έάν δέν προηγούνται άλλα 
μάλλον κατεπείγοντα, τό πράγμα έχει καλώς — νομίζω όμως ότι ό Ι Ι ε ι -
ραιεύς έχει πολλάς άλλας άνάγκας ώς π. χ. τήν ύδρευσίν του — έάν 
όμως αύτη θά γείνη δι ' αυξήσεως τελών έστω καί ελαχίστης, τοΰτο 
είναι κάκιστον. Πολλά ατμόπλοια λοξοδρομοΰσι χάριν άνθρακεύσεως καί 
προτιμώσι τόν Πειραιά προκειμένου όμως νά αύξήσωσι τήν δαπάνην 
των χάριν τής προτιμήσεως ταύτης, θά διευθυνθώσιν είς άλλον λιμένα 
καί ίσως μάλιστα άνθρακέμπορός τις συστήση άνθρακαποθήκην τινά 
τότε έπί τής γραμμής, είς λιμένα μικράς τίνος νήσου, ένθα καί θ' άν-
θρακεύωσιν όλα τά ατμόπλοια, όσα δέν έχουσιν άλλην έργασίαν έν Π ε ι -
ραιεϊ, οικονομούντα ούτω καί τά μέχρι σήμερον δαπανώμενα έξοδα διά 
τοΰτο αυτόθι. Τό έπί τοΰ τάπητος άλλο λιμενικόν ζήτημα τοΰ Π ΐ ι -
ραιώς, διά τό όποιον καί χάριν κερδοσκοπίας προσώπων τινών πρόκει-
ται νά δεσμευθώσιν έπί τριακονταετίαν σπουδαία συμφέροντα τοΰ τε 
λιμένος και μερίδος τινός πληθυσμού, δείται συντόνου καί σαφοΰς μελέ-
της έν πάση δέ περιπτώσει τοιαύτα συμφέροντα είς ούδένα πρέπει νά 
έμπιστεύωνται δι ' ολόκληρους δεκαετηρίδας. 

Τό ιστορικόν μέρος κατέχει όλως μικροσκοπικήν θέσιν έν τή Ναυτική 
Ελλάδ ι καί έπεθύμουν περισσότερα τών ολίγων τών κ. κ. Ράδου καί 
Παπαμιχαλοπούλου όσα μέχρι σήμερον έδημοσιεύθησαν. Η ιστορία είναι 
ό φάρος καί οδηγός πάντων. Τό έλληνικόν έθνος διά τής ιδρύσεως τών 
αναρίθμητων αποικιών του — καί ών τό κυρίως όργανον ητο τό ναυτι-
κόν— ανεδείχθη καί ευημέρησε. Διά τοΰ ναυτικού κατωρθώθη ή πολι-
ορκία καί άλωσις τής Τρωάδος. Διά τοΰ ναυτικοΰ ένικήσαμεν τούς 
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Πέρσας κατά τους μηδικούς πολέμους. Αλλά μήπως αί εκστρατείαι 

τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου, των διαδόχων και επιγόνων αΰτοΰ στερούν-

ται ναυτικών επεισοδίων ; Οί Βυζαντινοί μήπως διά τοϋ ναυτικού δεν 

κατίσχυσαν τοσάκις των έχθρων, μήπως οι πρώην υποτελείς αυτών 

Βενετοί και λοιπαί ϊταλικαί δημοκρατίαι δεν άνεδείχθησαν καϊ έκυριάρ-

χησαν της θαλάσσης διά του ναυτικού ; Αύτη ή Κρήτη όταν απέβη 

φωλεά κακούργων και πειρατών δεν ήλώθη ύπό τοΰ Νικηφόρου Φωκά διά 

τοϋ ναυτικού μετά την ύπ' αυτών δήωσιν της Θεσσαλονίκης ; Χάρις εις τό 

έμπόριον καϊ τό ναυτικόν μας, τοΰ οποίου ήρχισεν ή άνάπτυξις από τοΰ 

1739, κατωρθώθη κατά μέγα μέρος ή άπελευθέρωσις ημών. Ή πρόοδος 

αυτη ηρνισε τόσον ραγδαίως ώστε τό Μεσολόγγιον τό 1764 ήρίθμει 48 

πλοία 5,590 τόνων, τό δε Άνατολικόν κατά την αυτήν έποχήν 27 

πλοία 3.895 τόνων. Ή ύπό Αικατερίνης της Β ' ύποκινηθείσα έπανά-

στασις τοΰ 1769 — 70 άνερρίπισε τήν φιλοπατρίαν τών Ελλήνων, ό δέ 

Λάμπρος Κατσώνης ακολούθως συγκροτήσας στολίσκον έκ 18 πολεμικών 

πλοίων κατεναυμάχησε πολλάκις τόν τουρκικόν στόλον θαλασσοκρατών 

έν τω Αίγαίω. Μετά τήν συνθήκην τοΰ Καίναρτζή ένεκα της προστα-

σίας της Ρωσσίας, άνεπτύχθη πολύ τό τε έμπόριον και τό ναυτικόν 

μας. Οΐ πόλεμοι τοΰ Μ. Ναπολεοντος και οί ναυτικοί αποκλεισμοί συν-

ετελεσαν τά μέγιστα εις τήν εύημερίαν καϊ τήν άνάπτυξιν τών εμπο-

ρικών, τών ναυτικών και τών πολεμικών μας γνώσεων : 615 πλοία 

153,580 τόννων γωρητικότητος μετά 37,526 ναυτών και 5,878 

πυροβόλων έκέκτηντο οί διάφοροι ελληνικοί λιμενες κατά τό 1813! Δι ' 

απάντων τούτων κτλ. κατωρθώθη ή άπελευθέρωσις ημών. Έκτοτε κατε-

βροχθίσαμεν πλέον τών τριών δισεκατομμυρίων. έξ ών τό τρίτον περί-

που έψηφίσθη διά τόν στρατόν και τό ναυτικόν μας. Όποια ή κατάστα-

σις αμφοτέρων, γνωστόν τοίς πάσι. Λόγου δέ εσχάτως γενομένου περί 

μικράς συμπληρώσεως τών έξοπλισμών ημών, τών καταστραφέντων 

εσχάτως, αποκρίνονται οί αρμόδιοι ότι δεν δυνάμεθα. Και όμως μετά 

τήν τελευταίαν καταστροφήν ημών ό προϋπολογισμός ηύξήθη κατά 20 ° / 0 

και μετά πληρωμήν πολεμικής αποζημιώσεως έτοιμάζουσι κατεδαφίσεις 

Βουλών, Υπουργειων, Εθνικών Τυπογραφείων, καϊ ανεγέρσεις νέων 

ομοίων και Δικαστηρίων, Αλσών και άλλων τοιούτων ! 

Ιδού ποιαν και οποίαν έπεθύμουν τήν Ναυτικήν Ελλάδα , όπερ δεν 

είναι άκατόρθωτον πιστεύω, άφοΰ τα ξύλινα τείχη ησαν ού μόνον 

πάντοτε ευοίωνα, αλλά και ή σωτηρία της Ελλάδος ! 

2 5 Μαΐου 1901. Α.Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ 
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ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

Οί λαοί οί κατοικοΰντες τήν μικράν Άσίαν και τήν Ελλάδα έλά-
τρευον, πριν ή ό πολιτισμός διάχυση τήν εύεργετικήν αύτοΰ λάμψιν, 
διαφόρους θεότητας και εΐχον ίδιας παραδόσεις. Οί λαοί ούτοι διητώντο 
επί υψηλών όρεων ή έν σκοτεινοΐς σπηλαίοις, και έτρεφοντο διά της 
θήρας και διά τών χόρτων τών δασών. 

Καθώς έκ του σχηματισμοί της γης και έκ τών διαφόρων αυτής 
στρωμάτων ό γεωλόγος υπολογίζει τήν ήλικίαν της, οΰτω και ήμεϊς έκ 
τών διαφόρων λατρειών και τών μύθων, τών συνημμενων αύταϊς δυνά-
μεθα νά κρίνωμεν περί της φύσεως και της αρχαιότητος τών λαών. Τό 
είδος τούτο τών ερευνών είναι ιδίως σπουδαίον διά τούς χρόνους τούς 
μή ανήκοντας ακόμη εις τόν κύκλον της ιστορίας, καθ' ον έν Ε λ λ ά δ ι 
και έν ταϊς παρακειμεναις αυτή νήσοις προσετεθησαν εις τούς αρχαίους 
κατοίκους νεοι, έλθόντες έκ της μικράς Ασίας, έκ Συρίας και Φοινίκης, 
και καθ' ον εις τάς άρχικάς θεότητας προσετεθησαν πλείσται άλλαι, 
παραγαγοϋσαι και άναπτύζασαι τήν μακράν έκείνην χορείαν τών όντων 
και τήν άτελεύτητον σειράν τών μύθων, οϊτινες συμπεριλήφθησαν βρα-
δύτερον έν τω γενικώ ονόματι τοΰ Ελληνικού Ολύμπου. 

Έπομενως δεν ήτο ό Όλυμπος ή βάσις εξ ής έπήγασαν αί διάφοροι 
θρησκευτικάι λατρείαι, άλλ' ό Όλυμπος αντιπροσωπεύει τήν άνάπτυξιν 
τών λατρειών τών χωρών εκείνων, αΐτινες μετά παρέλευσιν αιώνων έπέ-
δρασαν ισχυρώς έπί τοΰ πολιτισμού της Δύσεως. Ό Έλληνισαός δεν 
έγεννήθη άφ' έαυτοΰ, άλλ' είναι απόρροια της βραδείας εργασίας τών 
αιώνων, έν οίς οί λαοί, άφομοιούμενοι πρός εαυτούς και προσθετοντες 
εκάστοτε νεα στοιχεία εις τήν μόρφωσιν και εις τόν πολιτισμόν, έπλα-
σαν εν σύνολον ομογενές. Ή εργασία αύτη έλαβε μεγάλην ώθησιν έκ της 
φύσεως τών πρώτων κατοίκων της Ελλάδος, οΐτινες προσιτοί είς τήν 
έξωτερικήν έπίδρασιν κατέστησαν οί κήρυκες πάσης ανθρωπινής προόδου 
και οί διδάσκαλοι τοσούτων άλλων λαών. 
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Ή θεότης, ή άνευ ονόματος καί άνευ μορφής, τήν οποίαν έλάτρευον 
οί αρχαιότατοι τής Ελλάδος κάτοικοι, ήτο ή προσωποποίησις τών 
φυσικών εκείνων φαινομενων, τά όποια τά μάλιστα έπιδρώσιν έπί τής 
φαντασίας τοΰ άνθρωπου, όστις μή δυνάμενος νά κατανόηση τά αϊτια 
θεωρεί αυτά ώς έργα ύψιστου καί παντοδυνάμου όντος. 

Καί τό αίσθημα τοΰτο ήτο διάφορον αναλόγως τής διαφόρου κατα-
στάσεως τών λαών. Επομένως ή λατρεία τών τά ορεινά μέρη κατοι-
κούντων λαών ήτο διάφορος τής λατρείας τών τάς άκτάς κατοικούντων. 
Ό μή γινώσκων τάς μεσημβρινάς ταύτας χώρας δέν δύναται νά σχη-
ματίση ακριβή ίδεαν τής επιρροής ήν κατ ' ανάγκην έξήσκει ή φύσις έπί 
τών βαρβάρων λαών. Ή όρμή τών θυελλών, ών προηγείται ή αιφνίδια 
άμαύρωσις τοΰ ουρανού, είναι πολύ φοβερωτέρα έν ταίς μεσημβριναϊς 
χώραις. Έν αύταίς ό ήλιος διά τών θερμών αύτοΰ άκτίνων κατακαίει 
έν ώρα θέρους τους αγρούς καί δίδει είς αυτούς τήν έρημον ίκείνην όψιν, 
ήν έχουσιν οί αγροί έν ταίς άρκτώαις χώραις έν καιρώ χειμώνος. 

Ή Νιόβη, ή είκών τής εύφορου Λυδίας, βλέπει τά τρυφερά της 
τέκνα φονευόμενα ύπό τών πυρικαύστων άκτίνων τού θεοΰ Ηλίου καί 
μεταμορφοΰται είς γυμνόν βράχον. Ή Δημήτηρ, θεά τής γής, μετα-
βαίνει έν καιρώ θέρους καί ουχί έν καιρώ χειμώνος είς άναζήτησιν τής 
ύπό τοϋ θεοΰ τοΰ Αδου άρπαγείσης θυγατρός της. Έ κ τούτου κατα-
φαίνεται ότι αί κατά τό θέρος εις τιμήν τής θεότητος τής γής τελούμε-
ναι έορταί δέν ήσαν έορταί χαρμόσυνοι άλλά μάλλον πένθιμοι 1 . Ένώ 
τουναντίον έν καιρώ χειμώνος συνέπιπτον αί κυριώτεραι έορταί εις τιμήν 
τοΰ Βάκχου, όστις έν άρχή ήτο επίσης θεός τής ευφορίας. Ό Απόλλων, 
θεός τοΰ φωτός, κατέρχεται εις τήν Ελλάδα έκ τής άρκτου, καί συγ-
χρόνως ώς θεός τής θερμότητος ήρχετο έξ ανατολών, καί διά τοΰ πύρι-
νου αυτού δίσκου έφόνευε τούς τρυφερούς βλαστούς. Ούτως έπήγασαν 
καί οί μΰθοι τοΰ Ναρκίσσου καί τοΰ Λίνου, οί μΰθοι τής Λακωνίας, οί 
μΰθοι τών τέκνων τής Νιόβης καί άλλοι πολλοί. 

Μεγάλην σπουδαιότητα διά τό ύπό μελέτην ζήτημα τοΰτο έχει τό 
χωρίον τοΰ Πλάτωνος (έν Κρατύλω 397), Οστις λέγει ότι οί Ελληνες 
κατά τούς πανάρχαιους χρόνους έλάτρευον κατά προτίμησιν τάς θεότη-
τας τοΰ φωτός, τοΰ Ήλιου, τής Σελήνης καί τοΰ Οϋρανοΰ. Έ κ τού-
του μανθάνομεν ότι τά ουράνια σώματα (οί αστέρες) ησαν τά πρώτα 

1 Op. Mommsen, Εορτολόγιον τής Αττικής, σελ 15. 
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πλήξαντα τήν φαντασίαν τοΰ λαοΰ εκείνου, καί ιδίως ό Ηλιος, όστις 
μεγαλοπρεπής εμφανίζεται καθ' έκάστην καί φωτίζει καί ζωογονεί τά 
πάντα, καί ή Σελήνη, ήτις διά τοΰ γλυκύτατου αυτής φωτός φωτίζει 
τά σκότη τής νυκτός. Ή λατρεία τοΰ Ήλιου καί τής Σελήνης κατάγε-

ται έξ Ασίας. 
Ή Σελήνη, ήτις καί σήμερον λατρεύεται ύπό τίνων λαών τής Αφρι -

κής · , ήτο ό αστήρ Οστις έν Βαβυλώνι καί έν Άσσυρία ένέφαινε τάς 
διαφόρους ώρας τοΰ έτους διό καί εξόχως έλατρεύετο ύπό τών αρχαίων 
Χαλδαίων. Διά τόν αυτόν λόγον καί τό όνομα αυτής έν τή άρεία 
γλώσσγι έσήμαινε «τήν διαρρυθμίζουσαν» 2 . Ά φ ' ού δέ ή λατρεία αυτής 
μετεδόθη είς τήν Φοινίκην, ή Σελήνη κατέστη ή λευκή περιστερά ή 
οδηγούσα τούς τολμηρούς θαλασσοπόρους κατά τούς μακρούς αυτών 
πλους. Αυτή άπεδίδετο μεγάλη επιρροή έπί τής ζωής τοΰ ανθρωπίνου 
γένους, καί ιδίως τής γυναικός, καί έπιστεύετο ότι έν θέρει, καί ιδίως 
κατά τάς νύκτας τής πανσελήνου, έπεχεεν άφθονον δρόσον, προκαλούσαν 
τήν εΰφορίαν τής γής. Διό καί ή Έρση, ή θεά τής δρόσου, έλέγετο 
θυγάτηρ τής Σελήνης. Έ ξ Ασίας ή λατρεία αυτής μετεδόθη είς τήν 
Ελλάδα καί είς τήν Ίταλίαν . Κατά τόν Ήσίοδον ή ήμερα τής παν-
σελήνου ήτο ήμερα κατ' εξοχήν εορτάσιμος. Μεγάλην σημασίαν απέδιδε 
καί ό Ομηρος είς τόν Ήλιον καί είς τήν Σελήνην. 

Σπουδαιότητα διά τάς ημετέρας έρευνας περί τής λατρείας τής Σελή-
νης έχει τό ότι έν τισι χώραις ήτο θεότης θηλυκή καί έν άλλαις αρσε-
νική. Ούτως έν τή ελληνική καί τή ιταλική γλώσση τό όνομα αυτής 
είναι θηλυκόν, ένώ έν ταίς γερμανικαίς ανήκει είς τό άρσενικόν γένος. 
Περί τούτου έπραγματεύθησαν διάφοροι λόγιοι, καί ιδίως ό Pott έν ταίς 
μυθολογικαίς αύτοΰ Μελέταις. Προς έπίτευξιν πορίσματος τίνος νομίζο-
μεν οτι δέον νά έκτείνωμεν τάς έρευνας ημών έπ εκείνων τών χωρών 
έν αίς κατά πρώτον εμφανίζεται ή Σελήνη ώς θεότης αρσενική ή θηλυκή. 

