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Δικαιούται, ή τέχνη νά διαστρέψη τήν ιστορίαν;
«Έ γώ  θέλω εν ωραΐον δράμα, λέγει ό φιλότεχνος, και 

αδιαφορώ διά τήν ακρίβειαν, καί διά τήν αλήθειαν ακόμα, 
τών ιστορικών γεγονότων, τά όποια παρελαύνουν διά τής 
σκηνής και έπί. τών οποίων στηρίζεται τό εργον. Δέν ήλθα 
νά διδαχθώ ιστορίαν, ήλθα νά χειροκροτήσω εν ώραΐον 
δράμα καί τό χειροκροτώ.»

Καί ενώ λέγει ταϋτα, συγχρόνως κάποιος άλλος, φιλίστωρ 
αυτός, στρέφων τά νώτα πρός τήν σκηνήν, φεύγει διαμαρ- 
τυρόμενος διά τήν παραχάραξιν τής ιστορικής αλήθειας.

Τώρα άλλάσσει ή σκηνή.
Δίδεται εργον ίστορικώς άρτιον. Χειροκροτεί αγρίως 

ό φιλίστωρ, ένφ ό φιλότεχνος, άφοΰ διαρκώς διεμαρτύρετο 
διά τάς πληκτικός καί ψυχράς σκηνάς τοΰ έργου, φεύγει 
καγχάζων.

Είς τόν ένα ήρεσε τό πρώτον εργον καί είς τόν άλλον τό 
δεύτερον έκ τούτου επεται, δτι, εάν τά εφόδια τοΰ ενός 
καί τοϋ άλλου εκ τών δύο θεατών συνέπιπτον εις εν καί 
τό αυτό πρόσωπον, θά άπεδοκιμάζοντο παρ’ αύτοΰ άμφό- 
τερα, ως έργα συγγραφέων μή συγκεντρούντων έν έαυτοίς 
Ιστορικήν μάθησιν όμοΰ μέ ποιητικήν ιδιοφυίαν. Ή  συμβίω- 
σις δμως τών δύο τούτων προσόντων δεν είναι πράγμα πολύ 
εύκολον, ή μάλλον είναι πολύ δύσκολον, δυσκολώτερον ίσως 
άπό τήν παλαιάν ευχήν τοΰ νά βασιλεύσουν οί φιλόσοφοι, 
ή νά φιλοσοφήσουν οί βασιλείς.

Ή μπορεΐ κανε'ς νά μελετήση πολύ μίαν ιστορικήν περίο
δον, ήμπορεϊ άφοΰ τήν μελετήση νά γράψη περί αυτής, νά 
διδάξη αυτήν, άλλ’ ευθύς ποΰ θά θελήση νά τήν ζωντα- 
νεύση έπί τής σκηνής, θά έννοήση δτι δέν γνωρίζει τίποτε. 
Θά φέρη δύο πρόσωπα νά δμιλήσουν, και ή θά  εΐπουν δ,τι 
φθάσουν, ή θά  βουβαθοΰν.

Ή μπορεϊ δ συγγραφεύς νά ζήση είς τό παρελθόν ; Τδού 
τό ζήτημα. Καί αν δέν ήμπορή νά ζήση αυτός, τότε πώς 
θά ήμπορέση νά ζωντανεύση τούς απ’ αιώνων νεκρούς;

Ό  συγγραφεύς ιστορικού δράματος πρέπει πρό παντός 
νά σέβεται τούς θεατός του καί νά μή θρασύνεται, νά μή 
κερδοσκοπή, στηριζόμενος έπί τής άγνοιας των. Νά τούςλογα- 
ριάζη, δπως θά έλογόριαζε θεατός συγχρόνους τοΰ δράμα
τος πού παρουσιάζει έπί τής σκηνής.

Ή  άγνοια τοϋ βίου τοϋ παρελθόντος, καθ’ δλον αΰτοΰ 
τό βάθος και τήν εκτασιν, τής ψυχής τοΰ παρελθόντος, είναι 
ό λόγος δι’ δν δέν γράφονται ιστορικά - κοινωνικά δρά
ματα, άλλα στρέφονται ταϋτα συνήθως περί εν ιστορικόν 
γεγονός, ή περισαίνουσι μίαν ιστορικήν προσωπικότητα.

Έ  γνώσις πάλιν τοΰ συγχρόνου βίου είναι ό λόγος, 
δι* δν εν σύγχρονον ιστορικόν δράμα ήμπορεΐ να παρου- 
σιάζη πολλάς άτελείας, άλλά ψυχής δέν θά στερείται τοΰτο·

διότι δ ποιητής του έ'ζησεν έντός τής εποχής διά τήν 
όποιαν γράφει.

Ά λλ’είναι δυνατόν ό έχων τόσα ιστορικά έφόδια τό όποια 
διά νά τ’ άποκτήση, αί νύκτες δέν είχον πολλάς ώρας άνα- 
παύσεως δι’ αύτόν, ού'τε αί ήμέραι πολλάς ώρας σχολής, 
μή ΰπέστη άποξήρανσιν πασης δημιουργικής ίκμάδος;

Καί ήδη έρχεται μόνη της ή σκέψις, δέν διευκολύνεται 
άρά γε τό πράγμα αν γράψη ό ποιητής εν ιστορικόν δράμα 
έκπληροΰν τάς καλλιτεχνικός απαιτήσεις καί κατόπιν τό 
παραδώση είς συνεργάτην, βαθύν γνώστην τής ιστορίας τών 
χρόνων εκείνων, καί ακόμα είς ένα γνώστην τής σκηνοθε
σίας καί τοΰ ιστορικού διακόσμου ;

Τότε βεβαίως θά ένδυθή ίστορικώς τό δράμα, θά διορ
θωθούν οί άναιδέστεροι αναχρονισμοί, θά προστεθοΰν εκ
φράσεις κατάλληλοι καί φράσεις καί λέξεις καί ονόματα καί 
τίτλοι χαρακτηριστικοί, θά άπατηθοΰν οί ημιμαθείς, καί έν 
τούτοις θά λείπη πάλιν ή ιστορική ψυχή τοΰ έργου’ καί τήν 
ψυχήν αυτήν μόνον δ δημιουργός του ό είς, δύναται να 
τήν δώση καί δέν δύναται νά τήν έμφυσήση δ συνεργάτης, 
δπως δέν δύναται δ ιατρός μέ έ'να φυσερόν νά βάλη ψυχήν 
εις τό σώμα τοΰ νεκροΰ πελάτου του.

“Ίδωμεν καί μίαν άλλην ό'ψιν τοϋ ζητήματος.
Τό τέλειον ιστορικόν δράμα δέν άπαιτεΐ άρά γε καί, τελείως 

κατηρτισμένους θεατός; Τί θά έννοήσουν, καί πώς θά έκτι- 
μήσουν, καί πώς θά συγκρατήσουν έννοιας καί φράσεις καί 
ΰπαινιγμούς στηριζομένους έπί γεγονότων άγνώστων είς 
αυτούς;

Είναι ανάγκη τότε ερμηνευτικών μονολόγων, καταστρε- 
φόντων τήν ενότητα, τήν οικονομίαν τοΰ έργου.
* ’Ιδού δ λόγος δι" δν είναι ανεκτός ό συγγραφεύς, δταν 
είναι κάτοχος έν γενικαϊς μόνον γραμμαις τών χαρακτηρι
στικών μιας μεγάλης ιστορικής περιόδου ή μιάς μεγάλης 
προσωπικότητος καί τάς γενικός αύτάς γραμμας τάς μετα
δίδει εύχερώς είς τούς άρκουμένους είς αύτάς θαυμαστός του.

’Ιδού διατί, δπως δ συγγραφεύς ούτος δημιουργήση εν 
ιστορικόν έ'ργον, πάντα τα άλλα, πλήν τοΰ ιστορικού σκελετού, 
τά θεωρεί περιττά, περιφρονητικώς περιττά μάλιστα.

Άλλά διά νά φθάση τις είς γενικότητας δέν πρέπει άρά γε 
νά είναι άκριβής γνώστης τών λεπτομερειών καί διά νά 
έπισκοπήση άφ’ ΰψηλοϋ δέν πρέπει νά άρχίση άπό πολύ 
χαμηλά τήν άνάβασιν;

Καί ποΰ εΰρίσκεται, αν εΰρίσκεται έκτος τής άμαθείας, ό 
δικαι,ολογητικός λόγος, δι’ δν, έπί συγχρόνου μέν ΰποθέσεως 
καταβάλλεται πάσα φροντίς διά τήν ακρίβειαν τών πάντων, 
έπι ΰποθέσεως δέ άναγομένης είς τό παρελθόν ή φιλότιμος 
αυτη φροντίς άτονεΐ;

Ταϋτα γράφοντες δέν ϊσχυριζόμεθα βεβαίως, δτι ό μή
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λαμβάνων ύπ’ ό'ψιν τάς δυσμενείς κρίσεις τών ολίγων καί 
στηριζόμενος έπί τής άμαθείας τών πολλών, δέν ήμπορεΐ 
να γράψη ο,τι. θέλει, και νά σταθή ΙπΙ τής σκηνής μία επι
κερδής έπιχείρησίς του, αν περί αύτοΰ πρόκειται.

Ή  αντιπάθεια τών πλείστων δραμ,ατικών συγγραφέων 
πρός την Ιστορικήν ερευνάν, και έφ’ δσον πρόκειται νά έξυ- 
πηρετήστι αυτη τήν τέχνην των, και αί περιφρονητικά! εκ
φράσεις, αΐτινες εκτοξεύονται διά τήν σχολαστικήν λεπτολο- 
γίαν, παρέχουν πολλήν διασκεδαστικην ΰλην.

— Ή  τέχνη, λέγουν, οφείλει νά παραγάγη εν καλόν 
έργον τέχνης και τίποτε άλλο.

— "Οπως από τά ουράνια σώματα ουτω και άπό τήν 
ιστορίαν ζητούμεν εντυπώσεις και τίποτε άλλο.

Τά μεγαλοπρεπή αύτά αποφθέγματα είναι αποτέλεσμα της 
μέθης συνεχούς νίκης· διότι είνε γνωστόν, οτι πάντοτε κατά 
τήν σύγκρουσιν τής ιστορίας καί τής τέχνης είς εν εργον, 
νικά ή τέχνη.

’Αφορμή δμως τής νίκης ταΰτης είναι, δτι λαμβάνομεν άφ’ 
ενός μέν μίαν δημιουργικήν μεγαλοφυΐαν, ένα Σαίξπηρ λ.χ.καί 
άφ’ ετέρου ένα άφορήτως ξηρόν και μωρόν ιστοριοδίφην.

Ή  μεγαλοφυής παρωδία τής ιστορίας νικα τότε δικαίως. 
Ά λλ’ άιροϋ βλάπτει ή αλήθεια, τά δέ πράγματα πάντοτε 
επαναλαμβάνονται είς αυτόν τόν κόσμον, διατί ό συγγρα- 
φεύς δέν ωφελείται άπό τήν εύνοιαν ταύτην τής ΓΙρο- 
νοίας; διατί δέν μεταθέτει τήν ιστορικήν του δράσιν είς 
έδαφος σύγχρονον; Ή  δάφνη είναι πολυκλαδής· άς προσπα- 
θήση νά κόψη τόν κλάδον τόν όποιον δύναται νά φθάση.

Άλλά τοϋ αρέσει ένας τύπος ανθρώπου ζήσαντος είς ώρι- 
σμένον χρόνον καί εις ωρισμένον τόπον : Ά ς  μεταθέση τόν 
τύπον τούτον είς τήν καθόλου άντθρωπότητα, άς τόν τοπο- 
θετήσϊ] είς τόν κόσμον.

