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ΤΑΣΟΥ Αθ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Μονή Φιλοαόψον. Έν 'Αθήναις 1960, σελ. 500. 

Εΐναι αληθές δτι κατά τα τελευταία έτη έχουν λάβει είς τήν χώραν μας μεγάλην 
άνάπτυξιν αϊ ΙστοριοδιφικαΙ έρευναι. Πλήθος ερευνητών ασχολείται μέ ζήλον είς τήν 
άνεύρεσιν καΐ δημοσίευσιν Ιστορικών πηγών διαφωτιζουσών τήν Μεσαιωνικήν καΐ Νεω-
τέραν περίοδον της Εθνικής μας 'Ιστορίας. Ή είλικρίνεια δμως επιβάλλει να δμολογή-
σωμεν δτι το ποιον τών ερευνών δέν συμβαδίζει μέ το ποσόν. ΟΙ πλείστοι τών ερευνη
τών οοτε τήν ίστοριοδιφικήν μέθοδον είναι Ικανοί να χειρισθούν, επιπροσθέτως δέ στε
ρούνται καΐ τής ικανότητος να διακρίνουν τί είναι το Ιστορικώς άξιόλογον καΐ τί είναι 
τό Ιστορικώς άσήμαντον. Ό τομεύς τής Ιστοριοδιφικής έρεύνης, καθώς καΐ ό τομεύς τής 
έρεύνης τής αναφερομένης είς τήν νέαν έλληνικήν γλώσσαν καΐ φιλολογίαν, δεινώς χει-
μάζεται είς τον τόπον μας κατά τους τελευταίους καιρούς άπό τήν άταλαίπωρον ζή-
τησιν. 'Αποδεικνύεται δια μίαν ακόμη φοράν δτι δικαίως ό Θουκυδίδης δγραψεν είς το 
προοίμιον τής Ιστορίας του «ούτως άταλαίπωρος τοις πολλοίς ή ζήτησις της αλη
θείας καΐ έπί τα έτοιμα μάλλον τρέπονται>. 

Είς μίαν τοιαύτην Ιστορική ν υπερπαραγωγή ν μεστή ν προχειρολόγων μηδαμινό-
λογικών δημοσιευμάτων ή ανωτέρω σημειωθείσα πραγματεία του Τ. Γριτσοπούλου 
αποτελεί άνακουφιστικήν δασιν. "Ερχεται να εξιστόρηση τάς δραματικάς έπί εννέα 
αιώνας περιπετείαςτής ζωής καΐ δράσεως τής περίλαμπρου Μονής Φιλοσόφου, καθιδρύ-
ματος είς το όποιον ή καλλιέργεια τής θρησκευτικής εύλαβείας συνεδυάσθη μέ τήν θε-
ραπείαν τής ελληνικής παιδείας καΐ τήν συντήρησιν τής εθνικής παραδόσεως. Παν δ,τι 
παραθέτει ό συγγραφεύς είς τάς 500 σελίδας τής συγγραφής του έχει έπιλεγή καΐ έχει 
ένσωματωθή είς το σύνολον τής έξιστορήσεως κατά τρόπον ώστε να είναι φορεύς Ιστο
ρικού νοήματος. Και ή πλέον επουσιώδης κατά τό φαινόμενον λεπτομέρεια λειτουργεί 
ώς μαγική επωδός αναζωογονούσα τό πνεύμα τών περασμένων καιρών. Ό Τ. Γριτσό-
πουλος είναι άριστοτέχνης ώς προς τήν Ιστορικήν παρουσίασιν. Μέ τήν περιγραφήν 
μιας τοιχογραφίας, μέ τήν κατάλληλον έκθεσιν μιας πράξεως, μέ τήν έπίκαιρον παρά· 
θεσιν ενός άπλου σημειώματος άπό ένα παλαιόν κώδικα ή άπό μίαν δικαιοπραξίαν 
κατορθώνει να δώση σάρκα ζωής είς τήν Ιστορικήν άνάμνησιν. ΕΙς τον χειρισμόν του 
γλωσσικού εκφραστικού οργάνου αναδεικνύεται άριστοτέχνης. Ό λόγος του προσλαμ
βάνει άγαλματώδη πλαστικότητα καΐ άξιοπρέπειαν άνάλογον προς τό μεγαλείον το0 
Ιστορουμένου θέματος. 

ΕΙς τήν δλην έξιστόρησιν προτάσσει» «'Αντί προλόγου> σύντομον σημείωμα, μέ τό 
όποιον μας προσανατολίζει προς τό θέμα τής άφηγήσεως. Μας λέγει δτι κατά τό 1960 
συμπληροΰνται χίλια έτη, άφ' δτου Ιδρύθη μνημείον χριστιανικόν άρχαιότατον «Μονή 
Ιερά έν τή Πελοποννήσω, τη επαρχία τής μητροπόλεως Παλαιών Πατρών κατά τήν 
ένορίαν τής επισκοπής Λακεδαιμονίας πλησίον χώρας Δημητσάνης έν τή τοποθεσία τής 
Μονοπόρου». Ή παρατιθεμένη περικοπή αναφέρεται είς τό σιγίλλιον του Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Πολύευκτου, δπερ απελύθη προς προστασίαν τής Μονής κατά τό 
967 έτος. Ό λαός ακόμη καί σήμερον τήν ονομάζει «Μονόπορη», «Μοναστήρι του Φι-
λοσόφου> καί «Κρυφό Σχολειό>. 
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Μετά σύντομον προδήλωσιν τοΟ περιεχομένου προχωρεί ή συγγραφή είς το θέμα, 
«ατά τήν άκόλουθον τάξιν. 

Εις τα πρώτα επτά κεφάλαια (1—7) περιγράφεται ή θέσις καΐ τα κτίσματα της 
Μονής. Γίνεται δέ λόγος περί της τοιχογραφήσεως τον δύο ναών καΐ περί τών δια
σωθέντων καΐ φυλασσομένων είς τήν Βιβλιοθήκην Δημητσάνης Πατριαρχικών γραμμά
των καΐ λοιπών έγγραφων σχετικών μέ τήν Ιστορίαν της Μονής. Παρέχεται δέ καΐ άφή-
γησις περί τής Ιστορίας τής Μονής μέχρι καί του Ις' αιώνος. Εις το 8ον 'κεφάλαιον 
εξιστορείται ή Ιστορία τής Μονής κατά τον ΙΖ' αιώνα τής ακμής της. 

