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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ 

τοΰ Δημήτρη Δημητρόπουλου 

ίναι μύθος ή πραγματικότητα»; ρωτούσαν, α
ναφερόμενοι οέ διάφορα θεμκτα της πρόσφα
της ίοτορίας μας, οι συνεργάτες των «Φακέλ-

λων» τοΰ Α. Παπαχιλά τό βράδυ της 7ης Μαρτίου 
2007 στην τηλεόραση τού MEGA, φέρνοντας καί πάλι 
οτό προσκήνιο τό φλέγον ερώτημα της άναζήτηοης της 
ιστορικής αλήθειας. 'Αφορμή ή χλαπαταγή πού έχει ξε
σπάσει για τό βιολίο Ιστορίας της ΣΤ Δημοτικού και 
τά ερωτήματα βροχή: 'Υπήρξε τό κρυφό σχολειό; Έκα
ναν οι Τούρκοι παιδομάζωμα; Ό Γρηγόριος ό Ε' ήταν 
εθνομάρτυρας ή προδότης; Ό Παλαιών Πατρών Γερ
μανός σήκωσε τό λάβαρο της 'Επανάστασης; Και από 
κοντά απορίες όπως αν χρειαζόμαστε τους έθνωφελεΐς 
μύθους της ίοτορίας μας ή άν οφείλουμε νά τους δια
λύσουμε. Τό ibio υποτιθέμενο κυνήγι της αλήθειας συ
νεχίστηκε τήν επομένη και στά τηλεοπτικά όελτία 
ειδήσεων πού θεώρησαν ότι τό θέμα έχρηζε περαιτέρω 
δημοσιογραφικής έρευνας και φι/οξένηοαν στά παρά
θυρα τά γνωστά λουλούδια τού τηλεοπτικού ανθόκη
που άλλα και κάποιους κατά τεκμήριο ειδικούς, ιστο
ρικούς. 

Είναι προφανές ότι στά ιστορικά ζητήματα όταν θέ
τεις ανεπαρκείς ερωτήσεις 0ά πάρεις καί ανεπαρκείς 
απαντήσεις. 'Ερωτήματα, λοιπόν, τού τύπον αλήθεια ή 
ψέματα, ένοχος ή αθώος, όταν απαιτούν ώς απάντη
ση ένα ξερό «ναι» ή «Οχι», είναι ϊαως κατάλληλα γιά 
ανακριτές ή αστυνόμους πού ψάχνουν νά βρουν τόν 
δράστη άλλα δεν είναι επαρκή γιά τους ιστορικούς 
πού εκτός άπό τό ποιος, τό πότε καί τό πού, είναι ύ-
ποχρίωμένοι νά κατανοήσουν τό πλαίσιο, τίς συνθήκες 
γ.ο.ί τους μηχανισμούς εντός των όποιων γεννήθηκαν 
τά γεγονότα. 

Διακινδυνεύοντας τήν παραβίαση ανοικτών Ουρών, 
θά κάνουμε μιά ούντομη αναφορά οέ περιστατικά οχε-
τικά με κάποια άπό αυτά τά θέματα. Στις 13 Αυγού
στου τού 1796 ό όραγομάνος τού οθωμανικού στόλου 
Κωστάκης Χαντξερής στέλνει στους προεστούς της 
Σίφνου ενα έγγραφο. 'Εκεί οργισμένος τους γράφει ön 
πληροφορήθηκε πώς «ό έν τω έλληνικω αχολείω μεγά
λος οντάς, έν ώ κάθιμαι ή διδάσκαλος καί παραδίδει 
τά μαθήματα έπεσε πρό μικρού» καί ή κοινότητα δέν 
αποκατέστησε τη ζημιά. Γνωρίζοντας, λοιπόν, ό Κ. Χα-
ντζερης οτι ό μακαρίτης μητροπολίτης Κυζίκου 'Αγά
πιος είχε αφήσει 2.500 γρόσια στό κοινό της Σίφνου 

