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ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΙ 
Πίναξ IE' : Ό έν Λευκάδι κόλπος Βλιχό. 

)) Iς ' : Ό έν Λευκάδι κόλπος Σύβωτα. 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της ((Αρμονίας)) είναι ή διάδοσις της 
αληθείας δά πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδία εις 
την φίλοσοφίαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν, τήν έθνι-
κήν και χριστιανικήν άρχαιολογίαν. τά ελληνικά γράμματα έν γένει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστήμας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθιστά προσιτά εις τους "Ελληνας 
δι' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφομενα ξένη φωνη συνάδουσι 
πρός τόν άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας τών ξένων γλωσσών η 
και δι' άλλους λόγους δεν περιέρχονται ώς έπι τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ήμών. 

Πρός όσον ενεστι τελειοτέραν έπίτευξιν τούτων ή ((Άρμονία μετ' 
ίδιας προσοχής θά παρακολουθεί την φίλολογίκήν κίνησιν της τε Έλλά-
δον και της αλλοδαπής, ού μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενοι 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αύτης, άλλά και άνα-
πτΰσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξιων λόγου. 

"Οθεν και παρακαλοΰμεν πάντα εκδίδοντα νέον σύγγραμμα, όπως πέμπη 
ήμϊν εν άντίτυπον αϋτοΰ, η όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμίν τουλάχιστον την εκδοσιν. 

Ή a Αρμονία)) θέλει φιλοξενεί έν ταίς στήλαις αΰτης πάσαν έπι-
στημονικην διατριβην εγκρινομένην προηγουμένως ΰπό της πρός τον 
σκοπόν τοΰτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μ.η προσκροΰουσαν 
είτε αμέσως είτε εμμέσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά
γματα τοΰ Ευαγγελίου. 

Ή ((Αρμονία Β εκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 
τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 8°" μετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-
τηματι η και εντός τοΰ κεμένου. 

Έκαστον τεΰχος τιμάται δραχμής (έν τώ έξωτερίκώ φράγκου χρυ
σού), η δ' έξάμηνος συνδρομή δραχ. 5 (έν τω έξωτερίκώ φρ. χρ. 5) 
και ή ετησία δραχ. 10 (έν τώ έξωτερίκώ φρ. χρ. 10). 

Οσοι τών κ. κ. συνδρομητών δεν κατέβαλον άκόμη την συνδρομην 
αυτών παρακαλοΰνται νά πέμψωσιν αύτην 

οι μεν έν Ελλάδι και τη Ανατολή 

πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, εν Αθήναις, όδ. 
Πανεπιστήμιου 53, 

οι δ' έν τη Δυτική, Ευρώπη 

πρός τόν Herrn CARL FR. FLEISCHER. Buchhandler, Leipzig, 
Salomortstrasse 16, μετά της έξης σημειώσεως pour compte 
de MM. Barth & von Hirst a Athenes. 



Ή σύνταξις της Αρμονίας συνιστά τοις άναγνώσταις 
αΰτης τό έγκριτον περιοδικόν : 

"BESSARIONE„ 
PUBBLICAZIONE PERIODICA DI STUDI ORIENTALI 

DIREZIONE: ROMA —S. PANTALEO. 3. 

To περιοδικόν τοϋτο δημοσιεύεται κατά μήνα εις ογκώδες 
τεύχος, περιλαμβάνει δέ πλείστας μελετάς αναφερόμενος 
ιδίως είς την φιλολογιαν και τάς Ανατολικας Έπιστήμας. 

Τιμή συνδρομης δια τό εξωτερικόν φρ. χρ. 12. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 
1) Τό περιοδικόν κΠαρνασσόςΗ (τόμοι 17). 
2) Τό Άττικόν ήμερολόγιον Άσωπίου (τόμοι 24). 
3) Τό Έθνικόν ήμερολόγιον Βρετού (Παρίσιοι 1861-1871). 
4) 'H έφημερις κΚλειώ" της Τεργέστης (τά πρώτα 12 έτη). 
ΣΗΜ. Περιέχει έν τη έπιφυλλιδι και έν ταϊς στήλαις πλεί-

στας σπουδαίας πραγματείας. 
5) Ό Γαλλικός χάρτης της πρώην Ελλάδος (έν φύλλοις). 
Πάντα έν άριστη καταστάσει. 
Άπευθυντέον πρός τήν Δίαχείρίσιν της Αρμονίας. 

