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Λ άμπει εςω στους δρόμους σελήνη 
1  τό βυυνό μόλις βγήκε ψηλά 
Κ α ί «τόν κάμπο επάνω κυλα 
Φως χλωμό, λές συμπάθεια χύνει.

Ι 'ις  τοΰ ύπνου τό μαύρο σενδόνι
’ Α ν α π α ύ ε τ α ι τώ ρ α  ή  ^ ή
^ ϊ ά  σαν π ά λ ι  προβάλ* ή α ύ γή

π ρ ο β ά λου ν τ ά  μ ίο η  κ ’  ο ι φθόνοι

*Ομως ολους έδώ δέν κοιμίζει 
Το σκοτάδι κ’ ή νύχτα ή βαΟειά 
‘ Εξω λάμπουν γυμνά τά σπαθιά 
Κ α ι τοΰ Τούρκου τ ’ασκέρι μουγκριζί

Δέν κοιμώνται* δέν θέλει ή ζήλια  
Τό κεφάλι νά γύρη στιγμή 1 
Τόν Πασσα τόνε καίνε Ουμοι 
Κ α ι δαγκώνει τά μαΰοα του χ ε ίλ ια .

Η Ε Τ Ι Α
Κατεβαίνουν σκυφτοί τρομασμίνοι 
Έ χ ’ άκόμαστεφαν* ή Ε τιά  
Γης άγάπη; τους φέγγ’ ή ματιά  
Ως νά φύγουν στή χώρα τήνξενη.

ίΐροδοσιά Του έπήγαν πώς πίρνει 
ΐΜυστικά τήν πεντάμορφ’ Ε τιά. 
Κ α ι μαζή της αύτη τή νυχτιά  
Ιΐεοα ό Δήμος τά  πόδια του φέρνει

Καιρό τώρα τήν είχε ματιάσει 
ΙΙοΰ 'περνούσε γιά τήν έκκλησιά 
Κα'ι γ ιά  τοΰτο θυμώνει, λυσσά.., 
Τέτοια κόρη ό Γ

Προχοφοΰν τή φυγή συντροφεύει 
Η εύγή χών Ελλήνων θερμή 

Τή φυγή συντροφεύουν παλμοί 
Προχο>ροΰν, και σ.ωπή βασιλεύει.

£άφνω ομως αστράφτει, βροντάει 
Του κακούργου Ιίασσα πιστόλια.. 
ΙΙέρνει ό Δήμος τήν κόρη αγκαλιά, 
ΙΙοΰ ρουμπίνι τό αΐμά της σταει.

^ · ν »

’Από πίσωτου σφαΤρες βο’ί’ζουν 
Κ αι βλαστήμται; τοΰ Τούρκου Π ίσσα  
Μπουμπουνίζει κ - αγέρας φυσα 
"Ολα αυτά τήν καρδιά άπελπίζουν

Μά σαν έχει κάνεις στήν άγκαλη 
Κ αι φυλάει βαρύ Ουσαυοδ 
Βρίσκει θάρρος καί βρίσκε', καιρό 
Κ ’ εχει ελπίδα στα στήθη μεγάλη.

Πήρε δρόμο ό Δήμος· έφάνη 
Ή  αυγή στήν κορφή τοΰ βουνοϋ 
Πέφτει κάτο) δροσιά τ ’ ούρανοϋ

:ί.: ό ,&■£/·.' C-CT ;ωί?Χ0Α.;*5ΧΓ
Ποιος πίππαί νεκρικά να τήν|άλ1η 
1 ίοδ_νάε ’βρή.'μΛρολίόγι* ή-Ήττά 
Τ'// ό Δήμος ατά ax̂ O-j φωτιά 
Σάν Οωρει τά νεκράτη; τά κάλλη

II
3τήν Έ λάδα γαλαζ’ α νεμ ίδ ι 
;Η σημίΜί-χρήσής λευτεριά;
Οπου μάχη πελάγου ή σΐεργιϊς 

Δαφνοστόλιστ’ ή Δόξα γυρίζει'

ΤΗλ(Γ ημέρα ! ό Δήμο; στό ρέμμ* 
Ζεματάει τόν Τοϋρκ αστραπή 
Λές τό στόμα του θέλει νά πξ 
Τής Έτιάς πέρνω πίσω τό αίαα

Παύει ή μάχη κ’ 6 Δήμος φωνάζει 
—[Ιαληχάρια ψηλά <5:ό βουνό· 
'Ανεβαίνουν· φεγγάρι σεμνό 
Τόν άδιάόατον δρόμο χαράζει.

Σιωπή βασιλεύει μεγάλη 
’ 1 ψηλά στοϋ βουνοϋ τήν κορφή 
Και ή λύι»4 δέν εΤνί κρυφή 
Τής 'EiiaU όλοι κλαΐνε τα κάλ

ίασσας νά τήν χάσ/(. '|'ή7 ’βτιοΰλα  τήν μαύρη νά pavij

Μέσα ό Δήμος κ' ή Έ τ ιά  Ινωμένοι 
ΜελετΟΰν τήν κρυφήτους φυγή 
Τό στεφάν' ό παπάς εΰλογεϊ, 
*Ομως Ι'ξω ό Πασσας περιμένει

V
I
X

ν’ άργά κα'ι μαυριλα στη '/.ώρα 
at δέν σ κ τα ι κλαρί που0=νά. 
Ιυγνεφιά τό σκοτάδι γέννα 
-^Ιπρός,Έτϊά,λέειό Δήμος,εΤν’ ώρα.

Στήν κορφή τοΰ βουνοϋ 'ξαπλωμένη 
Σαν Νεράιδα φϊ'.τχζ' ή Έ τ ιά  ί  
Κ αι τοΰ Δήαου θολή ή ματιά  
Τήνε βλέπει νεκρή, παγωμένη.

"Αν ! ή πρώτη τοΰ ήλιου άκτϊνα  
Στήν Ετιοϋλα χαρίζει φ ιλ ιά  ■ 
Τά ξανθά της χρυσώνει μαλλιά  
Τή μορφήτης ποϋ ομοιάζει μέ κρί

άλλη
» ·Χ "V.

Γονατίζουν στό μνήμα μέ πόνο 
Και/αράζουν στήν πλάκα .« Ε τιά»  
Ρίχνουν θϊ*λκ κ’ ή χ ίι ή £ε|*ματιά 
Σαν νά κλαίη τόν αδι κο φονο !

1
Πελεκ^έται τοΰ Τούρκου ή φαρα 
Κά'ι τοΰ ΔηοιΟυ τό /Ιοί χτοπα 
Τοΰ ΙΙασσά πλήν τά στη^  τρύπα 
Μυστικά τής Έτ^ας ή κατάρα

Π«- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ρινα.



Ο ΑΛΗ (ΤΑΣΙΑΣ
ΩΣ ΕΙΣ'

ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔ Ο Σ

‘Ο τ ίτλο ; τής έμή; διατριβή; δσψ πα
ράδοξο;, τόσω καί αληθή; τυγχάνει ών. 
Παράδοξο; μέν, διότι αναγράφει ώ ; έλευ- 
θιρωτήν τ -fi; Έ λλάδο ; τόν άμείλικτον αύ 
τή ;  πολέμιον, άληθή; δέ,.διότι πράγματι 
άνϊυ  τή ;  πραγματική ; καί τελεσφόρου 
παρεμβάσεω; τοΰ Ά λ ή ,  ό ιερό; τών ‘Ελ
λήνων άγων ή θά εναυάγει ίΰθύς άμα τ·7) 
ένάοςει του ή σπουδαϊον θά διέτρεχε 
κίνδυνον. Ό  άναγινώσκων τ ’ ανωτέρω 
πιστεύει ϊσω ; οτι πλανώμαι, πλήν μικοόν

< V  |  * * ky-at οψεται.
Απαντες οί "Ελληνες γινώσκ·.>υσιν ή 

οφείλουσι νά γινώσκωσι τά Λερί τή ;  Φ ι- 
λ  t κ ή ς ‘Ε τ α ι ρ ί α ;  κκί τ ή ;  κατά 
τά ;  παραμονάς τή ;  έκρήξεως τής ‘Ελληνι
κή; Έπαναστάσεως παοεμπεσούσης άν- 
ταρσία; τοΰ ώμου τυράννου τ ή ;  ‘Ηπεί
ρου Ά λ ή  πασσά κατά τοΰ Σουλτάνου.

‘Ο Ά λ ή ;  βλέπων έαυτόν οΰ μόνον ά- 
ποτυγχάνοντα εΐ; την κατά τοΰ άσπον
δου αΰτοΰ έχθροΰ, καίτοι συγγεν,ΰ ; του, 
Ισμαήλ πασσά ή Πασσόι/,πεη άγρίαν κα- 
ταδ ωξιν, αλλά καί κινδυνεύοντα τον έ
σχατον τών κινδύνων, διότι ό Σουλτάνο;, 
έςοργισθεί; ένεκα τ ή ;  αΰθαδεία; τοΰ Ά λ ή  
άποπειοαθεντο; νά δολοφονήσνι τόν εχθρόν 
αΰτοΰ έν αυτή τή πρωτευούση δι' έπίτη- 
τηδε; απεσταλμένων ’Αλβανών, άπεκή- 
ουξεν αυτόν τή  ένεργεία Ιδίω; τοΰ πανι- 
οχύρουτότεΧαλέτ-έφενδηκατ’Άπρίλιοντοΰ 
1820 καϊ έταξεν έπί κεφαλή; τών κα τ ’ 
αυτοΰ στρατευμάτων και μέλλοντα διά
δοχόν του αυτόν τόν ’Ισμαήλ πασσάν, ό 
Ά λή -π ασ σά ; λοιπόν βλέπων ταΰτα , έμαί- 
νετο και έμηχανάτο παντοειδή μέσα πρό; 
έξόντωσιν αΰτοΰ καί άποσόβησιν τοΰ έ- 
παπειλοΰντος αυτόν ολέθρου. Έ ν  τή  ά- 
{rfl£*V(i> δέ τχύτγ) θ ίο ί ΐ  ίύρισκομένφ, α

πρόοπτο; ευκαιρία εδωσεν αΰτώ έν χερ-. 
σίν δπλον πανίσχυρον, δι’ ού ήδύνατο 
ευκόλως ν’ άνακόψ/) τόν κατ’ αΰτοΰ ροΰν 
τών πραγμάτων, άνκβάλλων εις άλλοτε 
την έκτέλεσιν τών μεγάλων αύτοΰ σχε
δίων. (α)

Τά πράγματα τή ;  Φιλική; ‘Εταιρία; 
δέν έβαινον καλώ ; έ'νεκεν τ ή ;  μεγάλη; 
καί άπροσεκτου διαδόσεω; τοΰ μυστικοΰ 
αυτή ; καί τή ;  ακριτομυθίας πολλών έκ 
τών μεμυημένων, φλυαοούντων περί μελ- 
λούσης άπελευθερώσεω; τή ;  πατοίδο;, $  
προδιδόντων τά κατ ’ αυτη έξίδιοτελεΓ- 
α ;.  Είς τούτων ό Ζακύνθιος ΔιόγΟς, ά 
νήκων είς τήν τάξιν  τών Σ υ σ τ η μ έ
ν ω ν, (β) οΰ μόνον άπεκάλυψε τά  Τής Έ ·

(α )Ό  Ά λ ή  π ασ σ α ς Λρο πολλοϋ ονειρέυόμ ίνος  
νά κ α τ α σ τ ή  ή γεμ ώ ν , έ’σ τω  κ α ί ύπ ο τελ ή ς , τ ή ;  
τε ‘ Π πείρου κ α ί Θ εσ σ α λ ία ς  χ α ί τή ς  λο ιπή ς  
‘Ε λλάδος, έ'θετεν ε ίς  ενέργειαν  π αν  μέσον π ρό σ-  
φο ;ον ε ις τόν σκοπόν του, κ α ι ού μόνον διά  
τώ ν  εσω τερ ικώ ν Λ ύτου φ ίλ ω ν  κατώ ρθου π αν  
8 ,χι συνεβάλλετο  ποός ε π ιτ υ χ ία ν  τώ ν  σ χ εδ ίω ν  
το υ , (ώ ; λ . Ί . τόν διορισμόν τοϋ υ ίο ϋ  του Β ελή  
π α σ σ ϊ  ώ ; δ ιο ικητο ΰ τή ς  Π ελοποννήσσου, 
επ ω φ θ α λ μ ία  κ α ί ενεκεν τη ς  όποιας έκήρυξε φο
βερόν πόλεμον κ α τά  το ϋ π ρ ψ η ν  επ ισ τή θ ιο υ  φ ί
λου χ α ί συγγενοϋς  του Ι σ μ α ή λ  π α σ σ ϊ ,  διότ( 
ούτος συνοδεύσας τόν Β ελήν ώς σύμβουλος τώ  
ένέπνεε μ ε τρ ιο π ά θε ια ν  χ α ί α ισ θ ή μ α τα  α ν τ ίθ ε τα  
έκε ίνω ν, ά’τ ιν α  τω  ύπηγόρευεν ό π ατή ρ  α υτο ΰ) , 
ά λλά  κ α ί έςω τερ ικώ ς έπ ε ζ ή τε ι τή ν  φ ιλ ία ν  χα ί 
τή ν  συνδρομήν ότέ μέν τώ ν  τή ν  ‘ Ε πτάνησον  
κ α τεχ δ ντω ν  " Α γγλω ν, ότέ δέ συνεννοε ίτο  μ ε τά  
τώ ν  Γ ά λ λ ω ν , χ α ί ά’λλοτε εστρεφε τό βλέμ μ α  
πρός τή ν  α ίω ν ία ν  έχθράν τ ή ;  Τ ουρκίας Ρ ω σ-  
σ ία ν . Δ ι’ έκά σ τη ν  δέ τώ ν  δυνάμ εω ν το ύτω ν  
ε’ χεν ίδ ια ίτεο ο ν  γραφεΐον κ α ι προω ρισμένουςδ ιά  
μέν τή ν  Ρ ω σσ ία ν  τόν Μ αρίνογλον, δ ιά  6ε τή ν  
’ Α γ γ λ ία ν  τόν Κολοβόν χ α ί δ ιά  τή ν  Γ α λ λ ία ν  
τόν Μάνθον. Π αν δ ’ δ ,τ ι  ένήργε ι ό εις ήγνόουν  
οί δύο ά λλο ι, π ρο ΐστα το  οέ το ύτω ν  ό ιδιο< 
Ά λ ή ς .

(β) Ή  ‘Ε τα ιρ ία  ε ίχ ε ν  επ τά  βα θμ ο ύ ; τώ ν μ ε 
μ υ η μ ένω ν·  τόν τώ ν  β λ ά μ η δ ω ν ,  τ ών  σ υ -  
σ τ η μ έ ν ω ν ,  τ ών  ι ε ρ έ ω ν ,  τ ών  π ο ι μ έ 
ν ω ν ,  τ ών  ά ρ / ι π  ο ι μ  έ ν ω ν,  τ ών  ά φ ιΑ 
ε ρ ω μ έ ν ω ν  καί  τ ών  α ρ ■/ η γ  ώ ν τ ών  
α φ ι ε ρ ω μ έ ν ω ν .  Τ ών 7 τ ο ύ τω ν  βαθμ ώ ν  
οί δύο τελευταΤ αι έθεωροϋντο ώς σ τ ρ α τ ιω τ ικ ο ί 
χ χ ί έσ υσ τή θη σ α ν  μ ε τά  τ α ί τ α .
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ταιρίας είς τόν Ά λήν ,  άλλά κα'ί ένεχεί · 
ρισεν «ΰτώ  άπαντα τά  σχετικά έ'γγραφκ, 
έξ ών τό τέρας έ'μαθε τά πάντα. Ο Ά λ ή ;  
τήν εΰκαιρίαν ταύτην ώς άπό Θεοΰ πεμ.- 
φθεϊσαν έκλαβών, καί -δικαίως, · άφ’ ενός 
μέν αυτός τε καί οί υιοί του, συλλέξαν- 
τες πολλούς τών Καπιταναίων τής τε 
Ανατολικής καί Δυτικής ‘Ελλάδος, έπ'<£- 
ησαν αΰτοΐς τά  σημεία τής ‘Εταιρίας, 
καί ύπεκρίθησαν οτι είνε καί αύτοί μέλη 
αΰτής πρό καιροΰ καί δτι διατελοΰσιν έν 
μυστική άνταποκρίσει μετά τής άοχής καί 
ιδιαιτέρως μετά τοΰ αΰτοκράτορος τής 
‘Ρωσσίας Αλεξάνδρου- ύπεσχέθησαν δ’ 
αΰτοΐς χρήματα καί παν τό χρειώδες, 
το ΐ; έδωσαν τήν άδειαν νά στρατολογή. 
σωσιν έκαστος είς τά  μέρη του, νά ύψώ- 
σωσι τήν σημαίαν τοϋ Σταυροΰ καί νά 
κινηθώσιν έν συνεννοήσίΐ μετ ’ αΰτοΰ κατά 
τε τής Θεσσαλίας καί Μακεδονίας έναν- 
τίον τών ’Οθωμανών. Οί δέ ΚαπιταναΤοι, 
μεμυημένοι τε καί μή είς τά  τής Ε τα ιρ ί 
ας, έκπλαγεντες καί μή δυνάμενοι νά κα- 
τανοήσωσι τάς μηχανορραφίας τοΰ Ά λ ή ,  
έπείσθησαν καί ύπεσχέθησαν ν’ άκ«λου- 
θήσωσι τάς προσταγάς αύτοΰ.

Ά φ  έτέρου ομως ό Ά λή ς  είδοποίησεν 
αμέσως τήν Πύλην περί τε τής ‘Εταιρί
ας καί τοΰ σκοποΰ τών ‘Ελλήνων, έλπί- 
ζων οτι τούτου ενεκεν θά παραιτηθή τοΰ 
κατ’ αΰτοΰ πολέμου καί θά τόν συγχω- 
ρησΥ). ‘Η έπιτυχία δέ τής άμνηστεί/ς 
πρό τοΰ πολέμου ή καί μετ’ αΰτον ήν 
πιθανωτάτη μεθ’ δλον τόν έπίμονον χα 
ρακτήρα τοΰ Σουλτάνου Μαχμούτ, διότι 
τάς περί αΰτής διαπραγματεύσεις τοΰ 
Ά λ ή  ύπεστήριζεν αΰτή ή πολιτική τών 
ξένων δυνάμεων, φοβουμένων λίαν τά  κι
νήματα τών Ελλήνων ώς φίλων τής 
Ρωσσίας καί ύποπτευομένων ώ; έπικειαε- 
νον τόν πρό πολλοΰ έγκυμονούμενον πό
λεμον τής Ά ρκτου - ϊτ ι  δέ θά καθίστα τήν 
άμνηστείαν εΰκολωτάτην αΰτή ή αετ’ ο
λίγον μέλλουσα νά έκραγή έπανάστασις 
τών Ε λλήνων , ής τήν καταστροφήν μετά 
μεγίστης εΰκα\ίας καί χαο2ς θά ύπέσ/ετο 
καί ?σω; θά κατώρθου ό Ά λής .

Έάν τοΰτο έγίνετο, έάν δηλ.ό Ά λή ς  έ- 
τύγχανεν άμνηστείας, ό ‘Ελληνικός αγών 
μέγιστον θά δ.ιέτρεχεν, ώς προΐίρηται, 
κίνδυνον διότι άμα τή άναποδράστφ έκ- 
ρήξει τής Έπαναστάσεως, ενεκεν τής ά- 
θυροστομίας καί τών άπροκαλύπτων στα- 
σ αστικών κινημάτων πολλών έκ τών έ- 
ταίρων καί έκ τής καταδόσεως τοΰ μ υ 
στικού είς τήν Πύλην, καί ύπό πολλών 
άλλων ποοδοτών, πλήν τοΰ Ά λ ή .  έτι δέ 
καί εκ τής άνακαλύψεως πλείστων ένοχο- 
ποιητικών έγγράφων έπί τών συλληφθέν- 
των κκί φονευθέντων Άριστείδου ΠαππΖ 
καί ‘Υπάτρου (α) καί έκ. τών πρός τόν 
Ά λή ν  καί τήν Πύλην ανακοινώσεων τοΰ 
‘Αομοστοΰ τών Ίονίων νήσων Θωμ& Μέ- 
ϊτλανδ , γνωρίζοντος κάλλιστα τόν α λη 
θή σκοπόν τής Φ. ‘Εταιρίας τών ‘Ελλή
νων, ό Σουλτάνο; θά ήμνήστευε τόν Ά λ ή ν ,  
καί ο)  μόνον τούτον θά έκίνει κατά τής 
‘ Ελλάδο;, άλλά καί τά ;  σημαντικά; δυ- 
νάαει; τάς κατ ’ αΰτοΰ προωρισμένας θά 
διηύθυνε κατά τών ‘Ελλήνων καί θά κα- 
τέπνιγεν εΰχερέστατ* τήν άσύντακτον 
καί τών πάντων έστερημένην έν άρχή έ- 
πανάστασιν. Αι δέ κατά τοΰ Ά λ ή  άπο- 
σταλεΐσαι δυνάμει; ησαν οΰκ εΰκαταφρό- 
νητοι, πολλφ δέ μάλλον διότι τούτων ή- 
γεΐτο, μετά τήν κατά Ιανουάριον τοΰ 
1821 έπισυμβάσαν καθαίρεσιν τοΰ ανικά
νου ’Ισμαήλ πασσά, ό Χουρσήτ πασσάς 
ό τής Πελοποννήσου διοικητής, ταχθείς 
περί τά  τέλη Φεβρουάριου αρχηγός τών 
κατά τοΰ Ά λ ή  μαχομένων στρατευμάτων, 
μετά τήν ύπ ’ αΰτοΰ διαβεβαίωσιν τής 
Πύλης δτι ή Πελοπόννησος ήσύχαζεν ύπέρ 
άλλοτέ ποτε, έξαπατηθείς ύπό τής προσ- 
πεποιημένης ηρεμίας τών Πελοποννησίων 
ώς έξής.

