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ένθεν αύτής Βλαχοχώρια, ϊνα πτοήση τούς αφελείς κατοίκους 
διά τής αιχμαλωσίας γυναικών καί παίδων καί τής διαρ- 
παγής τής έπι τών αρέων κεκρυμμένης περιουσίας.

Ά λ λ ’ δ Όδυσσεύς προνοήσας τούτο είχε προαποστείλη 
τόν μέν Κομνάν Τράκαν εις τά  ανατολικά τού Παρνασού 
χωρία καί τόν Γκούραν εις τά δυτικά περί τήν Γκιώναν, καί 
οΰτω; άμφότεροι διά τής εύτολμ,ίας αύτών άπέκρουσαν τούςέπι- 
δρομεϊ; Τούρκους ματαιώσαντες τού Όμέρ τά  σχέδια. Τότε 
πολλαχού έγίνοντο άψιμαχίαι καί συμπλοκαί περί τόν Παρ- 
νασόν ούτως δ Τράκας έπολέμησε παρά το Κ αχόρρευμα  χεί
μαρρον μεταξύ τής Κάτω Άγόριανης καί Μαριολατών τού 
δήμου Δωριέων, περί τό Κ  εφα.Ιόβρυσον  πηγήν κειμένην με
ταξύ τής Κάτω Άγόριανης καί Κακοορεύματος, περί τό Γ ού 
π α τ ο ν  ή ΓΜ αγια ΐς  καί Κ αρχαβέ .Ι ια  κείμενα έπί τού Παρ- 
νασοΰ πρός Ν τή ; Σουβάλας καί Λ τής Ά ν ω  Άγόριανης, 
ένθα τούς άναβάντα; Τούρκους έκ διαφόρων μερών τού Παρ- 
νκσού προλαβών ε'σωσε τά ; γυναίκας καί παΐδας φονεύσας 
ουκ ολίγους έκείνων καί τέλος άναγκάσας νά έπανέλθωσιν εί; 
Γραβιάν.

Σπουδαιότερα δέ τών συμπλοκών τούτων ην ή έν τω χω- 
ρίω Μάνεση γενομένη τή 20 ’Ιουλίου τού 1821 ήμ.έργ. τής 
μνήμης τού προφήτου Ήλιου, ήν δ μακαρίτης δπλιτάρχη; 
διηγείτο ώδέ πως: « Ο Όμέρ πασσά; ηγούμενος τριών χ ιλ ιά 
δων περίπου πεζών καί ιππέων μετά πυροβολικού είσήλαυνε 
πρό; τήν Βοιωτίαν. Οί Άγοριανίται, Δαδιώται, Ά ραχωβ ιτα ι, 
Σουλιώται καί άλλοι ύπο τον Β ασ ι.Ι ε ιο ν  Βοϋσγον , Κ ο μ ν ά ν  
Τ ράχαν ,  Χ α .ΐμονχ ι ιν ,  Μ α ν ίχ α ν  καί άλλους δπλιτάρχα; ή- 
σαν έστρατοπεδευμένοι έν τω χωρίω Μανεση παρά τά Δραχ- 
μάνι τού δήμου Έ λατείας, όπως διακόψωσι τήν πρός τά πρόσω
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Κομνάς Τράκας έν συμπλοκαίς Τούρκων καί 'Ελλήνων περί τόν ΙΙαρνα- 
σόν, άλλαχοΰ καί παρά τό Καχόρρευμα, Ιίεφαλόβρυσον, Γούπατον 
Καρχαβέλια, Άλησάχον (Μάνεσης). —  Ναΐδιον Ζαμπιοΰ επί τού 
ΓΙαρνασοϋ — Μάχη Βασιλικών. — Συμπλοκή παρά τήν Νευρόπολιν 
του Καλλιδρόμου. — ΙΙολιορκία 'Τπάτης δεύτερα. —  Συμπλοκή 
περί άγιον Δημήτριον.—  Μάχη "Λμπλιανης.—  Καπάκια, πάτα, 
άμνηστεία. — Εκστρατεία Κκραϊσχάχη εις την εκτός του ΊσΟμοϋ 
'Ελλάδα. —  Έσχατος κίνδυνος τής έπαναστάσεως. —  Αιχμα
λωσία, σφαγή, όμηρεία 'Ελλήνων. — Κομνάς Τράκας έπί Καπό- 
διστρίου καί Όθωνος.

Ο ί Τούρκοι καταπτοηθέντε; έκ τού ηρωισμού τών Ελλή 
νων έμειναν έπί δύο εβδομάδας έν Γραβιά μή τολμώντε; νά 
προχωρήσωσι πρός τήν Άμφ ισσαν. Κ α ί δ μέν Κιοσσέ Μ εχ
μέτ πασσάς στραφεί; πρό; τά  όπίσω διηυθύνθη πρό; τήν Μεν- 
δινίτζαν, δ δέ Όμέρ Βρυώνης ώ; εμπειρότερο; κα ί τολμη
ρότερο; μένων έν Γοαβιφ έποιεΐτο έπιδρομά; ε ί; τά ένθεν καί
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πορείαν τών εχθρικών τούτων δυνάμεων. Τινές τών Ελλή
νων ίδόντες μακράν τό προπορευόμενον ιππικόν πών Τούρκων 
καί ύπολαβόντες αύτό φορτηγά ζώα μεταφέροντα τροφάς, πο- 
λεμ,εφόδια καί χρήματα (χαζνέ) έξελθόντες τού χωρίου £· 
τρεχον, όπως ποολαβωσιν αύτά παρά τάς επιμόνου; δ ιατα- 
γάς τών αρχηγών ασχολούμενων περί τήν ο/ύρωσιν, του μέν 
Κομνά Τράκα όχυρωθέντο; μεθ’ εκατόν πεντήκοντα άνδοών 
αλλαχού καί εν τινι ίσογείω ε’κ πλίνθων εκτεσμέντ) οικία έν 
τη θέσει Άλησάκω της Μάνεσης· ό δέ Βοϋσγος, Μανίκα; καί 
λοιποί μετά τετρακοσίων όπισθεν αυτού εντός τού περιβόλου 
της εκκλησίας. Ά λ λ ’ ε’ πί τέλους γνωσθέντος ότι οί έπερχό- 
μενοι ήσαν ιππείς μετά πυροβολικού έτραπησαν οί πριν κ α τ ’ 
αυτών έξελθόντες Έ λληνες εις φυγήν παρασύραντες καί τού; 
ύπό φόβου καταληφθέντας έν τφ  περίβολε·) τής έκκλησίας 
ώχυρο>μένους- οδτω δ’ ά παντα ; φεύγοντας κατά τό πεδίον 
τής Έ λατείας μέχρις ' Χγίας Μαρίνης κειμένης παρά τούς ΒΑ 
πρόποδας τού Παρνασού κατεδίωξαν ο: ιππείς Τούρκοι καί 
πολλούς έφόνευσαν. Οί δέ περί τόν Κομνάν Τράκαν παραμεί. 
ναντες ού μόνον έσωσαν πολλούς τών καταοιωκομένων 'Ε λ
λήνων άνακόψαντες τήν ορμήν τών ιππέων, άλλά καί ¿πολέ
μησαν άνδρείως καθ' δλην τήν ήμ,έραν άποκρούοντες κρατε- 
ρώς τάς κα τ’ αυτών έφορους τού Δεμίρ πασσά. Τοσούτον δ' 
έγγύ ; έν τινι τών έφόδων έγένοντο οί Τούρκοι τφ  Έ λληνικφ 
ό/υρώματι, ώστε θέντες πύρ ήναψχν τήν στέγην τής οικίας, 
έν ή ήν ό Τράκας. Οί δέ πολιορκούμενοι τών μέν έπικειμ.ένων 
αύτοϊς Τούρκων έφόνευσάν τινας, τά  δέ άνημμένα έν τω όχυ- 
ρώματι πίπτοντα ξύλα τής στέγης έρριπτον έκτός τούτου 
κατά τών έφορμώντων. Τέλος οί Τούρκοι διά τού πυροβολικού 
κατέστρεψαν μέχρις εδάφους καί τό οχύρωμα τών Ελλήνων. 
Ά λ λ ’ ούό'έν ήττον οί Έ λληνες σκάψαντες λάκκους διά τών 
μαχαιρών (γιαταγανίων) έπολέμουν.

Ό  δέ πασσά; ίδών ματαιουμένας άπάσας αύτού τάς ελ 
πίδας, πολλούς δέ Τούρκου; καί έκ τών τά πρώτα φερόντων 
περί τό οχύρωμα κειμένους μετεκόμισε πυροβόλα εις υψηλό- 
τερον μέρος έγγύ; τού οχυρώματος, δπόθεν ήδύνατο νά προσ- 
βαλλη έπιτυχώς τούς Έ λληνας, καί όντως τών Ελλήνων τι- 
νάς φονεύσας, έν οίς καί τόν άνδρειότκτον ιερέα Γεώργιον 
έκ Πεσκενίου, διέταξεν έφοδον άλλά φονευθέντος τού αρχη
γού τού πυροβολικού, ό πασσάς άπελπισθείς τού νά έκπορ- 
θήση τους πολιορκουμένου; ύπεχώρησε περί τήν δειλήν έγκα- 
ταλιπών τού; φονευθέντας Τούρκους μετά τού πλουσίου αυτών 
όπλισαού. Εκ τών λαφύρων τού πολέμου έδωρήσαντο οί Έ λ 
ληνες τφ  Κομ.νά Τρακκ διά τήν ανδρείαν αύτού δύω άργυ- 
ρο/ρύαους, « ίσ ια ς  π ιστόλας», τού ίδίαις χερσί παρ’ αύτού 
φονευθέντος μ,πίμπαση (συνταγματάρχου) τού Τουρκικού πυρο
βολικού, τά δέ έπίλοιπα διενεμήθησαν οί στρατιώται. Διέ- 
ποεψαν δ’ έν τή  μάμη ταϋτη ό φονευθείς έκ Ιΐεσκενίου ίερεύ; 
Γεώργιος («Π απαγιώργης»), ό Γιαννακης Τζουτζόκος. αύτός 
ό άρ/ηγός Κομνάς Τράκας καί τινες άλλοι.