Είς το 9ον το θέμα είναι ή Μονή κατά τον IH' αιώνα. Είς το ΙΟον Ιστορείται ή τύχη 
τής Μονής μετά το Όρλωφικά. Είς τα λοιπά κεφάλαια μέχρι καί του 15ου Ιστορείται 
ή Ινωσις τής Μονής μέ τήν έν Δημητσάνη Ελληνική ν Σχολή ν, ή παρακμή καί ή κατά 
το 1834 διάλυσις αυτής. 

Άπό τής σελίδος 230 μέχρι τέλους επακολουθεί τμήμα άναφερόμενον είς τήν 
δράσιν αξιωματούχων τής 'Εκκλησίας, οιτινες προήλθον έκ τής Σχολής ή σχετίζονται 
οπωσδήποτε μέ αοτήν. Το τμήμα τούτο διαιρείται εις τρία μέρη. Είς το πρώτον γίνεται 
λόγος περί τής δράσεως 7 Πατριαρχών. Είς τό δεύτερον παρέχονται ειδήσεις περί του 
βίου 23 Αρχιερέων του ΙΖ'αιώνος, εις τό III περί του βίου 23 'Αρχιερέων του IH' αιώνος 
είς το IV περί του βίου 14 'Αρχιερέων του Ιθ' αιώνος. *Η περί του βίου τών κληρικών 
διαπραγμάτευσις περιλαμβάνει καί ειδήσεις περί τής δράσεως δύο'Αρχιερέων του Κ' αιώ
νος. Ή προσάρτησις καί τούτου του τμήματος ευρίσκεται εις όργανικήν συναφειαν μέ τήν 
ιστορίαν τής Μονής, διότι δια τής δράσεως τών έξ αυτής προελθόντων κληρικών καθί
σταται κατάδηλος ή πνευματική της ακτινοβολία. 

Ή συγγραφή του Τ. Γριτσοπούλου είναι πλουσιωτάτη εις παράθεσιν Ιστορικών μαρ
τυριών καί εις συναγωγών κατόπιν επιμελημένης επεξεργασίας συμπερασμάτων, θα άρκε-
σθώμεν να έπισημάνωμεν κεντρικά τίνα σημεία, δτινα τυγχάνουν άξια Ιδιαιτέρας έξάρσεως. 

Ή διαπραγμάτευση αρχίζει μέ τήν περιγραφήν τής τοποθεσίας τής Μονής (σελ· 
11—14). Μας δίδει ό συγγραφεύς άριστοτεχνικήν περιγραφήν του τοπίου. «Είς άπόστα-
σιν>, γράφει, «30' τής ώρας νοτίως τής Δημητσάνης κείται άπό του Γ αιώνος ή έπ' ονό
ματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τιμώμενη Μονή ή επιλεγόμενη του Φ ι λ ο σ ό φ ο υ . . . 
έπί βράχου κατακόρυφου, κατά τήν δυτικήν δχθην του ποτασοΰ Λουσίου, εντός τής γρα
φικής χαράδρας, εις οψος υπέρ τα 200 μ. άπό τής κοίτης αύτοΰ. Τό τοπίον είναι σκυ-
θρωπόν καί έν τή άγριότητι αύτοο μεγαλοπρεπές. Ή προς αυτήν άγουσα ατραπός μέ
χρι σήμερον Μ ο ν ό π ο ρ η καλείται . . . . Ή φάραγξ είναι μία διηνεκής έρημία, 
ήλιον βλέπει ολίγας ώρας τής ημέρας, δέν βάλλεται υπό τών άνεμων καί Ιχει τό προ-
νόμιον τής απολύτου γαλήνης, τής οποίας τήν μακαριότητα τονίζει μονότονος όόχθος 
του ποταμοΟ>. Ή περιγραφή συνεχιζόμενη άδιαπτώτως εις τον αυτόν παραστατικόν τό-
νον περιγράφει κατ' αρχάς τα κτίσματα τής παλαιάς προ του ΙΖ' αιώνος Μονής, έξ ή"ς 
διεσώθη μόνον τό παλαιόν καθολικόν άκέραιον. "Απαντα τα λοιπά κτίσματα τής πρώ
της περιόδου τής Μονής αποτελούν εκτεταμένο»/ ερειπιώνα, δστις καταλαμβάνει είς μή
κος 130 μέτρα καί είσέρχεται εντός λαξευμένου βράχου εις βάθος άπό 0,60 μέχρι 8 μέ
τρων. Ή ομάς τών νέων κτισμάτων, άτινα άνηγέρθησαν κατά τον ΙΖ' αιώνα εύρίσκον-
ναι εις άπόστασιν χιλίων μέτρων άπό τής θέσεως τής Παλαιάς Μονής, είς χώρον έξ 
ίσου γραφικόν, άλλ' εύήλιον, κατάφυτον καί θελκτικόν. Έκ τών κτισμάτων τής δευτέρας 
περιόδου διατηρείται άκέραιον τό νέον καθολικόν. 

Μετά τήν περιγραφήν τής τοποθεσίας επακολουθεί έ*ρευνα περί τών πηγών τής 
Ιστορίας τής Μονής. Ό συγγραφεύς παρατηρεί δτι λόγω τών αναστατώσεων, αΐτινες συν
έβησαν είς τήν Πελοπόννησον κατά τήν μεσαιωνικήν έποχήν, δέν περιεσώθησαν γραπτά, 
μαρτυρίαι περί τής δράσεως τής Μονής κατά τήν πρώτην περίοδον τής ιδρύσεως της. "Οτε 
αοτη ίδρύθη, ή Πελοπόννησος έτέλει ηνωμένη μετά του θέματος τής Ελλάδος. Ή απο
στολή της, εΰλογον είναι να δεχθώμεν, θα ήτο, Οπως καί τών λοιπών Μονών εκείνης 
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της εποχής, ή άναθέρμανσις καΐ έδραίωσις της Χριστιανικής πίστεως, ή καλλιέργεια τών 
γραμμάτων καΐ ή έκπλήρωσις υποχρεώσεων προς το κράτος. Κατά τον IB' αΙώνα ώς 
μαρτυρίαν άποδεικνυούσαν δτι ή Μονή εορίσκετο έν δράσει θεωρεί δ συγγραφεύς την 
οπαρξιν της κατά το βόρειον άκρον του Ύμηττοο παρά τάς "Αθήνας "Μονής του Ιωάν
νου του Κυνηγού τών Φιλοσόφων. 

