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ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΩ Ν  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Έ νψ  ό Παπαφλέσας, μέ τήν λαμπάδα τής Άναστάσεως 
τοϋ Γένους είς τήν χεΐρα, μετέδιδε τό πϋρ τής έξεγέρσεως 
είς τούς Πελοποννησιακούς πληθυσμούς, τινές τών έπιση- 
μοτέρων Προκρίτων συνήλθον, δπως συσκεφθώσι περί τών 
συνεπειών άγώνος απεγνωσμένου καί άπαντήσωσιν είς ερω
τήματα υπό τοϋ Μητροπολίτου Παλαιών Πατρών Γερμα
νού διατυπωθέντα, ώς εν τοΐς Άπομνημονεΰμασιν αύτοΰ 
σημειοϋται1. Ή το ι:

’Ά ν είναι σύμφωνον δλον τό Έι^νος είς τοιοϋτον επι
χείρημα.

Ά ν  είνε αρμόδιος ό καιρός.
Πώς θά διατεθώσιν αί Εύρωπαϊκαί Δυνάμεις.
"Αν {>έλτ) πράγματι άναμιχθή καί συνδράμη τόν Α γώ να 

ή Ρωσία, καί
Ά ν  είναι προετοιμασία πρός πόλεμον καί εχη έξασφαλι- 

σθή 6 τρόπος τής έξοικονομήσεως τών μεγάλων δαπανών.

Έ ν  τή συσκέψει αύτών «άπανιες έκ συμφώνου οί Πρό
κριτοι εύρον τόν καιρόν ούχ’ αρμόδιον» περιττόν δέ, φαί
νεται, θεωρήσαντες νά σκεφθώσι καί άπαντήσωσιν έπί δλων 
τών ά'λλων ερωτημάτων, άπεφάσισαν, άφ3 ενός μέν νά 
καθησυχάσωσιν, ώς δΰνανται, τάς Τουρκικάς άρχάς, άφ’ 
ετέρου δέ «νά άποστείλωσιν ανθρώπους είς τήν Ρωσίαν 
καί είς άλλα μέρη διά νά πληροφορηθώσι» τάς προθέ
σεις τής Ρωσίας καί τάς διαθέσεις τών άλλων Δυνάμεων 
τής Ευρώπης2.

Τό πϋρ δμως είχε μεταδοθή πλέον.
Μεμονωμέναι συγκρούσεις ήρχισαν. Αί συγκρούσεις μετε- 

βλήθησαν είς συμπλοκάς.
Ή  25 Μαρτίου άνέτειλεν.
Οί πολεμικοί έξοικειοΰσι τόρα πρός τό πΰρ τών μαχών 

τούς κατοίκους τοϋ κάμπου, οί δέ πολιτικοί συγκροτοϋσι 
Συνέδρια προσωρινά ή μονιμώτερα, τοπικά ή γενικώτερα, 
άποπνέοντα τοϋ άρχαϊ,σμοΰ τό άρωμα, ποΰ παρηγορεΐ τόν 
Ιρευνητήν, άνευρίσκοντα, μέσφ παντοίων παρεκτροπών,

1 Γερμανού Παλαιών Πατρών Μητροπολίτου ’Απομνημονεύματα, 
έπιγραφόμενα «’Απομνημονεύματά τινα τής κατά τοΰ τυρράνου 
τών Ελλήνων όπλοφορίας, καί τινων πολιτικών συμβεβηκότιον έν 
Πελοποννήσψ κατά τήν πρώτην τής διοικήσεως περίοδον.» νΕκδο- 
σις τρίτη ύπό Γ. Ί .  Παπούλα, μετά προλεγομένων υπό τοΰ ίδιου. 
(Έ κ  παραβολής πρός τό εν τφ  τμήματι τών Χειρογράφων τής 
Έ θν . Βιβλιοθήκης άποκείμενον αύτόγραφον τοΰ αοιδίμου Γερμα- 
νοΰ ί  πό τοΰ Έπιμελητοΰ κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου). Έ ν  Ά βήναις, 
1900-σελ. 24.

1 Γερμανοΰ ’Απομνημονεύματα· αυτόθι.

τόν χρυσοϋν μίτον τής ένότητος τής Ελληνικής φυλής.
Τέλος συγκροτοϋσι πάντες έν Έ πιδαύρφ  τήν πρώτην 

’Εθνικήν Συνέλευσιν, μή λησμονοϋντες μ,έσψ τόσων άναγ- 
κών καί τόσων κινδύναιν νά ι^ηφίσωσι προνόμιά τινα καί 
άσυδοσίαν είς τούς Έ πιδαυρίους8.

"Εν τών πρωτίστων μελημάτων έν τοΐς Συνεδρίοις τού- 
τοις θεωροϋσι τό νά κατορθώσωσι νά μή χαρακτηρίσωσι 
«τά ευνομούμενα έ'θνη», παρασυρόμενα άπό τάς έν Ίταλίςι 
καρβοναρικάς συνωμοσίας καί άντιδυναστικάς εξεγέρσεις, 
«ώς άποστασίαν καί τήν δικαίαν ταύτην κατά τοΰ τυράννου 
Έπανάστασιν »4.

Καί κατ’ αυτήν δέ τήν 25ην Μαρτίου τοϋ 1821, ή έκ τοϋ 
Σπαρτιατικού στρατοπέδου τής Καλαμάτας προκήρυξις, πρός 
τάς Εύρωπαϊκάς Αύλάς απευθύνεται5, έκτιθεμένών έν αυτή 
τών αίτιων «ποΰ έβίασαν τό ’Έ θνος νά πιάση τά δπλα.» 
Καί έν Ά χαΐα  δέ τήν 26Τ'ν Μαρτίου 18 2 1, δι’ έγκυκλίου 
διαβεβαιοΰνται οί Πρόξενοι περί τής φύσεως τής έξεγέρ
σεως, παρακαλούμενοι, δπως γίνωσι πρός τούς Βασιλ<ιΰ, 
των γνωστά τά δίκαια τών Ε λλήνω ν6.

Καί άλλη δέ Αναφορά άπηυθύνθη πρός τούς «Κραταιο- 
τάιους καί Σεβαστοτάτους τής Ευρώπης Βασιλείς» είς άρχαΐ- 
ζον ιδίωμα, συνταχθεΐσα, ώς φέρεται, παρά τοΰ Μινωΐδου 
Μηνά καί δημοσιευθεΐσα έλληνογαλλιστι έν Παρισίοις. Ή  
άναφορά αυτη φέρει τήν εξής χρονολογίαν: «Έ ν Έλλάδι 
ι 82Ι Μαΐου 28 »7.

8 Σπυρίδωνος Τρικούπη. «’Ιστορία τής Ε λληνικής Έ παναστά
σεως.» Έ κδοσ ις β', έπιθεωρηθεΐσα καί διορθωθεϊσα. Τόμ. Β'. Έ ν
Αονδίνφ, 1861 σελ. .135. Γερμανοΰ ’Απομνημονεύματα, σελ. 100-101.

4 Γερμανοΰ ’Απομνημονεύματα, σελ. 65.
6 Δοκίμιον 'Ιστορικόν περί τής Ε λληνικής Έπαναστάσεως παρά 

Ίωάννου Φιλήμονος. Τόμ. Γ '. ’Α θήναι 1860. σελ. 28.
Α υτόθι σημειοϋται (σελ. 412) οτι, πρός τόν Αΰτοκράτορα τής 

Ρ α υ ία ς Ιδιαιτέρως άπεστάλη υπό τό αυτό πνεΰμα αναφορά.
* Γερμανοΰ ’Απομνημονεύματα, σελ. 32-38.
Ί .  Φιλήμονος, Δοκίμιον κτλ. Τόμ. Γ ' σελ. 22. (Τό κείμενον τής 

έγκυκλίου).
Σπυρ. Τρικούπη, Ισ το ρ ία  κτλ. Τόμ. Α', σελ. 62-63.
Απομνημονεύματα συνταχθέντα ύπό τοΰ Ν. Σπηλιάδου, διά 

νά χρησιμεύσωσιν είς τήν νέαν Ιστορίαν τής Ελλάδος, έκδί- 
δονιαι ύπό X. Ν. Φιλαδελφέως, είς πέντε τόμους. Τόμ. Α', Ά θή- 
νησι 1861 σελ. 60.

1 Ό ρα  τά περί αυτής καί τό κείμενον ολόκληρον ε’ις τό έκ τών 
έργων τοϋ Σάθα  «Κ. Ν. Σ ά θα  Ίστορικα ί διατριβαί. Α'. Έ νέργειαι 
τών Ιπ π οτώ ν τής Μελίτης έπί τοΰ Έλληνικοΰ Ά γώ νος (Α'. Διπλω
ματικοί ένέργειαι τοΰ Τάγματος τών Μελιταίων 'Ιπποτών μετά τής 
"Ελληνικής Έπαναστάσεως) έν Ά θή να ις 1870 σελ. 2-17.



2 Δ  I Π  Υ

Ά λλ’ ή ανάγκη τής αποστολής ειδικών παρά ταΐς Αΰλαΐς 
αντιπροσώπων, 'Ικετών, ώς ώνομάσθησαν, καταφαίνεται έπι- 
τακτικωτέρα όσημεραί’ προσωπικοί δμως και οικονομικοί 
λόγοι άναβάλλουσι τήν πραγμάτωσιν τής επίσημοί) αποστολής.

Οΰταν κατά τήν πρώτην εν Έ πιδαΰρφ Συνέλευσιν, «προΰ- 
βλήθη, ώς αναγράφει ο Γερμανός, δτι εινε ανάγκη νά 
έκλεχθώσιν» οί μέλλοντες ν’ άποσταλώσι πρέσβεις είς τάς 
Εΰρωπαϊκάς Αΐιλάς. Ή  Συνέλευσις δμως, έχαρακτήρισε τό 
πράγμα δτι «χρήζει σκέψεως ικανής», καί ένφ κατ’ αρχήν 
άπεφάσισε τοΰτο παμψηφει «εμεινε νά τό ένεργήση, κατό
πιν ή Διοίκησις» (δηλ. τό Βουλευτικόν και Εκτελεστικόν) 
«μεθ’ ησυχίας καί μέ τούς τρόπους όποΰ πρέπει»1.

