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ί

Ό ένταΰθα «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» πρός άλλαις κοι- |
νωφελέσιν έργασίαις αύτοΰ ύπέρ τής ένισχύσεως τής έθνικής παιδεύ- 
σεως καί τής τών γραμμάτων προαγωγές και διαδόσεως, ήοξατο 
άπό ένός -ίίδνι έτους έκδίδων καϊ άξιον λόγου μηνιαΐον περιοδικόν 
φιλολογικόν και έν γένει έπιστημονικόν σύγγραμμα ύπό τό όνομα 
Παρνασσός. ’Εκ τών άχρι τοΰδε έκδοθέντων τευχών αύτοΰ και .
έκ τών ύστερων καταδεικνύεται ή χρησιμότης του. Έπιθυμούντες [
νά παράσχωμεν την δυνατήν ήμΐν ύποστήριξιν είς τό προκείμενον κοι- |
νωφελές έ'ργον, συνιστώμεν ύμΐν τε και τοϊς παρ’ ύμΐν κ.κ. καθηγηταΐς ι
αύτό, ϊνα γένωνται όσοι άν προαιρώνται συνδρομηταϊ αυτού, δπως ,, 
διά τούτου ένισχυθή ή έκδοσις αύτοΰ.

Έν ’Αθήναις τή 8 ’Οκτωβρίου 1877.

Ό 'Υπουργός
Θ. Π. Δηλιγιαννης

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρός τούς κ. κ. Γυρινασιάρχας καϊ Σχολάρχάς.

Και άλλοθεν καϊ έκ τής ύπ’ άριθ. 651 έγκυκλίου τοΰ καθ’ ήαάς 
ύποοργείου τή 8 ’Οκτωβρίου 1877 έκδοθείσης, γνωρίζετε ότι ό έν- 
τα.ΰθκ φιλολογικός σύλλογος «Παρνασσός» έκδίδει χάριν τής κοινής 
ώφελείας, συμφώνως δέ και πρός τήν αποστολήν αύτοΰ, περιοδικόν 
σύγγραμμα φερώνυμον τοΰ συλλόγου. Έν τούτφ καταχωρίζονται 
λόγου άξιαι διατριβαί, και ποικίλων γνώσεων πάροχοι σημειώσεις, 
έργα λογίων. Έπιθυμούντες χάριν τής έκ τής έκδόσεως αύτοΰ ώφε- 
φελείας νά ένισχυθή κατά τό δυνατόν αύτό, έθεωρήσαμεν ότι συμ
βάλλεται ίκάνώς είς τοΰτο ή έν αύτφ καταχώρισις διατριβών κα'ι 
σημειώσεων αρχαιολογικών ανακαλύψεων, περί λειψάνων αρχαίων 
ηθών και εθίμων σωζομένων αύτουσίως ή κα'ι κατά τύπον καϊ πα
ραλλαγής έν ταΐς νΰν συνηθείαις τοΰ ’ιδιωτικού κα'ι κοινωνικού βίου, 
περί λέξεων καί όρων έν τή διαλέκτφ τοΰ κοινού λαοΰ διατηρουμέ- 
νων έν τύπφ παροιμιών ή αξιωμάτων. Ή διά περιοδικού διακοίνωσις 
τοιούτων αντικειμένων, παρέχει αφορμήν άλλως καϊ τοϊς λογίοις είς 
περαιτέρω έρεύνας καϊ εξιχνιάσεις τών φυλετικών σχέσεων τών δια
φόρων κοινοτήτων καϊ τοΰ έθνικοΰ βίου, σώζει δέ ταΰτα έκ τοΰ 
έξαφανισμοΰ, εις δν ό χρόνος κα'ι ή δσημέραι έπισυμ,βαίνουσα μετα- 

. τροπή τής βιώσεως τά καταδικάζει.
Οί προαιρούμενοι ΐνα καϊ ούτω χρήσιμον τήν φιλομουσίαν καϊ ικα

νότητα αύτών καταστήσωσι, θέλουσι στέλλει τά έκάστοτε είς γνώ- 
σιν αύτών περιερχόμενα όπωςδήποτε τοιαΰτα εύρήματα κατ’ εύθεϊαν 

'■ πρός τήν έπιστασίαν τής έκδόσεως τοΰ ούτωσϊ συσταινομένου περιο
δικού ό Παρνασσός.

Έ» Άθήναις τή 23 Ιουνίου 1880.
Ό 'Υπουργός

Ν. Μαυροκορδατοχ
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Τής έκδόσεως τού περιοδικού επιστατεί έπιτροπείκ συγκείμενη έκ |

τών κ.κ. Παναγιάτου Ί. Φέρμ,που, Λημητρίου Κ. Κοκκίδου, Ίωάννου 
ΣακκεΛΙωνος χαλΤιμοΛέονΐος ’ΗΛιοηούΛου καϊ προεδρευομένη ύπό τοΰ 
προέδρου τοΰ Συλλόγου χ. Σίμον MitaJarOv,

• : ί .<· : ·.· .■, C ϊ
'■7 7'7; ν ί

1ο

Όφείλομεν τφ τέως γυμνασιάρχη κ. Ν. Πετρή άνάλυσιν τοΰ υπο
μνήματος, δπερ ό πρώσσος λοχαγός Έσχενβούργ άνέγνω ένώπιον 
της έν Βερολίνφ άρχαιολογικης έταιρίας περϊ τοΰ πεδίου τής έν Μα- 
ραθώνι μάχης. Ευχάριστου ητο άν ό αξιότιμος γυμνασιάρχης έξέθετε 
λεπτομερέστερου τά έπιχειρήματα τών κρίσεων τοΰ άρχαιολογοΰντος 
λοχαγού. Έκ τές περιλήψεως, ήν ό κ. ΙΙετρής άνεκοίνωσε τοΐς άνα- 
γνώσταις τής «Έβδομάδος» ούδέν νέον προσφέρεται. 'Η κυρία έργα- 
σία τοΰ κ. Έσχενβούργ ήν ή καταμέτρησις του πεδίου, έκ δέ τών 
διαστάσεων δ σοφός: γερμανός έξάγει τό συμπέρασμα, δτι έν αύτφ 
δέν ύπήρχε χώρος πρός πάράταξιν όλου τοΰ περσικού στρατού· τούθ’ 
δπερ ύποστηρίζει ύποδεικνύων ώς ανέφικτου τήν έν τοΐς πλοίοις έπι- 
βίβασιν τοΰ στρατού αύθημερόν μετά τήν μάχην.

Η καταμέτρησις τοΰ μαραθωνίου πεδίου έγένετο^ προ έτών παρ’άλ- 
λων, και παρά τοΰ Φίνλεϋ, όρίσαντος τό μήκος άπό' μεσημβρίας πρός 
άρκτον είς 6 άγγλ. μίλλια, ήτοι χιλιόμετρα 9,650, κα'ι τό πλάτος 
κατ’ έλάχιστον είς 1 1/2 άγγλ. μίλλιον, ή χιλιόμετρα 2,400, ένφ ό 
πρώσσος λοχαγός θέτει στρογγύλους άριθμούς μήκους δέκα, καϊ πλά
τους τριών χιλιομέτρων. Τήν δέ δόξαν δτι κατά τήν μάχην μέρος 
μόνον τοΰ περσικού στρατού ήγωνίσατο έξέθηκαν πολλοί τών νεω- 
τέρων ιστορικών, στηρίζοντες αύτήν είς τό δυσανάλογον τού άριθμού 
τών φονευθέντων πρός τόν δλον άριθμόν τού’περσικού στόλου. Έπϊ 
τούτοις ό Έρν. Κούρτιος οίκοδομεϊ τήν διήγησιν δτι Λί Πέρσαι στρα
τηγοί, κρίνοντες δυσχερή τήν διά ξηράς πορείαν είς τό άστυ άπό 
Μαρθώνος, μετά τήν κατάληψιν: τών διόδων τού Πεντελικού ύπό τών 
’Αθηναίων, άπεφάσισαν νά έπιχειρήσωσι άλλοθι τήν άπόβασιν’ ήδη 
δέ είχεν έπιβιβασθή έπϊ τών πλοίων μετά τού ιππικού τό ήμισυ τού 
περσικού στρατού, δτε ό Μιλτιάδης προσέβαλε.τούς έπί τής ξηράς- 
άπολειπομένους, πριν ή προφθάσωσι νά, παραταχθώσιν είς μάχην Ο*.
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δέ Ιταλός CasagcauHi αντιτάσσει τήν έξήγησιν δτι, ένεκα τής συν
ωμοσίας τών Άλκμεωνιδών ό Άρταφέρνης είχεν έπιβιβασθή έπί τών 
πλοίων μετά τοΰ ίππικοΰ και τοΰ ήμίσεος τών πεζών, περιμένων τό 
σημεϊον τής άσπίδος, δπως άποπλεύση εις Φάληρον, ένφ δ Δάτις 
μετά τοΰ έτέρου μέρους τών πεζών παρέμενεν έν τφ μαραθωνίφ 
πεδίφ άπασχολών τόν στρατόν τών Αθηναίων. Κατ’ εκείνην δέ την 
ημέραν ό Μιλτιάδης ώφελήθη έκ της διαιρέσεως τοΰ περσικού στρα
τού ϊνα προσβάλη τούς ύπό τόν Δάτιν, άμηχανοΰντος τοΰ Άρταβά- 
ζου ν’ αποβίβαση τούς ύπ’ αυτόν πρός βοήθειαν τών μαχομένων έπϊ 
τής ξηράς.

Τα διηγήματα ταΰτα, δσον αν ωσιν εύφαντασίωτα καί γλαφυρώς 
γεγραμμένα,'δέν είναι ιστορία. Ό -δέ πρώσσος λοχαγός, προσερχόμε- 
νος έπίκουρος τφ γερμανφ ίστορικφ, προέθετο νά παράσχη τάς γεωμε
τρικά» καί π.ολεμικάς αύτοΰ γνώσεις, ίσχυριζόμενος δτι ό χώρος τοΰ 
μαραθωνίου πεδίου είναι μόλις άποχρών πρός άνάπτυξιν μίάς πρωσσι- 
κής ταξιαρχίας· ώστε δέν ήδύνατο έν αύτφ νά παραταχθώ είς μάχην 
ό πολυάριθμος περσικός στρατός. Άλλά κατά τήν διήγησιν τοΰ αρ
χαίου, καί σχεδόν συγχρόνου τής μάχης, ιστορικού, οί στρατηγοί τών 
Περσών άπεβίβαραν είς τ,ό μαραθ· πεδίον τό τε πεζικόν καί τό ιππι
κόν, μηδόλως ύποπτεύον τες οτι οί Αθηναίοι ήθελον άποστείλει έκεϊσε 
στρατόν, ή οτι άλλοθι ποΰ τής Αττικής .ήθελόν άντεπεξέλθει πρός 
μάχην. Οΐ στρατηγοί έξελέξαντο τό μαραθ. πεδίον ένεκα τών ευ
κολιών τάς οποίας παρείχε, διά τό ευλίμενον, καί τό βάθος τοΰ πυθ- 
μένος τής θαλάσσης, .είς τήν άποβίβασιν τορ στρατοΰ, δπως έκεΐθεν 
όδεύ,στ) προς ,τό ά',στυ. Τό ζήτημα λοιπόν ήτο άν τό μαραθ. πεδίον 
παρεϊχεν αρκετόν .χώρον πρός στρατοπέδευσιν τών Περσών. Οί πλεί · 
στοί έκ τών νεωτέρων, οΐτινες ύπό τήν εποψιν ταύτην έξήτασαν τό 
πεδίον, καί .αυτός ό κ. Έσχενβούργ, περιορίζουσι τό στρατόπεδον 
τών Περσών είς χώρον άποτελοΰντα μόλις τό τεταρτημόριον τοΰ πε
δίου, μεταξύ τής πρός βορράν λίμνης, καί τοΰ ποταμού τοΰ κατερχο- 
μένου έξ Οίνόης (Μαραθώνα) διά μέσου τοΰ πεδίου. Άρκεϊ δέ μόνον 
βλέμμα έπί τοΰ χάρτου, δπως έκαστος πεισθή δτι τό μαραθώνιον .πε
δίον συνεχόμενον μετά τοΰ Τρικορύθου, ήτοι άπό τοΰ Ηρακλείου έκ 
μεσημβρίας (Άργαλίκι) μέχρι τών λόφων τοΰ ‘Ραμνοΰντος (Έβραιο- 
κάστρρυ), ένθα λήγει τό πεδίον Τρικορύθου πρός βορράν, χωροΰσιν 
ΐνα στρατοπεδεύσωσιν ούχί μυριάδες,άλλ’ εκατομμύρια άτάκτου στρα
τού. Ό Κούρτιος ύποτίθησιν δτι οί στρατηγοί τών Περσών ήπατή- 
θήσαν ώς πρός τόν χώρον τοΰ μαραθων. πεδίου, ύπολαβόνήες ώς λει-
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μώνα την χλοάζουσαν έπιφάνειαν της έλώδους λίμνης. Ήδύνατο εις 
τοιαύτην άπάτην νά ΰποπέσνι δ ‘Ιππίας ; Άρα δέν έγίνωσκε τόν Μα-· 
ραθώνα ; Νυν όμωςπρόκειται περί τούτου Ιδίως, άν 6 περσικός στρα
τός έστρατοπεδευμένος έν τφ μαραθων. πεδίφ ήδύνατο άπας νά με- 
τάσχη τοΰ άγώνος. Παράδοξον δ’ είναι οτι ένώ διατείνεται δ πρώσ- 
βος'λοχαγός, δτι τό μαραθ. πεδίον δέν έχώρει τδν περσικόν στρατόν 
ΐνα παραταχθώ, περιορίζει τό στάδιον της μάχης εις έλάχιστον μέ
ρος τοΰ πεδίου, έναντίον τών δεδομένων ύπό της ιστορίας, καί της 
πολεμικής τέχνης.

Ό Ηρόδοτος διηγείται, δτι μαθόντες οί Αθηναίοι την άπόβασιν 
τοΰ περσικού στρατού έδραμον εις Μαραθώνα, καί έτάχθησκν έν τφ 
τεμένει τοΰ Ήρακλέους. Άλλοτε έν τώ Παρνασσού έξέθηκα τούς λό
γους, δι’οΰς πείθομαι δτι ί) αρχαία κώμη τοΰ Μαραθώνος έ'κειτο δπου 
νΰν τό χωρίον Βράνά,τό δέ τέμενος τοΰ Ήρακλέους εις τούς πρόποδας 
τοΰ'όρους ’Αργαλίκι, "Οταν ό αρχαίος ίς-ορικός αναφέρει τόν Μαραθώνα 
ώς τόπον άποβάσεως, ς-ρατοπεδεύσεως, συμπλοκής τών πολεμίων κρα
τών,εννοεί βεβαίως οΰχί την κώμην άλλά τόν δήμον, έκτεινόμενον άπό 
Προβαλίνθου μέχρι Τρικορύθου έκ μεσημβρίας πρός άρκτον, κα'ι άπό 
της θαλάσσης μέχρις Άφίδνών (Σπάτα-’Απάνω Σούλι) περιλαμβάνοντα 
δέ τάς κώμας Μαραθώνος, Οίνόης, Τρικορύθου, Προβαλίνθου, άποτε- 
λούσας την άλλοτε δωρικήν τετράπολιν. "Ωστε έκ τών φράσεων τοΰ 
ιστορικού δέν ποριζόμεθα την λύσιν τοΰ ζητήματος,ποΰ έκειτο ή κώμη 
τοΰ Μαραθώνος, κάί τό στρατόπεδον τών ’Αθηναίων η τών ΓΙερσών. 
Άλλ’ οτι οί ’Αθηναίοι έδτράτοπέδευσαν εις τούς πρόποδας τοΰ όρους 
Άργαλίκι, καί δτι έπ'ι τοΰ λόφου τοΰ μεταξύ τοΰ παρά την Προβάλιν- 
θον έλους, κάί τοΰ χωρίου Βρανά, έ'κειτο τό τέμενος τοΰ'Ήρακλέους 
προκύπτει έκ τών περιστάσεων της στρατείας τών Αθηναίων, καί 
τών θέσεων τών πολεμίων στρατών. Τό άρμοδιώτερον μέρος τοΰ κόλ
που πρός άποβίβασιν τού στρατού ην τό πρός δυσμάς της Κυνοσού- 
ρας, προφυλάσσόμενον ύπό της προεκτάσεως τού άκρωτηρίου,-καί 
έχον βαθύτατα υδατα, ώστε η άπόβασις τών άνδρών καί τών ίππων 
έγίνετο αμέσως άπό τών πλοίων έπί της ξηράς. Άλλ’ έκεΐ άποβάντες 
οΐ βάρβαροι έγένοντο κύριοι τοΰ πεδίου άπό της πρός βορράν λίμνης, 
καϊ της πηγης Μακαριάς, μέχρι τοΰ όρους. Άργαλίκι καί τοΰ πρός 
νότον έλους. Οί Αθηναίοι ηδύναντο νά φθάσωσιν είς τόν Μαραθώνα 
η διά της όδοΰ, ητις διερχομ.ένη: μεταξύ τού ‘Υμηττού καί τού Πεν
τελικού διά Γαργηττόΰ,Παληνης (Χαρβατίου), Προβαλίνθου, ά'γειείς

1 «Παρνασσού» τόμ. Η', τεύχος Μαρτ ίου 1884,
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το πρός άνατολάς άκρον της μεσημβρινής πλευράς τοΰ μαραθ. πεδίου, 
ένθα τό έλος, ή διά τής όδοΰ-ίητις διερχομένη έκ δυσμών τοΰ Πεντε- 
λικοΰ (Κηφισιάς) και τοΰ όρους Άφορισμοΰ, έκβάλλει έ’ις τό χωρίον 
Βρανά, άποτελοΰν τό έτερον πρός δυσμάς άκρον τής μεσημβρινής πλευ
ράς τοΰ μαραθ. πεδίου. Ή πρώτη ήτον δμαλοτέρα, ή δεύτερα συντο- 
μωτερα. Αλλ , είτε διά ταύτης, εί'τε δι’ εκείνης άφικόμενοι είς τό 
μαραθ. πεδίον, δέν ηδύναντο νά προβώσι περαιτέρω, κάϊ τό καταλλη- 
λοτατον μέρος προς στρατοπεδέυσιν αύτών ήτον ό έν τώ μ,έσφ τής 
μεσημβρινής πλευράς τοΰ πεδίου λόφος, εις δν άπολήγει τό όρος Άρ- 
γαλικι, καϊ έφ ου τίθεται τό τέμ,ενος τοΰ Ήρακλέους. Διότι πέραν 
τής θεσεως έκείνης οί Πέρσαι ήσαν κύριοι τοΰ πεδίου, ούδέ συνέφερε 
τφ ολιγαριθμφ στρατω τών ’Αθηναίων ν’ άντιπαρατάχθή κατά τών 
Περσών εις την πεδιάδα. Έκ τής θέσεως έκείνης οί ’Αθηναίοι κατώ- 
πτευον πάν κίνημα τοΰ έχθροΰ, κυρίως δέ έκ τής θέσεως έκείνης έδέ- 
σποζον τών δυο οδών, δι’ ών οί Πέρσαι ηδύναντο νά δδεύσωσι πρός 
το άστυ. Πάσα άλλη βορειότερα διάβασις, καί ή διά της Οινόης αύ- 
της, ήτον άπορος τοϊς Πέρσαις διά τό δύσβατον τών όρέων, καϊ τό 
μήκος τής αποστάσεως έξ ’Αθηνών. Ό κ. ’Έσχενβούργ θέτει τό στρα- 
τοπεδον τών ’Αθηναίων έπϊ τοΰ όρους Κοτρώνι, μεταξύ Βρανά καϊ τής 
χαράδρας τής Οινόης (Μπέη) διότι έν τή θέσει έκείνρ ειχον όί ’Αθη
ναίοι ησφαλισμένα τά νώτα διά τών ύπερκειμένων όρέων, ηδύναντο 
δέ να οδευωσι πρός τά πρόσω διά τής χαράδρας, νά μάχωνται έπι 
τοΰ πεδίου, καϊ αύθις ύποστρέφωσι διά τών κοιλάδων. Άλλ’ έκ τών. 
υστέρων άποδεικνύεται άνυπόστατος ή ύπόθεσις, ότι σκοπός τών Ά- 
θηναιων στρατηγών ήτο νά παρενοχλώσι τούς Πέρσας διά συνεχών 
ακροβολισμών, οΐτινες ό’σον όλίγην άν έπροξένουν άπωλειαν άνδρών, 
ήν αυτή μεγάλη ζημία τοϊς Έλλησιν, άνεπαίσθητος δέ τοϊς έχθροϊς. 
Εκ δε τοΰ ύψώματος έφ’ ού τίθεται τό Ηράκλειον είχον οί ’Αθηναίοι 

επίσης ησφαλισμένα τά νώτα, ένόσφ έκώλύον τήν διάβασιν τών Περ
σών δια Βρανά ή διά Προβαλίνθου. Τιθεμένου έξ έναντίας τοΰ ’Αθη
ναϊκού στρατοπέδου έπϊ τοΰ όρους Κοτρώνι παρά τήν χαράδραν, άπ- 
ελείπετο τοϊς Πέρσαις εντελώς έλευθέρα ή πρός τό άστυ οδός διά Προ- 
λίνθου· έπιτυγχάνοντες δέ οί Πέρσαι νά καταλάβωσι τήν θέσιν τοΰ 
χωρίου Βρανά ηδύναντο άμέσως ν’ άποκόψωσι πάσαν συγκοιναινίαν 
τοΰ στρατοΰ τών ’Αθηναίων μετά τοΰ άστεως, καϊ νά καταλάβωσιν 
αυτό έρημον ύπερασπίσεως. Συνεπείς τής ύποθέσεως ότι τό στρατό
πεδον τών Αθηναίων έκειτο παρά τήν Χαράδραν τής Οινόης ό Έ- 
σχενβουργ θέτει τό πεδίον τής μάχης μεταξύ τοΰ έξ αύτής ρέοντος 
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ποταμοΰ καί τής λίμνης· διά δέ τής ύποθέσεως ταύτης περιορίζει 
τό μέν στρατόπεδον τών Περσών έντός τοΰ ήμίσεως τοΰ χώρου τοΰ 
μαραθ. πεδίου, τό δέ πεδίον τής μάχης έντός δρίων μή έπιτρεπόν- 
των τήν άνάπτυξιν μιας πρωσσικής ταξιαρχίας.

Ό Ηρόδοτος όμως άναφέρει «ώς άπείθησαν οί ’Αθηναίοι (έλαβον 
τό παράγγελμα τής έφόδου εις ήν ήσαν τάξιν, τροχάδην) δρόμφ ΐεντο 
εις τούς βαρβάρους- ήσαν δέ στάδιοι ούκ έλάσσονες τό μεταίχμιον 
αύτών ή οκτώ1· οί δέ Πέρσαι δρέοντες δρόμφ έπιόντας παρεσκευά- 
ζοντο ώς δεξόμενοι». Αί πληροφορίαι αύται ύποστηρίζουσι μάλλον 
τήν γνώμην ότι οί μέν ’Αθηναίοι ήσαν τεταγμένοι έπϊ τοΰ ύψώμα- 
τος, εις δ λήγει τό όρος Άργαλίκι, οί δέ Πέρσαι εΓχον καταλάβει 
τό πεδίον καθ’ δλον τό μήκος έξ άρκτου πρός μεσημβρίαν, μέχρις 
οκτώ σταδίων άποστάσεως άπό τοΰ στρατοπέδου τών ’Αθηναίων 
ώστε δ στρατός τών Περσών ήδύνατο νά κινήται έπϊ έκτάσεως χι
λιομέτρων, ούχϊ 4X3 κατά τούς ύπολογισμούς τοΰ Έσχεμβουργ, 
άλλά 9χ3. Έκ τής διηγήσεως τοΰ άρχαίου ίστορικοΰ βεβαιοΰται 
ότι οί βάρβαροι ούδόλως προσεδόκων τήν έπίθεσιν τών’Αθηναίων, 
ΐδόντες δέ αύτούς δρόμφ ■ έπιόντας παρεσκευάζοντο ώς δεξόμενοί, 
χωρίς νά κινηθώσι πρός τά πρόσω, ή νά μεταβάλωσι θέσεις. Άρξα- 
μένης δέ τής μάχης «τό μέν μέσον τοΰ στρατοπέδου ένίκων οί βάρ
βαροι, καϊ ρήξαντες έδίωκον εις τήν μεσόγαιαν, τό δέ κέρας έκάτε- 
ρον ένίκων ’Αθηναίοι τε καϊ Πλαταιέες· νικώντες δέ τό μέν τετραμ- 
μένον τών βαρβάρων φεύγειν έ'ων, τοίσι δέ τό μέσον ρήξασιν αύτών 
συναγαγόντες τά κέρεα άμφότερα έμάχοντο, καί ένίκων ’Αθηναίοι· 
φεύγουσι δέ τοίσι Πέρσνισι εΐποντο κόπτοντες, ές δ ές τήν θάλασσαν 
άπικόμενοι πΰρ τε έ'τεον κτλ.»

Έκ τών πληροφοριών τούτων, περί τής ακρίβειας τών δποίων δέν 
υπάρχει λόγος άμφιβολίας, προκύπτει κατ’ έμέ πιθανώτατον τό συμ
πέρασμα, οτι ή μάχη συνήφθη άκριβώς εις τό σημεϊον τοΰ. πύργου 
καϊ τοΰ λοφίσκου (σωροΰ) τοΰ ύποτιθεμένου ώς τύμβου τών πεσόν- 
των Αθηναίων. Τοΰτο άπέχει άκριβώς οκτώ στάδια άπό τοΰ Άργα- 
λικίου. Εις τό σημεϊον τοΰτο οί ’Αθηναίοι συνήντησαν τούς Πέρσας, 
καί έκεϊ έ'πεσαν οί έν τω κέντρω μαχόμενοι. Έάν δ λοφίσκος δέν 
καλύπτη τά οστά τών ήρώων, πιθανώς άνυψώθη ώς τό τρόπαιον τής 
μάχης έφ’ ού χώρου συνήφθη. Ό Λήκ ύποτίθησι τούς Αθηναίους 
πάρατεταγμένοος άπό-τοΰ Ηρακλείου μέχρι τοΰ ποταμοΰ τής Οινόης

1 ’Οκτώ στάδια άπετέλουν έν ρωμαϊκόν μιλλιον, ή 560 γαλλικούς πόδας. 
"Ορα κα'ι προσθήκην έν τελεί.
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(Σεφερι $ Μπέη) τούς δέ Πέρσας έχοντας τό αριστερόν έπί του ίλους,' 
του δεξιού έκτεινομένου. μέχρι τ^5ς Μακαρίας (Κάτω Σούλι). Άλλ’ 
ή παράταξις αύτη (πρός ήν πλησιάζει ή ύπόθεσις τοΰ Έσχεμβουργ) 
είχε τά άτοπα ότι άφινεν όλοσχερώς άπροστάτευτον και έλε.υθέραν 
εις τούςΠέρσας τήν οδόν τής Προβαλίνθου, ύποτίθησι δέ τούς Αθη
ναίους τεταγμένους είς τήν πεδιάδα, έναντίον τών πληροφοριών τών 
αρχαίων ιστορικών, καί κινδυνεύοντας έν περιπτώσει ήττης ν’ άπο- 
κλεισθώσιν έν τη στενωπφ τοΰ Βρανά. Ό Φίνλεϋ θέτει τόν στρατόν 
τών Αθηναίων παρατεταγμένον κατά πλάτος τοΰ πεδίου, έχόννων 
τδ δεξιόν έπί τής παραλίας, καί τό αριστερόν είς τούς πρόποδας τοΰ 
ορούς Κοτρώνι, τό δέ κέντρον ακριβώς έπί τοΰ σωρού' παραλλήλως 
δέ τό στρατόπεδον τών Περσών ίχον τό αριστερόν έπί τής παρα
λίας, καί τό δεξιόν μέχρι τοΰ όρους Κοτρώνι παρά τό Σέφερι. Άλλ’ 
έπί τη υποθέσει ταύτη τδ μεταίχμιον άπο τού στρατοπέδου τών 
Αθηναίων έπί τοΰ Ηρακλείου μέχρι τής συναντήσεως τών πολεμίων 
στρατών ήτον ούχί οκτώ, άλλ' εί'κασι σταδίων. Κατά τήν.. έμήν 
γνώμην οί βάρβαροι ήσαν έστρατοπεδευμένοι καθ’ ολον τδ μήκος καί 
τό πλάτος τοΰ μαραθων. πεδίου άπό τής λίμνης μέχρι τοΰ σωρού, 
έποφθαλμιώντες έκατέρφ τών εις τδ άστυ άγουσών οδών, άλλα μή 
τολμώντες νά προχωρήσωσιν ένόσφ ήδύναντο οί Αθηναίοι νά έπι- 
τεθώσιν αΰτοΐς έκ τών νώτων άπό-τών υψωμάτων τοΰ Άργαλικίου. 
Μετά έπτά ή οκτώ ήμερών προσδοκίαν τών άντιμετώπων στρατών, 
οτε συνείθισαν οΐ Αθηναίοι βλέποντες άφόβως τήν μηδικήν έσθήτα, 
καί περιήλθεν ή πρυτανεία είς τόν Μιλτιάδην, οί Αθηναίοι παρα- 
ταχθέντες έπί τοΰ Ηρακλείου πρός μάχην, κατέβησαν είς τδ πεδίον, 
και προσέμιξαν τοϊς βαρβάροις διανύσαντες οκτώ μόνον στάδια άπό 
τοΰ στρατοπέδου αύτών, δήλα δή άπό τοΰ Ηρακλείου μέχρι του 
σωρού.