«υπέρ τού ψυχικού τον μνημοούνοί1», διατάζει, ναψο-
όρώς xai έ/ποτραοιστικώ^, τους κοινοτικούς άρχοντες 
νά διαθέσουν τους ετήσιους τόκους άπό αυτό τό κλη
ροδότημα γιά τήν επισκευή τού σχολείου. Τους απει
λεί μάλιστα οτι αν δέν μεριμνήσουν νά προσφέρουν 
προσωπική εργασία όλοι οι κάτοικοι «κηνβαλούντες οι 
μέν πέτρες, οι δε χώμα, οι δέ ο,τι άν χρειασβή» ώστε 
νά αποκατασταθεί ή βλάβη τό αργότερο μέχρι τήν 
πρώτη 'Οκτώβριοι*, τότε: «άφορήτονς προσωπικός παι
δείας καί ζημίας άνεπαιοθήτονς θέλετε ϊοει διενεργου-
μένας καθ' υμών, ώοάν οπού αδιαφαρεϊται εις τά πρό; 
τήν βελτίωοιν τον οχολείον σας, όπερ είναι καί ό 
έπαινος καί ύ καλλωπιομός τού τόπον υας». Ό ìiitoc 
προστάζει επίσης τους Σίφνιους πρόκριτους νά ξο
δεύουν κάθε χρόνο τους τόκους τοΰ κληροδοτήματος 
αποκλειστικά καί μόνον «εις μερεμέτι τών οντάδων 
καί εκκλησιών τοΰ ελληνικού οχολείον», τους ζητάει 
νά φέρονται μέ τήν «προοήκονοαν φιλοψροσύνην» στό 
δάσκαλο καί τέλος κλείνει τήν άπανταχούσα του μέ 
τήν προειδοποίηση ότι όποιος οείξει «.την παρσμίκρήν 
εναντιότατα», «ή ζημία του είναι κάτεργον καί εξ όλο-
χλήρον αφανισμός τον». 

Είκοσι χρόνια αργότερα, τό 1816, ένας άλλος δρα-
γομάνος τού στόλου, ό Μιχαήλ Μάνος, μέ επιστολή 
πού στέλνει πτούς προεστούς ενός μικρού νησιού τών 
Κυκλάδων, της Φολεγάνδρου, τους επαινεί γιά τήν φι
λομάθεια τους καί αποφαίνεται: «αας σύμβουλε LO/I εν 
όδηγονντες, ότι τά σχολεία καί ή μάθηοις προζενού-
σιν εις κάθε τόπον μεγαλωτάτην ώφελειαν, ώοαν οποί' 
έξ αυτής προέρχεται τό κάθε καλόν καί διό. της μα
θήσεως προογίνεται εις τόν κάθε ένα ή TE χρηατότης 
τών ηθών, ή όροότης τού λόγο ν καί τό εύ ςήν άοψα-
λέοτατα». Επίσης τους τονίζει ότι «είναι ènavfiyy.rc 
νά κτισθεί εις τόπον ήονχαοτικόν αχολεΐον επίτηδες 
προς άνάπανσιν τού κατά καιρού δαακάλον αας και 
αύξηαιν τής προκοπής τών παιδιών αας>>. Στό ίδιο 
έγγραφο επικροτεί ώς έδρα τοΰ σχολείου τόν "Αγιο 
'Ιωάννη καί προστάζει νά προχωρήσουν μέ προθυμία 
στην οικοδόμηση τού σχολείου διαθέτοντας γιά τό υχο-
πό αυτό τά χρήματα πού ήδη έχουν συγκεντρώσει. 

Τά incaica αυτά δέν είναι άγνωστα στην ιστορική 
έρευνα εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί πολλά χρόνια 
άπό τή έκδοση τους.1 Σι καθένα άπό αυτά περιλαμβά
νεται καταρχήν μία σίγουρη πληροφορία, ότι ό συγκε-
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Δημήτρης Δημητρόπονλος 

κριμένος δραγομάνος τοΰ στόλου, τή δεδομένη εκείνη 
στιγμή, διατάζει τις κοινοτικές αρχές ενός νησιού τών 
Κυκλάδων νά μεριμνήσουν γιά τή λειτουργία ελληνι
κού σχολείου. Αυτό αποτελεί μιά παραδοχή, πού δεν 
επιδέχεται αμφισβήτηση, άποδόμηοη, αποσάθρωση ή 
ώ/η, τέλος πάντων, σχετικσκρατική προσέγγιση. "Εν
σταση θά μπορούσε νά εγερθεί ενδεχομένως γιά τή 
γνησιότητα τών εγγράφων, ή ύπαρξη όμως καί άλλων 
ανάλογων τεκμηρίων τήν καθιστά, ώς προς τήν ουσία 
τού περιεχόμενοι* τους, μάλλον περιττή. 