‘Ο Χουρσήτ, διορισθείς διοικητής τής 
Πελοπονήσσου ένθα έφθασε κατά  Δεκέμ-

(α) Ά μ φ ό τε ρ ο ι οί μ άρτυρες ούτο ι ήσαν Θ εσ -  
σαλο ί κληρικο ί τό π ρ ιν , ά να λα β όντες  δ’ ε ίτ α  τό 
λα ϊκόν <ΐ/_ήμα κ α τά  τή ν  εποχήν τ ή ;  ‘ Ε τα ιρ ία ς  
πρός έξυπηρέ.τησιν τ ή ;  π ατρ ίδ ος. Τ ο ύτω ν ο μέν  
’Α ρ ισ τε ίδ η ς  έφονεύθη ε ίς  ’ Α δ ριανούπολον, ό δέ 
"Γπατρος είς Μ ακεδονίαν,



€ptov τοΰ 1820 έίς άντ ικχτάστασιν  τοΰ 
Ίβραήμ πασσίί, ελαβε διαταγήν εκτατόν, 
κχ ΐόπ ιν  τών 7ϊρθ(Λνγ3<5θ=ι<3ών προδοσιών 
ν.αι ανακαλύψεων, νά κχτοπτεύσν) τά  κι- 
νή(/.ατχ|τών Πίλοποννησίων καί είσχγά- 
γ ·/1 στρατόν έκ τής Στερεχς έν ανάγκη . 
Οί Πελοποννήσιοι, είδοποιηθέντες περί 
πάντων τούτων έγκχίρως έκ Κωνσταντι
νουπόλεως, ού μόνον οΰδΙν επραξαν τό 
δυνάμενον νά διεγείρη έστω καί την έλα- 
χίστην υπόνοιαν περί επικείμενης κατά 
τών Τούρκων Έπχναστάσεως, άλλά καί 
τό μοναδικόν παρουσίασαν φχινόμενον τής 
πληρέστατης δμονοίκς, τής δικκρινούσης 
τους "Ελληνας έν κινδύ/ω μόνον, διότι 
καί οί ασπονδότατοι έχθροί έζων έν ταΐς 
ήαέ:αις έκείναις έν αδελφική άρμονίχ, καί 
6υδε κ ό τ τ χ, κατά  τάς πληροφορία; 
Τών κατά τόπους οργάνων τής διοικήσε- 
ως έκλάπη ή έσφάγη έν Πελοποννήσιρ.

Πολλοί ToOp/.ot καί κατά την έποχήν 
έκείνην καί πρότερον, ποος έξιχνίασιν τών 
τίκταινομίνωνδιάφορα έμηχανώντο τεχνά- 
βαατα, πλήν είς μάτην. ‘Γπέσχοντο λ .χ .  
τοϊς χωρικοΐς χρήματα πρός αγοράν βοών, 
έδωροΰντο αύτοΐς αγρούς,έβάπτιζον πχιδία 
καί Ιδιδο / μεγάλα δώρα (έ κ έ ρ ν ω ν κα
τά  την συνήθη φράσιν) εις τάς μητέρας, 
καθό κουμπάρας, ά λλ ’ ούδέν ήδύναντο νά 
άνακαλύψωσι, διότι οί "Ελληνες ύπεκρί- 
νοντο άγνοιαν.

‘Οσάκις,άκούοντες οί Τοΰρκοι τά  θρυλ- 
λούμενα, ήρώτων τούς “Ελληνας. «’Αγά
δες, άπό’ μάς δέν είναι τ ίποτα , άπήντων 
έκεϊνοι· αυτά δέν είνε δικά μας πράγμα
τα , τά  κουβχλοΰν οί φίλοι τοΰ Ά λ ή  πχσ- 
σόξ διά νά ένοχοποιήσουν εμάς τους π ι 
στούς δούλους τοΰ Σουλτάνου καί νά κα
τορθώσουν οά συγχωρήσν) δ αφέντης τόν 
Ά λ ή  πασσά καί νά τόν στείλη πάλιν 
πίσω είς τόν Μωριά (νοοΰντες τόν Βελήν 
πασσ^ν, υιόν τοΰ Ά λ ή ,  έλθόντα ώ ; διοι
κητήν τής Πελοποννήσου άπό 1807-1808 
μετά 1200 Αλβανών καί καταμχστίσαν- 
τα  Τούρκους τε καί "Ελληνας)· έξεχάσκτε 
τά  περασμένα ποΰ μάς έκαμαν οί Αρβα
νίτες καί πόσκ έμιταχειρισθήκχμ» γ ια

νά τόν βγάλαψ.ε άπό τό Μωριά;» ()ΰτω 
δέ οίΤοΰρκοι πειθόμενοι ήσύχαζον, καθ- 
συχάζοντες καί τούς είσέτι αμφιβάλλον
τας περί τής ηρεμίας τοΰ τόπου.

‘Ημέραν τινα επεμψχν πρός τόνέπίσκο- 
πον "Ελους ’Άνθιμον Τοΰρκον γινώσκοντα 
κάλλιστα τήν τε Ελληνικήν γλώσσαν καί 
τάςθρησκευτικάς τών ορθοδόξων τελετάς. 
Μεταβάς ούτος είς τήν Μητρόπολιν έζή- 
τησε νά προσκυνήση τον Δεσπότην, δ δέ 
"Ελους διέταξε καίείσήγαγον αυτόν είςτό 
δωμάτιον τοΰ ύπνου. ‘Ο Τοΰρκος &μα είσ- 
ελθών προσεκύνησε τόν αρχιερέα καί είπεν 
αύτφ;Δεσπότη μου θέλω νά έξομολογηθώ 
ί ίς  τήν πανιερότητα σου ώς Χριστιανός τής 
άμαρτίαιςμου.-ΌΈλους Ιδωσεν αύτφ τήν 
άδειαν, καί ήρξατο ούτος έξομολογούμ»- 
νος μετά κχτχνύξεως προοπεποιημένης 
καί δακρύων, έν τέλει δέ είπε: «Πότε θά 
SλθΥ),Δεσπότη μου, ή άγία  εκείνη ώρα, νά 
πάρουμε τ ’ άρματα γ ιά  νά σκοτώσου ε 
τούς απίστους τυράννους μας καί νά ρου- 
φήξω άπό τό αίμά τους!» ‘Ο 'Ελους ί -  
καμεν αύτώ τά σηαεΐα τής ‘Εταιρίας, ώς 
δέ ειδεν δτι ούδέν ένόησε, διέγνω οτι 
είνε Τοΰρκος καί ήρξατο νά συμβουλεύ·/) 
«ύτόν, λέγων, «Τέκνον, τ ί  λόγια είν’ αύ- 
τά· μή πιστεύης τά  λόγια δπου λέγον
τα ι .  ‘Ο Θεός εβαλε τον Σουλτάναν είς 
τό κεφάλι μας διά τό καλόν μας· αυτόν 
τόν εβαλε νά μας έξουσ'-άζνι καί νά εΐ- 
μεθα πιστοί ραγιάδες του, έπειθεΐς, διότι 
αυτός φροντίζει δι’ ήμάς, έπειδη άλλοιώ- 
τικα μάς κολάζει δ Θεός» ’Έ πε ιτα  άνέ- 
γνωσεν αύτώ τήν συνήθη ευχήν καί τόν 
άπεστειλεν, δθεν ήλθε·/.

‘Ο μεταμεμορφωμένος ούτος Τοΰρκος 
είπε τά  πάντα είς τούς άποστείλαντας 
αυτόν,ούτω δ’ εκείνοι μή ύποπτευοντες τι 
πλέον, άφήκαν τόν Έλους ώς ασθενή καί 
δέν τόν έβίασαν ν’ άπέλθη είς Τρίπολιν.

Έν τούτοις ή σύμπτωσις τής έκ μέ
ρους τών άδελφών Σπηλιωτοπουλων άνα- 
χαινίσεως τών πρό 30ας περίπου έκρημνι- 
σμένων καί έν άχοηστία διατελούντων 
μπαρουτομύλων καί ή γενομένη προδοσία 
ύπό τοΰ Τζανή [λή γνωρίζοντος μ»ν τ ί 

ποτε περί Φιλικής ‘Εταιρίας, αποδίδον
τας δέ τήν πυρετώδη έν Δημητσάνη μυ
στικήν ενέργειαν πρός κατασκευήν πυρί
τιδας καί πολεμοφοδίων είς φιλίαν καί 
συνεννόησιν τών προεστώτων (καθ’ ών ’έ 
πνεε έκδίκησιν) μετά τοΰ Άλή-πασσό5, 
έδυσχέρανεν ούκ ολίγον τήν θέσιν τών 
‘Ελλήνων. Εύτυχώς δμως ό άποσταλείς 
έπί τόπου Μπουμπασίρης (ανακριτής) έ- 
πέστοεψεν ηύχαριστημενος καί βεβαιότα
τος δτι τά πάντα ήσαν συκοφαντία καί 
πλεκτάνη κατά τών πιστών υπηκόων τοΰ 
χαριτοβρύτου Σουλτάνου· διότι δ ανα
κριτής, ά|Λα μεταβάς είς Δημητσάναν, 
κατέλυσεν είς τήν οικίαν αύ^ών τών Σπη- 
λιοτοπαύλων, είς τό κατώγειον τής όποι
ας ητο τώ όντι άποτεταμιευμένη μεγί
στη ποσότης νίτοου καί πυοίτιδος.

Οΐ οίκοδεσπόται καί λοιποί μεμυημέ- 
νοι τής Δημητσάνη; έδεχθησαν καί περι- 
εποιήθησαν τόν Τοΰρκον καί τήν συνοδεί
αν αυτοΰ φιλοφρόνως, τό ή’ εσπέρας μετά 
πολυτελή δεϊπνον ποοσεκάλεσαν καί γε
λωτοποιόν τινα Ευθύμιον δι’ ού παρέτει- 
ναν τήν διασκέδασιν καί τόν θόρυβον τόν 
έκ τών γελώτων, μέχρις ού μετεκόμισαν 
άπαντας τούς σάκκους τής τε πυρίτιδας 
καί τοΰ νίτρου είς άστεγόν τινα λινόν 
τών Σπηλιοτοπούλων. Τή έπαύριον δ 
ανακριτής ένεργήσας έρευναν έν τη οικία 
καί ουδέν ευρών έν αύτ·/5 τό ένοχοποιη 
τικόν, μετέβη είς τούς μύλους ούς είχε 
διαταγήν νά καταστρέψ·/)· άλλ ’ ούδ’ έκεϊ 
ευρών τι διέταξε καί μετεκίνησαν μόνον 
τά μηχανήματα αύτοΰ καί άπήλθ'εν ηύ- 
χαριυτημένος καί πρόθυμος νά συντάξη 
λίαν ευνοϊκήν ύπέρ τών συκοφαντουμίνων 
‘Ελλήνων έ'κθεσιν, άφοΰ μάλιστα ειδεν δτι 
οί Δημητσανΐται ού μόνον τόν Μπουμπχ- 
σιρέν (δικαίωμά του) έπλήρωσαν, άλλ ’ ώς 
έκ περισσοΰέ'θεσχν είς τό δισάκιόν του καί 
δύο όκάδας καλής μετάξης διά τήν Χα- 
νουμ καί έπ’ αύτής χάρτην έμπεριέχοντχ 
ολίγους ρουμπιέδες καί μαχμουτιέδις (χου- 
σά τουρκικά νομίσματα)· καί οί συνοδεύ- 
οντες δ’ αύτόν έφιλοδωρήθησαν έλευθεοί- 
ως, δι’ δπερ καί ούτοι έκήρυττον οτι συ

κοφαντία μεγαλειτέρα δέν ύπήοξε. Πριν 
δ’ έπανέλθωσιν έκεϊνοι είς Τρίπολιν, αί 
μΰλοι ήσαν έν τάξει καί έξετέλουν τό 
πατριωτικόν αύτώ ' έ'ργον.

Ά λ λ ά  δέν ήρκει μόνη ή φαινομενη 
έσωτερική ησυχία καί άσφχλεια έν Ιίελο- 
ποννήσφ καί ή διαβουκόλησις τών Τουρ
κικών άρχών ετερος σκόπελος πολλώ κιν- 
δυνωδέστερος,καθ' ού βεβαιότατα θά προσ- 
έκρουον αί ύπέρ τοΰ έ'θνους ένεογαΰντες, 
ήσαν αί γείτονες ήμών ’Ά γγλο ι .  Ούτοι 
γειτνιάζοντες προς τήν ‘Ελλάδα διά τών 
Ίονίων νήσων, έγίνωσκον τά πάντα καί 
τά  έπρόδιδον είς τούς Τούρκους. Καί τού
των δμως αί ένΙργειαι δεξιώτατα άνετρά- 
πησαν καί έστράφησαν έναντίον των. ‘Ο 
II. ΓΙ/τρών Γερμανός καί ό έν ΙΙάτραις 
πρόξενος τής Ρωσσίας Ίω . Βλασσόπουλος 
έξ ’Ιθάκης κατώρθωσαν ού μόνον νά δι- 
αψεύσωσι τάς προδοσίας τών ’Ά γγλω ν ,  
άλλά καί νά καταστήσωσιν αύτούς ύπο
πτους είς τούς Τούρκους ώς δήθεν συμ
μάχους τοΰ Ά λ ή  πασσα, έκμεταλλευ- 
θέντες τάς δύο έπομένας ευκαιρίας.

Διά τήν καθ’ έπταετίαν  γινομένην ά- 
νανέωσιν τοΰ θαλασσίου χάρτου, Ά γ γ λ ο ι  
τινές πλεύσαντες έκ Κερκύρας έν τα ϊς  ή- 
μέραις έκείναις κατεμέτρων τόν αίγιαλόν 
τοΰ Κορινθιακού κόλπου. Ό πω ς δέ μή δώ- 
σωσιν αφορμήν πρός παοεξηγήσει είς τούς 
Τούρκους, ενεκεν τών διατρεχόντων, δέν 
ειδοποίησαν αυτούς ά λλ ’ έργάζοντο έν 
καιρψ νυκτός μόνον. Οί αοίδιμοι Γερ
μανός καί Βλασσόπουλος παρέστησαν τούς 
’Ά γγλους  ί ίς  τούς Τούρκους ώς έπιβου- 
λευομεναυς τό ’Οθωμανικόν κράτος καί 
συμμαχοΰντας τώ Ά λ ή  πασσφ, δι’ δπερ 
και καταμετροΰσι τά  ύδατα τοΰ κόλπου 
δπως κατόπιν μεταβιβάσωσι τά  στρα
τεύματα τοΰ Ά λ ή  είς τήν Πελοπόννη- 
σαν. Οί Τούρκοι βεβαιωθέντες περί τής 
άληθείας τών λόγων των έκ κατασκόπων 
έπίτηδες πεμφθέντων καί ίδόντων τούς 
’Ά γγλους  νύκτωρ έργαζομένους, ού μόνον 
έθεώρουν τούς Πατραίους πιστούς υπη
κόους καί ήσαν αυτοϊς εύγνώμονες διά 
τάς ειλικρινείς αυτών πληροφορίας, άλλά
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καί St’ Ίλαμίου τοΰ Καδδή άνεφέρθησαν 
πάραυτκ είς Τρίπολιν ύπερασπιζόμενοι 
τού; ραγιάδες ώς αθώους καί παριστών- 
τες τους ’Ά γγλους  ώς μυστικούς εχθρούς 
τοΰ βασιλείου των καί ταράττοντας τό 
κράτος διά τοΰ Ά λ ή  παβσόί. Οί δ’ έν 
Τριπόλει εσπευσαν πάραυτα ν’ άνακοινώ- 
σωσι τά  πάντα ε’ις Κωνσταντινούπολιν, 
συγχρόνως δε άνέστειλαν καί την δοθεί— 
σαν διαταγήν τής συλλήψεως τ(2ν Πετ- 
μεζαίων, Κουμανιωταίων καί άλλων κλε
πτών αρχηγών, ώς καί τών αρχόντων τών 
ύποθαλπόντων κύτους.

‘Η δέ δεύτερα εύκαιρία ή παραστήσασα 
τούς ’Ά γγλους ούχί πλέον ώς συνωμο- 
τοΰντας μετά τόΰ Ά λ ή ,  άλλ ’ ώς προτι- 
θεμένους νά προβώσιν οί ίδιοι είς έχθρο 
πραξίας κατά τής Πύλης, μεθ’ δλας τάς 
ύφισταμένας φιλικάς σχέσεις μεταξύ τών 
δύο κρατών, ήν το μέτρον τών "Αγγλων 
δπως μισθώσωσιν ένίους τών Πελοποννη- 
σίων έπ’ άδήλφ σκοπφ διά τοΰ iv Πά- 
τραις διαμένοντος ’Ά γγλου Γκδν Πά- 
ϊμπουμ, ούχί πολύ επιτηδείου ποός τοι- 
ούτου είδους διαπραγματεύσεις. ‘Ο Πα- 
ϊμπουμ συνεφώνει έπί μισθφ τούς πρώην 
διατελοΰντας είς τό Έ λλ .  σώμα της ‘Ε
πτάνησου Πελοποννησίους στρατιωτικούς, 
ύπό τόν δρον νά ήσυχάζωσι μέν είς τάς 
οικίας των, νά ώσι δ’ έτοιμοι νά κινήσω- 
σιν έν πρώττι εύκαιρίίχ,δπου διαταχθώσιν. 
Οί έν Πά-ίραις διά τοΰ Ίω . Παππαρίηγο 
πον λου διερμηνέως τοΰ Ρωσσικοΰ προξε
νείου, περί τών υπηρεσιών τοΰ οποίου έν 
τοϊς Ιπομένοις ρηθήσεται έν έκτάσει, τόν 
μέν Πκϊμπουμ ένεθάρρυνον καί ένεθουσία- 
ζον έντέχνως είς έξακολούθησιν τοϋ σχε
δίου του, τούς δέ μισθουμένους ώδήγουν 
καί τόν μισθόν νά λαμβάνωσι καί πρός 
τούς Τούρκους νά καταδίδωσι τά  πάν
τα.' Ούτω δέ ούδκμώς άμφέβαλλον πλέον 
οί Τοΰρκοι περί τής έπιβούλου δ ιαγωγές 
τών ’Ά γγλω ν  καί της ειλικρίνειας τών 
Πελοποννησίων, οΐτινες πολλά δήθεν πα- 
θόντες ύπό τε τών Α λβανών έν έ'τει 1770 
καί έσχάτως ύπό τοϋ Βελή πασσδί, ούδα- 
μώς ήδύναντο νά συμμαχήσωσι μετά τοΰ

Ά λήπα σσ ό ί '  καί νά πολεμήσωσιν ύπέρ 
αύτοΰ.

Έκ τοιούτων καί έτέρων παραπλήσιων 
γεγονότων καθηίυχάσαντες οϊτε κατά 
τόπους Τοΰρκοι καί οί τήν διοίκησιν άν 
τιπροσωπεύοντες, διά τών πληροφοριών 
δέ τούτων πεισθέντες καί οί ένΤριπόλει καί- 
πωςκαί οίένΚωνς-αντινουπόλειπροις-άμενοι, 
ολίγον μόνον έμερίμνων περί τε τής Πελο- 
ποννήσου καί τ ή ς λ ο ι ή ς  ‘Ελλάδος καί 
Ι'στρεψαν άπασαν τήν προσοχήν αυτών 
κατά  τοΰ Ά λ ή ,  διατάξαντες ού μόνον 
τόν Χουοσήτ ν’ άφήσγι τήν Πελοπόννησον 
καί ν’ άναλάβνι τήν άοχηγίαν τών κατά 
τοϋ Ά λ ή  δυνάμεων, άλλά καί τόν τού
του Κεχαγιάν καί διάδοχόν του διορι- 
σθέντα Μεχμέτ πασσρίν νά τόν παρακο
λούθηση, παραδίδων τήν διοίκησιν τής 
ΙΙελοποννήσου εις τόν Μεχμέτ Σαλήχ, 
άγάν νέον, Κεχαγιάν του . ‘Ο Χουρσήτ, &- 
μα άφικόμενος είς Θεσσαλίαν, διαταγή 
τής Πύλης άπέστειλεν είς Πελοπόννησον 
ύπέρ τούς 1 ,000 στοατιώτας.

‘Ως λοιπόν έκ τών ανωτέρω γίνεται 
δήλον, ή έπιτυχ ία  τοϋ ‘Ελληνικοϋ άγώ- 
νος έν αοχή τούλάχιστον £κειτο έν τή 
έμμονΤί τοΰ Άλΐί-πασσδζ δπως πολεμήση 
κατά τοϋ Σουλτάνου· διότι ό μελετήσας 
τήν ιστορίαν τής Έπαναστάσεως δέν αγ
νοεί οτι οί πρώτοι έπαναστάντες "Ελλη
νες ήσαν ώς έπί τό πλεΐστον άοπλοι, φε- 
ροντες έν χερσιν ώς δπλα δρέπανα, άξί 
νας, λοστούς καί αύτούς τούς οβελού; 
τούς χρησίμους πρός εψησιν τών άμνών 
τοΰ Πάσχα· τοσοΰτον άπαράσκευον ήν τό 
Έθνος είς άνάληψιν τοιούτου τεραστίου 
άγώνος πρός τόν κολοσσόν τής τε Α ν α 
τολές καί Δύσεως. Καί δμως ύπό τών 
το ιαΰτα  δπλα έν άρχή φερόντων έκυριεύ- 
θησαν κατόπιν φρούρια όχυρώτατα, άπε- 
δεκατίσθησαν καί κατεστράφησαν στρα- 
τ ια ί  ολόκληροι λογάδων μαχητών καί έ- 
ταπε ινώθη  καί αυτός ό Μέγας Κύριος 
τών Εύρωπαίων. Ά λ λ ά  πώς κατωρθώθη 
τοΰτο ; Τις ήν ό ποδηγετήσας δεξιώς τόν 
Ά λήν  πρός ύποστήοιξιν καί προαγωγήν 
τοϋ ‘Ελληνικού άγώνος ]
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. Δύο ήσαν οί μεγάλοι νόες οίσυλλαβόν- 
ιε ς  τό σωτήριον τοϋτο σχεδιονό μητρο
πολίτης II. Πατρών Γερμανός καί ό προ- 
μνησθείς τής ‘Ρωσσίας πρόξενος Ίωάν. 
Βλασσόπουλος· «μέσον δέ τούτων οργα- 
νον άγαγόν είς αίσιον πέρας τό σχεδιον, 
ήν ό διερμηνεύς τοϋ προξενείου τουτου 
’Ιω. Παππαρρηγόπουλος έκ Νάξου,δν καί 

τοϊς έ'μποοσθεν είδομεν θαυμασίως έρ- 
γαζόμενον πρός ένοχοποίησιν τών έχ_θρών 
,τής πατρίδος Ά γ γ λ ω ν .