Έν Αίγύπτω, ήτις ούκ ολίγον έπέδρασεν έπί τοΰ πολιτισμοΰ τής 
Ελλάδος, ώς καί έν Περσία, έλατρεύετο ή Σελήνη ώς θεά γένους αρσε-
νικού 4 . Έν Βαβυλώνι καί έν Άσσυρία παρά τόν Βάαλ, τον θεόν τοΰ 

1 Op. Zoega, Περϊ οβελίσκων, σελ. 243. 
2 Lassen, Ίνδογερμαν. αρχαιότητες, II, 1118. 
3 Welcker, Οί θεοί τής Ελλάδος, I, 543. 
4 Op. K r e u e r , Μυθολογία, II, 8. 
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ηλίου καί τοΰ πυρός, έλατρεύετο θηλυκή θεότης ύπό τό όνομα Μελίττη 
καί Σεμίραμις, ήτις μεταδοθεΐσα είς τήν Συρίαν καί είς τήν Φοινίκην ώνο-
μάσθη Άστάρτη, ήτο δέ θεά τοΰ ουρανίου αστέρος, όστις ύπό τήν μορ-
ιρήν λευκής περιστεράς ώδήγει τούς θαλασσοπόρους εις άπομεμακρυσμενας 
ά κ τ ά ς . Η θεά αύτη, ής ή περιστερά ήτο τό ιερόν πτηνόν, ύπό τό όνομα 
Αφροδίτη έλατρεύετο έν Κύπρω, έν Κυθήροις καί έν άλλοις τόποις. 

Τής αυτής φύσεως ήτο καί ή Αρτεμις, καί αύτη θεότης τής Σελή-
νης, ής ή λατρεία έκ τής μικράς Ασίας μετεδόθη διά τών Καρών καί 
τών Λελέγων είς τήν Ελλάδα , ένθα εύρίσκομεν τήν θεότητα ταύτην 
λατρευομένην ώς Έκάτην, ώς Ίφιγένειαν, ώς Έλένην καί ώς Χρυσήν, 
ίδίως έν Λήμνω. Οί Κάρες καί οί Λέλεγες αρχαιότατοι λαοί πειρα-
τών, έξουσίαζον τήν περιβρέχουσαν τήν Ελλάδα θάλασσαν καί διέμε-
νον έν ταϊς νήσοις και ταϊς άκταϊς τής Αττικής, τής Βοιωτίας, τής 
Αργολίδος καί τής Λακωνίας. Έν Εύβοια καί τώ άνατολικώ μέρει τής 
Αττικής ή θεά εκείνη, ονομαζόμενη Ιφιγένεια καί Βραυρωνία, έλα-

τρεύετο πολύ πρό τής εμφανίσεως τών Ελλήνων, άλλ' ήτο φύσεως 
ωμής, άπαιτοΰσα θυσίας ανθρώπων, πολύ διάφορος τής μεταγενεστέ-
ρας θυγατρός τής Λητοΰς καί αδελφής τοΰ Απόλλωνος. 

Έν Άργολίδι ή αυτή θεά ώνομάζετο Ιώ. Ή λέξις αύτη κατά τήν 
μαρτυρίαν αρχαίων συγγραφέων έσήμαινεν έν ταϊς άνατολικαϊς γλώσσαις 
τήν Σελήνην. Περί αυτής έπιστεύετο ότι ώς λάμπονσα δάμαλις διήλθεν 
όρη καί θάλασσας, άφικομένη μέχρι τών ακτών τής άδριατικής θαλάσ-
σης, καί ότι έφρουρεϊτο ύπό τοΰ Αργού. Οί εκατόν οφθαλμοί τού φύλα-
κος τούτου σημαίνουσι τόν άστερόεντα ούρανόν, ένώ τά κέρατα τής 
δαμάλεως παριστώσιν αυτήν τήν Σελήνην . Βραδύτερον ή Ίώ συνεχω-
νεύθη μετά τής Ηρας, θεάς καί ταύτης καταγόμενης έκ τής Σελήνης, 
ήτις γενομένη σύζυγος τού Δός κατέστη όμοία πρός τήν μητέρα Γήν. 

Μεταξύ τών ασιατικών θεοτήτων τών είσαχθεισών είς τήν Λακωνίαν 
παρά τών Καρών καί τών Λελέγων, δέον ν' άριθμηθή καί ή Ελένη 
(Σελήνη) σύζυγος τού Μενελάου. Έν τή χώρα ταύτη, καθώς καί έν 
τή γειτονική Μεσσηνία, ήτο διαδεδομένη ή λατρεία τής Ταυροπόλου 
Αρτέμιδος, ώς καί ή τοΰ Υακίνθου. Καί έν Πύλω τής Ηλιδος, τή 
έδρα τών Νηλειδών, ήκμαζεν ή λατρεία τού Ένδυμίωνος καί τής Σελή-

1 Deimling, Οί Λέλεγες Ε' , 137. 
2 Op. Welcker, Τριλογία V, 136 καί 140. 
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νης. Ή Αρτεμις ώς Καλλίστη έλατρεύετο καί έν Αρκαδία καί εθεω-
ρείτο ώς μήτηρ τού Αρκάδος, έξ ού ώνομάσθη ή χώρα 

Ό Αριστοτέλης έν τινι χωρίω τής Πολιτείας τών Τεγεατών αναφέ-
ρει ότι οί λαοί οί τό πάλαι κατοικοΰντες τήν Άρκαδίαν ήσαν προγε-
νέστεροι τής εισαγωγής τής λατρείας τής Σελήνης. Τά χωρίον τοΰτο 
αναφέρει Απολλώνιος ό Ρόδιος I, 236 καί ό Αριστοφάνης έν ταϊς 
Νεφέλαις (στιχ. 397) 2 . Ό Παυσανίας (8, 2) περιλαμβάνει αυτούς ύπό 
τό γενικόν όνομα τών Πελασγών. Εγχώριος μύθος λέγει ότι οί Πελα-
σγοί έγεννήθησαν έξ αυτής τής γής καί ότι ζώντες έν άγρια καταστάσει 
έλάτρευον τόν Αία ώς ύψιστον θεόν. Βραδύτερον μόνον προέκυψεν ή 
λατρεία τής Σελήνης, εισαχθείσα ές ανθρώπων προελθόντων κατά 
πάσαν πιθανότητα έξ Ασίας. Κατά τήν παράδοσιν ταύτην έγεννήθη έκ 
τής γής ό Πελασγός, πρόγονος τών Πελασγών, οΐτινες προσέφερον 
ανθρώπων θυσίας είς τιμήν τοΰ Διός Λυκάονος, ού το ιερόν εύρίσκετο 
έπί τής κορυφής υψηλού όρους. Έτερα παράδοσις, άναφερομένη ύπό 
τοΰ Παυσανίου, λέγει, ότι ό Ζεύς συζευχθείς τήν θεάν Καλλίστην έγέν-
νησεν έξ αυτής τόν Αρκάδα, πατέρα τών Αρκάδων. Έ κ τών δύο τού-
των μύθων καταφαίνεται, ότι είς τούς Πελασγούς, τούς πρώτους κατοί-

κους τής χώρας, οίτινες ώνομάσθησαν βραδύτερον Προσέληνες (ήτοι 
προγενέστεροι τής λατρείας τής Σελήνης), προσετέθησαν καί οί Α ρ κ ά -
δες, οΐτινες έλθόντες έκ τής άπωτέρω Ανατολής μετέφερον τόν πολιτι-
σμόν καί άλλας θρησκευτικάς λατρείας. Ό Ομηρος περιγράφει αυτούς 
ώς έμπειρους θαλασσοπόρους, κατοικήσαντας άλλοτε τά παράλια τής 
μ.ικράς Ασίας καί τάς πλησιοχώρους νήσους, έξαπλωθέντας δέ μέχρι τής 
Αττ ικής καί άλλων μερών τής Ελλάδος. Έ κ τοΰ Παυσανίου μανθά-
νομεν ωσαύτως, ότι ούτοι ήσαν οί πρώτοι άποικοι οί διασχίσαντες τήν 
θάλασσαν καί μεταβάντες είς Ίταλίαν. Ούτοι ώμολόγουν εαυτούς ώς 
καταγόμενους έκ φυλής κρητικής καί συγγενεύοντας πρός τούς έκ Καρίας 
Κουρήτας. Παρ' αύτοϊς ήτο ιερά ή άρκτος, έξ ής έλαβον καί τό πρώ-
τον όνομα. Α λ λ ά τό ζώον τοΰτο ήτο επίσης ιερόν τής θεάς Αρτέμ ι -
δος 3 καί ώς τοιοΰτον μετεδόθη έκ τής πατρίδος του Φρυγίας είς τήν 
θράκην καί εκείθεν είς τήν Ε λ λ ά δ α . Έν τοις συγγράμμασι τοΰ Πυθα-

1C. Ο. Miiller, Οί Δωριείς, I, σελ. 372 Gerhard, Μυθολογία, σελ. 333. 
2 Πρβ. Curtius, ΙΊελοπόννησος, I, σελ. 160. 
3Op. Preller, 'Ελλην. Μυθολογία, 1, 264. 
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γόρου καί τών μαθητών αϋτοϋ αναφέρονται διάφοροι άρχαιόταται λα -

τρεϊαι, καί μεταξύ τών ρήσεων τού Πυθαγόρου αξιομνημόνευτος είναι ή 

έξης· «Τής άρκτου παρούσης μή ζήτει τά ίχνη αυτής». Τήν ρήσιν 

ταύτην ήρμήνευσεν ό B a c k h o f e n 1 ώς σημαινουσαν ότι έπί τή εμφανί-

σει τής άρκτου, τοϋ συμβόλου τοϋ σκότους, τά σκότη εξαφανίζονται. 

Επομένως ή άρκτος, θηρίον αίμοβόρον, εθεωρείτο παρά τών ανθρώ-

πων ώς εχθρός αυτών. 

Έ κ τής μικράς Ασίας λοιπόν ήλθον οί λαοί οί τήν Σελήνην λα -

τρεύοντες, ήτις έν Ελλάδι ώνομάσθη Άρτεμις, Ε κ ά τ η , Ιφιγένεια, 

Ί ώ , Ελένη κλ. Η Σελήνη ύπό τήν μορφήν λευκής καί φαεινής περι-

στεράς ήτο καί πιστή σύντροφος τών μακρών περιπλανήσεων τών Φοι-

νίκων. Ώ ς ίερόν δέ τής Αφροδίτης πτηνόν αναφαίνεται έν ταϊς παρα-

δόσεσι τής Κύπρου, τών Κυθήρων και άλλων μερών, έν οίς είχε τήν 

λατρείαν της ή φοινικική αύτη θεότης. Ή Σελήνη, ώς λευκή δάμαλις, 

ώδήγησε τόν Κάδμον κατά τήν ΐδρυσιν τών έν Βοιωτία Θηβών καί ήτο 

ή αντιπρόσωπος τής βοώπιδος Ηρας, όμοιας τής αργολικής Ιούς, ήτις 

προστατευόμενη ύπό τών εκατόν οφθαλμών τού Άργου μετέβαινεν άπό 

τόπου είς τόπον καί άφικομένη είς τάς άκτάς τοϋ Ιονίου πελάγους 

έδωκεν αύτώ κατά τόν Αίσχύλον τό όνομα της. 

Ό Ηρόδοτος άρχεται τής ιστορίας του διά τής άφηγήσεως τής 

αρπαγής τής Ιούς, Ευρώπης, Μήδειας καί Ελένης, αΐτινες άπό τής 

μικράς Ασίας μετεκομίσθησαν είς τήν Ελλάδα. Έ κ τών λόγων τού-

των ό G e r h a r d (έν τή Ελληνική Μυθολογία του) εξάγει άτι αύται 

ήσαν θεότητες τής Σελήνης, λατρευόμεναι εκεί έν χρόνοις άρχαιοτάτοις, 

όπερ εμφαίνεται καί έκ τών ονομάτων αυτών. Διότι Ίώ έν τή ανατο-

λική γλώσση σημαίνει τήν Σελήνην ή Ευρώπη περιέχει τήν φοινικικήν 

ρίζαν Έρέβ, αντιστοιχούσαν πρός τήν θεάν τής νυκτός, δηλ. τού αστέ-

ρος τοΰ φωτίζοντος τά σκότη, άλλ' οί Ελληνες άγνοοϋντες τήν κυρίαν 

σημασίαν ήρμήνευον αυτήν διά τού ευρυς οω, δηλ. τοΰ μεγάλου, τοΰ 

λάμποντος όφθαλμοΰ, ήτοι τής Σελήνης. Έν τώ ονόματι Ελένη εύρη-

ται ή ρίζα αελ-ελ, αντιστοιχούσα πρός λάμπουσαν θεάν. Καί έν τή 

Μήδεια αναφαίνεται θεότης καταγόμενη έκ τής Σελήνης, ήτις ήλθεν έκ 

τών ακτών τής Ασίας είς τήν Ελλάδα καί εντεύθεν είς τάς ύπό τοΰ 

Άδριατικοΰ πελάγους περιβρεχομενας άκτάς. 

Εν τώ συγγράμματι Ή άρκτος έν ταϊς θρησκείαις τής αρχαιότητος. 
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Ή Άργολίς ύπήρξεν έν τή πανάρχαια εποχή μετοικητήριον διαφόρων 

ασιατικών φυλών, είς άς όφείλουσι τήν ΐδρυσίν των αί Μυκήναι, ή Τ ί -

ρυνς, τό Άργος καί άλλαι πλούσιαι καί ίσχυραί πόλεις. Αί Μυκήναι, 

ίδρυμα τών Πελοπιδών, διετήρησαν έν τοις μνημείοις αυτών τόν τύπον 

τής ασιατικής τέχνης, καί ή Τίρυνς, πόλις τών Ηρακλείδων, έλέγετο 

Οτι ώχυρώθη παρά τού Περσέως, τοϋ έλθόντος έκ τής Λυκίας όμοΰ μετά 

τών Κυκλώπων. Έν Άργολίδι έλατρεύετο κατ' εξοχήν ή Ηρα, ήτις 

άρχήθεν ήτο ή παρθένος θεά τής Σελήνης, ήτις όμως κατόπιν συζευ-

χθεϊσα τόν Δία μετεμορφώθη είς θεάν τής γής, μητρός θεών τε καί 

ανθρώπων. Παρά τό Αργός είχεν ή θεά αύτη άρχαιότατον ναόν (τό 

Ήραϊον), έν ω έμνημονεύετο ή πρώτη αυτής φύσις, καί έν ω άπεικονί-

ζετο μετά ομμάτων βοός, μετά στιλβόντων κεράτων καί μετά δαδός έν 

χειρί. Ίερόν αυτής πτηνόν ήτο ό ταώς, είκών τοΰ άστερόεντος ουρανού. 

Ούχ; διάφορος αυτής ήτο ή θεά Ηρα, ή L u c i l i a τής αρχαίας ιτα-

λικής λατρείας 1, ής τό όνομα ουδέν άλλο είναι ή τό θηλυκόν τού Διός, 

θεότητος τοϋ ουρανίου φωτός 2 . Ή L u c i n a , ή έθυον έν τώ Καπιτωλίω 

οί Ποντίφικες κατά τάς πρώτας ημέρας τής Νέας Σελήνης, αντιστοιχεί 

πρός τό έλληνικόν φωσφόρος. 

Έν ταϊς χώραις καί ταϊς άκταϊς τής Μικράς Ασίας, ένθα οί έκπολι-

τισθέντες λαοί τής Βαβυλωνίας καί τής Άσσυρίας είχον εκτείνει τήν 

έξουσίαν των καθυποτάξαντες τούς αρχαίους κατοίκους, ειχεν ήδη 

λατρείαν έν άρχαιοτάτοις χρόνοις θεά τις τοϋ φωτός, ήτις βραδύτερον 

μετέβη είς τήν χερσόνησον τοΰ Αίμου καί έκ τής Θράκης κατήλθεν είς 

τήν Ελλάδα ύπό τό όνομα τής Αρτέμιδος, θεάς αιμοβόρου, ήτις έτέρ-

πετο άλλοτε είς ανθρώπων θυσίας 3, καί έλατρεύετο ιδίως ύπό τών 

Θρακο-Λελέγων. Τά ασιατικής καταγωγής όνομα αυτής δέν εύρεν εισέτι 

ακριβή έξήγησιν έν τή ελληνική γλώσση. 

Ή θεότης αύτη παρουσιάζεται ύπό τρεις διαφόρους μορφάς έν τή 

χερσονήσω τοΰ Αίμου καί έν Ελλάδι. Ή πρώτη μορφή είναι ή τής 

θεάς τοΰ φωτός, εισαχθείσης παρά τών Θρακο-Λελέγων, όπου ούτοι 

1 Ορα Roscher, Juno und Hera, 1875. Cicero, de nature deorum, 
II, 27, 69. 

2 Curtius, Ελληνική Μυθολογία, σελ. 209. Corssen, Auspraclie, I, 365. 
Hoscher, ενθ. άν. 

3 0. Miiller, Dorier, I, 371. Roscher, Λεξικον άρχαιολ. Deimling, Die 
Leleger, σελ. 16 κ. εξ. 
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κατώκησαν, μετ' αρχαίων ίερών έν ταίς νήσοις της Θράκης, έν Εύβοια, 
έπί τών ανατολικών ακτών τής Α τ τ ι κ ή ς , έν Λακωνία καί έν ταΐς άνα-
τολικαίς χώραις τής Πελοποννήσου. Ή δευτέρα μορφή είναι ή τής άρκα-
δο-πελασγικής θεάς Καλλίστης, λατρευομένης έν Πελοποννήσω καί θεω-
ρούμενης ώς μητρός τών λαών τής Αρκαδίας. Ή τρίτη τέλος μορφή 
είναι ή τής Σελήνης, διδύμου αδελφής τού Απόλλωνος καί θυγατρός 
τής Λητούς, δηλ. τής νυκτός, ήτις πάλιν ές Ασίας προήλθε καί έλογί-
ζετο γεννηθείσα έν τή νήσω Δήλω. 