"Αν απομακρυνθούμε όμως άπό τό γεγονός αυτό κα
θεαυτό, οι ερμηνείες καί οι σκέψεις πού γεννούν τά 
παραπάνω ντοκουμέντα -όπως καί άλλα ανάλογα- γιά 
τήν παιδεία στις περιοχές πού βρίσκονταν ύπό όθαιμα-
νική κυριαρχία, μπορούν νά είναι ποικίλες καί αντι
κρουόμενες. 'Ανάμεσα στις προφανέστερες καί ταυτο
χρόνως ασφαλέστερες, θά μπορούσαν νά είναι: 

- Ή οθωμανική έξουοία μεριμνούσε γιά τήν παιδεία 
τών υπηκόων της. Ώς πσλυπολίτισμική μάλιστα καί 
ανεκτική αυτοκρατορία είχε αναθέσει οε χριστιανούς 
αξιωματούχους της τήν ευθύνη γιά τή καλή λειτουρ
γία τών ελληνικών σχολείων, ΤΗταν μάλιστα τόση ή ζέ
ση της γιά τή διάδοση τού αγαθού τής παιδείας ώστε 
λάμβανε ακραία, βίαια μέτρα εναντίον τών τοπικών 
άοχών πού ολιγωρούσαν οέ αυτό τοι»ς τό καθήκον. 

- Οι φαναριώτες -χριστιανοί Έλληνες- είχαν κατα
λάβει υψηλά κλιμάκια τής οθωμανικής ιεραρχίας καί 
επιδίωκαν τήν έκ τών έσω διάβρωση τής 'Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, υποσκάπτοντας την συνειδητά καί 
προωθώντας, εκτός τών άλλων, τήν ίδρυση ελληνικών 
σχολείων. 

- Οι δραγομάνοι τοΰ στόλου, ώς φορείς τού ελληνι
σμού καί τής χριστιανοσύνης, κρυφά άπό τόν προϊστά-
μπ'ό τους καπουόάν πασά. μεριμνούσαν γιά τό φωτι
σμό τού Γένους μέσω τής λειτουργίας ελληνικών σχο
λείων. 

- Έξωνημένοι στους Τούρκους "Ελληνες 'ίδρυαν τίς 
παραμονές τής 'Επανάστασης σχολεία μέ σκοπό νά 
ενσταλάξουν οτίς ψυχές τών ελληνοπαίδων τό πνεύμα 
τής δουλοφρσσύνης προς τόν 'Οθωμανό κυρίαρχο. 

Είναι προφανές ÖTL μιά δεύτερη, προσεκτικότερη 
ανάγνωση τών δύο αυτών έγγραφων θά έδειχνε οτι τά 
φαινόμενα είναι πιό σύνθετα. Τό ελληνικό σχολείο τής 
Σίφνου, γιά παράδειγμα, φέρεται νά λειτουργεί μέ μέ
ριμνα τής κοινότητας, οέ γνωστά στίς οθωμανικές αρ
χές εκκλησιαστικά κτίρια καί ενισχύεται άπό κληροδό
τημα πού κατέλειπε υψηλόβαθμος ορθόδοξος μητροπο
λίτης. 'Εκείνο τής Φολεγάνδρου προβλέπεται νά οικο
δομηθεί μέ ενέργειες τής κοινότητας οέ εκκλησιαστικό 
χώρο, μάλλον στό προϋπάρχον μοναστήρι τοΰ 'Αγίου 
'Ιωάννη, κοντά στη Χώρα. Καί τά δύο σχολεία βρίσκο
νται ύπό τήν προστασία ισχυρών χριστιανών ελλήνων 
αξιωματούχων της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι τε
λευταίοι, θεράποντες τού σουλτανικού καθεστώτος 
άλλα ταυτόχρονα καί κήρυκες τοΰ Διαφωτισμού, έχουν 
-τή δυστυχώς λησμονημένη πλέον- πεποίθηση ότι ή 

γνώση καί ή μόρφωση αποτελούν αύταξία καί ή Ίδρυ
ση σχολείων αναγκαιότητα. 