Ό  Γερμανός καί ό Βλασσόπουλος μα- 
,θόντες δτι ό Άλή-πασσάς, έπιθυμών ν’ 
άμνηστευθή, διεμήνυσεν είς τήν Πύλην 
τά  ύπό τοϋ Ζακυνθίου Διόγου καί λοιπών 
άποκαλυφθέντα αύτώ σχέδια τών Ε λ λ ή 
νων, άπέστειλαν ευθύς ανθρώπους δπως 
συνεννοηθώσι μετά τών καπιταναίων τής 
|τε ‘Ηπείρου καί τ·/5ς Στερεές ‘Ελλάδος 

.̂αί άποκαλύψωσιν αύτοΐς τούς δολίους 
σκοπούς τοϋ Ά λ ή ,  συμβουλευοντες αυ
λούς νά μένωσιν ήσυχοι, Ϊνα μή έκθέσωσι 
?ό έθνος είς κίνδυνον, δπερ καί έγένετο. 
f Ά λ λ ’ επειδή τοΰτο μόνον δέν ήρκει, 
θέλοντες νά ένθαρρύνωσι καί τόν Ά λήν  
νά έμμείνϊ) είς τήν πρός τόν Σουλτάνον 
.απείθειαν, άπέστειλαν καί πρός αυτόν 
5Γ0ν Ίω . Παππαρρηγόπουλον,γνωστόν αυ- 
τφ  έκ τοϋ έξης γεγονότος.

Πρό τίνος,πρό τήςάποκ/,ρύξεώςτου,όΆλής 
ύποπτεύων τήν έπικειμένην καταδρομήν έκ 
μέρους τοΰ Σουλτάνου, «πεθύμησε νά σύν
αψη σχέσεις μετά τής ‘Ρωσσίας, ώ ;  τής 
αδιαλλάκτου πάντοτε έχθρας τής Πύλης: 
t̂ati έπενδή έγνώριζε τόν Παππαρρηγόπου

λον ύπηρετήσαντα άλλοτε ως διερμηνεα 
iv  τώ  έν Ίωανν ίνως ‘Ρωσσικφ Προξενϊίω, 
διενοήθη νά κοινοποίηση δι’ αύτοΰ τά 
σχέδιά του πρός τήν αύλήν της ·Ρωσσί- 
ας καί τόν έκάλεσε πρός τούτο είς Πρέ
βεζαν, ένθα τοτε ^ιετριβεν. *0 ΙΙαππαρ- 
ρηγόπουλος μετέβη καί συνδιελέχθη μετ 
αύτοΰ, άλλά δέν έδέχθη τήν πρότασιν♦ >r Υτου έπί τφ  λόγω δτι είς μάτην ηλπιζεν 
έπί τήν προστασίαν της ‘Ρωσσίας κινού
μενος κατά τοΰ κυριάρχου αύτοΰ. Έ πα -  
νελθών ό Παππαρρηγόπουλος είς Πάτρας

άνεκοίνωβε τά  κατά τήν συνέντευξιν 
ταύτην εις τε τόν Βλασσόπουλον καί τόν 
Γερμανόν. Οί πατρ ώται έκεϊνοι, νοήσαν- 
τες δτι ού μόνον δέν έ'πρεπε ν’ άπελ.πι- 
σθή δ Ά λ ή ς ,  άλλά μ&λλον νά ένθαρρυν- 
θή δι* οΰς προείπυμεν σπουδαιοτάτους 
λόγους,παοεκίνησαν τόν Παππαρρηγόπου
λον νά μεταβ^ί πάλιν π^ός τόν Ά λή ν  καί 
νά προσποιηθή δτι δέχεται νά διαβιβάσν) 
είς τήν αύλήν του τάς προτάσεις αΰτοϋ, 
άφοΰ μάλιστα ειχεν άποφασισθή νά με- 
ταβή ούτος είς ‘Ρω ίσ ίαν  κα τ ’ άπόφασιν 
τών προυχόντων τ·7,ς Πελοποννήσου, ώς 
έν τοϊς έπομένοις ρηθήσεται ‘Ο Παππαρ- 
ρηγόπουλος πεισθείς περί τής όρθότητος 
τοϋ σχεδίου, άπ·7,λθε πρός τόν Ά λή ν ,  έν 
«γνοίιφ τών έν Ίωαννίνοις προξένων, καί 
ειπεν αύτώ οτι καθ’ &ς έ'λαβεν ειδήσεις 
έπανελθών είς Πάτρας, έφρόνει δτι ή 
‘Ρωσσική αύλή έάν έβλεπε σταθεράν τήν 
έπιμονήν αύτοΰ κατά τού Σουλτάνου, ή 
το πολύ πιθανόν δτι θά τόν έβοήθει κα ί 
δτι τοσοΰτον χρηστάς έλπίδας Ιτρεφε πε
ρί τούτου, ώστε έτοιμος ήτο ν’ άναδε- 
χθή ήν άπεποιήθη πρό ολίγου αποστο
λή;· έπεισε δ’ αύτόν νά προτιμή«ν) τόν 
πόλεμον καί νά κλεισθή είς τό φρούριον 
τών Ιωαννίνων, διαβεβαιώσας αύτόν δτι 
απέρχεται εύθύς είς ‘Ρωσσίαν πρός τον 
σκοπόν τοΰτον. Έχάρη ό Ά λής  έπί τή 
αναγγελία  ταύτνι καί πλήρης έλπίδων έ- 
δωκεν αύτφ οδηγίας περί τών έν Πετρου- 
πόλει ένεργειών αύτοΰ.

‘Η ματαίωσις λοιπόν τών στοατηγη- 
ιιάτων τού Άλ.ή ώς πρός τούς οπλαρχη
γούς της Στερεές, ή έ'νοπλος άντίστασις 
αύτοΰκατ» τοϋ Σουλτάνουκαί ή άπόφασις 
αύτοΰ δπως πολιορκηθή έν άνάγκ·/) έν τφ  
φρουρίω τών ’Ιωαννίνων καί έπιμείν-/} ά
καμπτος μέχρις έντελοΰς καταστροφής, 
ιδού ό θρίαμβος, δν έμελέτηταν καί έπι- 
τηδειότατα ήγαγον είς πέρας ό Γερμανός 
καί ό Βλασσόπουλος διά τού Παππαρρη- 
γοπούλου.

‘Ο Παππαρρηγόπουλος μετέβη πράγμα
τ ι  είς Πετρούπολιν, άποστελλόμενος ού
χί ύπό τοΰ Ά λ ή ,  ά λ λ ’ ύπό τών προΰ-

i
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χόντων τής Πελοπόννησου, έπιθυμούν- 
των ν’ άνακαλύψωσι τήν μυστηριώδη άρ- 
χήν τ·7ίς ‘Εταιρίας, ήν ύπενόουν έν ‘Ρωσ- 
ciqo καί νά ϊλθωσιν είς συνενόησιν άπ’ 
ευθείας μετ ’ αΰτής, διότι είχον εσχάτως 
λάβει έπιστολάς παρά τής έν Κωνσταν- 
τινουπόλει έφορία; τής Εταιρίας -51 της 
Άοχής, δι’ ών διετάσσοντο νά πέμψωσιν 
έκεΐ τάς χρηματικάς της ΓΙελοποννήσου 
εισφοράς, δπερ είς οΰκ όλίγας ύπονοίας 
ένέβαλεν αΰτοΰς περί τής ποιότητος κ*1 
τοϋ σκοπού τών αίτούντων· άλλως δέ 
καί έν υ) περιπτώσει ή έπανάστασις έπε- 
τύγχανε νά καταστήσν) έστίαν αΰτής την 
Κωνσταντινούπολιν, ή Πελοπόννησος διά 
τε τόν πληθυσμόν καί την γεωγραφικήν 
αύτής θέσιν, ώς τό μοναδικόν δρμητήοιον 
τής δλης ‘Ελλάδος, Ιδει πρό παντός άλ
λου τόπου νά έφοδιασθ'Τί δι’ δλων των 
χρειωδών.

Τούτων πάντων ενεκεν δ μητροπολίτης 
Γερμανός άπέκρουσε την πρότασιν τής έν 
Κωνσταντινουπόλει έφορίας καί συν αΰ
τ φ  απαντες οί τής Πελοποννήσου πρού
χοντες καί μεμυημένοι· τή  προτάσει δε 
τούτου άπεστάλη ό Παππαορηγόπουλος 
είς άναζήτησιν τής άρχής καί άπαίτησιν 
παρ’ αΰτής δπως καταστή γενική έφορία 
τών πραγμάτων τής εταιρίας έν ΙΙελο- 
ποννήσψ.

Ό  Παππαορηγόπουλος λοιπόν άπήλθεν 
είς την 'Ρωσσίαν διά τόν προμνησθέντα 
σκοπόν. Οί δέ Πελοποννήσιοι τοσαύτην 
ϊδειξαν έμπιστοσύνην είς τόν έντιμον χα 
ρακτήρα του άνδρός, ώστε έδωσαν α ΰ 
τ φ  τάς ύπογραφάς των έπί άγράφων φύλ
λων χάρτου, έφ’ ών εμελλε νά κάμγ) τάς 
έκθεσεις του πρός την άοχην περί τών 
πολεμικών ίδίως χρειών τής Πελοπόννη
σου καί περί οΰτινος άλλου εκρινεν άναγ- 
καΐον κατ ’ ιδίαν έλευθέραν βούλησιν. 
Έ τ ι  δ’ Ιδωσαν αΰτώ καί υπόμνημα έπι- 
γραφόμενον «Σ τοχ α σμ ο ί  τω ν  Π ε .Ιο π ο γ γ η -  
ο ΐω ν  ιτ ιρ ϊ  χα.Ιοΰ σ ΐ ' σ τ ή ι ια ΐο ς », έν ώ διε- 
τύπουν τάς ιδέας αύτών περί οργανισμού 
καί διοικήσεως τών τής 'Εταιρίας πραγ
μάτων έν Πελοποννήσω κλπ. Τό υπόμνη

μα τοϋτο, ώς καί τά  άγραφα φύλλα 
χάρτου ύπέγραψαν οί έζής: ό II. Πατρών 
Γερμανός (οστις υποτίθεται καί συντά
κτης αΰτοΰ), δ Κεονίκης Προκόπιος,Άση- 
μάκης Ζαήμης, Σωτήριος Χαραλάμπη^ 
Άνδρέας, Πανοϋτσος καί Σωτήριος άδ :-  
λφοί Νοταρά, οί άδελφοί Δάσιοι, Γεώρ^ 
γιος Καλαράς, ’Ιωάννης Περρούκας, Πρω* 
τοσύγγελος ’Αμβρόσιος, Παναγ. Ζαφειοό» 
πουλος, Άνδοέας Λόντος, Γεώργιος Σι- 
σίνης, Δημήτριος Παππατσώνης, Νικό
λαος Λόντος, Άνδρέας Ζαήμης, Πανα
γ ιώτης Άρβάλης, Σωτήριος Θεοχαρόπου- 
λος, ’Αναγνώστης Κοπανίτσας καί Με
λέτιος Μελετόπουλος.

Ό  Παππαρρηγόπουλος φθάσας είς Κων
σταντινούπολην δεν ευρίσκει μέν την ζη- 
τουμενην άοχην, δέν λησμονεί ομως καί 
τόν Ά λήν  καί γράφει αΰτφ  άναγγέλων 
την είς Κωνσταντινούπολιν άφιξίν του 
καί την έπικειμένην άφιξιν τής Ρωσ- 
σικής έπικουρίας. Προχωρήσας κατόπιν 
είς Μόσχαν δέν ευρίσκει μέν οΰδ’ έκεϊ την 
ζητουμένην άοχην, αναγγέλλει δμως κ* 
έκεΐθεν τ φ  Ά λ ή  δτι εινε έ'τοιμος Ϊνα ίκ -  
κινήσγ) ύπέρ αΰτοΰ Ρωσσικός στρατός. 
Τέλος φθάσας είς ΓΙετρούπολιν απελπ ί
ζετα ι μέν περί εύρέσεως τής άρχής, πλην 
πάλιν γράφει πρός τόν Ά λή ν  «έπίμενε 
γενναίος καί ή Θεία δύναμις άφεύκτως 
Ιρχεται είς βοήθειάν σου». ‘Ο Ά λ ή ς  λ α 
βών καί την αγγελίαν ταύτην έκ ΙΙετρου- 
πολεως πλήρης χαράς έλπίζει ετι μάλλον 
καί κοινοποιεί τάς έλπίδας του τοΐς συμ- 
πολιορκουμένοις πρός έμψύχωσιν. Όσιρ 
λοιπόν παρετείνετο ή πολιορκία, τοσού- 
τω  έτοαχύνετο ή πρός την Πύλην θέσις 
τοϋ Ά λή .

Μεταξύ τών ηολιορκητών τοϋ Ά λ ή  
πασσά κατελέγοντο έν τοΐς πρώτοις καί 
ο ίύπ ’ αΰτοΰ άπηνώς καταδιωχθέντες καί 
είς 'Επτάνησον έκ πατρισθέντες Σουλιώ- 
τα ι  700 τόν αριθμόν ύπό τόν Νώτην 
Μπότσαοην καί τόν τούτου ανεψιόν Μάρ
κον, προσκληθέντες ποδς *οΰτο ΰπό τοϋ 
Καπετανάμπεη έπί τή  ύποσχέσει τής ά- 
ποδόσεως τής πατρίδος των, κατεχομένης
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ΰπό Λ^άπιδων, ους συνώκισεν έκεϊ δ Ά λ ή  
πασσάς μετά την άναχώρησιν αΰτών. Οί 
Σ ουλ ιώ τη  βλέποντες δτι δ καιρός παρήο- 
χετο, δ δέ ’Ισμαήλ πασσάς ένέπαιζεν 
αΰτοΰς διά διαφόρων υπεκφυγών, δπως 
μη τοΐς άποδώσν) την πατρίδα των, γνω- 
ρίζοντες δ’ έκ τών δπαδών τής φιλικής 
‘Εταιρίας είς ήν έμυήθησαν έν Κερκύρα οί 
αρχηγοί αύτών, δτι συνέφερε τοΐς Έ λ -  
λησιν ή παράτασις τής τοϋ Ά λ ή  άντ ι-  
στάσιως δπως έν τφ  μεταξΰ λάβϊ) κα ι
ρόν ν’ άναπτυχθ-ji ή έπικειμένη Ε λ λη ν ι 
κή έπανάστασις, ηλθον είς μυστικήν με- 
τοϋ Ά λ ή  συνεννόησιν έν τφ  φρουοίψ τών 
Ίωαννίνων διά τοϋ Μάρκου Μπότσαρη καί 
λαβόντες παρ’ αΰτοϋ ΰπόσχεσιν δτι θά 
τοΐς άποδώσν; τήν πατρίδα των, ήν κα- 
τεϊχεν έπ ονόματι αΰτοϋ δ Μούρτο-Τσά- 
λης καί θά τοΐς χορηγήσ·/) πολεμοφόδια, 
τροφάς και 200 χιλιάδας γροσίων προ
πληρωτέων καί άδρούς μισθούς έπί τφ  
δρω ν’ άποσπασθώσιν οΰτοι τού Σουλ- 
τανικοϋ στρατού καί νά πολεμήσωσιν υ 
πέρ τού Ά λ ή ,  άνταλλάξαντες δμήρους 
τήν νύκτα τής 28 πρός τήν 29 Νοεμβρί
ου 1820, άνεχώρησαν έκ τοϋ στρατοπέ
δου λάθρα καί ώδευσαν πρός τήν ποθητήν 
πατρίδα, τό Σούλι. Έ κτοτε  οί Σουλιώ- 
τα ι  πολεμοΰντες κατά τών Τούρκων συν- 
έπραττον μετά τών Τουρκαλβανών ύπέρ 
τοϋ Ά λ ή  δστις λαβών μετ’οΰ πολΰ τήν 
είδησιν τής έπαναστάσεως τής Ελλάδος, 
παρασταθεΐσαν αΰτφ ώς γενομένην ύπέρ 
αΰτοϋ, £χ*ιρε διά τάς προόδους αΰτής 
καί διέτασσε τούς Αλβανούς νά συμπράτ- 
τωσι μετά τών φίλων του έλλήνων. Έ νε-  
κεν τής σφοδράς ταύτης άντιδράσεως τών 
Έλλήνων καί Α λβανών, τά  κατά τοϋ 
Ά λ ή  μαχόμενα Τουρκικά στρατεύματα 
οΰ μόνον οΰδέν κατώρθουν, άλλ ’ έξ έναν- 
τ ία ς  έδεκατίζοντο άνηλεώς καθ’ έκάστην.

Τά πράγματα δμονς ήρξαντο άλλάσσον 
τα  δψιν. άφ’ δτου οί Τουρκαλβανοί ήννόη- 
σαν δτι ή τών Έλλήνων έπανάστασις 
δέν έγένετο έπ’ άγαθφ τοϋ Ά λ ή  πασσά, 
άλλ ’ έπ’ άγαθφ τών Έλλήνων καί όλέθριρ 
τών Τούρκων. Ό  μετά τοϋ Μάρκου κατά

Δεκέμβριον τοϋ 1821 είς εκτακον απο
στολήν πρός τήν έν Κορίνθφτότε έδρεύου- 
σαν προσωρινήν τής Ελλάδος Κυβέρνησιν 
άπελθών Τουρκαλβανός Ταχήρ Ά μπάζης 
άμα είδε κατά την δ;’ Άργρινίου καί Με
σολογγίου διέλευσή αύτοϋ τάς κατα- 
στροφας, άς ύπέστησαν τά  τών ’Οθωμα
νών τεμένη καί έπληροφορήθη καί παρ’ 
’Οθωμανών δσας ούτοι σφαγάς καί α ιχ 
μαλωσίας ύπέστησαν ύπό τών νικητών 
Έλλήνων, δέν έδυσκολεύθη νά νοήση τόν 
κύριον σκοπόν τής Έ λλ . Έπαναστάσεως· 
προσποιηθείς δέ δτι δέν δύναται νά έξα- 
κολουθήσν) τό μέχρι Κορίνθου ταξείδιον 
ενεκεν τού χειμώνος, ίμεινεν είς Μεσολόγ- 
γ ιονκαί μετά τήν άναχώρησιν τοϋ Μάρκου 
έντάχει έπανελθών είς “Αρταν άνεκοίνωσε 
τά  διατρέχοντα καί είς τούς λοιπού; 
Τουρκαλβανούς τούς συμπολιορκούντας 
μετά τών ‘Ελλήνων τούς έν τφ  φρουρίφ 
Τούρκους. Κατόπιν δέ συνε^νοηθείς κρύ* 
φα μετά τού Χουρσήτ πασσά (διαδεχθέν- 
τος τόν μετά τήνφυγήντών Σουλιωτώνκα- 
θαιρεθέντα ’Ισμαήλ πασσάν) διά τοϋ 4- 
μοφύλου αύτφ  Όμέρ Βριώνρ, άποσύρας 
τούς έαυτοϋ έκ τής πολιορκίας τοϋ φρου
ρίου τής ”Αρτης κατά τήν ώραν τής 
προσυμπεφωνημένης έπιθέσεως τοΰ Όμέρ 
πασσά, έλευθερώνει τό φρούριον τοϋτο, 
παραδίδει τό οχύρωμα τών Πέντε Πηγα- 
δίων, δπεο έφύλαττον t l  Τουρκαλβανοί, 
είς τόν Χουρσήτ πασσάν καί διά δόλου 
γ ίνετα ι αίτιος τής πτώσεως καί κα τα 
στροφής τοϋ Ά λ ή ,  συμβάσης κατά  ’Ια
νουάριον τού 1822. Τήν πτώσιν καί κα
ταστροφήν τοΰ τέρατος έκείνου έπηκο- 
λούθησεν ή πτώσις τοΰ Σουλίου, ή δέ 
‘Ελληνικη έπανάστασις έξετίθετο ήδη είς 
μέγαν κίνδυνον, διότι τό αίτιον τό διαι
ρούν τάς έν ‘Ηπείρφ Τουρκικάς δυνάμεις 
καί άπασχολοΰν αΰτάς μακράν τής ‘Ελ
λάδος έξέλιπεν. Οί 'Έλληνες καί κατ ’ έ- 
ξοχήν οί πρό τών θυρών τής ‘Ηπείρου 
Στερεολλαδΐται, νισθάνθησαν δλον τό μέ
γεθος τού μέλλοντος άγώνος. Ή  πτώσις 
τού Ά λ ή  έδόξασε τόν νικητήν του Χουρ- 
σητ πασσάν, ή δέ τ ίω ς  δ^ρημένη Ά λ *
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δανία *αί Ήπειρος ύπετάγη α ύτφ ,  έτοί- 
μ·ή νά τόν άκολουθήση εις π2ν αύτοΰ β/ΐ— 
μα. Ή -S i μανία τοΰ Χουρσήτ κατά τής 
ΙΙίλίοποννήσου ην ακράτητος, διότι εν αύ- 
τ'$ έκρχτοΰντο έν αιχμαλωσία τά  χα · 
ρίμια αύτοΰ μετά την πτώσιν τής Τοι- 
πό.λεα>;.