Εκ του Τυπογραφείου Εστίας Κ.Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη - 2575 
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((Τό δίπλωμα της ευγενείας τη; Ιθάκης είναι ή "Ομηρική ποιησις' 
άλλ' όσον σεβαστή, είναι ή άρχαιότης του εγγράφου τούτου, τόσον περι-
μ.=άχητος μέχρις ημών είναι η άξια αϋτου. Είναι ή Ιθάκη τοΰ Όμηρου 
σκιώδες τι και κύθαίρετον πλάσμα της φαντασίας ποιητοΰ τίνος γινώ-
σκοντος μονον της Μικρας Ασίας τά παράλια, η υφίσταται πράγματι 
έν τη τραχεία εκείνη ράχει, ητις υπό γραφικών κόλπων διασχιζομενη 
ΰψοΰται έκ της θαλάσσης έπι της ανατολικής πλευράς της Κεφαλλη
νίας ; ') Οϋτως ήρωτησε πρό τίνων ετών ό γεωγράφος Partsch έν 
μονογραφία περί Κεφαλληνίας και Ιθάκης, έκδοθείση, τω 1890, μετα-
φρασθείση δε και εις την Έλληνικήν ΰπό Λ. Γ. Παπανδρέου. *Αν έγραφε 
σήμερον, θά προσέθετε και τρίτην έρώτησιν : "η μηπως είναι άλλη τις 
έκ των έν τη περί την Κεφαλληνίαν θαλασσή κείμενων νήσων ;)) Διότι ήδη 
τω 1894 Γερμανός τις Draheim υπέδειξεν ότι πρέπει νά ζητησωμεν 
τήν νήσον του Οδυσσέως έν τη Λευκάδι, η δε νέα αϋτη ΰπόθεσις, 
απαρατήρητος σχεδόν μείνασα τό κατ' αρχάς, προσέλαβε μεγίστην 
σημασίαν, οτε πρό τίνων εβδομάδων ο διευθύνων γραμματεύς της έν 
Αθήναις Γερμανικής Αρχαιολογικής Σχολής κ. Dorpfetd έν συνεδρία 
τινι έπισημως ΰπέβαλεν αϋτην τοις παρευρισκομένοις ώς πόρισμα των 
έπι άμφοτερων των νήσων, αιτινες φέρουσι σήμερον τά ονόματα ((Ιθάκη)) 
και κΛευκάς)), ερευνών αύτοϋ. Πριν ετι γίνη αύτώ γνωστόν 5τι ΰπό 
τίνος άλλου έξεφράσθη ή γνώμη αϋτη, ειχε παρ' αύτω σχηματισθή ή 
πεποίθησις ότι ή περιγραφή, ην παρέχει αυτός ό "Οδυσσεύς περί της 
πατρίδος του ηκιστα συμβιβάζεται πρός την σήμερον καλουμενην Ιθά-
κην, τουναντίον δέ πληρέστατα πρός την Λευκάδα. 

Επιβεβαίωσε δε κατά τι την τοιαύτην πεποίθησιν τό γεγονός ότι 
ούτε δια των πρό 40 ετών ύπό τοϋ Schliemann περ: τό ορος Άετόν 
γενομένων ανασκαφών ούτε διά τών πρό τίνος ύπ'αύτοϋ τοΰ κ. Dorpfeld 
έκτελεσθεισών άνεκαλύφθησαν επί της σημερινές Ιθάκης λειψανα τοΰ 
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λεγομένου Μυκηναϊκού πολιτισμοΰ. Άλλα τοΰτο βεβαίως έχει μόνον 
δευτερεύουσαν σημασίαν. Είναι ένδεχόμενον νά εύρεθώσιν άκόμη τοιαύτα 
λείψανα ό'που δέν αναμένει τις αυτά, άφοΰ και ή Ακρόπολις των Αθη
νών καίπερ έπι τοσαΰτα έτη άνερευνηθείσα αίφνης παρέσχεν ούτως ειπείν 
οικειοθελώς τούς έξοχους εκείνους θησαυρούς αρχαϊκής τέχνης, ούς θαυ-
μάζομεν νυν έν τώ έκεϊ μουσείω' δικαιούμεθα δέ τοσούτω μάλλον νά 
ειπωμεν τοΰτο, καθ' όσον έν τω βορείω τμηματι της Ιθάκης, ακριβώς 
ένθα ζητείται ύπό τών νεωτέρων αρχαιολόγων ή πόλις τοΰ Όδυσσέως, 
άνεκαλύφθη πράγματι πρό τίνων ετών κιονόκρανόν τι άρχαιότατον όλως 
άγνωστου ρυθμοΰ. Πάντως δέ πρέπει νά έχωμεν ύπ' όψιν ότι ή νήσος 
κατωκείτο ύπό τοΰ αΰτοΰ Ελληνικού φύλου ύφ' ού και η Λευκάς, και 
βασιλείς η ηγεμόνας ειχε και ανάκτορα έν αύτη θά ύπηρχον, άδιάφορον 
άν έξηφανίσθη πάν ιχνος αυτών η άν καλύπτωνται άκόμη ύπό της 
γης τά λείψανα. "Οθεν φαίνεται ήμϊν ορθότερον νά μη γίνη λόγος, του
λάχιστον έπι τοΰ παρόντος, περί τοιούτων μνημείων, όταν συζητώμεν 
περί τοΰ ζητήματος, αν η σημερινή Ιθάκη είναι όντως ή καθ' Όμηρον 
πατρίς τοΰ Όδυσσέως. 