Τήν ίδια περίπου εποχή πού οι δραγομάνοι τού στό
λου μεριμνούν γιά τή δημιουργία σχολείων στις περιο
χές ευθύνης τους, ένας πρόκριτος άπό τις Μηλιές έρ
χεται οέ σύγκρουση μέ τους συμπατριώτες του εξαι
τίας διαφωνιών πού προέκυψαν στή διαχείριση τών 
φορολογικών προσόδων τής περιοχής, πού τοΰ είχε 
αναθέσει, κατόπιν ενοικίασης, ή οθωμανική διοίκηση. 
'Αποτέλεσμα τής σκληρήζ αντιπαράθεσης είναι νά 
εγκαταλείψει τόν τοπσ του καί νά περιπλανηθεί στην 
Κεντρική 'Ελλάδα επί μήνες μέχρι νά βρει καταφύγιο 
στην Κωνσταντινούπολη, στό σουλτανικό περιβάλλον, 
όπου είχε ισχυρούς Οθωμανούς προστάτες. Πρόκειται 
γιά τόν 'Αργύρη Φιλιππίδη, αδελφό τού Δανιήλ Φιλιπ
πίδη, ουγγραφέα τής Νεωτερικής Γεωγραφίας, ενός α
πό τά βασικά έργα τού νεοελληνικού διαφωτισμού, καί 
εξάδελφο τού «δάσκαλου τού γένους» "Ανθιμου Γαζή. 

Ό Αργύρης Φιλιππίδης, λόγιος καί ό ίδιος, συγγρά
φει τό 1817, κατά τή διάρκεια τής αποδημίας του, τη 
Μερική Γεωγραφία, έργο πολύτιμο γιά τόν πλούτο καί 
τήν ποιότητα τών πληροφοριών πού περιέχει σχετικά 
μέ τίς ελληνικές περιοχές κατά τις παραμονές τής Ε
πανάστασης. Ή δημιουργία σχολείων καί ή διάδοση τής 
παιδείας αποτελεί ένα αίτημα πού αυγκλο\ίζει τόν Α, 
Φιλιππίδη καί επανέρχεται μέ ένταση συνεχώς στό γρα
πτό του. Ή κοραϊκή προτροπή «δράξασθε παιδείας» 
τόν εκφράζει απολύτως. Κάνει έκκληση, γιά παράδειγ
μα. ατούς κατοίκους τού Ζητουνίου ί: Λαμίας). «-Ζη-
τουνιάται, έως πότε αμαθείς, έως πότε αγράμματοι; 
[.,.] Λνπεϊται ή 'ψνχή μον νά σας βλέπω έτζι. Φροντί
σατε έναν καλόν διδάσκαλον, κάμετε ένα καλόν οχο-
λειον, σπουδάζατε τους νιους αας vói συντρέξουν εις 
τό οχολείον, νά άποκτήοονν έκείνην τήν οοφίαν τών 
.τσονάνων αας. [...] Νέους καλούς έχετε, μέ πνεύματα 
έξυπνα. Μά τι τό όφελος εκείνο πού φωτίζει τους νέ
ους λείπει. Ή φύσις, ό τόπος γεννά προκομμένους, μά 
Οταν δεν διδαχθούν μένονν ζώα. Μπάρεμ (= του/αχι-
στον) ε'σΐ' άγιε Ζψουνίον, δέν βλέπεις τά τέκνα οον, 
πώς κατέ)ντηοαν; Δέν βλέπεις τή γνναίκα σου, όπου 
έμεινε ξυπόλητη; Αποφάσισε έιπό τό πονγγί οον. Καί 
βέβαια τής πανιερότης σου είναι αυτό τό έργον, νά 
λάμψη δι' αύται) ή πολιτεία σου». Τόν ίδιο καημό 
εκφράζει καί όταν μιλάει γιά τά Φάρσαλα, Οπου επι
σημαίνει γιά τους κατοίκους τους: «Οί έγκάτοικοι εδώ 
ζουν μέ τό άλιοιβεαίσι καί μέ τες τέχνες των. Είναι 

1, Τό πρώτο έκδόΟηκί άπό τόν Βασίλη Σψυρόερ«, 
«Έγγραφα τής νήσου Σίφνου (1785-1S20J έκ τής συλλο
γής Γεωργίου Σ. Μαριδάκη», Έπετηρίς τού Μεσαιωνικού 
Αρχείου, 17 (1%7), σ. 9-13, μέ επισημό\οπς γιά τήν πρα
κτική αυτή τών δραγομάνιιη ιού στόλου. Τό δεύτερο άπό 
τήν Ελένη Κονκκου, Οί κοινοτικοί θεσμοί ατίς Κυκλάδες 
κατά τήν Τουρκοκρατία. Ανέκδοτα έγγραφα, Αθήνα LVB9, 
σ. 252-253. 