Ά ν  δέν τοΰ άρέση τοΰτο, τότε ας σεβασθή τήν ιστορίαν.
’Εάν είς σύζυγος, μετά δέκα ή καί περισσοτέρων ετών 

άπουσίαν, επανερχόμενος εύρη τόν θάνατον διά χειρός τοΰ 
έραστοΰ τής συζύγου του, καί βασιλέα αν δεχθώμεν ακόμα 
τό θΰμα, καί μέγαν βασιλέα αν θέλετε, είναι ανάγκη διά 
νά ύφανθή ό δραματικός μΰθος, ό σύζυγος, ό βασιλεύς οΰτος 
νά είναι δ Αγαμέμνων ;

Ά λλ’ εν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει δλος ο θαυμάσιος 
Μυκηναϊκός βίος, δλος ό χαρακτηριστικός πολιτισμός, ή 
ψυχή τών χρόνων εκείνων, νά ζή εντός τοΰ δραματουργού, 
άλλως θά κάμη εν εργον δμοιον μέ τό γωστόν δράμα τοϋ 
μακαρίτου Άλφιέρη :

«Agamennone.
Clitemiestra
E lettra
Egisto
Popoli.
S o ldati,»

καί τό ιστορικόν δράμα συνετελέσθη!
’Ελάβομεν ώς θέμα τό ιστορικόν δράμα ενώ ήδυνάμεθα 

νά λάβω μεν τήν ιστορικήν ζωγραφικήν, τά λογοτεχνικά 
περιηγητικά έργα, είς τά όποια οί δράσται δέν περιορίζον
ται είς τύ ν’ αναγράφουν τάς εντυπώσεις των, άλλά μάς 
παραθέτουν καί θεωρίας ίστορικάς καί τοπογραφικάς άνερ- 
ματίστους καί αμαθείς· ήδυνάμεθα νά λάβωμεν ως θέμα 
τό ιστορικόν διήγημα καί κυρίως τό ιστορικόν μυθιστόρημα.

Περιφανές υπόδειγμα τοΰ τελευταίου τούτου είδους έ'χο- 
μεν τό Αμερικανικής προελεύσεως έ'ργον περί τής Κόρης 
τών Α θηνώ ν τοΰ κ. L afay ette  Me Laws.

Δέν ήμπορεΐ νά φαντασθή κανείς τί γίνεται είς τό εργον 
αυτό, είς τό όποιον ό συγγραφεϋς, άφοΰ ούτε τήν έκ τοΰ 
βίου καί τών έ'ργων του έξαγομένην φύσιν τοΰ Βύρωνος

λαμβάνει ύπ’ δψιν, ούτε κυρίως τόν ιδιόρρυθμον καί ιδια
ζόντως ελληνικόν βίον τών έν Ά θήναις Έλλήνα)ν τής αρχής 
τοΰ 19ου αϊώνος, ούτε τάς ασφαλείς ίστορικάς πηγάς καί 
παραδόσεις περί τής ζωής τοϋ Βύρωνος έν Ά θήναις καί 
τής Κόρης τών Αθηνών, πρός ίκανοποίησιν προσφέρει είς 
ημάς εικόνα τοΰ Βύρωνος (τφ 1809 βεβαίως) ώς φουστα- 
νελλά καί τής Κόρης τών Α θηνώ ν ώς τσοπάνισσας!

Ο Φ Α Λ Α Γ Κ Α Σ

Αί ποικίλαι σωματικαί ποιναί, αί καταργηθεΐσαι έπισήμως 
έν τή εκπαιδεύσει άλλά μή έκλιποΰσαι, παρ’ δλα τά έκάστοτε 
λαμβανόμενα αυστηρά μέτρα κατά τών παρεκτρεπομένων 
διδασκάλων, ήσαν άλλοτε έν νομίμφ χρήσει. Ούτε ό διδά
σκαλος έφαντάζετό ποτε, δτι θά διδάξη χωρίς νά δείρη, ούτε 
ό μαθητής, δτι θά διδαχθή χωρίς νά δαρή. Υπήρχε δέ 
καθιδρυμένον είς τά σχολεία καί ειδικόν δ'ργανον δαρμοί, 
ό πανελληνίου φήμης φάλαγκας. Πριν βάλουν δμο.)ς είς 
τόν φάλαγκα έ'να μαθητήν, διά βαρύ πταίσμα, τό κανονικόν 
ήτο νά είχε προηγουμένως λάβη πείραν παντός είδους 
ραπισμάτων, νά ειχε δαρή, είς τάς χεΐρας συνήθως, μέ τόν 
δείκτην, μέ τήν ρίγαν, μέ τήν έπί τούτφ λυγόναν καί ένίοτε 
μέ τό αρχαιοπρεπές λουρί *.

Περιγραφήν τοΰ φάλαγκα εχομεν άπό έ'να αυτόπτην» 
δημοσιευθεΐσαν άλλοτε είς τήν «Χρυσαλλίδα2».

«Ό  φάλαγκας ήτον έ'να ξύλον άπό έ'να μέτρον έ'ως έξη 
ρούπια μακρυός, μέ δύο τρύπες, εις έ'να ρούπι ή μία άπό 
τήν άλλην, ένα σχοινί περασμένον, έχοντας δύο κόμπους 
εις τές άκρες νά μή ξεπερνά. Αύτοΰ έβαζαν τούς πόδας καί 
έστρηφον τό ξύλον καί έ'σφιγγον τά πόδια, είς τούς άστρα- 
γάλο;>ς άποκάτω, καί ό διδάσκαλος έ'δερνε.»

'Ως πρώτην επίσημον πράξιν τής άναγεννωμένης Ελλάδος 
κατά τών εκπαιδευτικών τούτων βαρβαρισμών θ εω ρ ο ύ  μεν 
μέχρι τοϋδε, έγγραφον τοΰ Βιάρου Καποδίστρια, αδελφού 
τοΰ Κυβερνήτου, δστις δέν φαίνεται έστερημένος \|ηιχικών 
τούλάχιστον προτερημάτων καί εκπολιτιστικού ζήλου 3.

1 Μέ τό σκύτος ε'δερνον καί οί παλαιοί. Οΰτω βλέπομεν τόν Λιβά-
νιον (έγεν. τφ  3*4 μ-Χ·) δικαιολογούμενον πρός τόν ’Ακάκιον διά 
τάς πληγάς ποΰ έλαβεν ό υιός του διά τοΰ σκύτους, διότι ένφ τόν 
έπέπληξεν ό διδάσκαλος αΰιός επέταξε τό βιβλίον του καί έ'φυγε.
— (Λιβανίου Σοφιστοΰ έπιστολαί — Amstelaedami 1738 ( Ε π ι 
στολή ι ι  1 9 ).

! Χρυσαλλίς σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον δίς τοΰ μηνός
ύπό Θ. Ν. Φιλαδελφέως καί Ντέκα Δ. Πασχαλίδου, έ'τος Δ’. Ά θή να ι
1866 (σ. 3 16 - 3 · 7) σημ· 2“ , εις τήν διατριβήν «Περί τών άπό τοΰ ΙΗ ' 
αϊώνος έν Ά θήνα ις Σχολείων» ύπό Θ. Ν. Φιλαδελς)έως.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ό  έκ τα κ το ς  ’Ε π ίτρ ο π ο ς  τών Δ υτικώ ν Σποραδώ ν . — 

Πρός την ε π ί  τοϋ ’ Ο ρφανοτροφείου ’Ε π ιτρ ο π ή ν .
’Έ χω  άνάγκην Κύριοι νά προσκαλέοω καί πάλιν τήν προσοχήν σας 

είς εν σπουδαϊον άντικείμενον, περί τοΰ οποίου πολλάκις συνδιελέ- 
χθημεν καί εσχάτως, καί έγγράφως σάς έπρόβαλα τήν γνώμην μου, 
άλλά μέχρι τής ώρας δχι μόνον δέν είδον καρπόν ούδένα, άλλά χθές 
έπείσΟην δτι καί εΤπα καί έγραψα πάντι ματαίως.

Ό  ραβδισμός τών παίδων δέν είναι μέσον καλής άγο>γής, διότι 
ταπεινώνει τόσον τήν ψυχήν τοΰ ανθρώπου καί τήν άγωνίζει, ώστε 
γίνεται ή αχρείος διόλου καί τότε κάκιστος πολίτης ή ήλίθιος καί 
τότε άχρηστος· καί καΐ)ώς ό σκοπός τοΰ καταστήματος είναι, εάν ό 
Θεός εύδοκήση, νά δώσ[) χρηστούς πολίτας, οϋτω δέν πρέπει νά συγ- 
χωρήται τι, τό όποιον άντίκειται βεβαίο>ς είς τόν σκοπόν.

Έ άν άπ’ αρχής οί λόγοι μου καί τά γραφόμενα, μου ήθελαν εϋρουν 
τόν τόπον τους, δέν ήθελα τώρα βιασί)Γ) νά σάς προσκαλέσω νά 
διατάξητε τήν δημοσίευσιν τοϋ εγκλείστου εγγράφου σήμερον, έπί 
τής τραπέζης,πρό τοΰ γεύματος, ΐνα ούδείς άγνοήση τήν αμετάβλη
τον γνώμην μου καί ϋέλησιν τής Κυβερνήσεως.

Έ ν Αίγίνχ) τή 28 Αύγουστου 1829.
Β . Α . Κ αποδίοτριας

("Εγγραφον αΐιτόγραφον. 'Ιστορικόν Άρχεΐον τής Έ θ ν .  Βιβλιοΰ. 6ριΰ. 2972).
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Ό μοιον κάπως μέ φάλαγκα  ήτο εν συνθετώτερον και 
βαρβαρώτερον βασανιστικόν δργανον, εν χρήσει παρά 
τοΐς Τούρκο ις.

Εικόνα τοϋ οργάνου τοΰ con κατέλιπεν ήμίν ό μαρτυρη- 
σας λόγιος Χριστόφορος ’Άγγελος, δστις διεκρίθη μέν ώς 

λόγιος, άλλ’ δχι βεβαίως και ώς καλλιτέχνης.
Ό  Χριστόφορος οΰτος φαίνεται δτι έγεννήθη περί τό 

έτος 1570. ΙΙερίηγήθη πολλάς πόλεις πρός πληρεστέραν 
μάθησιν, έφθασε δέ κα'ι εις τάς Α θήνας πρός τοϋτο, κατά 
τό έ'τος 1607.

Έ κει συνελήφθη υπό τών Τούρκων ώς δήθεν κατάσκο
πος κα'ι έβασανίσΟη.

Άκούσωμεν τόν ϊδιον περιγράφοντα τά παθήματα το υ 1.
« . . .  Διά τήν τών διδασκάλων απορίαν πολλούς τόπους 

τής Ελλάδος διήλΟον κατά καιρούς σπουδάζων, κα'ι που μεν 
πολυ, πού δέ ολίγον έγευόμην τής παιδείας. Μετά δέ ταύτα 
ήλθον καί εις Α θήνας σπουδάσας κάκεΐ. 'Ο δέ ηγεμών τών 
’Αθηνών ήν Αγαρηνός κάκιστος εχθρός τών Χριστιανόν 
τών δντων έν Ά θήναις. Ή ν  δέ και φιλάργυρος και 
απάνθρωπος καί άδικος κα'ι ήδίκησε πολλά τούς Αθη
ναίους. Οί δέ Α θηνα ίο ι έπορεύθησαν τρεις καιρούς 
είς τόν Βασιλέα, διηγούμενοι τήν αδικίαν ήν έπασχον 
άπό τοΰ ήγεμόνος αυτών. Ό μοίω ς δέ καί ό Βασιλεύς 
τρεις καιρούς έπεμψεν Άρχοντας πρός το άγχειν τόν 
'Ηγεμόνα τών Αθηναίων. Οί δέ άποσταλέντες Ά ρ 
χοντες ούκ ήδύναντο άγχειν αύτόν, διά τό είναι αυτόν 
πάνυ πλούσίον καί εύγενή σφόδρα, και τουτοτι ενεκα 
είχε μεγάλην εχθραν πρός τούς Αθηναίους. Ετυραν- 
νησε δέ καί πολλούς ξένους αδίκως δια τήν εαυτοΰ 
φιλαργυρίαν.