Άλλά πώς είναι δυνατόν νά ύπάρχη ζητημα περί Ιθάκης, άφοΰ η 
παράδοσις τών Ελλήνων άπό τών πρώτων ιστορικών μαρτυριών ανα
γνωρίζει ώς την παρ' Όμηρω Ιθάκην νην και σήμερον τό όνομα τοΰτο 
φέρουσαν νήσον ; 

Μεταξύ τών χρόνων, ων τά συμβάντα κατοπτρίζονται έν τοις Ομη-
ρικοϊς έπεσι, και εκείνων, καθ ούς ηρξατο ή γνωστή ήμίν διά της ιστο
ρίας δράσις τών ελληνικών φύλων, τ. έ. η ιστορική παράδοσις, κείται 
περίοδος πλήρης περιπετειών και μεταβολών μεγίστων, καθ'ην κατε-
στράφη τελείως ό Μυκηναϊκός λεγόμενος κόσμος, καθ' ην άπεσβέσθησαν 
άπό της επιφανείας της Ελλάδος ού μόνον σχεδόν άπαντα τά ίχνη αύτοΰ, 
άλλ' έν μέρει και αυτά τά όνόματα τών τόπων έν οίς ύπήρξεν. Ούτως έκ 
τών τεσσάρων νήσων, ας απαριθμεί ό ποιητής της Οδύσσειας έν τώ δυτι-
κωτάτω τμήματι της Ελλάδος, δύο απώλεσαν τά ονόματα αυτών. Δέν 
γινώσκομεν ασφαλώς, τίνες είναι αί Όμηρικαί νήσοι Δουλίχιον και Σάμη. 
"Οπως δε τά ονόματα ταΰτα άνευ βεβαιότητος άνεδίδοντο ηδη κατά 
την αρχαιότητα ύπ' άλλων εις άλλας νήσους, ούτω δυνάμεθα ν' άμφι-
βάλλωμεν και περί τοΰ αν δικαίως οι αρχαίοι άπέδιδον τη ποός ανα
τολάς της Κεφαλληνίας κείμενη νήσω τό όνομα της πατρίδος τοΰ Οδυσ
σέως. Αί νήσοι έκείναι, τό πάλαι ούσαι ούτως ειπείν ό αριστερός βραχίων 
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τοΰ Έλληνισμοΰ, άπεσχίσθησαν τοΰ κορμοΰ αύτοΰ διά τών μεταβολών 
ας συμπεριλαμβάνομεν ύπό τό όνομα της καθόδου τών Ηρακλείδων, 
άγνωστοι δέ μείνασαι έπι αιώνας περιήλθον πάλιν εις συνάφειαν μετά 
τοΰ νεωτέρου Ελληνισμοΰ. τοΰ αναπτυχθέντος έπι τών ερειπίων τοΰ 
Όμηρικοΰ, άφ' ού ηρξαντο μεγαλεπήβολοι εμποροι, ώς οι Κορίνθιοι, νά 
έκτείνωσι τους πλους αυτών και έπι τήν πρός δυσμάς θάλασσαν. Άρα 
δέν αποκλείεται έκ τών προτέρων ότι τό ονομα Ιθάκη, όπερ έδωκαν οί 
νεηλυδες εις την παρά την Κεφαλληνίαν βραχώδη νήσον, εσφαλμένως 
ετέθη αυτή,, πάντως δη παράδοσις, ήτις τήν όνομασίαν ταύτην εδέχθη 
ώς όρθην, μόνον έπι τοσοΰτον έχει άποδεικτικην δύναμιν έφ' όσον συμ-
φωνει πρός τάς βάσεις έφ' ών ερείδεται τό όνομα αυτό καθ' εαυτό, έπι 
τών λέξεων δηλον ότι τών Όμηρικών επών. "Οθεν όλον το έν λόγω 
ζήτημα στρέφεται περί τό κείμενον τών έπων τούτων και δή κυρίως 
της Οδύσσειας. 

Διά την έξέτασιν ταύτην τοΰ κειμένου, ητις πρέπει, ειρήσθω τοΰτο 
έν παρόδω, ώς πάσα έπιστημονική έρευνα νά μείνη ανεπηρέαστος ύπό 
προσωπικών η πατριωτικών αισθημάτων, μεγίστης σπουδαιότητος είναι 
τό γενικώτερον ζήτημα περί τοΰ ενιαίου η μη της Όδυσσειας. Διότι 
εάν αύτη δέν είναι τό έργον ενός και μόνου ποιητοΰ αλλά πλειοτέρων, 
τότε αί περί Ιθάκης γνώσεις η και μόνον γνώμαι ενός τούτων δύνανται 
νά διαφέρωσι τών άλλων εξ αυτών, και ού μόνον τοΰτο, άλλά π. χ. ό 
καθ ύπόθεσιν ποιητή,ς τοΰ Ι η Θ' αιώνος, εις ον Οφείλεται ό πυρήν 
της Οδύσσειας, ό νόστος τοΰ Όδυσσέως, Ίσως έγίνωσκε καλώς ότι ώρι-
σμένη τις νήσος ήτο όντως ή πατρίς τοΰ Οδυσσέως και έκαλειτο Ιθάκη, 
άλλος δέ μεταγενέστερος ποιητής, ό προσθείς κατά τόν Η' αιώνα την 
ραψωδίαν α, έξελάμβανεν ώς Ιθάκην άλλην νήσον, έκείνην δήλα δη εις 
ήν οί άνω ρηθέντες νεήλυδες, μη γνωρίζοντες την άληθειαν, έδωκαν 
αυθαιρέτως τό όνομα εκείνο. Και όντως οί φιλόλογοι, και οι συντηρητι-
κώτατοι άκόμη, άναγνωριζουσι σήμερον την διά πειστικωτάτων επιχει
ρημάτων άποδειχθείσαν άληθειαν ότι τουλάχιστον τό α και τό ω της 
Όδυσσείας είναι προσθηκαι μεταγενεστέρων ποιητών, ώς και τήν πιθα
νότητα ότι άλλος ό ποιητής τής Τηλεμαχείας, άλλος ό τοΰ νόστου τοΰ 
Όδυσσέως. Άν έγινώσκομεν άκρβώς την χρονολογικην σειράν τών δια
φόρων μερών τοΰ έπους, βεβαίως τοΰτο ηθελεν ωφελήσει ημάς τά μέγιστα 
και ώς πρός τό προκείμενον ζήτημα. Ως δ' όμως έχουσι τά πράγματα, 
φρονιμώτερον φαίνεται νά τηρησωμεν μάλλον έπιφυλακτικην στάσιν, 
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παραδεχόμενοι έπι τοΰ παρόντος ώς μεταγενέστερα μερη μόνον εκείνα 
άπερ αναμφιβόλως ηδη απεδείχθησαν ώς τοιαύτα. 

