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Μέλοϋξ τής 'Ακαδημίας Άβηνδν.

Τφ. 1906 εδημοσίευσα είς τό τότε έκδιδόμενον Δελτίον τής Φυσιοδιφικής
'Εταιρείας, έτ. Α' σελ. ·66 έφ., άρθρον υπό τόν τίχλον «ΓΙνικτός σίφων ή πη-
κτός διαβήτης».

Έν αυτφ είσαγωγικώς περιγράφω τό εις τά πειραματικά μαθήματα τής
Φυσικής επιδεικνυόμενον «άγγεΐον τον Ταντάλον», ώς μίαν τών εφαρμογών ιού
σίφωνος καί προς εξήγησιν τής λειτουργίας διαλειπουσών τίνων φυσικών πηγών.
'Υπενθυμίζω δ° ότι τούτο συνίσταται έκ μικρού αγγείου, συνήθως ΰαλίνου, τοϋ
οποίου ό πυθμήν διαπεράται υπό τοϋ μακροχέρου βραχίονος εσωτέρικώς τφ άγ-
γείφ εστρογγυλωμένου σίφωνος, τοΰ ετέρου στομίου τοΰ σίφωνος άνοιγομενου
πολύ πλησίον τοΰ πυθμένος τοΰ αγγείου. "Αν χύσωμεν εν τφ άγγείω ύγρόν, ό
σίφων αρχεται λειτουργών μόνον ευθύς ώς τό ύγρόν τόν κάλυψη, οπότε τό άγ-
γεΐον έκκενοϋται μέχρι τοΰ πυθμένος.

'Αντί σίφωνος απλού εχρησιμοποιείτο συχνά άλλοτε ορθός σωλήν, διαπε-
ρών τόν εν ε'ίδει. ποδός πυθμένα ιοΰ άγγείου, όστις σωλήν εκαλύπτετο υπό εί-
δους κώδωνος, φέροντος κατά τήν βάσιν του όπάς. Οΰιως ύπό τοΰχσωλήνος καί
τοϋ κώδωνος σχηματίζεται είδος σίφωνος, εις τήν κορυφήν τοΰ οποίου δύναται
νά παραμένη ελαχίστη ποσότης αέρος, χωρίς νά παραβλάπτεται ή λειτουργία αυτού.
Ενίοτε δε ό εν τφ άγγείω κώδων ελάμβανε τό σχήμα μικροΰ ειδωλίου, παρι-
στώντος τόν μυθολογούμενον Τάνταλον, διατεθειμένου δ° ούτως, ώστε μόλις τό
ύγρόν έγγίση τά χείλη τοΰ ειδωλίου, ό σίφων άρχεται νά λειτουργη καί νά κα-
τέρχεται ή στάθμη τοΰ υγρού.

Έν συνεχείςι έδειξα, ότι τό άγγεΐον τον Ταντάλον ήτο γνωστόν εις τους
αρχαίους "Ελληνας ύπό τό όνομα τον πνικτον σίφωνος η πνικτον διαβήτον '),
μεθ° δ προσέθετον τά επόμενα : «Εσχάτως έτυχε νά εύρω είς τό εμπόριον τοι-

Ή εκδοσις τοΰ Παρόντος τόμου, διακοπείσα ενεκα τοΰ πολέμου καί της κατοχής τής
Πατρίδος ιό 1943, συνεχίζεται μετά παρέλευσιν ολοκλήρου πενταετίας. (Χημ. τ. Δ).

Πρβ. "Ηρωνος Άλεξανδρέως, Πνευματικά § 8 καί 13. ("Εκδ. W. Schmidt, 1899).
'Επίσης Φίλωνος τοϋ Βυζαντίου, De ingeniis spiritualibus Χ.
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αΰτα μικρά πήλινα αγγεία, κατασκευαζόμενα έν τοις πηλουργείοις ή κάλλιον
τοις κεραμουργείοις τής Αίγίνης — (αν κατασκευάζωνται τοίιαΰτα και άλλαχού
αγνοώ)—ενός δέ τήν εικόνα καί τήν κατατομήν δημοσιεύω. Τά άγγεϊα ταύτα χρησι-
μεύουν σήμερον προς παιδιάν. Μολονότι δέ εκ προστύχου ΰλης κατεσκευασμένα,
είναι αρκετά κομψά, κοσμούμενα έξωτερικώς δια &άλλοντος κλαδίσκου» (Σχ. Ια) ').