Διατί δέ τή ήμέρφ εκείνη έγένετο ή έπίθεσις κατά τών βαρβά
ρων ; Άρα διότι δ Μιλτιάδης ειδεν έπιβιβασθέν τδ ήμισυ τοΰ έχθρι- 
κοΰ στρατού έπί τών πλοίων, ϊνα ζητήση άλλοθι εύχερεστέραν άπό- 
βασιν · Ήτον άνάγκη τοιούτου μύθου δπως έλαττωθή ή δόξα τών 
ελληνικών όπλων είς τούς κατά τών βαρβάρων αγώνας ; Οί άρχαΐοι 
Ιστορικοί βεβαιούσιν, ούδέ οί νεώτεροι άμφισβητούσιν, ότι δ Μιλ
τιάδης έμπειρος ών τής τακτικής τών Αθηναίων, καί τής πολεμι
κής τέχνης τών Περσών, άποστρεφόμενος τήν τυραννίδα τοΰ Μ. βα- 
σιλέως, καί έπιβουλευθείς τήν δύναμιν αύτοΰ έπί τής κατά τών Σκυ- 
θών εκστρατείας τού Δαρείου, έ'νεκα τούτων έπανελθών είς Αθήνας 
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άπελάμβανε τήν έμπιστοσύνην τών συμπολιτών, καί τούτων ενεκα 
έξελέγη μετ’ άλλων έννέα στρατηγός πρός άμυναν τής πατρίδος 
κατά τών Περσών. Έκ τών συστρατήγων οί πέντε άπειροι τής πολε
μικής τών βαρβάρων έγνωμάτευσαν νά τηρήσωσι θέσιν αμυντικήν 
έντός τού άστεως, δ δέ Μιλτιάδης ένθέρμως ΰπεστήριζεν ότι ωφειλον 
νά συνάψωσι μάχην έπί τοΰ μαραθ. πεδίου, καί περί τούτου έπεισε 
τδν Πολέμαρχον. Ή γνώμη αύτοΰ ύπερίσχυσεν, άλλά θέλων νά έχγ 
άμέριστον τήν διεύθυνσιν, καί τήν ευθύνην τής μάχης, περιέμενε 
τήν.ήμέραν τής πρυτανείας αύτοΰ. Αΰτη ήν ή 17 Μεταγειτνιώνος 
(12 Σεπτεμβρίου τού έτους 490 π. X.) πρό έννέα ή οκτώ ήμερών 
όρισθεΐσα διά τήν μάχην. Διατί νά παραδεχθώμεν ότι οί Έλληνες 
έπετέθησαν-έξ: αυτοσχεδίου καί άπροόπτως κατά τών Περσών τήν 
ημέραν έκείνην, διότι, είδον αύτούς έπιβιβαζομένους πρός άπόπλουν, 
καί άφοΰ έπεβιβάσθησαν έπί τών πλοίων οί ήμίσεις ; Άπό τής εξό
δου τών Αθηναίων τήν ήμέραν έκείνην έκαραδόκει ό Μιλτιάδης 
όπως συνάψη μάχην., Άφοΰ είχεν ήδη παρασκευάσει τά πρό τού 
στρατοπέδου αύτοΰ, όπως έμποδίση τήν έπίθεσιν τού ιππικού τών 
Περσών, άναλαμβάνων τήν αρχηγίαν άμα τή έφ παρέταξε τδν στρα
τόν, τό μέν μέσον έπί τάξεις όλίγας τδ δέ κέρας έκάτερον ένισχύσας 
πλήθέι, προσήνεγκε τήν νενομισμένην θυσίαν, «ώς δέ σφι τά σφάγια 
έγένετο καλά, ενταύθα ώςάπείθησαν οί Αθηναίοι δρόμω·· ΐεντο είς 
τούς βαρβάρους' οί δέ Πέρσάι δρέοντες δρόμω έπιόντας παρεσκευά- 
ζοντο ώς δεξόμενοι. Αθηναίοι δέ έπεί τε άθρόοι προσέμιξαν τοϊς 
βαρβάροις έμάχοντο . ά.ξίως λόγου». Τοιαύτη είναι ή ιστορία τήν 
όποιαν περί τά είκοσιν έτη μετά τήν μάχην ό Ηρόδοτος ήντλησεν 
έκ στόματος τών έπιζώντων μαραθωνομάχων, καί έπανελάμβανεν 
είς έπήκοον άπάντων τών Ελλήνων. Διατί νά ύποθέσωμεν ταΰτα- 
πάντα μύθους, καί νά δεχθώμεν ώς ιστορίαν τά διηγήματα τών φι- 
λελλήλων, οϊτινες μετά 2,3'50 έτη έμαθον ότι οί Άθηνάϊοι έξαπί- 
ν.ης έπεπεσον κατά- τών Περσών, άμερίμνως εΐσβιβαζομένων έν τοϊς 

■ πλοίοις;
Άλλά διατί δέν φαίνεται ιππικόν κατά τήν μάχην ; έρω,τ^ δ .σο

φός Κούρτιος. Διότι άποβάντες έστρατοπέδ'ευσαν οί Πέρσαι μηδόλως, 
ύποπτεύοντες ότι θέλουσι πολεμήστ) έπί τοΰ μαραθ. πεδίου. Έν τφ- 
στρατοπέδφ ή άρμοδιωτέρα θέσις τοΰ ίππικόΰ ήτο παρά τήν λίμνην, 
δι’ής έρρεεν άφθονον καί καθαρόν ύδωρ, περί ήν υπήρχε χλόη, καί έπί; 
Παυσανίουέφαίνοντο αί φάτναι τών 'ίππων τοΰ Άρταφέρνους (Α' 32). 
Άφ’ ής στιγμής οί Αθηναίοι παρετάχθησαν εις μάχην έν τή άντι- 
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θέτφ πλευρή. τοΰ πεδίου, μετά ήριίσειαν τό πολύ ώραν προσέμιζαν 
τοΐς βαρβάροις, είς άπόστασιν τριών σχεδόν ώρών άπό τής' λί
μνης. Άρζαμένης της μάχης ώς τό πιθανώτερον περί την 6 ώραν 
π. [χ. έλαβον άρα καιρόν οί Πέρσαι νά περισυναγάγωσι τούς'ίππους 
άπό τών πέριζ της λίμνης βοσκών (ή κατά Φίνλεϋ άπό. του πεδίου 
τοΰ Τρικορίθου) καί νά ένιππεύσωσι πρός μάχην πρό της φυγής, τών 
πεζών είς τά πλοία ;

Έπιφέρουσιν οί νεώτεροι έπικριταί—καί πώς συμβιβάζεται ό αριθ
μός τών φονευθέντων Περσών 6400, έάν ήσαν έπί της ζηράς κατά 
την μάχην 200,000 ; Άφοΰ τά κέρατα τοΰ περσικού στρατοΰ έτρά- 
πησαν είς φυγήν οί Αθηναίοι «τό τετραμμένον τών βαρβάρων φεύγειν 
έων’ τοΐσι δέ τό μέσον, ρήζασιν αυτών συναγαγόντες τά κέρεα άμφό- 
τερα έμάχοντο, καί ένίκων Αθηναίοι’ φεύγουσι δέ τοΐσι Πέρσησι εϊ- 
ποντο κόπτοντες ές δ ές την θάλασσαν άπικόμενοι πυρ αί'τεον». Οί 
έν τοΐς κέρασι βάρβαροι τραπέντες εις φυγήν έμειναν ακαταδίωκτοι, 
ολίγων έζ αύτών φονευθέντων. Ή μάχη περιωρίσθη μεταζύ τοΰ κέν
τρου τών πολεμίων καί τών δέκα χιλιάδων Αθηναίων καί Πλαταιέων, 

, έπιπεσόντων έκ τών νώτων κατά τών Περσών, οϊτινες δέν έβράδυναν 
νά έγκαταλίπωσι τό πεδίον της μάχης καταφεύγοντες είς τά πλοία. 
Δέν πρέπει λοιπόν νά φαίνηται ολίγος ό άριθμός τών φονευθέντων 
βαρβάρων λαμβανομένων ύπ’ οψει τοΰ ολίγου τών νικητών, δεκακισ- 
χιλίων, ή τό πολύ ένδεκακισχιλίων, τοΰ οπλισμού τών άρχαίων, καί 
τοΰ μικρού διαστήματος τής διώζεως τών ήττηθέντων, έ'νεκα τού 
βραχυτάτου αποστήματος τού στρατοπέδου αύτών άπό τών πλοίων. 
Ακριβώς δέ ό ύπό τοΰ Ηροδότου οριζόμενος άριθμός τών φονευθέν
των άποδεικνύει τό φιλάληθες τοΰ ίστορικοΰ, μή άποπλανηθέντος 
εις ύπερβολάς έκ φιλοδόζων καυχήσεων τών λαβόντων μέρος είς τήν 
μάχην.

Εις τά παρά- τών νεωτέρων Ιστοριογράφων άντιτασσόμενα πρός 
άναίρεσιν τών πληροφοριών τών άρχαίων, ό Έσχεμβούργ προσθέτει 
οτι κατά τούς υπολογισμούς αύτοΰ ή μάχη δέν ήδύνατο νά διαρ- 
κέση όλιγώτερον τών Ιζ ώρών, ώστε καθίσταται άπιστον οτι αύθη- 
μερόν μετά τήν μάχην έπεβιβάσθη δ περσικός στρατός έκ 206,000 
άνδρών έπί τών πλοίων. Άλλ’ οί βάρβαροι τραπέντες εις φυγήν δέν 
περιέμενον ΐνα τεθώσιν εις τήν γραμμήν, κατά συντάγματα, τάγ
ματα, λόχους, νά γίνη ή άρίθμησις, καί νά δοθγϊ παρά τών άρχηγών 
ή διαταγή πρός έπίβασιν. Άπό τού πεδίου τής μάχης εΐσεπήδων έν 
ταΐς πλοίοις, ώς έφαίνοντο γεγραμμένοι έν τή Ποικίλη στοφ (Παυσ.
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Α. 15). 'Άμα τή τροπή τών πρώτων γραμμών έπήλθεν, ώς είκός. 
σύγχυσις, καί πανικός κατέλαβε πάντας τούς έν τοΐς κέρασι βαρβά
ρους. Οί στρατηγοί, οϊτινες δέν φαίνονται άναμεμιγμένοι έν ταΐς 
τάζεσι τών μαχομένων, ήρχισαν δέ νά διστάζωσι περί τής επιτυ
χίας τοϋ έπιχειρήματος αύτών άφ’ ής είδον καταληφθείσας ύπό τών 
Αθηναίων τάς πρός τό άστυ οδούς, έκπεπληγμένοι έκ τής άπρ.οσδο- 
κήτου φυγής τών στρατιωτών ούδέ τήν δύναμιν είχον, ούδ’ έσκέφθη- 
σαν ινα έπάναφέρώσι τούς φεύγοντας εις τό πεδίον τής μάχης, μάλ
λον δ’ έπέσπευδον τήν έν τοΐς πλοίοις έπιβίβασιν τοΰ στρατού. Ού
τως ένφ ή μάχη έζηκολούθει έν τφ κέντρφ τά πλοία έπληροΰντο φα
γάδων. Μετά τήν άπροσδόκητον. έπίθεσιν τών Αθηναίων κατά τών έν 
τφ κέντρφ Περσών άπό τών νώτων, δέν ήδύναντο ούτοι νά τηρήσωσιν 
έπί πολύ τό θάρρος, καί καθά διηγήται ό Ηρόδοτος έτράπησαν είς 
άτακτον φυγήν, διωκόμενοι καϊ κοπτόμενοι. Έτρεχον δέ κατεϋθυνό- 
μενοι πρός τά πλοία, έν οϊς άπό τής ζηράς εΐσεπήδων.

Τήν στιγμήν ταύτην άκριβώς παρίστα ή έν τή Ποικίλη γραφή 
«τό δέ έσω τής μάχης φεύγοντες είσίν οί βάρβαροι καί ές τό έλος 
ώθούντες άλλήλους’ έσχαται δέ τής γραφής νήες τε αί φοίνισσαι καί 
τών βαρβάρων τούς είσπίπτοντας ές ταύτας φονεύοντες οί "Ελλη
νες» (Παυσ. Α, 15). Όσοι έκ τών νεωτέρων συνέγραψαν περί τής 
έν Μαραθώνι μάχης έκλαμβάνουσιν ό'τι τό έ'λος έν ω είσέπιπτον οί 
βάρβαροι ήν ή πρός βορράν τοΰ πεδίου λίμνη έν μέρει έλώδης, παρά 
τήν οποίαν ειχον στήσει τάς σκηνάς αύτών οί στρατηγοί τών Περ
σών. Άλλ’ ό Παυσανίας ταύτην άποκαλεΐ πάντοτε λίμνην, έλος δέ 
το πρός τό νότιον άκρον τού πεδίου μεταζύ τού Άργαλικίου καί τής 
θαλάσσης, έν φ έτι σώζονται ίχνη τού ναοΰ τής Έλλωτίας Άθηνάς. 
‘Υποτίθεμένης δέ τής πρός μάχην παρατάζεως τών πολεμίων στρα- ... 
τών7 οποίαν προτείνει ό Έσχεμβούργ, δέν έζηγεΐται οτι φεύγοντες οί 
βάρβαροι είσέπιπτον είτε έν τή λίμνη, είτε έν τφ έλει’ διότι τούτο 
μέν απείχε πολύ πρός τήν άντίθετον άκραν τής παρατάζεως, ή δέ 
λίμνη έκειτο πρός βορράν τής τε παρατάζεως καί τού στρατοπέδου 
τών Περσών. Έδει νά ώσι τά πλοία ήγκυρωμένα πρός δυσμάς τοΰ 
ακρωτηρίου Κυνοσούρας δπως οί φεύγοντες πρός τά πλοία ε’ισπίπτω- 
σιν έν τή λίμνη. ’Άριστα δέ συμβιβάζεται πρός τάς περιστάσεις τού 
πεδίου, καί τήν διήγησιν τής μάχης, ή ύπόθεσις οττ συμπλακέντων 
τών άντιμετώπων στρατών εις τήν θέσιν τόύ σώροϋ, οί έν τφ κέντρφ 
Πέρσαι, άφοΰ κατά τήν ύποχώρησιν τών Αθηναίων προεχώρησαν 
πρός τό Άργαλίκι, μετέπείτα τραπέντες. άριστερά έφευγον πρός τήν
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θάλχβσχν είς τά παρά τό έλος προσωρμισμένκ πλοία· τούτο μέν διότι 
την φυγήν αύτών πρός τό περσικόν στρατόπεδον έμπόδιζον οί έκ τών 
νώτων έπιτεθεντες Αθηναίοι, τοΰτο δέ ότι. άφοΰ οί βάρβαροι κατεί
χαν τό πεδίον καθ’ δλον το μήκος, τά πλοία δμενον καθ’ δλην την 
παραλίάν άπό τής λίμνης μέχρι τοΰ έλους είς δέ τά παρά τοΰτο ναυ- 
λοχοΰντα,ώς τά πλησιέστερα, προσέφευγον οί'Περσαι.Έξ αύτών ήσαν 
τά έπτά ύπο τών ’Αθηναίων κρατηθέντα. Έκ της ευκολίας δέ της 
έν τοϊς πλοίοις έπιβιβάσεως τών καταδιωκομένων έξηγεΐται δ μικρός 
άριθμός τών φονευθέντων έκ τών έν τφ κέντρφ Περσών.

Νομίζω έπί τούτοις ότι άνευ αμφισβητήσεων έπί τών υπολογι
σμών τοΰ κ. Έσχεμβουργ περί της διάρκειας της μάχης, περί την 
μεσημβρίαν είχε τελειώσει καί ή μάχη,καί ή έπιβίβασις τών βαρβά
ρων, ό δέ στόλος παρεσκευάζετο πρός άπόπλουν.

Ό Πλούταρχος έν τώ «πότερον Άθ. κατά πόλεμον ή κατά σο
φίαν ένδοξότεροι» 8, γράφει «Μιλτιάδης-μέν αυτός ές Μαραθώνα τή 
ΰστεραίφ την μάχην συνάψας ήκεν είς άστυ μετά τής στρατιάς νενί- 
κηκώς» δπερ οί νεώτεροι έλληνισταί, και δ Παππαρρηγόπουλος, έρ- 
μηνεύουσιν, δτι αυθημερόν μετά την μάχην ό στρατός τών ’Αθη
ναίων έπανηλΰεν είς τό άστυ. Ό Ηρόδοτος δέν λέγει τοΰτο σαφώς 
καί. ώρισμένως «τήσι δε λοιπήσι (ναυσί) οί βάρβαροι, έξανάκρουσά- 
μενοι καί άναλαβόντες έκ της νήσου έν ήΛλιπΰν τά έξ Ερέτριας αν
δράποδα περιέπλεον Σούνιον, . βουλόμενοι φθήναι τούς ’Αθηναίους 
άπικόμενοι ές τό άστυ . . . .. . . ούτοι μέν δή περιέπλεον Σούνιον. 
’Αθηναίοι δέ ώς ποδών είχόν τάχιστα έβοήθεον^εΐς τό άστυ, έ'φθησάν 
τε άπικόμενοι πριν ή τούς βαρβάρους: ήκειν, καί έστρατοπεδεύσαντο 
άπιγμένοι έξ Ηρακλείου τοΰ έν. Μαραθώνι έν άλλφ Ήρακλείφ τφ έν 
Κυνοσάργει». Τοΰτο μόνον-λοιπόν άναφέρει δ Ηρόδοτος δτι μετά 
τήν μάχην δ περσικός.στόλος άπήρεν. είς Αίγλείαν(Στουρα) παρέλαβεν 
έξ αύτής τούς άνδραποδισθέντας Έρετριεϊς, έκεΐθεν δέ διηυθύνθη εις 
Σούνιον, καί δτε οί ’Αθηναίοι είδον τόν στόλον περιπλέοντα τό 
άκρωτήριον τοΰτο «ώς ποδών είχαν τάχιστα έβοήθεον είς τό άστυ»:· 
φαίνεται δέ άπίθανον δτι δ στόλος ήδύνατο νά έκτελέσγ; τοιοΰτον 
πλοΰν αυθημερόν. Τεθέντος.δτι περί τήν μεσημβρίαν οί βάρβαροι εί
χαν έπιβιβασθήί είς' Μαραθώνα, -τά πλοία ήδύναντο ν’ άπομακρυν- 
θώσι τής ξηράς· έξασφαλιζόμενα άπό πάσης προσβολής τών ’Αθη
ναίων, άλλ’ ένεκα τής αταξίας κατά τήν έπίβασιν, άλλων μέν πλοίων 
ύπερπληρώθέντων άλλων δέ μενόντων κενών, τοΰ θορύβου τών έπιβα- 
τών, τής συγχύσεως τών ναυτών, μόνον μετά πολλάς ώρας ήδύ-
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ναντο ν’ άναχθώσιν είς τό πέλαγος πρός άπόπλουν· μετά δέ τήν 
προσορμισιν είς Αίγλείαν νέα χρονοτριβή πρός έπιβίβασιν τών άν- 
δραπόδων, καί άπό τής νήσου ταύτης μέχρι Σουνίου έχρειάζετο του
λάχιστον δεκάωρος πλους είς στόλον, δποϊος ύπονοεϊται δ περσικός. 
’Ίσως έν τφ άντιγράφφ τοΰ Πλουτάρχου παρεισέφρησε λάθος διορ- 
θωτέον δέ «Μιλτιάδης μέν αύτός είς Μαραθώνα τήν μάχην συνάψας, 
τή ύστεραία ήκεν ές άστυ μετά τής στρατιάς νενικηκώς» καθόσον 
ούδαμώς πιθανολογείται δτι ή μάχη συνήφθη τή ύστεραί^ τής έξό- 
δου τών Αθηναίων.

Τά ολίγα ταΰτα είς άπάντήσιν όσων δ κ. Πετρής διδάσκει περί 
τών άποριών, τάς όποιας δ λοχαγός "Εσχεμβουργ προτείνει πρός 
ένίσχυσιν τής γνώμης, καθ’ ήν ή νίκη τών ’Αθηναίων έν Μαραθώνι 
συνίσταται είς τοΰτο, δτι είσβιβάζομένων τών βαρβάρων είς τά πλοία, 
δπως έπιχειρήσωσιν άλλοθι μάλλον τελεσφόρον άπόβασιν, καιροφυ- 
λακήσας δ Μιλτιάδης, μετά τήν έπιβίβασιν τοΰ Ιππικού, καί τοΰ ή- 
μίσεως τών πεζών, έπετέθη έξαπίνης κατά τών έπιβιβαζομένων, καί 
άπέκτεινέ τινας έξ αύτών.

Άναγκαϊον νομίζω έπί τούτοις νά προσθέσω τινά ιδίως άφορώντα 
είς τήν διεξαγωγήν τής μάχης.

Παρέσχε τοϊς νεωτέροις άφορμήν είς πολλάς άμφιλογίας τό χωρίον 
τοΰ 'Ηροδότου (Ζ. 112) «Ώς δέ σφι διετέτακτο, κα'ι τά σφάγια έγί- 
νετο καλά, ένταΰθα ώς άπείθησαν οί ’Αθηναίοι, δρόμφ ΐεντο ές τούς 
βαρβάρους· ήσαν δέ στάδιοι ούκ έλάσσονες· τό μεταίχμιον αύτών ή 
οκτώ.. . . Άθηναϊοι δέ έπεί τε άθρόοι ποοσέμιξαν τοϊσι ,βαρβάροις 
έμάχοντο άξίως λόγου, πρώτοι μέν γάρ Ελλήνων πάντων τών ήμεΐς 
ϊδμεν δρόμφ ές πολεμίους έχρήσαντο». Τινές, έν οίς καί δ Γρότε, έ,ν- 
νοοΰσιν δτι άπό τοΰ Ηρακλείου, ένθα παρετάχθησαν, μέχρι τοϋ στρα
τοπέδου τών βαρβάρων, ένθα ή μάχη συνήφθη, οί Άθηναϊοι διήνυ- 
σαν τά οκτώ στάδια τροχάδην (au pas de course de la charge). 

.Άλλ’ έπί τή υποθέσει ταύτφ, έ.ναντίον τής διαβεβαιώσεως τοΰ Η
ροδότου δτι οί Άθηναϊοι «άθρόοι προσέμιξαν τοϊσι βαρβάροις» κλ. δέν 
ηδύναντο διατρέξαντες οκτώ στάδια, ήτοι έν ρωμαϊκόν μίλλιον, τρο
χάδην νά τηρήσωσι τάς τάξεις, έφθανον δλως άσύντακτοι, κεκμηκό- 
τες, άσθμαίνοντες, άνίκανοι πρός έφοδον, ούχί δέ συγχρόνως καθ’ δ
λην τήν γραμμήν τής παρατάξεως είς τό στρατόπεδον τών βαρβά
ρων. Απέναντι τής άντιρρήσεως ταύτης δ Λήκ καί δ Φίνλαϋ, μεθ’ 
ών συμφωνεί καί δ Stein, έρμήνεύουσι τό «δρόμφ ΐεντο» ώς σημαίνον: 
βήμα ταχύ. ’Ιδίως δ Λήκ καί μετ’ αύτοΰ δ V. Campe ύποθέτουσιν Τύμ,ος ΙΑ’, ϊεπτίμβριος 1887 # 
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οτι οί Αθηναίοι παρηγγέλθησαν ε’ις έφοδον τροχάδην άφοΰ έπλησία- 
σαν -προς τό στρατόπεδον των πολεμίων. Ό Γρότε όμως νομίζων ό'τι 
μένει πιστότερος εις τό γράμμα τής φράσεως τοΰ Ηροδότου έπιμένει 
φρονών ότι οί ’Αθηναίοι τροχάδην διέδραμον τά οκτώ στάδια, τού
του δ’ ένεκα τό κέντρον άσθμαϊνον δέν είχε την άπαιτουμένην στα
θερότητα, κάϊ διασπασθέν ύπό τών Περσών έτράπη ε’ις φυγήν πρός 
την Μεσόγαιον. Άλλά τούτου υποτιθεμένου οϊ έν τφ κέντρω ’Αθη
ναίοι δέν ήδύναντο νά ύποχωρώσι τακτικώς, ολίγοι δέ απέναντι τών 
απειραρίθμων Περσών καϊ Σακών, τών μαχιμωτάτων τοΰ πολεμίου 
στρατού, κοπτόμενοι έπιπτον άφίνοντες νεκρούς πολύ πλείονας τών 
192, Soot έν συνόλφ ήριθμοΰντο οί φονευθέντες ’Αθηναίοι έ'κ τε τοΰ 
κέντρου καϊ τών κεράτων.