«Ίδών δέ κάμέ ξένον καί μή έχοντά τινα γνώριμον, 
έκράτησε κάμέ καί έζήτει παρ’ εμοΰ μαΟεΙν τούνομα 
τοϋ ήγεμόνος τής έμής πατρίδος. ’Έ γωγε δέ έφην 
έκείνφ,—’Ή δη σχεδόν εΐκοσιν έ'τη βεβάασιν άφ οΰ 
άπειμι άπό τής τεκούσης με χάριν λόγου τε καί παι
δείας, καί οϋπω έτι παλίνδρομος εγενόμην πρός τήν 
ένεγκοΰσαν, καί νυνί ούκ οίδα πώς καλείται τούνομα 
τοΰ ήγεμόνος τής φεροΰσης με. Τότε άπεκρίθη μοι 
λέγων— Έ πεί ού γινώσκεις τούνομα τοΰ δεσπότου σου 
δεσμεύθητι. Καί δεσμευσαντες τούς πόδας μου άλύσεσι 
σιδηραΐς έφυλάκισάν με. Μετ’ ολίγον δε συνηθροισε 
τούς εκλεκτούς τε καί εύσεβεστέρους τών Ισμαηλιτών, 
οΐτινες παράγονται έκ τοΰ γένους τοϋ Μωχάμετ, καί καθισας 
έπί τοΰ βήματος μετ’ αύτών έκάλεσεν άχΟήναΐ με έμπροσθεν 
αύτών. Καί τότε έ'φη πρός αυτούς, — Όράτε τόν προδότην 
καί 'Ισπανόν; Οί δέ όμοθυμαδόν ήραν τήν φωνήν λέγον- 
tE?j — Έ π ’ αλήθειας Ισπανός έστιν, δτι ό πώγων αύτοΰ 
μαρτυρεί αύτόν, διά τό είναι τόν πώγωνα αύτοΰ μακρόν τε 
καί στενόν καί μέλανα, καί τό ίμάτιον αύτοΰ σχεδόν ερυ
θρόν καί ισπανικόν χρώμα (έγωγε μέν είχον ιματιον, ό 
φέρουσιν οί ίερεΐς τε καί οί ηγούμενοι τών μοναχών). Καί 
τινες Χριστιανοί κατά τύχην παρόντες, έλεγον τοΐς Ίούρ- 
κοις, δτι τό αύτό ίμάτιον φέρουσιν οί ίερεΐς τε καί οί ήγού- 
μενοι τών μοναχών. Οί δέ Τοΰρκοι ήναντιοΰντο λέγοντες,

1 Τό μαρτύριόν του περιγράφεται ε’ις τό εργον του «ΙΙόνησις 
Χριστοφόρου τοΰ Αγγέλου, "Ελληλ’ος, του πολλών πληγών και 
μαστίγων γευσαμένου άδίκο>ς παρά τών Τουρκών δια την εις Χ ρι
στόν πίστιν», ’Οξφόρδη 1 6 17 .» Άσφαλεστέρα δμως είναι ή έν τοΐς 
ήμετέροις Μνημείοις γενομένη εκδοσις έπί τη βάσει χειρογράφου 
άποκειμένου έν τή Βοδληανή Βιβλιοθήκη τής ’Οξφόρδης και όφει- 
λομένη εις τήν εύγενή μέριμναν τοΰ γνωστού διαπρεπούς διπλωμά
του και συγγραφέως R. R odd.—(Μνημεία τής 'Ιστορίας τών Άί)η- 
ναίων Δ. Γρ. Καμποΰρογλου τόμος Β'. ’Αθήναι 1890 (σ. 2 3 8 - 245)·

δτι τά ίμάτια τών ετέρων μοναχών έστι παχέστερα τούτου, 
τοΰτο δέ έστιν έκλεκτότερον εκείνων, καί τούτου ένεκα έστιν 
ισπανικόν (ούκ ήν έκλεκτότερον εκείνων τών ίματίων, άλλά, 
άδίκως ταΰτα έλεγον, ΐνα αίτιας καί άφορμάς έχωσι πρός 
τό τιμωρεΐν με). Μετά δέ ταϋτα συνεβουλεύοντό μοι, λέγον
τες,— Νυνί έγγύς έχομεν τό Πάσχα ημών, καί έάν γένη 
αρνητής τοΰ Χριστού, όρκιζόμεθα Ϊνα μή άπατήσο)μέν σε 
περί οΰ άν εΐπωμεν, δτι έάν γένη Τοΰρκος, μέλλεις τιμήσαι 
τήν ήμετέραν εορτήν, καί τούτου ένεκα ποιήσωμέν σε έκα- 
τοντάρχην, καί έξεις καί έτέρας μεγάλας τιμάς. (Έ θ ο ς  έστί 
τοΐς Ίσμαηλίταις, δταν όρκίζωνται, δ αν λέγωσιν έπί τό 
πλεΐστον ποιεΐν, καί ού ψεύδεσθαι έν τοΐς δρκοις αύτών). 
Τρεΐς καιρούς τούτφ τώ τρόπο) έλεξάν μοι, Έ γώ  δέ αεί 
ήρνήθην, λέγων, — Έ μοί ού μέλει περί τιμής, άλλ’ έπιθυμώ 
άποθανεΐν έν τή θρησκεία, έν ή άπέθανεν ό πατήρ μου καί 
ή μήτηρ μου.—Τότε τις έκ τών αρχόντων ήλθε πρός με καί 
ήρπαξέ με έκ τοΰ πώγωνος, κρατών καί τύπτων τήν κεφα
λήν μου ταΐς χερσίν αύτοΰ, λέγων,—Τίνος ένεκα εγω εγενό

μην Τούρκος, καί σύ ού θέλεις; (έγένετο γάρ πρότερον χρι
στιανός). Έ γώ  δέ άπεκρίθην έκείνφ,— Ού μέλει μοι τί σύ 
έποίησας’ έγώ ού δοκιμάζω.—Τότε κατέστρωσε με εν τή γή 
καί κατεπάτει τήν κεφαλήν μοτι έμπροσθεν πάντων τών 
άθροισθέντων Τουρκών τε καί Χριστιανών. Καί μετά ταΰτα 
κατέκλεισάν με έν είρκτή. Καί μεθ’ ώρας τινάς ήθελον έκ- 
βαλεΐν με έκ τής φυλακής πρός τό τιμωρεΐν, ΐνα διά τών 
μαστίγων φοβηθείς γένωμαι Τοΰρκος. Καί τινα άνδράποδα 
τοΰ ήγεμόνος, χριστιανά δντα έκ τών Λατίνων, ήλθε πρός με 
λέγοντα,—Νυνί καιρός έστιν άποκτανθήναί σε έκ τών μαστί
γων έάν μή γένη Τοΰρκος, καί έδέετό μου λέγοντα— Κρεΐτ- 
τον έστί σοι άποκτανθήναί ή γενέσθαι Τούρκον; — Έ γω γε 
δέ εφην πρός εκείνους,— Μή γένοιτο άρνηθήναί με Χριστόν 
τόν αληθινόν Θεόν έκατοντάκις τής ημέρας έπιθυμώ άπο- 
κτανθήναι, άλλ’ ούπω άρνήσομαι Χριστόν τόν αληθινόν 
Θεόν. Τότε πάλιν ή συνείδησίς μου κατ’ ιδίαν έλεγέ μοι. 
Ά ρ α  δυνήσομαι φέρειν τάς τιμωρίας έως θανάτου; Καί 
πάλιν έλεγέ μοι δ λογισμός. Ό  Χριστός ήν άνθρωπος, δμως 
έδυνήθη άποκτανθήναί έν τφ στατιρώ. Κιχι παλιν διελογι- 
ζόμην λέγων. Ό  Χριστός ήν Θεάθρωπος, καί τούτου ένεκα 
έδυνήθη άποκτανθήναί· έγωγε δέ σαρκικός άνθρωπός είμι,
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και ίσως ού δυνήσομαι φέρειν τάς τιμωρίας εως θανάτου. 
Τότε πάλιν ή συνείδησις ειπέ μοι. Οί μάρτυρες άνθρωποι 
σαρκικοί και αμαρτωλοί ήσαν καί δμως δια τής χαριτος 
τοΰ Χριστοΰ έδυνήθησαν άποκτανθήναί. Ά ρ α  κάγώ δια 
τής χάριτος τοΰ Χριστοΰ δυνήσομαι άποκτανθήναί. Καί εν 
τούτφ τφ συλλογισμώ εύθυμος έγενόμην, καί ΐσχυσα τφ 
πνεύματι, καί δλως παρεδόθην εις θάνατον. Αυτικα δε ηγα- 
γόν με εις τόν τόπον τής καταδίκης καί εδησαν χείράς μου 
καί πόδας σταυροειδώς επάνω τής γής, ώς φαίνεται ώδε 
έν τφ σχήματι».

«(Επειδή μάρτυρας ωδε ούκ εχω ΐνα κατά τό παρόν μαρ- 
τυρώσι τήν αλήθειαν τοΰ πάθους μου, τούτου έ'νεκα αύτόν 
ιόν αιώνιον Πατέρα τε καί Θεόν τών δλων τίθημι μάρτυρα 
καί δικαστήν. Τούτω τφ τρόπφ ό Θεός ό αιώνιος τιμωρή
σει με έν τφ νυνί αΐώνι καί έν τφ μέλλοντι, έάν μή ούτως 
επαθον παρά τών Τούρκων αδίκως, διά τήν είς Χριστόν 
πίστιν, ώς γράφεται ή ύπόΟεσις). Είχον γάρ ξύλα παχέα 
καθά στηρίγματα οίκου έπί τής γής, καί έν έκείνοις έδέ- 
σμευσάν με, καί ούτως ήρξαντο τύπτειν με μετά ραπίδων, 
ώς φαίνεται έν τφ σχήματι, δύο άνδρες, ύγραίνοντες τάς 
ραπίδας έν άλμυρφ ύδατι καί δταν ό είς άνω έ'φερε τήν 
μίαν ραπίδα, ό έτερος κατέφερε τήν έτέραν ραπίδα, τύπτον- 
τές με ΐνα μηδαμώς εχω τινά άνάπαυσιν, καί ΐνα άλγη με 
σφόδρα. Καί τούτω τφ τρόπφ ετυπτόν με λέγοντες,— Είπε 
ΐνα γένη Τοΰρκος καί έάσομέν σε — ’Έγωγε δέ ούδαμώς 
άπεκρίθην έκείνοις, εως οΰ ημιθανή έποίησάν με τύπτοντες. 
Τότε είστήκεσαν μικρόν λέγοντες, — Αυτός έστί σφόδρα 
εύσεβής κατά τήν έαυτοΰ θρησκείαν καί ούκ άρνεΐταί’ άλλ’ 
εΐπωμεν αύτφ ΐνα εΐπη, δτι οί έμποροι τών ’Αθηνών, οΐτι- 
νες εύρίσκονται έν τή Αίνετία (οίίτω) εκείνοι έ’πεμψαν αυτόν, 
ΐνα προδώση τάς "Αθήνας τοΐς Ίσπανοίς, καί έάσομεν 
αύτόν. Καί τότε πάλιν ήρξαντο τύπτειν με έκ τών ποδών 
λέγοντες,— Είπε τοΰτο τό ρήμα μόνον, δτι οί ’Αθηναίοι, 
οΐτινες πραγματεύονται έν τή Αίνετία, εκείνοι σέ επεμψαν 
ΐνα προδώσης τάς ’Αθήνας τοΐς Ίσπανοίς, καί έάσομέν σε. 
(’Ήθελον οί Τούρκοι ΐνα ψευδομαρτυρήσω, καί έξ έκείνης 
τής ψευδομαρτυρίας κρατήσαι τούς ’Αθηναίους καί άπο- 
κτειναι αύτούς, διά τήν εχ9ραν ήν εΐχεν ό ήγεμών πρός 
αυτούς). Έ γώ  δέ ούδέν ειπον. Καί εως τοΰδε καιροΰ ήσθα- 
νόμην τί ελεγον οί Ίσμαηλΐται άπό καί ταύτης τής στιγμής 
καί πλεΐον (τουτέστιν, άφ’ οΰ δίς καί τρις ειπόν μοι— Είπε 
δτι οί ’Αθηναίοι σέ επεμψαν ΐνα προδώσης τάς 'Αθήνας — 
εγωγε δέ ούκ άπεκρίθην έκείνοις), ούδέν ήσθανόμην, εως 
οΰ τελείως νεκρός έγενόμην, καί σχεδόν ωριαίος νεκρός 
έμεινα. Καί πάλιν μεθ’ ώραν διά τής χάριτος τοΰ Χριστοΰ 
ήγέρθην. Τότε οί Τοΰρκοι ελαβον πάσαν μου τήν περιου
σίαν μου, λέγω δέ βιβλία καί χρήματα καί χρεώστης τά 
μάλιστα έγενόμην καί διά πολλών αρχόντων έντεύξεις ήλευ- 
Αέρωσάν με έκ τής φυλακής.