Εις μνήμην δέ τού κατορθώματος τούτου έποιήθη καί τό

δημώδες ¡άσμα τούτο, όπερ πρώτος έδημοσίευσεν ό Γαλάτης 
Γεγράνδιος·

«Ό  Δίπλας πέρα πέρασε (*) 
νά καρτερέσ’ έ’να πασσά 
μέ δυό μέ τρεις χιλιάδες.
Σάν ’πήγε κι αποκλείστηκε 
μέσα εις τ ’ Άλησακου· 
φέρνουν τόπια από τήν Έγριπον, 
κανόνια απ’ τό Ζητούνι 
νά ρίψ ουν νά χαλάσουνε 
αύτόν τόν γιόν τού Τράκα.
Καί μιά φωνή ακούστηκε 
καί μιά φωνή τού λέγει:
«Μήν είσαι σύ ό Πανουργιάς 
μήν είσαι κι Ό δυσσέας;»
— «Δέν είμ’ έγώ ό Πανουργίας, 
δεν είμαι κι Όδυσσέας 
μόν ειμ’ ά π ’ τήν Άγόριανη 
τής Φούρκας τό ξεφτέρι, 
κΓ αύτού τού Μουσταφάμπεη 
τό φοβερό λιοντάρι, 
πού μέσ’ τά Χάνι τής Γραβιά; 
μαζύ μέ τόν 'Δυσσέα 
Τά άρματά μας βάψαμε 
σέ Τούρκικα κεφάλια, 
πού θέλω χίλιους στό σπαθί.»

Εις άνάμνησιν δέ τής μάχης ταύτης καί τής τού λαού πρός 
τά θεϊα πίστεως άνήγειρεν δ Τράκας ίδίαις δαπάναις έν τή 
έπί τού Παρνασού διασταυρώσει τών έκ Δελφών, Κρίσης, 
Άραχώβης, Άμφίσσης, Άγόριανη; καί Σουβάλα; άγουσών ναι- 
διον έπ όνόματι τού προφήτου Ήλιού τιμώμενον παρά πη
γήν ψυχροτάτου ΰδατος έν τή θέσει Ζαμπιφ, παρ’ ήν δ δδί- 
της το θέρος ϋπό ύψιτενή έλατην αναπαύεται· τόν δέ χει- 
μ,ώνα ύπό τήν στέγην τού ναίδίου καταφεύγουσιν οί έκ τού 
ψύχους τού Παρνασού κινδυνεύοντες δδοιπόροι.»

Μετά δέ τήν παρά τήν Μάνεσην μάχην ό Δεμίρ πασσάς 
έλαβε τήν εις Λεβαδίαν άγουσαν άναμένων καί ά λλα ; πλεί- 
ους έπικουρίας, όπως είσβάλωσιν εις Πελοπόννησον καί λύσωσι 
τήν πολιορκίαν τής Τριπολεω;· καί όντως εΐπετο αύτφ  έκ 
Λαρίσσης όρμηθεί; ό αρχιστράτηγο; Βαϊράμ πασσάς μετά 
τριών άλλων ύποδεεστέρων αύτού πασσάδων, τού Μέρη 
πασσά, Σαχίν Ά λή  καί Χατζή-Βεκήρ, άγων ιππικόν, πυρο
βολικόν καί πεζικόν περί τάς δέκα χιλιάδας, διατεταγμένος 
νά βαδίση έσπευσμ.ένω; καί εύθυ διά τής Ανατολική; Ε λ 
λάδος εις τήν Πελοπόννησον πρός λύσιν τής πολιορκίας τής 
Τριπόλεως. Οί Έ λληνες δπλαρχηγοί Ίωαννη; Δυοβουνιώτης. 
Κομνάς Τράκας, ΓΙαπανδρέας, Ιωάννης Γκούρας, Γεώργιο; 
Δυοβουνιώτης, Γεραντωνος καί Ν. Πανουριά; άμα μαθόντες
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ότι ό Βαϊράμ πασσάς άφικόμ.ενος εις Λαμ.ίαν έσκόπει νά έκ- 
κινήση έκ ταύτης, συνελθόντες συνεσκέψαντο τίνα όδόν ώ· 
φειλον νά καταλάβωσιν, ϊνα διακόψωσι τήν πρός τά πρόσω 
πορείαν τού έχθρού. Καί οί πλεϊστοι μέν έξ χύτών κναλογιζό- 
μενοι τήν σμικρότητα τήν Ε λληνικών δυνάμ.εων προΰτεινον 
νά καταλάβωσι τήν διά Φουντάνα; εις Βοιωτίαν άγουσαν 
δίοδον, στενωτάτην, δασώδη καί δύσβατον, όπως έν αύτή οί 
"Ελληνες περί τούς 1500 όντες δυνηθώσι νάντιστώσι κατά 
τής πολλφ ύπερτέρας στρατιάς τού Βαϊράμ. πασσά· ό δέ Ίω· 
Δυοβουνιώτης γέρων ών πολύπειρος άντέλεξεν, οτε βασιλικός 
στρατός μετά πυροβολικού, άρίστου ιππικού καί πλήθους ά. 
ποσκευών καί πολεμ-εφοδίων δΓ αμαξών μεταφερομένων δέν 
δύναται νά διέλθη διά στενωπών καί δυσβάτων, άλλά διά 
τής ανοικτής καί βατή. όδού τών Βασι.ΙιχίύΥ. Δεκτής τής 
προτάσεως ταύτης τού Δυοβουνιώτου γενομένης, καταλαβόν- 
τες τά  Βασιλικά περιέμ,ενον τόν εχθρόν, όστις έκκινήσας έκ 
Λαμίας είχε στρατοπεδεύση τήν νύκτα τής25Αύγούστου παρά 
τό χωρίον Μώλον άπέχον δύω ώρας τών Βασιλικών. Τά τής 
μάχης ταύτης κατά τήν διήγησιν τού Κωνσταντίνου Δυοβου
νιώτου καί Δ. Ζαρίκα έ'χουσιν ώδέ π ω ς :

Τών Ε λλήνων ό μέν Ιωάννης Δυοβουνιώτης, Κομ,νάς Τρά
κας καί Μπίτης διοικών μέρος τών στρατιωτών τού Σκαλ- 
τζοδήμου, κατέλαβον τό αριστερόν τής όδού, τό δέ δεξιόν 
αυτής ό Νάκος ΙΙανουριάς, ’Ιωάννης Γκούρας καί Παπαν 
δρέας διοικούντες τούς στρατιώτας τού Πανουριά· τήν δ ’ 
έξοδον τής όδού ό Γεοάντωνος ηγούμενος τών ύπολειφθέν- 
των έκ τού στρατού τού Διάκου, καί ό Καλύβας αδελφός 
τού έν Άλαμάνι»· πεσόντος διοικών καί αύτός τούς ύπολοί- 
πους τού στρατού τού Σκαλτζοδήμου. Τήν έπιούσαν (26 Αΰ- 
γούστου 182 I) έφώρμησαν όπως έκβιασωσι τήν είσοδον ά λλ ’ 
άποκρουσθέντες ένθεν μέν ύπό τού Παπανδρέα καί Γκούρα^ 
εννθεν δέ ύπό τού Κομνά Τράκα, Μπίτη καί λοιπών περιήλ- 
θον εις άμηχανίαν. Ά λ λ ’ ούδέν ήττον κατά κράτος προσέπι- 
πτον τοϊς Έ λλησι, καί ή μάχη κρατερά έγίνετο, ότε ό Γκού
ρας, Ποιππανδρέας, Τράκας, Ιωάννη ; ’Ρούκης διοικών ίδιον 
σώμα καί ό Βασίλειος Βούσγος διοικών μ.έρος του σώματος 
τού Όδυσσέως έκ τών όχυρωμ-άτων έκπηδήσαντες έπέκειντο 
δεινοί τοϊς Τούρκοι;, οίτινες τήν όρμ.ήν τών Ε λλήνων μή δυ- 
νηθέντες νά ύποστώσι διαλύσαντες τάς τάξεις έτράπησαν 
εις οΰτως άτακτον φυγήν, ώστε ιππικόν, πυροβολικόν, πεζι
κόν, άμαξαι φορτηγαί καί ζώα συνανεμίγησαν. Οί Έ λληνες 
φεύγοντας αυτούς έφόνευσαν περί τάς 2000  χιλιάδας, έν οίς 
καί τόν Μεμήν Πασσάν· ό δέ Βεκήρ Πασσάς, ήν ήδη τεθνεώς 
πρό τής μάχης έξ άσθενείας έν Λαμία· έκυρίευσαν 600  άμά- 
ςας πλήρεις τροφών, πολεμεφοδίων καί παντοίων άλλων ει
δών τού πολέμου, όπλα, πολλά; σημαίας καί πέντε κανόνια, 
έξ ών δύω έκυρίευσαν οί ύπό τόν Κομνάν Τράκαν Άγορια. 
ν ιτα ι καί Σουβαλιώται.