Τό σχήμα 1β, κατατομή τοϋ αγγείου, δεικνύει τόν συμφώνως *ρός τήν
άνω περιγραφήν έσωτερικόν σίφωνα. Τά α α παριστούν τάς δύο όπάς, δια τών
οποίων εισρέει τό ύγρόν εντός τοϋ σίφωνος, τά δέ βέλη δεικνύουν τήν φοράν

τής ροής τοϋ υγρού, έν φ χρόνω έκ-
κενοϋται τό άγγεΐον. Προσέθετον δ' εν
τέλει' «Τά σήμερον κατασκευαζόμενα
άγγεΐα ύπό τών ταπεινών απογόνων
τών μεγάλων κεραμουργών τής Α'ιγί-
νης, τής Τανάγρας καί τόσων άλλων
καλλιτεχνικών τοιούτων κέντρων τής
αρχαιότητος, οφείλονται αρά γε ε'ις
παράδοσιν διασωθεΐσαν εκτοτε, μεθ'
όλας τάς καταστροφάς, τάς οποίας υπέ-
στη ή πατρίς μας, αυτή δέ ή Αίγινα

καί κατά τούς αρχαίους ακόμη χρόνους,

»

ή είναι έφεύρεσις τών νεωτέρων χρό-
νων, γενομένη ύπό αγνώστου Ιπιστή-
μονος βιοτέχνου ή καί απλή άπομίμησις τοϋ αγγείου τοϋ Ταντάλου ;»

'Εσχάτως έλαβον γνώσιν άρθρου τοΰ Στυλ. Γ. Βίου, ύπό τόν τίτλον Αγ-
γειοπλαστική εν Χίω, δημοσιευθέντος εις τό Π/ριοδικόν τον εν Χίψ Συλλόγου
Άργέντη, τ. 1, 1938, σελ. 6 κ. ε. Έν αύτφ ό συγγραφεύς γράφει ότι, ενφ κατά τήν
αρχαιότητα έν Χίω ήτο άρκετά ανεπτυγμένη ή αγγειοπλαστική («Χΐα κεράμια»),
σήμερον άντιθέτως δέν επαρκεί ούτε εις τάς άνάγκας τοϋ πληθυσμού τής νήσου,
«διό γίνεται αρκετή εισαγωγή πηλίνων δοχείων καί σκευών έξωθεν. Μόνον είς εν
χωρίον τών Μαστιχοχώρων, τά Άρμόλια, ήσχολούντο παλαιότερον όλοι σχεδόν οί
κάτοικοι εις τήν άγγειοπλαστικήν, έχοντες ταύτην ώς κύριον επάγγελμα, πολλοί
δέ τούτων μετέβαινον καί είς άλλα χωρία τής νήσου, όπου ύπήρχεν ή κατάλλη-
λος άργιλλώδης γή, εξασκοΰντες τούτο καί μεταδίδοντες τήν τέχνην των καί είς
άλλους. Όθεν ή λέξις Άρμολούσης έν Χίφ κατήντησε συνώνυμος τοΰ αγγειο-

') Ώς έπληροφορήθην, το τοιαύτα άγγεΐα καλούνται έν ΑΙγίνη ποτήρια τής Δικαιοσύνης.
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πλάατης». , . «Παλαιότερον ύπήρχον πλείστα εργαστήρια αγγειοπλαστικής εν τω

/ ,

χωρίω· προϊόντα δ' αυτής, τά άρμολονσικα κουμάρια, σκαμνιά, πιθάρια κλπ.
έξετιμώντο πολύ υπό τών Χία)ν . . . Τώρα εις τό χωρίον ύπάρχουσι μόνον 5—6
εργαστήρια, παράγοντα ολίγα καί ευτελή προϊόντα,—αν έξαιρέσωμεν τά κατ' άπο-
μίμησιν κατασκευαζόμενα κουμάρια τών Δαρδανελίων και τής Αίγίνης καί τινας
γάστρας πολυτελείας — τινά όμως τών οποίων έχουσι λαογραφικήν άξίαν διά τό
ίδιότυπον σχήμα καί τήν χρήσιν. ΓΙαραλείποντες όθεν τά αυτόθι παραγόμενα
διάφορα είδη τών πίθων καί πιθαριών, θά ενδιατρίψωμεν είς τά ιδιότυπα άρ-
μολούσικα σταμνάκια, τονς νεμπότες και τις δίκιες» (σ. 7).