Θαυμασία είναι ή άφήγησις τής γεννήσεως αυτής, διασωθείσα έν τινι 
ύμνω άποδιδομένω τώ Όμήρω. Κατά τήν διήγησιν ταύτην ή Λητώ, 
θεά τής νυκτός καί ερωμένη τού Διός, κατεδιώκετο ύπό τής ζηλότυπου 
οργής τής Ηρας, ώστε ήναγκάσθη νά πλεύση είς μεμακρυσμένας θάλασ-
σας, Οπως εύρη θέσιν ασφαλή, έν ή νά γέννηση τό τέκνον της. Τότε 
άνέδυσεν έκ τής θαλάσσης ή μικρά ηφαιστειώδης νήσος Δήλος, ένθα ή 
Λητώ έγέννησε τόν Απόλλωνα και τήν Αρτεμιν, οϊτινες διά τού φωτός 
αυτών έφώτισαν τόν κόσμον. 

Έ κ τών πολλών επιθέτων τών δοθέντων είς τήν άρχαίαν θεότητα 
του φωτός καταφαίνεται ή έκ τής Σελήνης καταγωγή αυτής. Αφρα, ή 
λάμπουσα, Άργη , ή διαφανής, Ε κ ά τ η , Ιφιγένεια, Μουνιχία, Χρυσή, 
Πασιφάη, ήτις έγένετο σύζυγος τού Μίνωος. βασιλέως τής Κρήτης καί 
τέλος Ελένη ( = Σελενη) θεά τής Σελήνης. 

Εϊπομεν ανωτέρω ότι παρά τισι τών αρχαίων λαών ή Σελήνη ήτο 
θεά γένους θηλυκού, παρ' άλλοις δέ γένους αρσενικού ούτως έν τή φοι-
νικική, τή ελληνική καί τή ιταλική γλώσση είναι θηλυκή, τουναντίον έν 
ταίς γερμανικαίς γλώσσαις γένους αρσενικού. Ή διαφορά αύτη εξηγείται 
ώς έκ τής διαφόρου προελεύσεως τού πολιτισμού τών λαών. Οί τήν 
Συρίαν, τήν Φοινίκην, τήν Ελλάδα καί τήν Ίταλίαν κατοικοΰντες 
λαοί έλαβον τά πρώτα σπέρματα τού πολιτισμού έκ τών χωρών τών 
διαβρεχομένων ύπό τού Εύφράτου καί τού Τίγρητος, ένώ οί κατοικοΰν-
τες τά βόρεια μέρη τής Ευρώπης έλαβον αυτά έκ τών λαών τής άρείας 
φυλής, οίτινες ειχον τήν κοιτίδα αυτών έν τώ κέντρω τής Ασίας. 
S o n n a έλέγετο ό άρρην θεός τού φωτός, ό λατρευόμενος ύπό τών λαών 
τούτων, όστις μετά παρέλευσιν αιώνων άνεφάνη έν Φρυγία καί εκείθεν 
είσεδυσϊν ού μόνον μέχρι Θράκης, άλλά καί μέχρις αυτής τής Ελλάδος 
καί τών νήσων, ένθα ήδη έλατρεύετο ή άλλη θεά, γένους θηλυκού. 

Ό Μίνως θεωρείται ό αντιπρόσωπος τών παραδόσεων τούτων τής 
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Φρυγίας, τών μετεμφυτευθεισών εις τήν Ελλάδα καί πρό πάντων εις 

τήν νήσον Κρήτην. Περί αυτού λέγεται, ότι διά τών ίδιων αυτού ναυ-

τικών δυνάμεων κατώρθωσε νά καταβάλη τήν έξουσίαν τών Καρών, 

οϊτινες έπί σειράν ετών υπήρξαν ό τρόμος τών μερών εκείνων. Η παρά-

δοσις αναφέρει αυτόν ώς πρώτον βασιλέα τής Κρήτης, ώς μέγαν νομο-

θέτην και ώς άγαπητόν τοΰ Διός. Έπί τέλους καί αυτός ύπέκυψεν είς 

τήν έπίδρασιν τών Ιώνων, οδηγούμενων ύπό τοΰ Θησέως. 

Τό όνομα αύτοΰ (Μίνως) ερμηνεύει ό διαπρεπής W e l c k e r ώς μέν — μείς 

= σελήνη, δηλ. ώς τό τοΰ θεού τού αστέρος τούτου. Ά λ λ ' ού μόνον έν 

αύτώ αναγνρίζονται άρεια στο ιχε ία , άλλά καί έν πολλαίς άλλαις παρα-

δόσεσι τής νήσου Κρήτης, αϊτινες έμφαίνουσι στενήν σχέσιν πρός τήν 

άρχαίαν Φρυγίαν. Ούτως άναφέρομεν έπί παραδείγματι τό όρος Ιδην, 

τό όποιον ήτο γνωστόν έν άμφοτέραις ταίς χώραις, τήν λατρείαν τοΰ 

ύψιστου Διός, τούς Κορύβαντας καί Κουρήτας, έκ τών όποιων λέγεται 

ότι παρήχθη τό όνομα τής Κρήτης. Πρός τά στοιχεία ταΰτα ένοΰνται 

έν μεγάλω αριθμώ τά έκ τής Φοινίκης καί τής Συρίας προερχόμενα 

στοιχεία, οίον αί παραδόσεις περί Κρόνου, Άστάρτης, Ευρώπης, Μινο-

ταύρου, Τέλου κ. άλ. 

Η νήσος Κρήτη, ώς αναφέρει καί αυτός ό Ομηρος, έλαβεν έκ τών 

αρχαιοτάτων ήδη χρόνων τήν πρώτην ώθησιν τοΰ πολιτισμού ώς κατοι-

κουμένη ύπό πολυαρίθμων φυλών, διά τών όποιων ίδρύθησαν πλέον τών 

εκατόν άκμαζουσών πόλεων. Πολύ δικαίως συμπεραίνει ό Ηoeck (έν 

τώ κλασσικώ αύτοΰ συγγράμματι περί τής νήσου ταύτης), ότι ή ιστορία 

αυτής ανέρχεται είς έποχήν τοσούτον άπομεμακρυσμένην, ώστε ή δόξα 

τής Κρήτης ήρξατο ήδη παρακμάζουσα καθ' ήν έποχήν τά κράτη τής 

Ελλάδος μόλις ήρξαντο αναπτυσσόμενα. ΓIρό τής εμφανίσεως τών Φοι-

νίκων κατωκείτο ή Κρήτη ύπό τών ιθαγενών Πελασγών, οίτινες έλέγοντο 

Έτεόκρητες, δηλ. οί πρώτοι Κρήτες. Εις αυτούς προσετέθησαν αί έκ 

τής Φρυγίας μεταβάσαι φυλαί, ών αντιπρόσωπος είναι ό Μίνως, όστις 

νικήσας τούς Κάρας, τούς βαρβάρους πειρατάς, έδωκε τήν ώθησιν είς 

τόν πολιτισμόν εκείνον όστις έπέπρωτο νά εξάσκηση τοσούτον ίσχυράν 

έπίδρασιν έπί τών λοιπών τής Ελλάδος χωρών. 
Ι. ΠΕΡΝΑΝΟΓΛΟΥΣ 

' Op.Welcker έν τω ΓΙεριοδικώ τής Ασιατικής Εταιρείας, IX, 240. Κιιhu. 
Die Herabkunft des Feuers, σελ. 20. Milchhofer έν τώ συγγράμματι αύτοΰ 
Περί τών αρχών τής ελληνικής τέχνης, σελ. 132 κ. έξ. 
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Τάς μετά χείρας έπιστολάς τοϋ διαπρεπούς φιλέλληνος καί λόγω τε 

καί έργω ευεργέτου τοϋ ελληνικού έθνους Φρειδερίκου Νόρθ κόμητος 

Γκίλφορδ πρός τόν δαπάναις αϋτοϋ εκπαιδευθέντα έν Εσπερία Κερκυ-

ραίον Χριστόφορον Φιλητάν, τον ύστερον καθηγητήν έν τή Τονίω Α κ α -

δημία, άνεκοίνωσεν ήμΐν καί παρεχώρησε πρός δημοσίευσιν πάνυ προ-

θύμως ό αντισυνταγματάρχης κ. θ . Σαρλής ό έπί θυγατρί γαμβρός τοϋ 

Φιλητά 1 . Ταύτας δέ ασμένως καταχωρίζομεν ώς λίαν διαφέρουσας διά 

τά τότε σχέδια καί μέριμνας τοϋ άοιδίμου ανδρός περί τής παιδείας έν 

Ελλάδι πρό τής κυρίως ιδρύσεως ύπ' αϋτοϋ τής Ιονίου Ακαδημίας 

είσί δ' αύται 4 τόν αριθμόν καί γεγραμμέναι αί μέν ελληνιστί αί δέ 

ίταλιστί, άς όμως ένταΰθα παρατιθέμεθα έν μεταφράσει. Καί αί μέν 

ίταλικαί, φέρουσαι χρονολογίαν 23 Ιουνίου 1819 καί 4 Μαίου 1822, 

είναι αυτόγραφα του Γκίλφορδ, ώς καί έξ άλλων τεκμηρίων ήδυνήθημεν 

νά συμπεράνωμεν, αί δέ έλληνικαί, χρονολογούμεναι άπό τής 12 Απρι-

λίου 1820 καί 5 Φεβρουαρίου 1822, εγράφησαν ύπό Έλληνος έκ τών 

οικείων τώ κόμητι, ίσως δέ τοϋ ιδιαιτέρου γραμματέως αϋτοϋ Ανδρέου 

Παπαδοπούλου Βρετού, καί φέρουσι μόνον έν τέλει ελληνιστί ωσαύτως 

τήν ύπογραφήν μετά τίνων προσρήσεων τού Γκίλφορδ. Σημειωτέον δ 'ότΐ 

έν τώ οίκείω μέρει τοΰ παρ' ήμΐν Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού παρελεί-

φθη τό βαπτιστικόν όνομα τοϋ Γκιλφόρδου, Φρειδερίκου Νόρθ όντος τοΰ 

άρχικοϋ ονόματος αύτοΰ, πριν ή κληρονομήση τόν τίτλον τοΰ κόμητος, 

ύφ' ον κατέστη γνωστότερος μάλιστα δ' έν τισι βιβλίοις αύτοΰ, άτινα 

1 Ό αυτός κύριος έδημοσίευσεν έν τώ IH τεύχει τοϋ Δελτίου τής Ιστορι-
κής καί Εθνολογικής Εταιρίας (τόμ. Ε ' σελ. 370 κέ. τοϋ έτους 1897) άνέκ-
δοτον πραγματείαν τοΰ πενθεροΰ αύτοΰ περί τής ιδρύσεως έν Τεργέστη τής 
Όρθοδόςου κοινότητος, ένθα έδίδαςεν έπί τινα χρόνον τά ελληνικά γράμματα 
δαπάναις τοϋ αειμνήστου Γκίλιρορδ. 
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έτυχε νά ίδωμεν έξηλλήνιζεν ούτω τό όνομα αυτού «έκ τών βιβλίων 

Φρειδερίχου Βορεάδου». Καί τό περί Φιλητά δέ άρθρον τό έν τω αύτώ 

Λεξικώ ένταΰθα τροποποιείται καί συμπληροΰταί πως. 

Η σύνταξις τής «Αρμονίας» κρίνει περιττόν νά πρόσθεση σημειώσεις 

έπεξηγηματικάς περί τών έν ταίς έπιστολαϊς ταύταις μνημονευομένων 

λογίων ήτοι Θεοκλήτου Φαρμακίδου, 'Ασωπίου, 'Αθαν. Πολίτου, Βογο-

ρίδου καί Βενιαμίν Λεσβίου, τών πλείστων εύεργετηθέντων καί εκπαι-

δευθέντων δαπάναις τοΰ αειμνήστου Γκίλφορδ, άτε άλλωςπασιγνώστων 

όντων έν τή ιστορία τών γραμμάτων τής νεωτέρας ελληνικής γενεάς. 

1. 

Φίλτατέ μοι κύριε Φιλητα, 

Ό καλός ημών παπά Θεόκλητος μοί παρέδωκε τήν φιλόφρονα έπι-
στολήν σου μετά τής τοΰ Ασωπίου, ον θά υπάγω τώρα νά εύρω είς 
Γοτίγγην, μεταβαίνων είς Αγγλίαν. 

Μοί λέγεις ότι έγραψες πρός τόν Βάμβαν, δι' ο σ' ευχαριστώ έκ καρ-
δίας. Ούτος θά ήτο κάλλιστον πρόσκτημα δι ' ημάς, άλλά φοβούμαι 
μήπως δέν θ'άφήση τήν πατρίδα. Μοί ύπεσχέθης νά γράψης πάλιν πρός 
τόν Βενιαμίν παρακαλών αυτόν νά έλθη είς τό πανεπιστήμιον ημών. 
Παρεκάλεσα τόν Βογορίδην νά έλθη είς Λονδϊνον, ον ελπίζω νά εύρης 
εκεί. Ό θεόκλητος φρονεί ότι ούτος δέν θά πεισθή νά καταλάβη μίαν 
έδραν παρ' ήμΐν, άλλ' ελπίζω ό'τι ή φιλοπατρία αύτοΰ θέλει παρακινή-
σει αυτόν νά δεχθή ταύτην. Αληθώς νΰν είναι ή περίστασις καθ' ήν οί 
ημέτεροι Ελληνες δύνανται εμπράκτως νά άποδείξωσιν ότι εχουσι τά 
αισθήματα τής φιλοπατρίας, άτινα όφείλουσι νά έχωσι, διότι τό ίδρυμα 
τοΰτο ύπισχνεϊται διάρκειαν μακροτέραν εκείνης ήν έχουσιν όσα δύναν-
ται νά ίδρυθώσιν έν Τουρκία. 

Χαίρε, αγαπητέ μοι κύριε Φιλητά. Επιθυμώ πολύ νά σέ έναγκαλι-
σθώ έν Λονδίνω, όπου ελπίζω νά έλθης όσον δυνατόν τάχιστα. Χαιρέτι-
σαν, παρακαλώ, χιλιάκις έκ μέρους μου τόν άγαπητόν ήμΐν κύριον 
Ζωγράφον καί θεώρει με, ώς καί πράγματι είμαι, 

Έν Βιέννη 2 3 Ιουνίου 1819. 

ώς καλον φίλον και δουλόυ σου 

Γκίλφορδ. 
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2 . 
Κορφους 12 Άπριλίου 1820. 

Φίλτατέ μου Φιλητα, 

Δέν έλαβον γράμμα σου, έμαθον όμως διά γράμματος τοΰ Σχινά ότι 
έμελέτας νά έλθης εντός ολίγου εις Λόνδραν διά νά εξακολούθησης τήν 
αλληλοδιδακτικών μέθοδον εις τό C h a r l t o n H o u s e , καί χαίρω εις 
τοΰτο. Επειδή εντός ολίγου ελπίζω νά βάλω τά σχολεία έδώ είς καλήν 
κατάστασιν, χρειάζομαι πολλά τήν βοήθειάν σου όθεν σέ παρακαλώ νά 
εξακολούθησης τήν διδασκαλίαν τής Μεθόδου είς τό άνωθεν σχολεϊον, 
διά νά γενής εγκρατής καί νά τήν μ.εταφέρης έδώ τήν έρχομένην άνοι-
ξιν. Τ ή 17 Ιουλίου σκοπόν έχω θεοΰ θελοντος νά φθάσω είς Λόνδραν, 
σέ προσμένω αυτήν τήν ήμεραν νά έλθής νά συγευθής μαζή μου τή 5 
ώρα καί τότε θέλει σέ ειδοποιήσω στοματικώς περί πάντων είναι χρεια-
ζόμενον όμως τώρα νά μάθης ότι έγώ μελετώ νά μισεΰσω αϋτόθεν διά 
τήν Ελλάδα περί τά μέσα τοΰ ερχομένου Όκτωβρίου, σκοπόν έχω νά 
σέ πάρω μαζή μου είς τά Νησία διά νά βάλλωμεν είς καλήν κατάστα-
σιν τά προπαρασκευαστικά τής κλασικής ανατροφής τοπικά σχολεία, καί 
διά τοΰτο επιθυμώ νά είσαι έτοιμος είς έκείνην τήν έποχήν. 

(αύτογρ. Γ.) μένω μέ ολην τήν άγάπην ειλικρινής σον φίλος και δουλος 

Γκίλφορδ. 
(επιγραφή) 

C h r i s t o p h e r P h i l e t a s Μ. D. 
care of Mess8 W a l k e r & C0 

O x f o r d . 

3 . 
'Ρώμη 5 Φεβρουαρίου 1822. 