Etc έπιγραφάς διασωζομένας είς τήν έν λόγω Μονήν γίνεται μνεία Μοναχών— 
Φιλοσόφων. 'Εντεύθεν είκάζει δ Τ. Γριτσόπουλος δτι Μοναχοί έκ τής έν Δημητσάνη 
Μονής θα είχον μετοικήσει είς τήν Μονήν του 'Αγίου Ιωάννου του Κυνηγού. Τήν είκα-
σίαν του ταυτην ενισχύει καΐ δια μαρτυριών περιεχομένων είς έπιστολάς του Μητροπο* 
λίτου 'Αθηνών Μιχαήλ του Χωνιάτου. Είς μίαν έκ τούτων γίνεται λόγος περί χειρογρά
φου του Όμηρου ανήκοντος είς Ί . Λαπαρδδν. Κατά τον Τ. Γριτσόπουλον δέν αποκλείε
ται δ πρώτος κτήτωρ του χειρογράφου να ήτο ό Ίω. Λαμπαρδόπουλος, δστις, ώς θα 
Ιδωμεν, ύπήρξεν ό Ιδρυτής τής Μονής έπί Νικηφόρου του Φωκά ή άλλος τις Λαμπάρδης 
έκ τών απογόνων του. 

Κατά τήν έποχήν τής Φραγκοκρατίας ελλείπουν είδικαΐ πηγαΙ μαρτυρουσαι περί 
τής λειτουργίας τής Μονής, ήτις ουδόλως μνημονεύεται είς τό χρονικόν του Μορέως. 
Ουδείς λόγος υπάρχει δμως, δστις θα ήδύνατο νά μας πείση δτι είχε διακοπή ή λει
τουργία της. 

'Ιστορικά! πηγαΙ περί τής Μονής είναι ol κώδικες οί διαφυλασσόμενοι σήμερον 
είς τήν βιβλιοθήκην Δημητσάνης. Ό παλαιότερος έξ αυτών είναι τοΟ Ετους 1734, ό δ& 
δεύτερος έγράφη κατά τό 1788. 'Αμφότεροι άντιγραφέντες έκ παλαιοτέρων κωδίκων 
διασφζουν παλαιοτέρας πληροφορίας. Έκτος τών δύο τούτων κωδίκων περιεσώθησαν 
καΐ διαφυλάσσονται είς τήν αυτήν βιβλιοθήκην, Συνοδικά σιγίλλια, πατριαρχικά γράμ
ματα καΐ τέσσαρες φάκελοι έγγραφων τής εποχής τής Τουρκοκρατίας σχετικών μέ δι
καιοπραξίας άφορώσας είς τάς περιουσιακός σχέσεις τής Μονής. 

Είς τό τρίτον κεφάλαιον περιγράφεται ό περισωθείς ναός ό κτισθείς κατά τήν 
πρώτην ϊδρυσιν τής Μονής, τό λεγόμενον παλαιόν καθολικόν. Είς δέ τό τέταρτον πα
ρέχεται περιγραφή του Ναού τής δευτέρας περιόδου, του λεγομένου νέου καθολικού. 
Ή παρεχομένη περιγραφή τυγχάνει λίαν παραστατική καί εκφραστική. Ό Τ. Γριτσό-
πουλος προικισμένος έκ φύσεως μέ τήν ίκανότητα προς κατανόησιν τών καλλιτεχνικών 
μορφών καί είδικώς έγκύψας είς τήν σπουδή ν τής χριστιανικής τέχνης κατορθώνει χρη
σιμοποιούν μέ έξαιρετικήν άκριβολογίαν τήν τεχνολογικήν όρολογίαν νά δώση ακριβή 
άλλα καί ζωντανή ν περιγραφή ν τών δύο ναών καί έξ αρχιτεκτονικής καί έκ τοιχογρα-
φικής έπόψεως. Ό παλαιός ναός είναι άρχιτεκτονικόν δημιούργημα του Γ αΙώνος. Δυσ
τυχώς ή αρχική τοιχογράφησις κατεστράφη καί αντικατεστάθη μέ νέον στρώμα τοιχο-
γραφήσεως, δπερ καίτοι χρονολονικώς ανάγεται είς τους πρώτους χρόνους τής Τουρκο
κρατίας, παρουσιάζει δμως νοσταλγίαν προς τήν γνησίαν Βυζαντινήν τεχνοτροπίαν. 

Τό νέον καθολικόν, ώς εξάγεται έκ σχετικής επιγραφής, έκτίσθη κατά τό 1691, δτε 
εορίσκετο είς λαμπράν άνθησιν ή Μονή. Ή αυτή επιγραφή μας πληροφορεί δτι τό 
συνεργεΐον, ύπό τοΟ οποίου φκοδομήθτ;, άπηρτίζετο έκ τεχνιτών προερχομένων άπό τήν 
Βόρειον "Ηπειρον. Ώς ιπρώτος μάστορης» φέρεται ό Γιώργος 'Αρβανίτης χαρακτηριζό
μενος είς τήν έπιγραφήν προφανώς λόγω τής καταγωγής του ώς «όξωτός» άπό τό 
Μπιθεκούκι τής Βορείου 'Ηπείρου. Ή τοιχογράφησις έγένετο μετά δύο δτη (1693) ύπό 
περιέργους συνθήκας, είς τών οποίων τήν έξακρίβωσιν ήσχολήθη μετ' επιτυχίας ό συγ
γραφεύς. Ή έν λόγφ τοιχογράφησις, ής παρέχεται έν τφ 4ω κεφαλαίω έποπτικωτάτη 
περιγραφή, παρουσιάζει τούτο τό έξαιρετικόν. Ό χορηγός της, δστις καί είκονίζεται 
είς μίαν τών τοιχογραφιών, είναι πρόσωπον λίαν γνωστόν κατά τήν έποχήν του, ό 
«Πασά Μαυροειδή—Φαρμάκης». Πρόκειται περί Έλληνος, δστις άναρπαγείς είς ήλικίαν 
δέκα ετών άπό τους κόλπους τής έν Στεμνίτση εγκατεστημένης οίκογενείας του ένετά-
χθη είς τα τάγματα τών Γενιτσάρων. "Η σταδιοδρομία του υπήρξε λαμπρότατη. "Ελαβε. 
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τον τίτλον του Πασδ καΐ απέκτησε μεγάλην περιουσίαν. Δέν ύπήρξεν δμως έπιλήσμων 
της καταγωγής του. Επεστράφη είς τήν πατρφαν του χριστιανική ν θρησκείαν καί έπί 
της 'Ενετοκρατίας έπανήλθεν είς τήν γενέτειράν του, έ*νθα καί διεβίωσεν διαθέτων τήν 
περιουσίαν του είς ευεργεσίας προς χριστιανικά ιδρύματα, δια να έξαγνισθή άπα του 
αμαρτήματος της αθέλητου από της πίστεως μεταστάσεώς του. Ό Τ. Γριτσόπουλος πα
ρέχει έποπτικήν άλλα καί έκφραστικήν περιγραφήν καί έρμηνείαν των τοιχογραφιών, των 
οποίων ό ζωγράφος λόγω της συνήθους είς τους χριστιανούς αγιογράφους εύλαβείας 
καί ταπεινοφροσύνης £έν ηθέλησε να δήλωση το ονομά του. Ό χαρακτήρ της ζωγραφι
κής του ανήκει είς τήν λαϊκήν τέχνην, παρουσιάζει δέ ομοιότητας προς τήν Πελοποννη· 
σιακήν τέχνην. Ό Τ. Γριτσόπουλος είκάζει δτι ό έν λόγω ζωγράφος πιθανώς είναι 
'Αγιορείτης, Κχων πολλά κοινά προς τους έκ Πελοποννήσου καλλιτέχνας (σελ. 58). 