«Μετά δέ μίαν εβδομάδα πάλιν συνεβουλεύσαντο οί Τοΰρ- 
κοι κρατήσαί με καί έν μια ώρα ή άποκτανθήναί με ή 
τοΰρκον γενέσθαι έκ τών μαστίγων καί ετέρων κακών. Αυτη 
δέ ή έπιβουλή γνωστή έγένετο πάσι καί πάσαις, τοΐς Χρι- 
στιανοΐς τοΐς έν Ά θήναις κάμοί. Τότε έγώ φυγάς ώχόμην 
έξ Α θ η ν ώ ν  ».

Τόν Χριστόφορον εύρίσκομεν έν Κανταβριγία τφ ι 8θ 7· 
Έ κει διέμεινε σπουδάζων έπί δύο ετη καί κατόπιν μετέβη 
είς Όξφόρδην δπου άπέβη χρησιμώτατος είς τούς Άγγλους 
σπουδαστάς, βοηθών αύτούς είς τήν σπουδήν τάς Ελληνι
κής. Έ κει δέ καί άπέθανε τήν ι Φεβρουάριου 1636 '.

1 R ibliograpkie H ellenique par Ε. Legrand t. 3me Paris 1895
p . 208 .

ΤΟ Π ΟΓΡΑΦ ΙΚΗ  Α Ν Α ΚΟ ΙΝ Π Σ ΙΣ

Κατά τό Διεθνές Αρχαιολογικόν Συνέδριον έν Αθήναις, 
ύπεβάλομεν καί τήν έξης άνακοίνωσιν «περί τοϋ χαρακτη
ρισμού τών παλαιών περιγραφών τών άρχαίων μνημείων 
τής πόλεως Α θηνώ ν, καί τής τοπογραφικής χρησιμότητος 
ιών Καταστίχων τών ταξειδιωτών Καλογήρων καί τών 
Έξάρχων».

Ή  άνακοίνωσις αυτη περιληπτικώς κατεχωρίσθη εν τοΐς 
ΓΙρακτικοΤς τοΰ Συνεδρίου ώς εξής:

«Εις τά Κατάστιχα  τών Ταξειδιωτών ή περιοδευτών 
Καλογήρων ευρίσκει τις άληϋ'ή ϋ'ηαανρόν τοπογραφικων  
πληροφοριών. Επίσης οί Εξαρχικώς περιοδευοντες 
συνέτασσον ϋερ ιγρα φ ά ς τών τόπων, ους επεσκέπτοντο 
έξαρχικώς. Τοιαύτη δέ τις Περιγραφή, ή τού Επισκόπου 
Ναζιανζοϋ Ιγνατίου, έδημοσιεύθη έν τοΐς έμοΐς «Μνημείοις 
τής Ιστορίας τών Αθηναίων», καταρτισθεΐσα παρα τοϋ 
Ιγνατίου τούτου έκ παλαιοτέρων κειμένων μετά προσθηκης 
νεωτέρων πληροφοριών καί παρέχουσα έπιχείρημα προς 
ύποστήριξιν τής γνώμης ημών, δτι ίσως και το γνωστόν 
περί Α θηνώ ν άνώνυμον τοπογράφημα (’Ανώνυμος Βιέν
νης) νά είνε ΙΙεριγραφή Έξαρχική.

Ή  άνεύρεσις καί συγκέντρωσις Έξαρχικών έκθεσεων 
κυρίως, ώς καί τών έν τοΐς Καλογηρικοΐς Καταστιχοις τοπο
γραφικών πληροφοριών, υποδεικνύεται ώς ώφελιμωτατη εις 
τήν Επιστήμην.»

Υπεβλήθη δέ ή Άνακοίνωσις ούτω:
«Ό  Γρηγορόβιος έν τή περί «Παραδοξογράφων της 

πόλεως'Αϋ'ηνών»  διατριβή αύτοΰ, προκειμένου περί τών 
γνωστών δύο Ανωνύμων τοπογραφημάτων τών Α θηνώ ν ‘, 
φρονεί, δτι ταΰτα οφείλονται κυρίως εις τήν έπίδρασιν τοϋ 
έξ Άγκώνος Κυριακοϋ, μή άγνοοΰντος, ώς λέγει, τούς Παρα- 
δοξογράφους τής 'Ρώμης καί δτι άμφότερα, άτινα χαρα
κτηρίζει ώς άποσπάσματα, «υπήρξαν έργα αμαθών Α θ η 
ναίων άρχαιοδιφών, θελόντων νά συντάξωσι τήν άναγρα- 
φήν τών έν τοΐς χρόνοις αύτών σωζομένων μνημείων». 

Καθ’ ημάς άλλως εχουσι τά πράγματα έν τή Ανατολή. 
Καί δέν είναι μέν άδύνατον διδάσκαλός τις ή άλλος 

λόγιος θεωρούμενος τότε, νά συνέταξε τοπογραφικόν ση
μείωμα πρός ιδίαν ή γενικωτέραν χρήσιν 2, άλλ’ ως επί τό 
πολύ τοιαΰτα δέν φαίνεται νά συνέτασσον οί τοΰ τοπου 
κάτοικοι, άλλ’ οί παρεπιδημοΰντες ταξειδιώται.

Δύο δέ κυρίως τάξεις ημεδαπών κατά τούς δυσχειμερους 
Ικείνους χρόνους άπετόλμων νά ταξειδεύωσι:

α'. Καλόγηροι (ταξειδιώται ή περιοδευται), δι εξό
δων καί διά λογαριασμόν τών μονών αύτών διατρεχοντες 
διαφόρους χώρας πρός ζητείαν καί 

β ' Οί Π ατριαρχικοΙ’Έ ξα ρ χ ο ι3.
Καί τά μέν Ταξειδιωτικά Κατάστιχα είναι συνήθως 

άκούσιαι, άλλά πολύτιμοι πηγαί τοπογραφικών πληροφο
ριών, οί Εξαρχοι δμως έφιλοτιμοϋντο νά συγγράφωσιν 
Έκϋ'έοεις, Περιγραφάς, * Οδοιπορικά, 'Εκφράσεις, Δ ιη 
γήσεις κ. λ. περί τών χωρών, ας έξαρχικώς επεσκέπτοντο.

Ευχής εργον θά ήτο άν ιδιαιτέρα κατεβάλλετο μέριμνα 
πρός άνεύρεσιν, περισυλλογήν καί έκδοσιν τών σωζομένων 
’Εξαρχικών ‘ Υπομνημάτων τούτων.

Ώ ς έξαρχικόν λοιπόν εργον ίσως θά ήδύνατο νά χαρα
κτηρίση τις τόν γνωστόν «’Ανώνυμον Βιέννης».

’ «’Ανώνυμος Παρισίων καί ’Ανώνυμος Βιέννης».
* Ώ ς  τοιοϋτον δύναται τις νά χαρακτηρίση ίσως τόν λεγόμενον 

«’Α νώ νυμον Π αρισίων*.
* Ο ί ταξειδεύοντες λόγιοι ήσαν όλίγιστοι τότε.
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Τόν τρόπον τοΰ καταρτισμού τοιούτων Υπομνημάτων 
παρέχει ήμΐν ό Επίσκοπος Ναζιανζοΰ Ιγνάτιος, έπισκε
φθείς, ως φαίνεται, έξαρχικώς τάς Α θήνας τφ 1 772 *·

'Ως βάσις τής εργασίας αύτοΰ έχρησίμευσαν αί παρά τφ 
Κρουσίφ γνωσταί έπιστολαί. Ό  ’Ανώνυμος δμως Βιέννης 
είχεν ΰπ’δ'ψιν αυτοΰ διάφορα κείμενα, εις τό βάθος τών 
οποίων διακρίνει τις άμυδρώς τοπογράφημα (Άτθιδογρα- 
φίας τινός ΐσα>ς απόσπασμα) τών προ τής έπι,κρατήσεως τοΰ 
Χριστιανισμοΰ έν ’Αθήναις χρόνων.

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ι  ΠΗΓΑΙ
ΛΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤβΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ (1824 - 1828)

Π ληροφορίαι τών έν ΑΙγύπτω 'Ελλήνων 
περί τής έπικειμένης έκατρατείας τοΰ Ίβραήμ (1 8 2 4 )

« Πρός τονς φ ιλαδελφονς  cΈ λλη να ς  είδοηοίησις » 1

«Μέ μεγάλην ταχύτητα καί έπι μονήν βάζεται εις πράξιν 
κατ’ αύτάς ή μεγάλη ετοιμασία καί θαλάσσιος διάπλευσις τοΰ 
Σατράπου τής Αίγυπτου πρός βοήθειαν τοϋ Σουλτάνου 
έναντίον σάς τών Ελλήνων. Βεβαιωθήτε οτι καί αύτός ό 
ίδιος Σατράπης έγνώρισε τήν ματαίαν έκβασιν ταΰιης, πλήν 
διψα, κα'ι κάθε φιλογενής εύχεται νά τήν ίδή τοιαϋτην κα'ι 
τοΰτο κρέμαται είς έσάς ώ "Ελληνες.

Διά φιρμανίου έψηφίσιΊη αρχηγός τής θαλασσίου ταύτης 
εκστρατείας δ υίός τοϋ Σατράπου Ίμπραΐμ  πασάς, δστις 
ξεκινει μέ τήν αυτήν εκστρατείαν μέ τήν νέαν φεργάταν έλ- 
θοΰσαν έσχάτως άπό τήν Ρόδον (ήτις κα'ι τφ έχαρίσθη παρά 
τοΰ Σουλτάνου) και φέρουσαν δύο μπαταρίας ολοκλήρους.

’Έχει μαζί του διά διερμηνευτήν του τόν Κύριον Πέτρον 
Άμπρογλου άρμένον καί ανεψιόν τοΰ Μπογόζ.

Τά ύπό τήν διοίκησίν του τουρκικά πλοία πολεμικά τε 
κα'ι τρασπόρτα2 συνίστανται τζήρκα3 8ο τόν αριθμόν έκ τών 
οποίων είναι φρεγάται 9, κουρβέται 12, ίμπρίκια καί ιμπρι- 
κάκια, γολέται καί γολετάκια καί μπουμπάρδες τά λοιπά.

’Εκ τών φεργάτων είναι αί 4 Κωνσταντινουπόλεως (είς 
τήν μίαν έκ τών αύτών ευρισκόμενος ό Πατροναμπεης), αι 
3 τής ’Αλεξανδρείας καί αί δύο τοΰ Τουνεζίου.