«Αίκιες. Είναι περιεργότατά δοχεία χρησιμοποιούμενα, κατά τους χωρικούς,
παλαιότερον, τώρα δέ κατασκευαζόμενα έν Άρμολίοις χρησιμοποιούνται μόνον
ώς παίγνια. "Αλλοτε, ώς λέγουν, εχρησιμοποιούντο ώς μέτρα υγρών, ήσαν δέ
τριών διαφόρων μεγεθών, δηλ. τών 100 δραμίων, ημισείας οκάς και οκάς. Έλέ-
γοντο δέ δίκιες (δίκαιες ενν. κούπες), διότι έδηλούτο διά γραμμής, διαθεούσης τό
δοχεΐον, ή άκριβής ποσότης τοΰ υγρού. Ό πωλών δηλ. 100 δράμια ελαίου, φέρ'
εϊπεΐν, έχυνεν αυτό έντός τής δίκιας (τής εκατοατάρικης) καί έπρόσεχε νά φθάση
τό ύγρόν μέχρι τής γραμμής, διότι, αν έχυν» περισσότερον και {«τερέβαινε τήν
γραμμήν, τό έλαιον θά έχύνετο κάτωθεν» (σ. 8).

Ενταύθα παρατηρώ, ότι ή άνωτέρω πιθανόλογουμένη εμπορική χρήσις
αφορά μόνον εις τήν -κατωτέρω περιγραφομένην δίκιαν κονπαν, όχι δέ καί είς
τά δύο άλλα είδη τών άρμολούσικων άγγείων, τών φερομένων κατά τον συγγρα-
φέα υπό τό uUto όνομα τών δικαίων. 'Αφ' έτερου διά τήν ώς άνω χρήσιν και
τής δίκιας κούπας πρός πώλησιν ελαίου έχω άμφιβολίας' εάν δέ πράγματι εγέ-
νετο χρήσις τοιούτου αγγείου ώς εμπορικού μέτρου, ό παντοπώλης θά ετοποθέ-
τει τό υπό τόν πυθμένα άνοικτόν στόμιον τού εσωτερικού σίφωνος άκριβώς
άνωθεν τού στομίου τής φιάλης τοΰ αγοραστού, διά νά διακόπτη τό χύσιμον είς
τήν δίκιαν τοΰ πωλουμένου υγρού, άμ' ώς ήρχιζεν ή εκροή α^οΰ εκ τοΰ πυ-
θμένος τού μετρητικού αγγείου.

Περαιτέρω ό συγγραφεύς αναφέρει, ότι υπάρχουν τριών ειδών δίκιες, ή
δίκια κούπα, τό δίκιο ποτήρι καί τό δίκιο λαήνι.

'Ενταύθα μεταφέρω τήν περιγραφήν τής δίκιας κούπας, διά νά παραβάλω
αυτήν πρός τήν άνω περιγραφεΐσαν έξ Αΐγίνης" προσθέτω δέ μόνον, ότι τό μεν
δίκιο λαήνι είναι παραλλαγή τής δίκιας κούπας, τό δέ δίκιο ποτήρι είναι απλούν
παίγνιον, έχον σύνθετον εσωτερικόν σίφωνα (Σχ. 2).

«Η δίκια κούπα. Αύτη εξωτερικώς φαίνεται ώς τά έκ λευκοσιδήρου μέ-
τρα υγρών, όρωμένη όμως άνω'θεν δέν είναι κενή μέχρι τοΰ πυθμένος, άλλά
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φέρει εις τό μέσρν κωνοειδές κοίλον εξόγκωμα έν εΐδεί κώδωνος ανεστραμμένου,
φέροντος δύο ή τρεις όπάς παρά τήν βάσιν, εκεί δηλ. όπου ενώνεται ή βάσις
τού κώδωνος μέ τόν πυθμένα τοΰ δοχείου (Σχ. 3). Εις τό εσωτερικόν τοΰ κώ-
δωνος υπάρχει σωλήν πήλινος, ανοικτός εκατέρωθεν, ούτινος ή μεν άνω οπή δέν
φαίνεται, καλυπτόμενη υπό τοΰ κώδωνος, ή δέ κάτω φαίνεται εις τό μέσον τοΰ
π^θμένος, όταν άναστρέψωμεν τό δοχεΐον. Τάς παρειάς τοΰ δοχείου εξωτερικώς
καί είς τό ύψος τοΰ έσωτερικοΰ σωλήνος διαθέει γραμμή, ητις είναι τό όριον, είς
ό φθάνον τό υγρόν παραμένει εν τφ δοχείω, υπερβαίνον δ° α^ήν χύνεται εκ
τής κάτωθεν οπής» (σ. 9).