Αί άμφισβητήσεις αύται προέρχονται διότι δέν έδόθη προσοχή ε’ις 
την έρμηνείαν της φράσεως τοΰ άρχαίου ΐστορικοΰ. "Οτι «δρόμφ 
ϊεντο» σημαίνει: έβάδιζον, τροχάδην, βεβαιοΰται έκ τής έπομένης φρά
σεως «πρώτοι 'Ελλήνων πάντων ίρόμω ές πολεμίους έχρήσαντο». Τό 
βήμα ταχύ δέν ήτο άσύνηθές τι, καϊ τοσοΰτο παράδοξον, οσον ή 
κατά τών πολεμίων προσβολή τροχάδην. Ε’ις τήν αύτήν δέ σημα
σίαν έχρησαντο τή φράσει ά Ξενοφών (Άναβ. Α, 8, 18) καϊ ό Διόδω
ρος (ιδ, 23). Άλλ’ ό Ηρόδοτος λέγει ότι οί Αθηναίοι δρόμφ ΐεντο ώς 
άπείθησαν^ ό’τε άφείθησαν, ότε δήλα δή έδόθη τό παράγγελμα-—εις 
έφοδον, τροχάδην. Ναι μέν τό κατωφερές τής θέσεως τοΰ στρατού 
τών ’Αθηναίων συνετελει πρός ταχυτέραν πορείαν ε’ις συνάντησιν τοΰ 
έχθροΰ, άλλ’ ούτε άνάγκην ειχον, ούτε ήδύναντο ένεκα τής ανωμά
λου καϊ πετρώδους κατωφερείας, καϊ τών παρεμβληθέντων έμποδίων 
εις τήν προσβολήν τοΰ πολεμίου ίππικοΰ, νά βαδίσωσι τροχάδην πριν 
ή φθάσωσι ε’ις όλως ομαλόν πεδίον.Άφοΰ οί Αθηναίοι διελθόντες διά 
τοΰ συνήθους, είτε κάϊ ταχέος βήματος, τό πλεϊστον τών οκτώ στα
δίων, προσήγγισαν τοΐς βαρβάροις έντός τοξεύματος, έδόθη τό παράγ
γελμα εις έφοδον τροχάδην, τοΰτο μέν όπως άποφύγωσι τά βέλη τών 
πολεμίων, τοΰτο δέ όπως διά τής άπροσδοκήταυ εφόδου πτοήσωσι 
τούς βαρβάρους, άφοΰ'δέ τά κέρατα τρεψωσιν αύτούς εις φυγήν,όσον 
τάχιον συναγόμενα έπιτεθώσιν έκ τών νώτων κατά τών Περσών. Νο
μίζω δέ άνυπόστατον τήν δόξαν τοΰ άγγλου ίστορικοΰ, ότι ένεκα τής 
κοπώσεως έκ τοΰ δρόμου τό κέντρον άφιχθέν άσύντακτον κα'ι άσθμαϊ
νον ήσσοΰτο κατά τήν μάχην. 'Ο Μιλτιάδης μεμελετηκότως παρέ
ταξε «τό μέν αύτοΰ μέσον έπϊ τάξιας όλίγας, κα'ι ταυτγ ήν άσθενέ- 
στατον τό στρατόπεδον, τό δέ κέρας έκάτερον έρρωτο πλήθεϊ». Έτο 
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άρα προμελετημένον τό σχέδιον τής μάχης ό’πως άνθιστάμενον τό 
κέντρον ύποχωρή πρός τό στρατόπεδον έπϊ τοΰ Ηρακλείου, έως ού 
τά κέρατα τρέψαντα εις φυγήν τούς βαρβάρους έπιτεθώσιν έκ τών 
νώτων κατά τών Περσών, άπαλλάξωσι τό κέντρον, καϊ καταστγ γε
νική ή τροπή των πολεμίων, ώς πράγματι άπέβη.

I. Λ. 'Τυπάλδος*

ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ

. ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΛ©’ ΗΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ

Τά ποιήματα τοΰ Όμήρου, λέγουσιν οί σοφοί, έξευγενίζουσι τάς 
ψυχάς. Πεισθείς είς τό θειον τοΰτο άποτέλεσμα συνιστώ ένθέρμως 
τήν παράφρασιν αύτών είς τό σημερινόν ιδίωμα, πόθων διακαώς καϊ 
ευχόμενος όπως ή μόρφώσις τών ηθών λάβη μείζονα παρ’ ήμϊν έπέ- 
κτασιν, καϊ άποβ-ρ ή χαρακτηρίζουσα τό έθνος λαμπρότης· έργον 
δπερ ή ύπό τών νόμων, τής θρησκείας καϊ τής διδασκαλίας έπιβαλ- 
λομένη ηθική δέν ΐσχυσε μέχρι τοΰδε νά κατορθώση, ούδέ θά ίσχύστ) 
έπϊ ούδενός τών έθνών, οια δή έπιβαλλομένη. Εί δέ που δείκνυταί 
τις αρετή σήμερον ούδεϊς δύναται νά βεβαιώση τήν γνησιότητα αυ
τής, ή, καί γνήσια ύποτιθεμένή, δτι πάρεσκευάσθη ύπό τών νόμων 
ή τής θρησκείας. Αληθινήν καϊ άκράδαντον ηθικήν όφείλομεν νά 
θεωρώμεν μόνην τήν έκπηγάζουσαν έκ τής άνεπηρεάστου θελήσεως 
τοΰ άνθρώπου- «ού θοχεΐν δίχαιος, άΙΛ' είναι Θ12ει». Ό "Ομηρος, 
έντός τής ζώσης παραστάσεως τών γεγονότων, συγχωνεύει τήν ηθι
κήν αύτοΰ, πρός ήν φαίνεται δτι δέν σκοπεί- σύ δμως άναγνούς μετά 
δέοντος ένδιαφέροντος τήν Ίλιάδα εύρίσκεσαι ό άναγεννηθείς άνθρω
πος, αισθάνεσαι τόν έπϊ τής γής προορισμόν σου καϊ, συνδιάγεις μετά 
τών όμοιων σου δν τρόπον παρά σοΰ άπήτοΰν οί νόμοι καϊ ή θρη
σκεία, όί μέν τήν μάστιγα άνατεινόμενοι, ή δέ τό φόβητρον έπι- 
σείουσα. Έτι δέ ή ψυχή σου αίρεται μεγάλη, άνω τών γήινων, καί 
απολήγει είς τό νά οίκτείρν; τήν ουτιδανότητα τών παραλόγως 
άξιούντων ότι ειναί τι έν τφ κόσμφ.
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Ό "Ομηρος λοιπόν, διά μυστηριώδους τίνος τέχνης, στρέφει την 
συνείδησιν πρός την οδόν τής αρετής, ακριβοί την αίσ,θησιν τοΰ κα
λού καί φωταγωγεί τήν διάνοιαν μέχρι τοΰ «γν&θι σαντόγ·». Τί 
πλειότερο.ν απαιτείται πρός ηθικήν τελειοποίησιν τοΰ άνθρώπου; 
Ούδεις άγνοεϊ ήν είχον άδιάσειστον οί πάλαι πεποίθησιν εις τήν 
θαυμασίαν τάύτην δύναμιν τών ομηρικών επών, άφοΰ βάσις τής έλευ- 
θερίου άγωγής τών παίδων ήσαν αύτά, ών οί γραμματισταί. εύκόλυ- 
νον άπλώς εις αύτούς τήν κατάληψιν κα'ι έπέβαλλον τήν έκμάθησιν. 
Τό κατ’ έμέ καί αύτή ή χάρις, ή εύγένεια, το άττικόν λεγόμενον 
άλας, τό έμμουσον, άλλά καί ή μεγαλοφροσύνη, άπερ κατεφαίνοντο 
εις τάς συνδιαλέξεις και εις τούς τρόπους κυρίως τών Αθηναίων, 
καί καταφαίνονται είς τά σωζόμενα συγγράμματα αύτών, δέν άμφι- 
βάλλω ότι ένεπνέοντο ύπό τής έσκεμμένης άναγνώσεως τών θείων 
έκείνων έπών. Παραλείπω νά άναμνήσω δ*  όσης θρησκευτικής, τολμώ 
εΐπεϊν, τιμής ειχον ταΰτα έξοχοι άνδρες, έν οίς καί δ μέγας ’Αλέξαν
δρος, συναισθανόμενοι δτι ταΰτα καρπούμενοι περιεβάλλοντο άδύτου 
δόξης ού μικράν μοίραν. Σήμερον μόλις άκρφ δακτύλφ παρέχομεν είς 
τά άθώα μειράκια νά γευθώσι τοιούτου θείου νάματος, ένφ ύποχ.ρεοΰ- 
μεν αυτά νά κατατρίβωσι τόν χρόνον ώς επί τό πλεϊς·ον εις άνεμώλια 
τυπικώς διδασκόμενα, μετά τό πέρας τών οποίων άπολύομεν τών δι
δασκαλείων, όνόματι μέν τελειοδιδάκτους, πράγματι δέ έπιπολαίους, 
φέροντας τούς πλείστους πλείονα ο’ίησιν ή μάθησιν. ’Αλλ’ έκταθώ- 
μεν δπωσοΰν περί τούτων. ’’Ατεχνοι λοιπόν ούτοι δντες άποβαίνου- 
σιν άχρηστοι εις τε τήν πατρίδα καί είς έαυτούς,Έκ τούτων σήμερον 
ύπάρχει πλησμονή, δίκην κηφήνων περιφερόμενοι καί οχληροί έπαϊ- 
ται καταντώντας παρά τάς θύρας τής έξουσίας,. μέχρις ού ύπό τής 
άκαταμαχήτου άνάγκης βιασθέντες τραπώσι τήν άγουσαν έπί τά 
ανόσια, προαιρούμενοι νά διατρέφωνται άπό τοιούτων μάλλον ή άπό 
έντιμου τίνος επιτηδεύματος. Καί ιδού αύτοί έπ’ έσχάτων, όύ μό
νον άχρηστοι, ού μόνον «άρούρης άχθη εζάοΊα», άλλά καί επιβλαβείς 
είς τήν κοινωνίαν, φαύλα πράττοντες καί φαύλαυποδείγματα είς τούς 
άλλους γινόμενοι, άντί πάσης παρ’ αύτών προσδοκωμένης ώφελείας, 
όποια ούδεις άγνοεϊ. Παράδοξος είναι τή άληθεί^ τών νέων τούτων 
λογιωτάτων ή πρός τάς τέχναςαποστροφή. Ό Όμηρος, σιμά τοσού" 
των καλών παραδειγμάτων, δσα είς ήμάς υποδεικνύει, επαινεί καί 
τούς τεχνίτας καί τιών; τεχνιτών‘τά έργα.Ή δέ σοφωτάτη μυθολογία 
τών 'Ελλήνων τάσσει τής παντεχνίας τήν θεότητα τόν Ήφαιστον, 
καίτοι χωλόν καί αύχμώντα, έν τοΐς δώδεκα θεοϊς τοΰ παντός, ένφ
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αί Μοΰσαι μένουσιν ύποδεέστεραι θεότητες. Αί τέχναι άρα καί πάσα 
πρακτική γνώσις ήσάν ποτέ, ώς είκός, τιμιώτεραι καί αύτών τών έπι- 
στημών πόλλφ δέ μάλλον πρέπει νά είναι τής σχολαστικής εΐ- 
καιομαθείας, οΰσης άκάοπου’ διότι φανερόν οτι άνευ μέν λογιωτάτων 
δύναται κοινωνία ού μόνον νά ύπάρξγ, άλλά καί νά άκμάσή διά 
μόνον τών τεχνών' άνευ δέ τεχνών άμήχανον όλως. ’Επικειμένου, 
λόγου χάριν,κινδύνου τή πατρίδι,είς τούς τεχνίτας καί τούς έν έργω 
έπιστήμονας ήθελε τό έθνος εύελπιστεΐ· έκ δέ τών λόνιωτάτων αύ- 
δέν όφελος. Άρξαμένης τής έπαναστάσεως τοΰ 1821, ούδενός συγ
γράμματος στρατηγικού εύρέθη έτοιμος ή μετάφρασις όπως φωτισθή 
τό έθνος είς δν έπεχειρίσθη άνισον αγώνα. Τήν έλλειψή ταύτην άνή- 
κεν είς τούς λογίους νά πληρώσωσιν. Ούδέ είς μεταξύ αύτών άνε- 
φάνη επιστημονικόν τι γνωρίζων δυνάμενον νά έφαρμοσθή εις τά τού 
πολέμου έργα. Πάντα έμεθοδεύσαντο καί κατωρθώσαντο άγράμματοι 
μέν, άλλά κατά τε τόν νοΰν καί τήν καρδίαν άνδρες. Μόλις εί’δομεν 
βραδέως τόν τού Όνησάνδρου Στρατηγικόν Αόγον ύπό τοΰ ίατρόΰ 
Κοραή έκδοθέντα, καί περί τακτικής συγγράμματος τίνος τήν μετά- 
γλώττισιν, καθ’ δσον τούλάχιστον γνωρίζω. Έν ένί λόγφ έμμάνώς 
προσκεκόλλημένοι πάντες είς τά κατάξηρα γραμματικά των ούδέν 
ειχον προπαρασκευάσει χρήσιμον είς τόν μέλλοντα: ίερόν αγώνα, δν 
δέν ήγνόύυν. Αύτονομήσαντος δέ τού έθνους ούδεις εύρέθη-μηχανι
κός, ή άρχιτέκτων, ή άγρονόμος, ή χημικός, ή όρυκτολόγος, ή καλ
λιτέχνης, ή έξ επαγγέλματος μαθηματικός, ή οικονομολόγος, ή άλ
λος τις επιστήμων έχων ύψηλήν ικανότητα ώστε νά'συντελέσ·/) είς 
έπανόρθωσιν καί βελτίωσιν τών καταστραφέντών ύπό τδ"ύ έχθροΰ, 
κα'ι καταβολήν τών θεμελίων αίσιου μέλλοντος. 1 -

Έκ τούτων γίνεται κατάδηλος ή άνάγκη τοΰ νά έμπνεεται είς τά 
παιδία ό πρός τάς τέχνας έρως· κάλλιον εΐπεϊν πρέπει νά ένισχύε- 
ται- διότι ό έρως ούτος ύπάρχει έμφυτος είς πάντα άνθρωπον. Τίς 
δέν παρετήρησε τά παιδάρια παίζοντα νά καταγίνωνται. πρός τοΐς 
άλλοις καί είς τό δημιουργεΐν τι διά λιθαρίων, ξύλων, καλάμων ή 
άλλης ύλης, μοναδικά όργανα έχοντα τάς χεϊρας και τό μαχαιρά- 
χι αΰτων ; μάλλον δέ τίς δέν ένθυμεΐται τόν πρός τούτο οργασμόν 
τής παιδικής αύτοΰ ηλικίας ; Άλλ’ ή κατάρατος σχολαστϊκότης 
έσβεσεν άπανθρώπως άπό τών τρυφερών ψυχών τόν σωτήριον τοΰτον 
έρωτα, άντ’ αύτοΰ τήν κενοσπουδίαν άντικαταστήσασα.. Έάν τις 
έξετάσν) πού τείνει σήμερον ή έκπαίδευσις, θέλει άνενδοιάστως εύρεΐ 
οτι τείνει,1 ώς καί ποότερον, είς τό νά πλάση έθνος γραφέων καί γοαμ-. 
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ματοδιδασκάλων, καί τούτων άδεζίων. Ούδαμοΰ φαίνεται δτι απο
βλέπει είς την βιομηχανίαν, άφοΰ ουδόλως φροντίζει νά έμφυτεύση 
και ριζώση είς τό πνεΰμα τών παίδων καί τών γονέων την ιδέαν δτι 
τών γραμμάτων ή σπουδή δέν είναι τοΰ άνθρώπου δ πρός δν δρος, 
άλλ’ δτι είναι μέσον τής' μαθήσεως τών τεχνών. Πολλών τεχνών μά
λιστα ή μάθησις, ήθελέ τις είπεϊ, γίνεται καί άνευ γραμμάτων. Ναι 
μέν, άπαντώμεν, άλλ’ ούδέποτε καλώς, διότι πάς τεχνίτης, έ'χων 
ανάγκην νά τελειοποιηθώ, χρέωστεΐ νά μελετ^ τά άφορώντα εις τό 
είδος του συγγράμματα' τοιαΰτα δέ ύπάρχουσιν είς την πολύδαίδα- 
λον Ευρώπην διά πάσαν μίαν έκ τών τεχνών. Τών συγγραφών τού 
των εύχομαι νά έλθη καί παρ’ ήμΐν ή άνάγκη τής μεταφράσεως, 
ν αποσκορακισθώσι δέ τά δι’ έπιτετηδευμένης ήδονής καταφαρμάσ- 
σοντα τάς νεαράς ψυχάς μυθιστορήματα, πρός & σήμερον έγκύπτου- 
σιν, ώς πρός σειρήνας, άμφότερα τών νέων τά φύλα1.

Η σπουδή άρα τών γραμμάτων καί τής γλώσσης είναι έκ τών ών 
ούκ άνευ είς τήν κοινωνίαν' είναι, τολμώ είπεΐν, χρέος έκάστου πο
λίτου, ώς μέσον ομ,ως, ουχι ώς τέλος. Καθό δέ μέσον, ή σπουδή αυτή 
άπαιτεΐ σύντομον καί άνετον οδόν, εύδιέξοδον μέθοδον δπως τό παι- 
δίον φθαση ένωρίς εις το τέλος, δπερ έστί νά έκμ.άθη έπιτήδευμά τι 
προς ασφάλειαν τοΰ μέλλοντος τόυ. Δυστυχώς δμως ήν μέθοδον σή
μερον ακολουθοΰμεν είναι μακρά καί σκολιά, πολλά τε τά περιττά 
έ'χουσα. Τουτου ένεκα, ένω είς τήν Εύρώπην δ παΐς κατά τό δέκατον 
τρίτον έτος τής ηλικίας αύτοΰ έχει κάμει σημαντικήν ήδη πρόοδον 
εις το θεωρητικόν καί πρακτικόν τής γλώσσης του καί άποκτήσεί 
άπαραιτήτους τίνάς έπιστημονικάς γνώσεις2, κατά.δέ το δέκατον 
τέταρτον άρχεται μανθάνων τέχνην τινά, παρ’ ήμΐν μόλις εξέρχεται 
τοΰ συνδιδακτικοΰ σχολείου. Αί'τι'ον λοιπόν τής βραδύτητάς ταύτης 
δέν είναι ή δήθεν δυσκολία τής' έλληνικής γλώσσης, άλλ’ ή κακή μέ
θοδος. ’Εάν δέ κατά κακήν-του μοίραν είσαχθή είς τήν άνωτέραν λε- 
γομένην έκπαίδευσιν, τότε έμπλέκεται είς αδιέξοδον λαβύρινθον’ κό-

1 Τής νεολαίας τήν πρδς τά ήδέα τάσιν καί τροπήν ταύτην, ήτις κατήν- 
τησεν παρ’ ολίγον εθνική, γνωρίζοντες οί βιβλιοκάπήλοι τής Ελλάδος πλη- 
ροΰσι τραγωδιών καί ψευδοπροφητειών τά ημερολόγιά των, ά’περ άλλδκότως 
ονομαζουσι Καζαμίας, αντί νά δημοσιεύωσι δι’ αύτών, κατά μίμησιν τών 
πεπολιτισμένων καί φίλεργων λαών, δδηγίας γεωργικές, βιομηχανικάς οικο
νομικές καί ά'λλας πρακτικάς γνώσεις.

2 Αι μετά τήν άνάγνωσιν καί γραφήν απαραίτητοι έπΐστημον'ικαί γνώσεις 
εις παν σταδιον βίου είσΐν αί τής αριθμητικής, ιχνογραφίας, γεωγραφίας, 
φυσικής καί τής περισπούδαστου έφηρμοσμένης χημείας. 
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πιάζει δίχως νά μανθάνη, ή καί βαρυνόμενος δέν άσχολεϊται διόλου. 
Έπί τέλους άπολύεται. μεθ’ δλης.τής έπισημότητος, νεανίας ήδη, 
άδιάφορον άν έμαθέ τι· άρκεΐ δτι διήνυσε τόν ώρισμένον σχολιακόν 
χρόνον. Όςτις τότε χρηστός άνήρ, γνωρίσας αύτόν άθφον παιδίον, 
ειδεν αύτόν ’έπειτα καί νέον, ανακαλύπτει είς τήν νεανικήν του ήλίτ. 
κίαν τής θεος·υγοΰς δοκησισοφίας τό αυθάδες και αφορητον.αγέρωχον, 
καί κτηνώδη οερις-οκροστεκήν άπος·ροφήν πρός παν είδος έπιτηδεύματος 
άλλου παρά τόν σχολαστικισμόν του. Ο χρηστός ουτος ανηρ δικαίως 
έκ τούτου άγανακτών κατεύχεται έν τη άδημονία του καί γυμνα
σίων καί πανεπιστημίων, ώς αιτίων τής έξ άθφότητος είς διαφθο
ράν οίκτράς τών νέων μεταπτώσεως, καί τής άπωλείας τοσούτου πο
λυτίμου χρόνου καθ’ δν, νεανίσκος τις, ώς έν παραδείγματα, έάν δη
μιουργικόν ένεφορεϊτο πνεΰμα, καί ούχί σχολαστικόν, κατ’ ευφημίαν 
λεγόμενον φιλόμουσον, ήδύνατο, μαθών τι έπιτήδευμά χρήσιμον εις 
τόν βίον, κα'ι τίμιος νά διάγη καί τούς γονείς αύτοΰ εύπορών νά 
γηροκομή, τοΰθ’ δπερ παρέχει τήν θειοτάτην τών ήδονών, καί διά 
τοΰ σώφρονος γάμου νά δώση χρηστούς εις την πατρίδα πολίτας. 
Συνέβη να γνωρίσω φοιτητήν τοΰ έλληνικοΰ πανεπιστημίου, δστις-, 
άντιγράφων τι άπό συγγράμματος καλώς διορθωμένου, έκαμνε λάθη 
ορθογραφίας τούλάχιστον, τρία καθ’ έκαστον στίχον, καιτοι, κατά 
τόν άγοραϊον λόγον, έχων τόν τυφΛοσύρτην έμπροσθέν του, Τίς δμως 
τολμκ τόν τοιοΰτον, άνευ κινδύνου αίκισμών, ν’ άποκαλέση άμαθή ; 
ιδού άνεπανόρθωτος απώλεια χρόνου. Τοΰτό μ’ έλύπησε καί ουχί τό 
άμουσον αύτοΰ. *Η  οίησις είναι χρόνιον τοΰ έγκεφάλου νόσημά, οπερ 
δμως θεραπεύεται, προβαινούσης τής ηλικίας, μέχρις ου δηλονότι 
δ πάσχων πεισθη έκ τής πείρας καί τής σκέψεως δτι, older oti 
cider older»’ είδ’ άλλως ή οί’ησις μεταβαίνει εις το δεύτερον αυτής 
στάδιον ήτοι τήν μονομανίαν, σχεδόν τότε άνίατον.

Σκέψαι λοιπόν σύ, άφοΰ δ άμαθής άξιοι νά πιστεύεται ως λογιος, 
οποίαν θά έχη άξίωσιν ό τοΰ άμαθοΰς λογιώτερος ; Καί δμως τοιοΰ- 
το.ι περίπου ήσαν οί πλεϊστοι τών έλληνοδιδασκάλων έπί τής παρ
ωχημένης γενεάς, καί τοιαύτην άξίαν είδεδον τότε εις τα καλά 
γραμματικά των, ώστ’ έάν ποτέ τις άνεφαίνετο μαθηματικός ή έν 
γένει έπιστήμων, είς μέν τούς ίδιους αύτών μαθητάς συνιστων τον 
άνδρα ώς μικροΰ λόγου άξιον, είς δέ τόν τυφλώττοντα λαόν ώς μη
δέν τοΰ ταριχοπώλοϋ διαφέροντα. Περιφρονουμένων λοιπον τών έπι— 
στημών ύπό τοΰ φθόνου, δέν ήτο δυνατόν νά είσαχθώσιν αί τεχναι, 
συνδεδεμέναι ούσαι μετά τών έπιστημών, ουδέ νά τελειοποιηθώσιν
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Ούτω δη νομίζοντες και

24
αί εις βάναυσον κατάστασιν σωζόμεναι 
τούς άλλους πείθοντες δτι ό τά γραμματικά είδώς «σοφίας er άχροισι 
θαμίζει*̂  κατώρθουν νά γίνωνται παρά τοϊς άπείροις νέοις ζηλώτοί 
καϊ αξιομίμητοι. “Ινα δέ δείξωσιν δτι -ί) γνώσις αύτη, μεγάλη 
τελειότής, δεϊται, κατ’ αναλογίαν τοΰ μεγέθους 
έπί μήκιστ ον χρόνον καταβαλλομένων δπως μεταδοθεί 
ζοντο μέθοδον μεταδόσεως βραδύνουσαν την είς τόν σκοπόν προσέγ- 
γισιν. Κάϊ ήτο μέν τφ αληθείς η μέθοδός αύτη' εφεύρημα προγε
νέστερον, άλλ’ έπειδη συνέφερεν ε’ις αυτούς δέν έφρόντιζον περϊ εύ- 
χερεστέρας. Άπαραλλάκτως έφέροντο καί οί μουσικολογιώτατοι. 
Έτεροί δέ, πάντη περιορισμένοι τον νοΰν καί τήν μάθησιν, παρέδι- 
δον μηχανικώς δσα ειχον μάθει άνευ τίνος άναπτύξεως λεκτικής, 
ιστορικής, ηθικής ή κριτικής, διότι ούδέν τοιοΰτον έγνώριζον. Διά 
ταύτας τάς αιτίάς άπήντας την άνδρικην ηλικίαν άγοντας μήπω δέ 
τόν κύκλον πέράτώσάντάς τών ελληνικών μαθημάτων, άφοΰ ή αμά
θεια, ώς βλέπεις, τών δίδασκόντών^ ή εύηθέια κα'ι πολλάκις ή κα
κοβουλίαδιήνοιγόν ύπέρ τό δέον αύτόν. Λοιπόν οί μέν ύπαμείναν- 
τες είς τέλος -τής σχολαστικής φλυαρίας, '■ ουτοι χειραφετηθέντες 
ήξιοΰντο μόλις έ παρά τοϊς ύψηλοϊς κληρικοϊς νά γραμματεύωσιν, 
έ παιδαγωγοί νά γίνωντάι παρά 
σκαλού Οί δέ νουνεχέστεροι έκ μέσης 
δίδράσκοντές κατέφευγον εις την έμπόρείαν έ την βιομηχανίαν, ένθα 
πολλοί, διά τής ικανότητας αύτών, ύποχείριον λαβόντες τόν μ.εγά~ 
ropa ηΛό^ΐότ έμεγάλύνθησαν πράγματι και άπηθανατίσθησαν 
λάς είς τό έθνος προσενεγκόντες υπηρεσίας καί εύεργεσίας, ποός οΰς 
καί ήμεϊξ, «θαΛερίτ κατά ό 
νοΰμεν « χαιαζ AZayjjar », άνδρες έθνόφιλεϊς.

Περιττόν νά άναφέρωμεν δτι οί παρά τοιούτοι-ς- σπουδάζοντες νέοι, 
δσω' περισσότερον -ζήλώταϊ -αύτών ήσαν, τόσω καί προθυμότερον έμι- 
μοΰντό αύτών τό ιταμόν καί τραχύ τοΰ τρόπου δν άναγώγως μετε- 
χειρίζοντο είς τάς παραδόσεις. Φανερόν δέ καί δτι, όπόταν τών νέων 
τούτων ή σειρά ήρχετο νά-διδάξώσι,μετήρχοντο τό επάγγελμα τοΰτο 
κατά τά βάναυσα ίχνη έκείνών παρ’ ών έμαθαν- καί ούτως έφεξής. 
"Ωστε, άν διασώζεται τό άπότομον είς τά ήθη τής ήμετέρας γενεάς, 
κάί ή θρασύτής φαίνεται είς τον παρατηρητήν άποπνέουσα έκ τών 
όμμάτών κάί- τής λοιπής δψεως τών πλείστων έκ τών άτόμων αύ
τής, κάί άν ή χάρις καί--ή άβρότης,- έκ τής μετριοφροσύνης- καϊ τής 
χρηστής άγώγής ώς τά πολλά .άπάύγάζουσαι, σπανίως παρ’ήμϊν έτι
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καί νΰν δίαλάμπωσι, τοΰτο άποδοτέον κατά μέγα μέρος είς άπομί- 
μησίν τινα τοΰ τυραννικού καϊ άγροίκου τρόπου τών προγενεστέρων 
διδασκάλων, ών γνήσιοι μιμηταί άναβαίνουσιν έ'τι τήν διδασκαλικήν 
έδραν. - ’ .......