0 ΠΟΛΙΤΗΣ 18 



Αναζητώντας παραμύθια στουζ μύΟοις 

όμως αμαθείς, δέν επιμελούνται νά κάμουν ένα οχο
λείον, διά νά προκόπτονν τους παίδας των. Δέν ήξεύ-
ρω πότε θά ξυπνήσουν, νά ιδούν τό πρώτον καλόν τής 
πατρίδος των τόσον έδώ όσον καί άλλου δέν τό βλέ
πουν. Ό καλότυχος Αρχιεπίσκοπος καί ούτε τόν μέλ
λει. Λυπάται όμως, βλέποντας τήν έπαρχίαν τον εις 
αυτήν τήν κατάατασιν. Πλι)ν δέν ήξεύαω τι νά ειπώ, 
ίσως στοχασθοίιν τι τους λείπει». Μέ τό ίδιο πνεύμα 
απευθύνεται λίγο παρακάτω καί οτούς Λαρισαίους: 
«Διατί βλέπω, όπου όλο γεννά ή ταλαίπωρος 'Ελλάς 
καί βλαστάνει υιούς μέ πνεύμα. Μά όταν λείπη ή μά-
θησις ώς rhw, ή νά ειπώ τά σχολεία, τί νά σον κά
μουν τά βλαοτήματα αυτής. [,..] Δοιπόν μή λείψετε 
εις τό μετέί ταύτα νά άκολονθέρετε τόν άνωθεν δρό-
μον. Κάμετε μίαν οΰναξιν όλα τά σινάφια, πηγαίνετε 
εις τόν Μητροπολίτην σας, είπέτε τον νά φροντίαη ή 
Πανιερότητά τον αυτό τό καλόν καί θεάοεστον έργον, 
καί ελπίζω νά τό έτξιωΟήτε».* 

Ποιες είναι ίοιπόν οί συνισταμένες τών παραπάνω 
προτροπών τού 'Αργύρη Φιλιππίδη, ενός προσώπου 
πού διαθέτει οέ τοπικό επίπεδο ισχύ καί πλούτο, 
εμπλέκεται οτή διαχείριση τών κοινοτικών καί φορο
λογικών υποθέσεων τής περιοχής του, συναλλάσσεται 
μέ τήν οθωμανική εξουσία καί παράλληλα είναι λόγιος 
άνθρωπος, επηρεασμένος άπό τίς ιδέες τού Διαφωτι
σμού; Καταρχήν πιστεύει ότι ή μόρφωση είναι έκ τών 
ών ούκ άνευ γιά τήν πρόοδο τοΰ κάθε τόπου καί όχη
μα γι' αυτήν είναι ή ίδρυση σχολείων, τά όποια οί κά
τοικοι έχουν τήν ευθύνη νά θέσουν σέ λειτουργία. Οί 
οθωμανικές αρχές αδιαφορούν γιά τήν ύπαρξη ή μή 
σχολείων, τά όποια λειτουργούν ακώλυτα, εφόσον οί 
κάτοικοι κατορθώσουν νά διασφαλίσουν τή χρηματο
δότηση τους, ακόμη καί σιίς πόλεις εκείνες πού είχαν 
ισχυρό μουσουλμανικό πληθυσμό. ΟΊ ιεράρχες τής 
ορθόδοξης εκκλησίας εγκαλούνται επειδή δέν συνδρά
μουν επαρκώς στή λειτουργία τών σχολείων, Ή τελευ
ταία αυτή επίκριση δείχνει απογοήτευση γιά τή στά
ση τής εκκλησίας, ταυτόχρονα όμως υποδηλώνει ότι 
στή συνείδηση ανθρώπων, όπως ό Α. Φιλιππίδης, ή 
ορθόδοξη εκκλησία ήταν φορέας πού όφειλε νά ανα
λάβει τήν πρωτοβουλία αύτη καί νά ενισχύσει οικονο
μικά τήν εκπαίδευση τών νέων. Ή ορθόδοξη εκκλησία 
διαδραμάτιζε έτοι έναν παιδευτικό ρόλο πού εκτεινό
ταν πέραν τών θρησκευτικών της αρμοδιοτήτων, καί 
βρισκόταν στό επίκεντρο τών ιδεολογικών συγκρού
σεων τής εποχής, τόσο ώς πομπός Οσο καί ώς δέκτης 
τών μηνυμάτων τους. "Αλλωστε οτίς τάξεις τής εκκλη
σίας βρίσκει κανείς τους μεγαλύτερους πολέμιους άλλα 
καί πολλούς άπό τους διαπρεπέστερους υπέρμαχους 
τοΰ Διαφωτισμού. 