Ά λ λ ’ ή Ε λλάς  δέν έφοβεϊτο ήδη τόν 
Χουρσήτ καί του; ύπ ’ αυτόν ώς εν άρχή, 
διότ·. ή έπανάστασι;, λκβούσα καιρόν ώς 
προείρητχι, έξηπλώθη πχνταχοΰ καί δι' 
αλλεπαλλήλων θριάμβων κατά τε ξηοάν 
καί θάλασσαν έπτότισε τού; πρώην τ υ 
ράννου; αυτή ; καί έκίνησε τόν θαυμα
σμόν καί τήν συμπάθειαν π α ντό ;το ύ π ε -  
πο'λιτισμένου κόσμου ύπέρ αύτή ;.

Μετά τ ’ άνωτέρω ιστορικά γεγονότα 
πείθεται π ϊ ;  τ ις ,  πιστεύω, δτι δύναταί 
καί δ άτυχή ; Ά λή ς  νά κα τα ΐαχθή  μετα
ξύ τών σπουδαίως, καίτοι άκουσίως,συν- 
τ ϊλεσάντων είς τήν απελευθέρωσή τη ; 

‘Ελλάδο;· διότι μέχρι; ού ή Τουρκία δ.ά 
σπουδαίων δυνάμεων καΤορθώσνι νά έςον- 
*ώσν) τούτον, τά  φρούρια τ ί ;  Πελοπον- 
νήσου άπαντα ,πλήν τοΰ τών ΓΙατρών,τοΰ 
‘Ρίου, τ η ;  Μεθώνη; καί τοΰ Ναυπλίου, 
σ ίενώ ; καί τούτων πολιορκουμένων, είχον 
ΛίριέλΟει s i ;  χεϊρ*; τών ‘Ελλήνων, έπί- 
ση; δέ καί ή Στερεά ήν ϊνοπλο; καί ά- 
πηλλαγμένη σχεδόν Τούρκων, άντεχού- 
ση; εισετι μόνον τ ή ;  Άκροπόλεω; τών 
Αθηνών καί τ ή ;  Λαμία ; εν τή άνατολι- 
κή ‘Ελλάδι- ή δέ θάλασσα μετά τού; έν 
Έρεσσώ, Σάμω, Πάτραι; καί άλλαχοΰ 
θριάμβου; τοΰ ‘Ελληνικού στόλου άνήκεν 
άποκλειστικώ; « ί ;  τήν διάθεσιν τών 
‘Ελλήνων.

Ά λ λ ά  τ ί ;  ή αμοιβή, ήν ελαβον οί α 
είμνηστοι έ/.εϊνοι άνδρε;, οί τό μέγα τοΰ
το κατόρθωμα κκτορθώσζντε; καί τήν 
πατρίδα εν κρισιμωτάταις στ ιγμα ΐς .τελε
σφορώ; ΰπηρετήσαντες; —·Ή συνήθως δι
δόμενη παρά τών λαών έν όμοίαις περι- 
στάσεσι! Διότι ό μέν Ιω. Βλασσόπουλος, 
νοηθείς έν τελεί ύπό τών έν Πάτραι; 
Τούρκων, ώ ; δεινά κατά τοΰ κράτου; αυ
τών βυσυοδομεύων, μόλις έσώθο φυγών

εις 1 Επτάνησον άπολέσας οαω; τόν οίκον 
καί τά υπάρχοντα αύτοΰ πυοποληθέντα. 
‘Ω; νά μή ήρκουν δέ τα π χ θ ή μ ζ ΐζ  ταΰ
τα , άνθρωποι κακοηθέστατοι καί έκ λό 
γων αισχρά; ιδιοτέλειας όρμώμενοι δ ιέ— 
βαλον αυτόν είς τήν Αύλήν του κατά τήν 
έποχήν μάλιστα τοΰ γενικοΰ αναβρασμού 
έΥ άοχή τής Έπανχστάσεω; (1821), έ- 
σώθη δέ ούχί διά τή ;  απολογία; του, 
άλλ ’ ε'νεκεν τής φυσική; πρός τήν ‘Ελ- 
λαδα συμπάθειας τής ‘Ρωσσία;. Ά π έθκ -  
νε δέ ό άνήρ έν Ναυπλίψ έν έτει 18 .7, 
ιδιωτεύω·/ καί βλέπων πρό αύτοΰ στρα
τηγού; καί μεγιστάνας έκείνους. οΰ; θά 
2βλ επεν ή άπο τής αγχόνη; αίωρουμέ- 
νου; ή αγνοουμένου; καί ύπ ’ αύτών τών 
γειτόνων αύτών, έάν ό αείμνηστος έκεϊ- 
νος άνήρ δέν άπεσόβει μετά τώ/ συνερ
γατών αύτοΰ Γερμανού καί ΙΙαππαρρηγο- 
πούλου τόν μεγιστον κίνδυνον, δν Οά δι- 
έτρεχεν ή Έ πανάστασ ι;  εύθύ; έν τή γε- 
νεσει αύτής.

‘Ο δε Γερμανός έπεπρωτο νά πί·/) τό 
ποτήριον τής αχαριστίας μέχρι τρυγός.

Άφοΰ μετά τά πρου.νημονευθέντα διά 
τή ;  όςυνοία; του διεγνω καί δια τοΰ θάρ* 
ρους του έπεισε καί τούς λοιπούς τή ;  
Ά χα ία ς  προκρίτου; (πλήν τοΰ Άνδρέου 
Καλαμογδάρτου μή Οελήσαντος νά μυη- 
07) είς τά τής 'Εταιρία; ύπό τοΰ έπίτη- 
δε; πρό; αύτόν έκ Κωνστχντινουπόλεω; 
άποσταλέντα; Αντωνίου Ιΐΐλοπίδου) νά 
μή άπέλθωσι, προσκληθέντε;, είς Τρίπολιν 
όπόθεν δέν θά ές/ιρχοντο πλέον καί δ·.ά 
διαφόρων τεχνασμάτων δ.εβουκόλησε τού; 
άναμένοντα; αύτού; άνυπομόνως Τούρ
κους, έπιστάσης τής καταλλήλου ώρας 
άνεπετασε καί ηύλόγησε τήν σημαίαν 
τής Ελευθερίας, καί υπηρέτησε τόν α
γώνα καί ώς στρατιωτικός καί ώ ; πολι
τικό; καί ώς απεσταλμένος είς τό έζω- 
τερικον κατά τάς κρισιμωτέρα; αύτοΰ πε
ριστάσεις. Πλήν έπεπρωτο αύτώ νά κα- 
ταδ'.ωχθ'/ί ώ ; κοινός κακούργος καί νά 
μή εύρη άσυλον οΰδέ είς τήν παρά τά 
Νεζερά άπόκίντρον μονήν τής Χρυσοπο- 
δχβιτίσση; ϊνθκ. κατέφυγεν 'ίνχ μή βλέ·

— 279 —

π·/) τήν λεηλασίαν κκί τήν θηριωδίαν 
τών καταστροφεων τής πατοίδος ‘Ελλή
νων καί όύχί Τούρκων διότι ά ώμό; 
Γκούρα; άπέστειλε καί έκεϊ τούς άναζη- 
τοΰντα ; αυτόν στρατιώτας, οϊτινες άφοΰ 
πρώτον τόν άπεγύμνωσαν, άρπάσαντες 
καί αύτό τό ρινάμακτρον αύτοΰ, εσυρον 
αύτόν ιΐεζόν καί άνυπόδητο.ν δια Δροβο- 
λοβοΰ μέχρι Γαστούνης έν ώρικ βαρύτατου 
χειμώνος. ‘Ο ήρως τής Εταιρίας καί τής 
Έπαναστάσεως απειλείται ήδη καί νά 
βασανισθ·/ί·, δπως όμολογήσν) ολόκληρον 
τήν κινητήν δήθεν περιουσίαν του., ένφ 
έστερεΐτο τών πάντων. Χάρις δμως είς 
τόν εύγνωμονοΰντα αύτφ Παναγιώτην

(α) 'Ο Π α να γ ιώ τη ς  Α οιδω ρίκης δ ιαμ ενω ν  
έν Φ ωκίδι κ α τά  τά ς  παραμονάς τη ς Έ π α ν χ -  
σ τά σεω ? κ α ί προπαραϋχευαζό,ΐΛενος δ ια  ibv  
πόλεμον, προδίδετα ι ε ίς το ύ ; αρχηγούς τη ς  
πολιορκ ας τώ ν  Ί ω α ν ν ίν ω ν ,  ο ϊτ ινες  σ τελλο ο σ ι 
νά  τ!>ν σ ο λλ ά δ ω σ ι. Οί φ ίλο ι α ύτο ΰ , έτα ΐρ ο ι τη ς  
Φ ωκίδος, μή  δυνάμε··οι νά τον ^οηβήσωσιν α π ’ 
ευ θ ε ία ς , π είθο υσ ι τίίν ά π εστα λμ ένο ν Τοΰρκον 
νά τ ί ν  μετα ρερ η  διά τη ς Ά / α ία ς  επ τ ΐ  ά σ ρ α -  
λεστερον, ε ιδοποιοΰσ ι δέ π εο ί τούτου τον 
εν Α ίγ ίω  Ά ν δ ρ έ α ν  Λόντον. Ο ύτος ε ιδο π ο ιε ί ε υ 
θύς τούς έν Π άτρα ις κ α ί δ ι’ χ ύτω ν  ·πληρορορίϊ- 
τ α ι  τά  π ίν τ α  ό Γ ερ μ ανό ;. ΦΟχσας ό Ι οΰρκος 
μ ε τά  το ΰ  Λ οιδω ρίκη ε ίς Π άτρας κ χ τ ίλ υ ϊε ν  
είς τό χ ά ν ι το ΰ  Τ αταράκη . έκε ϊ δέ ό Κ ω ν σ τ α ν 
τ ίνο ς  Γ ερ ικ ά ρ η ς  κ α ί ο Δρόσος Μ χνσόλας ειδο- 
π ο ιο ΰσ ιν  α ύτό ν  έπ ιτηδε.ίω ς τ ίν ι  τρόπω θέλουσ ι 
τόν ελευθερώ σει ό δηγί?  τοΰ Γ ερμχνοΰ. Έ ξ ε λ -  
θών ό Τοΰρκος μ ε τά  το ΰ Λοιδωρί η ε ίς  τή ν  χ- 
γοράν τοΰ Ά γ ιο υ  Γ εω ρ γ ίο υ , είσηλθεν ε ις τό ερ- 
γαστν-ριον τοΰ Κ . Γ ερακάρη, ev/ιχ π ερ ικ υ -  
κ λο ΰσ ιν  α ύτό ν  ( τόν Τοΰρκον ) οί 'Ε τα ϊρ ο ι κ α ί 
δ ιασκεδ ά ζο υσ ιν  αυτό ν δι*?οροτρδπω ς, ένω ό 
Ν ικόλαος Γ ερακάρη : κ α ί ό Κ ω ν σ τ . Αχσκχλόπου  
Λος χρπχζοοσι τόν Λ οιδω ρίκην κ α ί δ ιά  νυκτός  
επ ιβ ιβ ά ζο υ σ ιν  χ ΰ :ό ν  έπ ί πλο ίου Ί ο ν ικ ο ΰ  μ ε -  
τη μ ρ ισ μ ενο ν . ,Ό  Τοΰρκος θέλω ν ν ’ άνχ/ω ρήση  
ζ η τ ε ϊ  τόν Λ οιδω ρίκην άλλά  δέν ευρ ίσ κ ε ι αύτό ν . 
Ειδοποιέ? π ά ρ χ υ τχ  τόν Βοεβόδαν τώ ν Π ατρώ ν, 
ά λ λ ’ ε ις μ ,άτην, δ ιό τ ι ούδχμοΰ ή δ υνή θη τχ ν  νά 
τόν εΰ’ρ ω σ ιν. Ά π ε λ π ισ θ ε ίς  έν τε λε ί ό Τοΰρκος 
κ α ί γνω ρ ίζω ν τή ν  τ ύ / η ν  η τ ις  τόν α νέμενεν, α -  
π ηλΰε τώ ν  Πατρών^ π λή ν  δέν έπχνήλθεν ε ις  
Ί ω ά ν ν ιν χ .  Τ οιουτοτρόπως διεσώθη ό Λ ο ιδω ρί- 
κης τη  ενεργείχ  τοΰ Γ ερμχνοΰ, ευγνωμ.ο- 
νώ ν δέ διέσιοσε τόν Γ ερμχνόν από τώ ν  '/$ι- 
ρώ ν, ο ύ/ ί Τούρκου, άλλά  τοΰ Γκούρχ.

Λοιδωρίκην (α),ύπίρασπισθέντα τήν α θ ω 
ότητα τοΰ ‘Ιεράρχου, έκδυσωπεϊτχι 4 
σκληρός Γκούρας ααί αφήνει αύτόν άν- 
ενόχλητον είς Γαστούνην.

‘Ο ιεράρχης Γερμανός Ικτοτε ϊζη  ίδ.ω- 
τεύων καί μηδαμώς σκοπών ν’ άναμιχΟ'ί! 
πλέον είς τά τής διοικήσεως τής πατρίι· 
δος. Ό τ ε  δέ κατά τήν σύγκλησιν τ ή ;  
Γ'. Έθν. Συνελεύσεω; τ ή ;  ’Επιδαύρου έ- 
ζελέγη μέλο; α υτή ;,  άναμνησθίί; οτι ό 
Πυθαγόρα; έρωτηθεί;· «Πώς δεϊ άγνω· 
μονούσνι πατρίδι φέρεσθαι;» άπήντησ®γ-, 
•■ώςμητρί», ύπήκουσεν εί; τήν φωνήν 
τή ;  πατρίδο; κατά τά ;  δεινοτάτα; έκεί- 
v a j  περιστάσει; καί ύπηρέτησε καί π ά 
λ ιν  αύτήν καί ώ ; μ λος καί ώ ;  «ρόεδρο; 
τ ή ;  Συνελεύσεω; έκείνη;. Έν τφ  ά ζ ιώ - 
ματι δέ τούτφ , άπεβίωσεν έν Ναυπλίφ έν 
έτει 1827, θύμα γβνόμβνος τή ;  μ«β-τι- 
ζούση; τήν πόλιν έκείνην πανώλη;.

Τοιοΰτον τό τέλος τοΰ σεβασμίου ‘Ιε
ράρχου, είς ον ή Ε λλάς  σύμπασα, χα-ί 
ISiq: ή πόλις τών Πατρών οφείλει ν’ άνε- 
γείρν) ανδριάντα εί'ς μνημόσυνον αιώνιον 
τών πρός τήν όλη,ν πατρίδ* ΰ«·ηρισιών 
αύτοΰ.

X-f* I I .  Κ ο ρ ύ λ λ ο ; .

Η ΚΕ'· ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

^Ανέτειλε /α: πάλιν 'Ημέρα ή 'Α γία ,
'Ημίρα πλήρηί δόςη;, διττής Έλευβερίας,
Ί'οδ ανθρωπίνου Γένοο; άπό τοΰ Δ ιϊβόλου,
I f,)V τέκνων τή; 1θΑλάδο;.εκ τών υιών τή;' Ά γ α ρ ! 

Κατεπληζε τον Κόσμον το Ιργον ο Ιχεϊνη. 
I'.Jfvvrisv ένδόξω; ε’ν τή 'Α γία  Λαύρα.

Κ άπήλα-.σε τοΰ ”ργου μ·.χρχ τοΰ όλου μοίρα. 
Πανελληνίου Γένου;, ' Ε λ λ ά ;  ή Έ λ . ε υ Ο ε ρ α .  
Ητενισεν ε'ν τούτοι; τήν αιγλτ,ν ττ,ν άγίαν 

Κα· άλλων τέκνων όμμα τών υπό δουλοσύντ,ν.
ΙΙλήν τή; 1‘ λευθερ'ια; τό βλέμμα τό γελόεν 
Ρ.σ.τε.ηααν τά τέκνα τοΰ Κόσμου οΐ Α υνάστα ι!

Κ ’ έσίγτ,σ' άποτόμο»; ή τοΰ Φεραίου λύρα 
Γκε , όπου το πρώτον άντή/ησεν α'ισίω;.

Κ α ι ηναψε τά στήθη τών υποδούλων τέκν’ων.
Κφαν» όμω; πάλ ν τό φάσμα τή; δουλεία;,

Κ ' ε'-άγωσ' ή καρδ·* Λα',3 ϊξεγερθε'ηο;·
'A r.icyx ή '/αρά του, ε'ιιήλθίν ή όβύνν,.
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Ό  πόθο; όμω; μένει μ .α ; σ τ ιγ μ ή  άγ ια ;,
Ό μοιας πρό; ίχείνην τήν τή; 'Α γ ία ; Λ αύρα;,
Ε* νέου ν’ άντηχήση τό θούριον τοΰ Pift α,

Ν ά ϊδωσι χ’ έχεϊνοι ’Ελευθερίας βλέμμα,
Νά ψάλωσ’ άρμονίως χ’ αΰτοι «Εύαγγελίζου, 
τΟ I  ή, χαράν μεγάλην, Θεοΰ τήν δόξαν αΐνει ·!
Οί μήνες πλήν περώσι, παρέρχονται x’ οΐ χρόνοι,
Κ ’ ή μνήμη τή ; 'Ημέρα; έχάστοτε μ ε ιο ΰ τα ι!
Οϋχέτι τά ; άχτΐνα; θερμά; χα’ι ζωογόνου;
Ό  "Ηλιο; σου έχπέμπει ’;  τά στήθη τών Ε λλήνω ν, 
’ i i  ιερά, Ά γ ια  χαΐ πάνσεπτε Η μέρα!
Άθρόα έπεισοΰσα τοΰ 'Τλισμοΰ ή δόξα,
Έ πάγωσε τά  στέρνα των τέχνων των 'Ηρώων,
Κ ’ ό έρως τή; Πατρίδο; τελέω; έμαράνθη ! 
Ή λλοίωσαν άδόξω; τά  τών πατέρων ήθη,
Ή σπάσαντο τά  ξένα,τά ?χφυλα, τά  νόθα!
Έκέσχηψεν έν γένει άχολασία πλήρη;
Κ ’ έμάρανε τών γόνων παν αίσθημα γενναΐον ! 
Έντεΰθεν άχηδεία, έντεΰθεν τόση νάρχη.
Έντεΰθεν χολ ή λήθη πρό; αδελφού; των δούλου;, 
Στενάζοντα; ε’ισέτι ύπό σχληράν δουλείαν I 
Τό ψεΰδος, ή άπάτη δεσπόζουσαι χαχίαι!
'Η άρπαγή χ’ ό πλοΰτο; τό ειδωλον έχάστου!
Τοΰ πνεύματος στρεδλότης! παντοΰ ή άθε'ία!
ΠατρΙς *»ν*) Ιδέα ! μωρία ή θρησκεία '
"Αν ή Ε λευθερία τοιοΰτον Γ/η τέλο;,
Τούς πρώην οντα; δούλου; εις άσεδεΐ; χαι φαύλου;
Νά μεταδάλλη αίφνης, ά'ς μή ϋπτ,ρ/εν αΰτη,
Αΰτής προτιμοτέρα ή στυγερά δουλεία !

Δ . Π.

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΕΛ ΕΥΘ Ε Ρ ΙΑ

At άληθεΐς πολιτειακαί έλευθερίαι δέν 
είνε δώρον τής τύχης ’7\ προϊόν άπλοϋν 
πολιτικών συμπτώσεων, ά λλ ’ ε ίν ε  τό ά- 
ποτέλεσμα θυσιών καί άγώνων, βλαστά- 
νουσι δέ χαι αΰξάνουσι συνήθως έπί τοΰ 
έδάφους, δπερ έποτίσθη πρότερον δι’ α ί
ματος καί έκαλύφθηύπό έρειπίων καί π τω 
μάτων ! Ή  πολιτειακή έλευθερία δέν εινε 
φυτόν άγριον, δπερ αυτομάτως φυόμενον 
αΰξάνει ήρέμα καί λεληθότως, μένον δέ 
άγνωστον καθ’ δλον αΰτοϋ τόν βίον μά- 
ραίνεται καί παρέρχεται χωρίς μηδεμίαν 
νά ύποστ·7ί περιπέτειαν. Ή  πολιτειακή έ
λευθερία απα ιτε ί  θυσίας καί άγώνας, διό
τ ι  άνευ τοιούτων αδύνατον ν’ άποκτηθΤί 
καί τοϋτ ’ αυτό νά διατηρηθΐΐ. Ύπάρχου- 
σι πάντοτε έθνη r  άτομα, άτινα φθονερά 
τών ελευθεριών άλλων έπιπίπτουσι κα τ ’

αΰτών, δπως ταύτας άναρπάσωσι καί τά  
αποστερήσωσι τής ευδαιμονίας αΰτών. 
Ί ό τ ε δ έ  φυσικώς, άν μη τό έθνος κινδυ- 
νεϋον κατέλθη εις τόν άγώνα, άν οί άπο- 
τελοϋντες αΰτό όέν θυσ.άσωσιν είς την 
μανίαν τοϋ άντιπάλου την ιδίαν οΰσίαν, 
καί την υπαρξιν, άν δέν χύσωσιν τό έ- 
αυτών αίμα άποκρούοντες τόν έπιδραμόν- 
τα  πολέμιον, δέν σώζουσι κ α ί  τ ό τ ε  — 
τό παλλάδιον τών έλευθεριών των, άλλά  
ταχέως καθίστανται δούλοι, μ,άτην παρ’ 
έτερων προσδοκώντες συνδρομήν.

Ή  Ιστορία καί τό παρελθόν κυροϋσι την 
άρχην ταύτην. Έκεϊ ήκμασεν ή έλευθερία, 
2νθχ έ τόπος παρήγαγεν άνδρας προθύ
μους νά θυσιάσωσι την ιδίαν υπαρξιν είς 
τόν βωμόν τής πατρίδος, χάριν τών α 
τομικών καί πολιτειακών έαυτών ελευ
θεριών.