Ακριβώς έν τω πανθωμολογουμενως παλαιοτάτω μέρει, τώ νόστω 
τοΰ Οδυσσέως, εύρίσκομεν τό χωρίον έν ώ ό Οδυσσεύς ορίζει τήν γεω-
γραφικήν θέσιν της Ιθάκης ώς πρός τάς πλησίον νήσους (ι 21 κέ.): 

ναιετάω δ' Ιθάκην ευδήελον έν δ' ορος αυτη 
Νηριτον εινοσιφυλλον αριπρεπες αμφί δε νήσοι 
πολλαι ναιετάουσι μάλα σχεδόν αλλήλησιν, 
Δουλίχιόν τε Σάμη τε και υληεσσα Ζάκυνθος. 
αυτή δε χθαμαλή πανυπερτάτη ειν άλι κειταί 
προς ζόφον, αί δε τ ανευθε προς ήόα τ ήελιόν τε' 
τρηχει, άλλ' αγαθόν κουροτρόφος. 

Δικαίως ό κ. Dorpfeld προτείνων τήν αύτοΰ θεωρίαν δίδει τώ 
χωριω τούτω την πρώτην μεταξύ τών αποδείξεων του θεσιν, πάσα δέ 
περί της ταυτότητος η μη της "Ομηρικής και της σημερινής Ιθάκης έρευνα 
άπό τούτου ώς αφετηρίας πρέπει νά όρμάται. Έν τούτοις τό χωρίον 
παρέσχε τοις έρμηνευταίς ουκ ολίγα πράγματα και, ώς συχνάκις συμ-
βαίνει, επειδή δέν κατενοήθη αρκούντως, έκηρύχθη ύπό τίνων ύποβολι-
μαίον. Καθ ημάς ουδεμία δυσκολία υπάρχει, μόνον δέ περί της σημα
σίας μιας και μόνης λέξεως δύναται τις ν' άμφιβάλλη. Τι σημαίνει 
((κείται χθαμαλή;)) Τό κεύδήελον)) της νήσου και τό ((άριπρεπές)) τοΰ 
έν αύτη όρους άπαγορεύουσι νά έρμηνεύσωμεν τό ((χθαμαλή ώς συνή
θως, ουδέ φαίνεται ότι εύστοχοΰσιν οί έρμηνεύοντες ((έχουσα χθαμαλάς 
άκτάς)), διότι δεν υπάρχει λόγος νά περιορίσωμεν τήν σημασίαν τοΰ 
επιθέτου εις μόνας τάς άκτάς της νήσου. Τουναντίον δέ τό άσύνδετον 
((χθαμαλή πανυπερτάτη πρός ζόφον)) υποδεικνύει ότι ένταΰθα πρόκειται 
ουχί περί της φυσικής ποιότητος, άλλά περί της γεωγραφικής θέσεως 
της νήσου. Τοΰτο έννοήσας ήδη ό Στράβων ήρμήνευσε ((τη αντικρύ 
ήπείρω πρόσχωρος)), βεβαίως άμεσως ή εμμέσως όρμώμενος άπό τοΰ 
γεγονότος ό'τι πάντα τά παράλια λέγονται χθαμαλά, τουναντίον δέ πάσα 
κίνησις άπό της παραλίας είτε εις τήν άνοικτήν θάλασσαν είτε εις τά 
ένδον τής χώρας δηλοΰται δια τοΰ ρήματος ((άνάγεσθαι))* γνωστόν 
δ' είναι ότι ή ανοικτή θάλασσα παρά Λατίνοις έκαλείτο άπλώς altum 
ήτοι ((τό ύψηλόν)). Κατά ταύτα τό ((κείται χθαμαλή" είναι άντίθετον 
τώ ((κείται έν τή ανοικτή θαλάσσην. Έάν παραδεχθώμεν τήν έρμηνείαν 
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ταύτην, παρίσταται ό Οδυσσεύς ώ; λέγων ταύτα έν αύτη τη νήσω 
αύτοΰ ευρισκόμενος. Δυνάμεθα όμως και νά φαντασθώμεν ότι ό ποιητή; 
περιέγραψε τήν θέσιν τή; νήσου ώ; παρουσιάζεται ει; τόν πλέοντα 
άπό τής Πελοποννήσου πρό; τά; νήσου; εκείνα;. Νήσος τι; μακρόθεν 
δρώμενη φαίνεται τώ ναυτιλλομένω χαμηλότερον κείμενη, όσον δέ πλη
σιάζει ούτο; πρό; αυτήν τοσούτω μάλλον ύψοΰται έκ τών υδάτων έάν 
λάβωμεν τό φαινόμ.ενον τοΰτο ύπ' όψιν, δέν θά είναι άτοπον νά παρα-
δεχθώμεν ότι ό ποιητή; ήδύνατο κάλλιστα νά σύνδεση μετά τή; έννοια; 
τοΰ ((μακράν)) τήν τοΰ ((χθαμαλώς)), ώς συμβαίνει και έν τη σημερινή 
γλώσση, παρά ταίς έννοίαι; ((χαμηλά)), κκάτω)), κβαθειά)), και νά δώση 
ει; τό ((κείται χθαμαλή)) τήν σημασίαν τοΰ ((κείται μακράν)). Έν τοι
αύτη δέ περιπτώσει έτι κάλλιον άρμόζει τό άσύνδετον ((χθαμαλή πανυ-
περτάτη προ; ζόφον)), διότι τό τελευταίον τοΰτο είναι τότε έπεξήγησις, 
ακριβέστερο; προσδιορισμός τοΰ πρώτου. 