Έ κ τών κουρβέτων είναι τά 7 πολεμικά (είς εν τών οποίων 
ευρισκόμενος δ Ισμαήλ Τζημπεράλτας) καί τά λοιπά τρα
σπόρτα. Έ κ  τών ίμπρικίων είναι τά 7 πολεμικά καί τά 
λοιπά ομοίως τρασπόρτα, καί έκ τών γολετών 3 πολεμικαί 
καί αί λοιπαί τρασπόρτα καθώς καί αί μπομπάρδαι.

"Ολα τά αύτά τουρκικά πλοία είναι γεμάτα άπό Φελά- 
χους στρατιώτας, τακτικούς λεγομένους, περιέχουσαι ή κάθε 
φρεγάτα έκτος έκείνης τοϋ Ίμπραΐμ  πασά, άπό 500 τζήρκα 
έκτος τοΰ έκουϊπαγιοΰ των 4, ά'τινα είναι άπό τετρακοσίους 
τζήρκα, καί αύτοί, είς μέν ταΐς φεργάταις τής Πόλεως είναι 
Τοϋρκοι διαφόρων μερών, γρεκοί Πόλεως καί μπογαζίων 
έκεΐ άρπακτικώς βαλμένοι εις αύτάς καί μέρος Εύρωπαιοι 
καθώς καί πηλότοι Εύρωπαιοι. Είς δέ έκείνας τής ’Αλεξαν
δρείας εύρίσκονται άρκετοί γρεκοί, ωσάν Παρασαμλήδες δ, 
Κύπριοι, Ροδίται καί Τοϋρκοι Φελάχοι ντζηριμουχζήδεςι; τοΰ 
Νείλου καί ’Αλεξανδρείας καί μέρος Εύρωπαιοι. καί πηλό- 
τοι Εύρωπαιοι. Είς δέ ταΐς Τουνεζίου θέλει είναι δλοι Του-

* Περί αύτοΰ Ικανά έσημειώθησαν έν τοΐς ήμετέροις Μνημείοις 
(Τόμ. Β' σελ. 3 - 7 πρβλ. καί Τόμ. Γ ' σελ. 125 - 126).

1 Ιστορικόν Ά ρχεΐον τής Ε θν ική ς Β ιβλιοθήκης άριθ. 8 72 1 .—
1 Μεταγωγικά. — “ Ώ ς έγγιστα. — * Πληρώματος. — 6 Κάτοικοι 
Συρίας. — 6 Κακοποιά στοιχεία.

νεζίνοι. Άναλόγως είναι τά έκουιπάγια καί οί σολδάτοι είς 
τά κουρβέτα καί μπρίκια κ. λ.

Πλήν δλα αύτά τά τουρκικά πλοία, πολεμικά τε καί τρα
σπόρτα είς έ'να μόνον συναπάντημά σας, δέν θέλει ωφελή
σουν άλλο τόν Σατράπην, παρά, άπό τήν πληθύτητα τών είς 
αύτά ευρισκομένων στραβοφελάχων στρατιωτών τών τακτι
κών λεγομένων, νά μή δυνηθοΰν νά δευτερογεμίσουν τά 
κανόνια των, καί οί αύτοί οί ίδιοι φελάχοι άπό τήν κομ- 
φουζιόνε των 1 καί ταραχήν καί φόβον νά μήν ήμπορέσουν 
δχι είς τάξιν νά βαλθοΰν, άλλ’ ούτε τά τουφέκια των νά 
είίρουν καί εις χεΐράς των νά τά λάβουν, ό'ντες μάλιστα 
καί φύσει άνανδροι.

Οί αύτοί φελάχοι στρατιώται φέρουσι μαζί τοι»ς τά ταμ- 
πουρά των τά όποια παίζουσι άλλά φραντζέζε· πλήν τοΰτο 
ας μή σάς δειλιάση ποσώς, διότι αύτό μόνον έμαθον ως 
τοΐς έδιδάχθη έν πολυκαιρία καί έν ήστιχίςι χα>ρίς τήν παρ
ρησίαν τών εχθρών των μεθ’ ών μέλλουσι νά άτακαρισθοϋν 2. 
Οί ίδιοι φέρουσι καί τά τουφέκιά των μέ μπαγιονέτας καί 
σάμπλαις3 μόνον. Αύτοί έμαθαν και ήξεύρουσι νά κάμωσιτό 
έζερτζίτζιό τω ν4 πλήν δταν έναντίον των ό έχθρός των δέν 
υπάρχει, καί μάλιστα είς τόν αυτόν καιρόν νά τοΐς πίπτω- 
σιν αί μπαγιονέται άπό τά τουφέκια, κρατούντες άντ’ α ύ τ ώ ν  

καί φέροντες τά τζιμπούκια των, ως νά παγαίνωσιν εις τόν 
καφενέν καί τραβοΰνι;ες τό τουφέκιον οί περισσότεροι κλεί- 
ουσι τά μάτια, ώστε κατ' αύτάς έν μια τών ημερών κάμνον- 
τες οί αύτοί στρατιώται τό έζερτζίο των παρρησία τοΰ Σα
τράπου, όνείδισεν ό αύτός τούς όφφικιάλους των 5 (είς ούς 
είναι καί Εύρωπαιοι) οΐτινες τφ άπεκρίθησαν αμέσως, δτι 
ημείς μόλις ήδυνήθημεν μετά μυρίων άγώνων νά διδάξω- 
μεν εις αύτούς τακτικήν, δέν δυνάμεθα δμως νά τοΐς άλλά- 
ξωμεν καί τάς ψυχικάς των δυνάμεις, καί νά τοΐς προσθέ- 
σωμεν τήν γενναιότητα, διότι είναι φύσει καί ψυχή καί 
σώματι φελάχοι. Έ δώ  ας κάμη κάθε συμπέρασμα δ καθείς 
καί μάλιστα δστις έφθασε νά τούς έγνωρίση καλώς δποίαν 
κατάστασιν θέλει έχουν εις τήν θάλασσαν, τήν οποίαν δχι 
μόνον ποτέ δέν έπλευσαν, άλλά μήτε είδον πώποτε.

Είς τά αύτά τουρκικά πλοία πολεμικά τε καί τρασπόρτα 
θέλει κάμνει τά σενιάλα δ Πατρονάμπεης τής Κωνσταντι
νουπόλεως, δστις είς τήν φρεγάταν του καί τό άλμπουρον 
τοΰ τρινκέτου 6 φέρει σενιάλον κόκκινον μέ μίαν άγκοραν 
είς τήν μέσην τοΰ αύτοϋ, δ δέ Ίμπραήμ πασσάς, δστις έχει 
έκουϊπάγιον σχεδόν γρεκούς καί Εύρωπαιους και ολίγους 
Τούρκους διά κανονιέρηδες καί σωματοφύλακας δλους δμοΰ 
τετρακοσίους τζήρκα, φέρει είς τό άλμπουρον τής μαΐστρας 7 
σενιάλον κόκκινον μειαξωτόν καί είς τήν πρίμην φέρει 
δύο φανάρια, καί ένα έπάνω εϊς τήν κόφαν τής κόντρα 
μεντζάνας8. Μέρος τής έπάνω μπαταρίας άπό κανόνια τφ 
έλειψαν έδώ καί θέλει υπάγει είς τήν 'Ρόδον ένθα εύρίσκον- 
ται ανάλογα διά νά τά βάλη.

Εϊς τήν 'Ρόδον λοιπόν καθώς καί είς τά άντικρυνά μέρη, 
εις διάφορα Πόρτα ’Ανατολής, θέλει διαμοιρασθεΐ ολη 
ή αύτή φλότα, δμοΰ μέ τά ευρωπαϊκά πλοία διά νά αλλά
ξουν τό νερόν των καί νά ριμφρεσκαρισθοΰν 3 γενικώς οί 
σολδάτοι καί τά άλογα π. λ.

Ή  φεργάτα είς τήν όποιαν δ Ίμπραΐμ  πασσάς εύρίσκε- 
ται δέν περπατεΐ ώς αί άλλαι. 'Ο Ισμαήλ Γζαμπεραλταρ 
εΰρίσκεται εϊς ενα κουρβέτον, δστις θέλει κάμνει τά σενιάλα 
εις τά εύρωπαϊκά φορτικά πλοία, τά όποΐα έδιωρίσθησαν 
είς 3 διβιζιόναις10, διά νά έχη ή κάθε μία, ήτις θέλει είναι

1 Σΰγχυσιν.— s Νά συγκρουσθοΰν.— 3 Σπάθας.— * Τάς ασκήσεις.
6 Αξιωματικούς. — 6 Ά κάτιον Ιστόν. — 7 Μέγαν Ιστόν. — 8 Δίζυγον
τοΰ έπιδρόμου ίστοΰ. — 9 Λάβουν αναψυχήν. — 10 Μοίραις.
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και μία νατζιόνε >, έ'να κομαντάντε εκ τής ίδίας ̂ νατζιόνας, 
δηλαδή τά Άουστριακά πλοία τά όποια είναι 39. έ'να κομαν
τάντε, τά Άγγλο μαλτέζικα όποϋ είναι 2 5 ομοίως έ'να κομαν
τάντε, τά Ισπανικά όποϋ είναι \η  ομοίως, τά δέ 4 Γενο
βέζικα, τά 4 Ρούσικα, ι Άμερικάνικον και ι πρόπριον 2 
Ίγγλέζικον, θέλει είναι εις τάς άνω τρεις διβιζιόναις ενω
μένα. Τά αυτά δλα φέρουσι τό καθ’ εν τό νούμερόν του η 
εις τήν μάσκαν 3 τής πλόρας, ή εις έκείνην τής πρίμης, καί 
τά μέν Ίγκλεζομαλτέζικα φέρουσι τά α« Νούμερα, ήτοι από 
τό No ι εως 2 5, τά δέ Άουστριακά τά δεύτερα Ν“ και τά 
Ισπανικά καί λοιπά άναλόγως τά υστέρα Ν«. Τά φορτία 
τών αυτών ευρωπαϊκών πλοίων συνίστανται άπό δυο χιλιά
δας τζήρκα άλογα καλά, Καβαλαρίας, άπό διακόσια τζήρκα 
μουλάρια καλά διά νά φέρωσιν αυτά τά κανόνια είς τούς 
κάμπους τοΰ Μωρέως, άπό 400 τζήρκα άρναούτας, άπό 
τετρακοσίους ομοίως ντελίδες άνατολίταις μέ μακρυά ψηφέ- 
νια μαΰρα καλπάκια εις τήν κεφαλήν, άπό 4°ο τζήρκα 
μαμαλούκους, καί άπό 8οο τζήρκα διαφόρων λογιών τούρ- 
κους, δηλαδή μωραΐτας, άνατολίτας καί άλλους. Ό λ ο ι μαζί 
αυτοί, δυο χιλιάδες τζήρκα τόν αριθμόν είναι τής Καβα
λαρίας, τής οποίας ό αρχηγός έβγαίνοντας είς τήν ξηραν 
θέλει είναι ό Ίμπραίμ  πασσάς.