Τά δέ λείψανα του Τουρκικού στρατού κατεδίωξαν οί Έ λ ·  | 
ληνες μέχρι τού Σπερχειού ποταμού, όν διαβαντες οί Τούρκοι I

κατεσκήνωσαν οχυρωθέντες έν τφ  τής Λαμίας τέταρτον ύίρας 
άπέχοντι χωρίο) ΣαρμουσακΛή,  ένθα μετ’ όλίγας ήμέρας ό 
μέν άρχιστράτηγος Βαϊράμ πασσάς δ ιαταγή  τού σουλτάνου 
άπεκεφαλίσθη, ό δέ έπίλοιπος αύτού στρατός ένσκηψάσης 
πανώλους (λοιμικής) κατεστράφη σχεδόν ολόκληρος. Μετά τήν 
μάχην δέ ταύτην οί "Ελληνες έστρατοπέδευσαν έν τφ  παρά 
τάς Θερμοπύλας έπί τού Καλλιδρόμου μίαν ώραν περίπου 
άπέχοντι τού Σπερχιού χωρίω Δαμάστα.

Έν τή σπουδαιότατη ταύτη μάχη, ήτις ού μόνον έσωσε 
τήν μ,όλις άρξαμένην έπανάστασιν, άλλά καί ένεψύχωσε με- 
γάλως αύτήν, διεκρίθησαν δ μέν ’Ιωάννης Δυοβουνιώτης έπί 
φρονήσει καί στρατηγική πείρα, δ δέ ’Ιωάννη; Γκούρας, ΙΙαπ 
πανδρέας καί Κομνάς Τράκα; έπί ανδρεία. Ό  Γκούρας μά
λιστα τήν ημέραν έκείνην ανεδείχθη αύτόχρημα ήρως· τά 
ένδύμ.ατα αύτού ήσαν πλήρη αίματος, ή δέ δεξιά χειρ αύ
τού ήν έξωδηκυϊα έκ τής χρήσεως τού ξίφους, όπερ άπέβη 
άχρηστον έκ τής σφαγής τών Τούρκων· αύτός δ ίδια χειρί 
άπέσφαξε καί τόν Μεμήν πασσάν.

Μετά τήν μάχην τών Βασιλικών έγένετο τφ  1822 συμ.- 
πλοκή παρά τήν Νευρόπολιν χωρίον έρημον κείμενον έπί 
τού Καλλιδρόμ.ου· καί οί μέν Τούρκοι ήσαν έστρατοπεδευμέ- 
νοι έπί τών έρειπίων αύτού· οί δέ Έ λληνες ύπό τόν Γκούραν, 
Τράκαν καί ’Ρούκην, άρχηγούντος τού Όδυσσέως, πρός δυ- 
σμάς τού χωρίου. Οί Τούρκοι ήσαν περί τάς 2000 χιλιάδάς 
πεζών καί ιππέων- οί δέ "Ελληνες έχοντες καί έν πυροβόλον 
δίς κατά  τών Τούρκων έπιπεσόντες έξέωσαν αύτούς ές 
ενός οχυρώματος έγκαταλιπόντας καί τό ταμείον τού στρα
τού έντός δισακκίου, όπερ, άγνοούντων τό περιεχόμενον τών 
Ελλήνων, έφορμήσαντες αύθις οί ιππείς Τούρκοι άνέλαβον. 
Ά λ λ ’ έν τφ  δευτέρ«·) όχυρώματι άντέστησαν οί Τούρκοι γεν- 
ναίως. Κ ατά τήν συμπλοκήν δέ ταύτην έπληγώθησαν έκ 
τών στρατιωτών τού Κομνά Τρακα δύο Άγοριανίται δ Θεό- 
δωρος ’Αλεξάνδρου καί δ Παναγιώτης Μπούκαλης.

Μετέσχε δέ δ Κομνάς Τράκας καί τής πρώτης καί δευ- 
τέρας πολιορκίας τής Υ π ά τη ς  τών γενομένων τφ  1822. 
Κατά τής Υπάτης φρουρουμ-ένης ύπό τών έντοπίων Τούρκων 
καί ύπό στρατού τού έν Λαμίμ έδρεύοντος Δράμαλη έπήλθον 
δ Νικήτας, Ν. Πανουριάς, Κ. Τράκας, Γκούρας, Ν. Κοντογιάν- 
νης. Κατά δέ τήν δευτέραν ημέραν τή ; πολιορκία; συνήφθη 
μαγη κατά τούς περιβόλους τής Υ πά τη ς, οτε κατ’ άρχάς 
μέν έτράπησαν οί Έ λληνες, είτα δέ οί Τούρκοι- ά λλ ’ έπι
κουρίας μ.εγάλης τοϊς Τούρκοι; πεμφθείσης οί Έ λληνες ε’ λυ- 
σαν τήν πολιορκίαν.

Μετά τήν μάχην τών Βασιλικών οί περί. τόν ΙΙαρνασόν 
κάτοικοι άπαλλαγέντες τών Τουρκικών στρατευμάτων έπα- 
νήλθον εις τάς έστίας, όπως φροντίσωσι περί τών οικείων 
Ά λλά  τό έπόμενον θέρος νέοι Τουρκικοί στρατοί έπήλθον ύπό 
άλλους άρχηγούς καί ύπό τόν Μεχμέτ πασσάν. Ούτος είσβα- 

j λών έκ Λαμίας εις τήν ’Ανατολικήν Λοκρίδα μέχρις Ά τα -  
! λάντης διεϊλε τόν στρατόν αύτού εις τρία, ών μέρος μέν



ε'πεμψε διά του Ζεμενού (τής παλα ι περιωνύμου Σχιστής 
δδού) ύπό τόν Τσελελεδίμπεην έτέρχν δέ μοίραν διά τής 
Άγόριανης ύπό τόν Μουστάμπεην- αύτός δέ διά τή ; Γρα
βιάς ώδευσεν, δ—ως έκπορθών πάσας τάς ύπό Ελλήνων φυ- 
λαττομένας θέσεις είσβάλη ε ΐ; Άμφισσαν. Ά λ λ ' δ Τσελελε- 
δίμπεης και Μουστάμπεης άποκρουσθέντες ίσχυρώς, δ μέν 
πρώτος ύπό των Άραχοβιτών,ών ήγεϊτο δ Λάιος, οί δέ ύπό τού 
Κομνά Τράκα εις άγιον Δημήτριον τού Κεφαλοβρύσου έπανήλ- 
θον εις Γραβιάν, δπου ήνώθησαν αύθις μετά τού -ασσα.

Περί τής συμπλοκής δέ περί τον άγιον Δημήτριον οί γέ
ροντες Άγόριανης διηγούνται ταδε :

Ό  Μουστάμπεη; άγων περί τούς 1500 πεζών καί ιππέων 
άνέλαβε την διά τοϋ Παρνασοϋ, ώς είρηται, εισβολήν, δπως 
διά τής αρπαγής τών επ' αυτού φυλασσόμενων αιγών καί 
προβάτων καί τής αιχμαλωσίας γυναικών καί παίδων τών 
έκ τών πεδινών χωρίων καταφυγόντων έκεϊ πτοήσν) τού; αν
δρείους καί έξαναγκάστρ αύτού; εί; ύποταγήν. 'Γή 18 ’Οκ
τωβρίου τοϋ 1822 άναβαίνων καί εύζωνοτάτω άνδρί χαλεπω- 
τάτων δδόν τήν άγουσαν έκ τής κάτω Άγόριανης εις την Ά νω  
άφίκετο εις θέσιν, έν ή υπάρχει ναΐδιον τοϋ άγιου Δημητοίου· 
έγγύς δ ’ αύτοϋ πρός άρκτον έπί άποκρήμνου κα τ’ άνατολάς 
λόφου άοχαϊα μάρμαρα παμμεγέθη καλώς λελαξευμένα καί 
ποοοηρμοσμένα, έξ ών ή θέσις αΰτη ονομάζεται «Μάρμαρα» 
άπεχουσα ήμίσειαν περίπου ώραν τής Άγόριανης (αρχαίας 
Χαράδρας) καί τής ποτ’ εύδαίμονος Λιλαίας κατά την επι
γραφήν : «Χαΐρε πόλις ευτυχής εύδαίμων Λ ιλαίων.»