Λίαν διαφέρον έξ Ιστορικής καί φιλολογικής έπόψεως είναι το 6ον Κεφάλαιον 
«Πατριαρχικά γράμματα», σελ. 65—97. Είς τούτο δημοσιεύονται τά ακόλουθα εξ 
Ιγγραφα: 

Ιον. ϋατριαοχιχον σιγίλλιον άπολν&εν vino τον Πατριάρχον Κωνσταντινονίζόλεαος 
Πολνενκτον κακά το έτος 967. "Εχει γραφή έπί περγαμηνής κατά το 2τος 1624 καί 
εΐναι κεκυρωμένον ύπο τοΟ Πατριάρχου Κυρίλλου τοο Λουκάρεως. 'Απεσταλμένοι της 
Μονής Φιλοσόφου προσήλθον είς τά Πατριαρχεία κατά το σημειωθέν Ιτος καί επέδειξαν 
τό πρωτότυπον τοΟ αρχικώς κατά τό £τος 967 απολυθέντος σιγιλλίου ζητήσαντες τήν 
εκδοσιν νέου σιγιλλίου, ώς καί τήν έκ νέου έπικύρωσιν αύτου*. Κατόπιν έρεύνης είς τά 
αρχεία τοο Πατριαρχείου διεπιστώθη το γνήσιον του επιδειχθέντος πεπαλαιωμένου σι
γιλλίου καί, επειδή τούτο ήτο έφθαρμένον, εξεδόθη έκ τών αρχείων του Πατριαρχείου νέον 
άντίγραφον, «ίσον», δπως έσυνηθίζετο να άποκαλήται είς τήν πατριαρχικήν όρολογίαν» 
κεκυρωμένον άπο τον Πατριάρχην Κύριλλον τον Λούκαριν. Έκ του πατριαρχικού τούτου 
σιγιλλίου συνάγεται δτι ό "Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος πρωτοσηκρήτις τοο Αύτοκράτορος 
Νικηφόρου Φωκά επέτυχε παρά τοΟ Πατριάρχου Πολύευκτου να περιβληθή ή Μονή δια 
Πατριαρχικού Προνομίου. Έκ τοΟ κειμένου του σιγιλλίου συνάγεται δτι, καθ' ήν έποχήν 
απελύθη τούτο, είχεν ήδη ίδρυθή ή μονή. Ό Τ. Γριτσόπουλος λαμβάνων υπ* όψει δτι 
κατά το 964 εϊχεν έκδοθή Νεαρά άπαγορεύουσα τήν ίδρυσιν νέων Μονών, συνάγει τά 
συμπέρασμα δτι ή Μονή εΐχεν Ιδρυθή προ του 960. ΕΙς αυτήν φαίνεται δτι έζήτησε τήν 
ψυχικήν γαλήνην ό Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος, όστις μνημονεύεται είς τό σιγίλλιον. "Ο 
Τ. Γριτσόπουλος προβαίνει είς έπισταμένην έρευναν προς έξακρίβωσιν της καταγωγής 
καί της έν γένει προσωπικότητος του Ι. Λαμπαρδοπούλου, είς δν αποδίδει τό σιγίλλιον 
τον χαρακτηρισμόν του φιλοσόφου. Φιλόσοφοι, ώς γνωστόν, έκαλοΟντο ού μόνον οί λό
γιοι, άλλα καί ot καθηγηταί τών Πανεπιστημίων, ακόμη καί οί διδάσκαλοι καί αυτοί 
ακόμη οί μοναχοί. "Οθεν θεωρεί λίαν πιθανόν ό συγγραφεύς δτι ό Ι. Λαμπαρδόπουλος» 
έφ' δσον διετέλεσε καί πρωτοσηκρήτις του Αύτοκράτορος άνήκεν είς τήν τάξιν τών λο
γίων. Τό έπώνυμόν του κατά τον Τ. Γριτσόπουλον τυγχάνει ξενικής προελεύσεως. Είς 
τό βάθος του κρύπτεται τό έθνικόν δνομα Λογγοβάρδος (long—bart). "Ίσως οίκογένειά 
τις Λογγοβαρδική, κατόπιν της διασποράς, ήν υπέστησαν οί Λογγοβάρδοι μετά τήν ύπο 
του Καρολομάγνου ύπόταξίν των, είχε ζητήσει τόπον εγκαταστάσεως είς τήν Δημητσά-
ναν της Πελοποννήσου. "Ο συγγραφεύς ενισχύει τήν είκασίαν του επικαλούμενος καί τό 
γεγονός δτι ή οίκογένειά Λαμπάρδη διετηρήθη είς τήν Δημητ^άναν μέχρι σήμερον. Ούτω 
προκύπτει τό συμπέρασμα δτι ό Ι. Λαμπαρδόπουλος £χων ώς πατρίδα του τήν Δημητσά· 
ναν, δταν ηθέλησε να μονάση, εστράφη είς τήν έν τη πατρίδι του ήδη προ τοΟ 960 ίδρυ-
μένην Μονήν, περί τής προστασίας της οποίας καί έμερίμνησε να άπολυθη ύπό του 
Πατριάρχου Πολύευκτου τό μνημονευθέν πατριαρχικόν σιγιλλιώδες γράμμα, τό κείμε-
νον του οποίου παρατίθεται είς τάς σελ. 65—68. 