Καί έπροτάθη μέν κατόπιν εις τό Βουλευτικόν τό περί 
εκλογής τών μελλόντων ν’ άποσταλώσιν είς τάς Εΰρωπαϊκάς 
Αύλάς ώς 'Ικέται καί έγένετο μάλιστα πρός τοΰτο καί γενική 
συνεδρία τοΰ τε Βουλευτικοΰ καί Έκτελεστικοΰ καί έξελέ- 
γησαν τά πρόσωπα, «πλήν εμεινε και αυτή ή υπόδεσις, ώς 
προσθέτει ό Γερμανός, νά έκπληρωθή, μετά τήν επάνοδον 
τοΰ Προέδρου καί τών άπόντων μελών τοΰ Έκτελεστικοΰ»2.

Μετά τήν επάνοδον τοΰ Προέδρου τοΰ Έκτελεστικοΰ 
υπεβλήθη πάλιν ή πρότασις περί αποστολής τών Ικλεγέντων 
'Ικετών, άλλά δέν έπήλθε συμφωνία, διότι οί μέν ήθελον 
ν’ άποσταλώσιν εις δλας τάς Αΰλάς, οί δέ είς μόνην τήν 
Ρωσίαν, ά'λλοι δέ τέλος άπέκρουσαν δλως τό πράγμα Ισνυ- 
ριζόμενοι—ό'χι άβασίμως βέβαια — δτι δέν θά τούς δεχίΙώσι, , 
καί δτι αί δαπάναι θά  είναι μεγάλαι, είς εποχήν τοσοΰτων 
αναγκών καί τοιαύτης άνεχείας. Διά τοΰτο άπερρίφθη ή 
πρότασις, έθεωρήθη δέ δτι επρεπε μάλλον — καί άπεφασί- 
σθη τοΰτο — ν’ άποσταλή είς Λιβόρνον Επιτροπή πρός 
συνομολόγησιν εξωτερικού δανείου 3.

Άλλ’ οί υπέρ τής αποστολής τών Ικετών δέν εγκατέλι- 
πον τήν ιδέαν τω ν τροποποιήσαντες δέ τήν πρότασίν των, 
ύπέβαλον τήν γνώμην, δπως άποσταλή τουλάχιστον «μία 
πρεσβεία πρός τόν Πάπαν διά νά μεσιτεΰση (οΰτος) εϊς ιούς 
Μονάρχας υπέρ τών 'Ελλήνων». ’Απεφασίσθη δέ τοΰτο καί 
ώρίσθη δπως άποσταλή ό Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών 
Γερμανός καί ό Νεόφυτος Βάμβας. Τό Εκτελεστικόν δμως 
έματαίωσε καί πάλιν τήν αποστολήν καί «ανέβαλλε μέ δια
φόρους προφάσεις τήν υπογραφήν τών γραμμάτων»4.

Ώ ς επικρατέστερος λόγος τής άντιδράσεως ταύτης φέρεται, 
δτι ό Πρόεδρος τοΰ Έκτελεστικοΰ αΰτοβοΰλως είχεν ήδη 
άποστείλη πρός τόν Πάπαν άλλο πρόσωπον τής ιδίας του 
εκλογής- δχι δέ μόνον πρός τόν Πάπαν άλλά καί είς άλλας ' 
Εΰρωπαϊκάς πόλεις χάριν τοΰ δανείου κυρίως, καί «διά 
διπλωματικός μυστικάς υποθέσεις», ώς προστίθεται, χωρίς 
νά γνωρίζΐ) τι περί τούτου τό Βουλευτικόν.

Μετ’ οΰ πολύ τά άποσταλέντα πρόσωπα έγένοντο γνω
στά, ώς επίσης καί ή αποτυχία τής αποστολής των 5.

Έ ν  τούτοις, δτε έγνώσθη ή επικείμενη συγκρότησις τοΰ 
έν Βερώνςι Συνεδρίου, δευτέρας, ώς εΐπεΤν, πράξεως τής έν 
Λάϋμπαχ 'Ιεράς ίλαροτραγφδίας, νέαι καί άμετάκλητοι απο
φάσεις ελήφθησαν, δπως αποσταλώσι μυστικώς κατάλληλα 
πρόσωπα, άτινα «νά μεταχειρισθώσι κάθε τρόπον νά παρευ- 
ρεθώσιν έκεΐ καί νά έμφανίσωσιν είς τούς Μονάρχας τά

1 Γερμανοί) ’Απομνημονεύματα, σελ. 100.
’ ΑύτόΘι σελ. 103.
3 Αύτόθι σελ. 110.
* Αύτόθι σελ. 126.
6 Αυτόθι σελ. 112 καί 126.
‘Ιστορικά τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ό 'Ιερός τών Ε λ λ ή 

νων αγών ύπό Μ. Οικονόμου τοϋ έκ Δημητσάνης, Γραμματέως τοΰ
Γενικού ’Αρχηγού τής Πελοποννήσου. Έ ν  Ά θήναις, 1873, σελ. 263.

Ν. Σπηλιάδου, Α πομνημονεύματα κτλ. Τόμ. Α', σελ. 344.

Λ Ο  Ν

έγγραφα τοΰ Έ θνους, δι* ώ*\Ιζηί<.π.:ο ή φιλάνθρωπος σ\>γ- 
κατάθεσίς των είς τήν ’Ανεξαρτησίαν το * ’Έθνους». ’Απε
φασίσθη δέ συγχρόνως νά γίνη καί π φ ς  τον ι'Λίπαν dao- 
στολή, φανερά αυτη, καί ώρίσθη ώς 'Ικέτης, . Γ ομΛανός 
πάλιν μετά τοΰ Γ. Μαυρομιχάλη. V χ,

Συνετάχθη λοιπόν καί έπεδόθη εις τούς έκλεγέντας διά 
τήν Βερώναν 'Ικέτας, «εν κοινόν γράμμα πρός τούς Μονάρ
χας καί εν ιδιαίτερον πρός τόν Αΰτοκράτορα τής Ρωσίας». 
Ένετάλησαν δέ οί απεσταλμένοι αν δέν γίνωσι δεκτοί, νά 
δημοσιεΰσα>σι τήν πρός τούς Μονάρχας έ'κκλησιν δι’ ής 
διεμαρτύρετο τό ’Έθνος πρός ά'πασαν τήν Εΰρώπην. «Τά 
δέ τοΰ Πάπα απεφασίσθη νά γίνωσι παρακλητικά διά νά 
μεσιτεύση είς τούς Μονάρχας υπέρ τοΰ Γένους τών Ε λ 
λήνων »6.

Ή  Διοίκησις έπέδωκε τότε πρός τόν Παλαιών Πατρών 
Γερμανόν τό πρός τόν Πάπαν παρακλητικόν γράμμα, δπερ 
απερχόμενος νά λάβη μεθ’ εαυτού, ώς καί οδηγίας τινάς 7. 
Τάς οδηγίας των δέ ταύτας οί Ίκέται ΰπέβαλον καί εις τήν 
κρίσιν τής ΓΙελοποννησιακής Γερουσίας.

Έ ξ άλλης ιστορικής ήμών εργασίας8 θά φανή πόσον 
άφελώς έσκέφθη ή Διοίκησις διά τήν εϊς Βερώναν καί Ρώ 
μην αποστολήν.

Τό πρός τόν Γερμανόν έγγραφον τοΰ Προέδρου τοΰ 
Έκτελεστικοΰ 9, ώς καί ή συνοδεύουσα αΰτό επιστολή τοΰ

%

“ Γερμανού Απομνημονεύματα, σελ. 145 — 146.
7 Ν. Σπηλιάδου, ’Απομνημονεύματα. Τόμ. Α', σελ. 436 — 441, 

έ'νϋα καί τά κείμενα τών εκκλήσεων.
Μ. Οικονόμου Ιστορικά, σελ. 371 — 372.
Γερμανοί Απομνημονεύματα, σελ. 154.
Σ. Τρικούπη, Ισ τορ ία . Τόμ. Γ ', 16 — 23 (ενθα καί τά κείμενα 

τών εκκλήσεων).
Κ. Ν. Σάθα ίστορικαί διατριβαϊ Α', σελ. 28 κ.έ. ενθα τά τής απο

στολής είς Βερώναν, ΓΙάπαν κτλ. μετά τών κειμένων τών διαφό
ρων αναφορών και έγγράφων τών 'Ικετών έπι τή βάσει τοΰ συγ
γράμματος τοΰ Jourdain  «Memoires h istoriques et m ilitaires sur les 
evenem ents de la Grece (Depuis 1822 ju sq u ’au com bat de Navarin) 
Par Jourdain  Paris 1828» ν. I. p. 144— 165.

Ισ τορ ία  τοϋ Ίονίου Κράτους άπό συστάσεως αύτοΰ μέχρις Ένώ- 
σεως ( ετη 1815 — 1864) ύπό Παναγιώτου Χιώτη. Τόμ. Α'. Έ ν  
Ζακύνθφ, 1874, (δηλ. 'Ιστορικά Απομνημονεύματα Έπτανήσου, 
Τόμ. Δ'.) σελ. 478 — 480 κ. έ.

Κατά τι σημείωμα τοΰ Φιλήμονος άποκείμενον έν τοΐς Ίστορι- 
κοΐς Έ γγράφοις τής Έ θν. Β ιβλιοθήκης έστήριζον τάς έλπίδας των 
ε’ις τόν Π άπαν τότε, διότι «έλέγετο περί αύτοΰ δτι ελαβε πολύ τό 
μέρος τών 'Είλλήνων κηρύττων : «τής χηρευούσης Εκκλησίας πατήρ 
είμαι έγώ !». Έ ν  τφ  αύτφ σημειώματι φέρεται δτι διά τήν αποστολήν 
τοΰ Γερμανοϋ καί τοΰ Μαυρομιχάλη, συνετέλεσε καί ό Θ. Κολο- 
κοτρώνης.

8 Μελέτη έπί τοΰ βίου καί τής δράσεως τοΰ Π. Πατρών Γερμανοϋ.
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚ.ΗΣΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤ ΙΚΟΥ

Κατά τήν σημερινήν γεγονυΐαν άπόφασιν, διορίζει:
1) Ό  Πανιερώτατος Α ρχιεπίσκοπος Πατρών Γερμανός καί ό 

κύριος Γεώργιος Μαυρομιχάλης έξελέχθησαν ώς Παραστάται καί 
Ε π ίτρ ο π ο ί μας είς τήν Αύλήν τής Ρώμης.

2) Νά πραγματευθοΰν μέ τήν Αύλήν τής Ρώμης διά νά γνωρισθή 
ή Διοίκησις μας καί νά συστηθή φιλική σχέσις μετ’ αύτής.

3) Ό  Ά ρχιγραμματεύς τής Έπικρατείας, Μινίστρος τών Ε ξω τε
ρικών, νά ένεργήση τήν παροΰσαν Διαταγήν.