Κ ατά την θέσιν ταύτην άνέκοψε την πορείαν τοϋ Μουστα- 
φάμπεη δ Τράκας, δστις είχεν αύτοϋ τοποθετηθή μετά 150 
Άγοριανιτών καί άλλων Ελλήνων. Έτάχθησαν δ’ ύπό του 
Τράκα ούτωσί: προς άνατολάς τής εισόδου δ αδελφός αύτοϋ 
Δήμος μετά καί άλλων καί τοϋ πρωτοπαλληκαρίου Γιαννά- 
κη Τζουτζόκου, πρός δυσμάς δ έτερος αδελφός Σπυρίδων 
καί τό έτερον πρωτοπαλλήκαρον Κοντογιάννης· αύτός δέ δ 
Τράκας κατέλαβε τά  εγγύτατα  τής δδοϋ. Πεντάκις ώρμησαν 
οί Τούρκοι νά διανοίξωσι τήν δδόν, άλλά  πεντακις άπεκρού· 
σθησαν έρρωμένως. Κατά δέ τήν περί τήν δειλήν τελευταίαν 
έφοδον φονευθέντος τού άτρομήτου Γιαννάκη Τζουτζόκου τού 
έξ Άγόριανης, οΰτως ίσχυρώς έπέπεσον οϊ Έ λληνες διά τών 
ξιφών κατά τών Τούρκων, ώστε ούτοι έτραπησαν εις άτακτον 
φυγήν καταλιπόντες νεκρούς τεσσαράκοντα επτά καί τριά
κοντα αιχμαλώτους, 'ίππους καί πολεμεφόδια. Ένιοι δέ τών 
φευγόντων Τούρκων κατέπεσον κατά κρημνών τοϋ λόφου τών 
«Μαρμάρων». Οΰτω δ ’ άποτυχών δ Μουστάμπεης ϋπεχώρη- 
σεν εις Γραβιάν, ένθα διετέλει απρακτών δ Τουρκικός στρα
τός μή δυνηθείς μήτε διά τής Σχιστής ή Τραχείας δδοϋ 
(Ζεμενού) μήτε διά τής Άγόριανης μήτε διά τής Ά μ π λ ια -  
νης νά διέλθη εις τόν Κρεσαίον κόλπον, δι* ού έσκόπει νά δια- 
περάση εί; Πελοπόννησον

’Επικείμενης δέ τής μάχης (13 Ιουλίου 1824) τής Ά μ ·  
πλιανης δ Κουνάς Τρακας καί δ Χαλμούκης πρόκατέλαβον

τήν έξ Άγόριανης εις Αράχοβαν διά τοϋ Παρνασοϋ άγου
σαν μή δ ι’ αυτής διέλθωσεν οί εχθροί. Ά μ α  δέ μαθόντες ότι 
οί Τούρκοι ώρμησαν διά τής Ά μπλιανης έσπευσαν καί περί 
τήν δειλήν προκατέλαβον αίφνης τά  ανατολικά αύτής, δπό- 
θεν προσέβαλον τούς Τούρκους έκ τών πλαγίων. Ή  αιφνίδια 
αΰτη έμφάνισις τού Τράκα κατεπτόησε τούς Τούρκους, τούς 
δέ "Ελληνας τά μάλιστα ένεθάρρυνεν, ώστε έξελθόντες ούτοι 
έκ τών οχυρωμάτων έτρεψαν τούς Τούρκους. Έ ν τοΐς πρώτοίς 
δ' έξεπήδησεν έκ τών οχυρωμάτων ξιφήρης δ ανδρείος Σ ταύ
ρο; Κόντος.

Κατά δε τήν έναρξιν τής πολύκροτου μάχης (1 8 — 24 Νο- 
εμ.βρίου 1 826) τής Άραχόβης κατά τού Μουστάμπεη δ Τρά
κας κατείχε τή  δ ιαταγή τού Καραισκάκη τήν αύτήν έπί 
τού Παρνασοϋ δδόν, έν ή συνέλαβε Χριστιανόν, δστις έκόμιζε 
παρά τού Μουστάμπεη έπιστολήν πρός τούς έν Άμ.φίσση 
Τούρκους, έν ή ούτος έξητεΐτο βοήθειαν, οπω; λύσωσι τήν κατ’ 
αύτοϋ πολιορκίαν τών 'Ελλήνων. Τόν γραμματοκομιστήν τού
τον έχοντα κεκρυμμένην τήν έπιστολήν τοϋ Μουστάμ.πεη ύπό 
τά  πέδιλα (τσαρούχια) έκρέμασαν οί Έ λληνες ώς προδότην. 
Ε ίτα δέ συνετάχθη δ Τράκας τοϊς έκ δυσμών τοϋ λόφου «Κου- 
μούλας» τού ύπεράνω τής Άραχώβης (Άνεμωρείας) πολιοο- 
κοϋσι τούς έχθρούς Έ λλησ ι καί διέπρεψε καί έν αύτή.

Διά τού; αγώνας δέ τούτους δ Κομνάς Τράκας τή μέν 21 
Φεβρουάριου 1822 οί άρεοπαγίται έδωκαν αύτφ  «τό  λαμπρόν 
τής ταξιαρχίας άξίωμα, τή δ έ2 1  Αύγούστου 1824 δ υπουρ
γός τοϋ πολέμ.ου «τόν βαθμ,άν τής ύποχιλιαρχίας»· τή  δέ 
24  Σεπτεμβρίου τού αύτού ε"τους δ αύτός «τόν βαθμόν τής 
χιλιαρχίας».

Ή γαπάτο δέ καί έτιμάτο πολύ παρά τού Όδυσσέως, Κα» 
ραϊσκάκη, Θ. Κολοκοτρώνη καί μάλιστα ύπό τού Δημητρίου 
Ύ'ψηλάντου, ώ καί πολιτικός φίλος ήν.

Οί Έ λληνες στερούμενοι τών τού πολέμ.ου αναγκαίων καί 
τών τής διατροφής καί ενδυμασίας αύτών τε καί τών έν σπη
λαίοι; καί φαραγξι τών όρέων διαιτωμένων οικογενειών α υ 
τών καί πρό πάντων χρημάτων έν καιροί; χαλεποί; τού ιερού 
άγώνος δ' ευφυούς στρατηγήματος έσώζοντο, δπερ ώνόμαζον 
«καπάκ ια », έδήλουν δέ αύτά παρά τοϊς Έ λλησ ι ψευδή ύπο
ταγήν, ήν καί «προσκύνησιν» έκάλουν, ή ; προηγείτο ή λεγο- 
μ-ένη «π ά τα » , ήτοι ανακωχή. Ά λ λ ’ άμα παρήρχετο δ κίνδυ
νος τή ; αιχμαλωσίας τού λαού καί τή ; στερήσεως τών έπι- 
τηδείων, έπανελάμβανον καί πάλιν τόν πόλεμον έτι ζωηρό- 
τερον, ανακτώμενοι νέας δυνάμεις ε’κ τή ς  ψευδούς ταύτης ανα
κωχής. Σημειωτέον δέ δτι καί οί στρατηγοί τής Τουρκίας 
πρός διασωσίν εαυτών εκ τής οργής τού σουλτάνου άπαιτούν- 
τος παρ’ αύτών τήν τελείαν ύποταγήν τής Έλλαδος ή τήν 
αύτών κεφαλήν προπαρεσκεύαζον καί αύτοί κρυφίως κατά 
τόπους καί άναλόγως τών περιστάσεων «καπάκ ια », άτινα 
σκοπίμ.ως ήγγελον πρός τήν Τουρκικήν κυβέρνησιν ώς δήθεν 
τελείαν ύποταγήν. Καί αύτή δέ ή Πύλη έν ε'τι μ.είζονί αδυ
ναμία διατελοϋσα οπω: ύποτάξτ) τούς Έ λληνας πρός κατα-
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πράϋνσιν τής κοινής γνώμης τών Χριστιανικών λαών τής τε 
Εύρώπης καί Αμερικής φοβούμενη μ-άλιστα τόν αείποτε 
υποκείμενον 'Ρωσσικόν πόλεμον προθύμως παρεδέχετο τά κα
πάκια καί διέδιδεν ώς άληθή τά  ψευδή περί υποταγής τών 
Ελλήνων θρυλήμ,ατα τών στρατηγών αύτής.

Μετά δέ τήν ηρωικήν έξοδον τού Μεσσολογγίου (10 Απριλίου
1826) δ περί ανεξαρτησίας άγων περιεστάλη κυρίως κατά 
μέν τήν Πελοπόννησον έν Παλαμηδείφ, κατά δέ τήν ανατολι
κήν 'Ελλάδα έν τή άκροπόλει Αθηνών καταληφθέντος τού 
λοιπού έδάφους ύπό τών πολεμίων. Ό  Κιουσταχής διαθείς 
τά  τής δυτικής 'Ελλάδος, ώς ήβούλετο, έστραφη εις τάς Α θή
νας, ών τήν έκπόρθησιν ή πύλη έπέτασσεν αύτώ  καί έπέσπευδεν, 
δπως τάχιστα καταπονουμένης τής έπαναστάσεως προλάβη 
τών Εύρωπαικών δυνάμεων τήν ύπέρ τών Ελλήνων ένεργόν 
έπέμβασιν, ής προάγγελος έγένετο ή άπό 6 Απριλίου 1826 
συνθήκη. Τότε δ Κιουταχής προαπένειμε τοϊς λαο ί; ¿μ νη 
στείαν καίπεο βέβαιος ών δτι οί Ελληνες ούδέποτε θάπεδέ- 
χοντο.