Ποθητέ μοι Φιλητά, 

Δέν σ' έγραψα έως τώρα σκοπόν πάντοτε τρέφων νά έλθω αύτοΰ 

προσωπικώς, νά γενώ αυτόπτης τής καταστάσεως τών σχολείων, και 

νά συνεργήσω είς τήν βελτίωσίν των τό κατά δύναμιν άλλά δέν βλέπω 

ότι ό ερχομός μου είναι αναγκαίος έως τό άκόλουθον φθινόπωρον, έν 

τοσούτω επιθυμώ νά μάθω τά περί τής δημοσίου παιδείας τής είς τήν 

φροντίδα σου εμπιστευμένης δ ι ' δ σέ παρακαλώ νά μέ δώσης όχι 

μόνον καθαράν καϊ ακριβή πληροφοριαν περί τής ευδοκιμήσεως τών ύπό 

τήν έπιστασίαν σου μαθητών, άλλά καί νά μέ άναγγείλης άν τά σχο-
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λεία εύποροΰν κατά τό παρόν τά αναγκαία βοηθήματα είς τήν ευτυχή 
αυτών πρόοδον, ή τίνος υστερούνται διά νά φροντίσω είς άναπλήρω-
σίν των. 

Διά νά μή πάθη ή βελτίωσις τής δημοσίου παιδείας τήν παραμικράν 
βλάβην έξ αιτίας τής πρόσκαιρου αυτής απουσίας μου, γράφω πρός τόν 
άρχιστράτηγον Α δ ά μ , πρός τόν οποίον ημπορείς νά κοινοποίησης ό,τι 
χρειώδες είναι είς τό έργον σου βέβαιος είμαι ότι ή έξοχότης του θέλει 
λάβει τήν πρέπουσαν περί τούτου φροντίδα. 

Θέλεις μέ διευθύνει τήν άπόκρισίν σου έδώ είς Ρώμην πρός τούς 

κ.κ. T o r l o n i a & C° . 

Έρρωσο 

(αυτόγραφον Γ.) ο υμέτερος φίλος και δουλος 

Κόμης Γκίλφορδ. 

4. 

Αγαπητέ Φιλητα, 

Λαμβάνω τήν στιγμήν ταύτην τήν σήν έπιστολήν τής 18 Μαρτίου 

έκ Ζακύνθου. Δέν ένόμισά ποτε ότι τά πράγματα τών υμετέρων σχο-

λείων θά έβαινον αμέσως κατ' εύχήν (come u n a car ta di mus ica ) 

καί διά τοΰτο τά παράπονα σου δέν μοί προυξένησαν μεγάλην έντύπω-

σιν. Ό έκ Κερκύρας Αθανάσιος Πολίτης μοί είχεν ήδη γράψει έπιστο-

λήν, ήν εύρον άπρεπη πως (gagliartla). λέγων ότι, επειδή απελύθη τής 

θέσεως αυτοΰ κατά σύστασιν μου, οφείλω έγώ νά εύρω αύτώ άλλο μέσον 

ό'πως εξακολούθηση τάς σπουδάς αυτού. Είναι μέν αληθές ότι συνέ-

στησα έλάττωσίν τινα τών εξόδων έν τοίς σχολείοις, άλλά δέν ύπεσχε-

θην ποτέ νά πληρώνω συντάξεις είς τούς στερηθέντας τής θέσεως αυτών. 

'Αφ' ού όμως εκείνος υπηρέτησε καλώς καϊ σύ συνιστάς αυτόν, έγραψα 

ποός τόν στρατηγόν Α δ ά μ οτι δίδω έκ τών έμών αύτώ οκτώ σκοΰδα 

κατά μήνα, έάν αυτός θελη νά έξακολουθή ύποβοηθών τόν παπά 

Ανδρέαν, τουλάχιστον μέχρι τής επανόδου μου. Η κυβέρνησις ουδέποτε 

θά συναίνεση νά σοι πληρώνη τόν μισθόν έν ώ χρόνω περιοδεύεις άνά 

τήν Εύρώπην. 'Αφ' έτερου ομως. άν πιστεύης ότι δύνασαι νά είσαι 

ωφελιμώτερος πράττων όσα έσκόπεις, ή άν έμενες εφέτος έν τοίς νήσοις, 

τότε δύνασαι νά άπευθυνθής πρός τόν στρατηγόν Α δ ά μ ϊνα λάβης 

άδειαν, έγώ δέ θά έλθω αρωγός είς πάντα Οσα δέν θά πράξη ή κυβέρνησις. 
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Είναι ανάγκη άφ' έτερου μεγίστης οικονομίας, διότι τά εισοδήματα 
μου ηλαττώθησαν κατά τό ήμισυ, ένεκα τής εκπτώσεως τής τιμής τών 
σιτηρών. Εάν δύνασαι νά έλθης είς Λωσάννην πρό τοΰ Αύγουστου, θά 
μέ εύρης έκεϊ, έπειτα δέ πρέπει νά υπάγω είς Αγγλίαν έπί 3 εβδομά-
δας καί εκείθεν νά επανέλθω είς Ίταλίαν κατά Σεπτέμβριον. θ ά γράψω 
πρός τόν J o h n s t o n νά θέση είς τήν διάθεσίν σου ετέρας στερλίνας 25, 
δι' ών δύνασαι νά έλθης μέχρι Λωσάννης υφιστάμενος πρώτον κάθαρσιν 
έν Βενετία ή Τεργέστη, θ ά διέλθω δι' αμφοτέρων μετά 3 εβδομάδας. 
Ηθελον, εννοείται, νά μή γίνωσι τά έξοδα τοΰ ταξειδίου τούτου καί διά 

τούτο είμαι βέβαιος ότι δέν θά εκτέλεσης αυτό, έάν δέν σοι φαίνηται 
άπαραίτητον. 'Ενόμιζον πάντοτε ότι άνθρωπος τις καλούμενος Δενδρινός 
είχε διορισθή διδάσκαλος τοΰ Ελληνικοΰ σχολείου έν Ιθάκη καί ότι 
εύρισκες αυτόν επαρκή, θ ά είσαι ίσως έν Κέρκυρα όταν φθάση ή παροΰσα 
επιστολή. Διά τοΰτο θά γράψω πρός τόν H a n c o c k περί τοΰ οϊνου. θ ά 
γράψω καί πρός τόν δόκτ. Πολίτην διά πρώτης ευκαιρίας. Χαίρε. 

Έν Γενοΰη 4 Μαΐου 1822. 
Όλως σος 

Γκίλφορδ. 

(επιγραφή) 
ΑΙ o r n a t i s s i m o S i g n o r e 

il S i g n o r D o t t o r C h r i s t o p h o r o F i l e t a 
ibi u b i . 



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙ,, 

Ή λέξις καλαμάρι παράγεται έκ τοΰ κάλαμος, τοΰ σημαίνοντος τόν 

γραφικόν κάλαμον, τήν γραφίδα σημαίνει, δέ κυρίως τήν θήκην, έν 

ή έτίθεντο οί τοιούτοι γραφικοί κάλαμοι. Ή τοιαύτη θήκη έν τή Λ α τ ι -

νική καλείται μ.έ δύο ονόματα, έν ούσιαστικόν καί έν έπίθετον, αμφό-

τερα ελληνικά, άλλά μέ λατινίζουσαν κατάληξιν, theca calarnaria 

ή g r a p h i a r i a - άπαντα δέ πρώτον παρά Σουητωνίω έν βίω Κλαυ-

δίου 35. Επειδή Ομως έν τώ άνω άκρω τής τοιαύτης μακράς έκ μετάλ-

λου θήκης προσηρμόζετο στερεώς κατά τό πλάγιον καί μικρόν τ ι δοχεΐον, 

έν ω ετίθετο μελάνιον, έπεκράτησεν έν τή ελληνική χρήσει ή σημασία 

τού μ.ελανοδοχείου. Διά τοΰτο οί φέροντες κατά τούς παλαιοτέρους χρό-

νους κατά τήν ζώνην πλαγίως τοιοΰτον καλαμάριον, ώς γραμματισμένοι 

κα'ι διά τοΰτο λογιώτατοι επικαλούμενοι, έλέγοντο ύπό τού κοινοΰ καλα-

μαράδες καί ή έπίκλησις αύτη παραμένει μέχρι σήμερον. Τό όνομα 

καλαμάριον αναφαίνεται πρώτον έν τοις έλληνικοϊς γραπτοϊς μνημείοις 

παρά Ιωάννη Λαυρεντίω τώ Λυδώ έν τώ Περί άρχων τής Ρωμαίων 

πολιτείας 2, 14 : «Τοιαύτη μέν τής αρχής ή στολή όχημα δέ όποιον 

ϊσμεν καί θήκαι ούτω δέ τό λεγόμενον τώ πλήθει καλαμάριον εκείνοι 

λέγουσιν όπερ χρυσήλατον κατεσκευάζετο έτερον δέ έξ αργύρου βαθύ 

πρός ύποδοχήν κοινοΰ μέλανος έξυπηρέτηται τώ δικαστηρίω». Ηκμασε 

δέ ό Λυδός κατά τό 500 μετά Χριστόν έπί Αναστασίου καί Ιουστι-

νιανού τών αυτοκρατόρων. Βεβαίως τό καλαμάριον ήτο πολύν χρόνον 

πρό αυτού είς τήν γλώσσαν είσηγμένον. Παρ' ήμών μάλλον ή έκ τής 

Λατινικής έλαβον τό όνομα calamajo οί Ιταλοί δηλοΰντες δι' αύτοΰ 

τόν γραφικόν κάλαμον. Ένεκα τής όμοιότητος πρός τε τό μήκος καί τό 

σχήμα τού σκεύους τούτου καί πρό πάντων διά τό μέλαν, Οπερ κατε-

σκευάζετο ανέκαθεν έκ τοΰ θολοΰ τών μαλακίων, έπωνομάσθησαν κατά 

μεταφοράν καλαμάρια τά μαλάκια ή τευθις καί ό τευθος, όστις κοινώς 

επονομάζεται καί θράψαλος ή μεγάλον καλαμάριον. Ό Σχολιαστής τοΰ 

Όππιανοΰ έν Αλιευτικών 3, στίχ. 166, έρμηνεύων τάς τευθίδας λέγει : 

«Τευθίδε: δ' είσί τά κοινώς λεγόμενα καλαμάρια» πρβ. αυτόθι καί 

στίχ. 178. Έ κ τής δευτέρας ταύτης σημασίας παρέλαβον πάλιν οί 

Γάλλοι τό όνομα, ίσως έκ τών Μασσαλιωτών Ελλήνων, καλούντες την 

τευθίδα c a l m a r . 
Ι. ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΣ 
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ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1826—1829 

ΕΚ TΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

ΚΑΡΟΛΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ Α ΙΔΕΚ 

Έδράμομεν έπί τοϋ πεδίου τής μάχης, οπερ εύρομεν κεκαλυμμένον 

ύπό Τούρκων φονευθέντων καί τό πλείστον ήδη άπογυμνωθεντων, ένω 

αί βολαί τών καταδιωκόντων κατά τών φευγόντων έξηκολούθουν. 

Ένταΰθα έμάθομεν Οτι οί Ελληνες έρρίφθησαν κατά τής εξερχόμενης 

φρουράς τής στερουμενης διαρκοΰς προφυλάγματος καί διεμέλισαν αυτήν. 

Μόνον περί τούς 3 0 - 4 0 Τοΰρκοι διεσώθησαν τοΰ απαίσιου, παρασπόν-

δου καί άτιμου σφαγιάσματος, τοΰ προξενήσαντος πάσι τοις Εύρωπαίοις 

τοιαύτην άγανάκτησιν καί άηδίαν, ώστ' άπεφασίσαμεν άμεσως ν' άπελ-

θωμεν τής Ελλάδος. Έν τούτοις έμάθομεν τήν έσπεραν λεπτομέρειας 

τινάς, αϊτινες έχυσαν εύνοϊκώτερον φώς έπί τά διατρέξαντα, προερχόμεναι 

παρά Τούρκου βεη σωθεντος. Ούτος, ώς έβεβαίωσαν ημάς, συνέταξεν έπί 

αυστριακού τίνος βρικίου, είς ο είχε κομισθή, υπόμνημα ού αί λεπτο-

μερειαι, ουσαι κατ' άκολουθίαν αξιόπιστοι, ετεινον είς τήν όμολογίαν 

ό'τι κατά τήν έξοδον τών Τούρκων έκ τής μονής είς τών προσελθόντων 

Ελλήνων ηθέλησε ν' απόσπαση άφ' ενός τών αιχμαλώτων τήν σπά-

θην, ήν ό Έλλην άνεγνώρισεν ώς άνήκουσαν τώ άρτι έν τή μάχη 

πεσόντι άδελφώ αύτοΰ. Ό Τοΰρκος τότε έσυρε τό πιστόλιον αύτοΰ καί 

έβαλε κατά τοΰΈλληνος, έφ' ω αί πυκναί φάλαγγες τών προσδραμόντων 

Ελλήνων έρρίφθησαν έπί τών ένοπλων αιχμαλώτων. Ουτω προέκυψεν 

ή φρικτή σφαγή, έν ή άλλως τε καί εξ Ελληνες απώλεσαν τήν ζωήν. 

Καίτοι τά συμβάντα ταΰτα ολίγον είναι συγγνωστά, ή άνω διήγησις 

1 Συνέχεια- Ίδέ σελ. 184. 
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όμως μετριάζει τό πταίσμα, όταν λάβη τις ύπ' όψιν τόν βαθμόν τής 

μορφώσεως τών παλληκαρίων τούτων, ώς καί τά συχνά παραδείγματα 

τής παρασπονδίας καί σκληρότητος, ά οί Τοΰρκοι ωσαύτως ένόμιζον 

θεμιτά κατά τών Έλλήνων, οΐτινες ουδέν άλλο υπόδειγμα έγνώριζον ή 

τούς πρώην κυρίους αυτών. Ετ ι ό έξωργισμένος χαρακτήρ τοΰ πολέ-

μου τούτου, άποβάντος πολέμου έξοντώσεως, δύναται νά θεωρηθή ώς 

ελαφρυντική περίπτωσις. 

Περί τήν έσπεραν συνηθροίσθησαν οί πλείστοι τών αρχηγών παρά τώ 

άρχιστρατήγω Τσώρτς, όστις άπέτεινεν αύτοϊς μακράν έπίπληξιν, ειπών 

Οτι έν τοιαύταις περιστάσεσιν ουδείς φιλότιμος άνήρ ήδύνατο νά μείνη 

παρ' αύτοις καί Οτι ώφειλεν ό παραίτιος καί υποκινητής τής βλεδυράς 

ταύτης πράξεως ν' άνακαλυφθή καί νά τιμωρηθή, εί δέ μή δέν θά ήδύ-

νατο αυτός νά έχη τοΰ λοιποΰ τό άνώτατον πρόσταγμα. Οπως δέ 

καταστήση τοΰτο τοις Ελλησιν αίσθητόν δι' εικόνος, άπέσπασεν άπό 

τοΰ ενδύματος του Νεαπολιτικά τινα παράσημα καί αστέρας ους έφερε, 

ήτις πράξις είς τούς Ελληνας δι ' ους προωρίζετο, δέν έποίησε τοσαύ-

την κωμικήν έντύπωσιν όσην εις ημάς, καίτοι οί πανοΰργοι εκείνοι δεν 

ήδυνήθησαν νά καταστείλωσι χλευαστικόν μειδίαμα μετά πλάνου βλέμ-

ματος, παρ' όλην τήν άφοσίωσιν, ταπεινότητα καί συντριβήν ήν έπε-

δείκνυον. 

Ό συνταγματάρχης Γόρδων μετέβη έπί τής γολέττας του, οί δέ 

αξιωματικοί, οίτινες, εξαιρέσει τοΰ Schn iz le in , τοΰ S c h i l c h e r μετά 

τοΰ πυροτέχνου Ruepprecht , προηγουμένως ήδη ειχον συμφωνήσει νά 

έπανέλθωσι μετά τήν πάροδον τής άδειας αυτών οίκαδε, άγανακτήσαν-

τες νΰν έπί τοις γενομένοις έπεθύμουν νά άπέλθωσιν, άφ' ού έπισκεφθώσι 

πρώτον τήν Κόρινθον, πρός όν σκοπόν παρεχώρησα αΰτοϊς τό μισθωθέν 

ύπ' έμοΰ μίστικον ώστε μόνον ό Schniz le in καί έγώ έμείναμεν μετά 

τοΰ H u e p p r e c h t έν τώ καταλύματι, τοΰ S c h i l c h e r συνοδεύσαντος 

τούς συντρόφους είς Κόρινθον, επειδή έπί τοΰ παρόντος ουδείς λόγος 

έγίνετο περαιτέρω επιχειρήσεως κατά τών Αθηνών. 

Ό Καραϊσκάκης έξηκολούθει τήν χρονίζουσαν μέθοδον αύτοΰ τών 

ταμπουριών, ήτις τώ μέν Εύρωπαίω άξιωματικώ θά έφαίνετο άκρως 

παράδοξος καί όχληρά, άλλ' έν τώ άτάκτω τρόπω τοΰ μάχεσθαι τών 

Ελλήνων καί Τούρκων καί εν τώ ίδιοτρόπω όπλισμώ αυτών ήτο τό 

άσφαλεστατον μέσον τοΰ κτάσθαι έδαφος καί τοΰ διατηρεϊν τό κτηθέν. 



330 ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

Οί στρατιώται Ελληνες τε καί Τούρκοι φέρουσι μακρότατον τυφέκιον 

έχον πληθύν δακτυλίων προσηρμοσμενων έπί τοΰ στύρακος καί ποικίλων 

ολκών καί πυραίθρων ό στύραξ περατοΰται είς λεπτήν ευθείαν προσω-

πίδα, ής τό άκρον είναι περικεκομμένον έν σχήματι ημισελήνου καί ήτις 

κατά τον πυροβολισμών προσερείδεται ουχί έπί τής παρειάς ή του ώμου 

άλλ' έπί τοΰ βραχίονος ούτως ώστε, όταν σκοπεύη τις, πρέπει ή κεφαλή 

αύτοΰ νά κλίνη πρός τά πλάγια, όπως ό οφθαλμός φέρηται είς τήν στο-

χαστικήν γραμμήν. Τό ελάττωμα τούτο δέν επιτρέπει ταχύ πΰρ καί τό 

μήκος τοΰ όπλου δυσχεραίνει τήν ταχυτέραν πλήρωσιν, ώστε γραμμή 

ούτως ώπλισμενη καί προσβληθείσα αίφνης μετά τήν κένωσιν τοΰ πυρός 

αυτής δέν ευρίσκει καιρόν νά ρίψη καί δευτέραν βολήν ουδέ μέσον πρός 

άντίστασιν, τών τυφεκίων στερουμένων λόγχης. 