Καϊ είς μέν τάς μετ’ άλλήλων ήμών σχέσεις καί συμπεριφοράς 
τό στρυφνόν καϊ άχάρι τοΰ τρόπου σχεδόν ούδόλως επηρεάζει' βλά
πτει δμως κυρίως τόν Εθνικόν χαρακτήρα άπέναντι τών άδυσωπή- 
των ξένων, οϊτινες, κούφως κάϊ άνευ έμβριθείας, κρίνουσι καί κατα- 
κρίνουσι τά έθνη, μή σκεπτόμενοι δτι έθνος τι διέρχεται άναγκαίως 
πολλάς κάί ποικίλας φάσεις έν τη όδω τοΰ εκπολιτισμού, καί μή 
γνωρίζοντες δτι δ γνήσιος "Ελλην, φύσει μισών τήν άριστοκρατίαν, 
δέν φροντίζει νά μάθη τήν τέχνην τοΰ νά διαθέτη κολακευτικών τήν 
μορφήν αύτοΰ κάϊ τά λοιπά τοΰ σώματος μέλη, ούδέ νά έκμάθη τυ- 
πικάς τινας τής άβρόφροσύνης φράσεις δπως άρέση είς τόν παιδα
ριώδη άριστοκρατικόν ξένον. Διά τοΰτο τόν μέν "Ελληνα ούτος εμί- 
σήσεν άνεπαρκή έκλαβών τήν λιτήν άλλ’ άδολον αύτοΰ φιλοφροσύνην, 
τόν δέ’Ασιανόν ερωτεύεται, διότι-λαμβάνει παρ’ αύτοΰ έδαφιαίας 
προσκυνήσεις, ώς τά πολλά ήρτυμένας χρυσφ, δποίας ούδ’ ώνειρεύετο, 
καϊ έκ τών οποίων θαμβωθείς, ή άδυνατεϊ νά διακρίνη τήν έν αύ- 
ταϊς κρυπτομένην πανουργίαν, ή άποφασίζει νά προσποιήται. Τοιου
τοτρόπως έκεϊνον μέν συνιστα κακώς είς τόν κόσμον, τόν δέ Άνατο- 
λίτήν Εγκωμιάζει. Γνωστόν είναι κατά πόσον διέστρεψαν τήν συνεί- 
δησιν καί κατήσχυνάν τό γήρας όνομάστών τινων συγγραφέων καί 
άλλων πολιτικών άνδρών έν τοϊς έσχάτοις χρόνοις οί άσιατικοί ούτοι 
τρόποι έπϊ βλάβη τής ελληνικής φυλής καί αύτοΰ έτι τοΰ πολιτισμού.

Άλλ’ έπί τό προκείμενον επανερχόμενοι περαίνομεν λέγοντες δτι, 
προκειμένης έξημερώσέως καϊ έξευγενισμρΰ τών ηθών, δράστικώτέραν 
μέθοδον πρός τοΰτο θεώροΰμεν, ούχί τήν έπιτακτικήν καϊ έπιβλη-· 
τικήν, ούχί τήν δι’ άπειλών καί φοβήτρων γινομένην, ούχί τήν διά 
τής ανάγκης, άλλ’ ήν καλοΰμεν όρηρικήν. ήτις άγει τόν νέον ήρέμά 
είς θέσίν κριτοΰ άντιφερομένών προσώπων ή άντιθέτων πράξεων ή 
ιδεών, άφοΰ Εν τφ μεταξύ καταστήση αύτόν έπιτηδείως έν πλήρει 
γαλήνη καί άμεροληψία. Ή συνείδήσις αύτοΰ τότε, Ελευθέρα καί 
άνεπηρέαστος ούσα, διατίθησιν αύτόν, ώς είκός, ύπέρ τοΰ όρθοΰ 
καί δικαίου, υπέρ μετ’ Ενδιαφέροντος έρευνών έξευρίσκρί καί άπό- 
νέμει ώ τινι άνήκει. Έκτοτε ή ίδέα τοΰ καλοΰ καί άγαθοΰ λαμ
βάνει έδραίαν διαμονήν έν αύτφ, οστις τούντεΰθεν,. αίσχυνόμενος 
νά-πράττη εναντία- τών ηθικών άρχών, άς οίο.νεί αύτός παραγα”-
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γών περιθάλπει καϊ ύποστηρίζει, θέλει άρα πράττει σύμφωνα προς 
αύτάς. ’Ιδού δ έξευγενισμός τής ψυχής. Έκαλέσαμεν δέ τήν μέθοδον 
ομηρικήν, διότι τοιοΰτον στοχαζόμεθα τδ λανθάνον σχέδιον, δπερ δ 
"Ομηρος μετέρχεται δπως έλκύση τούς νέους εις τον προς δν δ'ρον 
τούτον, δι’ οΰς μάλλον έγραψε παιδικόν θαυμασίως έπιτηδευθείς τρό
πον του λέγειν ώς άφελέστερον καϊ έπομένως έπαγωγότερον καθ’, ήν 
ήλικίαν κατορθούται ή προς τά καλά τροπή διά τό εύκαμπτον αυ
τής. Πόσον λοιπόν καθίσταται ευκταία ή άνάγνωσις των θείων αυ- 
τοϋ έπών! Και προτιμητέα μέν ή του κειμένου μετ’ έπιστασίας 
γινομένη, άλλ’ αφού απαιτείται χρόνος μακρός, τό γε νυν έχον, έως 
δ παΐς προσκτήσηται την ικανότητα του έννοεϊν δεόντως αυτό, ή 
δέ ανάγκη του νά έκμάθνι τινά βιομηχανίαν κατεπείγει, δέν πρέπει 
λοιπόν νά ληφθή φροντϊς μη δ παΐς δυστυχώς μείνν) άλλότριος των 
αγαθών δσα δ δαιμόνιος άνήρ έπεδαψίλευσεν ε’ις αυτόν* ; ’Ιδού διατί 
συνιστώμεν τήν παράφρασιν τών δμηρικών έπών, καί παραγγέλλομεν 
νά ένδιατρίβη δ παΐς εις αυτά πλειότερον ή εις άλλα είδη μαθήσεων. 
Ζήτημα φύεται δ'μως πώς θέλουσι μετενεχθή και συγκερασθή εις 
ύφος εύκατάλήπτον τοΐς πολλοΐς αΐ δμηρικαϊ καλλοναϊ καϊ χάριτες. 
Τοιαύτη παράφρασις δέν είναι λοιπόν του τυχόντος εργον, άλλ’άν- 
δρδς υπό τής φύσεως προικισθέντος δι’ έξοχων προτερημάτων κρίσεως 
καϊ καλαισθησίας, άλλου Όμήρου, τολμώ εϊπεΐν, όπως ή άνάγνωσις 
φέρν] τό ποθούμενον αποτέλεσμα. .

Τινές τών ’Άγγλων θέλουσι τόν Άγγλον Σακεσπήρον έπιτηδειό- 
τερον του Όμήρου ώς προς τό άντικείμενον ‘ τού έξευγενισμού. Εις 
έτερος, μη Άγγλος, μηδ’ Έλλην, ήθελεν είναι άρμοδιώτερος νά έπι- 
φέργι κρίσιν έπϊ τούτου. Καίτοι δ’ "Ελλην εγώ, άπαξ ευρισκόμενος 
εις περίστασιν νά ε’ίπω την γνώμην μου, εκφέρω αύτήν συνεπείς τών 
έντυπώσεων οΐας ή άνάννωσις τών μεγάλων τούτων ποιητών εμποιεί 
ε’ις τόν νουν. Παρατηρώ λοιπόν ότι δ μέν Σακεσπήρος αγωνίζεται νά 
σέ πείσν) ν’ άγαπήσρς την αρετήν διά του προς τήν κακίαν μίσους· 
δ δέ Όμηρος μηχανάται νά σέ καταστήσγτ μεγαλόφρονα ώστε νά 
θεωρής τήν αθέμιτον καϊ ποταπήν πράξιν άναξίαν τών ευγενών σου 
φρονημάτων. Πότερον κρεΐττον ;

Και δ μέν "Ομηρος ούτως, οί δέ λοιποί ηθικολόγοι, άνδρες πάν- 
τες άξιοι τής ευγνωμοσύνης τών ανθρώπων, πάντες προς τό αυτό 
τέλος άφορώντες, δ έστι τό έμποδίσαι τόν άνθρωπον μή έμπέση εις 
τόν κρημνόν τής διαφθοράς, ή άποσπάσαι αυτόν έκεϊθεν έξοκείλαντα, 
«ύρον άλλοίας μεθόδους έκλεξάμενοι έκαστος ήν προς τόν σκοπόν 

τούτον ενομισε προσφορον. Ο μέν δηλονότι προέκρινε τήν παραινε
τικήν, ο δε την παραδειγματικήν,· δ δέ τήν διά του φόβου του άπό 
τής θρησκείας ή τών νομών, δ δέ τήν διά τής ειρωνείας καϊ τών 
σκωμμάτων, δ δέ τήν; διά τής σκέψεως καϊ τού ορθού λόγου, ,οϊος δ 
Σωκράτης, ο Κομφυκιος. καϊ. άλλοι, δ δέ τέλος μικτήν τινα. ’Ανοί
κειος δέ ή μάλλον επιβλαβής ε’ις έμέ φαίνεται δν οΐ νύν μυθιστοριό- 
γραφοι μεταχειρίζονται θελοντες νά καταστήσωσι τούς άναγνώστας 
αυτών εμμανεϊς μισητας προς τΐνας κακίας, ή έμμανεΐς έραστάς τι- 
νων αρετών,-ταύτόν εϊπεΐν φανατικούς. Έργον τών διδασκάλων εί
ναι να συμβουλευωσι τους τε νέους καί τάς νεάνιδας νά μή άναγι- 
νώσκωσι τά συγγράμματα. τούτων,· έπιφέροντες καϊ τούς λόγους δι’ 
ούς ή άνάγνωσις. αυτή μακράν απέχει τού είναι ωφέλιμος μεθ’ δσα 
ήθελεν έχει γόητρα.

Ουτω λοιπον οί νέοι, καρπούμενοι την ήθικήν δμοφροσύνην έκ τής 
μελετης τών δμηρικών έπών, καί τηρούντες αύτήν μετά εύγένούς 
σταθεροτητος μέχρι τής τελευτής τού βίου, ειναίέφικτόν σεβόμενοι 
αλληλους νά διατελώσιν έν χρηστάτητι καϊ ε’ιρήνγί ε’ις τάς μεταξύ 
αυτών σχεσεις καϊ έμπορικάς συναλλαγάς, πέποιθα δέ καϊ καθ’ δν 
καιρόν έ'τι ήθελον -τύχες άντιπολιτευόαενοι. Δέν είναι τούτο ή', έπι- 
ζήτητος χρηστή αγωγή;

- - - Έν Νάξω.
Ποθητός «αηκίζ·,

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΥ

: Έν Σουλίφ πολλοί ώς γνωστόν αί διαπρεπείς οϊκογένειαι, κατά 
δέ τούς πρώτους χρόνους, όνομα άπολαύόν γενικής ύπολήψεως καϊ 
σεβασμ.ού, ήτο τό -τού Γεωργίου Βότσαρη’ μετά τήν έ'ναρξιν όμως τών 
κατά του Άλή πολέμων διέστη προς αυτόν ή.μερϊς τού Τζαβέλα καϊ 
ή διάστασις αυτή προσέλαβε χαρακτήρα έπιβλαβή διά τό άκρως 
οξύ τού χαρακτήρος τών τής οικογένειας τούτης. Ε’ις τήν διάστασιν 
τούτην πρόσετέθη καϊ ή πονηριά καϊ τέχνη τού Άλή δραξαμένου 
τών περιστάσεων; καϊ έχοντος απέναντι αυτού, πρόσωπα άγνοούντα 
τον δόλον καϊ τήν απιστίαν, καϊ ούτως έπήλθε τό άτυχές αποτέλε
σμα τών. ήρωϊκών άγώνών τών Σουλιωτών. Δύναται ν’ άποδώση τις 
εις τους άνδρας έ^είνους ύπερβάλλουσαν φιλαρχίαν καϊ πολλήν εύπ ι» 
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στίαν, άλλ’ ούδενϊ έπιτρέπεται νά διαμφισβητήση την φιλοπατρίαν 
καϊ τήν άνδρέίαν ούδένός, Δέν είνε ευλογοι αί ύπόνοιαι περϊ τοΰ χα- 
ρακτήρος τοΰ Γερο-Βότσαρη, ούδ’ έπιτρέπεται άλλη έξήγησις της 
άποχωρήσεως. αύτοΰ έκ τοΰ Σουλίου ή δτι είς άκρον ευλαβής προς 
τάς συνθήζας (ΣουΛιώτι^ΐ} Mitiea,) δέν ήνείχετο τήν άταξίαν καί τήν 
άνευ λόγου καταπάτησήν των συμπεφωνημένων, διότι δέν είσήκούετο 
πλέον δπως πρότερον μεταξύ τών Σουλιωτών δικαίως δέ έθεώρει 
καί την φιλοτιμίαν αύτοΰ προσβληθεΐσαν προτιμηθέντος τούνεάρω- 
τάτου Φώτου Τζαβέλα άντ’ αύτοΰ ώς αρχηγού, άλλ’ δτι θέλων δμως 
έν πάση περιπτώσει νά εύρίσκηται και πλησίον δπως συμπράξη μετά 
τών πατριωτών καϊ συνταυτίσω τήν τύχην αύτοΰ μετά τής τύχης 
έκείνων, διά τοΰτο δέν μετέβη νά έγκαταστή ε’ις τήν έπαρχίαν Άρ- 
της κα'ι Τζουμέρκων, τήν οποίαν είχε παραχωρήσει αύτφ ό τύραννος- 
εινε δέ άψευδής ένδειξις άπατηθέντος άγνοΰ πατριώτου έξ ίδιων 
πιστεύδντος τόν άπιστον, ό εκούσιος θάνατος αύτοΰ, άληθώς άξιομνη- 
μόνευτοι δέ καί θερμότητα πατριωτισμού άποπνέοντες οί κατά τήν 
στιγμήν τοΰ θανάτου ρηθέντες πρός τούς.υιούς αύτοΰ λόγοι, μαρτυ- 
ροΰντες τήν θανατώσασαν αύτόν λύπην, διότι, άπατηθεϊς άπεστέρησε 
τής άνδρείας καϊ τής ύποστηρίξεως αύτοΰ τήν πατρίδα.

Πώς εξηγείται έπειτα ή άπάντησις τ.οΰ.Κ*  Βότσαρη ε’ις τόν τύ
ραννον προτείναντα νά φονεύση τόν Τζαβέλαν ; «Σουλιώτης, ειπεν ό 
μεγαλόψυχος Βότσαρης, δέν σκοτόνει Σουλιώτην έγώ δέν μισώ τόν 
Τζαβέλαν». Πασίγνωστος εινε ή άναγκαστική κα'ι κατά τό φαινόμε
νου συμμετοχή είς τήν κατά τοΰ Σουλίου έκστρατείαν καί καπετά- 
νων Ελλήνων, ό τρόπος τής συμπλοκής κα'ι ή χορηγία εις τούς 
Σουλιώτας νύκτωρ τροφών καϊ πολεμεφοδίων έκ τοΰ τουρκικού στρα
τοπέδου- διά τί δέ νά κατακριθίί ή άναγκαστική άποστολή τοΰ Κ. 
Βότσαρη πρός συνθηκολογίαν, καταστάσαν άναπόδραστον ήδη, δτε 
τό Σούλι έκινδύνευεν έκ τής παντελούς έλλείψεως τροφών, έξ ής οί 
έν αύτφ είχον καταστή άμορφοι σκελετοί, έστεροΰντο πολεμεφοδίων, 
δτε έξωτερικής τίνος βοήθειας έλπ'ις ούδαμόθεν έφαίνετο, δτε ειχον 
περιζωσθή σφιγκτότατα διά τών 11 πύργων κα'ι έν ταΐς χερσ'ι τοΰ 
τυράννου έκινδύνευον νά θανατωθώσιν 24 όμηροι τών έπιφανεστέρων 
οικογενειών, άφοΰ και οί προτεινόμενοι οροί έσωζον τήν τιμήν τών 
Σουλιωτικών όπλων κα'ι έμενεν αύτοΐς ή έλπϊς τής έπανακτήσεως 
τοΰ-προσφιλούς βράχου έίς εύθετωτέρους καιρούς; Μή δέν ήδύνατο 
καί τότε έν αύτφ τφ Σουλίω νά συμβή τό έν Ζαλόγκφ καϊ Σέλτω 
πρωτοφανές δράμα; ’Αλλά δέν ειχεν έτι έπιστή ή ώρα. Άλλ’ ή μάλ-
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λον άναληθής καί βλάσφημος έξιστόρησις τών γεγονότων παρατη- 
ρεϊται ώς πρός τόν άνδρεΐον θεΐόν μας Πήλιον, τοΰ δποίου τόσον 
άσυστόλως καί άπλώς παρέστησαν τήν διαγωγήν κατά τήν συνθη
κολογίαν τοΰ Σουλίου άναξίαν Σουλιώτου. Ποΰ εύρίσκουσι τό άξι.ον 
μομφής καί πώς έπλασαν εύκόλως τόν μύθον, άφοΰ οί Τούρκοι ειχον 
καταπλημμ,υρήσγ τά πέριξ τοΰ Σουλίου, δλαι αί φάραι ειχον συνθη
κολογήσω .ή μία μετά τήν άλλην κα'ι ήρξ,αντο ν’άναχιρρώσιν έγκατα- 
λείπουσαι τάς οικίας, τάς οποίας, σπεύδοντες κατελάμβανον οί Τούρ
κοι, ή δέ φάρα κυρίως τοΰ Τζαβέλα άνέμενεν αύτόν ν’ άναχωρήσνι 
κα'ι έκείνη, έπήλθε δέ ή τελευταία ρήξις κατά τήν σύγχυσιν έκείνην 
έκ τυχαίου συμβάντος, μεθ’ήν άπήλΟε καί αύτη ; Εινε δέ δλως άν- 
τιμαχόμενα πρός άλληλα χαρακτήρ προδοτικός καί ήρωϊκή έν Ζα
λόγκφ άντίσταιπς- εινε υπερήφανος ή ψυχή έκε.ίνου, δστις άπετίναξε 
περιφρονητικώς τό ρυπαρόν φέσι, τό οποίον έθηκαν έπ'ι τής κεφαλής 
αύτοΰ οί συλλαβόντες αύτόν ’Αλβανοί, ε’ιπών: «Έ, παλγόσκύλα, 
τέτοιο φέσι δέν φορεϊ ό Πήλίος...»—- Σουλιώτου δέ γενναιότητα 
καί παρρησίαν μαρτυροΰσιν οί λόγοι, τούς οποίους προσαχθεΐς ενώ
πιον τοΰ Άλή είπε πρό.ς. .αύτόν «Άπιστε, δέν έκράτησες τό.ν λόγον 
σου καί μάς έσφαξες άδικά' ό Θεός θά σέ τιμωρήσω Έμπεσών 
δέ είς χειρ ας τοΰ τυράννου ποιαν, έάν ήτο προδότης, τύχην θά έλάμ- 
βανεν ; .

Είνε δέ γνωστόν ότι μετά τήν. ε’ις Επτάνησον μετάβασίν έν τοϊς 
πρώτοις και έκεΐνος άνεμιγνύέτο κα'ι έφρόντιζε περί τών κοινφ συμφε
ρόντων καί τής πατρίδος, δτι ύπηρέτησεν ώς άξιωματικός μετά τών 
λοιπών πατριωτών τούς διαδοχικούς κυρίους τής Έπτανήσου, ότι 
συνεπολέμησε κατά τόν ύπέρ Ανεξαρτησίας άγώνα, ότι.τέλος ευρι
σκόμενος έν Πελοποννήσφ έσπευσε μετά τοΰ ύπ’αύτόν σώματος αυ
θόρμητος νά είσέλθω είς τό πολιορκούμενον Μεσολογγίου, κατά δέ 
τήν έξοδον τής φρουράς αύτοΰ πάσχων κα'ι μή δυνάμενος νά περιπα- 
τήσω καλώς, έτοποθετήθη παρά τή μεγάλτ) πύλη τού τείχους καί 
πκλαίων καρτερικώς κατά τών ε’ισορμούντων ιππέων τοΰ έχθροΰ κα- 
τεκρεουργήθη ύπ’ αύτών καϊ έπεσεν έπϊ τών εχθρικών πτωμάτων, τά 
όποια διά τής ιδίας χειρός πρό ολίγου είχε ψ-ίψη κατά γής, τήν δέ 
κεφαλήν .του, άποκόψάντες οί πολέμιοι καί θέσαντες .έπϊ Ακοντίου, 
περιήγάγονύάνά τήν πόλιν ώς' έπιφανές αιματηρόν τρόπαιού, είχε δέ 
τότε βαθμόν άντιστρατήγου. ΙΙοίας δέ τιμής άπέλαυεν ό άνδρεΐος 
Πήλιος καϊ είς ποιαν έπιψανή οικογένειαν άνήκε, μαρτυρεί, προσέτι 
καϊ τούτο δτι τάς θυγατέρας αύτοΰ ένυμφεύθησαν έκ τών έπιφανε- 
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στάτων Σουλιωτών ό Ζηγούρ Τζαβέλας, δ Ζέρβας, δ Κουτσονίκας 
καί δ Σέχος.

Άν δέ δέν έπέτυχον οί ένδοξοι αγώνες τών Σουλιωτών, συνέβη 
τοΰτο καί δι’ άλλα, άλλά κυρίως διά την φιλαρχίαν καί άσυμφωνίαν, 
τά όποια μετά μεγίστης έπιτηδειότητος έξεμεταλλεύθη δ πανούργος 
τύραννος δ τδν όλεθρον τών Σουλιωτών μηχανώμενος κα'ι έπιδιώκων. 
Ό διαφιλονεικών δέ την φιλοπατρίαν καί τδν ηρωισμόν τών έν λόγφ 
άνδρών λίαν ύποτιμή ή μάλλον μηδενίζει την άξίαν τών μετά ταΰτα 
άγώνων αύτών καί τών μοναδικών θυσιών τοΰ Ζαλόγκου καϊ Σέλτσου.

Μετά τά ολίγα ταΰτα άναγράφομεν τά κυριώτερα γεγονότα τά 
προς την ύπόθεσιν στενότερου συνδεόμενα και ά'λλα τινά κατά τά 
απομνημονεύματα τοΰ πατρός ήμών Λάμπρου Γούση Μπούσμπου και 
τάς μαρτυρίας πατριωτών άλλων αΰτοπτών.

Πριν ή δ διαβόητος Άλή Πασάς σατραπεύσγ τΰ^ς ’Ηπείρου, άνα- 
φέρονται πολλοί σπουδαίοι πόλεμοι γινόμενοι εις ούχί πολύ προγενε
στέρους χρόνους προς διαφόρους πασάδες και άγάδες, μετά τούτους 
δέ άρχονταν οί ένδοξοι κα'ι ήρωϊκοί κατά τοΰ ρηθέντος τυράννου άγώ- 
νες. Κατά τόν ένατον Σουλιωτικόν πόλεμον, καθ’ ον έ'λαβον μέρος 
κα'ι αί γυναίκες 80 μέν, ένοις κα'ι δ Κίτσος Ζέρβας, έφονεύθησαν, 
150 δέ, μεταξύ τών δποίων καϊ δ θεΐός μας ΙΙήλιος κα’ι Καραμπί- 
τσος Σέχος, έπληγώθησαν, έκ δέ τών Τούρκων ύπερτρισχίλιοι. Ή 
νίκη οφείλεται κατά μέγα μέρος εις την άνδρείαν καϊ την στρατη
γικήν τέχνην τοΰ Γεωργίου Βότσαρη, πρός τόν όποιον μετά την οΐ- 
κτράν ήτταν αύτοΰ δ Άλής έγραψε ζητών την φιλίαν τών Σουλιωτών 
άποκρύπτων τούς δολίους αύτοΰ σκοπούς καϊ. πολλά είς.αύτούς υπο
σχόμενος. Τάς προτάσεις ταύτας δ Γ, Βότσαρης άνεκοίνωσεν ε’ις τούς 
Σουλιώτας, προσθέσας οτι πρέπει νά σκεφθώσιν ώρίμως καϊ άποφα- 
σίσωσι, διότι έννοεΐ άμα δώση τόν λόγον του νά τηρησγ αυτόν οί 
πάντες τότε άπεδέχθησαν, . κατά την άπουσίαν δμως τοΰ Βότσαρη 
έγένετο άλλη σκέψις παρ’ άλλων, οϊτινες καί γράφουσι πρός τόν Ά- 
λήν, ούτος δέ γράψας. όπισθεν της αΰτής έπιστολης «τί εινε αύτά 
όποΰ..βλέπω τώρα», άποστέλλει ταύτην είς τόν Βότσαρην· έκπλη
κτος ούτος άναγινώσκει καϊ σπεύσας παρατηρεί είς τούς γράψαντας 
ότι ·»ξδη έγένετο συνθήκη και δέν έννοεΐ τήν άναρχίαν καϊ παρασπόν- 
δησιν- εις ταύτην προσετέθη καί ή κλοπή ίππων του Άλη ύπδ κλε
πτών, τούς όποιους συνέδραμαν τινες Σουλιώται. Γράφει και πάλιν 
πρός τόν Βότσαρην, δστις άπαντή: «έγώ δέν εισακούομαι πλέον εις 
τδ Σαΰλι· έδωκα τόν λόγον μου καϊ τον. βαστώ· κάμετε μεταξύ σας
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δ’,τι θέλετε». Διά ταΰτα καί διότι δέν έτιμήθη διά τήν μνημονευ- 
θεϊσαν λαμπράν νίκην, διά τήν έπισημότητα τοΰ οίκου καί τήν ήλι
κίαν διά τής γενικής άρχηγίας, προτιμηθέντος άντ’ αύτοΰ, του Φώ- 
του Τζαβέλα, άπεσύρθη καϊ έ'μενεν ε’ις Λάκκαν. Έπωφεληθεϊς τής 
δυσαρέσκειας ταύτης δ Άλής ύποκρίνεται φιλίαν καϊ παραχωρεί αύ- 
τώ πρός έγκατάστασιν τήν έπαρχίαν Άρτης κα'ι Τζουμέρκων, δπου 
δ’μ.ως ύποπτεύων δόλον έκρινε καλόν νά μή μεταβή,, άλλά νά μένγ 
πλησίον τοΰ Σουλίου, 'ίνα έν ένδεχομένν) απιστία συμπράξη κα'ι ένω
ση τήν τύχην αύτοΰ μετά τών λοιπών. Έν Λάκκγ. δέ μένων έφορο- 
λόγει τά πέριξ καϊ αύτά τά άνήκοντα εις τδν Άλήν. ΙΙρολαμβάνων 
δμως δ πανούργος τύραννος ύποκρίνεται δτι στρατεύει κατά τών 
κλεπτών καϊ άποστείλας άνδρας συνέλαβεν αυτόν άνύποπτον όντα 
καϊ άπροφύλακτον' καϊ τότε δέ μυρία προβάλλει, μετά πολλάς δέ 
φιλοφρονήσεις καϊ τιμάς άναγκάσας αύτόν νά όμόσγ καϊ πάλιν πί- 
στιν, άποστέλλει είς Βουργαρέλι κρατήσας παρ’ έαυτφ ώς δμηρον 
τόν Κίτσον. Τήν άπάτην αύτοΰ κατανοήσας δ Γ. Βότσαρης έλυπήθη 
πικρότατα καϊ πιών δηλητήριον έτελεύτησεν, είπών τούς γνωστούς 
καί άξιομνημονεύτους έκείνους λόγους πρός τούς υιούς αύτοΰ.