Έάν δέ προσθέσωμεν ακόμη ότι το ((άμ.φί)) οϋδόλω; σημαίνει μόνον 
τό ((κύκλω πέριξ)), άλλά και άπλώ; τό ((πλησίον)) ή ((ει; τό μέρο; εκείνο 
περί ού έγένετο λόγο;)) και ότι τό ((ζόφο;)), ώ; δηλοΰσι τά αντίθετα "πρός 
ήόα τ ήέλιόν τε)), σημαίνει τήν δύσιν τοΰ ήλιου, δυνάμεθα ώ; έξη; νά 
μεταφράσωμεν τό χωρίον : Οικω την περιοπτον 'Ιθάκην εν αντη έπαρ
χει ορος, τό δενδρώδες Νήριτον, το μεγαλοπρεπές. Εις δέ το μέρος 
εκείνο κεινται πολλαί νησοι πολυ πλησίον αλλήλαις, Δουλίχιον και Σάμη 
και η δασώδης Ζάκυνθος. Αυτή μέν κειταί μακράν, η πλησιον της 
ηπείρου, πασων τελευταία εν τη θαλάσση προς το σκότος (δυσμάς), αί 
δ' άλλαι πορρωτερω προς τήν εω και τον ήλιον. Καί είναι μέν τραχεια, 
αλλα καλή νά τρεφη άγαθούς άνδρας*. 