Τό Ιδαιρος τής αρχαίας ‘Ελλάδος έπο- 
τίσθη δι’ άφθονου έλληνικοϋ αίματος καί 
·}) παλα ιά  έκείνη πατρίς ήμών έθυσεν έ- 
κατόμβας ανθρωπίνους δπως διατηρήση 
την ανεξαρτησίαν έαυτής

Ά λ λ ’ ή γνωρίμη ιστορία τής πατρίδος 
ήμών δέν κυροΐ μόνη την προεκτεθεΐσαν
ipXY·,

Τό ’Αγγλικόν εθ\ος δπως κατακτήση 
τάς πυλιτειακάς έλευθερίας, δι’ άς σήμε
ρον σεμνύνεται καί αΐτινες πρωίμως ανα- 
πτυχθεΐσαι πλεϊστον συνετέλεσαν είς τό 
ένεστώς αΰτοϋ μεγαλεϊον, άνέλαβεν ά γ ώ 
να δυσχερή οΰ μόνον κατά τοϋ έξωτερικοϋ 
άλλά  καί κατά  τοϋ έσωτερικοϋ έχθροΰ, 
έσπαράχθη έπί πολΰν χρόνον ύπό έμφυλί- 
ων πολέμων ενεκα τής έπικρα ήσεως τής 
αριστοτεχνικής κυβερνητικής μηχανής, 
τοϋ ’Αγγλικόϋ Συντάγματος, καί έχυσε 
ού μόνον τό ίδιον αίμα, άλλά  καί τό 
αίμα τοϋ αΰθαιρέτου μονάρχου του Καρό
λου τοΰ Α'. δν άνεβιβασεν είς τό ικρί
ωμα.

"Οπως καταρτισθίί ή Γερμανική ένότης 
καί άνέλθη τό Γερμανικόν έ θ ν ο ς  ε ίς  την 
περιωπην, είς ή ν  σήμερον ΐσ τατα ι ίθ ϋ -  
νον την Εΰρώπην, έπιέσθησαν τά  στέρνα
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τοΰ Γερμανικοΰ λαοΰ δι’ έπαχθεστάτων 
φόρων, ή Γερμανία άπασα έσιδηοοφόρη- 
σε, διεξήχθησαν δέ δύο αιματηροί πόλε
μοι, είς έναντίον ομοφύλων καί έ’τεοος ε
ναντίον ίσχυροΰ καί μεγαλοψύχου έθνους- 

Έν δέ τ^ Γαλλία τΤί πρώτη ταύτη τών 
χωρών, ποταμοί αίματος διηυλάκωσαν 
τό έδαφος καίζωηροτάτη και θλιβερά δι- 
εξήχθη ή πάλη πρός κατάκτησιν τών έ
λευθεριών καί ρίζωσιν τοΰ δένδρου τούτων. 
Και πλήν άλλων παντοδαπών άγώνων, ή 
άλωσις τής Βαστίλλης άπετέλεσε μάλι
στα την αίκ,ατηράν καί υψηλήν καθιέρω 
σιν τών τής έλευθερίας δικαιωμάτων, 
άτινα ή θλιβερά πτώσις καί ό θάνατος 
προσώπων, πρό μικροΰ έ'τι περιβεβλημε- 
νων την βασιλικήν πορφύοαν έπεσφράγι- 
σαν. Χειοαφετήσασα δέ ή χώρα αΰτη τοΰς 
λαούς τής Ηπειρωτικής Εΰρώπης άφ’ οΰ 
Ιδρεψεν αίματηράς άλλ ’ άειθαλεϊς πολε- 
μικάς δάφνας, δι’ ών έστεψε τό μέτω- 
πόν της, έξησφάλισεν είς αΰτοΰς τά  άτο- 
μικά καί πολιτειακά αΰτών δικαιώματα 
καί καθιέρωσε τά  νΰν δφιστάμενα Συντα
γματικά  πολιτεύματα.

Ά λ λ ’ ή νεωτέρα ιδίως Ε λλάς  δυνάμε- 
θα άπταίστως νά εϊπωμεν δτι παρουσιά
ζει είς ήμάς την θερμοτέραν καί θλιβερω- 
τέραν καί μάλλον έπίμονον έν ταυτώ πρός 
κατάκτησιν τών πολιτειακών έλευθεριών 
πάλην. Θέατρον αίματηροΰ ύπέρ ελευθέ
ριας άγώνος υπήρξαν αί Έλλην. χώοαι 
πολΰ ένωρίς άπό τής άλώσεως τοϋ Βυ
ζαντίου μέχρι σήμερον.— Ό  δέ Ε λλην ι
σμός αίματόφυρτος ίκτοτε βήμα πρός βή 
μα προχωρεί άνκκτών τό πάτριον έδαφος. 
Ή  ώραία έκείνη πόλις, ήτ ις άπετέλει την 
καρδίαν τοϋ έλληνισμοϋ, περισφιγχθεΐσχ 
στενώτατα ύπό τών έτεροθρήσκων τής 
’Ασίας έπιδρομέων ύπέκυψεν είς τήν ίσχΰν 
αυτών, ? π  ε σ ε ν, ά λλ ’ έ'πεσεν, άφ’ οΰ 
οί ολίγοι, ά λλ ’ ατρόμητοι πρόμαχοι αΰ
τής £φερον είς άπόγνωσιν τοΰς πολεμί
ους, ό δέ τελευταίος τοΰ τότε έθνους η
μών βασιλεύς τοΰ Βυζαντίου Κωνσταν
τίνος ό ΙΙαλαιολόγος έγραψεν είς τά  τ ε ί 
χη τής Πόλεως καί ένετύπωσε διά τοΰ

ίδιου αίματος τά δικαιώματα τοΰ έλλη- 
νικοΰ έθνους έπί τών χωρών τούτων.

Μετά πολλάς δε έκτοτε άλλά ματαίας 
καί σποραδικάς καί καταμεμερισμένας 
απόπειρας ύπέρ τής έλευθερίας, ή Φιλι
κή έταιρία συνδέσασα τά διεσκορπισμενα 
τέκνα τοϋ έλληνισμοϋ καί έξυφάνασα τό 
νήμα τής μεγάλης ήμών εθνεγερσίας, πα - 
ρεσκεύασε τήν ένότητα τοϋ έθνικοϋ κινή
ματος, οΰ γνωστοί είσιν οί τελευταίοι 
(άλλ’ οϊτ'Λες δέν εινε άναμφ.βόλως καί οί 
έ'σχατοι) ύπέρ τή ;  έλευθερία; άγώνε; τοϋ 
Έλληνισμοϋ άπό τ ή ;  έπετείου μάλιστα 
τή ;  Χ ή μ ,ε ρ ο ν  ήμ .έρ 'χ ς , καθ’ ην ό αεί
μνηστο; Γερμανό; ύψωσε τήνέθνικήν κυα- 
νόλευκον σημαίαν, προ; ήν μετά συγ^ι- 
νήσεως καί εθνική; ύπερηφανείας άτενί- 
ζομεν γινώσκοντες, δτι έν ταύτν) έγκλεί- 
εται τό παρελθόν ήμών καί τό μέλλον, 
αί έλπίδες καί οί πόθοι τών έκασταχοϋ 
Ελλήνων, τοΰ γλυκυτάτου τούτου τής 
άνθρωπότητος όνόματο;, δπερ ήμεϊ; «ή
μερον φέρομεν.

Τό πυροβόλον τής έλευθερίας άντηχή- 
σαν τό πρώτον έν Δραγατσανίω, ένθα δ 
ιερός λόχος έποιήσατο τά ;  πρώτα; σπον- 
δάς τοΰ έλλην. αίματος έβρόντησεν έ'- 
πε ιτα  ά π ό  τ ή ;  ί ε ρ ά ς τ α ύ τ η ς  
ή μ ε ρ α  ς, διαδοχικώς έν Πελοποννήσφ 
καί έν Στερεά, έν Θεσσαλία καί Ήπείρφ 
καί Μακεδονία, έν μικρ? ’Ασία καί τα ϊς  
νήσοις τοΰ Αιγαίου, έν Θράκη καί έν 
Εύβοια, άπό τών Ψαρών τήν ολόμαυρη 
ράχη, μέχρι τής αίματοφύρτου παραλίας 
τής Κρήτης. Είς τό Βαλτέτσι έδιδάχθη- 
σαν τό πρώτον οί πατέοε; ήμών πώς νά 
νικώσι τοΰς πολεμίους, διά δέ τής κα τα 
στροφής τοϋ Δράμαλη άπέδειξαν είς τόν 
κόσμον, οτι καί στρατηγών εμπείρων εΰ- 
μοιροΰσι καί τήν στρατηγικήν τέχνην 
μετά  τής άνδρείας καί δρκστηριότητος 
συνενοϋσιν. Ό  ήρω’ίσμός τοϋ Δ;άκου κα 
τεπτοησε τοΰς άγ-;ρώχους άντ ιπάλου; 
ή δέ μάχη τών Βασιλικών τοΰ; έτρεψίν 
ε ΐ ;  φυγήν έκ τ?'ς άνατολικής Ε λλάδος_
Ό  μικρός, άλλ ’ εΰκίνητος καί άκατανί_ 
κήτος έλληνικός στόλος μέ τά καταστρε_
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π τ ικά  του πυοοπολικά καί την y i Χρχ τοϋ 
οιτρομήτου Κανάρν), άνχτ ι  νάσσων ε!; 
τους άέρκς τούς τά  στέρνα τής θαλάσ-  
σV)ς βζρύνοντας νωθρούς κολοσσούς τών  
πολεμίων κατέστησεν άναμφισβήτητον,  
δτι ·?) Ε λ λ ά ς  είνε φύσε! άζιόμ,αγον να υ τ ι 
κόν έθνος. Ή δέ όλοκαύτωσις τοϋ Μεσο · 
λογγίου καί τά  τόσα καί τόσα κατά  ξη« 
ράν καί θάλασσαν κατορθώματα τών  
προγόνων τ,μών καί α ί Ουσίαι συγκινήσα-  
σαι καί θαυμασμόν ποοξενήσασκι είς #- 
πασαν τη ν  Ευρώπην, έ’πεισαν τέλος αΰ- 
τν·ν, ότι ό ' Ελλην δ ικα ιούτα ι καί πρέπει 
νά είν£ ελεύθερος.

Ά λ λ ά  μόλις φυτευθέν τό δένδρον τ·7,ς 
έλευθε ρίας καί δι’ αιμάτων ποτισθέν ΰ- 
π ο τ ώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  α π ά ν τ ω ν ,  
•ΐίρξατο έν τνί ψυχραιμί^ της ειρήνης νά 
αποκόπτηται τους πολλούς κλ,άδους τί5ς 
πρώτης φυτεύσεως καί νά αποκόπτηται 
ουτω βαθεως καί πολλαχώς, ώστε έ κιν
δυνέυσε καί το έναπομεΐναν στέλεχος τ·3ΐς 
ελευθερίας νά ψυλορροήσ·/) καί νά ξηοαν- 
θ'?ΐ, ουτω ναι σκληρώς άπομονωθέν 
καί άποκοπέν πλέον. Ά λ λ ά  σύν τώ -/οό- 
νω αναλαβόν ευτυχώς καί έπιοοωσθεν έ- 
γένετο ικανόν νά έπιρρίπτν] τάς ζωογό
νους τοϋ πολιτισμού καί της προόδου 
ακτίνας καί έπί τών άποκ,οπεισών τοϋ 
υποδουλου ελληνισμού χωρών καί νά 
προσλαβν) είς τό στέλεχος του καί κλά
δους τινάς πάλιν έκ τούτων

Αλλ έν τούτοις έν τνί πορ,εί^ ταύτη 
τών έτών άπέβη άναμφιαβήτητον, 
δτι τό ‘Ελληνικόν στέλεχος, τό έδαφος τό 
έλεύθερον τό ελληνικόν δεν θέλει άναλά · 
βει τέλεον, ούδε θέλει άναθάλει πραγ- 
ματικώς καί ευδοκιμήσει, είμή έκριζου- 
ρ.ένου καί τοϋ ετέρου έν τη δουλεία ά- 
πομείναντος στελέχους καί άποτελούντος 
εν α συιιπαγη καί ακέραιον κορμόν, ύπό 
τού; ίμφιλαφεΐς  κλάδους τοϋ όποιου νά 
π^αοακαθήσωσιν έν προόδφ καί π ο λ ι τ ι - 
σμώ πάντα τής ταλαίνης ταύτης καί πο- 
λυπαβυύς χώρας τά τέκνα, δπερ παο’ ή .  I

μών τών έλευθέρων αναμένει ή πατρίς είς 
οϋς έ'χει έναποθέσει τάς γλυχυτέρας της 
ελπίδας.

Πάτραι 18 Μαοτίου 1889.ι ι

Τά κατωτέρω δημοσιευόμενα δύο ανέκ
δοτα ποιημάτια τού Λαού άναφέρονται 
είς τον στρατάρχην τής Πε.λοποννήσου 
OioSiOfiOV Μ .ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν ^ ν  τόν αθά
νατον Γ έ ρ ο ν  τ ο ΰ  Μ ω ρ ; ά  Τό πρώτον 
εινε κ λ έ φ τ ι κ α ν ,  τό δε δεύτερον διά τ ι -  
να, κατά δημώδη παράδοσιν, α γα π ίβ ·  
τ « ^ ν  τυϋ Γ έ ρ ο υ .

I

Δώδεκα γύόνονς έκαμα άρματβρλός,καί κλέφτης,
Τον κουκκο δέν τον ακόυσα τόν Αυγουστο τή νύχτα. 
Κ ι’ δ Θοδωράκης τόν ακούε; τόν Αυγουστο τή νύχτα. 
Κ α ι των συντρόφων ’μίλησε καί τών παληκαριώνε* 
Παιδιά μ οκουκκος σου λαλεΤ τόν Αύγουστο τή νύχτα, 
Δεί'/νει σημάδια τών κελφτών, τών Κολοκοτροναίων. 
Έ λατε να γωρίσουμε, μπουλούκια να γενονμε.
Σύρε Γιώργο στού: φίλους σου, Νικήτα συό Λοντάρι 
Κ ’ εγώ τ ά ο  τήν Καρύταινα πάο) στού; ε’δικούς μου, 
II ά ο) γ ια  νά συ·/!· ρ̂ Ο,ώ και τήν ΰγνετα ν’ άφησω,
Τ ί Οά πεοάσω Οάλχσσα και φοβερό λιμάνι 
Θά πάγω εις τή Ζάκυνθο νά σμίςω μέ τού: Φράγκου;.

XX

3 -
-  Δέν ξερω τά ζακόνια της, 

Μωρν ΡεωργούΧα μου, 
Π ώς πάνε ι, πώς' μορόνει, 

Στρατηγέ Κολοκοτρώνη

-Β άν’τηςβ?μπά/.ι,σάν πολύ 
Μωρ’ Γεωμγούλα μου, 

Κ α ι φίρτηνε γι'ομ ά: α, 
Ξανθή κα' μαυρομμάτχ!

Έν νΛργει 18 Μαρτίου 1889.

Α .  Κ .  Β χ ρ Π ο υ ν ιώ τ ·/ ^

1 ,
Τρίζ ή άνεμοόούρα σου, 

Μωρ’ Γεωργούλα μου, 
Κ α'· πάει, σαν τ’ αηδόνι, 

Στρατηγέ Κολο/οτρώνη.
2 .

Μ ώρό/ τηνιήβουλιάρασου 
Μο,ρ* Γεωργόύλ* μου, 

Μήντο πάη σαν τ' αηδόνι, 
V *"r.vT-r'-P Tv n \ r , y  ' iT rrlw w

Π ο l  ς τ η ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  τ ή ς  «Χλ ό η ς » * *

Ό άγιο ι δέν ίπεράνΟη 
Μή δε/θητε ήθη ξένα 
Τής ελευθερίας τ’ άνθη 
Τ’.Τνε δώρα τοϋ Θεοϋ 
11 οΰ α·!ξχνουν ιυτευμένι 
Εις τά σπλχγ/ν* xoj λχοϋ

Φ ί λ τ χ τ έ  JJ.01

Δεν έ'χω δυστυχώς, οίκε έ/. παραδόσεως 
περισωθεν μ9ΐ τί, cut’ άλλως πως, ψηφίδιον 
εσϊω είς συμδολήν τής ιστορίας τού ’Εθνι
κού ήμων άγώνίς, άλλά πάλιν δεν θέλω νά 
ύπβλη^θώ ύιτερών έπί τϊ) φιλί'ορϊνι ύμων 
πρ5j /.λήσει, οπως μετάαχω «πωιδήτυτε είς 
τ ί  λεύκωμα, οπερ τοτ;0τ5ν φιλϊτίμως ή ύ- 
μετερα « Χλίη » παρασκευάζει έπί τ9] με- 
Οαΰρυν έ:ρτ^ της 25ης Μαρτίϊυ. 11 ρ ώ τ ο ν 
δε πάντων έΐεΟυμϊυν νά συγχαρώ συντά- 
ξει της μικρας ταύτης έπχρ/'.χ/.9;ς ά/Οίϊε- 
σμης μάλλον η Χλόης, έπι τη εύγενεΐ ιδέα 
του να τελέστ] εΰ-εβ;ς μ.νημ,όσυνον ύτίέρ των 
άνδρών έκείνων, oast περέδωκαν ήμΤν έλεΰ- 
Oipsv άερα, μεταιέρουτα, έ'τιω καί πρίς 
στ'.γμ.ας, τα» νοϋν τών άναγνωστών αύτης είς 
ύψηλβτέραν σφαίραν, είς τ;ύς ήρω'ϊκιύς έ- 
κεινους χρ*νίυς. Ά λλά  καί άλλως ευρί
σκω εϋτυχη τήν όρ0ο8:υλίαν υμών ταύτην, 
ινα και έν Ιΐατραις τελείται τοιοϋτβν έπέτειον 
εύτεδές μνημόσυνον, διότι, άν ή Οεότεμπτος 
ιδέα τών «Φιλικών» συνελήίθη καί έκυ3?3- 
ρήΟη έν Όδησσω, έν Κωνσταντινουπόλει 
καί άλλαχοϋ, άλλ’ έν 11 άτραις καί έν Άχα- 
ΐα ε?δε, τ ί  πρώτον, τ ί  φως της ήμέρας κα
τά τήν 25ην Μαρτίου, ήμέραν καθ’ ήν ζεί— 
δωρ:ς άπί τοΰ οΰρανοΰ πνεύιασα αύρα εύηγ- 
γελίζετο είς τον ταλαίπωρον ‘Ελληνισμόν 
αίΟριώτερον μέλλον. Καί δέν Οά έπλανώμην 
ισως πολϊι, έάν άπεκάλουν τήν Άχαΐαν ύ- 
μών, τήν Γαλιλαίαν τοϋ ’Εθνισμού μ,ας,διό
τι έν Άχα'ία πρώτον,λειτουργίς τοϋ ύψιοτου 
ό Γερμανός άνύψου κατά τήν ήμέραν τοϋ Εύ- 
αγγελισμοΰ τήν σημαίαν τήν Ελληνικήν, 
τον κρίνον τούτον δι ού εύηγγελίζετο έξ ού- 
ρανού τγί Ιΐατρίδι, οτι τεχΟήσεΐαι αύτίί Ου- 
γάτηρ, ής τ ί  ο·/ομ.α 'Ελευθερία.

»άπ τί χόχκαλ» bγχλμένη 
τών Έλλήνων τά itfi 
Κχ\ σαν πρώτα άνδριωμενηο

Ά μ α  δΙγεννηθεΤσίΐν ίιάνοπλον ώς ή Αθή

να καί πάντες άνεγνώριζον αύτήν,
'Λπ' τήν κόψι 

τον σπχΟ'.οϋ τήν τρομερή 
Λ - ' τήν oV. 

ποϋ μέ 6^ά μετράει τή γή.
Καί προιεπιπτον αύτ^ μάγοι προσκυνοϋν- 

τες καί δώρα φέροντες ό Διάκος, ό Κολο- 
κοτρώνης, ό Μιαούλης, ό Κανάρης ό Καραί- 
σκος καί πατα έ/.είνη ή σεπτή χσρεία τών 
ηρώων.

Ά λ λά  τις διηγήσεται τά θαυμάσια τών 
άνδρών έκείνων! ‘Οπουδήποτε καί άν άναζη* 
τήση.τις τούτους, ειτε έν τΫ} όμάδι τών κλη
ρικών, ειτε έν τϊ) τών λογίω·', ειτε έν τη τών 
αρματωλών, παντού ί  αύτίς κυριεύει χαρα- 
κτ,ήρ· τά πάντα ύπερ πίστεως καί πατρίδος. 
Ό Πατριάρχης Γρηγόριος,ό Μητροπολίτης 
Γερμανός, ό Γαζής, ό ΙΙαππαολ.έσσας, ό Σα
μουήλ, ό Φαρμακίδης, ό Βάυ-βας, ό Δούκας, 
ό Οικονόμος και τόσοι άλλοι έκ τών κληρι
κώ ν  ό ΦερραΤος, ό Κοραης, ό Γεννάδιος, ό 
Κούμας, ό Φωτιάδης καί πολλοί άλλοι έκ 
τών λογιών- όί Κουντουριώται, ό Ζαήμης, 
ό Χαραλάμπης^οί ΔεληγιανναΤοι έκτών πρού* 
χοντων’ το πλήθος τών θαλασσόμάχων καί 
αρματωλών, ό Κανάρης, ό Άνδρούτζος, ό 
Καραίσκος, ό Μπότσαρης, ό Κολοκοτρώνης, 
ό Νικήτας καί απασα ή ήρωΤκή έκείνη γε
νεά εν μό -ον ειχον σύνθημα, » ή τάν, ή έπί 
τας », ή τήν πα:ρίδα ή διά τήν πατρίδα. 
Οϋτως ό ’Ολύμπιος, ό Σαμουήλ μή παύον- 
τες πολεμούντες άλλα πολιορκουμ,ενοί τέλος 
έ'θετον πύρ έν τηπυριτοΟήκη καί άνετινάσσον- 
το ολοκαύτωμα είς τον άέρα, παρασύροντες 
ομως και συναρπάζοντες μεΟ’ εαυτών καί 
π),ηΟύν άλλων άλλοπίστων έχΟρών. Οϋτως 
ό Διάκος ώδελίζετο καί έκαίετο ψάλλων τ ί  
κύκνειον αύτοϋ ασμα.