°Εκ τούτου βλέπομεν, ότι ή δίκια κούπα τής Χίου είναι κατά βάσιν όμοια
τήν κατασκευήν μέ τήν τής Αίγίνης, άλλ' απλουστέρα καί λόγω
τής έξώτερικής γραμμής πρακτικωτέρα.

'Αλλά καί εν τη νήσω Σάμω, όπου κατά
τήν αρχαιότητα ήκμαζεν ή κεραμουργία καί ή
αγγειοπλαστική, καί σήμερον έπιτυχώς άσκεΐ-
ται αύτη εις τήν κοινότητα Μαυρατζαίων, όπου
επίσης κατασκευάζονται μικρά πήλινα δοχεία,
ομοειδή προς τά άνω περιγραφέντα ') καί
ομοίως καλούμενα «δίκιες κούπες».

Δημοσιεύω ενταύθα περιγραφήν παιδιάς, έθιζομένης εις Μαυρατζαίους μέ
τις δίκιες κούπες, οφειλομένην είς τήν έκ Σάμου φοιτήτριαν τής Φιλοσοφ. Σχο-
λής 'Αθηνών δ. Ευθυμίαν 'Αντωνίου'2):

«Ή δίκια κούπα είναι μιά άπό''τις διασκεδαστικότερες Ικπλήξεις, πού πα-
ρουσιάζουν οί άγγειοπλάσται τοΰ χωριού μου—τών Μαυρατζαίων—στους περα-
στικούς γραμματιζούμενους καί πρωτευουσιάνους.

Οι γραμματιζούμενοι επισκέπτονται τό χωριό ώς επί τό πλείστον κατά
τήν διάρκειαν τών μεγάλων πανηγυριών τοΰ χωριού, καί τότε οί μαστόροι μας
βρίσκουν τήν ευκαιρία νά τους κάνουν τον έξυπνο καί νά τούς κάνουν và τά
χάσουν. Είναι ή αθώα έκδίκησι τοΰ χωριού στήν υπερήφανη καί' άκατάδε-
χτη πόλι. — Είναι έ'να μικρό αγγείο ιδιόρρυθμο, μιά άπό τις συνηθισμένες πή-
λινες κούπες, πού χρησιμοποιούν στά χωριά, γιά νά πίνουν τό βραοτάρι3). "Ομως,

Σχ. 3.

') Βλ. Μεγάλη Έλλην. 'Εγκυκλοπαίδεια λ. Σάμος, άρθρον Ι. Δ. Βακιρτζή, ώς καί Ε.
Σταματιάδον, Σαμιακά τ. I, 256.

') *Η άνακοίνωσις τής δ. 'Αντωνίου ευρίσκεται κατατεθειμένη έν τφ Λαογρ. Άρχείφ
υπ' άριθ. 1574.— 3) «Τό βραοτάρι εϊναι ενα θερμαντικό ποτό: βάζουν στό μπρίκι σοΰμα,
δηλ. σπίρτο πού βγαίνει άπό τό τσίπουρο, προσθέτουν κόκκινη καυτερή πιπεριά καί νερό, καί
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στή μέση τής κούπας αυτής εϊναι κάτι σάν τό γλωσσίδι τοΰ κουδουνιού, πού συ-
νεχίζεται καί εξω άπό τήν κούπα προς τά κάτω" περνάει δηλαδή καί ιόν πάτο
καί βγαίνει πρός τά έξω, έτσι πού ή κούπα δέν μπορεί νά σταθη, μας είναι όμως
δυνατόν νά τήν κρατούμε άπ* αυτό. Μέσα, στό βάθος, τό γλωσσίδι έχει τρυ-
πούλες. Δίνουν λοιπόν τήν κούπα στον ξένο καί τοΰ λένε νά χύση μέσα νερό,
όσο θέλει, γιά νά γεμίση. Ό άνίδεος χύνει σιγά - σιγά νερό, ή δέ κούπα γεμί-
ζω ολίγον κατ' ολίγον. Σέ κάποια στιγμή όμως, όταν τό νερό φθάση σέ ενα
ωρισμένο σημείο, μέ μιάς, ώς διά μαγείας, τό νερό χύνεται όλο, ως τον πάτο,
καί καταβρέχει τον άνύποπτο πειραματιστή». ν