Τουναντίον έκαστος καλώς έξωπλισμενος φέρει συνήθως δύο πιστόλια 

έν τή ζώνη μετά γιαταγανίου, τινές δέ πρός τούτοις άναρτώσι καί σπά-

θην. Τ ά όπλα ταύτα είναι διά τήν μάχην έκ τοΰ συστάδην, ά λ λ ε ί ν α ι 

καταφανές άτι οί πολεμισταί όπως δυνηθώσι νά μεταχειρισθώσι ταύτα 

μετ' ωφελείας, χρήζουσι τοσούτου τόπου, ώστε κλειστή μέν γραμμή θά 

ήτο αδύνατος, δεύτερος δέ ή καί τρίτος στοίχος όλως ανωφελείς. 

Οπως δέ έξοικονομήσωσι τήν έλλειψιν ταύτην τής ικανότητος περί 

τά παρατάττεσθαι καί τά άνθίστασθαι έν τώ έλευθέρω πεδίω, κτίζουσιν 

ωφελούμενοι έκ κλίσεων τού εδάφους σειράν τών καλουμένων ταμπου-

ριών άτινα ποτέ μέν γωνιώδη ποτέ δέ στρογγυλά καί πολλάκις μετά 

μικρών παρακύκλων πρό τών έξεχουσών γωνιών κατασκευάζονται, καί 

δή ούτως, ώστε ή τάφρος λαμβάνει αρχήν ένδοθεν, τό δέ έξορυχθέν 

χώμα πρός τά έξω ρίπτεται καί ούτω ταχύτερον αποκαθίσταται ή 

στέγασις τοΰ στρατοΰ 

Ό Λόρδος Κόχραν, έχων ύπ' όψιν τάς τέως έλαχίστας προόδους τοΰ 

Καραϊσκάκη καί τό μήκος τής όδοΰ άπό Πειραιώς είς Αθήνας, ήλπιζε 

νά κατορθώση διά μείζονος ενεργείας επισπεύδων τήν στρατείαν καί δι' 

1 Μοί είπον ότι ή ονομασία αύτη είναι παραφθορά τής τουρκικής λέξεως 
«dabbur» σημαινούσης τάφον, έγώ όμως μή γινώσκων τήν τουρκικήν οφείλω 
ν' αφήσω ανεξέταστον τήν έτυμολογίαν ταύτην. 

1 Ενταύθα ό συγγραφεύς διέρχεται λεπτομερέστατα τόν τρόπον τής κατα-
σκευής τών ταμπουριών καί τοΰ πολεμείν απ αυτών, άτινα παραλείπομεν ώς 
ολίγον παρέχοντα τό διαφέρον τοις άναγνώσταις τής «Αρμονίας» (Σ. Σ.) 
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άλλης όδοΰ, ή διά τών ταμπουριών, ταχύτερα αποτελέσματα. Ή σχε-

διασθείσα έπιχείρησις τοΰ Γόρδωνος κατά τοΰ Ώρωποΰ δέν είχεν έπι-

τευχθή ένεκα τών αοράτων εκείνων κωλυμάτων καί τής διαβιβρωσκού-

σης εκείνης αδρανείας, ήν οί Ελληνες δυσχεραίνοντες γινώσκουσι τοσού-

τον τεχνηέντως ν' άντιτάσσωσι πρός τάς μάλιστα εύνοϊκάς καί σωτηρίους 

επιχειρήσεις τοΰ φίλου των. Ήλπίζετο άλλως πως νά τύχωσι τοΰ σκο-

ποΰ αυτών, καί απεφασίσθη όθεν. ισχυρά μοίρα τοΰ έν τώ μεταξύ είς 

12 χιλιάδας αύξηθέντος έλληνικοΰ στρατοΰ ν' άποβιβασθή παρά τήν 

Κωλιάδα άκραν καί νά προέλαση διά νυκτός μέχρι Αθηνών, όπως έξα-

γάγη τουλάχιστον τά μή άξιόμαχον μέρος τής φρουράς έκ τής Ακρο-

πόλεως καί διά τούτου ανακούφιση τήν φρουράν, ής τά τρόφιμα ήθελον 

διαρκέσει περισσότερον τότε. Εν περιπτώσει προσβολής ή μοίρα έμελλε 

νά υποχώρηση κατερχόμενη κατά μήκος τοΰ Ύμηττοΰ μέχρι τής θαλάσ-

σης, Οπου ό Κόχρας περιμένων μετά τοΰ στόλου θά είσεδέχετο αυτήν. 

Ό Καραϊσκάκης έφαίνετο μέν ουχί μόνον άνευ άγανακτήσεως, άλλά καί 

μάλιστα περιχαρής ένεκα τοΰ διορισμού τοΰ Τσώρτς, τό ένδόμυχον όμως 

φρόνημα αύτοΰ ήτο καταφανές έκ τής δράσεως ή μάλλον τής αδρανείας 

του. Υπισχνείτο πάντοτε, παρεσκευάζετο, άλλ' ουδέποτε ήτο έτοιμος, 

προβάλλων ότέ μέν τοΰτον, ότέ δέ εκείνον τόν λόγον διά τήν άναβολήν 

αύτοΰ. Ό στρατός διηρέθη είς 6 όμίλους άνά 1000—1230 άνδρας, 

ούτινος έκαστου προέστη οπλαρχηγός πρεσβύτερος ή επιφανής. Τά μέτρον 

τοΰτο θά ήδύνατο νά έχη καλυτέραν τάξιν ώς έπακολούθημα, άν οί 

αρχηγοί ούτοι ήσαν έν καταστάσει νά άσκώσιν άμεσωτέραν ίσχύν έπί 

τών παλληκαρίων των. Τό λοιπόν τοΰ στρατοΰ, άποτελούμενον έξ 

Ίδραίων καί νησιωτών, έκ τακτικών καί φιλελλήνων, διετήρησε τούς 

αυτούς αρχηγούς, ή δέ συνάθροισις εις τά σώμα τοΰτο έξηκολουθει 

αδιαλείπτως. 

Τ ή 4 Μαίου (ν.) συμ,πλοκή εξερράγη ένεκα Κρητός τίνος, όστις, 
καθ' ά διηγούνται, έπέδραμε μόνος κατά τούρκικου ταμπουρίου παρά 
τήν άκραν τοΰ έλαιώνος τοΰ κειμένου μεταξύ τής πρά τοΰ Φαλήρου 
πεδιάδος καί τών Αθηνών, όπως άρπάση άπά τοΰ όχυρώματος σημαίαν 
τουρκικήν, καί όστις έτραυματίσθη παρά τά οχύρωμα. Ελληνες τίνες 
έδραμον πρός τά πρόσω, όπως σώσωσι τοΰτον, οί δέ Τούρκοι ώρμησαν 
είτε όπως συλλάβωσι τόν τραυματίαν είτε όπως συλήσωσι τοΰτον άπά 
τών πλουσίων Οπλων του. Ώ ς έκ τής αυξήσεως δε τοΰ άριθμοΰ τών 
Ελλήνων έσωθη ό Κρής. Τότε αυτός ό Καραϊσκάκης, ό Νικήτας καί 
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άλλοι οπλαρχηγοί μετ' ολίγου ιππικού έρρίφθησαν εναντίον τοΰ έχθροΰ, 

έγώ δέ προσεδόκων τήν άλωσιν τών τουρκικών χαρακωμάτων κατά τήν 

έφοδον ταύτην, δτε ό Καραϊσκάκης, Οστις έμάχετο εντός τοΰ πλήθους ώς 

απλούς ίππεύς, έτραυματίσθη ύπό σφαίρας εις τό ύπογάστριον καί έκο-

μίσθη έκ της μάχης· Τότε δέ έχαλαρώθη ό ενθουσιασμός τών Ελλήνων, 

ύποχωρησάντων, καί ό Νικήτας, ό ήδη κατακόψας Τούρκους τινάς, υπε-

χώρησε καί αυτός, τρωθείς κατά τό γόνυ. 

Οτε ό Καραϊσκάκης τραυματισθείς μετεφέρετο έκεϊ όθεν έξώρμησεν, 

έγώ μή δυνάμενος νά πιστεύσω ότι ό γενικός αρχηγός ήθελεν αυτός 

παραστή έν αψιμαχία μεταςύ εκατοντάδων τινών ανδρών, σύμβαση 

τοσοΰτον τυχαίως, καί λίαν τεθορυβημενος ών έσπευσα πρός τό μικρόν 

στράτευμα, ένθα εύρον τόν τραυματίαν σπαρασσόμενον ύπό τοΰ άλγους. 

Προσεπάθησα νά παρηγορήσω αυτόν, εκείνος όμως ήσθάνετο τόν θάνα-

τον εντός τών ύπό δύο σφαιρών διατρυπηθέντων εντοσθίων αύτοΰ καί μέ 

ίκέτευσε διά φιάλ.ην ρουμιού, ήν διέταζα νά κομίσωσιν έκεϊ, τοΰ ίατροΰ 

ούδεμίαν δίδοντος ελπίδα. Μετ' ολίγον έπαύσατο αλγών καί έν αύτώ 

άπέθανεν ό διαπρεπέστατος Έλλην αρχηγός τών παλληκαρίων. 

Θά μείνη ασαφές άν ό θάνατος τού ανδρός τούτου ύπήρξεν ευτύχημα 

ή ατύχημα διά τό μέλλον τών Ελλήνων, πάντως όμως μακροτέρα ζωή 

τούτου ήθελεν Ίσως δυσχεράνει τήν ϊδρυσιν τακτικών στρατευμάτων, διότι 

άμα εισαγομένου τοΰ συστήματος τούτου ήθελεν άπολεσθή ή γοη-

τεία αύτοΰ ' . 

Εν τοσούτω τή 9 Μαίου (ν.) παρεσκευάσθη πρός άπόπλουν ή απο-

στολή τοΰ στρατηγού Τσώρτς έν καιρώ νυκτός, έν δέ τώ στρατοπέδω 

τοΰ Φαλήρου έμειναν μόνον 1000—2000 παλληκάρια ύπό τόν Κίτσον 

Τζαβέλλαν. Τό τάγμα τών τακτικών καί φιλελλήνων έκ 400 ανδρών 

προσετέθη είς τήν άποστολήν, έγώ δέ μετά τοΰ Schniz le in καί 

R u e p p r e c h t έμείναμεν έν τή ημετέρα θέσει παρά τό πυροβολικόν, έξ 

ής ήδύνατό τις νά επισκόπηση κάλλιστα διά τοϋ τηλεσκοπίου τήν 

Κωλιάδα άκραν καί τήν μεταξύ ταύτης καί τών Αθηνών πεδιάδα τήν 

κυματοειδώς διογκουμένην πρός τήν Άκρόπολιν. 

1 Καίπερ αποφεύγοντες νά έκφέρωμεν κρίσεις περί τών γνωμών καί φρονη-
μάτων τοϋ Αϊδεκ, όφείλομεν ένταΰθα νά παραπέμψωμεν είς όσα γράφει ό ημέ-
τερος ιστορικός Κ. Παπαρρηγόπουλος περί τοΰ μεγάλου Ελληνος, ως καί περί 
τής άφρονος διαγωγής τοΰ Κόχραν έν τώ βιω του Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

(Σ . Μ.) 
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Τήν επαύριον πρό τής ανατολής τοΰ ηλίου άνέβην έκεϊ έπί τοΰ υψώ-
ματος καί πρός μεγάλην μου έκπληξιν εΐδον τά στρατεύματα, τά πάλιν 
έπί τής ξηράς άποβιβασθέντα, πυκνά ώς μύρμυκες νά κινώνται καί νά 
κτίζωσι ταμπούρια. Δέν κατενόησα τήν πράξιν ταύτην, ά φ ο ύ έν καιρώ 
νυκτός πορεία κατά τών Αθηνών ήτο μάλιστα δυνατή καί ένεκα τής 
εκπλήξεως τών Τούρκων θά έπετύγχανε βεβαίως, τοσούτω μάλλον καθ 
δσον ό Μακρυγιάννης έκ γενετής Αθηναίος, ό άποτελών τήν προφυλα-
κήν, έγίνωσκεν ακριβώς πάσαν όδόν καί άτραπόν. Βραδύτερον έμαθον 
δτι ό στρατηγός Τσώρτς έμεινεν έπί τοΰ πλοίου του, νομίζων καλόν 
εντεύθεν νά διευθύνη τήν έπιχείρησιν. 

Έν τοσούτω φαίνεται δτι ό Κιουταχής διέκρινε τάς κινήσεις τών 

Ελλήνων, διότι παρετήρησα κινούμενον έκ τής θέσεως τού στρατάρχου 

πλήθος πεζών πρός τόν ελαιώνα, έξ ού έξήρχοντο ϊλαι τινές ιππικού 

διευθυνόμεναι έν σπουδή κατά τού αριστερού κέρατος τών Ελλήνων. 

Προεϊδον τότε τό συμβησόμενον καί έπεμψα τόν έμόν Schniz le in ευθύς 

πρός τόν Τζαβέλλαν, είς όν κατέστησα γνωστά τά διατρέχοντα, κελεύ-

σας αυτόν νά προσβάλη παραχρήμα τήν θέσιν τών Τούρκων, ήτις μειο-

νεκτήσασα ένεκα τής εξαγωγής ανδρών ίσως ήδύνατο νά κυριευθή. Πάν-

τως Ομως ή έφοδος αύτη ήθελε παρακωλύσει τόν Πασάν νά πέμψη 

σπουδαίαν δύναμιν κατά τής ελληνικής αποστολής καί ούτως ήθελεν 

έλαφρυνθή ή θέσις ταύτης. Μετ ολίγον έπανήλθεν ό αξιωματικός μου 

φέρων τήν άπάντησιν τοΰ Τζαβελλα' « Ά ν ό κολονέλλος θέλη νά κάμω 

έφοδον, πρέπει νά μοί στείλη πρώτον χρήματα, διότι άλλως δέν δύνα-

μαι νά πράξω τ ι » . 

Ή άπόκρισις αύτη μ ' έξώργισεν, άλλ' άν έγίνωσκον κάλλιον τά 

συμβαίνοντα, δέν ήθελε μέ εκπλήξει τοσοΰτον. Ό Τζαβέλλας είχε λάβει 

παρά τοΰ Τσώρτς τήν διοίκησιν τών έν Φαλήρω στρατευμάτων, άλλά 

τοΰτο δέν παρεϊχεν αύτώ ίκανήν ίσχύν έπί τών άλλων παλληκαρίων όπως 

εκτέλεση τοιούτον κίνημα. Μόνον οί οικείοι αύτοΰ ήθελον υπακούσει, είς 

τούς άλλους Ομως ώφειλε νά ύποσχεθή άμοιβάς καί πρός τοΰτο είχεν ανάγ-

κην χρημάτων. Τοιούτων άλλως τε έστερούμην, καί ούτω πάντως ή έφο-

δος έδει νά μείνη ανεκτέλεστος, διότι ή φιλοπατρία καί ή κατανόησις τής 

ωφελείας τοΰ κινήματος τούτου δέν ήδύναντο νά παρορμήσωσι τούς Έλλη-

νας έπί τούτο. Ούτω μοί έξηγήθη ύστερον ή σχέσις τοΰ άρχηγοΰ πρόςτό 

στράτευμα του, ώς δικαιολογία τής διαγωγής ταύτης τοΰ Τζαβέλλα, 

τοΰθ' όπερ μοί ενίσχυσε τήν δυσμένειάν μου προς άτακτους πολεμιστάς. 
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Αυτός ό Καραϊσκάκης πολλάκις ήναγκά'ζετο, ώς ά ίδιος μοί διηγείτο, νά 

καταφεύγη είς παντοία μ,ε'σα, οσάκις δέν ειχε χρήματα, ϊνα κινή τά 

παλληκάριά του, παρ' οίς ουδέν έτελεσφόρει πλήν τών ύθλων ή τής άπε-

ραντολογίας, b lague ώς λέγουσιν οί Γάλλοι, ειμή ή μαντεία έκ τής 

ωμοπλάτης άρνίου όπτοϋ. Μετά τήν τελείαν άπόξεσιν τοΰ κρέατος έφε-

ρεν ά αρχηγός ταύτην πρό τού φωτός καί έκ τών μορφών τού φλεβικοΰ 

συστήματος άνεγίνωσκε τό μ,υστήριον τοΰ μ.ε'λλοντος καί τήν έπιτυχίαν η 

άποτυχίαν. Ε ίτα δέ συνεκάλει πολλάκις ές απροσδόκητου τούς ανθρώπους 

του, έλεγεν δ,τι παρετήρησε καί δ,τι είχε κατά νουν νά πράξη. Ούτοι δέ 

άκλονήτως πιστεύοντες είς τήν μαντικήν αύτοΰ δύναμιν εϊποντο αύτψ 

έκόντες καί πρόθυμοι, ή δέ επιτυχία έστεφεν ώς έπί τό πλείστον τήν έπι-

χείρησιν. Καί όμως έχων τις τοιούτον στρατόν μ,όνον εναντίον παρομοίου 

πολεμ.ικού συρφετού δύναται νά πράξη τι μετ' επιτυχίας. Ούτω δέ ό 

Καραϊσκάκης, . ένώ ηύδοκίμει πολεμ.ών κατά τών Αλβανών και τών 

Χαλδούπων τού Κιουταχή, ήδυνάτει νά άντεπεξε'λθη επιτυχώς κατά τών 

πτωχικών μέν άλλά τακτικών στρατευμ.άτων τού Ίμ.βραήμ.. 