Ή  λόγω δ’ αΰτη ¿μνηστεία, έογω δέ άνακωχή ωφέλησε 
πολλαχώς τούς έπαναστάτας, διότι ε'νθεν μέν άπηλλάσσοντο 
τών καταπιέσεων τών Τουρκικών στρατών, ένθεν δέ έδί- 
δοτο αύτοϊς πρός αναψυχήν χρόνος, οπως άναλάβωσιν έκ τών 
δεινών τού πολέμ.ου, άτινα ύφίστατο κυρίως ή έκτός τοϋ ’Ι
σθμού Ε λλάς ώς κειμ.ένη εις τά  πρόθυρα τών κατερχομ.ένων 
εχθρικών στρατών. Τ πό τοιαύτας περιστάσεις καί πρός τοιού- 
τον σκοπόν δπλιτάρχαι τε, έν οίς καί δ αοίδιμος Καραϊσκά- 
κης, καί προύχοντες αλλαχού τε καί περί τόν ΓΙαρνασόν, οΐον 
κατά τήν τότε στρατιωτικήν διαίρεσιν ό Λαμίας (Ζητουνίου) 
καί Μενδενίτζης αρχηγός Γ. Δυοβουνιώτης, δ Λοιδωοικίου 
Λ. Σιαφάκας, δ Άμφίσσης Κομνάς Τράκας καί δ Λεβαδείας 
Ιωάννης ’Ρούκης άποδεξάμενοι τήν δήθεν άμ,νηστείαν προέ- 
τοεψαν τούς λαούς νά δεχθώσιν αύτήν. Οΰτω δέ άπαλλαγείσης 
τής ηπείρου Ελλάδος τών έχθρών οί μαχηταί αύτής μετέβη- 
σαν εις Πελοπόννησον Τότε καί δ Καραισκάκη; άποχωριζό- 
μενο; είπεν αύτοϊς: «Α δέλφ ια , σά; άφίνομεν Έ λλη να ; καί 
«Χριστιανούς, καί, όταν μετ’ ολίγον έπανέλθωμεν, νά σάς εΰρω- 
« μεν πάλιν Έ λληνας καί χριστιανού; καί όχι Τούρκους».

Καί έπί τινα μέν χρόνον, ώς είκός, διετηρήθη ή ψευδής 
αΰτη ανακωχή· άμα δ’ όμως ό Καραισκάκη; άνεκηρύχθη άρ- 
χ.ηγός τών κατά τήν ηπειρωτικήν Ε λλάδ α  δπ./ω>· ώς δ μ.ό- 
νος άντάξιος τού Κιουταχή άνταγωνιστής κατά τήν στρατη- 
γικήν ικανότητα, ή ¿μνηστεία καί ή ψευδής άνακωχή άνε- 
τράπησαν. Ό  Καραισκάκη; -ροείδεν ώς άριστος στρατηγός 
τό τρωτόν μ.έρο; τοϋ Κιουταχή· διό μ,ηνί Σεπτεμβρίφ τοϋ 1826 
συγκαλεϊ πολεμικόν συμβούλιον, εις δ έδήλωσεν δτι ή Έλευσίς, 
ήν κατεΐχον οί Έλληνες, ουτε αύτού: ώφέλει οϋτε τόν έχΟρόν 
ενβλαπτε· ή δε μάχη του Χαϊδαρίου, είκαί έφόβησε τόνΚίου- 
ταχήν, έλάχιστον ό’μ.ως έ’βλαψεν οτι ώφειλον οι "Ελληνες 
νά έκστοατεύσωσιν ε ί: τήν ¿νατολικήν Ε λλάδα  νάποβάλω- 
μεν έκεϊθεν δλα; τάς Τουρκικά; φρουρά;· νά δπλίσωσι καί

έφοδιάσωσιν έκ νέου τούς λαούς αύτής, νά κλείσωσι τάς θερ- 
μοπύλας δι’ ‘Ελληνικής φρουράς, καί οΰτω νά κόψωσι πάσαν 
συγκοινωνίαν τή ; ηπείρου Ελλάδος πρό; τόν Κιουταχήν.

Μηδενός δ’ άντελέξαντος τή  2 5 ’Οκτωβρίου 1826, δ Κα- 
ραίσκάκης έστοάτευσε πρός τάς Πλαταιάς ηγούμενος 2000 
περίπου άνδρών, έν οίς δ άριστος αρχηγός του ιππικού Χα- 
τζημηχάλης μ.ετά 60 ιππέων. Ή  ανατολική Ε λλάς τά χ ι
στα άνωρθώθη έ'ναπλος ύπό τούς κατά  συνθήκην ώς άνωτέρω 
άνακωχεύοντας δπλαρχηγούς αύτής, ών εις καί δ ΚομνάςΤρά
κας, δστις άμεσον ένεργόν μέρος έλαβε καθ’ δλας τάς συγκρο- 
τηθείσας μάχας, ώς είρηται, Άραχόβης κατά τού Μουστάμ
πεη, Άμφίσσης κατά τού Ίσμ.αήλ Μπέη, Άμόρανης τών Κραβ- 
βάρων κατά τοϋ Βελή Κογιάτζου, τής Φοντάνας τής Λοκρί- 
δος κατά τής έκεϊ έχθρικής φρουράς, εις Ά σπρα σπήτια τού 
Διστόμ.ου κατά τοϋ έμφανισθέντος έχθρικοϋ στόλου, απόπειρα- 
θέντος νάποβιβάση στρατόν ή καί νά έκφοβίση απλώς τούς 
Έ λληνας καί λοιπών μαχών άπό τού Νοεμβρίου τοϋ 1826 
μέχρι τής πτώσεως τών Αθηνών 1827.

Περί δέ τά  τέλη Φεβρουάριου τοϋ 1827 δ Καραϊσκάκης 
κληθείς έσπευσμένως έπανέκαμψεν εις ’Αθήνας έλευθερώσας 
μέν άπασαν τήν ανατολικήν Ε λλάδα , καταλιπών δέ τριακο- 
σίους μέν στρατιώ τα ; φρουρούς έν Διστόμω, ύπο τον δπλαρ- 
χηγόν ’Αθανάσιον Κουτζονίκαν, πεντήκοντα δ’ έν τώ  έπί τού 
Παρνασοϋ μοναστηρίω τής Ιερουσαλήμ, έν Άμφίσση δέ 
δπλαρχηγούς Νάκον Πανουριάν, Κομνάν Τράκαν καί Γ. 
Δυοβουνιοίτην μετά στρατού ¿ναλόγου, έν δέ Κραβάροις τόν 
Γ’ιώτην Ν ταγκλήν καί Γεώργιον Μαλάμου, αύτός δέ μετά 
δισχιλίων περίπου κατήλθεν αύθις ε’ις Α ττικήν .

Ά λ λ ’ ένεκα τού θανάτου τού Καραισκάκη (22 Απριλίου
1827) καί τής ¿μέσω; παραδόσεως τής Άκροπόλεως Ά θη . 
νών κατά λήγοντα Μάϊον τού αύτού έτους, ή ηπειρωτική ‘Ελ
λάς παρεδόθη πάλιν τώ  Κιουταχή, ή δέ Πελοπόννησος τώ 
Ίβραήμ πασσή έκτός τής Άκροναυπλίας καί τοϋ Άκροκορίνθου, 
ένθα τά λείψανα τού Ελληνικού στρατού συνηθροίσθησαν. Ή  
έπαναστασις ήωρεϊτο έκ μιάς τριχός, καί κατά πάντα  ανθρώ
πινον υπολογισμόν ούδείς έν συνειδήσει ήλπιζε τή ; Ελλάδος 
τήν διάσωσιν. Ή  πύλη ένεκα τοϋ έπαπειλούντος αύτήν 'Ρωσ- 
σικού πολέμου έκραγέντος κατά  Μάϊον τού 1828 έν σπουδή 
συνήθροιζε στρατούς κατά τή ; άρκτου, τά  τής 'Ελλάδος ώ; 
ανάξια λόγου θεωρούσα ή καί προβλέπουσα τήν ύποτέλειαν 
ή ανεξαρτησίαν αύτής- δ δέ Κιουταχής έπειγόμενος, δπως 
άνέλθ·/) ώς τάχιστα εις Θεσσαλίαν καί πέραν ταύτης πρός 
τά μεγάλα κατά  τής 'Ρωσσίας συνηθροισμένα Τουρκικά στρα
τεύματα, διεκήρυξε νέαν ¿μνηστείαν πρός τού; Έ λληνας, 
ήν, ώς είκός ούτοι δι' οϋς λόγους καί κατά τό 1826 προθυ
μότατα ¿πεδέξαντο καί πρό πάντων, διότι ήδη ήπηλείτο ε'ι- 
περ ποτέ γενική σφαγή καί αιχμαλωσία, ήτις καί ήρξατο 
ήδη ύπό τών Αλβανών Βείζ Βασσάρη, Βελικογιάτζου καί 
λοιπών έπανερχομένων έξ Αθηνών μετά όκτώ χιλιάδων καί 
καταλαβόντων ’Α ράχοβαν ,  Λ ε.Ιφούΐ. Κ ρ ΐσ α ν , 'A γόp ιa rη y ,
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ΚοΛοβάζας, Άμφισσαν, Τοπόλια κλπ. Οί δέ κάτοικοι Αγόρια- 
νης ήχμαλωτίσθησαν τή 2 Ιουνίου τού 1827 ΰπό του Μου- 
σελίμπεη διαρπάσαντος και το έν Κακορρεύματι σπήλαιον, 
έν φ  είχον οί κάτοικοι, έν οίς καί ό Κομνάς Τράκα;, έναπο- 
θέση τά  πολιτιμότερα αυτών πράγματα. Τοιαύτη δ' α ιχμαλω
σία καί διαρπαγή έγένετο γυναικών καί παίδων, ώστε, είκαί 
ό Καποδίστρια; ώς πρώτον μέλημα εσχε τήν άπελευθέρωσιν 
τών αιχμαλώτων καί διά τών διαπραγματεύσεων αύτού άπη- 
λευθερώθνισαν πολλοί καθάπερ καί επί ΌΟωνο;, ούχ ήττον 
οί πλεϊστοι άπώλοντο ή σφαγέντε; η έκ κακουχίας άποθανόν- 
τες ή τήν θρησκείαν αύτών άποβαλόντες η άλλως πως άπο- 
λεσθέντες, έν οίς καί τις πρώτο; έξάδελφος τοϋ Κομνά Κο· 
μ.νάς Δ. Τράκας Ματζούκας έπικαλούμενος. Ά λ λ ’ ό Κιουτα- 
χής ε'χων προ όμμάτων τά  τής ¿μνηστείας τού 1826 άπή- 
τησεν ¿κά μ πτω ; δμήρους ώς έγγύησιν πρό; ακριβή τήρησιν 
τής τού 1827 ¿μνηστείας. ΙΙροΰκειντο αρα θυσιαι ϋπέρ τού 
λαού- προύχοντες δέ δπλιτάρχαι ώς καί έν άλλοι; καί έν τή 
προκειμένη έσχάτως τού έ”θνους χαλεπότητι τούς φιλτάτους 
αύτών εις τό χαϊνον τού άγριου νικητού στόμα προσήνεγκον 
καί παρέδωκαν τφ  Κιαυταχή τούςδε; τόν Παπαυγέρην έκ 
Κάνιανης, Παλαντάν καί Ίωάννην Ζήραν έκ Μαυρολιθα- 
ρίου, Μ ίτηλαν έκ Σεγδίτσης, ’Αμπελουργόν έκ Σουβάλας, 
Άσπρολίθην έκ Κισφίνης, Τρίγκαν έξ Άμφίσσης, Μήτρον Σφύ- 
καν έκ Παύλιανης, Δαούτην έκ Προκοβινίκου καί άλλους. 
Από δέ τοϋ Κομνά Τράκα ώς μάλλον υπόπτου καί ίσχυ- 
ροϋ θεωρούμενου έζητήθη ή οικογένεια- άλλ’ ούτος διϊσχυρι- 
σθείς κα τ’ άρχάς, ότι αΰτη διέτριβεν έν Έπτανήσω, άπέ- 
στειλε γραϊάν τινα  Ζαγκλαρούν όνόματι άπό Κολοβάτων 
προσποιουμένην την μητέρα τού Τράκα. Ά λ λ ’ έπειδή μετ’ 
ού πολύ δ ια  προδοσίας έγένετο τοϊς Τούρκοις γνωστόν, ότι ή 
οικογένεια έκρύπτετο έν τω σπηλαίιμ Ρέκα τή ; Γκιώνας, δ 
δυστυχής Τράκας ήναγκάσθη νάποστείλη την αύτού σύζυ- 
γον μετά τών τριών τέκνων Λουκά, Λεωνίδα καί τής θη- 
λαζούσης Ειρήνης, ών τό πρεσβύτερον ήν έξαετές, ε ί; Λα 
μίαν, έ'νθα καθείρχθησαν έν τή ¿κροπόλει- ύπέκρυψε δέ τόν πρω
τότοκον αύτού υιόν Θεόδωρον καί τάς δύο θυγατέρας.