Χαρακτηριστικωτατον έν τώ χωριω τούτω είναι τό ρητώς λεγόμενον 
ότι αί άλλαι τρεις νήσοι κείνται πολύ πλησίον αλλήλων, απέχει δ' άπ' 
αυτών ή Ιθάκη. Τοΰτο και μόνον ήδύνατο νά καταστήση τήν ίδέαν ότι 
ταύτα λέγονται περί τής σήμερον καλούμενης Ιθάκης, λίαν άκροσφαλή. 
Άλλά και τά λοιπά ουδόλως συμφωνοΰσι, καθ' όσον τουλάχιστον ήμεί; 
δυνάμεθα νά κρίνωμεν, πρό; ταύτην. ητι; κατέχει τήν βορειοανατολικήν 
πλευράν τή; Κεφαλληνία; και δέν δύναται άρα νά είναι ή δυτικωτάτη 
τών εκεί νήσων. Ό μόνο; προσπάθησα; μετά τινο; πιθανοτητο;, άλλά 
μόνον φαινομενική;, νά συμββάση τά πράγματα, είναι ό ήδη μνημο-
νευθείς γνωστός γεωγράφος κ. Partsch. Ούτος παρετήρησε και διά 
πολλών αποδείξεων κατέστησεν άναμφίβολον ότι ή διεύθυνσις καθ 
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ην εκτείνεται ή σειρά των Ιονίων νήσων δεν ήτο ακριβώς γνωστή 
παρ άρχαιοις και νεωτέροις. Ενώ ή γενική διεύθυνσις των νήσων είναι 
νοτιανατολική, ή δε των τεσσάρων άπό της Λευκάδος μέχρι τής 
Ζακύνθου καθαρώς νότιος, έπιστεύετο ότι είναι ανατολική. "Οθεν εικάζει 
ότι ή τοιαύτη σφαλερά γνώμη υπόκειται και ταΐς λέξεσι τοΰ Όμήρου, 
ότι δε μεταβληθείσης κατά διάνοιαν τής θέσεως τών νήσων συμφώνως 
πρός αυτήν, τοποθετείται και ή σημερινή Ιθάκη κατ' εύχήν. Άλλ' 
όσον όρθή και άν είναι ή παρατήρησις τοΰ κ. Partsch αυτή καθ' 
έαυτήν, νομίζομεν ότι σφάλλεται έν τώ συμπεράσματι. "Εν βλέμμα έπι 
τοΰ χάρτου αποδεικνύει ότι, ίνα έλθη ή Ιθάκη πρός δυσμάς τής Κε
φαλληνίας, ής πράγματι κατέχει τήν βορειανατολικών πλευράν, δέν αρκεί 
ή τοιαύτη στροφή τών νήσων. Δέν διστάζομεν νά παραδεχθώμεν ότι ό 
κ. Partsch θέλων νά άποδείξη τήν σημερινήν Ιθάκην ώς τήν Όμηρι-
κήν, παρεσύρθη εις τό σφάλμα του, ώς πολλάκις συμβαίνει, ύπό τοΰ άγαν 
μεγάλου ζήλου. Πρός τούτοις ό "Ομηρος ομιλεί περί τεσσάρων νήσων, 
ών δυτίκωτάτη νά είναι ή Ιθάκη' έάν δέ δύο ες αυτών είναι ή 
Ζάκυνθος και ή Κεφαλληνία, τρίτη δε ή Ιθάκη, ποία είναι ή τετάρτη ; 
Φαίνεται ότι διά τόν λόγον τοΰτον τινές τών αρχαίων γεωγράφων 
ένόμιζον ότι ύπό τό Δουλίχιον και τήν Σάμην πρέπει νά έννοήσωμεν 
τά δύο τμήματα τής Κεφαλληνίας, άπερ μόνον δι' ίσθμοϋ συνέ
χονται. Άλλ' ή εικασία αύτη είναι όλως άφθαίρετος' ό ίσθμός εκείνος 
δέν έκαλύπτετο ύπό τοΰ ύδατος κατά τούς χρόνους ους περιγράφει ό 
Όμηρος, ώς άποδείκνυται και έκ τών έπ' αύτοΰ λόφων. Δέν δικαιού-
μεθα όθεν νά ίδρύσωμεν έπι μιας υποθέσεως έτέραν και νά έρμη-
νεύσωμεν όλως σοφίστικώς τάς σαφεστάτας τοΰ Όμήρου λέξεις. Τις 
είναι λοιπόν ή τετάρτη τών νήσων εκείνων ; Άναμφιβολως ή Λευκάς, 
διότι ουδεμία άλλη άξια λόγου νήσος κείται εκεί έν τή θαλασσή, ήτις 
ήδύνατο νά μνημονευθή ώς άποτελοΰσα μετ' εκείνων τό βασίλειον τοΰ 
Οδυσσέως. Έν τούτοις θά ειπη τις ότι ή Λευκάς δέν δύναται νά συμ-

περιληφθή εις τάς νήσους τοΰ Όδυσσέως, διότι δέν ήτο νήσος, άλλά 
χερσόνησος, νήσος δέ κατέστη μόλις άφ' ού οι Κορίνθιοι, εγκατασταθέντες 
έπ' αυτής κατά τόν Ζ' π. Χ. αιώνα, διώρυξαν τόν συνδέοντα αυτήν 
πρός τήν αντίκρυ ήπειρον ϊσθμόν. Εις τήν παρατήρησιν ταύτην δυνά
μεθα ν' άντιτάξωμεν τάς έρευνας τών νεωτέρων γεωγράφων και 
γεωλόγων, άποδειξάντων ότι τουναντίον ή Λευκάς τό πάλαι ύπήρξεν έν 
πολύ μείζονι βαθμώ νήσος ή τά νΰν. Άεννάως έφέρετο και φέρεται 
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εισέτι ύπό τών θαλασσίων κυμάτων άπό τής δυτικής ακτής άμμος πρός 
τήν βορειανατολικών παραλίαν, ένθα καθιζάνουσα καθιστά τήν θάλασ
σαν άβαθη και τείνει νά ένώση τήν νήσον πρός τήν ήπειρον.'Ότε οί Κορίν
θιοι ίδρυσαν έν Λευκάδι τήν Ομώνυμον πόλιν, κατενόησαν τήν ανάγκην 
νά έκβαθύνωσι τήν εκεί θάλασσαν, ίνα διέρχωνται εύκολώτερον και 
άσφαλέστερον τά πλοία διά τοΰ πορθμού' τοΰτο δ' έγένετο κατά πασαν 
πιθανότητα πρός βορράν τής σημερινής πόλεως, ένθα έπι τής ύπό τής 
προσκομιζόμενης άμμου σχηματιζόμενης γλώσσης έν τοις ύστερον έκτί-
σθη τό φρούριον τής άγιας Μαύρας. "Οτι δέ ό πορθμός και παρά τή 
αρχαία πόλει ουδέποτε υπήρξε τεχνητός, ώς είκασαν τίνες, αποδεικνύει 
τό γεγονός ότι κατά τό στενότατον σημείον έχει άκόμη πλάτος 200 
μέτρων, όπερ είναι όλως δυσανάλογον πρός τεχνητόν πορθμ.όν. 