Γ ιά  δές χ χ .ρ ά  ποϋ ί ι χ λ ε ς ε  ό ‘/ά ρ ο ς  νά  μ έ  n xp r;

Καί τί άλλο εκείνο
’  R u e  ν ’ χ ν  έ σ ο υ β λ ίσ α τε , ενχ ς γ ρ α ικ ό ς  έ /χ Ο η
” Α ς  ην "κ χ λ ά  ό Ό ο υ σ σ ε ΰ ; κ ι ’ ό κ χ π ε τ ά ν  Ν ι κ  ήτας
Α ύ τ ο ί  Οά κάψουν τήν Γουρ/.'.χ κ ι ’ ο λ ο τ η ς  το δ . β λ ίτ ι

Ούτως ό Κανάρης ΙΟυεν έκατόμδας Τούρ
κων καίων τίν Τουρκικόν στόλον και τον 
καπετάν πασ̂ ,ά αύτον καί έκ δικών οΰτω τήν 
άχνίζουσαν εί-έτι σφαγήν τής Χίου. Οϋτως 
Ιπιπτον ξιφήρεις έπί τού πεδίου τής μάχης 
ό Παππαφ'λέσσας, ό Νικήτας και τόσοι άλ
λοι" οϋτω, τέλος, παρέδιδον ήμ~ν έλευΟε- 
ραν τήν Πατρίδα οί άνδρες έκεΤνοι.

4 *Τά όνείρχτχ τά τότ§
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A lta  ησαν τών ανδρείων 
Τη; πατρίδας στρατιωτα’.
Πλήρεις οό;η; χαί τ ιμή;
’ ΕΟυσίαζοντόν βίον 
"Ινα y αίρωμεν ήμεΐς.

Κατά τον διπλοϋν έκεϊνον μαχητήν τοϋ ξί
φους και της γραφίδος, τον υψιπετή Ζα
λοκώσταν.

Ά λλά  πο~οι πατριώται; εξακολουθεί ψαλ- 
λων ό ποιητής είς τό ημιτελές άπομεΐναν 
αύτοΰ άσμα πρός τον Βότζαρην,

’Αλλ* ποιοι πατριώται 
ΕΤνι σήμερον; Έξυπνα 
’Ασυλλόγιστη νεότη;
Κ α ί μή τοίβη; τόν χαιρόν 
Ε ί; τού; πότου; χαί τά δείπνα 
Κ α ί τόν Φράγχιχον χορόν.

Και τόν Φραγκικόν χορόν! Τό κατ έμε 
ομολογώ οτι οσάκις νέος ετι, άλλά και τώ
ρα άκόμη, ειδον κατά τάς διαφο'ρους έορτας 
κα\ πανηγύρι·.ς, τά εΰσταλή έκεΐνα σώμα
τα άνδρίον και γυναικών τών ορεινών μερών 
της Πελοποννήσου, νά σύρουν άναμις τον 
χορόν που μέν τόν συρτον. άλλά προ πάντων 
τον ήρωικόν έκεΤνον, τόν άρδα/ίτικον, και 
τους- μέν πολλούς αδοντας

Τοϋρχοι γ.ά δόστε τ ’ αρματα 
Τ ί Οά γενϊ,τι χάρματα 

Τον δέ πρώτον σύροντα τόν χορόν λεδεν- 
την εναέριον οΰτως είπεΤν συναρμόσσοντα τήν 
ορχησιν πρός τό ασμα, ή αΰτάς τάς γυνάι- 
κας ήγουμένας τοϋ χοροϋ, εύστροφους δε και 
πηδώσας, έρχουμένας τήν συναρπάζουσαν έ
κείνην πυρρίχην, ομολογώ, οτι μετάρσιος 
μετηνέχθην διά της φαντασίας είς άλλους 
χρόνους, ειδον εμπρός μου άλλον κόσμον, 
άλλην γενεάν, και ήτένισα μετ’ έλπίδος και 
φαιδρότητος τό μέλλον.

'Ο άγ&ιν δέν έπεράνΟη 
Εξακολουθεί λέγων ό ποιητής. Ας έλ- 

πισωμεν οτι ή νέα γενεά δέν θέλει ομοιάσει 
πρός τήν παροδικήν ταύτην άνούσιον και α
γονον ίδικήν μας, άλλ’ οτι θά μελετήσΥ) τα 
άθλα των άνδρών τοΰ 1821 και θά δειχθη 
απόγονος εκείνης. Ά λ λά  πρός τοΰτο άς μή 
λησμονη ποτέ τό άπόφθεγμα έκεΤνο τοϋ με
γάλου διδασκάλου τοϋ γένους τοΰ σοφοΰ 
Κοραη.

« Ή  Ελευθερία δέν άγαπα νά κατοικη είς 
τόπους οπου δέν βασιλεύει ή άρετή και ή 
χρηστοήθεια».

Έν Αθήναις 18 Μαρτίου 1889.
. %  Λ .

Άσμενος αποδέχομαι ίπως  περισυλ
λέγω καί έγώ ολίγα άνθη καί ράνω διά 
τούτων την τόσους παλμούς καί αναμνή
σεις γλυκείας έν έαυτνί περιέχουσαν Ε ι 
κ ο σ τή ν  « έ μ π τ η ν  Μ α ρ τ ίο υ .

Καί μόνη ή εκφρασις αΰτη , άνευ οΰ- 
δεμιας προσθήκης προφερομένη διά τών 
χειλέων, περιέχει δλόκληρον ιστορικήν 
περίοδον, ήν πά ; Έ λλην  άπό μνήμης ή* 
ξεύρει καί διά της παραδόσεως τηρεί.

‘ I I  Κ ΐκοστή «ijjustnj Μ αρτίου  
τό λαμπρόν τοΰτο καί θεϊον άμα έπος, 
θά ήδύνατυ νά χρησιμίύση είς τούς ‘Ρ α 
φαήλ καί Μιχαήλ, αγγέλους τής τέχνης, 
ώ ;  αφετηρία πρός δημιουργίαν είκόνος δύο 
έχούσης όψεις, καί παριστώσης έν μέν 
τ·71 μιcjc την ανθρωπότητα σύσσωμον χα ι-  
ρετίζουσαν την ίεράν ταύτην ήμέραν καί 
υμνολογούσαν αΰτήν πρό τής εισόδου σπη- 
•λαίου τινός έρημου, καί γονυπετώς ίστα- 
μένην πρό κλαυθμηρίζοντος βρέφους.·;..Έ- 
γεννάτο κατ’ αΰτήν ε κ ε ί ν ο ς ,  δστις I- 
μελλε νά άπαλλάζτι τήν ανθρωπότητα 
τής πνευματικής δουλείας, καί ν’ άνυ- 
ψώσν) αΰτήν είς τήν αίθέριον έκείνην τοΰ 
προορισμοϋ της βαθμίδα, έν ή ποοώρισται 
μέν, άλλ ’ είχεν άπό πολλοϋ καταπέσει. 
Έ ν  δέ τνί ετέοα τόν Ελληνισμόν σύμ- 
παντα λαμοάνοντα δψιν λέοντος θυμοει- 
δοϋ; καί φρίττοντος,τρεπομένου νά διαο- 
ρήζ·/] τά δεσμά τής σωματικής καί έπαι- 
σχύντου δουλείας- νά ξεσχίσ·/) τήν αιμο
χαρή ήμισέληνον καί άντ’ εκείνης στήσν) 
τό κυανόλευκον λάβαρον ν’ άντ ικατα- 
στήση τά  άτιμα ονόματα τοΰ γ κ ι α ο ύ ρ  
καί ρ α γ 2 ά διά τών τοϋ Χ ςιστ ιανοϋ  και 
Έ-ΙενΟέρον νά δείζ·/) τοϊς άναιδώς κη- 
ρύττουσιν « 1 Ε.Μάς τον Λοιπον M r  6- 
π α ρ χ ι ι »  δτι υπήρχε, καί δη καί σφριγώ- 
σα· νά διδάξν) τοΰς ίσχυοοΰς τής γής οτι 
ή ‘ Ελληνική Έπανάστασις δέν ώμοίαζε 
τάς έν διαφόροις λαοϊς καί κατά διαφό
ρους έποχάς οχλαγωγίας ή έξεγέρσεις 
κατά τών καθεστηκυιών άρχών, ά λλ ’ Ο
τι ήτο αΰτη άγών Ιερός έπιβαλλόμενος 
τοϊς "Ελλησιν ύπό τής πίστεως, τ ή ;  τ ι 
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μής καί τοϋ καθήκοντος, νά δείξη είς 
αυτους δτι ήτο άγών τής δικαιοσύνης 
κατά  τής άδικίας, τοΰ πολιτισμοΰ κατά 
τής βαρβαρότητος,τής εΰνομίας κατά τής 
άνομίας, τής ιά ξεω ; κατά τής αναρχίας, 
τής έλευθερίας τέλος κατά τής έπαισχυν- 
τοτέοας δουλείας· νά διακηρύξτ) παντα- 
χοΰ τής γής δτι παρά τοϊς "Ελλησιν ύ- 
πήρχεν είσέτι άοκετή συναίσθησις τοΰ 
αρχαίου αυτών γοήτρου, οΰ ενεκεν καί 
νϋν οΰτοι έφιλοτιμήθησαν νά άναπαρα- 
στήσωσιν έν έ'ογοις τόν Μαραθώνα καί νά 
έπαναλάβωσι τά  τής Σαλαμΐνος- νά έπι- 
σπάσγι, τέλος, διά τών αθανάτων εκείνων 
£ργων τών κατά γήν τε καί θάλασσαν 
διαποαχθέντων τήν ψυχράν έκείνην καί 
παγετώδη πρός τόν ‘Ελληνισμόν αδια
φορίαν τών ισχυρών καί έξαναγκάσν) αΰ- 
τους είς τήν παροχήν έπιβεβλημμένης 
βοήθειας έν τώ  λιμένι τοϋ Ναυαρίνου.

‘Η ε ε κ ο β τή  π έ μ .π τ η  Μ α ρ τ ί ο υ ,  τό 
ιδανικόν τοϋτο τοϋ χριστιανοΰ καί τοΰ 
Ελληνος, προώρισται θεόθεν ώ ; τό κε- 

φάλαιον τής δόξης τών δύο μεγάλων τοΰ 
αρχαίου πολιτισμοΰ πόλεων τής ‘Ιερου
σαλήμ καί τών Αθηνών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΓΕΓΛΕΣ- 

 —

0 ΠΥΡΓΟΙ TOY IWIOYT-IUEH·
—ΔΙΗΓΗΜΑ ΙΞΓΟΠΚΟΚ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ—

(’Επί της εισβολής τοϋ Ίβραήμ είς Λαχωνϊαν)

Είνε ήδη Ιούλιος τοϋ 1826, πλήν τό 
άλλοτε κατάφυτον καί γελόεν κατά τήν 
έποχήνταύτην Λακωνικί^πεδίον εινε τανϋν 
γεγυμνωμένονκαί κατεσκληκός·βλέπει;τ·7ί- 
δε κακεΐσε άμορφους έρειπίων όγκους, έν 
ω μεγισται ανθρακιαί έχουσι καταλείπει 
έκεϊ κατά μεγάλας έκτάσε ς τά  απαίσια 
λείψανά των· φρικώδης έρήμωσις ο’ικεϊ 
τήν άλλοτε εΰδαίμονα χώραν καί αΰτάς 
τοϋ ποιμενος ό αΰλός, καί «ΰτό τών προ

βάτων τό βέλασμα, καί αΰτη τής άηδό- 
νος ή μολπή έσίγησε- νομίζεις δ’τ ι  καί 
αυτη συναισθάνεται τήν γενικήν θλίψιν 
καί τό πιέζον τήν δύσμοιρων χώραν άλ
γος ! Μόνον ό σπαράσσων τήν καρδίαν 
δυσοίωνος τοϋ κόρακος κοωγμ; ς ακούεται 
άπό καιροϋ είς καιρόν άλλά , τήν φοράν 
ταύτην, φαίνεται δτι καί,οΰτος συμμε
τέχει τής φρίκης, ήν έμποιεΐ τοϊς άλλοις! 
‘Ο γηραιός Ευρώτας έξακολουθεϊ άταοά- 
χως τόν δρόμον τ'>υ καί ώσεί προσπαθών 
νά φαιδρύν/ι διά τοϋ ήδυπαθοϋς του ψιθύ
ρου τό πανταχοϋ πέριζ του έπικαθήμενον 
πένθος· πλήν, ό άλλοτε γλυκύθυμος αΰ- 
τοΰ φλοίσβος ένέχει τανϋν ποιόν τινα με- 
λαγχολίας, ποιόν τινα νεκρικόν τόνον! ‘Ο 
υπερήφανος τών Πελοποννησιακών όρέων 
βασιλεύ; Ταΰγετος, ό έποπτεύων ώς άπό 
θρόνου Διός τά περί τούς πόδας του δια- 
τρέχοντα, ό τοσούτους παοιδών αιώνας 
καί τοσαϋτα άψηφήσας πλήγματα , ρί
πτει καί ήδη τό βλέμμα του ΰπέροφρυ 
έπί τών κάτωθι αΰτοϋ ύπό τού πένθους 
καί τής έρημώσεως καλυπτομένων έκτά- 
σεων· άλλά το βλέμμα του τούτο προδί
δει άδάμαστον θλίψιν καί άφατον πόνον... 
Φαίνεται ώσεί νά λυπήτα ι ό λίθινος γί- 
γας μή δυνάμενος πλέον νά προασπίσν) 
τούς είς τά  σπήλαιά του οίκοϋντας υπε
ρήφανου; λεοντιδεΐς,— ών άπέκοψε τούς 
Ονυχας άπαισία διχό\οια, — τοϋ έπιπεσόν 
τος κατ ’ αΰτών Αίγυπτιακοϋ τέρατος, 
τής νέας ταύτης υδρα;. τοϋ Α τ τ ί λ α  
τούτου τοΰ 1826, τοΰ άποτροπαίου Ί 
βραήμ !

Ά λ λ ’ έν τώ  μέσω τών φρικαλέων έκεί- 
νων σφαγών καί δηώσεων έχομεν ν’ άνα- 

αυμαστάς καί ή- 
οωισμούς ύπερανθρώπου;, ών ίσως οΰδέν 
έθνος εχει νά δείζ·/) δμοια παραδείγματα. 
‘Η Πελοπόννησος έσπαράσσετο πάσα, ή 
αιμοχαρής τοϋ Ίβραήμ σπάθη οΰδέ γυ 
ναικών έφείδετο, οΰδέ νηπίων, οΰδ’ άνα- 
πήρων. ‘Η χώρα ή γεννήσασα ήρωας καί 

αλουχήσασα ήμιθέους είχεν ήδη μετα- 
ληθή εις παμμεγέθη λίμνην αΐματος ! 

Καί έν τ φ  α'̂ αατί της δ|Αως πλέουσχ ίι

γράψωιχεν κχι πράςεις θ
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‘Ελλάς, έξίτεινε τάς καθνιμαγμ.ένας της 
χεϊρας δίκην κωπών, έ ρότεινε τό κατε- 
σχιμένον τνις στήθος καί νηχομένη, έξήλ- 
6ε τέλος σώα καί βνδοζος τής τρομερές, 
τής άνίσου, τής γιγκντομάχου εκείνης 
πάλης ! Καί δυνάμεθα νά εΐπωμεν άπαξ 
ετι την χεΐρα έπί τής καρδίας θέτοντες, 
δτι ή ‘Ελλάς, καί νικηθεϊσα, κα; κατα- 
θλιβεΐσα ΰπό τόν πελώριον τής Αίγύπτου 
όγκον, καί ούδέν η .τον ύπό την μυσα- 
ράν τής διχονόίας χεϊρα, έδείχθη άπεί- 
ρως άνωτέρα τών νικητών τη ς   Καί Ο
τι άπέδειξεν είς τόν σύμπαντα κόσμον δ- 
τ ι  τό ‘Ελληνικόν αίμα δέν είχεν έξατ- 
μ ισθή !

‘Ο Ίβραήμ δίς καί τρις είχε προσβάλ 
λει τό φρούριον τοΰ ΜιστρΧ καί δίς καί 
τρις είχεν άποκρουσδή μετά μεγάλων ά · 
πωλειών, άναγκασθείς τέλος νά καταλεί
πει την έπιχείρησιν ταύτην. Ά λ λ ’ ειχεν 
ανάγκην αίματος, καί ιδού έν τ·75 ύποχω- 
ρήσει του συναντ^ έν μέσω τής πεδιάδος 
τόν πύργον τοΰ Μαχμούτ μπεη έν ω εί
χον κλεισθή 30 Έλληνες· ή λεία τω έ- 
φάνη ευάλωτος> τφ  ήρέθισε τούς μυκτή- 
ρας.

Έ π ί τέσσαρας ήδη ημέρας οί έν τώ 
πύργφ άντιτάσουσι οατεράν άμυναν πέμ- 
ψαντες εις τόν Αδην ύπέρ τούς έκατόν 
πεντήκοντα έχθρούς· πλήν. πρός τό έσπέ- 
ρας τής τετάρ’-ης ημέρας απαίσιος ακού
εται κρότος και μέρος τοΰ προσθίου τοί
χου καταρρέει. Οί Τοΰρκοι είχον πυρο
βόλα.......

—  « Αδέρφια ! t  Έφώναξε τότε γέρων 
πολεμιστή;, όνόματι Ζέρβας. «’Αδέρφια! 
Οί Τοΰρκοι έχουν κανόνια- δέ θά ’μπορέ
σουμε νά βαστάξουμε πολύ: καί έπειτα 
θά μ2ς λείψν) καί ή μ-αρούτη καί τό νε- 
νερό ! . . . .  Πρέπει νά κάμουμε μιά απόφα
ση »

—  «Τί λες λοιπόν νά κάμουμε;» Δ ιέ
κοψαν μι£ φωνή τρεις τών συμπολεμι
στών του, πυροβολοΰντες συνάμα άπό τά  
ήμιπ*φραγμένα παράθυρα καί τάς π ο- 
λ ί μ ί σ τ ρ α ς  τοΰ πύργου.

—  « ’Εγώ· έλεγα νά βγοΰμε δλοι πα 
γανιά , νά κάμουμε γιουρούσι, καί ...,όσοι 
ζήσουμε κ ι ’ όσοι πεδάνουμε! »

Έπηκολούθησε σιγή- οί πολεμιβταί έ- 
ξηκολούθον πυροβολοΰντες.

Αίφνης, ύψίσωμος καί δασυπώγων ποι- 
μην, όνόματι Πλεύρας, άφήκε την θέσιν 
τόυ καί προβάς μέχρι τοΰ γέροντος είπε.

—  « Εγώ λέω πώς είναι καλλίτερα νά 
μείνουμε ώς αύριο βράδυ. Μπορεί νά μ.2ς 
στείλλουν καί νερό καί μπαρούτη- ό 
Μπαρμπιτσιώτης καί οί άλλοι βρίσκον
τα ι ’ς τοΰ Μυστρδ?.»

—  «’Έτσι άς γείνγι!» ήτο ή γενική ά- 
πάντησις. Καί ή μ^χ’Α έπανηρξατο.

Τό ημισυ ηδη τής νυκτός είχε παοέλ- 
θει κ α ί ' τό ημισυ τών προσθίων τοίχων 
τοΰ πύργου είχε καταορεύσει, δτε αίφνης 
οί Τοΰρκοι έπαυσαν άποτόμως τά πΰρ. Οί 
ήμέτεροι τους έμιμήθησαν.

Μία περίπου ώρα είχε παρελθει έν ησυ- 
yisj-, καί οί έγκλειστοι ένόμισ ν δτι οί 
Τοΰρκοι είχον άποκοιμηθή, δτε ύπόκω - 
φος κρότος ομοιος πρός τόν κρότον ον 
παράγει ή άξίνη σκάπτουσα μαλακόν έ
δαφος έτάραξε τους πολεμιστας σπευσαν- 
τας καθ’ ολας τάς διευθύνσεις τοΰ έσωτε 
ρικοΰ τοΰ πύργοι δπως πληροφορηθώσι 
τά  διατρέχοντα.

Αυτοστιγμεί σχεδόν έλαφρός κτύπος ή- 
κούσθη έπί μικρόίς άποκρύφου θύρας πρός 
τό δπισθεν τοΰ πυργου κείμενης « I 
σως νά μ.5!ς έρχεται βοήθεια» έψ'.θύρισει 
ό γέρων Ζ έ ρ β * ς  καί προΰχώρησε πρός την 
θύραν. Ε ίτα δέ .  «Ποιος είναι;» έφώναξε 
θείς σχεδόν τά χείλη έπι τής σανίδος τής 
θύρας.—  «Έ γώ , ο Δήμος, ανοιχτέ!» Α- 
πήντησεν έξωθεν ασθενής φωνή.

Ό  Ζέρβας έσυρεν υπερμεγέθη μάνδα- 
λον καί ή θύρα ήνεώγη, είσεπήδησε δ’ 
αυθωρεί δεκαπενταετής ποιμενόπαις φέρων 
έπ ’ ώμων βυτίον καί είς έκατέρζν τών 
χειρών άνά μίαν λάγηνον υδατος.