Ή παράθεσις τοΟ κειμένου συνοδεύεται μέ κριτικόν υπόμνημα καί Ιστορικού πε
ριεχομένου σχόλια. Τό κείμενον παρέχεται έπί τη βάσει τής έν τη βιβλιοθήκη τής Δη-
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μητσάνης διαφυλαττομένης περγαμηνής, ενός αντιγράφου αυτής έπί κοινού χάρτου έν-
αποκειμένου εις τήν αυτήν βιβλιοθήκην και ενός τρίτου αντιγράφου έν φ. φ 305α—306α 
της Νομικής Συναγωγής τής εκδοθείσης προνοία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Δοσι-
θέου. Επίσης ελήφθη οπ* οψιν καί ή πρώτη έκδοσις ή γενομένη οπό του έκ Δημητσάνης 
Εοθ. Καστόρχη, καθηγητού τής Λατινικής Φιλολογίας έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω δστις 
έμαθήτευσε καί εις τήν έν Δημητσάνη Σχολήν. Ή παράθεσις του κειμένου καί δ σχο-
λιασμός έγένετο ύπό του Τ. Γριτσοπούλου μετά πολλής έπιστημονικότητος καί επιμε
λείας. Λίαν προσφυώς σημειοΟται έν σελ. 72 ή χρήσις τής μετοχής «πρωτουργών» (στίχ. 
10) του άλλαχοο μή άπαντώντος βήματος «πρωτουργέω». θ α εΐχε μόνον τις να προ-
τείνη μίαν κατ' άλλον τρόπον άποκατάστασιν τοΟ κειμένου έν στίχω 7, §νθα ή περγα
μηνή παρέχει «Τα μέν γαρ κ α ν ό σ ι παρέχονται τήν ώψέλειαν, άλλα περί το σώμα 
καί μόνον τούτου ή θεραπεία>. Ό πρώτος έκδοτης Εύ. Καστόρχης προέτεινε να γραφή, 
αντί «κ α ν ό σ ι», «καν τίνα». "Ισως ύπο το παραδεδομένον «κανόσι> να ύπολανθάνη 
αρχική γραφή «καν δσην», ήτις παρεμορφώθη ύπο ουχί εμπείρου περί τα γράμματα άν-
τιγραφέως είς το γνωστόν είς αυτόν «κανόσι». "Αν δεχθώμεν τήν τοιαύτην άποκατάστα
σιν, εύοδουται τό νόημα. Ό συντάκτης του σιγιλλιώδους γράμματος λέγει δτι τα μέν 
(δηλ. κατασκευαί λιμένων, καταλύσεις προς ξένους τε ύποδοχαί) δσην και αν ύποτεθή, 
δτι παρέχουν ώφέλειαν (δσον μεγόλην καί αν ύποτεθρ δτι παρέχουν ώψέλειαν, δσον με
γάλη καί αν ύποθέσωμεν δτι είναι ή ύπ' αυτών παρεχομένη ωφέλεια) δμως αναφέρονται 
είς τό σώμα καί ή έξ αυτών προερχομένη θεραπεία αναφέρεται μονομερώς είς τούτο 
(δηλ. τό σώμα). 

2θν. Παιριαρχικον σιγίλλιον άπολυ&εν υπό του Πατριάρχου Κνρίλλον τον Λου-

κάρεως κατά το έτος 1624. Δια τούτου έπιβεβαιούται ή γνησιότης του πατριαρχικού 
σιγιλλίου του ύπό του Πατριάρχου Πολύευκτου απολυθέντος «έπί τής βασιλείας του 
τότε άοιδίμου βασιλέως κυρίου Νικηφόρου του Φωκά» καί άνανεουται τό κύρος αύτου. 
ΕΙς τό άνανεωτικόν σιγίλλιον προσεδόθη εύρύτατον κύρος, διότι προσυοπέγραψαν αυτό 
καί οί τρεις άλλοι Πατριάρχαι, ô Αλεξανδρείας Γεράσιμος, ό «μεγάλης θεουπόλεως 
Αντιοχείας» Κύριλλος, καί ό «αγίας Ιερουσαλήμ» Θεοφάνης. Δέον να σημειωθή δτι ό 
πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Θεοφάνης ήτο γόνος τής Ιστορικής έκ Δημητσάνης οίκογε-
νείας Καρακάλλου. Τό έν λόγω σιγίλλιον έχει γραφή έπί περγαμηνής, ήτις διαφυλάσ
σεται εις τήν έν Δημητσάνη Βιβλιοθήκην. 

3θν. Έξήγησις τον χρνσοβονλλου της πατριαρχικής μονής της Ύπεραγίας Θεοτό
κου επονομαζόμενης τον Φιλοσόφου. Πρόκειται περί μεταφράσεως είς τήν τότε όμι-
λουμένην λαϊκήν γλώσσαν του κειμένου του σιγιλιλώδους γράμματος του απολυθέν
τος κατά τό 1624. "Ως λίαν ορθώς παρατηρεί ό Τ. Γριτσόπουλος, είναι έκ γλωσσικής 
έπόψεως κείμενον λίαν ενδιαφέρον. "Ο συγγραφεύς εκφράζει τήν γνώμην (σελ. 48) δτι 
«παρεσκευάσθη χάριν τών μοναχών τής σταυροπηγιακής μονής ύπό καλλιγραφοΟντος 
προσώπου τών Πατριαρχείων, συγχρόνως προς τό πρωτότυπον του 1624, τό όποιον με
ταφέρεται είς τήν άπλήν όμιλουμένην τής εποχής, ουχί άπηλλαγμένην λογίων στοι
χείων, άλλ' έν πάση περιπτώσει κατά τρόπον δλως πρωτότυπον, ένιαχου δέ πολύ επι
τυχή, ώστε ν* άτχοβαίνη χρήσιμον κείμενον του δημώδους λόγου τής Τουρκοκρατίας». 
"Εχει γραφή έπί απλού χάρτου. 

4ον. Συγχωρητήριον γράμμα τον Πατριάρχου Γαβριήλ άπολυθέν TÒ Ιτος 1785 αι
τήσει τών μοναχών τής Μονής Φιλοσόφου. Είναι επιμελώς γεγραμμένον έπί κοινού 
χάρτου. "Εχει υπογραφή ύπό του Πατριάρχου Γαβριήλ καί ύπό δύο κατόχων του. 

5ον. Σιγίλλιον άπολυ&εν κατά το έτος 1786 νπο τον Πατριάρχου Προκοπίου, 
δι' οδ άνανεουται ή πατριαρχική έπί τής μονής προστασία. Ή άνανέωσις τής προστα
σίας είχε καταστή αναγκαία κατόπιν τών δυσμενών συνθηκών, αΐτινες είχον δημιουρ-
γηθή μετά τήν άποτυχίαν τής κατά τό 1770 επαναστάσεως, ύπό τών έπιδραμόντων είς 
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τήν Πελοπόννησον αλβανικών στιφών. Το σιγίλλιον τούτο είναι γεγραμμένον επί 
περγαμηνής καΐ εναπόκειται εις τήν âv 'Αθήναις έθνικήν βιβλιοθήκην. 