Είς τά αυτά καράβια ευρίσκονται έμβαρκάτοι καί ιοοο 
τζήρκα σεΐσιδες4 διά νά έχωσι τήν φροντίδα τών άλογων 
καί μουλαρίων, ομοίως ευρίσκονται καί χίλιοι άλλοι τζήρκα 
ωσάν δούλοι καί παραδοϋλοι. Είς όλιγα ομως εκ τών αυτών 
ευρωπαϊκών πλοίων ευρίσκονται καί δλον σολδάτοι φελά- 
χοι, οι τακτικοί λεγόμενοι, στιβασμένοι είς αυτά ώς αί σαρ- 
δέλαι εις τό βαρέλι. Καί μάλιστα τό πρόπριον Έγκλέζικον 
πλοΐον τό όποιον είναι μία νάβε μεγάλη με πλαστήν μπα
ταρίαν έτρατάρησε5 νά ίμβαρκάρη χιλίους έκ τών αυτών 
σολδάτων, άπό 10 τάλληρα τόν καθ’ έ'να ναύλον, τα δε 
λοιπά καράβια είναι σύμφωνη μένα άπό ι/2 τάλληρον το 
άρτέπι6 τόν κάθε μήνα διά τρεις μήνας ντιφέρμο 7 καί δύο 
ντιρεσπήρο 8 διά τήν ολόκληρον πορτάδα του 9 τό καθέν, μέ 
τήν έγγΰησιν τών μεγαλοεμπόρων Ευρωπαίων εδώ τής 
Αλεξάνδρειάς διά τούς αύτούς ναύλους των, άκόμα και διά 
τάς βαλούτας 10 τών κ α ρ α β ιώ ν  των (τάς οποίας έκαμαν διπλάς 
αφ’ δτου άχρίζουν) διά τήν κάθε ζημίαν όποϋ ήθελον λάβει 
άπό τόν Γρεκικόν στόλον ή άπό Γρεκούς τής ξηράς, ένφ 
θέλει δυσμπαρκάρουν11 τά φορτία των, νά τοΐς άποκρίνωνται 
αμέσως οί έγγυηταί των, καί ούτως οντες ασφαλισμένοι οι 
καπιτάνοι καί έχοντες πρό οφθαλμών τόν κίνδυνον τών 
καραβιών των άπό σάς τούς Γρεκούς, τά εξαρμάτωσαν οί 
περισσότεροι καί τά άφησαν γυμνά καί εύχονται καθημερι
νώς νά συναπαντηθήτε καί νά φθασετε μέ τα πυρπολητικα 
πλοία σας νά γεμίσετε άπό φόβον τά τουρκικά όπου θέλει 
τοΐς συντροφεύουν καί νά τα διασκορπίσετε δια να ευροτ>ν 
τότε τόν καιρόν αρμόδιον νά σάς παραδωσωσι τα καραβια 
των καί νά στραφούν εκείνοι νά κάμουν τήν τύχην των 
πέρνονιες δηλαδή άπό τούς εγγυητάς των ύπέρογκον βα- 
λούταν τών καραβιών των καθώς καί τούς ναύλους των.

Πολλοί έκ τών αυτών Καπιτάνων έχουν τρεις μήνας 
όποϋ έναυλώθησαν καί άλλοι δυο και άλλοι ολιγωτερον, 
καί μ5 δλον δτι Ιζήτησαν τόν δουλευμένον ναΰλόν των, ως 
ά ν τ ιτζ ιπ α τζ ιό ν ε 12 καί ως πέρ γράτζια13, ό Σατράπης τούς άπέ- 
βαλε, καί έκ τούτου πολλοί έξ αύτών υστερούμενοι μετρη
τών διά τά έξοδά των αγανακτούν καί φωνάζουν όλημερι-

’ Έ θνικότης.— 2 "Ιδιωτικόν. — 3 Παρειά. — 4 "Ιποκομοι. 5 Συνε- 
βλήθη. — 6 Μέτρον χωρητικότητος. — 7 Ύποχρεωτικώς. 6 Κατά 
προαίρεσιν. -  " Φ ο ρ τ ίο ν .-  ’Αξία. -  11 Αποβιβάζουν. -  12 Π ρο
καταβολή. — 18 Χατιρικώς.
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νώς τά αΐσχιστα καί εύχονται έκ καρδίας την άπάντησιν 
τών ελληνικών πλοίων διά νά έκτελέσουν τόν σκοπόν των, 
ως ελπίζουν.

Είς τά αυτά ευρωπαϊκά πλοία ευρίσκονται φορτωμένα 
καί πολλά τζαντήριατοϋ κάμπου, διάφοραι προβιζιοναι1 των 
αλόγων, μουλαρίων καί τών ανθρώπων καί είς μερικά έξ 
αύτών ευρίσκονται ρίζια, μπισκότο, σιτάρι καί κριθάρι, ολό
κληρα κάρικα2, τό δέ νερόν τό όποιον τοΐς έμβαρκάρησε τό 
Γοβέρνο είναι δλον νοσώδες καί σχεδόν τώρακατήντησε πρά
σινον καί έκ τούτου καθώς άκόμα, καί διά τό άκατάστατον 
τών προβιζιόνων τών έμπαρκαρισθέντων είς αύτα διά τούς 
ανθρώπους, έχουν έλπίζεται εις τό ταξείδι νά άκολουθήση 
κανένα διζόρδινε **, δμοίως καί είς τά άλογα έλπίζεται αρκε
τός ψόφος διά τό στενόχωρον τών μερών όποΰ τά έβαλαν, 
τά όποια λέγεται νά ήρχισαν καί άπό τώρα νά ψοφούν και 
δτι είναι είς 5 ημέρας εΐκοσιπέντε τζήρκα ψοφισμένα.

Τά αύτά εύρωπαϊκά πλοία έχουν ύπό κοντράτου διά να 
εύγάλουν τά φορτία των ή είς τήν Κορώνην ή Μοθώνην η 
είς τήν Πάτραν έχουν δμως μετά τών εγγυητών των και 
σημουλάτα κοντράτα4, δτι αύτοί τους εναυλωσαν δια να 
βάλουν τόσα άλογα καί τόσους άνθρώπους άπο εναν εις το 
κάθε άλογον διά τήν Ζάκυνθον, καί άλλα έχουν όμοιως 
σημουλάτα κοντράτα διά τόσους σολδάτους ως πασαντζιέ- 
ριδες δ καί άλλα διά τόσα κομεστίμπιλε6, άναλόγως τών φορ
τίου των τό καθ’ εν. Αί σπενδιτζιόναι7 τών αυτών πλοίων 
δέν θέλει διαλαμβάνουν δτι φέρουν πολεμικά εφόδια.

Τά τουρκικά πλοία περιέχουν άρκετάς μονιτζίονας8, αρ
κετά κομενστίμπιλε καί καφφέδες καί άλλα εφόδια πολε
μικά. Έλέγετο δτι ή αυτή φλότα άφοΰ μισεύση άπό τήν 
Ρόδον καί άπό τά έκει μέρη, δτι θέλει άπεράση καί άπό 
τήν Κρήτην διά νά πάρη άπό εκεί 5 - 6 χιλιάδας αρναου- 
τας καί επομένως, δτι θέλει άπεράσει άπό τήν "Υδραν δια 
νά κάμη δυσμπάρκο 9 καί επομένως νά άπεράση εις τα μέρη 
τοΰ Μωρέως, είς τά κάστρα δηλ. τά ύπό τούς Τούρκους 
είσέτι (κατά δυστυχίαν) ευρισκόμενα.

“Ολη ή ποσότης τών λεγομένων τακτικών σολδάτων τών 
ίμβαρκαρισθέντων εις τά μεγάλα καί μικρά πολεμικά τε 
καί τρασπόρτα τουρκικά πλοία, καθώς καί εις τα εύρω- 
παϊκά, συνίστανται δέκα έξη χιλιάδαις εις τέσσερα ριγιμέντα 
καί τέσσερεις χιλιάδες δηλ. καβαλαρία, σεΐσιδες καί δοΰλοι. 
Είς τούς αύτούς τακτικούς ευρίσκονται καί αρκετοί εύρω- 
παΐοι δηλ. κολονέλοι καί όφφικιάλοι καί αυτοί δλοι^ θέλει 
είναι καί ίστρουτόροι10, μέλλοντες νά εύρίσκωνται εις τας 
πλευράς τών κολονέλων καί όφφικιάλων Τούρκων διά^να 
τούς όδηγοΰν καί αύτοί οί κολονέλοι καί δφφικιαλοι τοΰρ- 
κοι νά διατάττουν τούς σολδάτους των κατά τήν οδηγίαν 
όποΰ οί ίστρουτόροι των θέλει τούς δίδουσι.

Είς αύτούς ευρίσκονται καί ϊντζενιέροι11 καί ιατροί καιχει- 
ροΰργοι εύρωπαΐοι καί είς τήν καβαλαρίαν άκόμα^ ευρίσκε- 
ται κολονέλος εύρωπαΐος πλήν ίστρουτόρος καί αυτός. Καί 
δλοι αύτοί οί Εύρωπαΐοι έχρημάτισαν είς τόν Μωρέα γενι
κώς υπό τών Γρεκικών αρμάτων εναντίον τών Τούρκων 
φερθέντες καί έφυγαν τότε άπό έκει δυσάρεστοι καί ήλθαν 
είς τόν εδώ Σατράπην μη έμπορώντες νά πατριάρουν 1-, καί 
τούς οποίους ένηγκαλίστη αυτός δίδοντας εις δλους πάγας1' 
ίκανάς άναλόγως καί τώρα έρχονται είς βοήθειαν τούτου
καί είς έκδίκησιν τών γρεκών.

Λοιπόν φίλοι "Ελληνες, όλη αυτη ή άνωθεν σημειωθεΐσά
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σας καταλεπτώς σπενδιτζιόνε 1 τοΰ έδώ Σατράπου δέν θέλει 
είναι τίποτας, δταν σείς αποφασίσετε όμογνώμως μέ γενναιό
τητα νά τήν κατακτυπήση και κατακαύση μέ τά πυρπολικά 
πλοΐά σας, ή νά την διασκορπίση τέλος πάντοον ένθεν κάκεΐ- 
f)εν γεμίζοντας την άλμένο2 από φόβον, ως και άλλοτε 
εις έκείνας τής Πόλεως τό Ικατορθώσατε’ και αν τοΰτο σάς 
ρεουσύρη8, όποΰ είς εσάς κρέμαται, ή τέλος πάντων έμποδί- 
σετε τοΰ νά βάλη ποδάρι, εις τόν Μωρέα εφέτος τοΰτος ό 
Σατράπης, σάς δμνΰω είς τό χρυσοΰν και άγιον δνομα τής 
ελευθερίας τοΰ Γένους, δτι οί αγώνες σας πλέον παύουν, 
διότι τόν ερχόμενον χρόνον, δχι μόνον δ αυτός Σατράπης 
δέν θέλει κάμει άλλην σπενδιτζιόνε, άλλ’ οΰτε δ Σουλτάν 
Μαχμούτ Χασάπης θέλει άφεθή άπό τούς Ευρωπαίους Βα
σιλείς πλέον διά νά κάμη τι έναντίον πρός τό γρεκικόν 
έθνος, μάλιστα θέλει τόν βιάσουν, εις τρόπον ωστε νά τό 
άφίστ) ελεύθερον μέ πολλάς άλλας ωφελείας, φθάνει μόνον 
δ ρηθείς Σατράπης νά μην βάλη ποδάρι είς τόν Μωρέα, 
διότι άν βάλη, [τότε δέν θέλει παύσει δλον τόν χειμώνα, 
όποΰ νά έφοδιάζη τά ύπό τούς Τούρκους εΐσέτι ευρισκόμενα 
κάστρα άπό μονιτζιόνας άρκετάς, άπό προβιζιόνας καί 
άπό στρατεύματα νέα, φέρνοντας άπό έδώ και άπό ’Ανα
τολήν δσα δυνηθή διά νά έκτελέση τούς σκοπούς του τήν 
άνοιξιν. Είναι λοιπόν τοΰτος ένας ποΰντος φίλοι καί αδελ
φοί δ πλέον δελικάτος, όποΰ ήμπορεΐ νά γίνη διά τό γένος, 
διά τοΰτο δλοι δμοΰ ένωθήτε μέ καρδίαν μίαν και τοιαύ- 
την δποίαν έπικαλεΐ τό γρεκικόν γένος καί δλοι δμοΰ σείς 
οΐ "Ελληνες μέ γενναιότητα περιζώσατε τήν ρομφαίαν σας 
καί δρμήσατε χωρίς δειλίαν έπικαλουμενοι την θειαν βοή
θειαν καί θέλετε ελευθερώσει τό γένος μία φορά διά πάντα. 
Ό  τελευταίος σας άγων είναι τοΰτος πλέον διό, δρμήσατε 
δλοι δμοΰ μέ μίαν ψχ>χήν καί καρδίαν καί μέ τήν θείαν 
ομόνοιαν καί έ'ξετε τήν νίκην.