"Αργος 18/30 Σεπτεμβρίου 1822.
Β°ν τής Ανεξαρτησίας.

Ε ίς έλλειψιν τοΰ Προέδρου 
Ό  ’Αντιπρόεδρος 

'Α θανάσιος Κ ανακάρης

' Ο ’ Αρχιγραμματεύς της ’Επικρατείας 
Μινίστρος τών ’Εξωτερικών 

Θ. Νέγρης



Άρχιγραμματέως1 περιεσαη^ησαν, ως περιεσώθησαν ευτυχώς 
καί αί έξ ’Ιταλίας έπιστολαί τοϋ Γερμανοΰ, έξ ών διιναταί 
τις ν άρυσθή παν δ,τι δΰναται νά χρησιμεύση πρός γνώσιν 
τής έν Ιταλία  δράσεως τοΰ αοιδίμου 'Ιεράρχου 2.

Έ ν  τοΐς Προλεγομένοις τής α ' καί β ' εκδόσεως τών 
’Απομνημονευμάτων τοϋ Γερμανοΰ, έγράφη, δτι δ Γερμα
νός «άπηλπισμένος τοϋ νά ΐδη βελτίωσίν τινα εσωτερικήν», 
εΟεωρησεν, οτι δεν τοΰ μένει άλλο, «είμή νά τρέξη 'Ικέτης 
επίσημος της ΙΙατρίδος του ενώπιον τής Ευρώπης»8. Αυτό 
ώς έκφρασις είναι έπιτυχές, ώς σκέψις δμως δέν είναι ορθόν.

'Η  προσφυγή ήτο απαραίτητος, ανεξαρτήτως τής καλής 
ή κακής εσωτερικής καταστάσεως τής άγωνιζομένης Ε λλά
δος καί τής έλπιζομένης ή μή έπιτυχίας.

Καί άν ένεκα τών έν ’Ιταλία και 'Ισπανία έξεγέρσεο)ν καί 
τοΰ χαρακτηρισμού τής Φιλικής Εταιρείας, ώς άπομιμή- 
σεως, άν μή διακλαδώσεως, τοΰ Καρβοναρισμοΰ, δέν παρε- 
ξηγεΐτο τοσοΰτον ό 'Ελληνικός αγών, πάλιν δέν ήτο δυνατόν 
ειμη νά θεωρηθή ώς έπικίνδυνος έ'ναρξις πυρκαϊάς έν τή 
Ανατολή καί ή 'Ιερά Συμμαχία φυσικόν ήτο νά διατεθή 

δυσμενώς πρός αυτόν. Οίαδήποτε λοιπόν καί αν ήτο ή έσω- 
τερική τής άγωνιζομένης Ελλάδος κατάστασις, ώφειλον οί 
Κυβερνώντες τήν έπαναστατημένην Ελλάδα νά προσπαθή- 
σωσιν, δπως διαθέσωσι τούς ισχυρούς υπέρ τοΰ Άγώνος καί 
διαφωτίσωσι τήν Κοινήν Γνώμην έν Ευρώπη.’Άλλο ζήτημα 
είναι αν διά τής αποστολής διακεκριμένων μέν- έν Έλλάδι, 
αγνώστων δμως είς τούς επισήμους κύκλους άνδρών, έχόντων 
ως μόνον τίτλον αΰτών τό δτι ήσαν Έλληνες, ήδύνατο, ώς 
είχον τοτε τά πράγματα, νά έπιτευχθή τι άξι,ον λόγου.

Ε θνική  ανάγκη λοιπόν καί δχι απελπισία έκ τής έσωτε- 
ρικής καταστάσεως τών έν Έλλάδι πραγμάτων ώδήγησε τόν 
Γερμανόν εις τήν ξένην.

Βεβαίως, ώς ή μεγίστη τών κατά τόν Α γώ να συγκρού
σεων δυναται νά θεωρηθή, ή σύγκρουσις τών προτερημά
των καί τών ελαττωμάτων τής φυλής.

1 Π ροσωρινή Δ ιοίκησις.
Πανιερώτατε,

«Διά τής εγκλείστου Διαταγής άριθ. 2079 διορίζεσαι παρά τής 
» Αιοικήσεως μέλος .τής Ικεσ ίας άποστελλομένης πρός τόν Ά γ ιο ν  
» Θρόνον τής Ρώμης, κατά τάς δοθησομένας πρός τήν Πανιερότητα 
» σας οδηγίας. ’Οφείλετε νά ένεργήσητε διά νά έπιτύχητε τόν σκο
π ό ν  τής 'Ικεσίας ταΰτης άφορώσης είς τό νά γνωριοθή ή Έλλη- 
»νική Διοίκησις άπό τήν Αυλήν τής Ρώμης καί είς τό νά συσταθοϋν 
» μετ’ αυτής σχέσεις φιλι,καί. Τά φώτα σας και ό ζήλός σας, θά  
» αναπληρώσωσιν ο,τι ελλείπει άπό αύτάς τάς όδηγίας. Π ανιεροιτατε!
»Τά προτερήματα σας υπόσχονται τήν εκβασιν τής εντίμου ταύτης 
» αποστολής καί ελπίζω νά γίνω διερμηνεύς τής Διοικήσεως περί 
» τούτου παρά τή Π ανιερότητί σας.»

Δέξασθε παρακαλώ κλπ.
'Άργος rfj 18/30 Σεπτεμβρίου 1822.

Β°ν τής Ανεξαρτησίας.
’Ο Άρχιγραμματενς 

Θ. Ν έγρης
Ό  Jourdain  έν τφ  προμνημονευθέντι συγγράμματι αύτοΰ Τόμ.

Α' σελ. 166-172 ισχυρίζεται, άνευ έπισήμων αποδείξεων, δτι ό Π. 
Πατρών Γερμανός μετά τοΰ Μαυρομιχάλη είχον μόνον ειδικήν απο
στολήν παρά τφ  Πάπςι, σχετιζομένην «τρός τήν έ'νωσιν τών εκκλη
σιών κ.τ.λ· καί δτι αυτός καί ό Ά νδρ. Μεταξάς, οί απεσταλμένοι 
διά τήν Βερώναν, είχον έντός τών όρίιον τής εντολής αύτών καί 
τήν πρός τόν Πάπαν έπίδοσιν τής έκκλήσεως, ώς καί τάς σχετικάς 
παρ’ αύτφ ένεργείας.

2 ΕΙδική έπ ’ αΰτών άνάλυσις δημοσιευθήσεται παρ’ ήμών.
8 Υ πομνήματα περί τής Έπαναστάσεως τής Ε λλάδος άπό

τοϋ 1820 μέχρι τοϋ 1823. Συγγραφέντα παρά τοϋ Μητροπολίτου
Π. Πατρών Γερμανοΰ, καί έκδιδόμενα παρά τοΰ Κυρίου Καλλινίκου
Καστόρχη Σχολάρχου Καλαμών. Έ ν  Ά θήνα ις, 1837. (Έκδοσ. α
καί β ') Προλεγόμενα σελ. μη'.

Δ I Π Y

Ουδέποτε ή φιλοπρωτία καί αί προσωπικαί διαμά- 
χαι ύψωσαν άπειλητικωτέραν τήν ειδεχθή αΰτών κεφαλήν, 
άλλά καί ουδέποτε διέλαμψε τόσον τό μεγαλεΐον τής Ε λλη
νικής ψυχής.

'Η  νεοφανής άπογοήτευσις καί ώς λέξις καί ώς δρος ήτο 
άγνωστος είς τούς μεγάλους έκείνους χρόνους τοΰ θάρρους, 
τής έλπίδος καί τής πίστεως είς τόν Θεόν τής Ελλάδος καί 
εις την γοητείαν, ήν ουδέποτε έπαυσε νά άσκή τό δνομά της.

Τά έτη τοϋ Άγώνος ήσαν έτη μεγάλα, ούδ’ ήτο δυνα
τόν νά βλάστηση έν αύτοΐς μικρόψυχος σκέψις.

Έ π ί τή λήξει τοϋ έτους 1822, εις δ εΰριακόμεθα, τά εξής 
έξόχο>ς χαρακτηριστικά αναγράφει ό Σπυρίδα)ν Τρικούπης 
έν τφ Τστορικώ αυτού έργα)4. «Ούτε στρατεύματα, οΰτε 
στόλους, ούτε πολεμικάς ή οικονομικός προετοιμασίας είχεν 
ή Ελλάς, οτε ήρχισε τόν αγώνα της· μία δέ μεγάλη αυτοκρα
τορία, ώς ή οθωμανική, κατέχουσα δλα τά φρούρια τής 
Ελλάδος, έκίνησε κατ’ αυτής άναλόγους τοΰ μεγαλείου της 
δυνάμεις, καί διά ξηράς καί διά θαλάσσης- καί ώς άν δέν 
ήρκουν αί δυνάμεις αΰται είς άφανισμόν τών Ελλήνων, 
έσπευσαν οί σύμμαχοι νά δώσωσιν όμοθυμαδόν τή αυτο
κρατορία ταύτη πάσαν ηθικήν άντίληψιν καταρώμενοι καί 
άναί)εματίζοντες τόν Ελληνικόν αγώνα, τινές δέ αύτών δέν 
έδίστασαν νά τή δώσωσι καί πραγματικάς βοήθειας. Καί 
δμως ό αδύνατος, δ έγκαταλελειμμένος, ό μικρός οΰτος λαός, 
διελθών διά πυρός καί αίματος, ένίοτε δέ καί διά παντελούς 
καταστροφής καθ’ δλην τήν παρελθοΰσαν διετίαν, και στό
λους χιλιαρμένους παρά πάσαν προσδοκίαν κατήσχυνε, καί 
στρατεύματα πολυάριθμα κατέστρεψε, καί φρούρια απόρ
ρητα έκυρίευσε, καί άτρωτος ΰπό τών κατατοξευθέντων 
ίοβόλανν βελών τής Ίεράς Συμμαχίας διέμεινε, καί τάς βου- 
λάς αυτής διεσκέδασε. Και ταΰτα πάντα έν μέσφ παντελοΰς 
απορίας, αμηχανίας, αταξίας, διαιρέσεως καί αναρχίας».