Έν τοσούτω οί Τοΰρκοι συμ,ποσούμενοι είς 1500 — "2IMJU ανδρών 

παρήλασαν άπό τών σταθμ.ών αυτών έπί τών λόφων πρός τό άριστερόν 

κέρας τών άποβιβασθε'ντων Ελλήνων, σφαίραι δέ τίνες έρρίφθησαν άπό 

τής Ακροπόλεως μεταξύ αυτών, ούτως ώστε ό Κιουταχής προσδραμών 

αυτός διέταξε τήν κίνησιν έπί τά δεξιά, είτα δέ παρέταξε τόν στρατόν 

του, Οστις ούτως έμεινεν ακίνητων έπί μίαν καί ήμίσειαν ώραν. "Επι-

πτον έκ διαλειμμ.άτων κανονιοβολισμοί τίνες, ό'τε αίφνης οί Τοΰρκοι 

έφώρμησαν λάβροι κατά τών ήμ.ιτελών ελληνικών ταμ.πουρίων, έξ ών 

τά έγγύτερον όντα εντός ολίγου έγκατελείφθησαν, καί οί Τούρκοι ιππείς 

κατέκοπτον τούς φυγάδας - ομοίως οι τακτικοί καί οί φιλέλληνες έφευγον 

μ.ετά καλυτέραν πως άμυναν. Ή φυγή κατέστη γενική δτε τό ίππικόν 

τών Τούρκων παρενεβλήθη μεταξύ τών Ελλήνων καί τής θαλάσσης, 

πειρώμενον νά άποκόψη τήν είς τά πλοία έπάνοδον. Ό οπλαρχηγός 

Βάσος Μαυροβουνιώτης 1 , ό πρότερον ήδη έγκαταλιπών τοσούτον φαύ-

λως τόν πτωχόν Βούρβαχην καί είς όν επετράπη ή εφεδρεία, παρ'ό'λην 

τήν πείραν ήν είχον περί τής αδρανείας ή καί τής προδοσίας αυτού, 

μόλις παρατηρήσας τήν φυγήν τών άλλων στρατευμάτων, άντί νά 

1 Βραδύτερον ό ώραιος ούτος καϊ αθλητικών διαστάσεων άνήρ έγένετο πιστός 
οπαδός τοΰ βασιλέως "Οθωνος. 
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άναλάβη ταΰτα, ώρμησεν έν σπουδή πρός τά πλοία, άτινα έν μέρει 

δι' εύστοχων βολών παρεκώλυσαν τούς Τούρκους τής καταδιώξεως καί 

τής σφαγής. Αυτός ό λόρδος Κόχραν, όστις έξήλθεν είς τήν ξηράν, μόλις 

απέφυγε τήν αίχμαλωσίαν, οί δέ Ελληνες, καίπερ τότε πολυπληθέστεροι 

όντες τών Τούρκων, υπέστησαν σπουδαίαν ήτταν, άπολέσαντες περί τούς 

300 αιχμαλώτους καί ισαρίθμους νεκρούς, έν οίς τελευταίοις κατελέγοντο 

καί 30 τακτικοί καί φιλέλληνες. Τό τουρκικόν ίππικόν, εις ο οί Ελλη-

νες ουδέν είχον ν' άντιτάξωσιν, έκρινε τήν μάχην ταύτην, ήν ούτοι 

ήδύναντο νά έκφύγωσι προελαύνοντες ταχέως έν ώρα νυκτός. 

Ούτως έληξεν ή τότε αποστολή τού στρατηγού Τσώρτς. Τήν έσπέραν 

πάντες έπέβησαν τών πλοίων καί έφθασαν τήν έπομένην είς Πειραιά. 

Έγώ δέ έπανήλθον εις Πόρον, άτε μή έχων τοΰ λοιποΰ νά δράσω 

τι έν Φαλήρω, μετ ' ολίγον δέ έγκατελείφθη καί ή στρατηγική εκείνη 

θέσις, επειδή ουδείς ήδύνατο νά γίνη περαιτέρω λόγος περί άρσεως τού 

άποκλεισμού τής Ακροπόλεως άπ' εκείνου τού μέρους. 

Ό Γάλλος ναύαρχος (le R i g n y ένήργει διαπραγματεύσεις ύπερ τής 

ελευθέρας εξόδου τής φρουράς τής Άκροπόλες, άς ύπεστήριζε καί τό 

αύστριακόν ναυτικόν τοΰτο δέ έπραττεν ό πρώτος βεβαίως μάλλον 

χάριν τών αυτόθι έγκεκλεισμένων Φαβιέρου καί τών Γάλλων φιλελλήνων, 

καί ούτω τήν 5 Ιουνίου (ν.) παρεδόθη ή Ακρόπολις τών Αθηνών είς 

τούς Τούρκους, ή δέ φρουρά αυτής συγκειμένη έκ 2000 περίπου ψυχών 

διεπεραιωθη διά γαλλικών καί αυστριακών πλοίων είς Σαλαμίνα. 

Η προσωρινή Κυβέρνησις μετενάστευσεν είς Πόρον, ένθα έπραττε τά 

πτωχά αυτής έργα. Ό λοχαγός Hugler, οί υπολοχαγοί K r a z e i s e n , 

S c b o n h a m m e r καί ό ιατρός S c h r e i n e r , ώς και οί υπαξιωματικοί οί 

έλθόντες μετ ' αυτών είς Ελλάδα , επέστρεψαν είς Βαυαρίαν. Έν τώ 

μεταξύ είσέπλευσαν εις τόν λιμένα τοΰ Πόρου δύο βρίκια πλουσίως πεπλη-

ρωμένα αλεύρου, διπυρίτου, καπνιστών κρεάτων, λινοΰ, υποδημάτων κτλ. 

ύπό τών έξ Αμερικής φιλελλήνων, άτινα εφόδια ή Κυβέρνησις διέταξε 

νά κομισθώσιν είς τάς ύπ' αυτής μισθωθείσας άποθήκας. Δέν μοί έμελε διά 

ταύτα, διότι και αί έμαί άποθήκαι είχον βαθμηδόν τληρωθή, άλλ' έπε-

θύμουν τότε νά έπικουρήση καί ή Κυβέρνησις είς τήν φροντίδα περί τής 

συντηρήσεως τών στρατευμάτων. Αύτη όμως ήρξατο πωλοΰσα ο,τι 

δήποτε έκ τοΰ φορτίου τών Αμερικανών, άτε ευρισκομένη έν άδιαλείπτω 

άχρηματία. Τέλος μοί προέτεινε πρός άγοράν τά περιεχόμενα έν ταίς άπο-

θήκαις αυτής ώς χρήζουσα μετρητών διά τήν μετάβασιν αυτής είς Ν α ύ -
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πλιον, έγώ δέ, επειδή ή προτεινομένη τιμή ήτο λίαν μετρία (1000— 

1500 τάληρα, ώς νομίζω), παρέλαβον μετ ' έπιθεώρησιν ένεργηθεϊσαν 

ύπό τοΰ κ. K a r i n g τάς προμηθείας, άφ' ών πάντως ήδη ίκαναί ποσό-

τητες είχον άφαιρεθή. 

Μετ' ού πολύ ήκολούθησα τήν Κυβέρνησιν είς Ναύπλιον. όπου πάλιν 

έξερράγη ό εμφύλιος πόλεμος, τής Κυβερνήσεως καταφυγούσης είς τό 

θαλάσσιον φρούριον Μπούρτζι. 

Οί φρούραρχοι τοΰ Ιτς-Καλέ καί τής κάτω πόλεως μέ έξελιπάρουν 

νά αναλάβω τήν διοίκησιν τών τμημάτων τούτων τού Ναυπλίου, Οπερ 

όμως έγώ ώφειλον νά αποποιηθώ ένεκα τοΰ απλού λόγου, ότι ούτοι 

δέν ήθελον νά μοί άφήσωσι τακτικά στρατεύματα πρός φρούρησιν τής 

πόλεως καί έγώ, επειδή τοΰ λοιποΰ έπρεπε νά έμπιστεύωμαι είς τά παλ-

ληκάρια τών κυρίων τούτων, δέν έπεθύμουν νά χρησιμεύω ώς προστά-

της τών ενδεχομένων αμαρτιών των. 

Ό λόρδος Κόδριγκτων, παρ' ω πολλάκις προσεκλήθην, προσεπάθει νά 

άποκαταστήση τήν ειρήνην έν Ναυπλίω — σεβάσμιος γέρων, άλλ' έτι 

ρωμαλέος καί εύσταλής. Έ τ ι δέ ά Αυστριακός ναύαρχος Δάνδολος κατέ-

πλευσεν έπί τής Ένυοΰς καί ύπεδέξατο φιλικωτατα έμέ τε καί τούς 

Σνίτσλαϊν καί Σχίλχερ. Φαίνεται δέ ότι δέν απήρεσα αύτώ, διότι κατό-

πιν έμαθον παρά τοΰ κ. v. P r o k e s c h ότι λίαν κολακευτικώς άπεφή-

νατο περί έμοΰ, έλυπεϊτο δέ μόνον — ότι ήμην φιλέλλην. 

[Επεται συνέχεια]. 
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πρώτης όψεως παράδοξον, διότι εις τα πλείστα περισωθέντα μνημεία τα 

φέροντα όμοίαν παράστασιν ό Δανιήλ κατέχει τό μέσον μεταξύ τών 

λεόντων, εχων εκατέρωθεν τόν Άββακούμ και τόν άγγελον τοϋτο όμως 

δεν αποκλείει καϊ διάφορον διάταξιν τών προσώπων καϊ άλλην φάσιν τής 

σκηνής, όπερ και καθίστα κατάδηλον τό προκείμενον μνημεΐον. 

Ούχ ήττον ενδιαφέροντα, ύπό τινα δ' εποψιν πολυτιμότερα τής μεγά-

λης παραστάσεως είναι τά έν ταϊς εκατέρωθεν πλατείαις ταινίαις εικονί-

δια. Ταΰτα είναι ομοειδή έν τή άνω ώς καϊ έν τή κάτω ζώνη. Τά εικο-

νίδια ταΰτα είναι οικίσκοι μετά γωνιώδους στέγης, έχοντα προς δεξιάν 

τήν είσοδον, εις ήν οδηγεί κλίμαξ.Έπί τών μακρών πλευρών άνωθεν τοϋ 

ύψηλοΰ κρηπιδώματος, εις τρία διαιρουμένου, εύρηνται σταυροί εντός 

κύκλων, ένώ έν τη, προσόψει κάτωθεν τοϋ αετώματος ότέ μεν εΰρηται 

έν τετραγώνω ισοσκελής σταυρός ότέ δέ παραπετάσματα, ενίοτε δε 

αμφότερα ταΰτα. Μεταξύ τών οικοδομημάτων τούτων εικονίζονται δέν-

δρα, ών ό κορμός χωρίζεται εις δύο μεγάλους κλάδους, άνωθεν δ' αυτών 

εΰρηται σταυρός εντός κύκλου. Ά ξ ι α ι πολλής προσοχής είναι αί έπιγρα-

φαί αί παρακείμεναι έν τώ πεδίω. Έν τή άνω λωρίδι ό πρώτος οικίσκος 

ό κείμενος άνωθεν τοΰ Άββακούμ επιγράφεται Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ο Ν Τ Ο Υ 

Α Γ Ι Ο Υ / Μ Ι Χ Α Η Ρ Ο C ό δεύτερος ό άνωθεν τής μέσης μορφής Μ Α Ρ Τ Υ -

ΡΙΟΝ C T E / Φ Α Ν Ο Υ , ό τρίτος E K Λ H C I A Μ Ε Γ Α Λ Η , τοΰ τετάρτου 

έξιτήλου όντος έκ τής επιγραφής σώζεται ή άρχή Μ A P T Y P I . . . . 

Έν τή κάτω λωρίδι ό πρώτος προς άριστεράν οικίσκος φέρει τήν έπι-

γραφήν [MAPTY]PION Τ Ο Υ Α Γ Ι Ο Υ Γ Ο Ρ Ο C . Έ κ τών 

άλλων επιγραφών ουδεμία δύναται ν' άναγνωσθη ασφαλώς. Υπάρχουσιν 

όμως δύο χωριστά τεμάχια τοΰ υφάσματος, εν έκ τής άνω λωρίδος, έν 

ώ διασώζεται οικίσκος και δένδρον μετά τής επιγραφής Μαρτύρων τής 

άγιας Σωσάνης, παρ ή ίχνη δευτέρου δένδρου, και έτερον έκ τής κάτω 

λωρίδος φέρον οίκίσκον και δένδρον μετά τής επιγραφής Μαρτύριον 

Ά κ α . . . . (πιθανώτατα Άκακίου). Κατά τάς έπιγραφάς ταύτας τά 

οικοδομήματα παριστώσι τά μαρτύρια τών άγιων Μιχαήλ, Στεφάνου, 

Σωσάνης, Άκακίου και δύο άλλων, προσέτι δέ μεγάλην τινά Έ κ κ λ η -

σίαν.Εκείνο όπερ ξενίζει πως είναι Οτι εις τήν έπιγραφήν τοϋ μαρτυρίου 

τοΰ Στεφάνου ελλείπει ή προσωνυμία άγιος, ήτις ύπαρχει εις τάς άλλας 

περισωθείσας έν τή άνω και κάτω λωρίδι έπιγραφάς. Μαρτύρων σημαίνει 

τόν τάφον μάρτυρος, τόν άνωθεν αύτοΰ ϊδρυμένον βωμόν ώς και τόν ναόν 

τόν περιβάλλοντα ταΰτα έν 'Ρώμη, σχετικώς βραδέως ήρξαντο έπονομά-
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ζοντες τους ναούς άπό τών άγιων, έν τή Ανατολή δ' όμως τούτο έγέ-

νίτο πολλώ ένωρίτερον. Ηδη τώ 354 γνωρίζομεν έκ τίνος επιγραφής έκ 

Συρίας ότι ίδρύθη παρεκκλήσιον διά τόν άγιον Σέργιον (Le B a s - W a d -

d l ington, V o y . a r c h e o l . 2124). Ό επίσκοπος Άμασείας Άστέριος 

(άποθ. περί τό 410) εγκωμιάζει τήν λαμπρότητα τών τάφων καί τών 

οικοδομημάτων, άτινα ήδη κατά τήν Α ' εκατονταετηρίδα ίδρύοντο πρός 

τιμήν τών μαρτύρων. Υποδείγματα τούτων έστωσαν οί ύπό τοϋ Αστε-

ριού μνημονευόμενοι ναοί τής άγιας Ευφημίας έν Χαλκηδόνι καί τού αγίου 

Θεοδώρου Τήρωνος παρά τήν Άμάσειαν, τήν έδραν τοϋ Αστεριού. Πολύ-

τιμα δέ πορίσματα είς τήν έρευναν τών τοιούτων μνημείων παρέσχον αί 

γενόμεναι άνασκαφαί έν Σαλώναις καί τή βορείω Α φ ρ ι κ ή 1 . 

Η άπεικόνισις τών μαρτυρίων έπί τών παρυφών τοϋ βερολινίου υφά-

σματος, άτινα μέχρι τούδε δέν έχουσιν ουδέν τό άνάλογον έν τή αρχαία 

χριστιανική γραφική, προφανώς δέν δύνανται νά νομισθώσιν ακριβείς 

αναπαραστάσεις τών συγχρόνων αύτοϊς μαρτυρίων. Ένταΰθα πιθανώ-

τατα έχομεν τήν στερεότυπον μέθοδον τής απεικονίσεως ιερών οικοδο-

μημάτων έπί τών υφασμάτων, ώς έν τοις γλυπτοΐς προκειμένου περί τοΰ 

θαύματος τοΰ Λαζάρου έχομεν έν τή απεικονίσει τοΰ τάφου αύτοΰ τήν 

γνωστόν ναίδιόσχημον κρύπτην 2 . Τό στερεότυπον τοΰτο έν ταϊς άπεικο-

νίσεσιν οικοδομημάτων παρατείνεται μέχρι τέλους τής πρώτης άπό Χρι-

στού χιλιετηρίδος,ώς τοΰτο καθίσταται κατάδηλον έκ τών μικκυλογρα-

φιών τοΰ έν Ούχτρετ νΰν ευρισκομένου ψαλτηρίου. Τόν τρόπον τούτον ή 

χριστιανική τέχνη έκληρονόμησεν έκ τής ελληνιστικής τέχνης μόνον οί 

σταυροί έν τώ βερολινίω ύφάσματι χαρακτηρίζουσι τά οικοδομήματα ώς 

χριστιανικά. Οσον άφορα είς τήν έν τή άνω ζώνη Μεγάλην Έκκλησίαν, 

αύτη δέν δύναται νά υποβοήθηση ήμάς, ώς ήδύνατό τις νά ύπολάβη, είς 

τήν άνεύρεσιν ώρισμένως τοΰ τόπου, ένθα έγένετο χρήσις τοϋ υφάσματος 

έν Αιγύπτω, διότι κατά τήν Δ ' εκατονταετηρίδα πάσα πολυάριθμος 

χριστιανική κοινότης είχε μίαν Μεγάλην Έκκλησίαν. 