Άποτυχών κατά τήν ρηθεΐσαν έκστρατείαν αύτοΰ δ Άλής διέταξε 
τήν άνοικοδόμησιν 11 πύργων περϊ τδ Σαΰλι, άναγκάσας τούς περί
οικους νά έργασθώσι καϊ άποπερατώσωσιν αύτούς έν τάχει."Εκαστος 
τών πύργων τούτων είχε χωρητικότητα 400 — 500 άνδρών, άπεΐχον 
δέ άπ’ άλλήλων 2-3 ώρας' βλέπων δμως δ τύραννος δτι οί Σουλιώ
ται δι’ έπιτηδείων έξόδων κατώρθουν νά εΐσάγωσιν έπιτήδεια καϊ 
έπιφέρωσι βλάβας εις τά στρατεύματα αύτοΰ ματαιοΰντες έν μέρει 
καϊ τδ σχέδιον τοΰτο, προτείνει είς αύτούς ειρήνην, ήν καϊ έκεΐνοι 
πάντοτε κακουχούμενοϊ άπεδέξαντο δόντες καϊ 24 όμηρους έκ τών 
σημαντικωτέρων οικογενειών δϊς παρεβιάσθη έτι ή συνθήκη έως ού 
συνήφθη πάλιν τό τρίτον ήδη διά τόν Κίτσον Βότσαρην. ’Ολίγον 
μετά ταΰτα έστασίασαν κατά τοΰ τυράννου οί Τσάμηδες καϊ δ Μόυ- 
σταφά πασάς τοΰ Δελβίνου, τούς δποίους έβοήθησεν δ Τζαβέλας 
μετά τινων άλλων. Τοΰτο έθεώρησεν δ Άλή πασάς ώς παραβίασιν 
τής συνθήκης καί απαιτεί παρά τών Σουλιωτών τήν άπομάκρυνσιν 
τοΰ Τζαβέλα έκ του Σουλίου. Παρακληθείς δέ ούτος χάριν τής πα
τρίδος ν’ άπέλθη ύπεβλήθη είς τήν δοκιμασίαν ταύτην καί άπήλθε, 
τή έπιμόνφ δέ προτροπή φίλων Αλβανών Μπέϊδων παρουσιάσθη καί 
είς αύτόν τόν τύραννον’ τότε δέ δ ωμός τοΰρκος πρόέτεινεν αμοι
βαίος είς τε τδν Τζαβέλαν καί τδν Βότσαρην νά φονεύση δ είς τδν
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έτερον, άλλ’ άμφότεροι άπέκρουσαν τήν βδελυράν πρότασιν.

Κατά μήνα ’Απρίλιον του 1802 γαλλική φρεγάτα άπεβίβασεν είς 
Πάργαν πολεμεφόδια σταλέντα ύπό τού Μεγάλου Ναπολέοντος’ τε
τρακόσιοι Σουλιώται μετά γυναικών κατόρθωσαν νά είσαγάγωσιν 
αυτά διά. νυκτός είς τό Σούλι. Τό γεγονός τούτο έξεμεταλλεύθη ό 
τύραννος ΐνα προκαλεσφ Σουλτανικήν διαταγήν και έκστοατεύσ·ρ 
ύπέρ ποτέ φοβερότερος κατά του Σουλίου’ δτε δέ άνηγγέλθη αύτώ 
και η καταστροφή του ισχυρότερου τόν περί τό Σούλι πύργων, της 
«Βιγλας», έγενετο μανιώδης καί έπολλαπλασίασε τάς παρασκευάς’ 
συγκεντράσας πολυάριθμον στράτευμα ύπεχρέωσε και καπετάνους 
έλληνας νά συνεκστρατεύσωσιν, οϊτινες δμως συνήνεσαν ύπό τόν όρον 
ν αποτελεοωσιν ίδιον σώμα και κατ’ ’ιδίαν νά μάχωνταΐ’ ουτω δέ 
ταχθέντες ήρχοντο καί εις συνεννοήσεις προς τούς Σουλιότας καί 
παρεΐχον αύτοϊς πολεμεφόδια καί τροφάς έκ του τουρκικού στρατο
πέδου. Έν τούτοις μεθ’ δλας τάς επιτυχίας τών Σουλιωτών ή θέσις 
αυτών άπό ήμέρας εις ήμέραν έδεινούτο διά τάς απείρους στερήσεις, 
παμπληθείς δέ οί έχθροί περιέσφιγγον τό ταλαιπωρούμενον Σούλι 
πανταχοθεν όλαι αΐ φάραι ή μία μετά τήν άλλην ήναγκάσθησαν νά 
στερξωσιν εις ειρηνην, καθ ήν ήσαν ελεύθεροι ν’ άπέλθωσι φέοοντες 
και τα όπλα των ένιρ έκενουν τάς οικίας και τάς θέσεις των οί 
Σουλιώται, αμέσως κατελάμβανον αΰτάς οί έχθροί· μεταξύ δέ τών 
πρώτων οικιών, αϊτινες κατελήφθησαν, ήτο καί ή οικία μας κειμένη 
είς άκραν τινά, μεμονωμένη, καί είς τήν οποίαν, όπως καί είς άλλας 
όχυράς θέσεις καί οικίας, ώχυρούντο καί οί πολέμιοι. Έν τή έπικρα- 
τούσγι έκείνγ συγχύσει, φευγόντων καί είσορμούντων, συνέβη τυχαία 
έκπυρσοκρότησις, ένώ δέ ή φάρα κυρίως τού Τζαβέλα όχυρωθεΐσα είς 
τήν Κιάφαν άνέμενεν αυτόν έξ Ίωαννίνων ΐνα άπέλθγι καί αυτή, άρ- 
χέται αίφνης, ένεκα τής τυχαίας τούτης έκπυρσοκροτήσεως, νέα 
μάχη απεγνωσμένη, καθ’ ήν ήραντο περιφανή νίκην οί ήμέτεροι κα- 
ταθραύσαντες τούς ,έχθρούς, μετά τήν οποίαν έλθόντος τού Τζαβέλα 
ήναγκάσθησαν καί οί τελευταίοι, έναπομείναντες ν’ άπέλθωσι τού 
ήγαπημένου βράχου, πλήν τού καλογήρου Σαμουήλ, δστις μετά 
τινων άλλων έ'μενεν ΐνα έπισφραγίση διά τής θυσίας αυτού τούς η
ρωικούς τού Σουλίου αγώνας,

Τή 16 Δεκεμβρίου τού 1803 μετά τήν συνθηκολογίαν έγκατέλιπον 
πάντες τήν γλυκεΐαν πατρίδα, αφού ήγωνίσθησαν ύπερανθρώπους 
αγώνας έναντίον τών πολυαρίθμων εχθρικών στρατευμάτων άνευ τής 
έλαχίστης βοηθείας, συναινέσαντες ε’ις τήν συνθηκολογίαν, δτε πλέον 
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ή πείνα, είχε καταστήσει σκελετούς τά γιγάντια σώματα, δτε έβλε- 
πον περί έαυτούς λιμώττοντα τά γυναικόπαιδα, δτε τόσην έλλειψιν 
πολεμεφοδίων είχον, ώστε άντήλλασσον αντί φυσιγγίων αιχμαλώτους, 
έλπίζοντες τήν ταχεΐαν έπανάκτησιν τού προσφιλούς Σουλίου.·Έξήλ- 
θον πάντες φέροντες τά δπλα σύν γυναιξί καί τέκνοις, φορτώσαντες 
τά κινητά πράγματά των έπί ζώων, τά δποϊα έδωκεν αυτός δ τύ
ραννος, λαβόντες δέ καί ομήρους προς ασφάλειαν καί οί μέν περί τόν 
Τζαβέλαν έτράπησαν προς τήν Πάργαν, έκ τών λοιπών δέ ύπό τόν’ 
Κ. Βότσαρην, Γούσην Μποΰσμπον καί Κουτσονίκαν, άλλοι είς Βουρ- 
γαρέλι καί άλλοι είς Ζάλογκον. Έπίστευσαν ότι τότε τουλάχιστον 
δέν μετήρχετο δόλον καί δτι θά ήρκεΐτο είς τά μέχρι τούδε’ αλλά 
καί φεύγοντας ήδη παρασπονδών καταδιώκει τούς Σουλιότας έπιζη- 
τών την παντελή έζόντωσιν αυτών’ καί τούς μέν είς Πάργαν διευ- 
θυνθέντας δέν κατόρθωσε νά βλάψη καί στρέφεται κατά τών λοιπών’ 
οί δύο αυτού υίοί Μουχτάρ καί Βελή πασάς έπί κεφαλής πολυαρί
θμου στρατού έπερχονται κατά τών έν Ζαλόγκω’ έκπληκτοι οί ατυ
χείς φυγάδες βλέπουσιν όπισθεν αυτών έπερχόμενον τόν έχθρόν’ είς 
τήν πρότασιν αύτοΰ περί παραδόσεως καί τάς ύποσχέσεις αμοιβών 
καί αξιωμάτων άπαντώσι δι’ άντιστάσεως’ λυσσαλέοι . όρμώσι κατ’ 
αυτών οί Τουρκαλβανοί, άλλ’ ήρωϊκώτατα άποκρούουσι τάς έφόδους 
αυτών οί Σουλιώται' έκθαμβοι ήδη οί πολέμιοι θεωρούσι τάς ήρωΐ- 
δας έν χορφ παρά τό χείλος τού ύψηλού τού Ζαλόγκου βράχου ρι- 
πτούσας πρώτον τά τέκνα αυτών καί έπειτα έαυτάς κάτω διά ν’άπο- 
φύγωσι τήν αιχμαλωσίαν, έν ώ τό φρικτόν τούτο θέαμα έξερεθίζει 
έτι μάλλον τούς μαχομένους ήρωας είς τήν άντίστασιν’ έπέρχεται 
ή νύξ καί άποφασίζουσι διέξοδον διά τών τάξεων τού εχθρού’ .ή δρμή 
έγ.ένετο άκράτητος’ έπήλθεν δμως ή σύγχυσις καί οί πλεΐστοι έφονεύ- 
θησαν ή έπληγώθησαν’ πολλά μάλιστα γυναικόπαιδα πλανηθέντα 
διά τό σκότος καί τήν άγνοιαν τού τόπου συνελήφθησαν ζώντα ή τε- 
τραυματισμένα’ μεταξύ τών φονευθέντων ήσαν ό γερο-Γούσης Μπούσ- 
μπος πάππος μας, ό γερο-Κουτσονίκας, οί ανεψιοί του Αποστολής 
καί Γεώργιος καί δύο τέκνα των, ,έσφάγη ή κόρη τού θείου μας Πή- 
λιου, τήν οποίαν έφερεν ή σύζυγος αυτού έπ’ ώμων, ήχμαλωτίσθη ή 
μήτηρ του, αί δύο θυγατέρες του Χρυσώ καί Μαρία, δ άνεψιός...του 
Λάμπρος, δ Νότης Μπότσαρης πληγωμένος, καί αυτός.δ θεΐός μας 
Πήλιος. Τότε οί συλλαβόντες αυτόν Αλβανοί ,άρπάσαντες τό ώραϊον 
φέσι, τό όποιον έφόρει, έπέθηκαν έπί τής κεφαλής αυτού , έτερον πε- 
παλαιωμένον’ «Έ, λέγει, είς αυτούς οργίλος, παλτιόσκυλα, τέτοιο φέσιΤ6μος ΙΑ’, I. — Σεπτέμβριος 1887 5 
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δέν φορεϊ ό Πήλιος». Μαθών ό τύραννος δτι συνελήφθησαν οί δύο 
ούτοι έκάλεσε τδν Σαλιχτάρ Πάτα ΐνα διαβεβαιωθ’/ί κα'ι άκούσας παρ’ 
αύτοΰ δτι όντως συνελήφθησαν καί έχει αύτούς , είς την οικίαν του, 
ήσαν δέ άμφότεροι οΐ αίχμαλωτισθέντες αρχαίοι φίλοι αύτ,οΰ, διέτα- 
ξεν όπως προσαχθώσιν ενώπιον του· άμα είσελθών δ Πήλιος ριετά 
τΤϊς διακρινούσης τούς Σουλιώτας εύτολμίας λέγει πρδς τδν Άλήν : 
«’Άπιστε, δέν έκράτησες τδν λόγον σου καί μάς έσφαζες άδικα’ δ θεδς 

’θά σέ τιμωρήση». Κατεπλάγη έκ της τοιαύτης τόλμης δ τύραννος 
καί άκων κατεβίβασε την κεφαλήν είς τούς λόγους τούτους. Περίερ
γος τφ δντι χαρακτήρ άνθρώπου ! Ό Σελιχτάρ Πότας δμως φοβηθείς 
μ ή έκραγγ ή οργή τοΰ τυράννου διά τοΰτο, λέγει πρδς τδν Πήλιον: 
«Καπετάν Πήλιο βέμε (ύπάγωμεν)»' άμα δ’ έξήλθον τοΰ παλατιού 
προσέθηκεν: «Ό,τι έκαμεν εις εσάς είχε σκοπόν νά κάμγ καί είς τιμάς 
διά νά χαλάσγ τά μεγάλα σπητια της Ηπείρου».

Είς την αύλήν τοΰ τυράννου έφερον κεφαλάς Σουλιωτών,είχε δέ προ- 
κηρύξγ) διά τοΰτο άμοιβάς καί δώρα’ προσήγοντο δέ οΐ αιχμάλωτοι καί 
ήρωτώντο ποιοι ήσαν οί φονευθέντες ΐνα βεβαιωθή δ τύραννος είς ποιας 
οικογένειας άνήκον- εξέφραζε δέ τήν εύχαρίστησιν αύτοΰ ιδίως δταν 
ή 'κεφαλή ήτο έπισήμου τινός. Δέν ειχεν δμως έπιτύχν) έντελώς τοΰ 
σκοπού αύτοΰ· ΐνα καταλάβη λοιπόν άνυπόπτους καί τούς ύπολει- 
φθεντας προσποιείται πάλιν δτι Λάθος εγινε. Μετά τήν σφαγήν τοΰ 
Ζαλόγκου ή θυγάτηρ τοΰΚώστα Δαγκλή, χήρα δέ Γεωργίου Μπότζη, 
έκλείσθη είς τδν «Πύργον Δημουλά» λεγόμενον μετά τών τέκνων αύ
τής· μία τών θυγατέρων της διά τίνος οπής διακρίνει έξωθεν διερ- 
χομένους Τζοχανταραίους καί λέγει πρδς τήν μητέρα : «Τούρκοι έρ
χονται», εκείνη δέ «Πάρε τδ μπαρούτι, λέγει πρδς αύτήν, καί ρίξε το 
’ς τή φωτιά νά καούμε, παρά νά μάς πιάσουν σκλάβαις οΐ άπιστοι». 
‘Τπήκουσεν ή κόρη καί οΐ άπιστοι σπεύσαντες εύρον τούς έν τφ πύργφ 
άλλους μέν νεκρούς, άλλους δέ ημιθανείς. Έκεϊ πλησίον ήχμαλωτί- 
σθη ή κόρη τού Κίτσου Μπαλαμπάνη Μαρία φημιζομένη έπί καλ
λονή’ ό έπί κεφαλής τών Τζοχανταραίων παρεκίνει αύτήν ν’ άλλοξο- 
πιστήσή ΐναλάβη ώς σύζυγον, άλλ’ έκείνη μετά περιφρονήσεως άπορ- 
ρίψασα τάς προτάσεις τοσοΰτον έξώργισε τδν’Αλβανόν, ώστε διέ
ταξε καί άπέκοψαν αύτής τήν ρίνα καί τά ώτα, ειτα δέ έδωκεν αυ
τήν ώς σύζυγον είς Χριστιανόν ύπηρετοΰντα παρ’ αύτφ. Οΐ έν Βουρ- 
γαρελίφ Σουλιώται μετά τό δράμα τοΰ Ζαλόγκου συναθροισθέντες 
άπεφάσ^σαν ύπό τδν Κίτσον Βότσαρην νά μεταβώσι πρός τά Θεσσα- 
λικά όρη καί ένωθώσι μετά τών Κλεφτών έγκαίρως δμως δ Άλή
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Πασάς προκατέλαβε τάς διόδους δι’ έπτακισχιλίων μαχιμωτάτων 
Αλβανών' τοΰτο ηνάγκασε τούς Σουλιώτας νά όχυρωθώσιν έν τή μονή 

τοΰ Σέλτσου παρά τδ χωρίον Βρέστενίτσα καί τήν γέφυραν τοΰ Κο- 
ράκου λεγομένην. Ό Παλάσκας δ έπικαλούμενος Λεοντάρης βλέπων 
ήδη καθαρώς τί έπεδίωκεν δ κακούργος Άλής, άκούσας δέ καί παρ’ 
αύτοΰ τούτου «έβγαλα τούς Σουλιώτας άπό τό Σούλι ποΰ είχα 18 
χρονιά πόλεμο, τώρα ^θά τούς χτυπήσω νά μή άφήσω κανένα....... »,
αποστείλας ανθρώπους είς τό χωρίον αύτοΰ Γότσισταν έξησφάλισε 
τήν οικογένειαν είς Βάλτον παρά τφ φίλφ ’Ίσκφ,αύτός δέ έσπευσε ν’ 
ανακοινωσ·/] τά βουλεύματα τοΰ τυράννου είς τούς Σουλιώτας καί 
συμμετάσχη καί αυτός τοΰ μετ’ ολίγον έπαναληφθέντος φρικώδους 
δράματος, κλεισθείς έν τή πολιορκουμένγ μονή.

’|3το μήν ’Ιανουάριος τοΰ 1804' αΐ έπανειλημμέναι έφοδοι τών 
πολεμίων άποτυγχάνουσι ύποστάντων αύτών πολλάς ζημίας· έγκατα- 
λείπουσι διά τοΰτο τό σχέδιον τής έξ έφόδου άλώσεως τής θέσεως 
και άναμένουσι τήν έκ τών έλλείψεων έξάντλησιν τών πολιορκουμέ- 
νων. Παρήλθε τρίμηνον καί δ τύραννος άδημονεΐ, απειλεί δέ τούς αρ
χηγούς ’Αλβανούς καί έξαναγκάζει αύτούς νά έπιχειρήσωσι γενικήν 
καί λυσσώδη έφοδον οΐ Σουλιώται ήμύνοντο, καί τοι έξηντλημένοι, 
ήρωϊκώτατα' άλλ’ οχύρωμά τι άσθενώς φυλαττόμενον διά τήν άνε- 
πάρκειαν τών άνδρών προσβληθέν ύπδ πολυαρίθμου έχθρικοΰ σώματος 
έκυριεύθη- έκ τών 36 ! άνδρών τών ύπερασπιζόντων αυτό έφονεύθη- 
σαν γενναιότατα πολεμήσαντες πάντες, έσώθησαν δέ μόνοι διελθόν- 
τες ξιφήρεις διά τών πολεμίων δ Λάμπρος Γούσης,πατήρ μας, φέρων 
δύο πληγής καί δ Παλάσκας’ είσορμησάντων τών βαρβάρων έπακο- 
λουθεΐ φοβερά ανθρωποκτονία’ μετά τών ήρώων μάχονται καί αί 
ήρωΐδες μεταχειριζόμεναι ο,τι εΰρισκον ώς δπλον’ πολλαί έξ αύτών 
φεύγουσαι τήν αιχμαλωσίαν μιμούνται τάς έν Ζαλόγκφ καί ρίπτονται 
είς τόν ’Αχελώον. Τοΰτο βλέποντες πολλοί τών εχθρών έσπευσαν καί 
κατέλαβον τήν όχθην αύτοΰ’ ’Αλβανός τις έξ αύτών βλέπων τήν κό
ρην τοΰ Νότη Βότσαρη έτοίμην νά πνιγή θαυμάσας τό κάλλος αύτής 
έφώναξε ζητών νά τήν έμποδίσϊΐ’ έτεινεν αύτή τήν χε.ϊρα πρδς τοΰτο, 
άλλ’.έκείνη λαβοΰσα αύτδν τής χειρδς ρίπτεται είς τδ ρεύμα τοΰ πο
ταμοΰ συμπαρασύρουσα καί τόν ’Αλβανόν ήθελε νά έκδικήση ή Σου- 
λιωτοποΰλα τό πεφιλημένον Σούλι κα'ι τόσας άδελφάς της....... Έκ
τής φρικτής ταύτης σφαγής διεσώθησαν δι’ άτραποΰ τίνος έν δλφ 
54 άνδρες, έν οίς δ Κίτσος Βότσαρης μετά τού μικροΰ ήρωος Μάρ
κου καί μία μόνη γυνή ή Μαρία Πανταζή !...... δ πατήρ μας Λοίμ-
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προς τεΐραυμάτισμένος καί μόλις περίπατων έσώθη είς δάσος έλατών, 
δπου βαδίζων ποιμήν Χριστιανός καί εύρών έκτάδην ήμίθανή σχεδόν 
έρριψεν αυτόν έπ'ι τών ώμων αύτοΰ, άλλ’ .άκούσας πυροβολισμούς και 
φωνάς Τούρκων έκρυψέν είς τινα ^ωγμήν καί μετά τήν άπομάκρυνσιν 
τούτων άναλαβών πάλιν αυτόν μετήνεγκεν εις την καλύβην του, δπου 
περιέδεσεν αΰτοΰ τάς πληγάς καί έδωκε γάλα νά πίγ' τότε φθάνει 
φεύγουσα τούς Τούρκους , καί τις Σουλιώτισσα Πανάγω καλουμένη. 
Συνελθών ό πατήρ μας ήδη ήρώτησεν α.ΰτήν «Τί ξέρεις αδελφή Πα
νάγω ;» «Βουνά, κάμποι και λαγκάδια είναι γεμάτα, λέγει, άπό κορ
μιά δίχως κεφάλια». Μετά τινας ημέρας άνεχώρησαν είς Πάργαν, 
δπου διεσώθησαν οί μετά τοΰ Τζαβέλα καί λοιποί, έκεϊ δέ χειρουρ
γός τις έξήγαγε τήν σφαίραν έκ τοΰ σώματος τοΰ Λάμπρου πα
τρός μας. '

‘Ο καπετάν Παλάσκας έσώθη είς Βάλτον παρά τώ άρχαίω φίλω 
αΰτοΰ ’Ίσκφ' τοΰτο μαθών δ τύραννος έξωργίσθη σφόδρα κατά τοΰ 
καπετάν Ίσκου καί άπέστειλεν άνδρας, οϊτινες έπιτηδείως συνέλα- 
βον αΰτόν καί προσήγαγον είς Ιωάννινα' άμα ΐδών τόν Παλάσκαν 
«’Άπιστε, τώ λέγεις μοΰ έπρόδωκες τούς σκοπούς μου καί έγλύτωσαν 
τόσοι Σουλιώται»*  διέταξε δέ έπί παρουσίο: πολλοΰ πλήθους Τούρ
κων νά θραύσωσι τάς αρθρώσεις αΰτοΰ, άλλ’ δ γενναίος Παλάσκας, δ 
μετά τόσων άλλων αδίκως κατηγορηθείς ώς έξυπηρετών τά σχέδια 
τοΰ Άλή, ύπέστη καρτερικότατα το μαρτύριον καί μέ ύπερήφανον 
ήθος ύβρίζων αΰτόν είπεν: «Έγώ, άπισπε, τ’ αδέλφιά μου έγλύτωσα 
άπό τήν σφαγήν». Έπειτα διέταξε νά κρεμασθή πρός θέαν, μεθ’ δ 
νά δοθή τοϊς Έβραίοις, οϊτινες έσυραν τό σώμα αύτοΰ έπί τών όδών 
προς καταφρόνησιν.

Οί περισωθέντες έκ τής σφαγής τοΰ Ζαλόγκου καί Σέλτσου μετα- 
βάντες, ώς εΐπομεν, είς Πάργαν καί ένωθέντες μετά τών λοιπών έγκα- 
τέλιπον καί τήν πόλιν ταύτην, ϊνα άπαλλάξωσιν αΰτήν άπό τής έκ- 
δικήσεως τοΰ Άλή καί άπεχαιρέτισαν τό έδαφος τής ’Ηπείρου τήν 
26ην Απριλίου 1804 διαβάντες άντικρύ είς Κέρκυραν, δπου έδέχθη 
αΰτούς δ 'Ρώσσος στρατηγός Άντρεπ. Πληροφορηθείς δ τύραννος δτι 
οί Σουλιώναι διεσώθησαν είς Κέρκυραν έλυπήθη σφόδρα καί προσκα- 
λεϊ είς τό παλάτιον τούς επισημότερους Μπέηδες, Σελιχτάρ Πότα, 
Άγο Βεϊσάρη, Ισμαήλ Πρόκον καί άλλους, καί έκφράζει αΰτοΐς τήν 
έπί τούτω λύπην αύτοΰ λέγων: «Αΰτοί μοΰ έχουν βάλη ένα καρφί κα
μένο ’ς τήν καρδιά ’ποΰ ’πολεμοΰόα τόσα χρόνια μέ αΰτούς»' οί έξέ- 
χοντες ούτοί' Αλβανοί μετά θάρρους ήλεγξαν αΰτόν ε’ιπόντες δτι

37 

αΰτος παρεβίασε τάς συνθήκας πολλάκίς, δτι έσχάτως ύπεσχέθη αύ- 
τοϊς ασφάλειαν καί δμως έπετέθη δολίώς ένάντίον αυτών, προσέθη- 
καν δέ, δτι οί Σουλιώται, τώρα δπότε έσφάγησαν ή ήχμαλωτίσθη- 
σαν τά προσφιλέστερα άύτών όντα θά γείνωσι σκληρότεροι. Οί λόγοι 
ούτοι κατέστησαν αΰτόν σκεπτικόν καί διατάσ'σει άμέσως >ν’άφεθώ- 
σιν έλεύθεροι δσοι καί δσαι είχον αίχμαλωτισθή' μεταξύ τών αιχμα
λώτων Σουλιωτισσών ήτο καί ή αδελφή τοΰ Μάρκου Βότσαρη' τάς 
αιχμαλώτους δέ πάσας δ Άλής είχε παραδώση είς τήν κυρά Βασι
λικήν. ■

Κατ’: έκεϊνον τόν χρόνον εύρέθη έν Κερκύρορ καί ;δ συγγράψας ιστο
ρίαν τοΰ Σουλίου Περραιβός' ένταΰθα προσκαλει τούς Σουλιώτας είς 
Συνέλευσιν, είς τήν όποιαν προέτεινε νά διορισθή πληρελούσιος καί 
μεταβή είς Βιέννην, δπου εύρίσκετο δ αύτοκράτωρ Αλέξανδρος,είς δν 
νά έπιδώση αναφοράν, δι’ ής νά έξαιτώνται τήν προστασίαν αύτοΰ. 
Τότε δ θεΐός μας Πήλιος, βλέπων τόν ύπερήφανον αΰτοΰ χαρακτήρα 
καί τήν. άτοπον αΰτοΰ είς πάντα έπέμβασιν καί φιλοπρωτίαν, οργίλος 
τώ λέγει : «ΓΙερραιβέ, οί Σουλιώται έχουν άνδρας νά ύπεράσπισθοΰν 
τά δίκαιά των, καθώς καί δταν πρό έτών έστειλαν είς Πετρούπολη 
είς τήν Αικατερίνην τήν Μεγάλην» .Δυσηρεστήθη μεγάλως δ Περραιτ 
βός έκ τών λόγων τούτων ή συνεδρίασις έλύθη άνευ αποτελέσματος, 
άλλ’ δ άνήρ ούτος κατορθώνει νά λάβη τήν ύπογραφήν ένός μόνου 
Τζαβέλα καί ύποδεεστέρων τινών άλλων καί μεταβαίνει είς Τεργέ
στην (Τστορ. Ίον. Κράτους Κεφ.8)' έκεΐθεν γράφει πρός τόν έν Βιέννη 
Ίωάννην Καποδίστριαν, παρά τοΰ όποιου δμως έλαβεν άπάντησιν νά 
έπιστρέψη είς Κέρκυραν, διότι έχει αύτός τήν φροντίδα. Έπανελθών 
έκεϊ συντάσσει έτέραν άναφοράν καί μεταβαίνει είς Πετρούπολιν, ένθα 
ήδη είχε μεταβή ό αύτοκράτωρ' ή άναφορά αϋτη συνταχθεϊσα παρ’ 
αΰτοΰ τοΰ Περραιβοΰ διελάμβανε καί τόν τρόπον τής έπαναατατή- 
σεως τών έλληνικών χωρών ή ‘Ρωσσική δμως άστυνομία άνακαλύ- 
ψασα, τίς οίδε τίνας σκοπούς., έφυλάκισεν αύτόν μετά τίνος άλλου 
’Ιθακήσιου- αΰτοχειροτονηθέντος κόμητος Νικολάου Γαλάτη, άλλά 
διά τών μεσιτειών τών έκεϊ Ελλήνων κατωρθώθη ή άποφυλάκι- 
σίς των.