Ή  διαίρεσις αυτη καί ή αναρχία, δι’ ών περατοΐ δ Τρι- 
κούπης τάς χαρακτηριστικός αυτού γραμμάς, ώς καί αί διη
νεκείς διχόνοιαι, αποτέλεσμα ούσαι αντιζηλιών τοπικών, καί 
προσωπικών παθών, ήδύναντο βεβαίως ν’ άπελπίσωσι, καί 
διά τήν ύπαρξι,ν ακόμη αυτήν τού τόπου, πάντα έπιπολαίως 
έξετάζοντα τά πράγματα, ή μεγάλη δμως καί Έλληνικωτάτη 
τοΰ Γερμανού ψυχή, καλώς έγνώριζεν, δ,τι τόσον {)αυμασίως 
δ Καποδίστριας διετύπωσέ ποτε έν έπιστολή του®:

« Ά ν  (αί διχόνοιαι), έγραφεν, ειχον τήν δύναμιν νά φονεύ- 
σωσι (τήν Πατρίδα μας) δέν 0ά ΰπήρχεν αύτή σήμερον, 
δπως δέν θά ΰπήρχε ποτέ!»
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Ο Θ ΡΗ Ν Ο Σ  Τ Ω Ν  Κ Α Ρ Υ Α Τ ΙΔ Ω Ν

Αί Καρυάτιδες τοΰ ΈρεχΟείου, είς τάς παραδόσεις τοΰ 
Αθηναϊκού λαοΰ, ώνομάζοντο Β α σιλοπούλα ις  (μαρμαρω- 
μέναις Βασιλοπούλαις)' ποία Δύναμις καί διά ποίαν αίτίαν 
τάς έμαρμάρωσε δέν έξηκριβώσαμεν μέχρι τοΰδε, μή άκού- 
σαντες περί τούτου ασφαλή παράδοσιν*.

Φαίνεται δτι ώνομάζοντο καί απλώς Κορίτσια (Κόραι) 
(Κορίκια κατά τό Αθηναϊκόν Ιδίωμα). Τοΰτο βέβαιοί καί

4 Τόμ. Γ ', σελ. 31 - 32.
6 'Ιστορικόν Ά ρχείον Διονυσίου Ρώμα, μετ’ εισαγωγής τοΰ έκδί- 

δοντος Δ. Γρ. Ιίαμπούρογλου, Τόμ. Α', 1819-1825. Έ ν  Ά θήνα ις 
1901. σελ. 154. Έπιστολή Ί .  Καποδιστρίου πρός Δ. Ρώμαν.

* Τόν Λέοντα τοΰ Ύ μηττοϋ λ. χ. κατά τήν σχετικήν παράδοσιν 
τόν έμαρμάρωσεν ό Ά γ ιο ς  Νικόλαος (δρα Δ. Γρ. Καμπούρογλου, 
Ισ τορ ία  τών Α θηναίω ν—Τουρκοκρατία. Περίοδος πρώτη 1458-1687 
τόμ. Α'. σελ. 215. Έ ν  Ά θήνα ις 1889.



4  δ  ι π γ

ό W ilk in s 1· επίσης Κορίτσια (Χορίτζια μάλιστα) άποκαλεϊ 
αύτάς καί ό D ouglas 2.

Κατά τήν άπογύμνωσιν τών ’Αθηνών παρά τοϋ ’Έλγιν 
δέν διέφυγεν, ώς γνωστόν, τήν σύλησιν κα'ι μία τών Κα
ρυατιδών.

Αυτη άπεσπάσθη τών συντρόφων της τφ ι 8ο ι, κατά 
τήν ομολογίαν τοϋ Dodwell, έπισκεφΟέντος τάς ’Αθήνας 
και τήν Ελλάδα έν γένει κατά τά έτη ι 8ο ι, 1805 κα'ι 
ι 8ο6 3. Ουτω, ε’ις τό περί Παρθενώνος φύλλον («fa9ade 
occidentale du  P arthenon  e t de l’E rechtheuni»), ση- 
μειοι, δτι κατά τους χρόνους τής έπισκέψεώς του, έκ τών έ'ξ 
Καρυατιδών δέν εμενον είμή τέσσαρες’ διότι ή μέν μία έ'λλει- 
πεν από πολλού4, ή δέ άλλη άφηρέθη τψ ΐ 8ο ι.

Καί είς τό περί Έρεχθείου φύλλον τά αυτά περίπου 
σημειοΓ έκτενέστερον δέ περί τών συλήσεων τοϋ Ερεχθείου 
όμιλεΐ ε’ις έτερον σύγγραμμά του5.

Έ ν φ  λοιπόν κατέκειτο ή άρπαγεΐσα Καρυάτις, έρριμμενη 
κατά τό λεγόμενον «'Ριζόκαστρον», ήκούσθη τό μεσονύ
κτιον, ώς θέλει δ τοπικός θρύλος, γυναικός θρήνος.

Είς τόν θρήνον τοΰτον άπήντων πολλαί θρηνητικά! 
φωναί άπό τής Άκροπόλεως.

Έ κ  τών συγγραφέων κυρίως ό D ouglas, έπισκεφθείς 
τήν Ελλάδα κατά τό ι 8 ι ι ,  όμιλεΐ, είς τό προμνημονευθέν 
σύγγραμά του, περί τοΰ θρύλου τοΰτου, ον ήκουσεν είς 
τήν Άκρόπολιν παρ’ ’Οθωμανού, εΐπόντος αύτφ, οτι δταν 
«τά τέσσερα κορίτσια» έχασαν τήν αδελφήν των, έξεδήλωσαν 
τήν θλΐψιν των πληροΰντα τόν αέρα τήν νύκτα μέ τούς 
πλέον πένθιμους άναστεναγμούς καί μέ επιφωνήματα. "Οτι 
αυτός οΰτος, ό διηγηθείς ταΰτα πρός τόν D ouglas, ήκουσε 
πολλάκις τά παράπονά των, τόσον δέ συνεκινεΐτο, ωστε 
έφευγεν άπό τό φρούριον εως νά παυσουν. Ό τ ι  καί ή 
άρπαγεΐσα αδελφή των άπαντώσα μέ τάς αύτάς θλιβεράς 
φωνάς, έκαμνε ν’ άπορή διά τοΰτο ή κάτω πόλις, δπου είχε 
τοποθέτησή.

’Επίσης ό D u p re 6, έπισκεφθείς τήν Ελλάδα τφ 1819 
σημειοϊ τά εξής: «οί "Ελληνες, ών πάντοτε ζωηρά είναι ή

1 «Atheniensia or rem arks on the topography and buildings 
of Athens» by W. W ilkins London 1816, p. 141.

a An Essay on certain points of resem blance betw een the 
A ncient and M odern Greeks by the H onble Fred. Sylv. N orth 
Douglas, London 1813 p. 85.

3 Views in Greece from draw ings by Edw ard Dodwell. L on
don 1821.

* Αυτη άνευρέθη κατόπιν, δηλ. «μεταξύ (σωρών ερειπίων) εύρέθη 
καί τό άνέλπιστον εύρημα τής πέμπτης Καρυάτιδος, ήτις κακώς 
ένομίζετο εως τότε άποΰσα έκ τής ‘Ελλάδος καί διατηρουμένη είς 
τό έν ΓΡο>μχι Βατικανόν Μουσεΐον». («Πρακτικά τής 10 Γενικής 
Συνεδριάσειος τής έν Ά θήναις Α ρχαιολογικής Ε τα ιρείας (τής 21 
Μαΐου 1846»), είς τό τεΰχος τό φέρον τήν επιγραφήν : «Σύνοψις τών 
Πρακτικών τής Α ρχαιολογικής 'Εταιρείας ’Αθηνών (έκδοσις δευ- 
τέρα). Έ ν  Ά θήνα ις 1846, σελ. 230». Δέν πρόκειται δμως περί ολο
κλήρου τής πέμπτης Καρυάτιδος, άλλά μόνον περί τμήματος αυτής, 
«άπό τής όσφύος μέχρι τοΰ τραχήλου»· δρα (σελ. 4 § 7) είς τό φυλλά- 
διον : «Πρακτικά τής έπί τοϋ Έ ρεχθείου ’Επιτροπής ή Αναγραφή 
τής άληθοϋς κατα στάσεως τοΰ Έρεχθείου, γενομένη κατ'έντολήν τοΰ 
Α ρχαιολογικού Συλλόγου, καί έκδοθεΐσα δαπάνχι τής Α ρχαιολογι
κής Ε τα ιρεία ς μετά πινάκων λιθογραφικών οκτώ. Άνεγνώσθησαν 
έν τή συνεδριάσει τοΰ Α ρχαιολογικού Συλλόγου τή 4 ’Οκτωβρίου 
1853.» Ά θή νη σ ι 1853.

5 A classical and topographical tour th rough  Greece during  
the Years 1801, 1805 and 1806 by Edward Dodwell. In  two volu
mes, (Vol. 1 p. 352). London 1819.

e «Voyage a Athenes et a Constantinople ou collection de por
traits, de vues et de costumes Grecs et a  O ttom ans peints sur les 
lieux, d’apres nature, lithographies et colories par L. D upre έΐένε de
David accom pagne d’un texte o rn i de vignettes. Paris 1825» p. 36.
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φαντασία, ελεγον, δτι ήκουσαν τότε θρήνους τήν νΰκτα καί 
δτι αί άδελφαί αΰται, ήνωμέναι άπό τοσοΰτων αίώνων, 
έκλαιον τόν χωρισμόν των».

Καί δ Κ. Πιττάκης εις τήν Αρχαιολογικήν ’Εφημερίδα 7 
σημειοϊ τά εξής σχετικά: «Μετά τήν αρπαγήν τοΰ κόμητος 
"Ελγιν, Κάμπελ τις ήλθεν ΐνα άγοράση τήν πρός νότον 
παρ’ αυτήν ίσταμένην (Καρυάτιδα). ΟΙ Τοΰρκοι καί αι 
Τοΰρκισσαι κάτοικοι τότε τής Άκροπόλεως, έπανεστατησαν 
λέγοντες: μή δώσωμεν αυτήν, διότι δτε τήν πρώτην ό ’Έ λ
γιν άπέσπασε, δι’ άρκετάς νύκτας ήκοΰσαμεν αύτάς όδυρο- 
μένας καί θρηνωδώς κραυγαζοΰσας: τήν αδελφήν μας, τήν 
αδελφήν μας θέλομεν! ! .. .»

Ή  μακαριτις Μαριάννα Μιχ. Βουζίκη, γεννηθεΐσα ακρι
βώς τώ 18ο ι, οΰτως άφηγήθη ποτέ ήμΐν τά τοϋ θρΰλου, 
ώς είς μικράν ηλικίαν ήκουσε τά περί αύτοΰ παρά τής 
μητρός της Ευφρόσυνης Τυρναβίτου, θυγατρός Σπυρίδωνος 
Καπετανάκη, σημαντικής οίκογενείας τών Α θ η νώ ν 8.