Άν δέ ού μόνον δικαιώμεθα άλλ' όφείλωμεν νά περιλάβωμεν εις τόν 
αριθμόν τών τεσσάρων εκείνων νήσων και τήν Λευκάδα, τότε ή παρα-
τήρησις τοΰ κ. Partsch περί τής εσφαλμένης τοποθετήσεως αυτών 
προσλαμβάνει ίδιάζουσαν όλως σημασίαν. Διότι τοτε και μόνον τότε 
έχομεν σειράν τεσσάρων νήσων αιτινες, έκτεινόμεναι πράγματι άπό βορρά 
πρός νότον, διά τής κατά διάνοιαν εκείνης μεταβολής τής τοποθετήσεως 
έρχονται ούτω πως ώστε μία εξ αυτών, ή Λευκάς, νά κείται πασών 
τελευταία πρός δυσμάς. Μόνον τότε έχουσι σημασίαν θετικήν αί λέξεις 
τοΰ Όμήρου, ειδεμή δέν παριστώσι πραγματικόν, άλλά φανταστικόν 
κόσμ.ον. 

Τό ότι ή Λευκάς εθεωρείτο ώς ή δυτίκωτάτη νήσος, καταφαίνεται και 
έκ τοΰ ω τής Οδύσσειας (στ. 11 κέ.). Ένταΰθα ό Έρμής προπέμπων 
τάς ψυχάς τών μνηστήρων εις τόν "Αδην, διέρχεται τόν ώκεανόν, τήν 
Λευκάδα πέτραν», τάς πύλας τοΰ Ήλιου και τόν δήμον τών Ονεί
ρων. Τοΰτο, ώς παρατηρεί ορθώς αυτός ό κ. Partsch, σημαίνει Οτι 
παρά τοις 'Έλλησι τοΰ Αιγαίου πελάγους και τής ηπείρου Ελλάδος 
ή άξενος λευκή ακτή τής Λευκάδος έπι τινα χρόνον εθεωρείτο τό έσχατον 
όριον τών θαλασσών τής πατρίδος των, τό κυριώτατον σημείον ένθα 
ήρχιζον τά άγνωστα μέρη του δύοντος ηλίου ούτως ώστε έν τή άντι-
λήψει αυτών τό άπό τής Λευκάδος πέτρας αλμα έξισοΰτο σχεδόν πρός 
τόν θάνατον. Ή νήσος έφ' ής ευρίσκεται ή πέτρα αύτη, τ. έ. ή σημε
ρινή Λευκάς, ήτις κατά πάσαν πιθανότητα άπ' εκείνης ώνομάσθη, πρέ
πει νά είναι ή δυτίκωτάτη πασών. Υπό τήν έποψιν ταύτην το χωρίον 
τοΰ ω έχει και αυτό μεγάλην διά τό προκείμενον ζήτημα σημασίαν, 
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καίτοι τό ω απεδείχθη μεταγενέστερα προσθήκη και είναι ένδεχόμενον 
ότι ό ποιητής αύτοΰ είχεν όλως άλλας ιδέας περί Ιθάκης η ό τοΰ νόστου 
τοΰ Όδυσσέως. 

Άντιφάσκον προς την θεωρίαν τοΰ κ. Dorpfeld φαίνεται έκ πρώτης 
όψεως χωρίον τι έν τώ α τής Οδύσσειας (257 κέ.), έν ω ή Αθηνά ύπό 
τήν μορφήν τοΰ Μέντου, βασιλέως τών Ταφιών, λέγει ότι ό Οδυσσεύς 
επιστρέφων παρά τοΰ Ιλου, υιοΰ τοΰ Μερμέρου, έξ Εφύρας διήλθε διά 
τής Τάφου' επειδή δήλα δή ή Εφύρα ώς πόλις τοΰ Μερμέρου τοποθετείται 
εις τήν Θεσπρωτίαν, ώς Τάφος δέ θεωρείται τό σημερινόν Μεγαλονήσι, 
εξάγεται ή εξής σειρά τών τόπων : πρός βορράν εκείτο ή Θεσπρωτία, έν 
τώ μέσω ή Τάφος, πρός νότον ή Ιθάκη. Έν τούτοις εις τό χωρίον τούτο 
δέν δυνάμεθα νά στηριχθώμεν. Τό α τής Οδύσσειας είναι συνονθύλευμα 
πολύ μεταγενέστερον πάντων τών άλλων μερών τής Όδυσσείας (βλ. 
κυρίως von Wilamowitz έν Homer. Untersuch. 1884 σ. 7 και 
25)' ή θέσις τής Τάφου είναι εντελώς άγνωστος (βλ. και Α.Μηλιαράκην έν 
Γεωρ. τής Κεφαλληνίας κλ. σ. 210 κε.), επίσης δ' ή τοποθέτησις τής 
Εφύρας είναι πολύ επισφαλής, καθ' όσον έν β 325 κέ. μανθάνομεν ότι 
Έφύρα παράγουσα δηλητήρια εκείτο έν 'Ήλιδι. Τά αυτά λεκτέον περί τοΰ 
χωρίου α 182 κέ., έν ώ ό αυτός Μέντης διηγείται Οτι μεταβαίνει εις 
((Τεμέσην)), ίνα κομίση εκείθεν χαλκόν. Διότι ποΰ έκειτο ή Τεμέση αύτη ; 
έν τή κάτω Ιταλία ή έν Κύπρω ; Έν τή μιά περιπτώσει ορίζεται ή 
θέσις τής Ιθάκης όλως διάφορος ή έν τή ετέρα.'Ως δ' ειπομεν και ανω
τέρω, και άν όντως ό ποιητής τοΰ α έθεώρει ήδη τήν σημερινήν Ιθάκην 
ώς τήν ύπό τοΰ ποιητοΰ τοΰ αρχαίου πυρήνος τής Οδύσσειας περιγρα
φομένων νήσον τοΰ'Οδυσσέως, τοΰτο ουδέν θ άπεδείκνυεν ώς πρός τό προ-
κείμενον ζήτημα, διότι ό μεταγενέστερος ποιητής εύρίσκετο έν τή αυτή 
μοίρα μεθ' ήμών, δήλα δή δέν έγίνωσκεν άλλ' έζήτει τήν θεσιν τής 
Ιθάκης, όθεν και ύπέχειτο εις τά αυτά σφάλματα ώς ημείς. 