Άνίσως δμως ή άπό άδιαφορίαν ή καιρικήν περίστασιν 
ταύτης άποτυχητε τοΰ ποθουμένου, ευαγγελίζομαι εις εσάς, 
φίλοι Πελοποννήσιοι, δτι σάς έρχονται θησαυροί μυριοπλα- 
σιοι άπό έκείνους τοΰ Δράμαλη καί λοιπών Σατράπων τους 
δποίους αποκτήσατε τότε εις τάς εκστρατείας εκείνων όποΰ 
έκαμαν έναντίον σας καί τό βεβαιότατον, δτι ουδεμια η συγ- 
κρισις έκείνων τών δυνάμεων μέ τούτων δποΰ σάς έρχον
ται ήδη, διότι βάλετε βάσι δτι δ πόλεμος καί ή μάχη τότε 
μέν έγινε πρός Τούρκους μέν άλλά γεννημένους και ανα- 
θρεμένους είς 'Ελλάδα, νΰν δέ τό έναντίον, θελει γένη με 
άνάνδρους φελάχους, φέροντας μαζί τους μονον χρυσίον 
καί δχι άνδρείαν.

Δράμετε τοίνυν άφόβως, καί προηγούμενης σας τής θείας 
όμονοίας καί τής Δυνάμεως τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρι
στού καί τοΰ Τιμίου Σταυρού, έ'ξετε τα νικητηρια άφευκτα. 
Γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο, άμήν.

Έ ν  ’Αλεξάνδρειά τfj 2 8  ’Ιουνίου 1 8 2 4 .
S. V.

Ή  έφοδος αυτη συμποσεΐται άπό τούς καθαράν ίδέαν 
έχοντας, δτι άναβαίνει τά 75 μιλιούνια δμοΰ μέ προβιζιό- 
ναις, καί άλλα τόσα βεβαιοΰν διά μετρητά γρόσια, άτινα 
φέρει μαζί πρός άναγκαίαν έκβασιν τής ύποθέσεως τοΰ 
Σατράπου.

Τή 2, 3, 4> 5> 6 , 7> ^ ’Ιουνίου έ. π. εύγήκαν δλα τά 
καράβια τής άνωθεν σπενδίτζιόνας άπό τό πόρτον τής ’Αλε
ξανδρείας μέ καιρόν Μαεστράλη.

1 Εκστρατεία. — 2 Τουλάχιστον. — * Ευδοκίμηση.
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[Τό ζήτημα τοΰ δυνατοί) ή μή τής άνελκΰσεως χο>ν ναυαγίων τοϋ 
Ναυαρίνου, κα'ι τοΰ βάσιμου ή μ ήτής έλπίδος, δχι μεταξύ τών ναυα
γίων ύπάρχουσι καί πολύτιμα αντικείμενα, τά ταμεία τών πλοίων κ.λ. 
άνακινεϊται έκάστοτε,οΰν τή αγγελλόμενη viq- αιτήσει πρός παραχώ- 
ρησιν άδειας διά σχετικάς έρευνας. ΕΤς έκ τών άναμεμιγμένων είς τήν 
έπιχείρησιν ταύτην ό κ. Μ. Κ. είχε ζητήσει ποτέ παρ’ ημών δπως τφ  
άνακοινώσωμεν έγγράφως, «πληροφορίας τινάς σχετικάς πρός τήν  
ναυμαχίαν τοϋ Ν αυαρίνου», πρός άντίκρουσιν δημοσιεύματος τίνος, 
δυσμενοίις πρός τήν έπιχείρησιν, είς αγγλικήν έφημερίδα κατα- 
χωρισθέντος. ’Επειδή πάλιν άνεκινήϋη τό ζήτημα τής άνελκΰσεως 
τών ναυαγίων τοΰ Ναυαρίνου δημοσιεύομεν τήν πρός αυτόν Επι
στολήν ήμών].

’Αξιότιμε Κύριε,

Έ ν φ  αί τρεις ΙΙροστάτιδες Δυνάμεις συνεζήτουν περί 
τοΰ τρόπου, καθ’ δν θά δυνηθοΰν νά καταπαύσουν τήν εξόν - 
τωσιν τής άγωνιζομένης ελληνικής φτιλής, υπέρ ής ειχεν 
έξεγερθή σύσσωμος ή Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, οί ανεξάν
τλητοι τοΰ Μεχμέτ-Άλή τής Αίγυπτου θησαυροί διετίθεντο 
είς κατασκευήν νέου καί ισχυρού στόλου, είς συγκέντρωσιν 
νέων χιλιάδων ανδραπόδων, καί είς έπισώρευσιν έπι τών 
πλοίων του, καί τών πρός τοΰτο προσληφθεντων έπί μι,σθώ 
Ευρωπαϊκών, κυρίως Αυστριακών, ανυπολογίστου αριθμού 
πολεμεφοδίων, τροφών καί Ιδίως χρυσίου .

Ή  Συνιθήκη μεταξύ ’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσσιας υπε- 
γράφη τήν 6 ’Ιουλίου ε. ν. ( 1827) καί έκοινοποιήθη είς τήν 
Τουρκίαν πρός γνώσίν της τήν 4 Αύγούστου, ένφ ο νεος 
καί παλαιός Τούρκο - Αιγυπτιακός στόλος κατεπλευσεν εις 
Ναυαρΐνον τήν 14 Αύγούστου άνεμπόδιστος.

Τά συγκεντρωθέντα έκεΐ Αίγυπτιακά, Τουρκικά, Τυνη
σιακά καί μεταφορικά πλοία άνήρχοντο κατ’ ασφαλείς καί 
επισήμους πηγάς είς εκατόν δώδεκα ( 112). Μετά μικροτε- 
ρων δέ τινων δύναταί τις νά άναβιβάση τόν αριθμόν αυτών 
εις εκατόν είκοσι καί εξ ( ι 26).

Τά πλοία ταΰτα συγκρουσθέντα μετά τών 27 πλοίων 
τοΰ συμμαχικού στόλου, εντός τής δεξαμενής τοΰ Ναυαρί
νου, κατά τήν μοναδικήν ναυτικήν πανωλεθρίαν τής 8 
’Οκτωβρίου 1827, κατεποντίσθησαν, καί ήτο τόσον μεγάλη 
ή καταστροφή, καί τόσον άσήμαντα τά ύπολειφθέντα, ώστε 
τήν επιούσαν, δτε τό ηρεμούν κύμα είχε καλύψει τά πάντα 
οΐ δέ Ναύαρχοι, διεβεβαίωσαν τόν Ίμπραήμ - Πασάν, δτι 
έπρόκειτο περί μέτρου απαραιτήτου καί αί προθέσεις «ον 
δέν θά  είναι έφεξής έχθρικαί, μή έχων ούτος καλλιτέραν 
άπάντησιν νά δ (όση έξερράγη είς γέλωτα.

’Ή δη μοί υποβάλλεται ή κάπως απροσδόκητος έρώτησις, 
αν ύπήρχον έν τφ στόλοι και τα ταμεία. Δια ν απαντηση 
τις πρέπει νά προϋποθέση, δτι. δέν λαμβάνεται ποσώς υπ 
δψιν ούτε ή τεραστία ύλική αξία τών συστατικών τών βυθι- 
σθέντων πλοίων (ίδίως ή αξία τοϋ χαλκοΰ), ούτε τά συγκεν
τρωθέντα απειροπληθή ελληνικά λάφυρα, ούτε ή ατομική 
λαφυραγωγία τών πληρωμάτων καί τών στρατιωτών, άξιωμα- 
τικών, βέηδων, πασάδων, παλαιών καί νέων κ.λ., (κατα ενδεικτι- 
κωτάτην σύμπτωσιν, 0 πρώτος δύτης, οστις προ τινων ετών 
πρώτος Ιβυθίσθη εϊς τόν βυθόν τοϋ Ναυαρίνου, άνήλθε 
κρατών άργυρόχρυσον δισκοπότηρον ελληνικής εκκλησίας!), 
άλλ’ δτι πρόκειται απλώς περί έπιχειρήσεως πρός άνέλκυσιν 
τοΰ ταμείου τών ναυαρχίδων.

Ό  Ίμπραήμ άπεμακρύνθη τοΰ στόλου τραπείς εϊς άγνω
στον δήθεν διεύθυνσιν, κυρίως αον δπως αποφυγή άμεσον καί 
κατηγορηματικήν άπάντησιν, ήν άπήτουν οΐ Ναύαρχοι, καί 
βον δπως πάσαν παράβασιν δοθεισών ήδη υποσχέσεων δύνα- 
ται. νά άποδίδη είς λάθη τών άναπληρούντων αυτόν καί εϊς 
κακήν συνεννόησιν, καί ούτω νά δύναται ν’ άκολουθή την υπό 
τοΰ πεπρωμένου ύποβοηθουμένην ’Ανατολικήν αναβολήν.

Άλλά δέν προέβλεπεν άρά γε δ Ίμπραήμ καί ένδεχομέ-



νην ναυμαχίαν, μεθ’ δλας τάς περί ασυμφωνίας τών Ναυάρ
χων καί φαινομενικών μόνον απειλών διαβεβαια)σεις, ας
έλάμβανε; ,

Ό  τρόπος τής παρατάξεως τών πλοίων του σημαίνει^ οτι
ιό προέβλεπεν, ή δέ διαγωγή τοΰ άναπληροΰντος; αυτόν
πρός τόν Συμμαχικόν στόλον σημαίνει καί κατι αλλο, οτι
έπίστευε καί είς τήν νίκην. , ν „ , „

Είς τοιαΰτας λοιπόν κρίσιμους στιγμας θα ητο ενθαρ
ρυντικόν διά τούς άναπληροϋντας αυτόν, διά τους πολυα
ρίθμους βαθμοφόρους ιθαγενείς καί ξένους, τους ολίγον προ 
τής συγκροΰσεως διαταχθέντας παρα τοΰ Γάλλου ναυάρ
χου νά αποχωρήσουν, ν’ αφαίρεση άπό τών πλοίων ο,τι
πολύτιμον εΐχον ταΰτα ;

Άλλά μήπως καί 6 Αρχηγός τής ’Οθωμανικής μοίρας 
τοΰ στόλου δέν είχε ταμεία; δέν είχε λάφυρα αύτός τε και οι 
συν αύτφ έν πάση χλιδή καί άμεριμνφ μακαριοτητι δια-
βιοΰντες βαθμοφόροι; ( λ

Μήπως τό αύτό δέν δυνάμεθα νά εΐπωμεν και περι των
διοικούντων τά Τυνησιακα πλοία;  ̂ ^

Άλλά καί αν ΰποτεθή ακριβές, οτι ο Ιμπραήμ δια καθε 
ενδεχόμενον έξησφάλισε τά άτομικώς ανηκοντα αύτφ, ων 
πολλήν δέν είχε βεβαίως ανάγκην, ή καί οτι άπέστειλεν^εις 
Αίγυπτον πλέον ή απαξ λάφυρα μετ’ αιχμαλώτων, τούτο 
δέν δύναται νά θεωρηθή ώς μειοΰν τήν ύπερόχως μεγαλην 
σημασίαν 'τής έπιχειρήσεως, ής ή προσοχή μόνον εις το 
ευχερές ή μή τής εξαγωγής τοΰ βεβυθισμένου^ υλικου οφεί
λει νά στραφή, περί τοΰ οποίου ζητήματος ούδεμίαν φυσι- 
κώς αρμοδιότητα εχομεν.