«Έκλαιε ή αρπαγμένη βασιλοποΰλα καί ζητοΰσε βοήθεια 
άπό τής άδελφάδες της ποΰ ήτανε στο Κάστρο. Κλαιανε 
καί φωνάζανε καί κείναις, μά τί μποροΰσαν νά κάμουν σαν 
ήτανε μαρμαρωμέναις;! . . . . »  Ή  μήτηρ της ουδέποτε είχε 
λησμονήση τούς μυστηριώδεις θρήνους. Προσέθετε δέ ή 
Μαριάννα: «Πρώτα άκοΰστηκε μία βουή καί έπειτα ένα 
κλάψιμο ψηλό μέ κάτι λόγια ποΰ έπιανε τόν άνθρωπο ρίγος. 
Τά λόγια άκουόντουσαν σαν νά είχαν σκοπό τραγουδιού, 
μά τραγουδιού έξαποδώ' ή φωναΐς τού τραγουδιού άργαις 
καί τραβηχταίς. . .»

Ά χαρις καί σκαιά ασχολία είναι ή απόπειρα τής ερμη
νείας τών θρύλων ομοιάζει δ πράττων τοΰτο πρός τούς 
διαψεύδοντας τούς ποιητάς έξυμνοΰντας λ. χ. τής Σελήνης 
τήν κόμην κ.λ.

Οί θρήνοι ήκούσθησαν τό βεβαιοΰσι σύγχρονοι, ώστε 
δέν πρόκειται περί μεταγενεστέρου δημιουργήματος.

Νά Ισχυρισθώμεν, δτι πρόκειται περί αρπαγής πραγματι
κής κόρης καί δτι χάρη» συγκαλύψεως τοΰ πράγματος έπλασθη 
ό μύθος; Νά ’ισχυρισθώμεν δτι πρόκειται περί συμπτώσεως 
καί δτι τούς άκουσθέντας έξ άγνώστου άφορμής κλαυθμούς 
κατά τήν νύκτα τής αρπαγής τής Καρυάτιδος, οί επτοη- 
μένοι κάτοικοι τούς περιέβαλον μέ τήν μυστηριώδη αΐγλην 
τοΰ υπερφυσικού;

Προτιμώμεν ν’ άφίσωμεν τόν θρύλον είς τήν γοητευτι
κήν του θέσιν άνέπαφον.

Οί Α θηναίοι έπίστευσαν δτι ήκουσαν τούς θρήνους τών 
Καρυατιδών.

Ή  ΰπόθεσις αυτη άνάγεται είς τήν έπιστήμην καί θαυ- 
μασίως δ άείμνηστος ήμών φίλος Γ. Κοζάκης Τυπάλδος 
αναγράφει τά περί τοΰ ζητήματος τούτου είς τήν περί τοΰ 
δραματικού ήμών έργου: « Ή  Νεράιδα τού Κάστρου», στρε
φόμενου περί τόν θρύλον τής Καρυάτιδος, κρίσιν του: «Ή  
’Επιστήμη, γράφει, δύναται νά έξηγήση τήν περίεργον ταύτην 
περίπτωσιν, χωρίς νά ύποτεθή δόλος τις πρός έξαπάτησιν. Ή  
ιστορία παρουσιάζει πολλάς τοιαύτας περιπτώσεις παραισθή
σεων προσβαλλουσών συγχρόνως πολυαρίθμους ομάδας»9.

7 «Φυλλάδιον 42 (1856). «Έφημερίς Α ρχαιολογική, άφορώσα 
τάς εντός τής Ε λλάδος άνευρισκομένας αρχαιότητας», σελ. 1378.

8 Γενεαλογικά μελετήματα έξ ανεκδότου πραγματείας τό Α θ η 
ναϊκόν ’Αρχοντολόγιον  καί ό Βυζαντινισμός έν Ά θήναις. Α'. Τό 
γένος Λίμπονα (μετά γενεαλογικού πίνακος) ύπό Κωνστ. Α. Χρηστο- 
μάνου φοιτητοΰ (έπί τή πεντηκοντοετηρίδι τού Πανεπιστημίου). Έ ν  
Ά θήναις 1887, σελ. 25 καί γενεαλογικός πίναξ Α'.

8 Εικονογραφημένη Ε στία . Περιοδικόν ίδρυθέν τφ  1876. Διευ
θυντής καί έκδοτης Γρ. Ξενόπουλος. Έ ν  Ά θήνα ις 1895 σελ. 85.
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Ό  μέγας φιλέλλην Λουδοβίκος τής Βαυαρίας, εις εν από 
τά πρός τήν 'Ελλάδα υπέροχα ποιήματα του*, έπιγραφό- 
μενον «τ’ αγάλματα τοϋ Παρθενώνος εις ’Αγγλίαν,» λέγει:

«Γιά σας κλαίει, κάθε καρδιά ευαίσθητος 
γιά σάς  επιστροφή δεν υπάρχει ! . . »

Εΐχον λοιπόν δίκαιον νά θρηνοΰν αϊ Καρυάτιδες.

Η ΕΠ ΙΣΚ Ε Ψ ΙΣ  Τ Ο Υ  Π ΑΣΑ

Αΐ ποικίλαι μορφαί τής Τουρκικής διοικήσεως έν Άθήναις, 
ως καί τά άπό τών χρόνων τής Κατακτήσεως ή καί κατόπιν 
άπονεμηθέντα (ή απλώς άναγνωρισθέντα) προνόμια «εϊς τήν 
ώραίαν πόλιν τών παλαιών μαρμάρων», θά είναι θέματα 
ιδίας έρεΰνης.

Μετά τής προνομιακής καί ολως εξαιρετικής τΰχης τών 
Α θηνώ ν τοΰ νά προσκολληθώσιν είς τά Σουλτανικά χαρέ
μια καί ν’ άπολαμβάνωσι τής υψηλής προστασίας τοΰ Ά ρχι- 
ευνούχου, συνδέεται και ή άπαγόρευσις τής εισόδου τοΰ 
Πασά τής Εύβοιας εϊς τήν πόλιν τών Αθηνών, (διότι είσοδος 
εσημαινε αρπαγήν καί κυριολεκτικώς ρήμαγμα), τής επιβο
λής παρανόμων φορολογιών, ώς καί τής άναμίξεώς του είς 
τά τής τοπικής διοικήσεως, είς τάς άναφυομένας διενέξεις, 
είς συμβαινοΰσας παρεκτροπάς κλπ.

Τά Χρονικά και οί Περιηγηταί διασώζουσι πολλάς λεπτο- 
μερείας αυθαιρέτων επεμβάσεων καί καταπιέσεων τοΰ Πασά 
τοϋ Ευρίπου καθ’ οΰς χρόνους κυρίως είχε παύση ή άπό 
τοϋ Χαρεμιού έξάρτησις τών Αθηνών.

Ή  άμυνα τοΰ τόπου κατά τών αυθαιρεσιών τοΰ Πασά, 
και τοϋ τοπικοϋ διαχειριστοΰ μετά διοικητικής εξουσίας 
(Βοεβόδα, Ζαμπίτη), αί θυσίαι περιουσίας καί ζωής ετι 
πρός διάσωσιν τών προνομίων τής πόλεως, είναι μία ιστο
ρική δόξα διά τά σκλαβωμένα τέκνα τής υπάτης τών πόλεων.

ΤΙ έπίσκει[πς τοΰ Πασά δΰναται νά θεωρηθή, ώς εν τών 
μεγίστων δεινών τής Τουρκοκρατίας· εϊς τό άκουσμα τής 
επικείμενης ταύτης συμφοράς έπένθει ή πόλις ά'πασα, είχε 
δέ δίκαιον ό έν Ά θήναις Πρόξενος τής Γαλλίας, ό πολύς 
F auvel νά εΐπη πρός τόν Pouquev ille  \  δτι «εϊς τό όνομα 
μόνον τοϋ Πασά τής Εΰβοίας τρέμουν οί Αθηναίοι.»

Οπως δωσωμεν μικράν καί άνάλογον ιδέαν τοΰ πράγμα
τος, παραθέτομεν ήδη σύντομον περιγραq.>ήv τοϋ κόμητος de 
F o rb in  2 περι ενος Βέη τής Καρύστου, δστις κατά τό ετος 
18 17 έπεσκέφθη ή μάλλον ενέσκηψεν εϊς τάς Αθήνας, δπως 
έν τή εΐκόνι ταύτη ΐδωσιν οί μακάριοι τής σήμερον συζητηταί 
τι αξίαν εχει ή ελευθερία ής οΐ πάπποι ήμών έστεροΰντο.

«Είδον, γράφει, ανεπτυγμένους τινάς "Ελληνας, οΐτινες 
ύφίστανται μετ’ αλγεινής άγανακτήσεως τόν ζυγόν, δστις τοϊς 
επεβληί)η· εβεβαιώθην τοΰτο, καθ’ήν ημέραν έγένετο ή είσο
δος τοϋ Βέη τής έν Εύβοια Καρύστου εϊς τάς Αθήνας. 
Κανονοβολισμοι τινες απο τής Άκροπόλεως ανήγγειλαν τήν 
προσεγγισιν τοΰ Βεη. Τοποθετημένοι υπό τό περιστύλιον 
τοΰ Ναοΰ τοΰ Θησέως, άπηλαύσαμεν, ως καί οί πλεϊστοι 
τών κατοίκων τών Αθηνών, θεάματος, τό όποιον δι’ ημάς 
τουλάχιστον είχε τήν γοητείαν τοϋ νεοφανοΰς.

* «Τής Α. Μ. τοϋ Βααιλέως τής Βαυαρίας Λουδοβίκου Α'. ποιή
ματα περί Ε λλάδος, μεταφρασθέντα ύπό ’Αλεξάνδρου Ρίξου Ραγ- 
καβή. Έ ν  Ν αυπλίφ 1833» σ. 46.

1 V oyage de la  Grdce par F. C. H. L. Pouqueville, Consul 
G eneral de F rance aupres d’Ali Pacha de Jan in a  ect. 2eme edi
tion. Tom e V. pag. 71 Paris 1827.