6ον. Σιγίλλιον άηολνθ'εν χαζά το ειος 1778 votò τον ε&νομάρτνρος Πατριάρχον 

Γρηγορίον τον Ε\ δι' οδ άνανεοοται ή πατριαρχική προστασία καΐ ορίζεται το ποσόν 
εισφοράς της υπέρ των Πατριαρχείων εις 28 γρόσια ετησίως. 

Μετά τήν παράθεσιν τών πατριαρχικών έγγραφων τα 7 καΐ 8 κεφάλαια ασχο
λούνται μέ τήν κατά τους Ι<Γ καΐ ΙΖ' αΙώνας Ιστορίαν της Μονής. Ό αιών τής μεγί
στης ακμής είναι ό ΙΖ*. Έκ τής Μονής κατά τους αιώνας τούτους προήλθε μέγας αρι
θμός αρχιερέων καί κληρικών. Ώ ς έσημειώθη προηγουμένως, έκ Δημητσάνης είλκε τήν 
καταγωγήν του ό κατά το έτος 1579 άνελθών είς τον πατριαρχικον θρόνον τών 'Ιερο
σολύμων Σωφρόνιος Δ' ό Καρκαλας. Έ κ Δημητσάνης δέ ώρμήθησαν καί οί κατόπιν 
άναδειχθέντες διάδοχοί του Θεοφάνης Καράκαλλος (1608—1644) καί Παΐσιος Λαμπάρ-
δης (1646-1661). 

Εξαίρετα δέ μέλη τής Άγιοταφιτικής άδελφότητος απέβησαν δύο Δημητσανίται 
λόγιοι μοναχοί, θεοδώρητος καί Διονύσιος, έξ ών ό πρώτος εξελέγη προ του έτους 
1674 μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας. Εις τήν Μονήν εΐχε καταρτισθή καί πλουσία βι
βλιοθήκη, ήτις δμως διεσκορπίσθη, Ιδία μετά τήν άπελευθέρωσιν. Κατά τον Εύθ. Κα-
στόρχην χειρόγραφον περιέχον τα "Απαντα του Μεγάλου Βασιλείου ευρισκόμενον ήδη 
είς τήν κατοχήν τής έν 'Αθήναις εθνικής βιβλιοθήκης προέρχεται έκ τής Μονής 
Φιλοσόφου. Επίσης έκ τής αυτής Μονής προέρχεται καί Εύαγγέλιον του IB' αιώνος 
σπουδαΐον έκ παλαιογραφικής έπόψεως, ούτινος κάτοχος ε!ναι σήμερον ή εθνική βι
βλιοθήκη. 'Αξιόπιστοι μαρτυρίαι παρέχουν τήν εϊδησιν δτι ό έκ Δημητσάνης ώς καλο-
γερόπαις ορμηθείς Σωφρόνιος ό Δ* εΐχε συναποκομίσει εις τα 'Ιεροσόλυμα χειρόγρα· 
φον του ΙΔ' αιώνος περιέχον Λόγους τών Πατέρων. Ταύτα πάντα καί ή μέ τήν κατά το 
έτος 1764 έν Δημητσάνη Ιδρυθεΐσαν Έλληνικήν Σχολήν επαφή της πιστοποιούν δτι ση
μαντική ύπήρξεν ή δια τήν καλλιέργειαν τών γραμμάτων συμβολή τής Μονής Φιλοσόφου. 

Ή έξ οίκονομικής έπόψεως ακμή τής μονής κατά τόν ΙΖ' αιώνα καταφαίνεται 
άπό τα περισωθέντα μαρτύρια περί τής ύπ' αυτής αναπτυχθείσης δραστηριότητος. Περί 
αυτών κάμνει λόγον ό Τ. Γριτσόπουλος είς το 8 κεφάλαιον τής συγγραφής του (σελ. 
107—135). Τό κεφάλαιον τούτο τυγχάνει λίαν σημαντικόν, διότι παρατίθενται έν αύτώ 
τα κείμενα ποικίλης φύσεως δικαιοπραξιών καί σημειωμάτων έκ τών κτητορικών κωδί
κων, άτινα διαφωτίζουν τόν βίον του 'Ελληνικού Λάου έκ πασών τών επόψεων. Παρέ
χουν πλούσιον ύλικόν δια λαογραφικός, Ιστορικός, γλωσσικός καί παλαιογραφικάς με
λετάς. Έξ ίσου πλούσιον ύλικόν παρέχει καί τό 9 κεφάλαιον τό εξιστορούν τήν κατά 
τόν IH' μέχρι τών Όρλωφικών συνεχισθεισαν περίοδον τής ακμής τής μονής. "Αξιος 
πολλής προσοχής τυγχάνει ό είς τό 11 κεφάλαιον προσηρτημένος κατάλογος τών είς 
τήν βιβλιοθήκην Δημητσάνης φυλασσομένων τουρκικών καί ενετικών έγγραφων τών 
σχετικών μέ τήν Ιστορίαν τής Μονής. 

Ή παρακμή τής Μονής αρχίζει περί τά τέλη του IH' αίώνος. Σημαντικόν δια τήν 
Μονήν γεγονός τής έν λόγω περιόδου αποτελεί ή ένωσίς της μέ τήν έν ΔημητσάνηΈλ-
ληνικήν Σχολήν, ήτις έπραγματοποιήθη δια πατριαρχικού σιγιλλίου κατά τό έτος 1816 
απολυθέντος υπό του Πατριάρχου Κυρίλλου του <Γ\ Τό κείμενον του έν λόγω σιγιλλίου 
έχει καταχωρισθή έν σελ. 193—198. Παρατίθενται έν συνεχεία έγγραφα μαρτυρουντα 
περί του τρόπου, καθ' δν έλειτούργει ή Μονή κατά τήν επταετή περίοδον τής εθνεγερ
σίας. Ή είς τήν Ιστορίαν τής Μονής άφορώσα άφήγησις παρέχεται εις τό 13 κεφάλαιον, 
είς δ εξιστορούνται αί τελευταίοι ήμέραι αυτής. Λίαν ορθώς παρατηρεί ό συγγρα
φεύς έν σελ. 217 δτι τά μέλη τής έκ Βαυαρών Επιτροπής τής 'Αντιβασιλείας υπήρξαν 
ανίκανα να κατανοήσουν δτι τό νεαρόν Έλληνικόν Βασίλειον εις τάς Μονάς ώφειλε 
κατά μέγα μέρος τήν άνεξαρτησίαν του. Ή διαρρύθμισις τών εκκλησιαστικών πράγμα· 
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των, τήν οποίαν οί Βαυαροί είσηγήθησαν, £θεσε τέρμα καί είς τήν έπί εννέα αιώνας δια-
τηρηθεΐσαν Μονήν Φιλοσόφου. 