Διά τής άπό 6 ’Ιουλίου 1827 συνθήκης αί τρεΐς δυνάμ.εις 
έπέβαλον τοίς διαμαχομένοις "Ελλησι καί Τούρκοι; άνακω- 
χήν δπλων ώ ; άναπόφευκτον δρον πρό; έναρξιν τών ύπέρ τή ; 
Έλλάδο; διαπραγματεύσεων. Καί ή μέν ’Ελληνική κυβέρ- 
νησις διεκήρυξε μηνί Αύγούστφ τού 1827 πρός τό έθνος τήν 
έπιβληθεϊσαν παρά τών δυνάμεων ανακωχήν, ήν έξητήσατο 
καί ή έν Έπιδαύρω έθνική συνέλευσις. Ά λ λ ’ είκαί ή ¿μ νη 
στεία τοϋ Κιουταχή διά τής συνθήκης ταύτης μετετράπη 
εις άνακωχήν, ούχ ήττον οί Τούρκοι ήρνοϋντο τήν έπιστρο- 
φήν τών ομήρων καθειργμένων έν τή άκροπόλει Λαμίας- 
διό καί έκαστος ώφειλεν οίς έγίνωσκε τρόποις νά σώση τού; 
έαυτού. Τότε καί δ Κομνά; Τράκας ώφειλε νά προνοήση 
περί τής άπολυτρώσεως τών έαυτού ομήρων ά λλ ’ ή γυνή 
αύτού καί τό ύπομάζιον θυγάτριον ήσαν ήδη τεθνηκυίαι, έξ

ών ή γυνή Βασιλική έτελεύτα μηνί Αύγούστω τοϋ 1828 ά 
γουσα τό 34 έτος. Ά λ λ ’ ούδέ τό λείψανον αϋτή ; έπέτρεπον 
οί βαρβαροι τω άτυχεί συζύγω, ϊνα ένταφιάση έν τή  μονή 
Δαμάστα; τή έπί τοϋ Κοιλλιδρόμου τή τιμωμένη έπ’ όνό- 
μ,ατι τής «Π αναγίας», ένθα έβούλετο δ άνήρ, ά λ λ ’ έν τή παρά 
το φρούριον Λ αμία ; έκκλησία Παναγίας τής «Αρχοντικής» 
καλούμενης, ε”νθα ήθελον οί Τούρκοι! Ε πειδή δέ οί Τούρκοι 
δέν παρέδιδον ούδέ τά έπιζώντα έν τή δμηρεία δύο τέκνα, δ 
πατήρ ύπέκλεψεν αύτά μηνό; Σεπτεμβρίου άρχομ.ένου τού 
1828 διά στρατιωτών Ελλήνων έκ τών οπαδών αύτού, οί’τι- 
νες ύπ’ αύτού τούτου είχον τεθή έν τω  φρουρίω πρός περίθαλ- 
ψιν τών δμ-ήρων. Ύ πέκλεψαν δέ οί στρατιώται τά πα ιδ ία  
καταβιβάσαντες αύτά έν νυκτί διά σχοινιών έκ τών έπάλξεων 
τοϋ φρουρίου- έκαλοϋντο δέ οί πιστοί τω δυστυχούντι αύτών 
άρχηγφ στρατιώται Άναστασιο; Μάτος έξ Άγόριανης, Πα
ναγ ιώ τη ; Κούτλας έκ Σκλήθρου καί Λουκά; Δικδιώτης.

Κατελθόντος τού ώς Μεσίου άναμενομένου Καποδιστρίου 
ε ί; τήν Ε λλάδα, διεχύθη είς τάς καρδίας των Ελλήνων 
έλπίς σωτηρίας.Έπιτραπείση; δέ κατά τήν ήπειρωτικήν ’Ελ
λάδα  έπαναλήψεως τών έχθροπραξιών, δ Κομνάς Τρακα; 
έμφανίζεται αύθις έν τω πεδίω τοϋ πολέμου πιστώς ύπείκων 
τή  κυβερνήσει καί άποδεχόμενο; τά ; δ ιαταγάς τοϋ στρα
τάρχου Δημητρίου Ύψηλάντου καί συνεννοούμενο; μετά τού 
χιλιάρχου Κίτζου Τζαβέλα. Τότε δέ τά μάλιστα είργασθη είς 
έξέγερσιν τής Ανατολικής Ελλάδος έκτελών ιδία έργον έμ π ι
στου προσχόπου ,  δ ι’ ού δ στρατάρχης Τψηλάντη; ώς δ ι’ άκοι- 
μήτου οφθαλμού έμάνθανε τάς κινήσεις, τόν ¿ριθμόν, τάς ένερ- 
γείας καί τά φρονήματα τού έχθρού καί έρρύθμιζε τάς πολε-
μικάς αύτού πράξεις «Ώ ς πιστόν δέ τού έθνους, (γράφει
α ύτφ  δ στρατάρχης τή 16 Σεπτεμ-βρίου 1828) σέ προσκαλώ 
νά μέ πληροφορήσης μέ επίτηδες πεζοδρόμον καί μέ δλην 
τήν δυνατήν όγλιγωρότητα πόσοι Τούρκοι εύρίσκονται είς 
Σάλωνα, Λεβαδίαν, Θήβας, Εΰριπον, Ζητοϋνι καί Πατρα- 
τζίκ ι καί είς ποιας είνε τοποθετημένοι θέσεις, είς ποιαν δια- 
θεσιν είνε οί Τούρκοι, τ ί φρονούν, τί κάμνουν, πώς πολι
τεύονται μέ τόν λαόν καί πόσοι είνε οί τακτικοί καί πόσοι
οί ά τα κτο ι. . . .  πώς οίκονομοϋνται είς Σαλωνα . . .  .»  Ηύχα- 
ριστημένος δ ’ ών δ στρατάρχης έπί τα ϊ; ένεργείαις τού Τρακα 
έγραφεν α ύ τ φ : «Εύχαριστήθην πολύ είς τάς πράξεις σου,
α ί  ό η ο ϊα ι  χ α ρ α χ ζ η ρ ίζ ο υ ν  ζόν  εμφ - .Ιεύονζα  s i c  ζ η ν  ψ υχή ν  
σου π α ζρ ιω ζ ισ μ ο ν  χα ΐ  ε π α ιν ώ  ζην  π ρ ο θ υ μ ία ν  σου ε ίς  ζόν  
ό ια ζ ρ έ χ ο ν ζ α  πό ,Ιεμόν μ α ς  χ α χ α  ζών Τούρκων.»  Μετέσχε 
δέ δ Τράκας καί τών κυριωτέρων συμπλοκών καί μαχών 
τής άνατολικής Ε λλά δ ο ς : τής παρά τό έν Κακορρεύματι 
σπήλαιον τή ; Άμφίσσης κατά τού Βείζ Βασάρη τή  28  Νοεμ
βρίου τού 1828- τής τω αύτφ  έτει έν Άραχώβη καί Λεβαδεία 
κατά τού Όμέρ πασσά, τής έν Μάζι τών θηβών τφ  1829 
κατά  τού αύτού, τής έν Θερμοπύλαις μετά τού Εύμορφοπού- 
λου καί Γ. Δυοβουνιώτου κατά τού αύτού, τής έν θήβαις 
ύπό τον στρατάρχην Ύψηλάντην κατά τού αύτού καί τε-
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λευταϊον τής έν Φούνταν:* τής Λοκρίδος κατά τού Ά σλά- 
μπεη.