2 V oyage dans la L evant en 1817 e t 1818, par M. le Cte de 
Forbin. Seconde edition, page 28-29 Paris 1819.

« Ή  παράδοξος συνοδεία αυτη άπετελεΐτο άπό πεζούς 
Αλβανούς, άπό Γιενιτσάρους, άπό εφίππους Σπαχήδες. 
Ό λο ι οί επίσημοι Τοϋρκοι ακολουθούμενοι άπό τούς ανθρώ
πους των περιέτρεχον έφιπποι πέριξ τοΰ Βέη, έΙ'ώ ό στρα
τιωτικός μουσουλμανικός όχλος έκραύγαζεν, έσειε σημαίας 
και έπυροβόλει. Ό  Βέης τής Καρύστου ίππεύων αφρικανι
κόν Ιππον και κεκαλυμμένος άπό πελώριον σαρίκι έκύτταζεν 
αύθαδώς τήν πόλιν τήν οποίαν ήρχετο νά καταπιέση.

«Οί "Ελληνες οΐτινες μέ περιεκύκλουν ήσαν σκυθρωποί' 
ή πάντοτε τόσον έκφραστική φυσιογνωμία των κατεδείκνυε 
τήν στενοχώριαν ύφ’ ής κατείχοντο καί είδον ακόμη δάκρυα 
νά ύγραίνωσι τά μάρμαρα, παλαιά τρόπαια τής Α θηνα ϊ
κής ακμής».

01 ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΙΜΠΟΝΑ

Μία άπό τάς παλαιοτέρας οϊκογενείας τών Αθηνώ ν ήτο 
ή οικογένεια Λίμπονα 8.

Δέν εΐχον δμα>ς τό προσόν τής παλαιότητος μόνον οί 
Λίμποναι, άλλά διεκρίνοντο καί διά τάς υπέρ τοΰ τόπου 
καί τών προνομίων αύτοΰ θυσίας των, ό δέ καί έν Βενετία 
διακριθείς ώς προϊστάμενος τής έκεΐ Κοινότητος Μιχαήλ 
Λιμπονας, επανελθων είς Α θήνας έκ Κωνσταντινουπόλεως, 
οπου μεταβάς κατώρθωσε νά έπανορτθώση τά κατάπατηθέντα 
προνόμια τής πόλεως, κατεκρεουργήθη δολοφονικώς ύπό 
τών Τούρκων τήν 23 Δεκεμβρίου 1678 4.

Περιττόν θά ήτο βεβαίως νά σημειώσωμεν, δτι μάτην 
ήλπισεν ό σύγχρονος ποιητής τοΰ Θρήνου λέγων, έκ μέρους 
τών Αθηνώ ν, δ τ ι: ·

Απάνω είς ατί'λον υψηλόν μιά πλάκα μαρμαρένη 
θέλει βαλθΓι με γράμματα σιδεροχαραγμένη, 
τοΰ Μιχαήλ τον Λίμπονα  τ’ Άνομα νά τηροΰσι, 
διά νά τον μνημονεύονσι και νά τύν συγχωρονσι,

[ποΰ γιά νά διηση] εμέ. ζωή, εχασε τή ζωή τον 5.

ΤΙ οικογένεια αυτη έλησμονήθη καί έξέλιπεν, ώς καί αί 
πλεΐσται τών λοιπών επισήμων οικογενειών, έξ Αθηνών.

Έ ν  τούτοις, καταρτίζων ποτέ κατάλογον τών έν Ά θήναις 
καί τοΐς πέριξ επωνυμιών τής Παναγίας, καί προκειμένου 
περί τής εκκλησίας Χρυσαυγιώτισσας εμαθον, δτι καί έν 
Κορώνη υπάρχει εκκλησία τής Παναγίας, ουτω καλουμένη.

Ζητήσας σχετικήν πληροφορίαν παρά τοΰ βουλευτοϋ 
κ. Σάκκη ήκουσα καί έτέραν, άσχετον πρός τό θέμα, άλλά 
σημαντικήν άνακοίνωσιν: δτι έν Κορώνη ύπάρχουσι πολλαί 
γυναίκες φέρουσαι τό όνομα Χ ρυσ α υγή . Ό τ ι  δέ ή Χρυ
σαυγή σύζυγος Κωνσταντίνου Σάκκη τοΰ Άγιαποστολίτου, 
επισήμου οϊκογενείας τής Κορώνης, ήτο θυγάτηρ τοϋ έξ 
Α θηνώ ν ευπατρίδου Α ϋαναα ίου Μ ιχα ή λ  Λ ίμπο να .

«Κατά τήν άνάκτησιν ύπό τών Τούρκων παρά τών Ε ν ε 
τών τφ 17 15 κ(ά  τής Κορώνης, ό μέν Κωνσταντίνος έφο- 
νεύθη, ή δέ χήρα του, κατά τήν φερομένην παράδοσιν, ύπο- 
σχεθεΐσα δτι θά έξισλαμισθή καί προσενεγκοΰσα όμηρους τά 
τεσσαρα της τέκνα, κατώρθωσε νά σώση άπό τήν σφαγήν 
πλειστους κατοίκους, ών οί έπισημότεροι ήδυνήθησαν ουτω 
νά καταφύγωσιν είς ’Ιταλίαν. Καί έκ τών τεσσάρων μέν

3 Κ. Χρηστομάνου. Γενεαλογικά Μελετήματα, ώς άνωτέρω.
4 2 . Λάμπρου. Οί δύο λησμονηθέντες. (Ε στία  τόμ. 23, 1 καί 8 

Μαρτίου 1887, άρ. 583 καί 584). Δ. Γρ. Καμπούρογλου Ιστορ ία  τών 
’Αθηναίων τόμ. Α'σελ. 52 - 55 καί 125 -133.

6 Δ. Γρ. Καμπούρογλου. Μνημεία τής Ιστορίας τών ’Αθηναίων. 
Τόμ. Α' σελ. 10.



Δ I Π Υ Λ Ο Ν

τέκνων της έσφάγησαν κατόπιν τά τρία, επειδή ήθέτησε τόν 
λόγον της, λυτρωθέντος τοΰ τετάρτου, βρέφους δντος, μετά 
τής μητρός του. ’Απόγονοι τοΰ τελευταίου τοΰτου έκ θηλυγο
νίας βλαστοΰ τών Λιμπόνων σφζονται έν Κορώνη, έν ’Ιτα
λία καί έν Ρωσία, καταφυγόντες έκεΐ μετά τήν πανωλε
θρίαν, ήτις έπηκολοΰθησε τής λεγομένης Ρωσικής Έ πανα
στάσεως τοΰ 1770 καί εξής έν Πελοποννήσφ.»

Είναι ανάγκη έν τοΰτοις νά έξακριβωθή μήπως ή ιστορική 
παράδοσις αυτη εχει έν έαυτή καί απηχήσεις συμβάντος τινός 
κατά τήν άλωσιν τής Κορώνης καί τήν κατόπιν διασποράν 
τών κατοίκων, έν καιρφ τών πολέμων Καρόλου τοΰ Ε ' καί 
τοΰ Σουλεϊμάν καί αν ό Σάκκης Άγιαποστολίτης ούτος είναι 
απόγονος τοΰ πεφημισμένου Θεοδίόρου Άγιαποστολίτου 
έκείνου, δστις τιμήσας ένεκα τής ευφυΐας καί γενναιότητάς 
του τό ελληνικόν όνομα έξήρθη καί ήμείφθη διά διπλώμα
τος εΰγενείας καί εισοδημάτων παρά Καρόλου τοϋ Ε ' υπό 
χρονολογίαν 13 ’Ιουλίου 1533 *·

0 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ο Σ  Π Ρ Ο Κ Λ Ο Σ  Ε Π Ι  Τ Η Σ  Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ

Έ ν τφ περί Χριστιανικών ’Αθηνών εργφ του ό αείμνη
στος Τάσος Νεροΰτσος σημειοϊ1: «τφ φιλοσόφφ Πρόκλφ 
άμα έλθόντι ΐνα έγκατασταθη έν Άθήναις, έν ετει 429, 
πρώτον μέλη μα ήτο, άναβάντι εις τήν Άκρόπολιν, νά εύχηθή 
Ά θηνα τή Παρθένφ1 άτυχώς ό θυρωρών νεωκόρος, 
αύτήν έκείνην τήν ημέραν, πρός έκτέλεαιν τοϋ έκ Β υ 
ζαντίου σταλέντος βασιλικού διατάγματος, εμελλε νά 
κλείστ) τόν ναόν, καί νά έπιϋ·έοη τάς σφραγίδας έπ ί ταϊς 
Φύραις τοϋ ναοϋ, ό δέ φιλόσοφος Πρόκλος, άπρακτος 
καί περίλυπος έστράφη την εις οϊκον φέρονααν όδόν».

Συγκινητική αληθώς ή εΐκών, ώς έκτίθεται παρά τοϋ 
διαπρεποϋς έπιστήμονος Νεροΰτσου καί αξία ΰψηλοΰ δη
μιουργικού έ'ργου δυναμένου νά ζωντανεΰση έπί σκηνής 
σελίδα τών θελκτικωτάτων καί παραδόξων έκείνων χρόνων.

Άτυχώς άλλως έ'χουσι τά πράγματα, ώς πείθεται τις έκ 
τής άναγνώσεως τής σχετικής περικοπής παρά τφ μαθητή 
καί βιογράφφ τοΰ Πρόκλου Μαρίνφ 2, γράφοντι ώς έξης: 
«Άναβάντι δέ αΰτφ είς τήν Ά κραν, περιτυγχάνει ό θυρω
ρός πρός cfj είσόδφ, ήδη τάς κλεΐς έπιτιθέναι μέλλων ταΐς 
θΰραις, ώστε, καί είπεΐν πρός αυτόν (έπ’ αυτών δέ έρώ τών 
τοΰ ανθρώπου ρημάτων). «Αληθώς, εί μή ήλθες, έκλειον».

Δέν πρόκειται λοιπόν περί «νεωκόρου» τοΰ Παρθενώνος, 
άλλά περί θυρωροϋ τής Άκροπόλεως· δέν πρόκειται περί 
έπιθέσεως σφραγίδων είς τάς θύρας τοϋ Παρθενώνος, άλλά 
περί άπλοΰ καί κανονικοΰ κλεισίματος τών πυλών δέν ε'φυ- 
γεν άπρακτος καί περίλυπος ό φιλόσοφος, άλλ’ είσήλθεν είς 
τήν Άκρόπολιν, καίπερ παρελθοΰσης τής ώρας μέχρι τής 
οποίας έπετρέπετο ή είσοδος έπισκέπτου είς αυτήν εϊσήλθε 
δέ ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν έπρόκειτο νά κλείαονν, ώς 
αυνήϋ'ως, αί πύλα ι αυτής.