_  «Πώς ’βρέθηκες έδώ, Δήμο;» ήρώ- 
τησεν ό Ζέρβας.
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—  « Μη μέ ’ρωτ3ς, παππούλη ,» ά- 
πήντησεν ό παΐς, « ’κατάλαβα πώς θά 
είχατε ανάγκη γ ιά  νερό καί γ ιά  μπαρού
τη  καί σό!ς ήφερα. Είμαι άπό την αύγή 
κρυμμένος σέ κάτι χαλάσματα διακόσι- 
αις 'δρασκελιαϊς άπό ’δώ, καί τώρα ποΰ 
’νύχτωσε ’βγήκα κρυφά κρυφά καί ήρθα. 
Νά, έδώ σόίς φέρνω νερό, έδώ ’ ς τό βαρέ- 
λ ι έχει είκοσι οκάδες μπαρούτη.» Καί 
άπεθηκε τό φορτίον του.

— «Καλά έκαμες, παλλικάρι μου» ά- 
πηντησεν ο γέρων- «άλλά μην κάθεσαι, 
φεΰγα πριν ’ξημερώσν) »

—  « Θά φύγω, » άπεκρίνατο ό παϊς 
«άλλά πρέπει νά σόίς ’πώ καί κάτι άλλο 
’ποΰ ’μυριστικά άμα έφθασα άπ* οξ’ άπό 
τον πύργο. Οι Τοΰρκοι σκάβουν έκεϊ κα 
τά  τη  δεξιά μεριά, κοντά ’στά θεμέλια, 
και ως την ωρα έχουν άνοίξει ενα μεγά
λο λαγούμι έκεϊ άπό κάτου.»

Καί άνοίξας την μικράν θύραν έξηφα- 
νίσθη.

—  «Παιδιά.» είπε τότε ό Ζέρβας, 
«πρέπει νά ’βγοΰμε αμέσως. Γ ια τ ί  άν 
τους αφηκουμε να δουλεψουν δύο ώραις 
ακόμα, χαθήκαμε. Θά βάλλουν φωτιά 
καί θα μ2ς πεταξουν ’ς τόν άέρα. Λοι- 
πόν έμιτρός!»

Κανείς δέν έφερεν άντίορησιν. ’Ανήρτη 
σαν ολοι τα  οπλα έκ τών ώμων, άνέσπα- 
σαν τα  ξίφη καί, ανοίξαντες άψοφητί τήν 
άπόκρυφον θύραν, έξήλθον. Έστησαν τό
τε  έπί στιγμήν αναποφάσιστοι καί είτα 
έστράφησαν πρός τά δεξιά.— Μετά μικρόν 
οι σκάπτοντες τήν ύπόνομον εΓκοσιν ’Ο
θωμανοί έπιπτον μέχρις ένός ΰπό τό ξ ί
φος των.

Ή δη  πεντήκοντα περίπου βήματα ά- 
πεΐχον τοΰ τουρκικοΰ στρατοπέδου. Τούρ
κος τ ις  σκοπός έννοήσας τήν προσέγγισίν 
των δψωσε τό δπλον ΐνα πυροβολήση πρός 
είδοποίησιν τών κοιμωμένων στρατιω. 
τών, αλλά χειρ στιβαρά τόν ήοπασεν έκ 
τών ώμων, τόν άνέτρεψε καί τόν έκάρφω- 
σεν έπί τοΰ έδάφους διά τής ιδίας του 
λόγχης πρίν ή δυνηθ·?5 νά βάλν] τήν έλα-

χίστην κραυγήν. Τότε έπέπεσαν δλοι συγ
χρόνως ξι ήοεις κατά τοΰ κοιμωμένου 
στρατοπέδου καί διήλθον μέσφ αύτοΰ 
στοώνοντες διά πτωμάτων τήν όδόν ήν 
διέβαινον. Είχον ήδη κατασφάξει τεσσα
ράκοντα περίπου έχθρούς, δτε ολόκληρον 
τό στρατόπεδον έξεγερθέν καί έννοήσαν 
τέλος δτι έπάλαιε πρός μίαν δρδκα πο
λεμιστών, ώρμησεν άλλαλάζον κα τ ’ αύ
τών καί θά τού; ·χατέφθζνεν άν δέν είχον 
ήδη ύπεοβή κατά διακόσια βήματα τάς 
έχθρικάς τάξεις. Πεντήκοντα ίππεϊς ώρ- 
μησαν τότε κατ’ αυτών καί τούς κατέ- 
φθασαν περί τά  τετρακόσια βήματα πέ
ραν τοΰ τουρκικοΰ στρατοπέδου- άλλά 
μετά δεινήν πάλην ήνκγκάσθησαν νά ύ- 
ποχωοήσωσι κακώς έ'χοντες καί άφ’ ού ά- 
φήκαν έπί τοΰ πεδίου τής μάχης δέκα νε
κρούς καί κπώλεσαν δεκαπέντε ΐππους.

Πλήν οί σωθέντες έκ τών ‘Ελλήνων ή
σαν 27 μόνον. Οί τρεϊς. έν οΐς ό γέρων 
Ζέρβας καί ό Πλεύρας, μείναντες όπίσω
περιεκυκλώθησαν πανταχόθεν. ’Ήρξατο 
τότε πά λη  υπεράνθρωπος· πάλη τριών άν- 
δοών καθ’ ολοκλήρου στρατιάς.

Οί έχθροί έφαίνοντο προσπαθοΰντες νά 
τούς συλλάβοισι ζώντας. καί πελώριός τις 
άοαψ συνέλαβεν ήδη έξ άμφοτέοων τών 
βραχιόνων τόν γέροντα Ζέρβαν άλλ ’ ή 
βαρεία σπάθη τοΰ Πλεύρα άπέκοψεν άμ- 
φοτέοας τάς χεϊράς του, καί ό γ ίγας έκυ- 
λίσθη κατά γής αίμόφυοτος, έν ώ δύο π ί 
δακες αίματος άνεπήδησαν έκ τών κε- 
κομμένων βραχιόνων του.

Ή  πτώσις τοΰ κολοσσιαίου άραβος. έ- 
πέφερεν έπί στιγμήν σύγχυσιν είς τούς 
έχθρούς, ής έπωφεληθέντες οί τρεϊς ήρωες 
διέσπασαν τάς τάξεις των καί έδραμον 
καταπυροβολούμενοι προς τον πύργον, 
έ'νθα έκλείσθησαν έκ νέου, καθότι ή πρός 
τήν πεδιάδα φυγή τοϊς είχε καταστή Α
δύνατος πλέο<, διότι οί έχθροί ήσαν δλοι 
έπί ποδός καί ή ήμέρα είχεν έπέλθει.

Μόλις είχον είσέλθει οτε δεινός κρότος 
εσεισεν έκ θεμελίων καί εθραυσε τήν σ ι.
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δηοάν τοΰ πύργου θύραν. Είχε προσβλη- 
θή συγχρόνως ύπό δώδεκοί βολίδων. Αυ
θωρεί ό γέρων ήνοιξε καταπακτήν έν μέ
σω τοΰ δαπέδου κειμένην, καί οί τρεϊς 
πολεμισταί έπήδησαν διά ταύτης εις τα 
πεινόν ύπόγειον μόλις ένός καί ήμίσεος 
μέτρου υψος. ‘ Η καταπακτή έκλείσθη 
κυθις έν ώ οΐ Τούρκοι είσώρμων ήδη έν 
τώ  πύργω.

—  ·Τί θέλεις έδώ σύ ; » Έφώναξεν ό 
Πλεύρας πρώτος κατελθών και εΰρών τόν 
μικρόν Δήμον έν τώ μέσω τοΰ υπογείου 
εχοντ» ήνεωγμένον τό βυτίον τής πυρί 
τιδος καί συσσωρευμένα άνωθεν καί πέριξ 
κυτοΰ πάντα τά  έν τφ  ύπογείιρ ευρισκό
μενα ξύλα, λίθους, τεθραυσμένα παλαιά 
βαρέλια οίνου κ .λ .π . ,  απερ έσχνιμάτιζον 
οΰτω πελώριον σωρόν φθάνοντα μέχρι τής 
οροφής τοΰ ταπεινού υπογείου.

—  « ’Ήμουν κρυμμένος ’ς τά  χ α λ ά 
σματα· άπήντίΐσεν ό παϊς, οκαί σάς εί
δα ποΰ 'περικυκλωθήκατε καί υστέρα ποΰ 
έτρέξατε πάλι έδώ· τότε Ιτρεξα κ ι ’ έγώ, 
ήρθα πρώτος, ’κατέβασα τη μπαρούτη 
καί τώρα έτοιμάζω τόν τάφον μας καθώς 
καί δλων αυτών 'ποΰ χορεύουν άπό ’πά- 
νου μας ! »

Καί ταΰτα  είπών ήοπασε παρακειμέ
νων δάδα, την ήναψε καί έκαθέσθη παρά 
τό ανοικτόν βυτίον τής πυρίτιδας άφ’ ού 
έποίησε μετ’ εΰλαβείας τό σημεϊον τοΰ 
σταυροΰ.

Οί τρεϊ; πολεμισταί δέν άπήντησαν. 
Έοριψαν τά  ξίφη έπί τοΰ άπαισίου σω
ρού, καί έξαγαγόντες τά  πιστόλια έπυ- 
ρόβόλησαν κατά τής καταπακτής, ήν 
είχον ηδη άνασύρει οί Τοΰρκοι καί ηρ- 
ξαντο κατερχόμενοι. Τρεϊς έξ αύτών έκυ- 
λίσθησαν έντός τοΰ υπογείου. Τότε οΐ 
τρεις μάρτυρες ένηγκαλίσθησαν άλλήλους 
πλησιάσαντες τόν σωρόν τών λίθων. Αυ
τοστιγμεί δέ ώς άπό ένός στόματος καί 
ώς διαμαρτυρία κατά τοΰ θανάτου ήκού- 
σθησαν οί στίχοι τοΰ ‘Ρήγα .

Κ α λ λ ίτ ε ρ α  μ,ιας ώρας ελεύθερη ζω ή ,
παρά  σ α ρ ά ντα  χρόνω ν σ κ λ α β ιά  κ α ί φ υλα κή !
‘Ο πύργος ηδη ην κκτάμεστος έχθρών·

δέκα δ' έξ αυτών είχον κατέλθει είς τό 
υπόγειον.

—  ο Φ ω τ ιά !»  ’Εκραύγασεν ό Πλεύρας 
πρός τόν Δήμον, κα ί :  «Δεξου μας, Κύ
ριε!» έφώνησαν καί οί τρεϊς.

ιΟ παϊς εροιψε την καίουσαν δάδα εις 
τό βυτίον τής πυοίτιδος καί έν τώ άμα 
φρικώδης ήκούσθη έκπυρσοκρότησις. Τό 
υπόγειον έστρώθη ύπό κατεσχιμ.ένων αν
θρωπίνων μ,ελών καί ό πύργος άνετινάχθη 
έξ ήμισείας είς τόν άέρα καί είτα κατα- 
πεσών, κατέθαψεν ύπό τόν λίθινον ογκον 
του περί τούς εξήκοντα έχθρούς καί τους 
τρεϊς μ.άρτυοας τής ελευθερίας μ-ετά τοΰ 
ήρωϊκοΰ ποιμενόπαιδος.

Τό υπόγειον έκεΐνο έγένετο τάφος των 
καί ό καπνός τής πυρίτιδος λίβανός των!

Έ  η  ο ψ.

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Θ Η Τ Ο  Η Τ Α  ΙΤ Ν Ε Π Ε Ι Α Ν

’Ενδοξότατε αρχών, 'Γπουργέ έ'ξοχε,^ό 
τακτοποιών τόν κόσμον, διαχειριζόμενος τας 
υποθέσεις της πολιτείας διά σκέψεως λαμ- 
πρας, έπαρκών εις τάς άνάγκας τοΰ λαοΰ δια 
γνώμης όρθης, στερεών το θεμέλιον της βα
σιλείας και της δόξης, Κβδερνήτα της Πε- 
λοποννήσου, ήμέτερε Βεζύρη, Σατράπη, ό Θε
ός νά σε διαιώνιση, υπόδειγμα τών δικα
στών, μέταλλον της σοφίας και τοΰ λογου, 
Κύριε δικαστά της Καρυταίνης, αύξηθήτω ή 
σοφία σου! "Οταν φθάση τό υψηλόν αύτοκρα
τορικόν δίπλωμα γνωστοποιηθήτωσαν τα έ-

τ * ;.* ! Joj·
Άναδάντες εις τον ΰψηλον της Οθωμα

νικής αύτοκρατορίας θρόνον έν ετει 1203, 
διετάξαμεν νά άνακαινισθώσιν έν γενει τα 
διατάγματα.

Οι βαγιάδες της έν Πελοποννήσω, ύπό τήν 
δ:ακατοχήν τοΰ Όσμάν, Δημητσάνης και τών 
πέριξ,άποτελούσης μέρος τών έν Κο>νσταντι- 
νουπόλει βακουφιων τοΰ έν μακαρία τη λή
ξει Σουλτάνου Όσμάν Χάν, τά όπί~α άνή- 
κουσιν ε’ις τούς μουκατάδες τών ιερών πόλε
ων Μέκκας και Μεδίνης, έκτος τοΰ οτι χαι- 
ρουσι, δυνάμει αύτοκρατορικοΰ αύτογραφου,
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παντός είδους προνόμια, καθ’ ην έποχήν ή 
χώρα αυτη περιελήφθη προλαδόντως είς τά 
βακούφια, άπεφασίσθη ώς αποκοπή, ωοτε, 
πρός ύπεράσπισιν αύτών έκ της αδικίας τών 
Ζαπιτάδων και της παρανομίας τών έχθρών, 
νά είσπράττηται διά χειρός τοΰ διευθύνοντος 
τό βακούφιον και νά παραδίδωται είς τό αύ- 
τοκρατορικόν ταμεΤον ό έτησίως έπιδαλλόμε- 
νος αύτοΐς φόρος ολων όμ.οΰ, τών τε καλου- 
μένων άβαρισίων (κεφαλικός φόρος), της 
σταθμεύσεως, της άφαιρέσεως και τών τρο
φίμων. Ά λ λ ’ ήδη, άφ’ ου πληρωθΐ) το 
ποσόν τών κατ’ έ'τος ώρισμ,ένων άδαρισίων 
και της σταθμεύσεως, δέν πρέπει νά άδικώσι 
τούς βαγιάδες μ» τήν άπαίτησιν έπανειλημ- 
μένης προσθήκης έπί τών οικιών καί έπί πλέ- 
ον χρημάτων οί είσπράκτορες τής Πελοπον- 
νήτοο καί λοιποί προύχοντες καί ύπάλληλοι 
δέν λείπουσιν, ώς έκ της πλεονεξίας των, 
νά έπιδάλλωσιν εις αύτούς έκτός τοΰ ώρι- 
σμένου φόρου, καί άντίτιμον τοΰ καλουμένου 
χανέ χαίΐμ., καί νά τοΤς γίνωνται ώς έκ τού
του πρόξενοι παρενοχλήσεως. Ό τε  άνεφέρθη 
ό έξουσίαστής τοΰ μαλικιανέ έξαιτούμενος 
νά έκδοθί) ύψηλή διαταγή πρός άναχαίτισιν 
τών συμδαινουσών τούτων έπεμδασεων καί 
αδικιών, γενομένης άνακρίσεως έπί τών αύ- 
τοκρατορικών καταστίχων, έξήχθη, οτι ή έν 
τη έπαρχία Καρυταίνης τής Πελοποννήσου 
κείμενη Δημητσάνα μ.ετά τών χωρίων της, 
συνισταμένη είς 19 τιμάρια κατακτήσεως, 
συγκατελέχθ/) είς τάς ιδιοκτησίας τοΰ στέμ
ματος καί ένωκιάζετο ώς μαλικιανές' ύστε
ρον χωρισθεΤσα άπ’ αύτών ήνώθη μέ τό νέον 
αύτοκρατορικόν τέμενος (τοΰτο δέ έσημειώθη 
έν τώ οίκείω τόπω μέ το γράψιμον τοΰ 
τεδκία), οτι κατά τό ετος 1169 έξητήσατο 
ό έξουσίαστής τοΰ βακουφίου νά είσπράττων- 
ται καί νά παραδίδωνται παρά τοΰ ίδίου είς 
τό αύτοκρατορικόν ταμεϊον ο τε άνάλογος έ
πί τών οικιών φόρος 19 1)2 καί 1)2 πέμ,πτα 
ένός έκάστου τών οκτώ χωρίων τής έν Καρυ- 
ταίνη Δημητσάνης καλουμένων" Μοναστήριον 
'Ρουμ Φιλοσόφου, Μοναστήριον Παναγίας 
Α’ιμυαλών, Λουμί, ’Ραλίγια, ΙΙαλαιοχώριον, 
Μαρλοΰ, μέ τούς τόπους 'Ρούμενι καί Γρη- 
γόριον, καί οϋτω άπεράσθη είς τήν αποκο
πήν: 'Οτι κατά τό ετος 1160 έξεδόθη υψη
λή διαταγή, αμα δέ καί αύτοκρατορικόν αύ- 
τόγραφον, πρός π«γίωσιν τής συμφωνηθεί- 
σης αποκοπής καί τών προνομίων καί οτι
«πό τού Μαρτίου τβδ 1163 ή χώρα αύτη έ*

γένετο μαλικιανές, διά μπερατίου, διά νά 
πληρώνη έκτος τών ώς εξόδων τοΰ γραφείου 
χιλίων γροσίων, είσέτι γρόσια 450, πλη
ρωτέα α"παξ διά πάντα.

Το ύτων ούτως έχόντωνέκοινοποίησαμεν διά 
διαταγής είς άπανταςτήν άμετάτρεπιον ήμών 
θέλησιντοΰ νά διατηρώνται ώς καίπρίν τά πα- 
λαιά προνόμια ταύτης τής χώρας, καί νά δι- 
οικήται καί έξουσιάζηται ύπό βοεδόδων μέ 
τά αύτά ώς καί πριν προνόμια καί άφ’ οΒ 
μετά τήν είς τούς είσπράκτορας αφιξιν τής 
ύψηλής ήμών διαταγής, πληρωθώσιν είς ο- 
λους τούς ύπαλλήλους τό δικαίωμα χιζριέ, 
νά μή παρουσιασθη κανείς πλέον μέ τήν ά- 
ξίωσιν καί επιταγήν του νά είσπραξη μετά 
ταΰτα άπό τούς βαγιάδες τούτους άλλα δι
καιώματα, ο ί ο ν τ ε σ ρ ι φ ι έ  (διά τό καλώς ώ- 
ρισες), κ ο υ δ ο υ μ ι έ  (τής έπισκέψεως), διά 
τόν μπουμπασίρην, άντίτιμον τροφίμων, διά 
στρώσιμον τοδπαλατίου,κλπ,έπίλόγφοτιό μου 
κατας έγένετο μαλικιανές τών ιερών πόλεων 
καί έ'πειτα έκδήκε καί έχωρίσθη άπό αύτούς.

ΑΙ δέ παρεμ.πίπτουσαι δικαστικαί άγωγαί 
καί ύποθεσειςνά θεωρώνται καί νά διεξάγων- 
ται είς τό έςής ύπό τών βοεδόδων έπί tyj βά
σει τών προνομίων, καί έν ένί λόγω οί τε δι
καστικοί καί διοικητικοί ύπάλληλοι νά προ- 
σέχωσι νάμή φέρωνται μέ διαγωγήν άσυμ,δί- 
δαστον μέ τά προνόμ-ια, καί νά έκτελώνται 
τοΰ λοιπού τά αύτά προνόμια τά όποια ’ί- 
σχυον καί πριν έπί τών μουκατάδων τών ιε
ρών πόλεων.

Έάν δέ τις όλιγωρήση καί άπειθήσΥ], δια- 
τεινόμενος οτι δήθεν ό μουκατας τών ιερών 
πόλεων μεταδληθείς είς μαλικιανέ καί χω- 
ρισθείς Ιπειτα άπό τάς ίεράς πόλεις δέν χαί
ρει προνόμια, ήθελε γείνει παραίτιος αδικί
ας καί παρανομ.ίας είς τούς ραγιάδες, καί 
έπιφέρη ώς έκ τούτου παράπονα καθ’ έαυτοΰ, 
νά τώ έπιδάλληται ούχί μόνον άποδολή καί 
παΰσις τής ύπηρεσίας άλλά καί θάνατος. 
Επ’ αύτώ τούτω εξοδόθη ήδη ύψηλή διατα

γή μέ αύτοκρατορικόν αύτόγραφον, συμφώ- 
νως μέ τήν δοθεϊσαν έπίσημον άγγελνίαν,συγ- 
καταλεχθε~σαν μέ τά έκδοθέντα ύψηλά δια* 
ταγμ-ατα, τά άφορώντα τάς ίεράς πόλεις, 
ώστε γνωρίζοντες καλώς τό μ.έτρον τοΰτο 
νά συμμορφώνωνται μέ αύτό άπαντες, άπέ- 
χοντες άπό τήν παραμικράν άντίδρασιν.

Έξήχθη πρός τούτους έκ τών λογαρια
σμών τών ιερών πόλεων, οτι, έπειδή ή εισ- 
πρ«ξις τού μουκατοί τής μνηοθείοης χώρ«ς,
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ώς ώρισται ανωτέρω, δεν εύρίσκετο άπό τ ί  
ετοςΐ 163και1164 είς οΰδενός τήν διαχείρισή 
και έπειδή τό ποσόν των δυο έτών άνετέθη 
είς τούς μισθούς τών πυροβολητών του Εΰρί- 
που, ή προσθαφαίρεσις αντιβαίνει είς τήν 
σύμδασιν και επομένως δέν πρέπει νά γ ί- 
γνηται, οτί παρεκάλεσεν ό κύριος τοΰ 
μαλικιανέ νά μή συμδαίνη οΰδεμία άντί— 
δρασις κατά της συμδάσεως και νά άνανε- 
ωθή ή υψηλή διαταγή μέ τό μνησθέν αΰτό- 
γραφον ύπό ήμερομηνίαν 12 djem ariLevel 
1163 και οτι δέν εϋρέθη σημειωμένον τ ί  νά 
έδόθη άλλη διαταγή, οτι άπεφασίσθη ώς απο
κοπή νά είσπράττωνται 203 γρόσια λόγω ά- 
Ιαρισίων. Κατά συνέπειαν έξέδοθη φερμάνι 
διά νά γείνη άνανέωσις τίον προνομίων, συμ- 
φώνως μέ τά εξαχθέντα.