'Ανεξαρτήτως άπό τίς επιμέρους λεπτομέρειες, ή 
ουσία όλων αυτών είναι βέβαια πρό πολλού κοινός τό
πος γιά όσους ασχολούνται μέ τήν ιστορική έρευνα. 
Όπως συμβαίνει σέ όλες τίς επιστήμες, οί νέες προ
σεγγίσεις χρειάζονται χρόνο νά δοκιμαστούν καί κατό
πιν νά διαχυθούν στην κοινωνία, ώστε αφενός μέν νά 

αποτελέσουν τμήμα της κοινής γνώσης και αφετέρου, 
μετά τήν αναγκαία διήθηση τών πιό ουσιαστικών τους 
στοιχείων, νά τροφοδοτήσουν τήν εκπαιδευτική διαδι
κασία. Τά πορίσματα τής έρευνας δέν μπορούν νά 
αποτελέσουν κτήμα όλων, πριν υπάρξει ό αναγκαίος 
εκείνος χρόνος πού Οά επιτρέψει νά δοκιμαστούν 
πρώτα καί νά συζητηθούν μεταξύ τών ειδικών κάθε 
κλάδου. Οί ανθρωπιστικές επιστήμες μάλιστα έχουν 
ένα προνόμιο πού οφείλουν νά εκμεταλλευτούν. Ή 
απουσία μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος γιά τά 
αποτελέσματα τών ερευνών τους τις απαλλάσσει σέ 
ένα βαθμό άπό τίς ασφυκτικές πιέσεις πού ασκούνται 
οτούς ερευνητές τών θετικών ή τών ιατρικών επιστη
μών, προκειμένου νά διοχετεύουν όλο καί ταχύτερα 
εφαρμογές τών ερευνών τους στην αγορά. 

Στην περίπτωση τής σύγχρονης ελληνικής ιστορικής 
έρευνας όμως ή καθυστέρηση οτή διασπορά τής νέας 
γνώσης στην κοινωνία είναι, καθώς η,αίνεται, κατά 
πολύ μεγαλύτερη άπό αυτήν που θά θεωρείτο α\αμε-
νόμενη καί αναγκαία. Αποτέλεσμα τής υστέρησης αυ
τής εΐναι ερωτήματα τοΰ τύπου αν τό κρυφό σχολειό 
ήταν αλήθεια ή ψέμα νά διεκδικούν μονολεκτικές απα
ντήσεις, παραβλέποντας τό γεγονός ότι ίκτός από 
τους μύθους και τις πραγματικότητες υπάρχουν και οί 
μπούρδες, πού δυστυχώς αποδεικνύονται πάντοτε πιό 
ανθεκτικές καί πιό επικίνδυνες. 

2. Τό χειρόγραφο τού Λ. Φιϊιππιδη έχει iVòofìii άπό τόν 
Θεοόααιι Σπεράνισ«, Τά περισωθεντα έργα τοί' Αργύρη 
Φιλιππίδη. Μερική Γεωγραφία - Βιβλίον Ηθικόν, ιπιμ. Φι
λάρετος Βιτάλης, 'Αθήνα Ι1)7Η, σ. 77, 114 και 120 ävu-
οτοίχως. 

Ν. Εγγονόπουλος. Ο ναύαρχος Αίιαοι,Άι/ς 
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