Έπιστρέψας έκ Πετρούπόλεως δ Περραιβός έξωργισμένος συνέταξε 
τήν ιστορίαν έν ή έκχύνει τήν χολήν αύτοΰ κατά τών οικογενειών 
μας καί έκ τοΰ πάθους ωθούμενος ζητεί νά άμαυρώση ονόματα έπι- 
σημοτάτων οικογενειών λαμπρυνθέντα εις τό Σοΰλι, τό Ζάλογκον, τό 
Σέλτσο καί κατά τήν έλληνικήν έπανάστασιν.
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Έν Κερκύρι^ ό στρατηγός Άντρεπ έλαβεν είς την 'Ρωσσικήν ύπη
ρεσίαν τούς Σουλιώτας καί άλλους "Ελληνας συμποσουμένους είς 2500 
περίπου- έπί κεφαλής τούτων έτέθη ό "Ελλην έν τϊί 'Ρωσσική υπη
ρεσία στρατηγός έκ Κέας Παπαδόπουλος. Οί 'Ρώσσοι τότεέπολέμουν 
προς τον μέγαν Ναπολέοντο έχοντες συμμάχους και τούς ’Άγγλους, 
μετά δέ του εις Νεάπολιν πεμφθέντος στρατού ήσαν καί οί Σουλιώ- ι
ται- έκεΐ συνηνώθησαν μετά τού συμμάχου στρατού τού βασιλέως 
τής Νεαπόλεως καί έπεζήτουν νά κατορθώσωσιν αντιπερισπασμόν είς 
τον Γαλλικόν στρατόν- άλλά διά τήν έν Άουστερλίτση νίκην τού 
Ναπολέοντος ό συμμαχικός στρατός ήναγκάσθη νά ΰποχωρήση. Ό 
στρατηγός IIαπαδόπουλος κράξάς τόν Λάμ.προν Γούσην, τόν όποιον 
ηύνόει,εϊπεν αύτφ-«Ό Θεός μάς άγαπγ καί θέλει ν’άφήσωμεν τά κόκ- 
καλά μας είς τήν πατρίδα μας καί όχι είς ξένην γήν». Μετά τού 
βασιλέως τής Νεαπόλεως άπεβιβάσθησαν είς Σικελίαν όπου ήσαν 
έξησφαλισμένοι, διότι κατά, θάλασσαν έκυριάρχουν οί σύμμαχοι ’Άγ
γλοι- μετ’ ολίγον καταφθάνει είς Νεάπολιν δ Γαλλικός στρατός καί 
γίνεται κύριος τού βασιλείου τής Νεαπόλεως. ί

Κατά τήν εις Κέρκυραν επιστροφήν τών ’Ρώσσων περί τό 1807 ά’ρ- 
χεται δ πόλεμος μεταξύ 'Ρωσσίας καί Τουρκίας. 'Ο ναύαρχος Σινέφ j
συμπαραλαβών καί τέσσαρας λόχους Σουλιωτών έξέπλευσεν είς Τέ
νεδον, όπου έξελθόντος τού τουρκικού στόλου έκ Δαρδανελλίων, συγ- ΐ
κροτεΐται ναυμαχία, καθ’ ήν κατεστράφη δλόκληρος δ τελευταίος- 
κατ’ αύτήν έφονεύθη δ λοχαγός Γκόγκας Δαγκλής καί άλλοι Σου
λιώται. -

Μετά τήν ναυμαχίαν ταύτην οί Σουλιώται έπέστρεψαν είς Κέρ
κυραν, τήν οποίαν μετά τής λοιπής Έπταννήσου κατέλαβον κατά 
την γενομένην συνθήκην οί Γάλλοι- καί ό Ναπολέων έκράτησεν είς 
τήν υπηρεσίαν αύτού τούς Σουλιώτας ώς πιστούς καί ανδρείους συγ- 
κροτήσας αυτούς είς δέκα λόχους- έμειναν δέ είς τήν ύπηρεσίαν αύ
τού έπί επτά έτη έως ού κατελήφθη ή Έπτάννησος ύπό τών ’Άγ
γλων. Είς τους ύπηρετήσαντας τόν μέγαν Ναπολέοντα άπενεμήθη τό 
μετάλλιον. τής Αγίας Ελένης ύπο τού Γ' Ναπολέοντος- τοιούτον 
έδόθη καί τφ μακαρίτη πατρί μας Λάμπρφ. Κατ’ εκείνην τήν έπο- 
χήν δ Δημήτριος Σαχίνης ταξειδεύων δι’ίδιου πλοίου μετά τού υιού 
αύτού κατελήφθη ύπό: τρικυμίας καί κατέφυγεν είς τόν λιμένα τής 
Σπλάντζας- έκεΐ όμως έφρούρουν Αλβανοί, οϊτινες γυμνώσαντες τό 
πλοϊον καί συλλαβόντες τούς έν αύτώ άπήγαγον είς ’Ιωάννινα, .όπου 

δ τύραννος έφόνευσε τόν; πατέρα διαφυγόντος τού υίού Γεωργίου είς 
Κέρκυραν.

Οί ’Άγγλοι είναι οί τελευταίοι,είς. τούς δποίους ύπηρέτησαν οί έκ- 
πατρισθέντες ήρωες καί διδάσκαλοι τών όπλων, μεθ’ δ κατήλθον είς 
τήν πάτριον γήν καί προσήνεγκον τάς πολυτιμοτάτας αυτών ύπηρε- 
σίας είς τήν ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος.

Οί Σουλιώται καί έξω όντες τής ’Ηπείρου καί έκεΐ παρηκολου- 
θούντο ύπό τού Άλή ΓΙασά, οστις δέν ήδύνατο νά ήσυχάση έχων 
γείτονας τόσον έπικινδύνους- άναμιμνησκόμενος δποίας συμφοράς καί 
ταπεινώσεις ύπέστη έξωργίζετο καί ήδημόνει- δι’ δ άπεφάσισε καί 
έκεΐ άκόμη νά βλάψη αυτούς. Αποστέλλει προς τούτο έξ Ίωαννίνων 
δέκα άνδρας έκ τών πιστοτάτων αύτώ δούς διαταγήν καί όδηγίας νά 
μεταβώσιν είς Κέρκυραν καί φονεύσωσιν οϊον δήποτε καί όσους δή
ποτε δυνηθώσι Σουλιώτας! Ό.Νότης Βότσαρης μετά τής οικογένειας 
αύτού κατφκει έξω τής πόλεως έν τφ χωρίφ Μπενίτσα- έκεΐ μετέ- 
βησαν διά λέμβου έκ τού τουρκικού καί αύτόν μέν δέν εύρον εύρισκό- 
μενον τότε έν τή πόλει, έφόνευσαν όμως τόν δεκαεξαέτη υίόν του 
Γεώργιον,τού οποίου άποκόψαντες τήν κεφαλήν μετήνεγκον είς’Ιωάν- 
νινα είπόντες τφ τυράννφ ότι έπραξαν τούτο διότι δέν εύρον τόν 
πατέρα; «Δέν πειράζει», άπήντησεν δ τύραννος, αίμά του είναι!..

Τό γεγονός τούτο αμέσως οί Σουλιώται κατήγγειλαν είς τήν ’Αγ
γλικήν κυβέρνησιν λέγοντες ότι καί έντός τού κράτους αυτής κατα
διώκονται- καί έκείνή μέν ύπέσχετο ότι θά λάβη τά. προσήκοντύ μέ
τρα, οί δέ Σουλιώται προσεΐχον καί αυτοί έκτοτε. Ό πονηρός ’Αλής 
έφρόντισεν, όπως έπιτύχη κάλλιον τού ποθουμένου, νά συνάψη σχέ
σεις καί πρός τάς. Άγγλικάς άρχάς- δέν παρήλθέ πολύς χρόνος καί 
προσκαλεΐ είς τήν απέναντι τής νήσου ’Ηπειρωτικήν παραλίαν κατά 
τήν θέσιν Βουθρωτόν τόν στρατηγόν Μετλανδ,τό ν όποιον έδέχθη.μετά 
μεγάλων τιμών καί δώρων- ή συνέντευξις αύτη εύνόητον ότι άπέ- 
βλεπε τήν βλάβην τών Σουλιωτών, τούς δποίους είπε νά παύση τού 
νά διατηρή είς τήν ύπηρεσίαν τής κυβερνήσεώς του καί μισθοδοτώ, 
διότι αυτοί είναι οί θανάσιμοι έχθροί τής Τουρκίας.. Έπιστρέψας. 
δ στρατηγός είς Κέρκυραν μετ’ ολίγον προσκαλεΐ τούς Σουλιώτας 
καί λέγει αύτοΐς ότι ή ’Αγγλική κυβέρνησις δέν έχει πλέον ανάγ
κην νά διατηρη ξένους στρατιώτας, διότι ή ειρήνη άποκατέστη 
έν Ευρώπη- έδωκεν εις αύτούς πέντε μηνών μισθούς έως ού ευρωσι 
πόρον .ζωής καί ύπέσχετο ότι θά γράψη πρός τόν βασιλέα τής Νεα
πόλεως όπως παραλάβη αύτούς εις τήν ύπηρεσίαν αύτού, διότι είχεν 
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ΰπηρεταΰντας καί άλγους Έλληνας. Έκεΐνοι άπήντησαν ότι έδόθη 
ύπόσχεσις αύτοΐς νά ύπηρετήσωσιν έν τώ έγχωρίφ στρατφ- άλλ’ έκεΐ- 
νος έμενεν αμετάπειστος· άπελπισθέντες έκ τούτου έζήτησαν την 
άδειαν ν’άπέλθωσιν εις την ’Ήπειρον, και τοΰτο όμως ήρνήθη αύτοΐς 
εΐπών οτι τδ έθνος αύτοΰ διάτελεΐ έν φιλίφ μετά .της Τουρκίας και 
δέν δύναταί νά έπιτρέψγ νά διαταραχθή ή ήσυχία φίλης δυνάμεως, 
έξέδωκε δέ καί προκήρυξιν, δι’ ής άπηγορεύετο έπ'ι αυστηρά ποινή 
εις πάντα Σουλιώτην νά'διαβή εις 'Ήπειρον. Ό Μέτλανδ έξεπροσώ- 
πει την Αγγλικήν πολιτικήν, καθ’ήν δέν συνέφερε τότε είς τούς κυ
ρίους τ'ϊϊς Ελληνικές Έπταννησου έξεγερσίς τις άντικρύ έν Ήπείρφ· 
τοΰτο μαρτυρεί καί ή έπονείδιστος πώλησις τής Πάργας είς τδν τύ
ραννον.

Κερκυραϊός τις ’Ρίζος όνόματι γινώσκων κάλλιστα τούς αγγλι
κούς νόμους έκραξε τόν πατέρα μας καί λέγει έμπιστευτικώς είς αύ
τόν περί τών άγγλικών νόμων σχετικώς πρός τό ζήτημα αύτών καί 
δούς άντίγραφον ώρκισεν αύτόν είς τό δνομα τής πατρίδος νά τη- 
ρήση μυστικότητα διά τόν φόβον τοΰ Μέτλανδ. Ό πατήρ μας συγκα- 
λεΐ τούς πατριώτας, καί γράφουσιν αναφοράν πρός τόν βασιλέα τής 
’Αγγλίας Γεώργιον, καί άποστέλλουσιν αύτήν δι’ άνθρώπου έπί τούτφ.

Κατά τό διάστημα τοΰτο οί έκπατρισθέντες μετήρχοντο διαφό
ρους έργασίας πρός πορισμόν τοΰ άρτου !

Ημέραν τινά δ Λάμπρος Βείκος καί δ πατήρ μας μετέβησαν είς 
τδ λοιμοκαθαρτήριον διά νά μάθωσι νέον τι περί τής πατρίδος· έκεϊ 
ήλθε καί Χότζας τις πωλών σφάγια’ τά σφάγια ταΰτα ήγόρασαν 
οί άνωτέρω καί έ'κτοτε συνήψαν σχέσεις φιλίας' έκεϊ παρατυχών καί 
Σκοδριάνος τις, Ρείζης τό όνομα, γνωστός τοΰ πατρός μας Λάμπρου 
ειπεν είς αύτόν «Διά τί δέν πηγαίνετε εις τόν άφέντην μου Σκοδριάν 
Πασά ποΰ έχει πόλεμο μέ τδν Άλή ;» έπειδή δέ έκεΐνοι 'έςέφραζον 
ένδοιασμούς άν θά γένωνται δεκτοί, προσθέτει «’Εσάς δέν θέλει ποΰ 
είσθαι τά πρώτα πκλληκάρια ; γράψετε §ν γράμμα όλοι οΐκαπετα- 
ναϊοι καί τδ δίδω-έγώ είς τόν άφέντην μου». Τοΰτο καί έγένετο. 
Συνήλθαν οί Σουλιώται καί έγραψαν τήν επιστολήν, δ δέ πατήρ μας 
ένεχείρισεν αύτήν είς τόν Σκοδριάνον, καί δ Χότζας έπεδοκίμασε 
τοΰτο· άλλ’ άναχωρήσας μετά τοΰ Σκοδριάνου διά νά τύχη τής εύ
νοιάς τοΰ Άλή παραπείθει τούτον ϊνα δώσγ. τήν επιστολήν είς τόν 
τύραννον έπ’ έλπίδι μεγάλης άμοιβής' δ Σκοδριάνος έπείσθη είς τούς 
λόγους τοΰ Χότζα καί; μεταβάς είς ’Ιωάννινα ένεχείρισε τήν έπιστο
λήν είς τόν Άλήν, δι’ ήν πρδς έκδούλευσιν;ήμείφΟησαν άμφότεροι 
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γενναιότατα. Ό τύραννος, γράφει άμέσως τότε είς Πρέβεζαν νά έτοι- 
μάσωσιν έν μέγα πλοϊον καί 3 ή 4 κανονιοφόρους νάυλοχούσας έν τώ 
λιμένι' τούς ναύτας τοΰ μεγάλου πλοίου είχε μετεμφιέσει μέ ναυτι
κήν ένδυμασίαν Τουλτζάνικην καλουμένην, οΐαν έφόρουν οί ναΰται 
τοΰ Πασά τής Σκόδρας' καί τοΰτο μέν διέταξε νά πλεύση είς Κέρ
κυραν,τάς δέ κανονιοφόρους είς Βουθρωτόν.Άμα κατέπλευσε τδ πλοϊον 
εις τδν λιμένα τής Κέρκυρας έξήλθεν δ γνωστός Σκοδριάνος μετ’ άλ
λου τίνος έπισήμου Βέη νεανίου φέροντας χρυσοκέντητον στολήν διά 
μεγάλης λέμβου είς τό λοιμοκαθαρτήριον,δπόθεν άπέστειλαν φύλακά 
τινα καί έκάλεσαν τόν πατέρα μας μεταβάντα άμέσως παρ’ αύτοΐς’ 
άφ’ ού έχαιρετίσθησαν, δ έκ Σκόδρας γνωστός‘Ρε'ίζης ειπεν είς τόν 
Γούσην: «Καπετάν Λάμπρο, σάς έδούλεψα, τδ γράμ.μα τδ έδωκα είς 
τόν Σκοδρ ιάν Πασάν καί ’ιδού ποΰ στέλλει τώρα τδν πρώτον Τσο- 
χαντάρην του μέ τήν άπάντησιν»· λαβών τήν έπιστολήν έ'σπευσε νά 
συγκαλέσφ τούς πατριώτας καί άνεγνώσθη είς έπήκοον πάντων' είχε 
δέ ούτω :

«.Σουλιώται ’ζαχουστοί καί ποΛειιάρχΟί φοβεροί.

’Έλαβα τήν έπιστολήν σας μέ τόν Καπετάν 'Ρεΐζην καί έχάρηκα 
πολύ ποΰ μοΰ γράφετε νά ελθητε είς τδ ότζάκι μου, έλαβα πολλή 
χαρά- ιδού δποΰ σάς στέλλω τόν πρώτον Τσοχαντάρη τοΰ σεραγίου 
μου καί τδν φίλον σας Καπετάν 'Ρεΐζην μέ καράβι καί νά κινήσητε 
νά έ'λθητε χωρίς άλλο' τά παλληκάρια έ'χουν έ'να γρόσι τήν ήμέρα, 
είς τούς καπεταναίους ξέρω μόνος μου τί θά τούς δώσω.

Υγιαίνετε.
Σκόδρα 10 Αύγούστου 1817. «

(τ. ς.) Μαχμουτ Παςας Σκοδριάνος».

Άφ’ ού άνέγνωσαν τή*  έπιστολήν άμέσως μετέβησαν καί ειδοποίη
σαν τδν Καπετάν 'Ρείζην καί τον Τσοχαντάρην ότι είναι όλοι οΐκο- 
γενειάρχαι καί νά περιμέντρ έπί 6—7 ημέρας νά έτοιμα.σθώσι καί οί- 
κονομήσωσι τάς οικογένειας αύτών’ είς τοΰτο συνήνεσαν καί οί άνω 
ρηθέντες Τούρκοι. Μετά μίαν ήμέραν ήλθεν εις Κέρκυραν δ Χότζας 
συνοδευόμενος καί ύπδ δύο άλλων, ών δ είς ήτο Χριστιανός· δ Χό
τζας έδικαιολόγησε τήν βραδύτητα αύτοΰ προφασισθείς άσθένείαν 
καί προσθείς ότι έ'ρχεται τώρα νά εξοφλήσουν τούς λογαριασμούς φέ- 
ρων προσέτι καί άλλα σφάγια. Ό ρηθεις όμως Χριστιανός ακόλουθος 
αύτού, άμα δ Χότζας άπεμακρύνθη, έκραξε κρυφίως τον πατέρα μας 
καί έρωτφ αύτδν «Καπετάν Λάμπρο, θά ύπάγγς καί σύ μέ φδ
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ράβι ;■» «Θά ύπάγω, άπαντά ό πατήρ μας· διά τί μ’ έρωτής ;» Έγώ 
είμαι Χριστιανός, λεγει έκεϊνος, έχω πάρει μία Σουλιωτοποΰλα, τήν 
οποίαν είχε πιάσει σκλάβα ό ’Αγάς μου εις τό Ζάλογκον, τήν θυ
γατέρα τοΰ Κίτσου Μπαλαμπάνη’ ό' πατήρ μας προσθέτει’ «έδώ εύ
ρίσκονται κα'ι δύο αδέλφιά της....» «Σέ ορκίζω, έξακολουθεΐ ό Χρι
στιανός, νά μη μάθτ) κανένας δ,τι θά σοΰ είπώ’ τό καράβι αύτό είναι 
τοΰ Αλή Πασά καί τώρα ποΰ έπεράσαμεν ό Χότζας έδωκεν είς τό 
πλοΐον πεντε κριάρια καί έκεϊ εις τό Βουθρωτόν είναι ακόμη τρία 
τεσσαρα μ,ικρότερα και τουρκικός στρατός κα'ι δέν αφήνουν κανένα 
να πέραση πέρα διά νά μ.η άνακαλυφθοΰν τά σχέδια τοΰ Άλή Πασά ». 
Ευχαριστήσας τόν Χριστιανόν είπεν εις αυτόν ν’ άπομακρυνθή διά 
να μη παρατηρηθή ύπό τών ζΓούρκων’ έδραμε δέ δ πατήρ, μας καί 
ανήγγειλε τά τεκταινόμ,ενα καί είς τούς πατριώτας, οϊτινες κατήγ- · 
γειλαν τούς σκοπούς τοΰ τυράννου είς τόν άρμοστήν Μέτλανδ- έλα- 
βον όμως ώς άπάντησιν δτι ούδέν δύναται νά ποάξη καί δτι άν κατα- 
βαλω.σι 50,000 ταλλήρων δύναται νά κατάσχη τό πλοΐον ! Έν τού- 
τοις ειδοποιήθη το πλοΐον νά έγκαταλίπγ τόν λιμένα- δ πατήρ μας 
μετά τριών άλλων μεταβάς εις τό λιμεναρχεϊον καί εύρών ανθρώπους 
τοΰ πλοίου είπεν, δτι δ Χότζας έπρόδωκε τούς, σκοπούς των1 τοΰτο 
μαθών δ Άλής διέταξε νά φονευθή δ Χότζας.

Μετά 5 ή 6 μήνας εστάλη βασιλική διαταγή είς τόν άρμοστήν 
Μέτλανδ, δι’ ής παρείχετο ή άδεια είς τούς Σουλιώτας νά μεταβώ- 
σιν δπου θέλουσιν’ ίδών δ άρμοστής μετά τής βασιλικής διαταγής 
καί τήν έπιστραφεϊσαν άναφοράν τών Σουλιωτών έξωργίσθη καί κα- 
λεΐ είς τά ανάκτορα πάντας τούς Σουλιώτας αξιωματικούς· μέμφε- 
ται αυτούς,διότι έγραψαν κατ’ αύτοΰ καί άνηνέχθησαν είς τόν βασι
λέα καί έζήτησε νά μάθη τίς ήτο δ είσηγήσας είς αύτούς τό διά
βημα τοΰτο’ άλλ’ εκείνοι άπήντησαν δτι ύπηρετοΰντες έπί πολλά 
έτη έν τφ άγγλικφ στρατφ γινώσκουσι καί τούς αγγλικούς νόμους· 
δέν ήδύνατο δμως πλέον μετά τήν βασιλικήν διαταγήν δ Μέτλανδ 
νά μή έπιτρέψη είς αύτούς ν’ άπέλθωσιν.

Ό Άλή Πασάς είχε καταστήσει διοικητάς τής ΙΙελοποννήσου 
τόν υιόν του Βελήν,. καί τόν έπ’ άνεψιή γαμβρόν ’Ισμαήλ Πασόμπεην. 
Ή ’Οθωμανική κυβέρνησις συνεπεία παραπόνων τών κατοίκων αύ- 
γής διέταξε τήν μετάθεσιν τοΰ Βελή Πασά μετά βαθμοΰ άνωτέρόυ 
είς Θεσσαλίαν άλλ’ δ Άλής πληροφορηθείς τοΰτο δι’ έκτάκτου τα
χυδρόμου διατάσσει αύτόν νά μήν ύπακούση είς τήν διαταγήν τοΰ 
5θυήτάνρυ καί δτι δύναται νά πέμψγ είς αύτόν δεκακισχιλίους άν- 

δρας καί άλλους άκόμη έν άνάγκη, έάν δέν είναι έπαρκεϊς’ δ Πασόμ- 
πεης συνεβούλευσε τόν Βελήν νά σεβασθή τάς διαταγάς τοΰ Σουλ
τάνου καί ούχί τάς τοΰ πατρός’ ύπήκουσε καί άμφότεροι άπήλθον 
είς Θεσσαλίαν δ τύραννος μαθών τήν παρακοήν ταύτην έγένετο παρά- 
φρων έξ οργής’ νοήσας δέ δτι δ ’Ισμαήλ παρεκίνησεν είς τοΰτο τόν 
υιόν αύτοΰ είπε «Καί είς τό κέρατο τοΰ βωδιοΰ νά έμβή δέν θά γλυ- 
τώση άπό τά χεριά μου»’ γράφει δέ πρός τόν Βελήν τά έξής :

«Τέκνον μου’ δέν έπρεπε ν’ άναχωρ,ήσης άπό τήν Πελοπόννησον άφ*  
»ού σοΰ έγραψα' σοΰ στέλλω τούς ίδικούς μου ανθρώπους,οίδποΐοΐ μέ 
«παρεκάλεσαν νά ηναι μαζύ σου».

‘Ο Άλή Πασάς έδωκεν έντολήν είς τούς άνθρώπους τούτους νά 
φονεύσουν τόν γαμβρόν του Πασόμπεην ύποσχεθείς αύτοΐς άρκοΰσαν. 
αμοιβήν, άλλ’ δ Πασόμπεης ένόησε τόν σκοπόν καί προεφυλάττετο. 
Ημέραν τινά συναντήσαντες αύτόν έν Λαρίσση, δπου μετέβη, έπυρο- 
βόλησαν, άνεπιτυχώς δμως, άντεπυροβολήθησαν δέ καί ύπ’ έκείνου 
καί έπληγώθησαν δύο’ δ τύραννος ηύχαρίστησεν. αύτούς έν τούτοις, 
διότι έπετέλεσαν τό καθήκον, αύτών- δ Βελή Πασάς ώργίσθη διά 
τόν δόλον τοΰ πατρός έν ω δ Πασόμπεης βλέπων έαυτόν διακινδυνεύ- 
οντα έκ τής επιβουλής τοΰ δολίου Άλή, μετέβη είς Εύβοιαν’ έκ.εΐ 
έτυχε φιλικωτάτής ύποδοχής παρά τφ Όμέρ Πασφ’ άλλ’ δ έπιδιώ- 
κων τόν φόνον αύτοΰ τύραννος άποστέλλει καί έκεϊ άνδρας, οϊτινες 
έθηκαν βαρέλιον πυρίτιδας ΐνα άνατινάξωσι τήν οικίαν, έν ή διέμενε’ 
ή πυρΐτις δέν άνεφλέχθη δμως καί οί απεσταλμένοι αύτοΰ έπέστρε- 
ψαν άπρακτοι. Έκ τής θρασείας ταύτης άποπείρας καταταραχθείς ο 
Πασάς τής Εύβοιας έδωκεν αύστηράς διαταγάς πρός σύλληψιν αυ
τών, άλλ’έκεΐνοι είχον ήδη άναχωρήση’ δ άτυχής Πασόμπεης ούτω 
διωκόμενος άπήλθεν είς Βιτώλια, άλλά πανταχοΰ παρηκολούθει αυ
τόν ό φοβερός Άλής’ καί άλλη άπόπειρα καί έκεϊ- μόλις δέ διεσώθη 
καί έκ ταύτης πηδήσας έκ τίνος παραθύρου. Ούτω διωκόμενος κατέ- 
φυγεν είς Κωνσταντινούπολή δπου κατήγγειλε τά συμβαίνοντα, άτινα 
δμως διέψευδον οί αύτόθι πολυάριθμοι καί ισχυροί φίλοι τοΰ τυράν
νου- διά τών έκεϊ φίλων αύτοΰ πληροφορείται δ Άλής τήν έκεϊσε με- 
τάβασιν τοΰ Ισμαήλ’ καί δέν έφοβήθη καί έν αύτή τή πρωτευούση 
νά έκτελεση τόν σκοπόν του’ πρός τοΰτο άπέστειλε πέντε ίππεϊς δούς 
αύτοϊς τάς αναγκαίας δδηγίας’ άμα άφικόμενοι οί άνδρες. ούτοι ήρεύ- 
ρευσαν νά μάθωσι τήν κατοικίαν τοΰ ’Ισμαήλ καί μαθόντες ταύτην 
μετέβησαν είς έκτέλεσιν τοΰ φόνου έχοντες ετοίμους τους ίππους προς 
φυγήν δ Ισμαήλ έκάθητο καπνίζων είς παράθυρον’ καί έπυροβόλη- 
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σαν μέν κατ’ αύτού διά πιστολίων, άλλ’ άνεπιτυχώς, έκ τών θραυ- 
σθεισώνδμως υέλων έπληγώθη ελαφρώς’ μετά τοΰτο ετράπησαν εις φυ
γήν. Περιδεής ό ’Ισμαήλ έ'σπευσε ν’ άνακοινώση το γεγονός είς τούς 
μεγιστάνας άναγγείλαντας τοΰτο εις αύτόν τόν Σουλτάνον, οστις το- 
σοΰτον ώργίσθη εναντίον του Άλή, ώστε καθήρεσεν αύτόν τοΰ αξιώ
ματος αύτού, εδωκε δέ τούς τίτλους τούτου καί τόν βαθρι.όν στρα
τάρχου ε’ις τόν ΓΙασόμπεην μετά τής διαταγής νά τεθή έπί κεφαλές 
πολυαρίθμου στρατού, καί έκτελέση τήν κατά τοΰ Άλή άπόφασιν’ οι 
έν Κωνσταντινουπόλει φίλου του και μετά την τελευταίαν τολμηρο- 
τάτην απόπειραν δέν ήδύναντο πλέον νά ύπερασπίσωσιν αυτόν.