4. 'Ραμαζάν 1209 ( 1793 )
Έκ τοϋ ανωτέρω διατάγματος, έκδοθέντος 

έν Ιτει 1793 πρός άνανέωσιν άλλων άρχαιο- 
τέρων διαταγμ.άτων, έκδοθέντων πρό τοΰ έ'- 
τους 1744 και έκ της παραδόσεως γιγνω- 
σκομεν Στιότόπος ουτος ένεκα τής Φιλοπατρί

ας τινών έκ τών προυχόντων του, οΰ μόνον 
προνόμια αρκετά ε?χεν, ελευθερίας τινός κά
τοχος ήτο, άλλά και έθεωρεΐτο ΰπό τών Τού
ρκων ιερός δι’ ον αν τις αυτών διήρχετό 
ποτε Ιφιππος δι’ αΰτοϋ ώφειλεν εν τή είσόδω 
της κωμοπόλεως νά καταδαίνη άπό τοϋ ίπ
που και νά διέρχηται πεζή- και οΰ μόνον ή 
Δημητσάνα ήτο άπηλλαγγένη πά-ης πιέσε- 
ως έκ μέρους τών πολυωνύμων Τούρκων υ
παλλήλων, άλλά και τά περί αΰτήν χωρία, 
ών πολλά σήμερον δέν ύπάρχουσι. Κεκτημέ- 
νος λοιπόν ό πετρώδης ουτος τόπος τά £ηθέν- 
τα πλεονεκτήματα, συνετέλεσε και αύτός είς 
τήν άπελευθέρωσιν της πατρίδος άπό της τυ
ραννίας" διότι έν αύτώ μετηνέχθη ή έν τή 
μονή τοϋ Φιλοσόφου άκμάζουσα τότε σχολή, 
έτελειοποιήΟη αυτη, καιπαρήγαγε πλείστους 
έγγραμμάτους, ιδίως κληρικούς, έν έποχή 
μάλιστα καθ’ ήν οΰδαμοΰ της Πελοποννήσου 
ύπήρχε σχολεΤον. Οΐ έκ τοϋ σχολείου τούτου 
έξελθόντες κληρικοί κατά τόν βαρΰν της ά- 
μαθείας χειμώνα (έξηλθον δέ πλείους ή πεν- 
τήκοντα άρχιερεΤς), κατέλαδον τά άνώτατα 
έκκλησιαστικά άςιώματα έν πολλαΤς της 
τουρκοκρατουμένης Ελλάδος πόλεσιν είς 
τό σχολεΤον τοϋτο ®τρεχον ώς διψωσαι ε'λα- 
φοι οΰ μόνον οί έκ της Πελοποννήσου μαθη- 
ταί, άλλά και έκ της μικρας ’Ασίας. Έν
τεΰθεν, ώς άπό φυτωρίου, έξήλθον οί St5a- 
ίκα λ ϊ ΐ ,  ®ί αυττήσαντες σχ,ίλεΤ* έν Buiivt],

’Άργει, Καλάμαις κλπ. Ένταΰθα Ιμαθήτευ- 
σαν ό Γρηγόριος ό Ε’ . ό έν Κωνσταντινου- 
πόλει άπαγχονισθε'ις ύπέρ της τοΰ έ'θνους 
παλιγγενεσίας και ό Γερμανός ό ύψώσας τήν 
σημαίαν της έπαναστάσεως έν 'Αγία Λαύ
ρα. Ήσαν λοιπόν τά σχολεία ταΰτα τά έπι- 
στημονικά έργαστήρια, τά έτοιμάσαντα 
τοΰς άνδρας, οιτινες Ιθεσαν τό πϋρ είς τήν 
θρυαλλίδα τοϋ τηλεδόλου τοΰ συντρίψαντος 
τήν κεφαλήν υπερφιάλου θηρίου.
Οΰ μόνον δέ ήθικήνάρωγήν πρός τό Ιθνοςπα- 
ρέσχεν ό τόπος, άλλά και ύλικώς συνέδραμε 
διά της πυρίτιδος και τής βιβλιοθήκης του, 
τροφοδοτήσας τήν έκραγεΤσαν έπανάστασιν 
διά τών πυριτιδοδολων κατά τά δύο πρώτα 
2τη τοϋ ίεροΰ άγώνος.

Έκ τοΰ iv Λημητσάν») Ελληνικού σχολείου. 

 .— — ■-----------

Ε Ι Ι Ι Τ Π Σ  25  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Ι *

"Εργα δύο ύψίστης σημασίαςέπιδράσαν- 
τα  έπί τής άνθρωπότνιτος καί τών πε- 
πολιτισμένων λαών, θεία δντω; μυστήρια 
έτελέσθησαν σήμερον κατά δύο, λίαν 
άφεστώσκς άπ’ άλλήλων έποχάς. ‘Η ά- 
ναγέννησις της άνθρωπότητος καί άνά- 
στασις τοΰ ‘Ελληνικού γένους. ‘ Η υπέρ
τατη  άπόφασις της θείας προνοίας περί 
άπελευθερώσεως τοϋ ανθρωπίνου γένους 
διά τής έν τώ κόσμφ άποστολής τοΰ Σω- 
τήρος, Ιχοντος σύμβολον «άγαπατε άλ- 
λήλους,» άπο αλύπτετα ι διά τοΰ Γαβριήλ 
τη Θεομήτορι. ‘Ο ιεράρχης έν τ·/) μον·7) 
της Λαύρας εχων σύμβολον «ύπέρ π ίστε- 
ως καί πατρίδος,»καλεΐ τά  πολλαχοΰ 
διεσκορπισμένα τέκνα της ‘Ελλάδος είς 
έξέγεοσιν, υψώνει την σημαίαν τής έλευ
θερίας, δίδει τό σύνθημα «έλευθερία ή 
θάνατος,» σαλπίζει τό πολεμιστήριον σάλ
πισμα, δπερ ώς είς τάς φάραγγας καί 
τοΰς δρυμοίς βρυχηθμός λέοντ ς, άντηχεΐ 
άπό τοΰΊστρου μέχρι ’ Ιδης καί Άδριατι-  
κοϋ, αφυπνίζει τόν ύπό τόν ύπνον τής 
μακραίωνος δουλείας ‘Ελληνικόν λαόν, 
δστιςέγερθείς ώς είς άνθρωπος δρμά κατά 
τώνάγρίων όρδώνβαρβάρου φυλής,κηρύττ*;
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πόλεμον έξοντώοεως κράζων «θάνατος 
κατά τών τυράννων.*

Έν τώ  προσώπφ τοΰ Γερμανοΰ ή θρη
σκεία ·και τό έθνος συναντώνται, ή πίστις 
καί ·>ι πατρίς ταυτίζονται, έκπροσωπεΐται, 
ή Ιδέα τοΰ καθήκοντος, ‘Ελληνισμός καί 
Χριστιανισμός συνδέονται.

Καί δντως ό Χριστιανισμός ύπήοξεν α 
είποτε άρρήκτως συνδεδεμένος πρός τόν 
‘Ελληνισμόν. Έάν άνατρέξωμεν είς την 
ιστορίαν, θέλομεν εΰρει δτι ό Ε λ λ η ν ι 
σμός άφοΰ πλείσταςάλλαςΰπηρεσίας προσ- 
έφερεν είς την άνθρωπότητα, Ιχρησίμευσε 
καί ώς j/έσον ηθικές καί πνευματικές 
άναγεννήσεως. ίΗ συνενοΰσα τά  ϊθνη α 
δελφικώς, ή παρέχουσαπαοήγορονδιδί-σ/.α- 
λίαν, ή χάριν καί έ'λεον είς πάντας πα- 
ρέχουσα, ή την ψυχήν τοΰ ανθρώπου πλη
ρούσα γαλήνης καί έλπίδος, ν  ή θρησκεία, 
— διά της Ελληνικής γλώσσης ήδυνήθη 
νά έξαπλωθη άνά πό?σαν την γήν. ‘Η 
Ε λλάς  τό πάλαι έζεπροσώπει την Ιδέαν 
τοΰ Χριστιανισμού. Την Ελληνικήν φυλήν 
έξελέξαΐο δ κύριος, ΐνα φέρουσα έπ’ ώμου 
τόν σταυρόν, τό σύμβολον τοΰτο τοΰ υ 
πέρτατου πολι ισμοΰ, δοξάση αύτόν. *0 
"Ελλην, πιστός λάτρης τοΰ Ιδεώδους, Εν
θουσιώδης έργάτης πάσης υψηλής ιδέα , 
άνυψούσης τόν άνθρωπον τής ϋλης, προ- 
ώριστκι νά χρησιμεύση ώς στρατιώτης 
τοΰ λόγου καί υπέρ αύτοΰ νά θυσιάζηται 
μη ύποχωρών πρό τοΰ κινδύνου, ά λλ ’ έμ- 
μένων καί π ίπτων μεγαλυνόμενος. Ένώ 
δέ τοσαύτας καί τοιαύτας υπηρεσίας προσ- 
έφερεν ό ‘Ελληνισμός συμπάσ·/) τη άνθρω- 
πότητ ι ,  οΰ μόνον ΰπό τών μισαχρίστων 
καί άλλοδόξων κατεδιώχθη καί προΰπη- 
λακίσθη, άλλά καί ύπ ’ αΰτών τών ομο
θρήσκων καί όμοδόξων έκ φθόνου καί ϊ -  
νεκα ιδίων συμφερόντων έδεσμεύθη τάς 
χεΐρας. Ά ν τ ί  τοΰ μάννα χολήν, άντί τοΰ 
ΰδατος οξος. Ά λ λ ’ οί πεφωτισμένοι λαοί, 
ών ή καρδίαπάλλει έζ ϊΰγενών αισθημάτων 
καί οΰχί έξ ευτελών συμφερόντων, ών τό 
πϋρ τού ένθουσιασμού φλέγει τά  στήθη 
ή δέ ψυχή σκιρτ^Ε είς τό σάλπισμα τής 
έλευθερίας, οί λαοί οϊτινες ίμφοροΰντα; 
νπό τής ιδέας τής άδελφοποιήσεως τών

λαών, θέλουσι παρέλθει καί τήν ανάγκην 
νά άποπλύνωσι τον ρύπον, δν ένεκόλαψαν 
έπί τοϋ μετώπου των, νά έλκοούνωσι τό 
βάρος τής συνειδήσεώς των) νά άμείψωσι 
τελείως τόν άσθενή μέν τά σώμα, ισχυ
ρόν δέ τήν διάνοιαν, πνευματικόν δέ καί 
ηθικόν εΰεργετην τής άνθρωπότητος ‘Ελ
ληνισμόν; Είθε νά μην είνε μακράν ή 
στιγμή αυτη, ΐνα καί οΰτος λ.άβη τήν 
προσήκουσαν αΰτφ θέσιν.

®Β. 5^. Γ ριμ α ν η ς

Ε Ν  Ε Π Β Ι Σ Ο Δ Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
 Έπ\ τετρακόσια περίπου ετη έστέναζε

δυσφοροϋσα ή ‘Ελλάς ύπό τόν δαρΰν καί ά- 
χαριν τής τυραννίας ζυγόν. Παλλάκις δέ έν 
τω μεταξΰ διά πανωλέθρων άγωνων άποπει- 
ραθεΤσα νά απόσειση τοΰτον, άπέτυχε, μέχρις 
ου τή θεία συνάρσει ρί πατέρες ήμ.ών διά 
τοΰ κατά τό 1821 έκραγέντος πολέμου ήξι- 
ώθησαν άγωνιώντες νά ιδωσι μέν έκλεΤπον 
τό δούλειον έκεΤνο ήμαρ τότε, ΰποφώσκον δέ 
τό 7.υκαυγές τής έλευθερίας. Τοϋτο βεδαίως 
δέν ήδύνατο νά έπιτευχθή άλλοις είμή δι’ έ'ρ- 
γων ήρω'ίκών και σπανίων, ά’τινα ώς αστέρες 
φαεινοί διαλάμπουν πολλαχοΰ τής νεωτέρας 
‘Ελλ. ιστορίας παρά τε άνδρών και γυναι
κών εΰτόνως διαπονηθέντα.

Τοιαύτην πραξιν ήρωΐκήν και γενναίαν 
άναγραφής δήπου άςίαν έν τή ιστορία γι- 
γνώσκοντες καί παρ’ ήμΤν διαπραχθεΐσαν ύπό 
τής ‘Ελένης Ουγατρός Ματθαίου ΙΙόταγα 
κα'ι συζύγου Άνδ. Λιαροπούλου, δέν κρίνο
μεν άπο σκοποϋ νά έκθέσωμ,εν αΰτήν δημο
σία, μαρτυρούσαν άλλως τό εΰγενές ‘Ελλη
νικός Γορτυνίας αίσθημα, προελομένης θά
νατον μετ’ έλευθερίας και τιμής, ή δ ί ο ν δου
λικόν καί άτιμον. Και ηύτοκτόνησε μέν τό 
πάλαι ή περιώνυμος Λουκρητία ή Ρωμαία ή 
τοϋ Κοριλάνου πιστή και τιμία σύνευνος άλλ’ 
2πραξε τοϋτο ύποκύψασα έξ άνάγκης και δίας 
είς τήν άνόσιον τοϋ φαυ)*οτάτου έκείνου 
Σήςτου έπιθυμίαν (1). Ή  ‘Ελληνίς ομως

(1) L iv iu s  K is t .  L ib .  1.57.
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‘Ελένη έν άνθηρα ηλικία κα'ιαϋτη και μή- 
χηρ βρέφους θηλάζονχος αμίαντος διέταμε 
χό νημα χοϋ δίον» και άλώδητος παρέθετο 
εις χεΐρας τοϋ Κυρίου τό πνεϋμα, ΰπόδειγμ,α 
σπάνιον τιμής χοϋ ήρωισμ,οϋ άφεΐσα.

’Αγέρωχος και μ,εγαλαυχών ό υιός χοϋ 
Μεχμέτ-Άλη σαχραπου της Αίγυπτου Ίμ- 
δρα’ΐμ πασσά’ς διά τήν νίκην, ήν ήρατο έν 
Τρικόρφοις χήν 24 ’Ιουνίου 1825, «κατα- 
λίχών φρουράν άποχρώσαν είς Τρίπολιν, έ- 
πεχείρησε δεινοτάτην λεηλασίαν είς τάς 
παρά τόν ’Αλφειόν ντον Λάδωνα και τόν Εΰ- 
ρώταν χώρας.» (2) Διέταξε δέ άπο'σπασμα 
οτρατοϋ ΐνα πρώτον εις τήν Γορτυνίαν είσ- 
δάλτ) έν ω αϋτός μεθ’ έτέρου στρατού έλάμ- 
δανε τήν πρός Νάσους (Δάρα)'διά Λεδιδίου 
άγουσαν δημοσίαν, καί αυθημερόν άφικόμε- 
νος είς τόν Δαρί'ϊ/.ον κάμπον κατατκ^νωσεν 
είς Άραδαριαίς. Τόδ’ώςεΐρηταιΤουρκικόν α
πόσπασμα άπό Τριπόλεως διευθυνόμενον έ- 
φθασεν είς ‘Αλωήσταιναν και είσήλασε θρι- 
«μδευτικώς διά τοϋ Διασέλου είς Βυτίναν ώς 
και ετερον σύναμα άπό Λεδιδίου διά τών 
βρέων κατήρχοντο είς τό αΰτό σημεϊίν δηλ. 
χήν Βυτίναν, ήν καί έπυρπόληταν αίχμα- 
λωτίσαντες τήν οικογένειαν τοϋ Θεοδώρου 
Ταμπακοποΰλου και τήν τοϋ Τριανταφυλ- 
λίδου, άς ευρον είς Δρακότρουπαν.

Έτεραι οίκογένειαι Βυτιναίιον ήσαν κε- 
κρυμμ.έναι είς θέσιν Κότρονα βορείως της 
κώμης Γρανίτσης, έν αίς και ή τοϋ Άνδ. 
Λιαροποΰλου. Άναζητοϋντες δέ χριστιανούς 
οί διασταυροϋντες τήν χοίραν στρατιώται 
’Οθωμανοί περιέτυχον έκεΤ που τόν Πέτρον 
Λιαρόπουλον, 3ν άπέκτειναν, εί και Γλεγον 
«Μή φοδασΟε δέν σας πειράζομε». Το'τε ή 
‘Ελένη Λιαροποΰλου ίσταμένη παρά τό χεΤ- 
λος τοϋ κρημνοϋ, άφεΤσα χαμαί τό θηλάζον 
βρέφος καί μετ’ ανδρικής εΰτολμίας και ά- 
ποφάσεως άποτείνασα τόν λόγον πρός τόν 
«γρίως έπιτεθέντα Μουσουλμάνον «Στάσου, 
μουρτάτη, τφ ειπε, χριστιανή άληθής εύκο
λα δέν παραδίδεται είς τά χέρϊ,α τών άπί- 
ίτων, οϋδέ εύκολα άτιμ.άζεται» και ρίψασα 
έαυτήν κατά τοϋ κρημνοϋ πάραυτα έςέπνευ- 
σεν. Οί δέ όθωμανοι λαδόντες τό βρέφος 2- 
φερον είς τόν Ίδραΐμ. Μειαςυ δέ τών αιχ
μαλώτων ήν καί γυνή άπό της Ιωνικές 
Μαγνησίας λαλοϋσα καλώς τήν Τουρκικήν 
γ  λώσσαν, οτε δέ έπαρουσιάσθη πρός τόν 
ΙΙασσαν καί παρεκάλει αυτόν περι τοϋ βρέ- 

(2). ‘ Ιστορία Παπαρηγαπούλου σίλ· 1

φους, ήρώτησεν αϋτήν ό Ίδρα’ίμ «ποϋ εύρί- 
σκεται ό ’Αρχηγός Κολοκοτρώνης ; ή δέ ά— 
πεκρίνατο, οτι ώς γυνή δέν γνωρίζει τι περί 
τοϋ άρχηγοϋ. «Λυπηρόν, προσέθετο ό Πασ- 
σας οτι τοιοϋτον γενναΤον καί ικανόν άρχη- 
γόν έχοντες οί γκ^αοΰριδες δέν έκτιμώσιν 
α&τόν»,αίνιττόμενος τάς προηγουμένας ολέ
θριας έν τοΐς Έλλησιν έριδας * τοιοϋτον ήτο 
τό ήθος καί τών γυναικών έ'τι έν έκείνϊ] τγ} 
έποχϊ) καί τό αίσθημα !

’ ϋ κ  Β υ τ ί ν η ς  1 1 ζ .

Ε ΪΓ ι\ ί ίΜ Ο Σ ϊΛ Ή Σ  Ι Ι Κ Ρ Γ

(Προ; τους άγων-.στάς τοΰ 1821).

Μέ τά 'μάτια δαχρυσμένα πρό τοϋ τάφου σα;, πατέρίς, 
τά εδγνώμονα παιδιά σα; χάθε Μάρτη γονατίζουν· 
xa't στήνχρύασας τήν πλάχα τής ’περήφαναις ήμέραι; 
πιχράερχονταινά χλαύσουν,’ποΰπερνοϋνχαί οέ γυρίζουν.

Γ ιά  σας,’ποΰ γ^ά τή ζωι,μας άγχαλιάσαιε τό Χάρο, 
χαί έφαγατε μπαρούτη, χι" άναπνεϋσατε φωτνά. 
στίχου; μέσ’άπ' τήνχαρδιά μου,χα’ιδαφνόχλαδαΟάπχρω, 
χαί σ’ τόν τάφ’ σας Οά φέρω μέ δαχρύβρεχτη’μ α τ ιά ..

"Αγία νανα·. 'τούτηή μέρα, ’που’ τοΰ Γερμανοδτόχέρι 
ό σταιρός τής έχχλήοιας μας φοβερό ’γεινε οπαΟί.
Μά φωνή χρυφή μοΰ λέει, πώς ό χρόνος Οέ νά φέρη 
χ'ά'λληήμέρα, πού xar/έρ·. χα\ σπαθί 0’ άναστηΟή!

Ν αι ! Πατέρες, τά παιδιά σα; δέν 'λησμόνησαν άχόμα 
πώςε’φύτρωσ' ή ζωή τους μέσ’ τό αιμα τό 'ί.χό σας... 
Τό φωνάζει χάΟε πίτρα, χάΟε πέλαγο χαί χώμα· 
έχουν αίμ' άπ’ τήν χαρδ\ά σα; χα'ι άχοΰν τό στε

ναγμό σας ! 
Άθιίντ,σι Ε Π Ο ψ .

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ «ΧΛΟΗΣ.
κ. Εΰστ. Δηα. Πύργον. Επιστολή μετ 

επ ιταγής ώς χαί έτέοα έλήφθησαν εύχα- 
ριστοϋμ.εν. ’Αποδείξεις άπεστάλησαν· ά- 
ναμενοαεν. Τάς θερμά μιας συγχαρητήρια 
διά γνωστήν ύπόθεσιν. — κ. κ. Σ. Ν. Π,
Γ Κ, Σ. Φ, Δ. Π. Σ, Δ. Κ. Κ, Σ. Β, Ζ. 
Π, καί X. Μ. Πύργον. ΣυνδρομαΙ Ιλή- 
φθησκν· εΰχαριστούμεν. —  κ. Α Δ. Π. 
Φοιτητήν ’Αθήνα; Σκς ένεγρκψαμεν. εΰ- 
^αριστοϋμεν. Συνδρομή έλήφδη. Τό ά π ο - 
σταλέν δυστυχώς άκαταληλον διά τήν 
«Χλόην», προπάντων διά το μακροσκελές. 
Πεμψατε συντομώτερόν τι.  — κ. κ. Π. 
Μ. καί Γ. Α. Π. Εΰγνωμονοΰμεν.
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