"Η έξιστόρησις της δια μέσου των αΙώνων πορείας της Μονής καταλαμβάνει το 
πρώτον μέγα τμήμα της πραγματείας του Τ. Γριτσοπούλου έκτεινομένη μέχρι καΐ της 
227 σελίδος. Το έπόμενον τμήμα ε*χει ώς θέμα του τήν παροχή ν εΙδήσεων σχετικών μέ 
τήν εκκλησιαστική ν, πνευματικήν καΐ έθνικήν δράσιν μεγάλου αριθμού κληρικών προελ-
θόντων έκ της Μονής ή καΐ οπωσδήποτε σχετιζομένων μέ αυτήν. ΚαΙ το τμήμα τούτο 
αποτελεί όργανικόν μέλος τής ολης Ιστορικής συνθέσεως. "Η Ιστορία ιδρύματος, οίον ή 
Μονή Φιλοσόφου, έχοντος να επίδειξη βίον καΐ δρασιν έπί εννέα αίώνας δέν είναι δυ
νατόν να νοηθή περιοριζόμενη είς τήν άφήγησιν τών Ιστορικών περιπετειών της ώς 
ΙεροΟ καθιδρύματος. Είναι άπαραίτητον νά έπεκταθή καΐ είς τήν δρασιν τών έξ αυτής 
δρμηθέντων και τών ύπ" αυτής έπηρεασθέντων. ΕΙς τα αίτημα τοΟτο ανταποκρινόμενος 
δ Τ. Γριτσόπουλος συμπεριέλαβεν είς τήν Ιστορικήν σύνθεσιν καΐ τήν σχετικήν μέ τήν 
πνευματικήν δρασιν τών μέ τήν Μονήν σχετιζομένων προσωπικοτήτων άφήγησιν. Εντός 
τών ορίων, δτινα διαγράφονται ύπό τής αποστολής του Πλάτωνος», είς το παρόν ση
μείωμα δέν καθίσταται δυνατόν να είσέλθωμεν είς άναλυτικήν παρουσίασιν καΐ του δευ
τέρου μέρους τής συγγραφής (σελ. 228—500). Αίσθανόμεθα δμως τήν ύποχρέωσιν νά έπι-
σημάνωμεν τήν σπουδαιότητα τών παρεχομένων είδήσεων τών αναφερομένων είς τήν 
λαμπράν δρασιν τών έκ τής Μονής Φιλοσόφου όρμηθέντων κληρικών. "Ενα αίώνα καΐ 
Ιν τέταρτον αίώνος είς τήν ίστορίαν τής Σιωνίτιδος 'Εκκλησίας καλύπτει ή Ι'ξοχος δρα-
σις μιας τετράδος Πατριαρχών, πού έξεκίνησαν άπό τήν Μονήν Φιλοσόφου τής Δημητσά-
νης. Οδτοι ήσαν ό Γερμανός 1534—1579, ό Σωφρόνιος 1579—1609, ανεψιός του Γερμα
νού. Τρίτος ό Θεοφάνης (1609—1644), υίός του αδελφού του Σωφρονίου. Τέταρτος ό 
Παΐσιος (1645—1660), υίός τής αδελφής του θεοφάνους, Λαμπάρδης το έπώνυμον. Ή τε
τράς αυτή έστερέωσε τα έπί τών Προσκυνημάτων του *Αγίου Τάφου δικαιώματα τής 
"Ελληνικής 'Ορθοδοξίας και διηυθέτησε και τα κατά τήν διοίκησιν τής αρχιεπισκοπής του 
θεοβαδίστου όρους του Σινά. 'Αλλά καί τόν πατριαρχικόν θρόνον τής Κωνσταντινουπό
λεως έλάμπρυναν δύο σχετιζόμενοι μέ τήν Μονήν Φιλοσόφου Πατριάρχαι, ό Κύριλλος ό 
Ε', πατριαρχεύσας μέ μικράν διακοπήν κατά τα Ετη 1748—1757, και ό Γρηνόριος ό Ε', 
πατριαρχεύσας κατά διαστήματα μεταξύ τών ετών 1797—1821. Ό Κύριλλος, δστις διε
ξήγαγε σθεναρώς τόν κατά τών παπικών αγώνα, έγεννήθη έν Δημητσάνη. Άνήκεν είς 
τήν μεγάλην οίκογένειαν τών Καρακάλλων, κατά πδσαν δέ πιθανότητα έδιδάχθη έν τη 
Μονή Φιλοσόφου τα πρώτα γράμματα. Ό Γρηγόριος ό Ε', Γεώργιος 'Αγγελόπουλος 
κατά κόσμον, έγεννήθη κατά το 1746 έν Δημητσάνη. Τα πρώτα έγκυκλια μαθήματα 
ήκουσεν είς τήν Μονήν, έμαθήτευσε δέ και είς τήν κατά το 1764 ίδρυθεΐσαν Σχολήν. Ό 
Τ. Γριτσόπουλος μετά πολλής επιμελείας καί κριτικού πνεύματος ήσχολήθη εις τήν έξα-
κρίβωσιν τής εκκλησιαστικής καί πνευματικής δράσεως του. Τα συμπεράσματα τών με
λετών του ανατρέπουν έξ ολοκλήρου τήν άσκηθεΐσαν ύπό προχειρολογησάντων συγγρα
φέων δυσμενή καί άδικον κριτική ν. 

Ή δλη συγγραφή τερματίζεται μέ τήν έξιστόρησιν τής δράσεως τών 'Αρχιερέων, 
οϊτινες όρμηθέντες έκ τής Μονής Φιλοσόφου παρέσχον πολύτιμους εκκλησιαστικός καί 
πνευματικός υπηρεσίας κατά τους ΙΖ\ IH', Ι θ ' αίώνας. 

'Εν παραρτήματι επισυνάπτεται συλλογή φωτογραφικών έξεικονίσεων του παλαιού 
καί νέου καθολικού καί τοιχογραφικών έν αύτοΐς ζωγραφημάτων. 