Δέξασθε, Κύριε κλ.

Υ. Γ. Έ νδειξις δτι τά ταμεία εν γένει ή τινα έξ αύτών 
προ τής ναυμαχίας δέν εΐχον έξαχθή τοΰ στόλου είναι, ότι 
ό Ταχίρ πασάς μετά τήν ναυμαχίαν, θέλων ^νά καύση το 
περισωθέν πλοΐόν του δπως μή καταληφθή υπό τών Σιιμ- 
μάχων, έφρόντισε καί έξήγαγεν εϊς τήν ξηράν τό ταμεΐον 
τοΰ πλοίου. _  __

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Ο Υ  Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Ο Υ  Ι Δ Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ 1
Τά στοιχεία ταΰτα, λείψανα τοΰ μέχρι τής Επαναστασεως 

κυρίως καί τής έγκαταστάσεως τοΰ Βασιλείου ομιλουμε- 
νου έν Ά θήναις γλωσσικού ιδιώματος, δύνανται βεβαίως 
νά πλουτισθώσι (χωρίς να παυσωσι να είναι μονον στοιχεία), 
διά λέξεων, φράσεων καί τύπων έν χρήσει μέχρι τής σήμε
ρον έν Μεγάροις καί έν Αϊγίνη ιδίως, οπου πολλοί άθη- 
ναϊκαί οϊκογένειαι έγκατεστάίϊησαν, χωρίς νά συγχρωτισθώσι 
μετ’ έπικρατεστέρων ξένων πληθυσμών.

Καί είναι μέν αληθές δτι καί έν Λεβαδεία καί έν τη πόλει 
τών Θηβών, δπως και εν Μεγαροις και εν Αιγινη, υπήρχε 
γλωσσικόν ιδίωμα τής αύτής περίποι»^ καί τό Αθηναϊκόν 
μορφής, άλλά τό Αθηναϊκόν είχε πολλά τά προσιδιαζοντα 
εις τε τήν εκφρασιν καί τήν προφοράν, ήτο δε καί πλου- 
σιώτερον, ώς εχον εύρύτερον τάν πνευματικόν ορίζοντα.

Τά Στοιχεία ήμών ταΰτα δύνανται προσέτι νά πλουτι- 
σΟώσι διά σφζομένων λέξεων έν Νοταρικοΐς έγγράφοις καί 
έν ΐδιωτικαΐς έπιστολαΐς, διά τών ολίγων καί κακώς διατε- 
τυπωμένων γλωσσικών υποδειγμάτων εν ΙΙεριηγηταΐς και 
άλλοις συγχρόνοις τότε συγγραφεΰσι, διά τών έν τφ Έλληνικφ 
λεξικώ τοΰ Γ. Ψύλλα άπαντωσών Αθηναϊκών λέξεων, καί 
ολίγων τοιούτων έν τφ Έλληνογαλλικώ λεξικώ τοΰ Αγγέ- 
λο\ι Βλάχου καί τφ Όμηρικώ τοΰ I. Πανταζιδου, κυρια>ς 
δέ διά τών έκφράσεων,ας παρίσταται λέγουσα, εν τινι κωμφ- 
δία «ό Καρπάθιος» τοΰ "Ελληνος ηθοποιού Σωτηρίου Καρ- 
τεσίου, Α θηναία  γραία Κασιοΰ όνομαζομένη.

Καί είς τάς παροιμίας τοΰ Θ. Βενιζέλου άπαντώσι φρά
σεις Άθηναϊκαί, ώς καί εϊς τά έν τή Αρχαιολογική έφη
μερίδι γνωστά σημειώματα τοΰ Κ. Πιττακη προς αποδειξιν 
τής συνεχείας τής Ελληνικής φυλής.

Λέγεται δτι λεξιλόγιον Αθηναϊκόν ανέκδοτον κατέλιπεν 
ό μακαρίτης Σ. Φιντικλής, καέν μετά τών λοιπών σημειω
μάτων του τή έντολή του.

1 ”Ιδε καί ήμετέραν Ιστορ ίαν ’Αθηναίων τόμ Α'. σελ. go—93 , 
346 — 35° καί τόμ. Γ '. σελ. 224 — 226.

2 Ά ρ ιθ . 3° τοϋ 1852 καί άλλαχοϋ.
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Έ ν  Ά ·& η ν α ις , Τ υ π ο γ ρ α φ ε Ι ο ν  « Ε σ τ ία

Σπουδαία τέλος πηγή πρός πλουτισμόν τοΰ Αθηναϊκού 
ιδιώματος δύναται νά είναι ή μελέτη τών τοπογραφικων 
ονομάτων τής Αττικής.

Λ Ε Ξ Ε Ι Σ
Α

’Αγάλικο  (γαλακτερόν, νωπόν, εύκολόθραυστον. Συνήθως αμυγ- 
δαλον. Πρβλ. τσάγαλο).

'Ά γλω σ σ η  ( Αγριάδα).
'Α γρ ιά δα  (χόρτον άγριον, καταστρεπτικόν εις τας αμπέλους ιδίως, 

έξ ο ί καί άγλω σση  ώνομάζετο, μή λεγομένη εκ φοβου ονομαστί). 
Ά γρ ια μ ά δ α  (χάραγμα, χαραγμάδα τής θύρας).
Ά γρ ιομερ ινό  (τό θηρευόμενον ζφον, π. χ. λαγωος, ελαφος και

Ιδίως λαγωός).
Ά ξ ο ν μ α τα  (ρόκαις, χορτον).
Ά η τ ο ν ύ χ ι  (είδος σταφυλής). , , , .
Αίν'ε καί αΐνη  (μωρέ καί μωρή, η μαρη· εφωναζον συνήθως 

«αίνε σου» ή αίνή σοίι» - μωρέ σύ ή καλέ συ). , , ,.
’Α κ μ ή  (άκρον αντικειμένου, π. χ. έβαλε τήν σκαλα στήν ακμη). 
’Α κ ό μ η  (λοιπόν. Κατά τήν διήγησιν π. χ. «Καί τί κάνετε ακόμη, 

καλά εΐσαστε;).
eΑ λακάτο ι και άλάτσι (τό άλας).
‘Α λατσάτικο  (ό φόρος τοΰ άλατος).
’ Α λικο  (χρώμα ερυθρόν ανοικτόν).
Ά μ π ε λ ό χ ι  (τό) (ή μαλάχη, φυτόν). , , , , , ,
Ά να τσ οϋκ λ ια σ μα  (υφαντικός δρος) (εκ τοΰ ανα και κύκλω μα). 
Ά να κλα ρόνει (πετςί βλαστούς ένφ ή ρίζα ερπύζει έπι τοϋ εδάφους) 

πρβλ. «Άνακλάρωτσεν ή βροΰβα θέλει κ α ί ό  σφογγός γυναίκα». 
Ά να χουμω τό  (γεμάτον εως επάνω, επι ξηράς ύλης, λ. χ. αλεύρου). 
'Α νεμόχορτο  (άγριον χόρτον, εχον μικρά τραχέα φύλλα, καθαρι-

ζον θαυμασίως τήν ύαλον). ,
’Α ντηρας  (πρανές λόφου· ή λέξις έν χρήσει και σήμερον εν Αιγινη).
' Α παναπανω χοϋ  (ίο εν επάνω εις το αλλο^.  ̂ (
Ά π ο κ α ή λη ς  (ο ψήνων εϊς κλίβανον, ε’ις δν έψησαν προηγουμέ

νως άλλοι).
' Α π ό κ ε ι  (κατόπιν συνήθως έν διηγησει). (
Ά π ο λ ιφ ά δ ι  (τό υπόλοιπον τοϋ σάπωνος τών πλυντηρίων συνήθως).
' Α πολυσώ νας  (ή άδεια τοϋ νά συλλέγωσιν οί πτωχοί τόν πεσοντα 

έπί τής γης καί έγκαταλειφθέντα ύπό τών συλλεξαντων τον
έλαιοκαρπόν). , , _

'Α ποσβολω μένος  (άναυδος π. χ. εμεινε αποσβολωμένος)· το ρήμα 
αποσβολώνω, ο αόριστός αποσβολώ θηκα  (τσες, τσε).

Ά ρ ά ν τα  (εΐδοΰ τραχανά).
' Α ρπεδόνι (ή άκρα τοΰ υφάσματος). ( , ,
Ά σ τ ιβ η  (ξηρόν αγκάθι· ή λέξις έν χρήσει και σήμερον εν Αίγινη). 
’Ά φ ρ α  (άφρός).
”Α χιουρα  (άχυρα).

Τοπογραφ ικά

Ά μ π ελο υρ γε ΐο  (κατά τήν όδόν Πειραιώς).
Ά ν α β ρ υ τή  (Πατήσια).
Ά ν ά κ α σ α  (πλησίον Πύργου τής Βασιλίσσης).
’Ανάλατος  (πρός τό Φ άληρον ’ίχνη χωρίου καταστραφεντος). 
'Α ράδα  (Χαλάνδρι).
*Α ρ ά π ικ α  (ή Μεσία Φαλήρου· σήμερον Τζιτζιφιες).
'Α ρκούδα  (Μαροΰσι).
Ά ρ μ ό ν ι  (πρός τήν Φυλήν).
"Α στρηφος  (Έλαιών).
Ά χ λ α δ ό κ α μ π ο ς  (Χαλάνδρι).

Β
Β αργεστισιά  (άπαιίδησις· πνευματική κυρίως) π. χ. βαργέστηκα, 

βαργέστητσε ή καρδιά μου).
Β ο ΐ  καί ή β ο ΐ (μπά !)
Β ουβάλι (είδος λίκνου).
Βουτσία  (τά βυτία).

Τ οπογρα φ ικά
Β ασιλική  (πλησίον Καλλιθέας- άλλαχοΰ Βασιλικό καί Βασιλικά). 
Β ελέμ ι (Μαροΰσι).
Β οϊδοπνίχτης  (’Άγχεσμος).
Βουνό  (φυλακαί Συγγροΰ (νερό τοϋ Βουνοΰ).
Β ούθουλας  (ή Καλλιρρόη κατά τήν 'Αγίαν Φωτεινήν οπου 0 

μικρός καταρράκτης τοΰ Ίλισσοϋ !)
Β ουθοϋλοι (πλησίον Α γία ς Τριάδος).
Βουρλοπόταμο  (Παλαιόν Φάληρον).
Β ρω μοφράκι (όδός Πειραιώς).
Βρω μοπήγαδο  (Π. Φάληρον). ['Έπβται συνέχεια]

A O N

"Ε καστον ετος τοϋ Δ ΙΠ Υ Α Ο Υ  άποτελεΐτα ι εξ 2 4  φύλλω ν.
’Ε τήσ ια  συνδρομή Δρ. 12. — Διά τά μέλη του Συλλόγου Δρ. 10
11Ε κα στον  φύλλον λεπ τά  5 0 .
Διά πασαν πληροφορίαν ό ϋέλω ν α π ευ θ ύ νετα ι είς τό Γραφείο·) 

τοϋ Τ υπογραφ είου Κ . Μάϊσνερ κα ι Ν. Κ αργαδονρη, όδόι 
Ίπ π ο κ ρ ά το υ ς  άριϋ·. 13.

jjlgf- Ε ίς  τό προσεχές φύλλον θ έλει δημοσιευθη  πλη ν  τώι 
άλλων κ α ι ερμηνεία τής είκόνος τοΰ α' φύλλου π ερ ί τών ει 
Σεβαστουπόλει 'Ελλήνων εθελοντώ ν, ώς κ α ί συμπληρω τικά  
τινα π ερ ι τώ ν εν τώ  α ύτφ  φ ύλλφ  λαϊκών παραδόσεων.
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