Τώ δέ 1835 ή 1837 ύπέβαλε τφ  βασιλεϊ “Οθωνι τή 
διαταγή αύτού έκθεσιν περί τής περί τόν Παρνασόν ίδια 
έπαναστάσεως. Είχε δ ’ δ Τράκας έξαισίαν μ,νήμην ένθυμ,ού- 
μενο; ακριβώς τά τής έπαναστάσεως χρονολογικώς καί αύτάς 
έ'τι τάς συνδιαλέξεις τών τής έπαναστάσεως άνδρών καί τά 
ελάχιστα αύτών έργα καί έν μ.εγίστη λεπτομ.ερεί<ί διηγείτο. 
Ή το  δέ δ άνήρ πράος καί άπλούς τούς τρόπους, γλυκύς, γα* 
λερωπός, ¿φιλοκερδής, ¿μνησίκακος, θεοσεβής καί φιλάνθρω 
πος, φιλόπατρις καί άνδρεϊας πολεμιστής. Είχε δέ σώμα μέ 
τριον καί εύθυτενές, δψιν ήλιοκαή μάλλον, τρίχας τής κεφα
λής μελαίνας, καί όφθαλμ,ούς γλαυκούς. Διήγε δέ βίον πολί
του ήσυχον, ούδέποτε θελήσας νά ένοχλήση τήν βασιλείαν 
καί τήν κυβέρνησιν δ ι’ άπαιτήσεων, άρκούμενος τφ  βαθμφ 
τοϋ ταγματάρχου, δν έκ τών άπονεμηθέντων πρώτων βαθμών 
ύπό τού βασιλέως “Όθωνος έλαβεν. Ό  Τράκας έν Άραχώβη 
κατά τήν πρώτην τού Όθωνος περιοδείαν έρωτήσαντος εϊ τι 
καί αύτός έχει νά ζητήση, άπεκρίνατο οτι ούδενός έπεθύμει, 
ότι ήν λίαν ηύχαριστημενος, οτι ήξιώθη ύπό τού θεού νά ϊδη 
τήν πατρίδα έλευθέραν καί τόν βασιλέα αύτής, δπερ ώνει- 
ρεύοντο τόσαι γενεαί, οί δέ πλεϊστοι τών ¿γωνιστών δέν ήξιώ- 
θησαν νά ϊδωσι φονευθέντες έν τα ΐς μάχαις άπέλπιδες.

Έ τελεύτα δέ δ Κομνά; Τράκας τή  4 Φεβρουάριου τού 
1840 άγων τό 54 έτος.

  -----
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ΚΙίΝΣΤΑΜ. ΠΛΠΑΡΡΒΓΟΙΙΠΥ \0ι
(Σ υνέχεια  κα ί τέλος)

Κατά δέ τήν είς Σούδαν έκστρατείαν τήν άρξαμ.ένην τήν 
15 ’Ιουλίου δ πλοίαρχος ’Ιωάννης Ζάκα; πρώτο; συνεπλάκη 
μ-ετά τού έχθρικοϋ στόλου τήν πρώτην ημέραν, καί τήν δευ- 
τέραν ημέραν άρξάμενος τής έπιθέσεως, συνοδεύων τό πυρπο
λικόν τοϋ πυρπολητοϋ Μιχαήλ Μπουντούρη'. Κ ατά δέ τήν 
είς Μεσολογγίου εκστρατείαν άρξαμένην τήν 18 ’Οκτωβρίου 
τού αύτού έτους 1825 άποτελών τήν πρωτοπορείαν τοϋ στό
λου εύρέθη καθισμένος εί; τάς παρά τό Μεσολόγγιον ύφάλους 
φέρων δύο έκ τών τού πληρώματος πληγωμένους 2. Καί κατά

1) Όρα ημερολόγιου Αντιναυάρχου Σαχτούρη, ένθα σημειοΰνται --ά 
έςής : Μετά τους άχροδολισμοδ; του Ζάκα, · αλεχοϋ, Μπάαπα χαί Λεω- 
νίοα τά πλοΓα άπειιαχρώνΟησαν. Τήν έποαέντ,ν βλέπομεν τόν Ζάχχν νά 
συντροφεύη τ’ο πυρπολικόν τοϋ Μιχαλάχη Μπουντούρη, τόν ’Αντώνιον 
Κριεζήν αλλο, τόν Σαχϊνην αλλο.

2) "Οοα ήμερολίγιον Τσαμαοοϋ χα ! αντιναυάρχου Σαχτούρη.

τήν δευτέοαν είς Μεσολόγγιον έκστρατείαν τήν άρξαμ.ένην 
τήν 21 Δεκεμβρίου 1825 δ πλοίαρχος Ιωάννης Ζάκας ήγω- 
νίσθη έπίση; ' .

Κατά δέ τήν είς Σάμον έκστρατείαν τού 1826 τήν άρ- 
ξαμένην τήν 1 1 Ιουλίου δ πλοίαρχος Ιωάννης Ζάκας ήγω- 
νίσθη2. Ό τε δέ κατά τήν αύτήν έκστρατείαν τήν 3 7βρίου 
ή ύπό τόν ναύαρχον Μιαούλην πρώτη μοίρα έξ εννέα μόνον 
πλοίων έμεινε μόνη απέναντι δλοκλήρου τοϋ έχθρικού στόλου 
τις ήγωνίσθη λαμπρότερου τού πλοιάρχου Ίωάννου Ζάκα, 
6τε έπήλθεν ή γαλήνη καί μία Τουρκική φρεγάτα βυμουλ- 
κουμένη άπό 27 λέμβους διά νά πλησιάση τά ’Ελληνικά 
πλοϊα πρός τόν σκοπόν τού νά πολεμ.ήση ταύτα  μετ’ έπιτυ- 
χίας. Τότε δ πλοίαρχος ’Ιωάννης Ζάκας, όστις εύρίσκετο δ 
πλησιέστερος πρός τήν φρεγάταν κατηύθυνε πυρ τόσον πολύ 
καταστρεπτικόν κατά  τών λέμβων, ώστε τάς ύπεχρέωσε νά 
ύποχωρήσωσι

«Ταυτοχρόνως δ Μιχαήλ Ρούφα; κυβερνών πυρπολικόν έρυ- 
μουλκεϊτο έν τφ  μέσφ τών Τούρκων, καίτοι έκτιθέμενος είς 
τό πϋρ αύτών, καί κ α τ ’ έξοχήν εί; τό τού πλοίου, τό δποϊον 
έσκόπει νά πυρπόληση. Ά λ λά  σχών τρεϊς άνδρας φονευυέ- 
νους καί τέσσαρας πληγωμένους έντός τής λέμβου τή ; ρυ- 
μουλκούσης τό πυρπολικόν του, ύπεχρεώθη νά παραιτηθή τής 
προθέσεως αύτού καί ν’ άπομακρυνθή τού πεδίου τής μάχης.» 
«Ή  μάχη διήρκεσε μ.έχρι τής νυκτός. Οί Τούρκοι έτράπησαν 
πρός τήν Μιτυλήνην, κα ί πλεϊστα Ελληνικά πλοία προσωρ- 
μίσθησαν πρός επισκευήν. Ό  ναύαρχο; Μιαούλη; έσχε τό πη 
δάλιου αύτού κεκομμένον, καί μ,ολονότι ήσαν τά λοιπά πλοΐα 
βεβλαμμένα, δ εχθρός έπαυσε πλέον ν’ άπειλή. Κατά τήν πε- 
ρίστασιν ταύτην ή άδράνεια αύτού έγένετο καταφανεστέρα 
¿κόμη ή κατά τάς προηγουμένας μάχας, καθότι δέν είχε 
τότε νά πολεμ.ήση ή μόνον έννέα πλοϊα» 3.

Πλεϊσται έκ τών δυμουλκουσών τήν φρεγάταν λέμβων έβυ- 
θίσθησαν αί δέ λοιπαί έκρύβησαν ύπό τήν πλευράν αύτής 
άφίσασαι αύτήν άκίνητον· δ δέ πυρπολιτής Μιχαήλ ’Ρούφα; 
έπετέθη ρυμουλκούμενος *. Δέν μνημονεύει ή έπιτροπή τού 
άνδραγαθήματος αύτού, καθότι δέν ήναψε ούτε έβυθίσθη τό 
πυρπολικόν του.