Προφανώς ό μακαρίτης Νεροΰτσος μή έχων πρό οφθαλ
μών τά κείμενα, εΰρεν άνερμάτιστον τινά φράσιν έφ’ ής 
στηριχτείς έδημιοΰργησε, καλή τή πίστει, πάντα τ’ άνωτέρω.

* “Ορα διατριβήν τοΰ Άνδρέου Μουστοξύδου «Άλωσις, ύπεράσπι- 
σις καί έγκατάλειψις τής Κορώνης ύπό τών δυνάμεων τοΰ Αύτοκρά- 
τορος Καρόλου Ε'. — Συνέργεια ε’ις τήν αλωσιν καί ύπεράσπισιν 
αυτής Θεοδώρου τοϋ 'Αγιαποστολίτου». Εις τό περιοδικόν τοΰ ϊδίου 
Μουστοξύδου σύγγραμμα «Έλληνομνήμων ή Σύμμικτα Ελληνικά». 
Ά ριθ . 3 Μάρτιος 1843 σ. 142-159. Ε κδότης Χρ. Ν. Φιλαδελφεύς.

1 Τάσσου Δημητρίου Νεροΰτσου. Χριστιανικαί Ά θήναι. Ιστορική  
καί αρχαιολογική μελέτη. (Απόσπασμα έκ τοΰ Δελτίου τής Ιστορ ικής 
καί Εθνολογικής Ε τα ιρείας τής Ελλάδος). Ά θήνησι, 1889, σελ. 15.

1 Μαρίνου Πρόκλος (έ'κδοσις Job. Franc. Boissonade), Lipsise,
1814, σελ. 9 § ι'·»

Η Α Λ Φ Α Β Η Τ Α Λ Φ Α Β Η Τ Ο Σ  Κ Α Ι  0  Ε Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Υ Σ  Α Υ Τ Η Σ
Είς τήν «Βυζαντηνήν Λογοτεχνίαν» τοΰ Κρουμβάχερ, ό 

'Ομολογητής Μελέτιος χαρακτηρίζεται όρθώς, ώς είς τών 
άντιστρατευθέντων εϊς τά περί τής ένώσεως τών Εκκλη
σιών διαβήματα τοΰ Αύτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ ΙΊαλαιολό- 
γου (1201 - 1283), δηλ. ώς άκμάσας κατά τόν Ι Γ ' α ιώ να3. 
Εϊς ά'λλην δμως σελίδα τοΰ αύτοΰ έργου 4 ό συγγραφεϋς 
τής Άλφαβηταλφαβήτου Μελέτιος, χαρακτηρίζεται ώς μετα
γενέστερος συγγραφεϋς ζήσας ίσως κατά τόν Ι Η ' αίώνα. 
"Ωστε προφανώς πρόκειται περί τής γνώμης, δτι ό πρώτος 
καί ό δεύτερος Μελέτιος είναι διάφορα πρόσωπα.

Έ κ  τοΰ αύτοΰ χωρίου εξάγεται, δτι δ γράψας έν τή 
«Βυζαντηνή Λογοτεχνία» τάς περί Μελετίου γραμμάς ήγνόει 
τήν σημασίαν τοϋ δρου Άλφαβηταλφάβητος.

Μετά τήν δημοσίευσιν τής «Βυζαντηνής Λογοτεχνίας», ό 
λόγιος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Φιλάρετος Βαφείδης 
δίδει μέν τήν έρμηνείαν τής λέξεως Άλφηβαταλφαβήτου έξ 
αύτοΰ τούτου τοΰ πονήματος καταδηλουμένην, άτυχώς δμως 
κλίνει νά πιστεύση καί αύτός δτι πρόκειται περί δύο Μελε- 
τίων, καί δή άμφοτέρων ποιητών (!) Άλφαβηταλφαβήτο>ν 5.

Ά λλ’ είς καί ό αύτός είναι ό συγγραφεϋς, ό πολύπαθης 
'Ομολογητής τοΰ Ι Γ ' αίώνος, καί μία ή Άλφαβηταλφάβη
τος, έάν δέ τό ύπ’ άριι1). J 2 0  Άθοννιτικόν χειρόγραφον είναι 
τοΰ ΙΘ ' αϊώνος6 καί τό Α  θηναϊκόν ύπ’ άριθ. 474  τοΰ 
Ι Η ' 7 ώς καί τό τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου ίσως τοΰ 
αύτοΰ Ι Η ' αϊώνος έπίσης8, τοΰτο ούδεμίαν έχει σημασίαν 
προκειμένου περί αντιγράφων τοΰ πολύ διαδεδομένου κατά 
τούς παλαιούς χρόνους «βιβλίου  τοϋ Μ ελετίου» ούτινος 
καί ή ήμετέρα Βιβλιοθήκη έχει έν έτι άντίγραφον, τό έν τφ 
ύπ’ άριθ. 377 κώδικι καί δή τοΰ Ι Ε ' α ϊώ νος9.

Ώ ς πρός τόν καθορισμόν τοΰ ονόματος Άλφαβηταλφάβη
τος, πολύ ορθώς ό κ. Βαφείδης άναφέρεται εις αύτόν τοΰ
τον τόν ποιητήν, ύπολογίζοντα τόν αριθμόν τών στίχων τοϋ 
έργου του, καί έπεξηγοΰντα έμμέσως τήν σημασίαν τοΰ 
τίτλου του Άλφαβηταλφάβητος.

Θέλων δηλ. νά εΐπη δτι τό έ'ργον του μετά τοΰ Προλό
γου καί Επιλόγου συμποσοϋται εϊς ι 5,000 στίχους γράφει:

Στίχους μυρίους σχοίη δέ καί πεντακισχιλίους 
ό πρόλογος, άλφάβητος, άμα συν έπιλόγφ 10.

Διά δέ τήν κυρίως Άλφαβηταλφάβητον σημειοϊ δτι 
φθάνει αυτη,

. . .  είς ποσότητα μυρίων, τρισχιλίων, 
είκοσι πρός τοΐς εκατόν όκτάκις ηύξημένων 11

Συγχρόνως δέ όμιλεΐ καί περί τοΰ τρόπου καθ’ ον έξάγεται 
ό αριθμός τών στίχων τής Άλφαβηταλφαβήτου, έκ τής δια-

7

8 Κρουμβάχερ 'Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας (μετάφρασις 
Γ. Σωτηριαδου) Τόμ. Α'. Ά θήνα ι 1897 σ. 181.

4 Αύτόθι τόμ. Α'. (Ά θήναι 1900) σ. 637.
6 Εκκλησιαστική Α λήθεια  τόμος Κ Γ' (1903). Κωνσταντινούπο- 

λις. Ά ριθ . 3 καί 5.
6 Κατάλογος τών έν ταΐς Βιβλιοθήκαις τοΰ Α γίου ’Όρους ελληνι

κών κωδίκων υπό Σπ. Π. Λάμπρου (Κανταβριγία τής Α γγλίας 1895) 
Τόμ. Α' σ. 62.

’ Κατάλογος τών χειρογράφων τής Έ θν. Βιβλιοθήκης τής Ε λ λ ά 
δος ύπό I. Σακκελίωνος (Ά θήναι 1892) σ. 94.

8 Διατριβή Βαφείδου ώς άνω σ. 28.
9 Κατάλογος Σακκελίωνος σ. 65. Σημειωτέον δτι τοΰτο άναγρά- 

φομεν έν παραδείγματι, διότι, ένταΰθα τουλάχιστον, δέν προτιθέμεθα 
νά δημοσιεύσωμεν έ'ρευναν έπί τοΰ βίου καί τών έ'ργων τοΰ Μελε
τίου καί τών σφζομένων αντιγράφων τής Άλφαβηταλφαβήτου αύτοΰ 
έν κώδιξι διαφόρων Μονών καί Βιβλιοθηκών, ούδέ τούς αναγραφό
μενους καν έν τή παρούση ανακοινώσει κώδικας νά περιγράψωμεν.

10 Κώδιξ 377 φ. 126(a). — Κώδιξ 474 σ. γ'.
11 Κώδιξ 377 φ. 135(β). -  Κώδιξ 474 σ. ιθ '
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τάξεως τών κεφαλαίων και τοϋ ποσοΰ τών εν αύτοϊς στίχων 
τοϋ έργου, διά τών έξης:

Οόδέν έν τούτοις οΰδαμώς αινιγματώδες ευρ\ις 
ή γρίφον ή δυσνόητον, άλλ' εύληπτα τά πάντα 
καί λελυμένα καί σαιρή καί πασιν εγνωσμένα, 
αρμόδια καί καθ’ βίρμόν καί ψήφον τών στοιχείων.
Καί τό ποσόν τεθήπονται τών είκοσιιεσσάρων, 
άν αλφαβήτου έκαστον στοιχεϊον έξει μέτρον 
καί πάλιν κατ’ άλφάβητον εν έκαστον στοιχεϊον 
στίχοις αόχεΐ τόν άριθμόν τής ψήφου τών στοιχείων11'.

Μολαταύτα δέν έπεξηγεΐ σαφώς ό κ. Βαφείδης τό πράγμα. 
Γράφει δηλ. «'Έκαστον στοιχεϊον τοΰ αλφαβήτου εκτεί

νεται έν τώ λόγα) είκοσι καί τετράκις, τούτου δε περατου- 
μένου λαμβάνεταϊ Ε τ ε ρ ο ν  στοιχεϊον, δπερ επίσης επαναλαμ
βάνεται κατά τόν αριθμόν τών 24 στοιχείων μέχρι τοΰ 
Ω μεγάλου κ.λ.». x

Δέν άρκεΐ δμως δτι έκαστον στοιχεϊον αποτελεϊται^ απο 
24 κεφάλαια, διότι 2 4X 24 φέρουσιν ώς γινόμενον τόν αριθ
μόν 5 7 6 μόνον, άλλά χρειάζεται Α'έος πολλαπλασιασμός επι 
24 (διόιι και οι στίχοι έκάστου κεφαλαίου είναι επίσης 24) 
διά νά φθάσωμεν εϊς τόν αριθμόν 13,824, δσοι είναι καϊ οί 
σιίχοι τοΰ έργου. / e

ΙΙρο<ρανώς δέ το ώνόμασεν Αλφαβηταλφαβητον ο^οη- 
μιουργός του, διόιι είναι διηρημένον εϊς 24 μερη ων έκα
στον άρχεται δι’ ενός στοιχείου τοΰ Αλφάβητου, έκαστον δε 
μέρος πάλιν εις 24 κεφάλαια άρχόμενα διά τοΰ αυτοΰ πάλιν 
στοιχείου τοΰ ’Αλφαβήτου.