Ή παρασχεθείσα σύντομος έπισκόπησις του περιεχομένου τής συγγραφής του Τ. 
Γριτσοπούλου ήρκέσθη νά έξάρη τα κυριώτερα αυτής σημεία έπί τώ σκοπώ νά υπογράμ
μιση τήν δεσπόζουσαν ένωτικήν ίδέαν. Ό άξων, περί τόν όποιον έξελικτικώς διαρθρου-
ται ή παρεχομένη Ιστορική υλη, είναι ή έπί εννέα αιώνας ζωή καί ή συνεχής κατ' αυτούς 
ακτινοβολία τής Μονής Φιλοσόφου. Εις πάσας τάς σελίδας τής μεγάλης ιστορικής άφη-
γήσεως καί διερευνήσεως, ήν θέτει ύπό τα δμματα του άναγνώστου του ό Τ. Γριτσό-
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πουλος, είναι παρούσα ή Μονή Φιλοσόφου ή αυτοπρόσωπος ή δια τών προσώπων των 
μεγάλων κληρικών, τους όποιους έδωρήσατο είς τό Γένος. Δια τον λόγον τούτον δι-
καιουμεθα να χαρακτηρίσωμεν τό προκείμενον έργον ώς άρτίαν έκ πάσης έπόψεως ίστο-
ρικήν σύνθεσιν. Ό προσεκτικός αναγνώστης δέν είναι δυνατόν να μη εκτίμηση τήν εο-
στοχον καί μετά περισκέψεως προβαίνουσαν κριτικήν διερεύνησιν τών μαρτυριών καΐ τήν 
επιτυχή αυτών έρμηνείαν καί άξιοποίησιν. "Ετερον σημαντικώτατον προσόν της προκει
μένης συγγραφής είναι καί ή εκφραστική αυτής άρτιότης. Προικισμένος μέ τό χάρισμα 
ό Τ. Γριτσόπουλος της λιτής άλλ* είς άκρον κομψής καί κυριολεκτούσης εκφράσεως 
επενδύει πάντοτε τα Ιστορούμενα μέ τήν προσήκουσαν έκφραστικήν μορφήν. "Οταν περι
γραφή τα φυσικά τοπία καί δταν παρέχη αίσθητικήν άλλα συγχρόνως και πραγματολο-
γικήν άνάλυσιν τών ζωγραφημάτων καί τών αρχιτεκτονικών μορφών, τό υφός του όψου-
ται είς όργανον γνησίας καί θελκτικής καλλιτεχνικής εκφράσεως. 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

*** 

Α. Γ. ΓΑΛΛΝΟΠΟΥΛΟΥ, Έπί του μεγέϋονς καί τής γεωγραφικής &έσεως τής 'Ατλαν
τίδος. (Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμος 35 (401—418), 1960). 

Ό κ "Αγγελος Γ. Γαλανόπουλος, καθηγητής τής σεισμολογίας έν τώ Πανεπι-
στημίφ 'Αθηνών, άνεκοίνωσε κατά τήν έν Ελσίνκι XII Γενικήν Συνέλευσιν τής Διε
θνούς Γεωδαιτικής καί Γεωφυσικής "Ενώσεως ('), οτι ό κατακλυσμός του Δευκαλίωνος 
καί ό μύθος τής 'Ατλαντίδος έχουν τήν προέλευσίν των είς τάς όαγδαίας βροχάς καί 
τά θαλάσσια κύματα, τα όποια ήκολούθησαν τήν μεγάλην ήφαιστειακήν έκρηξιν της 
άλλοτε νήσου Στρογγυλής (') κατά τό 1500 π. Χ. καί είς τήν κατάρρευσιν του κεντρικού 
μέρους τής νήσου, όπου εύρίσκετο ό ηφαιστειακός κώνος, έπί του οποίου είχε κτισθή 
ή ακρόπολις τής Μητροπόλεως του περίφημου κράτους τής 'Ατλαντίδος. 

Ώς σαφώς προκύπτει έκ του κειμένου τών δύο διαλόγων του Πλάτωνος «Τιμαίου» 
καί «Κριτίου>, ή Ατλαντίς δέν ήτο ενιαία νήσος, αλλά «βασίλειον δύο νήσων, τής μεί
ζονος καί τής ελάσσονος», τό όποιον έδέσποζε πολλών άλλων νήσων καί μερών τής 
ήιτείρου, ή δέ κυριαρχία τούτου έξετείνετο άπό τής Λιβύης μέν μέχρι τής Αιγύπτου καί 
έπί του τμήματος τής Ευρώπης τοΟ μέχρι τής Τυρρηνίας. 

«Έν δέ δή τή Άτλαντίδι νήσω ταύτη μεγάλη συνέστη καί θαυμαστή δύναμις βα
σιλέων, κρατούσα μέν άπάσης τής νήσου, πολλών δέ άλλων νήσων καί μερών τής 
ηπείρου' προς δέ τούτοις έτι τών εντός τήδε Λιβύης μέν ήρχον μέχρι προς Αϊγυπτον, 
της δέ Ευρώπης μέχρι Τυρρηνίας» (Τίμ. 25 Α—Β). 

Τό κράτος τούτο τής 'Ατλαντίδος άπετελεΐτο έκ δέκα πολιτειών. Έκ τούτων ό 
Πλάτων περιγράφει είς τον Κριτίαν μόνον δύο, τήν «Μητρόπολιν» καί τήν «Βασιλικήν 
Πολιτείαν». Ή Πλατωνική περιγραφή τής «Μητροπόλεως» ύποδηλοί σαφώς, κατά τον 
συγγραφέα, μικράν ηφαιστειογενή νήσον μετά μακράν περίοδον ηρεμίας. Έκ δέ τής 
περιγραφής τής μορφολογίας καί του σχήματος τής «Μητροπόλεως» φαίνεται, επίσης 
σαφώς, δτι αϋτη ήτο ή άλλοτε νήσος Στρογγυλή. Ή ακρόπολις τής «Μητροπόλεως» 
εύρίσκετο έπί μικρού «γηλόφου» του κεντρικού κώνου του ηφαιστείου τής σημερινής 

1)Α. G a l a n o p o u l o s , Tsunamis Observed on the Coasts of Greece from 
Antiquity to present time, in : «Ann. di Geof.», vol. XIII, No 3—4, 1960, σ. 369—386. 

2) Sp. Marinatos, Amnisos, die Hafenstadt des Minos, Forsch, u. Fortschr. Vol. 
10, Nr. 28, 1934, 341—343. 