Έπιστρέψας εις Θεσσαλίαν δ Πασόμπεης συνεκέντρωσεν αυτόθι πο
λυάριθμον στρατόν, γινώσκων δέ άτι γεννηθείς καί άνατραφείς έν 
Ήπείρφ την αξίαν τών Σουλιωτών καί την πρός τόν τύραννον έχθραν 
«ύτών προσκαλεΐ αύτούς γράψας την έπιστολήν ταύτην j

«ΐΑπό τόν υψηλότατου Ίωαννίνων καί Δελβίνοΰ Βαλεσή πρός τούς 
Σουλιώτας καπεπαναραίους μικρούς καί μεγάλους όπου εύρίσκεσθε 
εις τούς Κορφούς καί είς όλα τά έπίλοιπα νησιά, μετά τόν χαιρετι
σμόν μου σάς φανερόνω δτι δ κραταιότατος καί πολυχρόνιος ήμών 
βασιλεύς μοΰ έκαμεν ίναγέτι τρία τούγια (μοΰ έχάρισε τρία αξιώ
ματα) καί μασούση τά’Ιωάννινα καί Δέλβινον’ τά δέ τούγια τοΰ 
Άλή Πασά καί Βελ-Τΐ Πασά καί επίλοιπα αύτής τής οικογένειας 
τά έσήκωσε καί μέ ύψήλόν φιρμάνι τούς προστάζει νά σηκωθή όλη 
αυτή ή οικογένεια, μικροί καί μεγάλοι, νά υπάγουν νά κατοικήσουν 
ε’ις τό Τεπελένι. Λοιπόν, άφ’ ού λάβετε τό παρόν μπουγιουρτί μου 
(διαταγήν) είμαι βέβαιος δτι θά σηκώσητε ολοι σας τά δμμάτά σας 
καί. τάς χεΐράς σας είς τόν ούρανόν νά κάμητε δουά (δέησιν) διά την 
ζωήν τοΰ κραταιοτάτου βασιλέως δπου μέ αύτό τό μεγάλο του γεχ- 
μέτι (εύσπλαγχνίαν) κράζει όπίσω ε’ις την πατρίδα τους δλους έσάς 
διά νά πάρητε τά μούλκια σας (κτήματα) καί σπήτιά σας καί νά 
μεταγνωρίσητε τούς συγγενείς σας καί ίδικούς σας' διά τοΰτο δέν 
χρειάζεται άργοπορία, άλλ’ άμέσως ν’ άρμάτωθήτε μέ τήν πρός τόν 
βασιλέα σας ύπακοήν καί μέ τόν ζήλον καί πόνον τής άγαπημένης 
σας πατρίδος νά σηκωθήτε νά ύπάγητε ολοι είς τόν καπετάν. μπέην, 
νά έμβήτεύποκάτω είς τήν σημαίαν τής βασιλικής άρμάδος καί ν 
άκολουθήσητε ταϊς ορδινίαις της (διαταγάς της) καί νάδώσητε παρά
δειγμα τής άνδρείας όλων τών συμπατριωτών σας, νά θαυμάση όλος 
δ κόσμος πόσην επιθυμίαν έχετε είς τήν βασιλικήν προσταγήν καί
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πόσον ήξεύρετέ νά τιμάτε τήν πατρίδά σας καί τά χώματα όπου σάς 

έγέννησαν.
. ‘Υγιαίνετε.

Λάρισσα 30 ’Ιουλίου 1826.
(τ. ς.) Βεζυρ Ισμαήλ Παςας

Άφ’ ού οί Σουλιώται έλαβον έν Κερκύρα τήν έπιστολήν τοΰ Ι
σμαήλ Πασά συνήλθον καί άναγνώσαντες αύτήν διώρισαν τρεις πλη
ρεξουσίους τον Νότη.ν Βότσαρην, Πήλιον Γούσην καί Νάστούλην 
Δαγκλήν όπως μεταβώσιν είς Πρέβεζαν καί συνεννοηθώσι μετά τοΰ 
Καπετάν Πασά’ τούτους ΰπεδέχθη φιλοφρονέστατα έν τή ναυαρχίδι.

Μετά τήν περί τής πολιορκίας τοΰ Άλή συνδιάσκεψιν άπέβησαν 
είς 'Ήπειρον περί τούς 700 καί μεταβάντες είς ’Ιωάννινα, ό'που εύρον 
ικανούς έξέχοντας . Αλβανούς έγκατάλιπόντας τόν τύραννον, ήνώ- 
θησαν μετά τοΰ άύτοκρατορικοΰ στρατού’; μετ’ όλίγας ήμέράς καί δ 
ΙΙασόμπεης μετ’ άρκετής δυνάμεως στρατού κατέφθασεν έκ Λαρίσσης 
καί αναλαμβάνει όλην τήν διοίκησιν δλου τοΰ συναθροισθέντας στρα
τού συμποσουμένου εις 60,000 άνδρας περίπου. Οί έντός τοΰ φρουρίου 
πιστοί τφ τυράννφ έναπομείναντες ήσαν ώσεί έξακισχίλιοί. .

Λαβών τ’ αναγκαία πρός πολιορκίαν μέτρα καί δίατάξας πάντα 
πρός τοΰτο δ ’Ισμαήλ προσκαλεΐ τούς Σουλιώτας αρχηγούς καί ευ
χαριστεί αύτούς, διότι πρώτοι έπολέμησαν τόν Άλήν καί παρέσχον 
έκδούλευπιν είς τόν Σουλτάνου· ένα μήνα μετά τήν έ'ναρξιν τής πο
λιορκίας οί Σουλιώται ζητοΰσι παρά τού ’Ισμαήλ κατά τά υπεσχη
μένα την άπόδοσιν τής προσφιλούς πατρίδος όπως έγκαταστώσιν 
έν αυτή μετά τών οικογενειών αυτών’ άλλ’έκεΐνος συνέστησεν αύ
τοΐς ύπομονήν ύπισχνούμενος τήν άπόδοσιν αύτής’■ μετά δύο μήνας 
έπαναλαμβάνουσι τήν αί'τησιν άλλά πάλιν παρέχεται είς αύτούς 
ή διαβεβαίωσις δτι θά πληρωθή δ πόθος αυτών άφ’ ού κατατραφή ό 
Άλής βραδύτερου, διότι έπί τοΰ παρόντος παρέχουσ,ι κωλύματα κ-α’ι 
οί Μπέιδες, ών αί οίκογένείαι κατοικοΰσιν ήδη έντός τοΰ Σουλίου ο
πού άνήγειραν οικίας καί ναούς’ ήσαν δέ τότε έντός τοΰ Σουλίου 
1800 οίκογένειαΐ τουρκικαί, έφοβεΐτο δ’έλεγε νά έπιβληθή αύτοΐς 
μή ένωθώσι μετά τού Άλή. Οί "Σουλιώται ένόησαν τότε ότι μάτην 
άνέμενον καί ότι έξηπατώντο, λαβόντες δέ καί έπιστολάς τών Φιλι
κών, είς τάς όποιας συνίστών αύτοΐς νά ένωθώσι μετά τοΰ Άλή , έλη- 
σμόνησαν τόσα αίματα, τόσα μαρτύρια, τήν καταδίωξιν καί κατα
στροφήν χάριν τής κοινής πάτρίδος, κάί νύκτωρ ήλθον είς συνεννόήσιν 
καί συμφωνίαν πρός τόν Ιχθρόν των Άλήν κάί έκεΐναί μέν έδωκαν 
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όμηρους τούς Κ. Βότσαρην, Ναστούλην Δαγκλήν, Γ. Ζέρβαν, Κ. 
Τζαβέλαν και Κίτσον Κολιοδημήτρην, ό δέ Άλής τόν έγγονον αύτοΰ 
Χασιάν Πασά- μετά τοΰ έγγόνου αύτοΰ έδωκεν ό Άλής και τό 
κομβολόγιόν του ΐνα έπιδείξωσι τοΰτο είς τόν φρούραρχον της Κιά- 
φας Μοΰρτον Τζάλην κα'ι έπιτραπή αύτοΐς ή είς αύτήν είσοδος.

Μετά τοσαύτα δεινοπαθήματα καί τοσούτων έτών απουσίαν έπανέ- 
κτων πάλιν τόήγαπημένονΣούλι.. Άμέσως δέ την έπιοϋσαν ένωθέντες 
μετά τής φρουράς έπετέθησαν κατά τών Βασιλικών στρατευμάτων 
τών περί τό Σούλι καί τρέψαντες αύτά εις φυγήν κατεδίωξαν φονεύ- 
οντες καϊ αίχμαλωτίζοντες έπ’ι τρεις ήμέρας.

Ό Νότης Βότσαρης καί Πήλιος Γούσης έγραψαν άμέσως είς Κέρ
κυραν είς τόν Λάμπρον Γούσην νά συναθροίσ-/] δλους τούς πατριώτας, 
ν’ άναγνώστ) τήν έπιστολήν, δι’ ής άνήγγελλον τήν μετά τού Άλή 
συμμαχίαν καί πάντα τά συμβάντα- περί τούς 500 τότε Σουλιώτας 
ύπο τον Λάμπρον Γούσην καί Γεώργιον Μαλάμον έπιβάντες πλοίων 
ναυλωθέντων ύπό τών Φιλικών Λύγουστίνου Καποδίστρια, Ίωάννου 
Κεφαλά καί Γεροστάθη άπέπλευσαν αφέντες είς αύτούς τήν περί 
τών οικογενειών αύτών φροντίδα.

Έν τφ μεταξύ ό Σουλτάνος βλέπων παρατεινομένην τήν πολι
ορκίαν τού Άλή αντικατέστησε τόν άνίκανον Πασσόμπεην διά τοΰ 
ικανού διοικητού τής Πελοπόννησου γαμβρού τοΰ Χουρσίτ Πασσά 
οστις έμπιστευθείς τήν σύζυγον καί τά τέκνα αύτοΰ είς τούς έξέ- 
χοντας έν Τριπόλει άπήλθεν είς ’Ήπειρον κα'ι διά τής ικανότητας 
αύτοΰ κατώρθωσεν έντός ολίγου νά λάβ^ τήν κεφαλήν τοΰ Άλή, τήν 
όποιαν έπι αργυρού δίσκου έπέδειξεν εις δλον τόν στρατόν καί έστει- 
πεν έπειτα είς Κωνσταντινούπολή μετά τής περιφήμου Βασιλικής.

Μαθών ό Χουρσίτ τόν έκ Κερκύρας άπόπλουν τών Σουλιωτών δια
τάσσει τόν Καπετάν Πασσά είς Πρέβεζαν νά περιπολή κατά τά πα
ράλια τής ’Ηπείρου όπως μήάποβώσιν, συνάμα δέ καί έτερον Πασσάν 
νά καταλάβν) πάντα τά ύποπτα μέρη τής ’Ηπειρωτικής παραλίας 
μετά αρκετής δυνάμεως, έκπλεύσαντές έκ Κερκύρας οί Σουλιώται κα
τέπλευσαν αύθημερόν είς Σπλάντζαν άντικρύ νύκτωρ και κατηυθύ- 
νοντο πρός τό Σούλι- καθ’ όδόν συναντώσι τήν προφυλακήν τών 
Τούρκων πρός οΰς έρωτηθεντες ποιοι ήσαν άπήντησαν Άλβανιστί 
«Τούρκοι τοΰ όμέρ Πασσά»- είς τήν πρόσκλησιν αύτών νά πλησιά- 
σωσιν οί Σουλιώται άπήντησαν νά περιμένωσιν ολίγον όπως τοποθε- 
τήσωσι τά πράγματά των- κατά τό μεταξύ δέ παρεσκευάσθησαν 
καταλαβόντες άμυντικάς θέσεις- μετ’ ολίγον έννοΰσιν οί Τούρκοι δτι
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εινε Σουλιώται καί επιτίθενται κατ’ αύτών καταφθάνουσιν δμως καϊ 
άλλοι Σουλιώται έκ συνεννοήσεως καί συγκροτείται σπουδαία μάχη, 
καθ’ ήν έξ αύτών μέν έφονεύθησαν πέντε καί έπληγώθησαν έπτά' έκ 
δέ τών Τούρκων ούκ ολίγοι. ’ ■

Τό φρούριον Γλυκύ πλησίον τοΰ Σο υλίου κατά τό Φανάριον κατεί- 
χετο ύπό Τσάμηδων ύπό τόν Χουσείν Τσαπάοη- τούτο έπολιόρκησαν 
περί τούς 400 Σουλιώται- ό φρούραρχος Χουσείν άρχαϊος φίλος τοΰ 
Λάμπρου Γούση πατρός μας καταδιωκόμενος κα'ι αύτός άλλοτε ύπό 
τοΰ Άλή καί σχετισθείς μετ’ αύτών έν Κερκύρίγ παρέδωκε τό φρού
ριον- κατείχε δέ τό φρούριον τοΰτο σπουδαίαν θέσιν ώς πρός τό 
Σούλι καί έδέσποζεν δλης^τής πλούσιας πεδιάδος τού Φαναριού.

Δέν παρήλθε πολύς χρόνος άπό τής άναχωρήσεως τοΰ Χουρσίτ έκ 
Τριπόλεως καϊ άνεφάνησαν έπαναστατικά έν Πελοποννήσφ κινήματα- 
ή σύζυγος αύτού άποστέλλει έσπευσμένως τόν ’Ιταλόν ιατρόν αύτής 
μετ’ έπιστολής είς ’Ιωάννινα- κατά τήν θέσιν «Πέντε Πηγάδια» έφύ- 
λαττον Σουλιώται περί τούς 450 ύπό τόν Λάμπρον Γούσην καί Νι
κόλαον Κάσκαρην οΐτινες διερχόμενοι έκεΐθεν τόν άπεσταλμένον καϊ 
μαθόντες παρ’ αύτού δτι μεταβαίνει είς ’Ιωάννινα συλλαμβάνουσι καί 
εύρίσκουσιν έρευνήσαντες αύτόν τήν πρός τόν Χουρσίτ έπιστολήνώδή- 
γησαν έπειτα είς τό Σούλι δπου συνενοήθησαν μετ’ αύτού ίταλιστϊ 
διά τοΰ γινώσκοντος τήν ιταλικήν Γ. Ζέρβα- έζήτησε συγγνώμην 
διότι νομίσας Αλβανούς ώμίλησε πρός αύτούς, δτε· τούς συνήντησε, 
τραχέως, καί τούς ηύχαρίστησε διότι έτυχε παρ’ αύτών περιποιή
σεων- άπεσφράγισαν έπειτα τήν έπιστολήν γεγραμμένην Τουρκιστί, 
έ'χουσαν δέ ουτω «Βεζύρη μου- φθάσε τό ταχύτερον έδώ, διότι έντός 
ολίγων ήμερών εϊμεθα είς χεΐρας τών^Γκιαούριδων αιχμάλωτοι»- έκρά- 
τησαν αύτήν, τόν δέιατρόν άπέλυσαν.

Έν φ έν τφ έν Ήπείρφ στρατοπέδφ παρεσκευάζοντο/πρός άναχώ- 
ρησιν, ό Πασόμπεης παρουσιάζει τούς πέντε δμήοόυς (ρεχέμια) Σου
λιώτας, οΐτινες ειχον δοθή τω Άλή, είς τόν Χουρσίτ, ούτος δέ παρα
κινεί αύτούς νά γράψωσιν είς τούς συγγενείς καϊ πατριώτας των είς 
τό Σούλι νά έ'λθωσιν είς τήν υπηρεσίαν του μέ. διπλούν μισθόν καί 
έκστρατεύσωσιν είς Πελοπόννησον- «θά ’πάγω νά πωλήσω ταΐς Μω- 
ραίτισσαις, ειπεν, ένα γρόσι τή μία»- άλλ’ οί Σουλιώται άπήντησαν 
είς τόν αρχιστράτηγον «εϊμεθα ώρκισμένοι νά πολεμήσωμεν δχι τούς , 
άδελφούς μας, άλλά τόν κοινόν έχθρόν». ’Έξω φρενών έγένετο. άκού- 
σας ^ήν τολμηράν αύτήν άπάντησιν, έσυρε τήν γενειάδα του έξ ορ
γής «τούς άπειλεϊ δτι δέν θά άφήσγ) πέτρα, έπάνω σέ πέτρα εις τό 
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Σούλι» καί διατάσσει αμέσως ν’ άποκεφαλισθώσιν οί όμηροι καίμό· 
μον διά τής παρεμβάσεως τών περί αΰτόν έσώθησαν. Φοβούμενος ν’ 
άφήσγ όπισθεν-αύτοΰ το,ΰς Σουλιώτας δ Χουρσίτ αναγκάζεται νά 
μείνη έν Ήπείρφ μετά τοΰ πλείστου τοΰ ύπ’ αΰτοΰ στρατοΰ άπο- 
σπάσας μόνον, μέρος διά την έπαναστατήσασαν Ελλάδα, δπου άντ’ 
αΰτοΰ εισβάλλει έκ Λαρίσσης δ Δράμαλης. 'Επτακισχίλιοι άνδρες 
τίθενται ύπδ τάς όδηγίας |νός Πασσά καί έκστρατεύουσι κατά τών 
Σουλιωτών οϊτινες έδραμον ν’άπαντήσωσιν αΰτούς εις την θέσιν «Πέντε 
Πηγάδια»δπου γινόμενης μάχης κατετροπώθησαν οί πολέμιοι κατα- 
διωχθέντες μέχρις ολίγον έξω τών Ίωαννίνων’ ή ήττα αύτη κατε- 
λύπησε τόν Χουρσίτ δστις έπιμένων πέμπει καί άλλας δυνάμεις κατά 
•κράτος καί ταύτας ήττηθείσας., μη έκστρατεύσας χυτός διότι ήτοι- 
μάζετο νά είσβάλη εις Πελοπόννησον δπόθεν έλάμβανε συχνάς της 
συζύγου αύτοΰ έπιστολάς παριστάσας τά πράγματα άπό ήμέρ.ας είς 
Ημέραν δινούμενα' ή ήττα δμως αυτή έξώργισεν αΰτόν καί. οί φόβοι 
αΰτοΰ έκ τών Σουλιωτών έμεγαλύνθησαν, προσέτι, δέ οί κυριώτεροι 
Μπέηδες Αλβανοί ήονοΰντο νά έγκαταλίπωσι την πατρίδα των καί 
μέτάσχωβι της έκστρατείας' ήναγκάσθη διά τοΰτο καί πάλιν νά παρα- 
μίίνγι έν Ήπείρφ πολέμών τούς Σουλιώτας καθ’ ών .καί αΰτοπροσώ- 
πως ήδη έκίτρατεύει τεθείς έπί κεφαλής πολυαρίθμου’στρατοΰ' τοι
αύτη δμως ήτο ά αποτυχία αύτοΰ, ώστε άπέβαλε την ύπομονην καί 
άφείς την διεξαγωγήν τοΰ πρός τούς Σουλιώτας πολέμου εις τόν ίκα- 
νώτατον Όμέρ Βριώνην άπήλθεν εις Λάρισσαν. Πριν η άπέλθη έκεϊ, 
μαθών δ Σουλτάνος την καταστροφήν τοΰ Δράμαλη.έζήτησε παρ’αΰ- 
τοΰ ώς άρχιστρατήγου λόγον” έδικαιολογήθη δέ δτι έβιαζετο νά 
μένιρ έν Ήπείρφ διά τούς Σουλιώτας καί διότι οί ’Αλβανοί ήρνοΰντο 
νά έγκαταλίπωσι την ’Ήπειρον. ’Οργίλος προσκαλεΐ τόν Παςτόμπεην 
δεικνύει είς ·αΰτόν τό φιρμάνιον δι’ οΰ έδίδετο ύπό τοΰ Σουλτάνου 
ε’ις τούς Σουλιώτας τό Σοΰλι καί έλέγχει αΰτόν πικρώς διότι δέν 
ύπηκουσεν είς την Σουλτανικήν διαταγήν” άπολογούμενος δ ’Ισμαήλ 
Πασόμπεης ειπ.εν οτι ,άντετάσσοντο είς τοΰτο οί Μπέηδες οί έχοντες 
οίκόγενείας έν. αΰτφ καί δέν ήθελον νά γείνη δ τόπος έκεΐνος «πάλιν 
Σοΰλι»” διετάχθη δμως ή άποκεφάλισίς του.

Καί Tot ή νίκη πανταχοΰ καί πάντοτε έστρεφε τά Σουλιωτικά 
όπλα, τό Σοΰλι ήρξατο δπως καί άλλοτε νά καταπονήται καί πάσχη 
έκ τών στερήσεων” έγκαταλειφθέν καί ύπό τών συμμαχησάντων’Αλ
βανών πεισθέντων ήδη δτι οί Σουλιώται πολεμοΰσιν ύπέρ πίσπεως, 
ύφιστάμενοι τάς συνεχείς προσβολάς πολυαρίθμου έχρικοΰ στρατοΰ
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ύπό τόν Όμέρ Πασάν άπέστειλαν τόν Μάρκον Βότσαρην νά ζητήση 
την έπικουρίαν τής προσωρινής κυβερνήσεως τής Ελλάδος” ή διοργα- 
νωθεΐσα έκστρατεία αποτυγχάνει μή γενομένης κατορθωτής τής συγ- 
κεντρώσεως ίσχυράς έπικουρίας” δ γενναίος Κυριακούλης Μάυρομιχά- 
λης αποβιβάζεται είς ’Ήπειρον, πλησίον τοΰ Φαναριού δμως προσ
βάλλεται ύπό ίσχυροΰ έχθρικοΰ σώματος καί φονεύεται” δ Μάρκος 
Βότσαρης πειραθείς νά διέλθν) διά τών «Πέντε Πηγαδίων» φυλαττο- 
μένων ισχυρότατα αποτυγχάνει, πίπτουσιν έν Πέτςε ήρωϊκώτατα, οί 
έξαλλοι ύπέρ τής άπελευθερώσεως ήμών σπέύσαντες νά μετάσχωσι 
τοΰ άγώνος φιλέλληνες Ταρέλλας, Μιρζεύσκης, Δάννιας, Ζαίχμαν, 
Μινιάκ” τό Σοΰλι είσέτι άντεΐχεν συνάγονται περί αΰτό πάσαι τοΰ 
έχθροΰ αί δυνάμεις καί πολιορκεϊται στενότατα” δ νικητής τοΰ Πέτα 
στρέφεται κατ’ αύτοΰ μή τολμών νά έπωφεληθή τής έν Πέτ<κ απο
τυχίας καί είσβάλη αμέσως είς Ελλάδα. Οί τότε κυρίαρχοι τής 
Έπταννήσου Άγγλοι είργάζοντο καί αΰτοί καί συνέτεινον οΰχ ήττον 
ή οί πολέμιοι καί αί στερήσεις, νά σβεσθή κατά τήν Ήπειρον ή 
Έπανάστασις, ήτις παρείχε φόβους είς αΰτούς μή οί ύπ’ αΰτούς ομό
φυλοι "Ελληνες ταραχθώσι, διρ καί βραδύτερον έν τφ συνεδρίφ τοΰ 
Λονδίνου δ δούξ Βέλιγκτων έξέφρασε γνώμην νά μή αΰξηθώσι τά όρια 
τής Ελλάδος κατά τήν Ακαρνανίαν καί ’Ήπειρον.

'Υπό πάντων πολεμούμενον τό ηρωικόν Σοΰλι ήναγκάσθη νά δεχθή 
προτάσεις συνθήκης καθ’ ήν ήσαν έλεύθεροι οί Σουλιώται ν’ άπέλθωσι 
σύν γυναιξί καί τέκνοις είς τάς Ίονίους νήσους” κατά τήν συνομο- 
λόγησιν τής συνθήκης έν φ έλεγον οί Πασάδες νά τεθή έν αΰτή «Σου
λιώτης ή 'Ρωμ-ρός νά μή κατοικήσν) είς τό Σοΰλι», έν οργή καίπόνφ 
ψυχής στραφείς δ.πατήρ μας Λάμπρος Γούσης «ούτε Τοΰρκος» είπεν” 
έκπληκτος έκεΐνος «καλά” οΰτε Τοΰρκος» προσέθηκαν” και οντες δ 
δ’ρος αύτός μέχρι σήμερον τηρείται. .

Τό Σοΰλι είδε μυρία ένδοξα κατορθώματα τών ήρώων τούτων, 
έπρεπε νά τιμηθώσι καί άλλοι τόποι. Ή πατρίς έκάλει αΰτούς ε’ις 
εΰρύτατον στάδιον αγώνων καί δόξης.

Τγ 22α 7/βρίου 1822 ’Αγγλικά πλοία κατέπλευσαν είς Σπλάντζαν, 
δπόθεν οί Σουλιώται άποβιβασθέντες άπέπλευσαν έίς Κεφαλληνίαν, 
ώρίσθη δέ τόπος διαμονής αΰτών τό φρούριον Άσσος, ένθα έμελλον νά 
τελέσωσι κάθαρσιν, έκεϊ μετέβαινε δ’ις τής έβδομάδος πρός έ'πίσκεψιν 
αΰτών δ Άγγλος στρατηγός Νάπιερ παρηγορών καί ένθαρρύνων αΰτούς, 
πολλάκις δέ έπανελάμβανε «Σουλιώται μή λυπήσθέ διότι'αφήσατε τήν 
«πατρίδα σας τό καθήκον σας έξετελέσατε ύπέρ πάντας” έγώ γνω- 
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»ρίζω κάλλιστα τούς άγώνάς σας' Ή Ελλάς θέλει έλευθερωθή, μικρά 
»ή μεγάλη δέν σάς ύπόσχομαί' ή έπανάσπασις θ’ άρχίσφ σπουδαίως*
• σείς ώς στρατιώται θά φονευθήτε οί περισσότεροι*  δσοι έξ ύμών ζή-
• σουν, θ’ άποθάνουν ’ς τήν ψάθα, άλλοι θ’ απολαύσουν τούς άγώ- 
•νάςσας». Τόσην δέ έντύπωσιν παρήγαγον οΐ Σουλιώται είς τόν Νά- 
πιερ, ώστε μεταξύ άλλων πολεμιστών διέκρινεν αυτούς και δεικνύων 
έλεγε ; «Σύ Σουλιώτης.». Σύ δχι Σουλιώτης, σύ Λακκιώτης...» Θαυ- 
μάζων τήν ανδρείαν καί τό υπερήφανου ήθος αύτών έλαβε σύζυγον 
Σουλιώτισσαν, έξ ής έγέννησε δύο θυγατέρας, ήθέλησε δέ νά στείλη 
είς Αγγλίαν κοράσια Σουλιωτών 'ίνα σπουδάσωσιν, άλλ’ ούδεμία συγ- 
κατένευσεν είς τοΰτο.