Οί 4 στίχοι (δηλ. 13,820 άντι τοΰ ̂ πραγματικού 13,824) 
ποιητική άδεία δέν λαμβάνονται υπ οψιν εις το ποίημα.

Τέλος πρ^κειμένου περί τοΰ χειρογράφου τοΰ ΙΕ  αϊώ- 
νος τοΰ άνήκοντος, ώς εΐδομεν, εις την Εθνικήν Βιβλιο
θήκην, παρατηροΰμεν, δτι εις τήν άριστεραν άνω γωνίαν 
τής φας τοΰ φΰλλου 3 9 ^  υπάρχει ιό εξής παλαιόν σημείωμα: 

«Έγράφη ή ί)εία βίβλος αυτη τφ ετει παρά
τοΰ θειοτάτου καί άγιωτάτου Μελετίου».

(ς·ψΙ,==679θ δηλ. 1282 μ. Χρ.)
Τό αυτό σημείωμα καθαρογεγραμμένον μεταγενεστέρως 

άπαντα έν τή κάτω ωα τής αυτής σελίδος.
Κάτω τοΰ δευτέρου τοΰτου σημειώματος υπάρχει τό 

έξής μεταγενέστερον χαριτολόγημα.
«’Ιδού πάτερ έπέρασεν ή προθεσμία αυτη. αψμς Υ  
Εις τι φΰλλον τέλος προ τοΰ τίτλου τοΰ αύτοΰ χειρογρά

φου ύπ’ άριθ. 377  άπαντφ καί τό έξής σημείωμα.
«Πολυπλασιασμός τοΰ Άλφαβηταλφαβήτου».
Δυστυχώς ό «πολυπλασιασμός»  ούτος δεν εκτελεΐται ορθώς 

διότι κατορθοΰται νά έξαχθή ώς γινόμενον ό αριθμός 1-3,0 6 4 !

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ “ΩΡΑΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ,,

Εϊς τήν Συλλογήν τών λαϊκών ασμάτων τής Ελλάδος τοΰ 
M arce llu s1 κεΐται καί τό φέρον τήν επιγραφήν «Ειρήνη» 
ποίημα, (έπί τφ θανάτφ ωραίας κόρης λαβοΰσης δηλητή- 
ριον δι’ ερωτικήν άποτυχίαν).

Είς τήν ερμηνείαν τοΰ ποιήματος τούτου εκφράζει ό 
M arcellus τήν γνώμην τοΰ ταύτισμοΰ τής Ειρήνης ταΰ- 
της πρός τήν ερωμένην Μωάμεθ Β ' τοϋ Πορθητοΰ· δν 
άμφιβάλλη δέ πως περί τούτου όρμάται έκ τοϋ ΐστορικώς 
άβασίμου τοΰ έρωτος τοΰ Μωάμεθ.

Άλλά μήπως δέν δύναται άρά γε νά δημιουργηθή λαϊ
κόν ποίημα στηριζόμενον καί έπι άπλοϋ θρύλου ; Ούδέ 
δύναται νά έχη σημασίαν τινά, τό δτι ή ιστορική παράδοσις 
φέρει, δτι ό Μωάμεθ άπεκεφάλισεν ΐδία χειρϊ τήν έρωμέ- 
νην του «δπως καθησυχάση τόν γογγύζοντα στρατόν του 
έπί τή ήδυπαθεΐ άπραξία του», ώς προσθέτουν οί τά τοΰ 
επεισοδίου άναγράφοντες, ενώ εϊς τό ποίημα αποθνήσκει ή 
Ειρήνη λαβοϋσα δηλητήριον.

Τό σπουδαιότατον έπιχείρημα περί τοΰ άπαραδέκτου τοϋ 
ταύτισμοΰ τής ιστορικής παραδόσεα)ς καί τοΰ ποιήματος 
εΐνε ή γλώσσσα αύτοΰ (γλώσσα τών αμέσως προ ήμών χρό
νων), και ή μορφή τοΰ άνευ ουσιαστικής αξίας ποιήματος,

* Κώδιξ 474 σ. ιθ'.
1 «Chants du peuple en Grece» par M. de Marcellus, Pans,

1851. Vol. 2° pag. 2 -9 .

ώς καί ή στιχουργία αύτοΰ, μή ό'ντος ποσώ ς δημοτικού,
άλλά φέροντος τεχνοτροπίαν ώρισμενου ατομου και λυρι
σμόν τοϋ παρελθόντος α’ιώνος.

Ό  M arcellus θεωρεί, δτι τό αδόμενον κατά τήν Ά δρια- 
τικήν εϊς Βενετικήν διάλεκτον $σμα:

«Pianzete am abili» 
προέρχεται έκ τοϋ ποιήματος τούτου, και οτι πρόκειται 
περί Κερκυραίας κόρης. Άλλά διατί νά μή δεχθώμεν, τό 
είς Βενετικήν διάλεκτον μάλλον, ώς πρωτότυπόν;

Ό  P o u q u ev ille 2 εις τά Ταξείδιά του, αναγράφει,j m  οί 
ναΰται, διερχόμενοι τόν Καβο τής Κυράς και μέ τοϋτο το 
όνομα ύποτίθεται δτι ή παραδοσις διαιωνίζει τής Σαπφοϋς 
τό πάθημα — έτραγφδουν τό άσμα τής Κερκυραίας Ειρήνης, 
ήν δυστυχής έρως έρριψεν εις τον τάφον σημειοϊ δε, οτι το 
άσμα τοΰτο γνωστόν εις τάς Ίονίους νήσους καί αδόμενον 
καθ’ δλην τήν κάτω ’Ιταλίαν, αρχίζει διά τής έξής στροφής:

«Pianzete, amabil 
N in fe  e pas to r i; 
Pianzete, Grazie, 
Pianzete, amori,

I I  caso fu n e re  
D ’Irene  
Che merita 
Pieta /»

Εϊς τάς Α θήνας τό ποίημα τής Ειρήνης ήτο γνωστόν 
μετά πολλών παραλλαγών, τόσων, ώστε κλίνει, τις νά πιστεύση 
δτι πρόκειται, περί νέου έ'ργου, ή περί άλλης μεταφράσεως 
τοΰ εϊς Βενετικόν ιδίωμα ποιήματος.

Ή  πρώτη στροφή του π. χ. εϊς τήν συλλογήν τοΰ M ar
cellus έχει ώς έξής:

Μ  πόνον κλάψατε Άγαπημέναις, ^
ΤΩ λυπημέναις, Τον πικρόν θανατον
Mh πόνον μέγα Μι,ανής θεάς.

Εϊς τάς Α θήνας ή στροφή αυτη ήτο γνωστή ουτω :

Μ ε πολλά βάσανα 
Μ Ι πολλούς πόνους 
Ειρήνη άπόθανε

Με λίγους χρόνους, 
Κλάψτε τόν θάνατον 
Μίας θεάς.

(Μεταγενεστέρως προσήρμοζον τό ποίημα τοϋτο εις τον 
ήχον «'Έως πότε “Ελληνες...»).

Τό παράδοξον είναι οτι έν Ά θήναις έθεωρεΐτο τό ποίημα 
τής Ειρήνης ώς έργον τοΰ... Βύρωνος! Καί αν μέν απε- 
πειράθη ό'ντως νά στιχουργήση εις την Νεαν Ελληνικήν 
ό τοσοΰτον έπιτυχώς έκμανθάνων αύτήν Βύρων, δέν είναι 
έξηκριβοψένον, πολύ δέ μάλλον αν το στιχούργημα τοϋτο 
είναι ποιητική εϊς τήν Νεοελληνικήν θεματογραφία του.

Δέν είναι άπίθανον νά έγνώριζεν απλώς το ποίημα τής 
Ειρήνης δ Βύρων, νά τό άπήγγειλέ ποτε καί να εδωκεν 
ουτω αφορμήν εϊς τήν γέννησιν τοϋ θρύλου.

Τό μόνον δπερ καταδηλοΰται έξ αύτοΰ τούτου τοΰ ποιή
ματος είναι, δτι, ιδίως ώς έν Ά θήναις ήτο γνωστόν, είναι 
έργον άνδρός μή έχοντος μητρικήν του γλώσσαν τήν Ε λλη
νικήν, διότι τό «μέ λίγους χρονους» π. χ. εις την σημασίαν 
τοΰ «έν νεαρά ηλικία», (δπως θ ’ άνεγράφετο ή ειδησις περι 
τοΰ θανάτου αυτής σήμερον), δέν λέγεται εϊς τήν Ελλάδα, 
ώς δέν λέγονται καί άλλαι φράσεις έν τφ αύτφ ποιή- 
ματι άπαντώσαι.

Δέν είναι δμως άπίθανον νά έμφανισθή ποτε τό ποίημα 
τοΰτο — ούτινος ή σιιχουργική μορφή είναι επτανησιακή — 
εϊς συλλογήν ώρισμένου 'Έλληνος ποιητοΰ^τοϋ παρελθόντος 
αϊώνος καί νά διαψεύση ουτω τήν γνώμην ήμών, δτι πρόκει
ται περί έργου στιχουργοΰ ή μεταφραστοΰ καταγωγής ξένης.

2 V oyages de la Grece tom. 4me (d. edition Paris 1 826) p. 306. 
Ειρήνη ώνομάζετο καί ή ωραία Χία παρθένος τής οποίας τόν γνω
στόν τραγικόν θάνατον περιγράφει ό αύτός Pouqueville είς την 
H istoire de la reg 6n6ration  de la Grece (t. I l l  p. 483 - 484) Paris 1 826.

"Εκαστον ετος τοϋ Δ ΙΠ Υ Λ Ο Υ  άποτελεΐτα ι εξ 2 4  φύλλω ν. 
’Ε τήσ ια  συνδρομή Δρ. 12. — Διά τα μέλη τον Σ υλλόγου Δρ. 10. 

"Ε κα στον  φνλλον λεπ τά  5 0 .
Διά πασαν πληροφορίαν ό -Ο-έλων Α π ευθ ύνετα ι είς τό Γραφεΐον 

τοϋ Τ νπογρα φ είον  Κ . ΰΐάϊσνερ κ α ι Ν . Καργαδουρη, οδός 
Ίπ π ο κ ρ ά το υ ς  άρ ιθ . 13.
— Ό  λαμβάνω ν τό παρόν πρώ τον φύλλον ο ν  δ ε μ ί α ν  α ν α 
λ α μ β ά ν ε ι  υ π  ο χ ρ  έω  σ ιν , ήτις  π ρ ο α π α ιτε ί ρητήν δήλωσιν 
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