Τοιούτο είναι τό ύφασμα τοΰ βερολινίου μουσείου, ύπό πλείστας επό-

ψεις τό πολυτιμότατον τής όλης σειράς νΰν έρχόμεθα είς έτερον τεμά-

χιον, όπερ εύρηται νΰν έν Λιψία. Τοΰτο έχει κυανοϋν τό έδαφος, έφ' ού 

εκτυλίσσεται λευκή παράστασις καλώς διατηρούμενη (είκ. 35), ήτις είναι 

1 Strzygowski, Orient Oder Rom, σελ. 96. 
2 Ιδε ανωτέρω εν σελ 49 τήν σαρκοφάγων τοϋ Λατερανοΰ. 
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τοιαύτη - κάτωθεν παρυφής, ήτις παρουσιάζει εναλλάξ κύκλους ροδάκων 
καί άλλων ποικίλων κοσμημάτων καί ομαλά τόξα, απεικονίζονται τρεις 
άνδρες ιστάμενοι μετά στεφάνων δόξης. Ό πρώτος πρός άριστεράν στρε-
φει δεξιά - τό μερος τοϋ σώματος αύτοΰ τό πρός τόν θεατήν είναι 
γυμνόν, ίδια δέ καταφανής είναι ή γαστήρ αύτοΰ μετά τοΰ όμφαλοΰ 
έκ δέ τοΰ άριστεροΰ ώμου καταπίπτει ίμάτιον καλύπτον τό κάτω μερος 
τοϋ σώματος. Η άγενειος αύτοΰ κεφαλή είναι υψωμένη, τά χαρακτη-
ριστικά τοΰ προσώπου είναι χονδροειδή, ή δέ κόμη ούλη. Ό άνήρ εκτεί-
νει τόν έτερον βραχίονα πρός τήν δευτέραν έν τή είκόνι μορφήν, ήτις 
προβαίνει πρός δεξιάν εκτείνουσα τόν δεξιόν βραχίονα. Είναι δέ καί ή 
μορφή αύτη ανδρός αγένειου, έχοντος ωσαύτως ούλην τήν κόμην. Ό 
τρίτος πωγωνοφόρος άνήρ παρίσταται βαίνων ομοίως πρός δεξιάν, έχων 
τόν δεξιόν αύτοΰ βραχίονα ύψωμένον εντός τοΰ μανδύου αύτοΰ. Μεταξύ 
τοΰ πρώτου καϊ τοΰ δευτέρου ανδρός εύρηται επιγραφή κεκολοβωμένη 

ήδε· -+- ΟΙ ΔΡΩΠΩΝ, ήν ό κ. S t r z y g o w s k i άναγι-
νώσκει «(5 Χριοτός οί[ώμενος του υ]δρωπων». Κάτωθεν εικονίζονται 

κλίματα μετά σταφυλών, μεταξύ δέ τοΰ δευτέρου καί τοΰ τρίτου ανδρός 

έν ύψηλόν φυτόν μετά στρογγυλών φύλλων. Ό S t rzygowsk i προσθέ-

τει Οτι, άν ορθώς συμπληροϊ τήν έπιγραφήν καϊ άν ασφαλώς έρμη-

νεύη, τήν παράστασιν, ενταύθα εικονίζεται ή ίασις τού ύδρωπιώντος ' . 

Τό τελευταϊον ύφασμα (είκ. 36) είναι έν αντιθέσει πρός τά προηγη-

θέντα μετάξινον καί απόκειται έν τώ μητροπολιτικοί ναώ τής γαλλικής 

πόλεως S e n s . Έν αύτώ παρίσταται έν έπαναλήψει ή αποστολή τοΰ 

Ιωσήφ ύπό τοΰ Ιακώβ είς τούς αδελφούς αύτοΰ, ό άγγελος παρέχων 

αύτώ καθ' όδόν πληροφορίας καί ή άφιξις αύτοΰ παρά τοις άδελφοϊς 

ποιμαίνουσι πρόβατα. 

Τά μνημεία ταϋτα τής πρώτης χριστιανικής τέχνης τής Ανατολής 

είναι μεγίστης σπουδαιότητος, διότι δι ' αυτών, ώς εϊπομεν καί ανωτέρω, 

γίνεται τό πρώτον ήδη γνωστός κλάδος σπουδαιότατος τής αρχαίας 

χριστιανικής τέχνης, όστις προώρισται μεγάλως νά έπικουρήση είς τήν 

έρευναν τών σκοτεινών άρχων τής γραφικής έν τή Ανατολή. Πρό 

αυτών τά μόνα μνημεία ατινα έχρησίμευον ώς χρονολογική αφετηρία 

ήσαν αί μικκυλογραφίαι ή ίστορίαι (min ia tures) τής συριακής Βίβλου 

1 Orient oder Rorn αυτόθι. 
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τού R a b u l a (568) και τα τορνεύματα της λεγομενης καθέδρας του 
Μαξιμιανού, περί αυτά δε συνεσωρευον οί έρευνηταί της χριστιανικής 
τεχνης πάντα τά άλλα, δηλαδή τάς ληκύθους (ampulae) της Μον-
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ται κατάδηλον έν τοις εικονογραφικούς μνημείοις - τής Γενέσεως έν Βιέννη, 
τού λεγομένου ειληταρίου Ιησού τού Ναυή, τού κωδικός τού R o s s a n o 
καί τών ξυλογλυφημάτων τής θύρας τής Σαβίνης. Περί αυτών παρα-
τηρεί δικαίως ό S t rzygowsk i ότι ευρισκόμεθα καί νύν έν τή αυτή 
άσαφεία ώς κατά τούς χρόνους του W a a g e n , τού S c h n a a s e καί του 
U n g e r . Είς τάς ές Αιγύπτου όμως κεχρωματισμένας εικόνας εύρίσκο-
μεν σύμπλεγμα τύπων, όπερ εί καί μή ασφαλώς κεχρονολογημένον ούχ 
ήττον δύναται νά τοποθετηθή ασυζητητί είς τήν Άνατολήν καί μάλι-
στα είς ώρισμένην αυτής χώραν, τήν Αίγυπτον.Ενταύθα δέον νά τεθή ή 
αφετηρία. Τ ά μέχρι τούδε προελθόντα είς φώς έκ τών αιγυπτιακών 
τάφων υφάσματα παρέχουσι πλείστας ελπίδας ότι διά τού χρόνου καί 
άλλα μνημεία θέλουσι προκύψει έκ τών ανεξάντλητων τούτων μεταλ-
λείων, ώς ειπείν, τής τέχνης καί τής φιλολογίας 1, άτινα θά παράσχωσι 
τήν κλείδα πολλών σκοτεινών τεχνικών ζητημάτων τής εξελίξεως τής 
τέχνης έν τή Ανατολή. Τά μέχρι τούδε γνωστά τεμάχια τών ύφασμά-
των ευρέθησαν πάντα έν Αίγύπτω. Περί πολλών έξ αυτών γινώσκομεν 
ασφαλώς ότι προέρχονται έξ A c l i m i m , περί δέ τών άλλων ότι ήγορά-
σθησαν έν τή εμπορία τών αιγυπτιακών αρχαιοτήτων προέρχονται όθεν 
καί ταύτα είτε έξ A c l i m i m είτε έκ F a j o u m . Η A c l i m i m (Πανόπο-
λις) ύπό τού Στράβωνος ( Ι Ζ ' , 813) μνημονεύεται ώς τό κατ'εξοχήν 
ύφαντουργικόν κέντρον τής Αιγύπτου. Καί ή Ολη δ' Αίγυπτος κατά τούς 
χρόνους εκείνους έγένετο όνομαστή διά τήν ύφαντουργίαν τού λινού. 

Τά ανωτέρω υφάσματα, όσον άφορα είς τήν κατασκευήν, παρουσιά-
ζουσι μεγάλην απλότητα είς τήν ύφανσιν, γενομένης χρήσεως του απλού 
διασταυρουμένου τρόπου τεσσάρων κλωστών, ώς είς τά έν Ελλάδι νύν 
έν χρήσει μικρά χειροκίνητα υφαντήρια (αργαλειούς). Ό διπλούς χρωμα-
τισμός αυτών έγένετο ώς έξης έπί τού λινού ύφάσματος έσχεδιάζοντο 
πρώτον αί εικόνες καϊ είτα διά τεχνικών μέσων καθίσταντο ανεπηρέαστοι 
ύπό τού χρώματος, είς δ ζέον έν λέβητι ένεβαπτίζοντο τά υφάσματα. 
Ούτω συνέβαινεν ώστε, καίτοι έν τώ λέβητι έν μόνον χρώμα υπήρχε, νά 
έξέρχωνται έξ αυτού τά ύφάσματα δίχροα. Ήδη ό Πλίνιος μνημονεύει 

1 Πόσα οφείλει ή φιλολογία είς τούς αιγυπτιακούς τάφους, είς πάντας είναι 
γνωστόν. Αρκεί νά μνημονεύσωμεν τήν περιβόητον Πολιτειαν Αθηναίων του 
Αριστοτέλους, τούς μιμιάμβους τοΰ Ηρώδου, τοΰ Βακχυλίδου και τοΰ Υπε-

ρείδου τά μεγάλα αποσπάσματα. 

Eικ. 3 6 . To εν Sens ϋψασμα ( S t r z y g o w s k i ) . 

ζης, τάς μικκυλογραφίας τοϋ Ευαγγελίου τοϋ Έτζμιατζ ίν , τάς επί έλε-

φαντος γλυφάς κτλ. Ά λ λ α εις τήν χρονολόγησιν τών τελευταίων τού-

των και είς τήν προελευσιν αυτών δέν κατωρθωθη, μεχρί τοϋδε παρ όλας 

γενόμενας εργασίας νά τεθώσιν ασφαλή χρονικά όρια. Ιδία τοϋτο γίνε-
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τοιούτου είδους ύφαντουργικήν βιομηχανίαν έν Αίγύπτω, έξ ού τεκμαι-

ρομεθα ότι αύτη ανέρχεται είς χρόνους αρχαίους. Τοΰτο είναι σπουδαιό-

τατον διά τήν χρονολόγησιν τών προκειμένων υφασμάτων, διότι δυνά-

μεθα ν' άναβιβάσωμεν τόν κλάδον τούτον τής χριστιανικής τέχνης είς 

όσον θέλομεν άρχαίαν έποχήν. Οσον άφορα όμως είς τό κατώτατον 

χρονικόν σημείον είς ό θά ήδυνάμεθα νά καταβιβάσωμεν τήν τοιαύτην 

βιομηχανίαν, δυστυχώς στερούμεθα ακριβών τεκμηρίων.Υφάσματα αιγυ-

πτιακά ανάλογα πρός τά προκείμενα μνημονεύονται έν ταίς πηγαίς κατά 

τάς εκατονταετηρίδας Δ', Ε ' και έτι μεταγενέστερον. Τοιαύτα βεβαίως 

υφάσματα έχει ύπ' όψιν ά επίσκοπος ΚύπρουΈπιφάνιος (άποθ. τώ 402), 

όταν έν επιστολή γραφείση τώ 349 πρός Ίωάννην έπίσκοπον Ιερουσα-

λήμ μνημονεύει παραπετάσματος κεχρωματισμένου, όπερ έκρέματο πρό 

τής θύρας τοΰ ναού παλαιστινιακής τίνος πόλεως, έχον παράστασιν είτε 

τοΰ Χρίστου είτε άγιου τινός. Τοιαύτας εικόνας έπί αιγυπτιακού λινοΰ 

έχει ύπ'όψιν καί ό Παυλίνος επίσκοπος Νώλης (410 — 431), ότε μεταξύ 

τών δώρων τών προσενεχθέντων είς τόν ναόν τής πόλεως ής προίστατο 

αναφέρει καί vela seu p u r o s sp lend ida l ino sive colorat is tex-

tum fucata figuris1. 

Τών υφασμάτων τούτων, ώς έκ τών ανωτέρω πηγών δηλοΰται, χρή-

σις εγίνετο μάλιστα έν τή διακοσμήσει τών ναών, ό ιδιόρρυθμος δέ 

χαρακτήρ τής τεχνοτροπίας αυτών ίδια καταφαίνεται έν ταίς κεφαλαίς 

τοΰ 'Αββακούμ καί τοΰ Δανιήλ έν τώ έρυθρώ ύφάσματι τοΰ βερολινίου 

μουσείου, αΐτινες, καίτοι όμοιάζουσι πρός τάς επικρατούσας έν τή ρω-

μαϊκή τέχνη έπί Μάρκου Αυρηλίου κατά τήν κόμην καί τό γενεών, έχου-

σιν όμως τήν έκτέλεσιν έλευθερωτέραν, μάλλον άνειμένην, μάλλον έλλη-

νιστικώς άτομικήν ή έν Ρώμη καί βραδύτερον έν Κωνσταντινουπόλει. 

Αί κεφάλαι αύται δύνανται νά παραβληθώσι πρός τάς κεφάλας τών δύο 

πωγωνοφόρων ανδρών τών έν τή έτερα τών στενών πλευρών τής σαρκο-

φάγου τής Σελευκείας. Οσον άφορα Ομως είς τό κυανοΰν ύφασμα τής 

συλλογής R e i n h a r d t , έν αύτώ καταφανής γίνεται έτερα τεχνοτροπία 

οί τύποι τών μορφών αύτοΰ πλησιάζουσι μάλλον πρός τόν παλαιόν 

βυζαντιακόν κύκλον τής τέχνης, ού μνημείον σημαντικώτερον είναι ή 

λεγομένη καθέδρα τοΰ Μαξιμιανοΰ καί είς ον υπάγονται ποικίλα έξ έλε-

φαντος μικροτεχνήματα, πυξίδες κτλ. 

* Strzygowski, Orient oder Rom, σελ. 109 κ. ε. 
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Έ κ τών δύο τούτων υφασμάτων τό έρυθρόν κλίνει ν' άποδειχθή ό κ. 
S t r z y g o w s k i ώς άρχαιότερον, νά τοποθέτηση δέ αυτό είς τήν Δ ' εκα-
τονταετηρίδα, διότι, ώς παρατηρεί, ό σταυροφόρος στέφανος καϊ αι 
πτέρυγες τοΰ αγγέλου δέν αντίκεινται πρός τήν χρονολόγησιν ταύτην. 
άφ' ού πρόκειται περί ανατολικού καί ουχί ρωμαϊκού τεχνουργήματος. 
Τούτο όμως, ώς επιλέγει ό επιφανής βυζαντινολόγος, είναι απλώς από-
πειρα χρονολογόσεως άνευ αναντίρρητων αποδείξεων, ίσως δέ νεώτερα 
ευρήματα καθορίσωσιν άσφαλεστερον τήν χρονολόγησιν αυτών. 

Έτεραν κατηγορίαν τής έν τή Ανατολή πρώτης χριστιανικής γραφι-
κής, πολλώ σπουδαιοτέραν τής ανωτέρω, αποτελούσα αί έπί λινοΰ υφά-
σματος (μουσαμά) δι' έγκαυστικής εικόνες, ής όμως κατηγορίας ατυχώς 
δέν διεσώθησαν μνημεία. Περί τών εικόνων τούτων πληροφορίας κατά τό 
μάλλον ή ήττον επαρκείς διέσωσαν ήμΐν οί εκκλησιαστικοί συγγραφείς τών 
Δ ' καί Ε ' εκατονταετηρίδων. Ανάγκη δέ ν' άντιδιαστείλωμεν ταύτας 
πρός τά αιγυπτιακά υφάσματα, διότι ταΰτα δέν παρουσιάζουσι πρα-
γματικάς έν τή κυρία τής λέξεως σημασία εικόνας. Έ κ τών συγγραφέων 
τών μνημονευόντων εικόνας δι ' έγκαυστικής έπί υφάσματος εξαιρετικής 
σημασίας είναι ό επίσκοπος 'Αμασείας 'Αστέριος, όστις έν τή περιγραφή 
ή εκφράσει τοΰ μαρτυρίου τής αγίας Ευφημίας έν Χαλκηδόνι παρέχει 
ήμΐν πολυτιμοτάτας πληροφορίας περί τών εικόνων αΐτινες παρίστων 
τάς διαφόρους σκηνάς τοΰ μαρτυρίου αυτής. Ή έκφρασις αύτη τοΰ 
Αστεριού 8?vat καί κατά τοΰτο αξιοσημείωτος ότι έγένετο χρήσις αυτής 
ώς μαρτυρίας άξιοχρέου έν τή δευτέρα συνόδω τής Νικαίας (787), έν ή 
συνεζητήθη τό περιβόητον περί προσκυνήσεως τών εικόνων ζήτημα τό 
συντάραξαν έκ θεμελίων τήν αύτοκρατορίαν τής Ανατολής 1 . 

Ή έκφρασις τοΰ 'Αστερίου έχει ούτω 

Πρώην μέν, ώ άνδρες, Δημοσθένην έχων έν χερσί τόν δεινόν, και 
Δημοσθένους εκείνα, ένθα δή τόν Αίσχίνην πικροϊς βάλλει τοις ένθυμή-
μασιν έγχρονίσας δέ τόν λόγον καϊ πυκνωθείς τήν διάνοιαν, άνέσεως 
έδεόμην καί περιπάτου, ώστε μοι λυθήναι μικρόν τής ψυχής τό πονού-
μενον. Προελθών δέ τοΰ δωματίου καί ολίγα τοις γνωρίμοις συμβαδίσας 
έπ' αγοράς, εκείθεν είς τό τοϋ θεοΰ τέμενος άφικόμην εϋξόμενος έν 
σχολή. Ώ ς δέ καί τούτου τυχόν ένα δή τών υπόστεγων δρόμων έβάδι-
ζον, είδον έκεϊ γραφήν τινα καί μοι κατάκρας είλεν ή θέα. Εύφράνορος 

Strzygowski, Orient oder Rom, σελ. 118 κ. έ. 
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αν είπες είναι το φιλοτέχνημα, ή τίνος εκείνων τών παλαιών, οί τήν 

γραφήν ήραν εις μέγα, έμψυχους ολίγου δέοντος έργασάμενοι πίνακας. 