Τά άνωτέρω μάς άγουν εις τό πιθανώτατον συμπέρασμα, ότι τά περιγρ«-
φέντα σύγχρονα αγγεία τής Αίγίνης, τής Χίου, ώς καί τής Σάμου, οφείλονται
εις άρχαίαν παράδοσιν, άγνωστος δέ τυγχάνει ή άρχίκη κοιτίς τών τοιούτων
άγγείων. Δέν κρίνω δέ άσκοπον νά προσθέσω, ότι διάφορα άγγεΐα, τών οποίων ή
λειτουργία οφείλεται εις τήν άτμοσφαιρικήν πίεσιν, ειχον εφευρεθή άπ° άρχαιο-
τάτων χρόνων. Ή χρήσις τών καμπύλων σιφώνων πρός μετάγγισιν υγρού, καί
δή οίνου, ήτο γνωστή έν Αίγύπτω άπό τής 17ης εκατονταετηρίδος π. Χ. 'Ως
δέ πρώτος- έδειξα (Ή Κλεψύδρα παρά τοις άρχαίοις. Έφ. 'Αρχ. 1902, σ. 7 εφ.),
διάφορα άνευρεθέντα κατά τάς έν τη 'Ελλάδι άνασκαφάς πήλινα αγγεία, τών
όποιων τό έν τού 5ου αιώνος π. Χ., ήσαν άρχαΐαι κλεψύδραι, χρησιμεύουσαι ώς
οινηρύσεις (άλλως σιφώνια), τό εν δ' έξ αυτών χαλκοΰν, ώς ελαιήρυσις, σκεύος
μαγειρικόν, είτε ακόμη καί ώς παίγνια.

Τήν περιγραφήν τών τοιούτων κλεψύδρων συναντώμεν παρ' Άριστοτελει,
όστις εις μέν τά περί αναπνοής τών ζφων (Κεφ. VII έκδ. Firmin Didot τ. III,
541) μεταφέρει τήν ώραίαν ποιητικήν περιγραφήν τής χαλκή$ κλεψύδρας - παι-
γνίου, τήν υπό τοΰ Εμπεδοκλέους διδομένην, έν δέ τοις προβλήμασιν.αυτού οσα
περί τά αψνχα (Κεφ. VIII έκδ. Pirmin Didot, τ. II σ. 200) παρέχει τήν
έξήγησιν τής λειτουργίας τής κλεψύδρας, τήν δοθεΤσαν υπό τοΰ 'Αναξαγόρου, τήν

οποίαν έξήγησιν καί συμπληροΐ. Ώστε τών τοιούτων άγγείων, τά όποια ησαν

% r /

πολύ πρότερον έν χρήσει, έγένετο προσπάθεια έξηγήσεως τής λειτουργίας των
υπό τού 'Εμπεδοκλέους καί τοΰ 'Αναξαγόρου, ήτοι κατά τόν 5ον αιώνα π. Χ..

'Επαναλαμβάνω λοιπόν, ότι τά σημερινά άγγεΐα, οι δίκιες, πιθανώτατα
οφείλονται εις άρχαιοτάτην άγγειοπλαστικήν παράδοσιν, κατά πολύ άρχαιοτέρςιν
τής 'Αλεξανδρινής εποχής τοΰ "Κτησιβίου καί δή παράδοσιν τής άγγειοπλαστι-
κής τών νήσων τού Αιγαίου. Έγράψη τον Άπρίλιον 1945.

τά βάζουν νά βράσουν στη θρακιά, ανάμεσα στα κούτσουρα τοΰ τζακιοΰ καί κατόπιν τό σερ-
βίρουν σέ πήλινες κοΰπες».
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