Μετά τήν ανωτέρω γιγαντομαχίαν τής πρώτης μοίρας ύπό 
τόν ναύαρχον Μιαούλην, ήτις υπήρξε τό έσχατον τού ’Ελ
ληνικού στόλου, καθότι αί έκστρατείαι αυτού ε”ληξαν, καί μετά 
τήν σύλληψιν τοϋ πλοίου τού πλοιάρχου Ίωάννου Ζάκα ύπό 
τού Ά γγλου Μοίραρχου Ά μ ιλτω ν  έντός τού λιμένος τής *1’- 
δ ρ α ;5, ούτος δέν έπαυσε νά ήσυχάζη. Ούτω κατά τήν έκ
στρατείαν είς ΙΙώλον τήν άρξαμένην τήν 5 ’Απριλίου τού 1 827

1) "Ορα ήμερολίγιον αντιναυάρχου Σαχτούρη.
2) Ό ρ α  ημερολόγιου Τσαμαόοϋ χα ί Σαχτούρη.
3) Ό ρ α  Ζουρδαΐν Ιστορ ίαν τη ς  Ε λλάδος.
4) Ό ρ α  μητρώον α γω νιστώ ν Μ ιχαήλ 'Ρούοας πυρπολιτής έ: "Τδρας 

άπό του 1826— 1827.
5) Περί ώ ν όρα ΖουρΕαίν.
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¿συντρόφευε τόν πλοίαρχον Γεώργιον Σαχίνην, κατά δέ τήν 
εκστρατείαν είς Αίγυπτον έπί Κόχραν την άρζαμένην τήν 7 
’Ιουλίου του αύτού έτους ¿συντρόφευε τόν πλοίαρχον Ίωάννην 
Λαλεχόν, κατά <5έ τήν εις Μεσολόγγιον εκστρατείαν επί 
Κόχραν τήν άρξαμένην τήν 29 Αύγουστου τοϋ αύτού έτους 
¿συντρόφευε τόν πλοίαρχον Γ. Λαλεχόν, καί κατά τήν έκ- 
στρατείαν εις το Αίγαίον πέλαγος ¿πί ναυάρχου Μιαούλη τήν 
άρξαμένην τήν 2 "Οκτωβρίου τού αύτοϋ έτους ¿συντρόφευε 
τόν πλοίαρχον "Αντώνιον Κριεζήν.

Ταϋτα επί τγϊ άρξαμένη άνατυπώσει της Ιστορίας τοϋ κ. 
Παπαρρηγοπούλου ¿θεώρησα καθήκον νά παρατηρήσω αύτω 
ϊνα μή άδικήσγι οΰτω ¿ν έργο» σοβαρώ καί μονϊμω άνδρας τούς 
όποιους αναγνώστης παρεϊδεν έν τή  συντάξει τών πινάκων 
τής Έκθέσεως τών Κειμηλίων τού Άγώνος. "Εάν δέ καί & κ. 
Παπαρρηγόπουλος άκούσγ, νά έπανορθώσγι τήν άδικίαν έχο- 
μεν δ' ε’λπϊδος οτι οί λοιποί ιστορικοί δέν θά παρίδωσι τάς 
ύποδεικνυομένας πηγάς πράς κατάρτισιν τοϋ τμήματος τού
του τής έθνικής ιστορίας, τό όποιον παρουσιάζει τοσούτω ε”- 
ξοχα γεγονότα.

Λ Ζ.

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΙΗΓΗΜΑ

rno

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Α .
Πάντες γνωρίζουσι τάς κατά τόν "Οκτώβριον 1883 έπι- 

συμβασας ¿ν Άθήναις τρομεράς έκείνας καί έκτακτους βρο- 
χάς, αϊτινες προύξένησαν τοσαύτα; καταστροφάς.

Ή  πρώτη ^αγδαία βροχή, ή καί καταστρεπτικωτέρα, έγέ- 
νετο τήν πρώτην "Οκτωβρίου. "Ενθυμούμαι ότι ήν Σαββατον. 
Είχον άπό τής Της μ. μ. μεταβή παρά τινι φιλική, οικογένεια 
κειμένγι έν τή  συνοικί^ Πλακας, ότε τήν 8ην άκούομεν νά 
έκρήγνυται βροχή ραγδαιοτατη. Έπίστευέ τις ότι οί καταρ- 
ράκται τού ούρανοϋ ήνοιξαν καί ότι νέος κατακλυσμός έπέ- 
σκηπτε, παρά τήν κατά παραδοσιν ουρανίαν προς τόν Νώε 
ύπόσχεσιν. Ά στραπαί φοβεραί καί βρονταί διέσχιζον τόν ορί
ζοντα καί ή βροχή κατέπιπτε, παταγωδώς πλήττουσα τά 
πεζοδρόμια καί τούς τοίχους τών οικιών. Οί έν τή οικία, έν ή 
εϋρισκόμην, ένησχολούντο εις τό νά συλλέγωσι τό υδωρ, δπερ 
έρρεε διά ρωγμών άπό τής οροφής.

Τήν δεκάτην περίπου ώραν μ. μ., ή βροχή ολίγον κα τ’ ο
λίγον έπαυσεν, καί τέλος ήτοιμασθην ν’ αναχωρήσω. Ά πε- 
χαιρέτισα τούς έν τή οικία καί κατήλθον τήν κλίμακα.

Μόλις έξήλθον εύθύς έστρεψα τά βλέμμα μου πρός τόν ού.

ρανόν. "Οποία άντίφασις καί άστασία τού Α ττικού ουρανού! 
Ό  πρό ολίγων μόλις ώρών ύπό βαρύτατων καί μελανών νε
φών «καλυμμένος, ό πρό ολίγων μόλις ώρών απειλών τήν Κε- 
κρωπίαν, δι’ αστραπών καί βροντών άστατος ούρανός, ήτο 
νύν ανέφελος καί ή σελήνη ¿φώτιζε διά τοϋ λαμπρού φωτός 
της τήν όδόν. Προύχώρησα καί μετά τινα λεπτά  εύρέθην 
παρά την πλατείαν τού Θεάτρου τών 'Ολυμπίων. Ή  σελήνη 
έφώτιζε τά πέριξ. "Ολίγον περαιτέρω έφαίνετο ό Ίλισσός, 
πλημμ,υρήσας, άγριος, παφλαζων καί μετ’ απαίσιου κρότου 
ρέων· το ορμητικόν ρεύμα αύτοϋ έφαίνετο κατάμαυρον. Ή  
Π λατεία τών στύλων διιρρείτο ύπό ρυάκων όμβριων ύδατων 
βαρεία δέ όσμή βροχίου ΰδατος έξεπέμπετο άπό τού ολισθη
ρού έδάφους. Λεπτός άήρ έπνεε καί μακράν έπί τού όρίζον- 
τος ήστραπτεν ένίοτε, καίτοι ό ούρανός ήτο πλέον άνέφελος> 
καί πλησίον μου ήκούετο ό μονότονος έκεΐνος ήχος τών ρυα- 
κων, ών ύπεοείχεν ό μυκώμενος Ίλισσός.

Ή  πλατεία τών στύλων ήτο παντελώς έρημοι. Πάντες εί
χον καταφυγή εις τούς οίκους των πρό τής βροχής ¿κείνης- 
Μόνος παριστάμ.ην εις τό περίεργον έκείνο τής φύσιως θέαμα 
καί εις τό λαμπρόν αύτής μεγαλεϊον.

Παρατηρήσας έπί τινα  καιρόν είσετι τό θέαμα έκείνο έ- 
στράφην, ϊνα έπιστρέψω εις τήν οικίαν μου. Έβάδιζον στηρι- 
ζόμενος, διά τό ολισθηρόν τής γής, έπί τοϋ άλεξιβροχίου μ.ου 
καί παραμερίζων πρό τών όρμητι/.ών ρυάκων Ό τε  είσήλθον 
εις τήν όδον Φιλελλήνων, έν τ ιν ι έκεϊ δρομίσκω, μοί έφάνη ότι 
ήκουσα κλαυθμούς. Δέν προσέσχον πολύ, ά λλ ’ όσιρ έπλησία- 
ζον οί κλαυθμοί ηΰξανον καί έγένοντο μάλλον εύδιάκριτοι. 
Έπλησίασα έγγύτεοον.

"Εκεί, παρά τό άνάβαθρον μεγάλης οικίας, έκάθητα οκταε
τής περίπου κορασίς κατάβρεκτος, συμμαζευμένη καί κλαί- 
ουσα. Τά ένδύματά της ήσαν ένιαχοϋ ¿σχισμένα καί έφαί
νετο ή σάρξ αύτής καταμέλανος έκ τής βροχής. Τήν έπλη
σίασα καί είδον ότι έρρίγει ή ταλαίπωρος 1

— Τί κάνεις έδώ, τήν έρωτώ. Πώς εύρίσκεσαι ενξω καί δέν 
πηγαίνεις σπίτι σου;

Τό κορασιον έξηκολούθει νά κλαίη.
—  Δέν αποκρίνεσαι; τή λέγω πάλιν.
-  Πάει ή μητέρα μου, παει ή Φρόσω μας, άπαντά: εκείνο 

κλαυθμ,ηρίζον.
—  ΓΙοϋ π ή γ α ν ; έρωτώ μή έννοήσας.
—  "Πέθαναν! να, έπεσε τό σπ ίτι άπό τής βροχαίς καί 

τής "πλάκωσε, λέγει τό κορασιον κλαϊον είσέτι.
Ένόησα οτι ουτω δέν θά κατώρθουν νά μαθω τίποτε, διότι 

τό άτυχές κορασιον δέν ήτο εις κατάστασιν νά μοί διηγηθή 
σαφώς τ ί έπαθεν, έπειδή τό ¿"βλεπον νά ριγή ύπό τά δια- 
βροχα ενδύματα του καί ένεκα τών κλαυθμών,

(Έ πετα ι τό τέλος).
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