Λεΰρο δ' εί βούλει (καί γάρ σχολή νΰν διηγήματος) φράσω σοι τήν γρα-

φήν. Ουδέ γάρ φαυλότερα πάντως τών ζωγράφων οί μουσών παίδες έχο-

μεν φάρμακα. 

Γυνή τις ιερά, παρθένος ακήρατος, Θεώ τήν σωφροσύνην καθιερώ-

σασα Εύφημ.ίαν καλοϋσιν αυτήν. Τυράννου δέ ποτε τους εΰσεβοϋντας 

έλαΰνοντος, μάλα προθΰμως τόν έπί θανάτω εϊλετο κίνδυνον. Οί δέ δή 

πολϊται καί κοινωνοί τής θρησκείας, υπέρ ής έτελεύτησεν, ώς άνδρείαν 

όμοΰ καί ϊεράν τήν παρθένον θαυμάσαντες, πλησίον του ίεροΰ τήν θήκην 

δειμάμενοι καταθέμενοί τε τήν λάρνακα τιμάς τελοΰσιν αυτή τήν έ τή -

σιον έορτήν κοινήν καί πάνδημον ποιοΰντες πανήγυριν. Οί μέν ούν τών 

τοΰ Θεοΰ μυστηρίων ίεροφάνται καί λόγω τιμώσι τήν μνήμην άεί, καί 

Οπως έξετέλεσε τόν τής καρτερίας αγώνα, έπιμελώς τους συνιόντας λαούς 

έκδιδάσκουσιν. Ό δέ δή ζωγράφος ευσεβών καί αυτός, διά τής τέχνης 

κατά δύναμιν πάσαν τήν ίστορίαν έν σινδόνι χαράξας, αύτοΰ που περί 

τήν θήκην ιερόν άνέθηκε θέαμα. Έχει δέ ώδε τό φιλοτέχνημα. 

«Υψηλός έπί θρόνου κάθηται δικαστής, πικρον καί δυσμενές βλέπων 

είς τήν παρθένον (οργίζεται γάρ ότ' άν έθέλη καί ταίς άψύχοις ύλαις ή 

τέχνη). Δορυφόροι δέ τής αρχής καί στρατιώται πολλοί οί μέν τών 

ύπομνημάτων υπογραφείσας δέλτους φέροντες καί γραφίδας - ών θάτερος 

άναρτήσας άπό τοΰ κηρού τήν χείρα, βλέπει πρός τήν κρινομένην σφο-

δρώς, όλον έκκλίνας τό πρόσωπον, ώσπερ κελευόμενος αυτή γεγονώτερον 

λαλείν, ίνα μή κάμνων περί τήν άκοήν εσφαλμένα γράφη καί επιλήψιμα 

Εστηκε δέ ή παρθένος έν φαιώ χιτώνι καί ίματίω τήν φιλοσοφίαν 

σημαίνουσα ώς μέν έδοξε τώ γραφεί καί τήν όψιν αστεία, ώς δ' έμοί 

δοκεϊ, τήν ψυχήν κεκαλλωπισμενη ταϊς άρεταίς. Αγουσι δ' αυτήν πρός 

τόν άρχοντα δύο στρατιώται, ό μέν έλκων έπί τά πρόσω, ό δέ κατόπιν 

επείγων. Κεκραμένον τής παρθένου τό ήθος αίδοϊ καί στερρότητι. Νεύει 

γάρ είς γήν ώσπερ έρυθριώσα τάς όψεις τών αρρένων έστηκε δέ άκατά-

πληκτος, ουδέν πάσχουσα πρός τόν αγώνα δειλόν, ώς έγωγε τούς άλλους 

τέως έπήνουν ζωγράφους, Οτ' άν έθεασάμην τής γυναικός εκείνης τής 

Κολχίδος τό δράμα, Οπως μέλλουσα τοίς τέκνοις έπιφέρειν τό ξίφος, 

ελέω καί θυμώ μερίζει τό πρόσωπον, καί θάτερος μέν τών οφθαλμών τήν 

όργήν εμφανίζει, θάτερος δέτήν μητέρα μηνύει, φειδομένην καί φρίττουσαν 

νΰν δέ τό θαύμα άπ' εκείνης τής εύνοιας πρός ταύτην μετατέθεικε τήν 
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γραφήν. Καί σφόδρα γε άγαμαι τοΰ τεχνίτου, ότι μάλλον έμιξε τών 
χρωμάτων τό ήθος αιδώ τε όμοΰ καί άνδρείαν κεράσας, πάθη κατά φύσιν 
μαχόμενα. 

Προβαινούσης δ' είς τά πρόσω τής μιμήσεως, δήμιοι τίνες έν χιτωνί-
σκοις γυμνοί ήδη ε'ίχοντο τοΰ έργου καί ό μέν δραξάμενος τής κεφαλής 
καί άνακλίνας είς τό κατόπιν, παρείχε τώ έτέρω ευπρεπές είς τιμωρίαν 
τής παρθένου τό πρόσωπον ό δέ παραστάς έξέκοπτε τών οδόντων. 
Σφΰρα καί τέρετρον φαίνεται τής τιμωρίας τά όργανα. Λακρύω δέ το 
εντεύθεν καί μοι τό πάθος έπικόπτει τόν λόγον. Τάς γάρ τοΰ αίματος 
σταγόνας ούτως έναργώς έπέχρωσεν ό γραφεύς, οστε είποις άν προχεϊσθαι 
τών χειλέων αληθώς και θρηνήσας άπέλθοις. Δεσμωτήριον μετά ταύτα καί 
πάλιν ή παρθένος σεμνή έν τοίς φαιοίς ίματίοις κάθηται μόνη, έκτείνουσα 
τώ χεϊρε προς ούρανόν καί καλοΰσα Θεόν έπίκουρον τών δεινών ! Ευχό-
μενη δέ ταύτη φαίνεται υπέρ κεφαλής τό σημείον, ό δή Χριστιανοίς 
προσκυνεϊσθαί τε πέφυκε καί έπιγράφεσθαι, σύμβολον, οιμαι, τοΰ πάθους, 
όπερ αυτήν έξεδέχετο. Ευθύς γοΰν καί μετ ' ολίγον, πύρ άλλαχοΰ σφο-
δρόν ό ζωγράφος άνήψεν, έρυθρώ χρώματι, ένθεν καί ένθεν έπιλαμφθέντι, 
σωματοποιήσας τήν φλόγα. Ίστησι δέ μέσην αυτήν, τάς μέν χείρας 
πρός ούρανόν διαπλώσασαν, άχθηδόνα δ' ούδεμίαν έπκρέρουσαν τώ 
προσώπω άλλά τουναντίον γεγηθυϊαν, ότι πρός τήν άσώματον καί 
μακαρίαν έξεδήμει ζωήν. Μέχρι τούτου καί ό ζωγράφος έστηκε τήν χείρα, 
κάγώ τόν λόγον 

Εκ τής μεθοδικής έρεύνης τού χωρίου τοΰ Αστεριού ό S t r z y g o w s k i 
εξάγει ότι ό κύκλος τών εικόνων τοΰ μαρτυρίου τής αγίας Ευφημίας, 
πολιούχου Χαλκηδόνος, άπετελείτο έκ τεσσάρων σκηνών. 1) Ή μάρτυς 
πρό τού δικαστού σκηνή, παρατηρεί ό S t r z y g o w s k i , ήτις ύπομιμνή-
σκει τάς σκηνάς τού Πιλάτου έν τώ κώδικι τού Rossano . 2) Τ Ι φρι-
κωδώς πραγματιστική σκηνή τής εξαγωγής τών οδόντων τής μάρτυρος, 
ήν δέν άνέμενέ τις κατά τήν Δ ' εκατονταετηρίδα. 3) Η Ευφημία έν 
τή είρκτή. 4) Η μάρτυς προσευχομένη έπί τής πυράς. Εις ταΰτα 
προσθετέον τήν είσαγωγήν τοΰ Αστεριού, τήν τεχνικήν αύτοΰ κρίσιν 
περί τών εικόνων, ήτις κατά τοΰτο είναι μάλιστα ενδιαφέρουσα ότι έν 
αύτη συγκρίνεται ή τέχνη τών είκόνων τοΰ μαρτυρίου πρός την άρχαίαν 

Αστεριού Είς μαρτύριον τής πανευφημου μάρτυρος Ευφημίας έκφρασις, 
έν Πάτρολ. Migne τόμ. Μ' σ. 333 — 337. 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

έλληνικήν τεχνην καί όχι τήν ρωμαϊκήν, ώς ήδύνατό τις ν' αναμένη. 

Περί τής τεχνοτροπίας τοΰ κύκλου τούτου τών εικόνων, ασφαλώς δυνά-

μεθα νά συμπεράνωμεν έκ τών λόγων τοΰ Αστεριού, Οτι ήσαν έσχεδια-

σμέναι έπί λινοΰ υφάσματος δι' έγκαυστικής· εντεύθεν εξηγείται ή φυσι-

κότης τού χρωματισμού τοΰ αίματος τής μάρτυρος καί ά ζωηρός σχη-

ματισμός τών φλογών μετά τής πέριξ ερυθράς αναλαμπής. 

Έκ τών άλλων πηγών αΐτινες μεγάλως συμβάλλουσα είς τήν έρευναν 

τής γραφικής τών χρόνων τούτων άξιοσημείωτον είναι έν χωρίον Βασι-

λείου τοϋ Μεγάλου, έν ώ γίνεται μνεία διαταγής προς τούς ζωγράφους 

Αντιοχείας, όπως ούτοι είκονίσωσι διά τών ζωηρότατων χρωμάτων τό 

μαρτύριον τοΰ άγιου Βαρλαάμ έπί τοΰ τάφου αύτοΰ 1 , καί ή ύπό τοΰ 

Γρηγορίου Νύσσης (άποθ. 403) λεπτομερής περιγραφή τών εικόνων τής 

βασιλικής τής ιδρυθείσης έπϊ τού μαρτυρίου τοΰ άγιου Θεοδώρου τοϋ 

Τήρωνος, έν Εύχαίτοις παρά τήν 'Αμάσειαν 2 . Αί εικόνες αύται έκάλυπτον 

τούς τοίχους τής βασιλικής καί ήσαν φυσικώτεραι ή αί τοΰ μαρτυρίου 

τής άγιας Ευφημίας. Εν τή πρώτη είκόνι άπεσπώντο αί σάρκες τοΰ 

έπί πασσάλου προσηλωμένου μάρτυρος παρουσία τού πολιτικού καί τοΰ 

στρατιωτικού δικαστού, τό αυτό δέ συνέβαινε καί έν τή δευτέρα είκόνι. 

Έν τή τρίτη παρίστατο ό μάρτυς έν τή είρκτή ένισχυόμενος ύπό τού 

Χρίστου και τών αγγέλων. Έν τή τετάρτη είκονίζετο αύθις πρό τοΰ 

δικαστηρίου καί τέλος, έν τή πέμπτη είκόνι, έπί τής πυράς. Τοΰ αύτοΰ 

τρόπου ήσαν καί δύο εικόνες άς περιγράφει ά Προυδέντιος. Ή πρώτη 

εύρητο έπί τού τάφου τοϋ άγιου Κασσιανοΰ, ένθα ό άγιος παρίστατο 

γυμνός καί δέσμιος, βασανιζόμενος ύπό παίδων ή δευτέρα είκών ήτο έν 

τώ μαρτυρίω τού άγιου Ιππολύτου έν Ρώμη παρίστατο ή συλλογή τών 

οστών τοΰ μάρτυρος, όν δύο άγριοι ίπποι ειχον διαμελίσει. Αί σκηναί 

αύται, παρατηρεί ό S t r z y g o w s k i , δέν ύπελείποντο κατά την φρικαλεό-

τητα τών διαβόητων τοιχογραφιών τοΰ άγιου Στεφάνου έπί τοΰ Καλ-

λίου όρους ή τοϋ μαρτυρίου τοΰ άγιου Έράσμου Οπερ έγραψε διά τόν 

ναόν τού άγιου Πέτρου έν Ρώμη ό Πουσϊνος. Πάσαι αύται αί μαρτυ-

ρίαι άποκλείουσι πάσαν άμφιβολίαν περί τής υπάρξεως τών έπί λινού 

εικόνων τού μαρτυρίου τής άγιας Ευφημίας έν Χαλκηδόνι 3 . 

1 Όμιλ. ιη' παρά Strzygowski αυτόθι. 
2 Έν τώ Γ' τόμω σελ. 738 και εςής τών Απάντων Γρηγορίου Νύσσης, εκδ. 

Migne. 
3 Strzygowski αυτόθι. 
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Έ κ τών άλλων συμβολών έν τώ βιβλίω τοΰ S t r z y g o w s k i είς τήν 
έρευναν τών άρχων τής χριστιανικής έν τή Ανατολή τέχνης σπουδαιό-
τατη είναι ή τελευταία μονογραφία περί τών περισωθέντων λειψά-
νων τών περιπύστων μνημείων άτινα ίδρυσεν ό Κωνσταντίνος έπί τοΰ 
Παναγίου Τάφου Ή μονογραφία αύτη είναι μακρά καί λεπτομερέ-
στατη, ένδιατρίβουσα εις πάντα τά ζητήματα τά σχετιζόμενα πρός τά 
ύπό τοϋ Κωνσταντίνου καί τής μητρός αύτοΰ Ελένης ίδρυθέντα έν τώ 
Γολγοθά μεγαλοπρεπή οικοδομήματα. Έ κ τής μεθοδικής έρεύνης τών 
μνημείων καί τών πηγών εξάγει ό κ. S t r z y g o w s k i πολύτιμα συμπε-
ράσματα περί τής διαθέσεως καί τής κατασκευής τής μεγάλης βασιλι-
κής καί τών άλλων παρ' αύτη οικοδομημάτων. Εκείνο όπερ ενδιαφέρει 
ημάς ένταΰθα πλειότερον διά τήν ίστορίαν τής τέχνης είναι τά λαμπρά 
διακοσμητικά λείψανα, άτινα ό S t r z y g o w s k i αποδεικνύει διά τής 
συγκρίσεως πρός άλλα γλυπτά μνημεία, ώς ανήκοντα είς τήν βασιλικήν 
τοΰ Κωνσταντίνου. Ταΰτα εύρηνται έπί τοϋ τοίχου τής προσόψεως τοΰ 
νΰν σωζόμενου οικοδομήματος, ήτις διαιρείται είς δύο πατώματα 
κοσμούμενα ύπό διπλών αψίδων μετά τοϋ πλαισιώματος καί τών κιό-

νων αυτών, έχουσών πληρεστάτην άναλογίαν είς τάς διαστάσεις αυτών. 
Η τοιαύτη αναλογία επεκτείνεται ομοίως καί έπί τών λεπτομερειών 

τού διακόσμου. Αί αψίδες περιβάλλονται διά κοσμητικής ταινίας, ήτις 
περιτρέχει εξωτερικούς αύτάς, παρά δέ τούς εξωτερικούς κίονας τών 
αψίδων είναι τεθειμένοι έτεροι δύο εσωτερικώς. Αμφότερα τά πατώ-
ματα, τό τε ίσόγαιον καί τό άνωθεν αύτοΰ είναι Ομοια, ή χρήσις όμως 
αυτών διάφορος, διότι τό μέν πρώτον, έχον νΰν έντετειχισμένην τήν έτέ-
ραν τών αψίδων αύτοΰ, χρησιμεύει ώς είσοδος, τό δέ άνω χρησιμεύει 
πρός φωτισμόν τοΰ εσωτερικού, έχον είς άμφοτέρας τάς αψίδας ανοί-
γματα άνισομεγέθη χρησιμεύοντα ώς παράθυρα. Ή πρόσοψις αύτη τοΰ 
ναοΰ δέν παρουσιάζει ούδεμίαν τών διαρθρώσεων αίτινες είναι συνήθεις 
κατά τούς μέσους χρόνους έν τή γοτθική, ρωμανική, συριακή και βυζαν-
τιακή αρχιτεκτονική. Ή καθόλου διάθεσις τής προσόψεως ταύτης παρου-
σιάζει τ ι τό δυσεπίλυτον ύπό έποψιν ρυθμού. Έξέχουσιν όμως έκ τών 
κοσμητικών μερών αυτής ύπό τήν έποψιν τής ιστορίας τής τέχνης πρό 

1 Ein bedeutender Rest des Prachtbaues Konstanlins d. Gr. am 
heil. Grabe zu Jerusalem έν Orient oder Rom, σελ. 127—150, μετά 2 
πινάκων καί 5 έν τώ κειμένω εικόνων. 
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παντός τα διαζώματα (frises )τα οριζοντίως περιθέοντα και πλαι-
σιουντα τας οροφάς. Τα κατ΄αυτα εχουσιν ως εξης. Η στεφάνη του 

γείσου προβαίνει ομαλώς και προχωρει δεξια επι του τοιχου παρα την 
υπο αυτου σχηματιζομένην προεξοχην. Η στεφάνη αυτη συνισταται 
εκ φυλλων ακανθου και εκ κυματιών,κάθωτεν δ εχει σταγονίδια. Μετ΄. 