Μετά τήν έν Πέτφ άποτυχίαν ό Μάρκος Βότσαρης άπεσύρθη είς 
τήν δυτικήν Ελλάδα, δπόθεν γράφει πρός τούς έν Κεφαλληνία συμ- 
πωτριώτας «Πληροφορούμαι δτι είς Κεφαλληνίαν έρχεται έπίσημον
• προσώπου άπό τήν’Αγγλίαν, τό όποιον θέλει νά μεταβή είς Τρίπο- 
»λιν πρός συνάντησιν τοΰ Μαυροκορδάτου ειπεν είς αύτόν δτι κατα-
• βαίνει είς Ελλάδα νά θυσιάσφ τήν περιουσίαν, τήν ζωήν καί πάντα 
»τ*  αγαθά του διά νά έλευθερωθή ό έλληνικύς λαός έκ τής δουλείας*
• άλλά μή τόν άφήσετε νά ύπάγφ λέγοντες δτι, άν θέλφ δόξαν καί
• τιμήν νά μεταβή είς Μεσολόγγι, δπου έμελλε νά'φθάσφ κα'ι ό Μαυ- 
•ροκορδάτος». Μετά τό πέρας τής έν "Ασσω καθάρσεώς μ,ετέβησαν 
οί Σουλιώται είς Άργοστόλιον, δπου έτυχον πολλών περιποιήσεων 
ύπό τών κατοίκων άμα τή άφίξει έλαβον τήν έπιστολήν τοΰ Μάρ
κου, συγχρόνως δέ έφθανεν έξ ’Αγγλίας ό έπίσημος ξένος, ήτο δέ δ 
λόρδος Βύρων*  μαθόντες τήν άφιξιν αύτοΰ οί αρχηγοί τών Σουλιω
τών έδραμον πρός έπίσκεψιν*  ώς τόπος συνεντεύξεως δέ ώρίσθη τό 
Δρέπανου καί ούχί τό μέγαρόυ του, διότι δέν έπεθύμει νά καταστή 
γνωστόν είς τούς "Αγγλους δτι είχε σχέσεις μετά τών Σουλιωτών' 
κατά τήν συνέντευξιν ταύτην οί Σουλιώται έπέδωκαν αύτφ τήν έπι
στολήν τοΰ Μάρκου Βότσαρη, τοσοΰτον δέ ένθουσιάσθη ό Βύρων, ώστε, 
μετέβαλε καί τόν σκοπόν τής είςΤρίπολιν μεταβάσεως*  μετ’ ολίγον, 
άτυχώς, έπέπρωτο νά λάβφ κα'ι τήν είδησιν τοΰ ένδοξου θανάτου τοΰ 
ήρωος, δι’ δν ένεθουσία καί τοΰ δποίου θρηνών τόν θάνατον έλεγεν: 
«"Αχ*  δ Θεός δέν άφησε νά ίδώ τόν ήρωα αύτόν....» Έπενθηφόρησε 
δέ καί αύτός καί άπαν τό προσωπικόν, του διά τόν λατρευόμενον ήρωα. 
Μετά παρέλευσιν χρόνου τίνος παραλαβών έν τώ πλοίφ αύτοΰ, κρυ
φίως και πολλούς Σουλιώτας έξέχοντας άπέπλευσεν είς Μεσολόγγι 
δπου τφ έλεγεν δ ήρως έκεϊνος δτι «Είναι ή τιμή καί ή δόξα». Έτε-
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pot φιλέλληνες κατά τήν ήμέραν τής εξόδου τής φρουράς Μεσολογγίου 
δ άρμοστής τής Έπταννήσου Φρειδερίκος Πόνσονβη καί δ πλοίαρχος 
Σπέντσερ έσωσαν είς Επτάννησον πολλά γυναικόπαιδα διά μέσου τοΰ 
έξω τοΰ Μεσολογγίου φυλάττοντος τουρκικού στόλου.

I. Γούβης (Σουλιώτης)
Υποστράτηγος.

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

188β-Θ7

Ορος τόν «Ι»ιλολογιζόν σύλλογον «ΙΙαρνασσόν».

Κύριε Πρόεδρε

Κατά τον κανονισμόν ύποβάλλομ.εν ύμΐν τήν έκθεσιν τοΰ σχολικού 
έτους 1886—1887.

Ά') Περί της ίτ τη Σχοΐη φοιτήσεως.
Καθ’ δλον τό έτος ένεγρ(άφησαν μαθηταϊ

Είς τήν Α' τάξιν α' τμήμα 471
β' » 184

• 655
Είς τήν Β' τάξιν ........ . 68

» • Γ' » ...................... . . 48
Τό δλον .... . 791

’Εξεταζόμενοι κατά τόπ:ον γεννήσεως οί τής Α' (β' τμήμα) Β' καί
Γ' τάξεως εχουσιν ώξ έξής ,;

Έκ
Α' τάξ. β' τρήματος Β’ τάξεως Γ' τάξεως

Πατρών — 2
9 Λακεδαίμονος ■— 5 4

. » ’Αθηνών 12 6 * —Γ—
Β Κορινθίας 28 21 10
» Αίγίνης — ■ -—· 1
9 Μεγαλοπόλεως —- 17 ίο
» Γορτυνίας 85 14 7

"Ανδρου — 1



r
I ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ TON ΑΠΟΡΟΝ ΠΑΙΔΠΝ 53ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Α'τάξ. β'τμήματος Β' τάξεως Γ' τάξεως
’Εκ Ξηροχωρίου. 1 — —

» Γυθείου 2 — . ■ ■
» 'Θήρας 3 2 2
» Κυνουρίας — — 2
» ’Αμοργού 1 — —
» Νάξου 3 -—
» Βόλου 3 —
» Τήνου 2 —
» ' ’Ίου 1
» Μαντινείας — 5
» Εύβοίας — 2 2
» Σίφνου — 1 —
» ’Σύρου — 1 —
» Μεσσήνης — 7 5
» Αιτωλίας — 2 —

Έκ δούλων έπαρχςών
141 84 45

» Μακεδονίας 34 • . ·■
» Κρήτης 8 3 3
» Χίου 1 —- —
» Άμισού (Μικρασίας) — 1 —·

184 88 48

Κατ’ έπαγγέλματα
•

Α' τάξ β' τμήματος Β' τάξεως Γ' τάξεως
στιλβωταί ύποδημ. 92 14 3
έφημεριδοπώλαι 12 20 17
ξυλουργοί 4 . 13 :-
υποδηματοποιοί 8 ——

c κτίσται 14 —
ύπηρέται 9 38 27
κιβωτοποιοί 1 ___
μαθηταί άλλων σχολείω·ν 9 — —
ράπται * — 1 —
όψοκορ.ισταί 27 .—- . . < .· —
πιλοπώλαι — — ■ 1
φανοποιοί — 2 —
άνευ εργασίας 8 — —

e 184 88 48

Έχορηγήθησαν δωρεάν τά έξΤϊς βιβλία

Καθ’ ήλικίαν
’Από 10—15 έτών 132 38 ' —

» 15—20 » 52 50 48
'184 88 48

Είς διδασκάλους οργανικού μουσικού θιάσου
Είς αρχιμουσικόν διά μήνας 9 δρ. 720

Είς τήν τάξιν Α’ 
α τμήμα β' τμήμα

Β' Γ'

Μικρά αλφαβητάρια 302 — — “— .
Μεγάλα » 240 — — —
Καλά μαθήματα 80 — •—■ —.
Μικρός έμπορος . . ■ — 140 ‘— —
’Ροβινσών Χριστοπούλου — 65 — :—
’Αποστολής ό Θαλασσινός — — 69 —
Μικρά ίστορ. Έλλ. ’Έθνους Παπαρ. — . —; — 53

622 ■ 205 T9 53

Έπληρώθησαν μισθοί
Είς διδάσκαλον Α' τάξεως α’ τμήαατος διά (χήνας 9 δρ. 360

» » » ’ β' » » » 10 » 400
» Β' » » 10 .» 500

. » Γ' » » » 9 ■» 450
Κλητήρα » 12 » 480

Δραχ. 2190

» μουσικόν » » 9 » 360
Δραχ. 1080 

ζ '» 3270

β') 'Οργανισμός.
Ή Σχολή εινε διφρημένη είς τρεις τάξεις, ών ή πρώτη ή καί 

κατώτερα ύποδιαιρεΐται είς δύο τμήματα. Ώς καί πάντοτε ή αύτη 
αταξία παρετηρήθη εις την φοίτησιν τών παίδων τής Α’ τάξεως α 
τμήματος. Τούτου ενεκα δεν ήριθμήσαμεν αύτούς κατ’ έπάγγελμα, 
τόπον γεννήσεως καί ηλικίαν.

γ'} Περί όιόασκαΜα,ς. .
Έδιδάχθησαν είς μέν την Α' τάξιν α' τριάρια υπό τον διδασκάλων
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Δ. Καραβά, καί είς τό β' τμήμα ύπ.δ του διδασκάλου Γ. Καλορίζικου 
άνάγνωσιν, γραφήν, αριθμητικήν τάς 4 πράξεις πρακτικώς καί άρχάς 
θρησκείας καί ηθικής. Εις τήν Β' τάξιν ύπο τοΰ διδασκάλου Ν. Με- 
ταξά άνάγνωσιν, γραφήν, αριθμητικήν (καί τά κλάσματα), γεωγρα
φίαν τής Ελληνικής χερσοννήσου ιδίως τής 'Ελλάδος έκτενώς, καί 
θρησκευτικά τήν ‘Ιεράν Ιστορίαν. Εις τήν Γ' τάξιν ύπδ τοΰ δι
δασκάλου Ε. Παπαδάκη άνάγνωσιν (ιστορίαν μικράν τοΰ ‘Ελληνικού 
"Εθνους ύπδ Κ. Παπαρρηγοπούλου), έκθεσιν ιδεών, γεωγραφίαν τής 
Εύρώπης καί λοιπών ηπείρων έν συνάψει, άριθμ,ητικήν δλόκληρον διά 
προβλημάτων, θρησκευτικά κατήχησιν καί έρμηνείαν τοΰ ίεροΰ Ευαγ
γελίου.

δ') Περί έζετάνεωγ.
Αί έξετάσεις ήρχισαν τήν 11 Μαίου περί ώραν 5ην μ. μ. είς άς 

προσεκλήθησαν ώς καί άλλοτε δ Σ. Μητροπολίτης, οί ύπουργοί τών 
’Εσωτερικών, ’Εκκλησιαστικών κα'ι Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, δ Νομάρ
χης, δ διευθυντής τής διοικητικής άστυνομίας, δ διευθυντής τών δη
μοτικών σχολείων, τδ προεδρεϊόν τής εταιρείας τών Φίλων τοΰ Λαοΰ, 
ό διευθυντής τοΰ ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα, δ διευθυντής τής έσπε- 
ρινής σχολής Τεχνιτών Πειραιώς. Παρευρέθησαν δέ δ διευθυντής τών 
δημοτικών σχολείων καί όλίγιστα μέλη τοΰ ήμετέρου συλλόγου. Έγέ- 
νοντο δέ ύπδ τήν έπίβλεψιν τής έξεταστικής έπιτροπής συγκειμένης 
έκ τών μελών τοΰ συλλόγου κ. κ. Α. Δ. Κυριακοΰ κα'ι Δ. Κοκκίδου 
καθηγητών καί X. Παπαμάρκου διευθυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου. Ή δέ 
διανομή τών βραβείων είς τους άριστεύσαντας μαθητάς έγένετο τήν 
Κυριακήν 17 τοΰ αύτοΰ μηνδς μετά βραχεϊαν περί τής Σχολής ομι
λίαν τοΰ Έφορου. Ό δέ μουσικός θίασος τής Σχολής άνάκρουσε διά
φορα τεμάχια. .

e ) ΆηοτεΛία^ατα εξετάσεων.

Έκ τής Γ' τάξεως
Προσήλθον μαθηταΐ 8
Έξητάσθησαν ' » 7
Έβραβεύθησαν καί έλαβον τδ άπολυτήριον τής Σχολής
1) Γ. Μαυρογιάννάκης έκ Κρήτης δια.νομεύς (τών 17 μ.έ βαθμόν 

άριστα.
2) Π. Άλεξόπουλος έκ Τριπόλεως έμπορ. ύπάλληλος έτών 15 μέ 

βαθμόν άριστα.
3) Α. Τουρλούκης έκ Τριπόλεως πιλοποιός έτών 14 μέ βαθμόν λίαν 

Μάλώς,
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4) I. Φιλαργινός έξ Αθηνών έμπορος έτών 15 μέ βαθμόν'λίαν 
καλώς.

. 5) I. Άποσταλόπουλος έξ Άμφίσσης ύπηρέτης έτών 12 μέ βαθμόν 
λίαν καλώς.

6) Β. Φιλίντρας έκ Δημητσάνης χρυσοποικιλτής έτών 14 μέ βαθ
μόν λίαν καλώς.

7) Α· Παπαδόπουλος έκ Μεγαλοπάλεως έφημεριδοπώλης έτών 17 
μέ βαθμόν λίαν καλώς, φ

Έκ τής Β' τάξεως
Προσήλθον μαθηταΐ 17 
Έξητάσθησαν »
Έβραβεύθησαν

1) I. Καραλής
2) Κ. Λαμπρόπουλός
3) Α. Μπουρδάκης 

Ν. Ποταμιανάκης 
Κ. Κωνσταντόπουλος
Δ.
Ν. Δημητρίου
Δ. ‘Ρογκάκης

4)
5)
θ)

8)
9) Γ. Δρετζιάδης

Τσέλ^ος

14

»

9

9

9

ποίνυ
9

9

»
))

9

άριστα 
πάνυ καλώς

»

μέ βαθμόν
9

9

9

9

9

9

9

9

Προύβιβάσθησαν οί άνω καί οί έξής
10) Β. Λούζης μέ βαθμόν
11) Π. Καραγιαννόπουλος »
12) Κ. Μπίρης »
Έκ τής Α' τάξεως (β' τμήματος)

Προσήλθον 29
Έξητάσθησαν 24
Έβραβεύθησαν
1) I. Δημόπουλος έκ Βερβενακίων ξυλουργός έτών 19 μέ βαθμόν 

άριστα.
2) I. Μπαγκόπουλος έκ Κρήτης σιδηρουργός έτών 23 μέ βαθμόν

άριστα. . ,
3)

έτών
4)
5)

καλώς

Κ. Γιαννακόπουλος έκ Μεγαλοπάλεως στιλβωτής ύποδημάτων· 
15 μέ βαθμόν άριστα. ...
Γ. Πίττας έκ Χίου κηπουρός έτών 15 μέ βαθμόν άριστα,.
Π. Λάμπρου έξ Άμφίσσης ύπηρέτης έτών 12 μέ βαθμόν άριστα.
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6) Ο. Ποσάντης έκ Νάξου ύποδηματοποιός έτών 12 μέ βαθμόν 
άριστα.

7) Μ. Θηραΐος έξ ’Αμοργού υπηρέτες έτών 16 μέ βαθμόν άριστα.
8) Δ. Ευθυμίου έκΤριπόλεως ύπηρέτης έτών 12 μέ βαθμόν άριστα.
9) Στυλ. Ξογκάκος έκ Γυθείου κιβωτοποιός έτών 20 μέ βαθμόν 

άριστα.
10) Μ. Ζαπέας έξ ’Ίου κτίστης έτών 15 μέ βαθμόν άριστα.
11) Δ. Γεωργόπουλος έκ Μεγαλοπόλειι  ̂έφημεριδοπώλης έτών 14 

μέ βαθμόν άριστα.
12) Άλ. Μανουδάκης έκ Κρήτης άνευ έργασίας έτών 12 μέ βαθ

μόν άριστα.
13) X. Σταματάκης έκ Κρήτης άνευ έργασίας έτών 10 μέ βαθ

μόν άριστα.
14) H. Βαρδουνιώτης έκΜεγαλοπόλεως έφημεριδοπώλης έτών 19 J

μέ βαθμόν άριστα. ί
15) Γ. Καραλής έκ Μεγαλοπόλεως έφημεριδοπώλης έτών 15 μέ ί

βαθμόν άριστα. |
16) I. Σαραμαντής έξ ’Αθηνών υπηρέτης έτών 11 μέβαθμόνπάνυ |

καλώς. ' J
17) Ν. Δημόπουλος έκ Μεγαλοπόλεως έφημεριδοπώλης έτών 19 ’

μέ βαθμόν πάνυ καλώς. ?
18) Ν. Πλυτάς έκ Τήνου υποδηματοποιός έτών 12 μέ βαθμόν [

πάνυ καλώς. )
Προύβιβάσθησαν οϊ τε άνω καί οί έξής , t
19) Π. Βαριακζής έκ Μεγαλοπόλεως έφημεριδοπώλης έτών 12 ί

μέ βαθμόν καλώς. f
20) Μ. ‘Ροΰσσος έκ Θήρας μαθητής έτών 10 μέ βαθμόν καλώς. ι
21) Γ. Λένος έκ Λαμίας στιλβωτής υποδημάτων έτώνΊΟ μέ βαθ-

μόν καλώς. f
22) Θ. Θεοδώρου έκ Τριπόλεως μεταξουργός έτών 15 μέ βαθμόν 

καλώς.,
23) Π. Ποσάντης έκ Νάξου ύποδηματοποιός έτών 12 μέ βαθμόν

καλώς. s
24) Ν. Γιαβράκος έκ Κρήτης ύποδηματοποιός έτών 12 μέ βαθμόν [ 

καλώς. ' |
. στ'J Περί κοσμητείας. ϊ

Συνέκειτο αυτή έκ τοΰ έφορου Π. I. Φέρμπου, τοΰ γραμματέως I
Γ. I. Δουρουτη καί τών κοσμητόρων I. Μίνδλερ, Ν. Μοσχάκη, Θ, )
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Μπάλτή, Σ. Κονοφάου καϊ Δ. Π. Λάμπρου έκλεχθέντος μετά τήν 
παραίτησιν τοΰ Σ. Άντωνοπούλου, παραιτηθέντος ώς μή έχοντος και
ρόν νά εποπτεύη τήν Σχολήν.

Έπελήφθη διαφόρων ζητημάτων, συνήλθε δέ είς 14' συνεδρίας καϊ 
καθ’ έκάστην είς τών κοσμητόρων ήτο έπόπτης τής Σχολής έπι- 
σκεπτόμένος αυτήν κατά τάς ώρας τών μαθημάτων καί) έπιβλέπων.

’Ιατρός τής Σχολής διωρίσθη τό μέλος Γ. Φωκάς καϊ σύμβουλος 
"Ιατρός τό μέλος I. X. Βάμβας. Ίερεύς,δέ τής Σχολής τό μέλος Α. 
Ζακυθινός αρχιμανδρίτης παράσκευάσας τούς μαθητάξ' εις τήν έκ- 
πλήρωσιν τών θρησκευτικών καθηκόντων.

ζ'J Ταμιεντήριον.
Τά κατά τόσχολικόν τοΰτο έτος αποτελέσματα τοΰ άναγκαιοτάτου 

τούτου θεσμού είνε ευάρεστα. ”Αν καί έν τήλογοδοσία αύτόΰ ό τα
μίας τόΰ'σύλλόγοϋ θά1 μνημονέύσή! τής'κίνήσέώς, σημέϊοΰμεν έντάΰθά 
τάς καταθέσεις" και έπιστρόφάς έκτος τής όγδοης εβδομάδάς ής δέν 
•ήδύνήθή’μεν-νά εχώμέν σήμ’είώσίν τ'όΰ κάταβληθέύτος πόσου' ένέκα' αλ
λαγής τοΰ ταμίου.
Κατετέθησαν καθ’ ολον τό σχολ. έτος ύπό 105 μαθητ. δρ. 1067.85 
Έπεστράφησάν ομοίώς-εις μάθητάς' . . . ....................... »' 559.10

Τής σχολικής ταύτης χρήσεως μένουσιν έν τώ ταμείφ έξαι- 
ρουμένης τής όγδοης έβδομάδος...................  δρ. 508.75

η ) Μουσΰώς θίασος.
Τρις τής έβδομάδος έδιδάχθησαν οί καταταχθέντες παίδες-.είς ■τόν

μουσικόν θίασον ύπό τοΰ ακαμάτου μουσικοδιδασκάλου Γαϊδεμβέρ- 
γου καϊ τοΰ άξιου αύτού υίοΰ ‘Ροδόλφου Γαϊδεμβέργου. Συγκείμενος 
δέ ό θίασος ούτος έξ 20—-25 παίδων άνέκρουσε πολλάκις έν τφ Συλ- 
Αόγφ κατά τάς έορτάς αύτοΰ, δημοσία δέ κ'α^ τήν’ λείΐανίάν τής 
Μεγάλης Παρασκευής έν τφ ναφ τών άγιων Θεοδώρων καί κατά τήν 
‘Ανάστασιν.

θ’) Μίσος ορος φοιτήσεως τ&τ xalSar.
Στατιστικώς ε'χει ουτω κατά τάξεις

Α' Β' Γ' δλικδν

Κατά Σεπτέμβριον
α' τμήμα

132
β' τμήμα 

’ 58" 32 29 281
» ’Οκτώβριον 97 58 28 20 197
» Νοέμβριον 82 51 23 16 174
» Δεκέμβριον 62 29 12 9 112
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α'
Ά Β' Γ' όλικδν

τμήμα ξ1' τμήμα
Κατά ’Ιανουάριον 59 27 10 10 107

9 Φεβρουάριον 71 31 23 12 127
9 Μάρτιον 52 30 15 15 140
9 ’Απρίλιον 49 18 13 10 91
9 Μάϊον 42 23 13 9 77
» ’Ιούνιον 20 3 5 1 13

’Εν δλφ 666 328 174 131 1319

Καθ’ δλον τό έτ. μέσος δρ. 66 32 17 13 131
Τελευτώντες νομίζομεν καλόν νά ύπενθυμίσωμεν τφ Συλλόγφ τήν*  

μεγίστην ανάγκην ήν έ'χει ή σχολή:
α') Εύρυτέρων αιθουσών διά τήν διδασκαλίαν καϊ ευχήν έκφράζο— 

ριεν είς τόν σύλλογον όπως όσον-τάχιστα άποφασίσνι περί άνεγέρσεως, 
καταστήματος τοιούτου καθ’ δλους τούς κανόνας καϊ ορούς τής. 
έκπαιδευτικής καϊ ύγιεινής, διότι αί ύπάρχουσαι ήδη αΐθουσαι καϊ 
πρό πάντων ή έφετεινή διαίρεσις τών τάξεων τής σχολής είς δύο οι
κίας πολλάς δυσκολίας έπήνεγκον εις τήν τακτικήν λειτουργίαν αυτής.

β') Κατασκευής νέων θρανίων καταλληλότερων, παλαιοτάτων ήδη. 
καταστάντων τών υπαρχόντων.

γ’) Ή τακτοποίησις του φωτός του φωταερίου, τοΰ ύπάρχοντος 
βλάπτοντος έπαισθητώς τούς Οφθαλμούς τών μαθητών ένεκα τοΰ , 
αθλίου φωτός. ’Ήθελεν δέ είναι πολύ προτιμότερον νά άντικατασταθή 
τί φωταέριον τό σημερινόν διά πετρελαίου.

Έν Άθήναις τή 28 Αύγουστου 1887.
Ό έφορος . ■

.. II. .1. Φέρμηος . . .
Ό γραμματεύς

. Γ. I. /ίουρούτης

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τά μαθήματα τής Σχολής τών ’Απόρων Παίδων ήρξαντο τήν 7ην 

λήξαντος μηνός έξακολουθοΰσι δέ τακτικώς. Οί μέχρι τής 30 Σε
πτεμβρίου έγγραφέντες μαθηταϊ ανέρχονται έν δλφ είς 445 κατά 
τάξεις δέ άνήκουσιν είς τήν κατωτέραν τάξιν ήτοι τό α' τμήμα τής 
πρώτης τάξεως 246 είς τό β' τμήμα τής αύτής τάξεως 102 είς 
τήν β' τάξιν 44 καϊ ε’ις τήν άνωτέραν γ' τάξιν 53. Δυστυχώς ή φοί- 
τησις τών μαθητών έφέτος ώς καϊ κατά τό παρελθόν είνε λίαν άτα
κτος, άνερχομένου τοΰ άριθμοΰ τών κατά μέσον ορον φοιτώντων είς 
285 καθ’ έσπέραν. "Ενεκα τής προσελεύσεως πολλών μαθητών είς 
τό χ τμήμα τής τάξεως προσελήφθησαν έφέτος δύο διδάσκαλοι οί 
κ. κ. Σ. Πέππας καϊ Δ. Ζιώγκας, είς τό β' τμήμα διδάσκει ό κ. Γ. 
Καλλοροίζικος, είς τήν β' τάξιν ό κ. Ν. Μεταξάς καϊ είς τήν γ' τά
ξιν δ κ. Ε. Παππαδάκης, οί τρεις τελευταίοι καϊ κατά τό παρελθόν 
έδίδαξαν εύδοκίμως. ,

Ή κοσμητεία θεωρήσασα ώς ανεπαρκή) τήν καθ’ έσπέραν δ,ίωρον 
διδασκαλίαν προσέθηκεν ήμισείας ώρας διδασκαλίαν καθ’ έκάστην, 
ώρισε δέ ώς αναγνωστικά βιβλία είς τάς δύο άνωτέρας τάξεις τήν 
Ιστορίαν τής ’Αρχαίας καϊ τήν ‘Ιστορίαν τής Νέας ‘Ελλάδος ύπό 
Μ. Βρατσάνου, δπως σύν τή άναγνώσέι μάθωσιν οί άποροι παϊδες 
καϊ τήν πάτριον ιστορίαν. Διένειμε δέ καϊ διά τήν διδασκαλίαν τών 
Θρησκευτικών μαθημάτων τά κατάλληλα βιβλία θεωρηθείσης ανε
παρκούς έκ τοΰ παρελθόντος -ϊής διά ζώσης διδασκαλίας άνευ κειμένου.

■ «- ——> ι Τ1 g-o· u.·"-—■*-

ΣΗΜ. Σελ. 10, στίχ. 37. Ακολουθών τώ κ. Πετρή έγραψα Χαράδρα, 
«ννοών τήν στενωπόν κοιλάδα άπδ Σέφερι καϊ Μπέη μέχρι Μαραθώνος.
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"Αλλοι όμως γράφουσιν δ Χάραδρος, έννοοΰντες τδν δια τής αυτής κοιλάδος 
εϊς τήν θάλασσαν κατερχόμενον ποταμόν, ή χείμαρρον, τδν διαχωρίζοντα κατά 
μέσον τδ μαραθώνιον πεδίον. Άφίημι τήν λύσιν τής διαφωνίας εϊς άρμοδιω- 
τέρους έμοΰ. '

Σελ. 16, στίχ. 1. Ό 'Ρδς όρθώς ερμηνεύει τήν Μεσόγαιαν ώς αντίθετον 
τής παραλίας. Ό Φίνλαϋ, κα'ι κατόπιν τούτου δ Campe γράφοντες Μεσόγαιαν 
διά τοΰ Μ κεφαλαίου έννοοΰσιν' οτι οι έν τώ κέντρω ’Αθηναίοι διωκόμενοι, 
κα'ι οί Πέρσαι διώκοντες αυτούς ύπερέβησαν τδ ορος ’Αργαλίκι, ή δέ δίωξις 
έξηκολούθει ε’ις τήν Μεσόγαιαν, τουτέστιν άχρι σχεδ'ον τής Παλλήνης 
(Χαρβατίου). Άλλ’ ενώ δέν ύπήρχε παρά τοϊς άρχαίοις δήμος ή κώμη Με- 
σογαίας, άφ*  έτέρου τοιαύτη ερμηνεία τής φράσεως τοΰ Ηροδότου ύποτίθη- 
σιν ί^τι οί ’Αθηναίοι έτράπησαν φεύγοντες είς τ ή ν π α ρ-α;λ ί α·.ν πρδς τήν 
Προβάλινθον, μή δυνάμενοι ν’ άναβαίνωσϊ τά δυσδιάβατα ορη πρδς. δυσμάς 
τής παραλίας, και δίωξιν έπί ώρας διαρκέσασαν, ασυμβίβαστον πρδς τδν άριθ~ 
μδν τών έξ έκατέρου τών πολεμίων στρατών φ.ονευθέντων, διότι άφοΰ οίέν 
τοϊς κεράσι Άθήναϊδι κάί ΓΙλαταιεΐς έπετέθησαϊί κατά τών Περσών και τών 
Σακών έκ τών νώτων, οδτοι δέν ήδύναντο νά καταφύγωσιν εϊς τά παρά τδ 
έλος πλοία, οΰδέ νά έπιστρέψωσιν είς τδ μαραθώνιον πεδίον άνευ μεγίστης 
απώλειας, φονευθέντων καί αιχμαλωτισθέντων. I; Α. Τ.

*