Ό Οδυσσεύς έν ν 96 κέ. κομισθείς ύπό τών Φαιάκων εις τήν πα
τρίδα του αποβιβάζεται κοιμώμενος εις τόν λιμένα τοΰ Φόρκυνος τής 
Ιθάκης. Τοΰτον εύρισκουσί τίνες έν τώ βορείω μέρει τής σημερινής Ιθά
κης, άλλοι όμως έν τώ μέσω τής νήσου, ένθα τώ όντι ό λιμήν τής 
σημερινής πρωτευούσης ανταποκρίνεται καλώς εις τήν περιγραφήν τοΰ 
Όμ.ήρου. Άλλά δυστυχώς ουδέν παρά τούτω διδάσκει τήν έν τή νήσω 
θέσιν αύτοΰ. Οι νομίζοντες ότι πρέπει νά ζητηθή έν τώ βορείω τμήματι, 
διότι οι Φαίακες ήρχοντο έκ Σχερίας, τ. έ. Κερκύρας, λησμονοΰσιν ότι 
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ουδέν έκωλυε τούτους νά είσέλθωσι και εις λιμένα κεμενον έν τω νοτίω 
τμήματι, αν τό βόρειον μέρος δέν παρειχεν ασφαλή τοιούτον άλλ οϋδ 
είναι αποδεδειγμένη ή τκυτότης τής Σχερίας και τής Κερκύρας, όσω 
πιθανή και άν είναι. 

Πού τής Ιθάκης άπεβιβάσθη ό Τηλέμαχος έπανελθών έκ Πύλου, 
οϋδαμώς δηλοϋται ύπό τού ποιητοΰ. Τό μόνον Οπερ δύναται νά χρησι-
μεύση εις συμπέρασμα είναι ή συμβουλή, ήν δίδει αύτω ή Αθηνά περί 
τής παρά τάς διαφόρους νήσους όδοϋ, ΐν' άποφύγη τήν ένέδραν τών 
μνηστήρων Λέγει δήλα δή (ο 33 κέ.) νά πλεύση "έκάς νήσων)), άμα. 
δ' ώς φθάση εις τήν πρώτην άκτήν τής Ιθάκης, νά πέμψη τό πλοϊον 
εις τήν πόλιν, αυτός δέ νά έπισκεφθή τόν συβώτην Ευμαιον. Τούτο τό 
κέκάς)) τ. έ. ((μακράν)) τών νήσων υποδεικνύει μόνον ότι πρόκειται ουχι 
περί τής μεταξύ τών νήσων και τής ηπείρου Ελλάδος θαλάσσης, διότι 
αύτη είναι απανταχού σχετικώς στενή, άλλά περί τής πρός δυσμάς 
αυτών. Έάν όμως συνδυάσωμεν τό χωρίον τοΰτο πρός τό άλλο έν ω 
μανθάνομεν τά περί τής ενέδρας τών μνηστήρων, ίσως δυνάμεθα νά 
έξαγάγωμέν τι σπουδαιότερον. 

Έν δ 844 κέ. ορίζεται ή θέσις τής νησίδος έν ή ένήδρευον ώς έξής : 
εστι δε τις νησος μεσση άλί πετρηεσσα 
μεσσηγύς 'Ιθάκης τε Σάμοιο τε παιπαλοέσσης, 
'Αστερίς. ου μεγάλη' λιμενες δ' ενι ναύλοχοι αυτή 
αμφίδυμοι. 

Έν δέ π 365 κέ. περιγράφεται ό τρόπος καθ' ον προσεπάθουν νά 
συλλάβωσι τόν Τηλεμαχον, τήν μεν ήμέραν κατασκοποΰντες έκ τών 
κορυφών, τήν δέ νύκτα περιπολοΰντες έν τη θαλασσή. 

Οσοι παραδέχονται τήν ταυτότητα τής σημερινής Ιθάκης και τής 
Όμηρικής, θεωροΰσιν ώς τήν νησίδα ταύτην τόν σκόπελον Δασχαλιό, 
όστις κείται έν τώ πορθμώ τώ χωρίζοντι την Ιθάκην άπό τής Κεφαλ
ληνίας καί δή πράς δυσμάς τοΰ λιμένος τής κΠόλις)), άλλά πλησιέ-
στερον πρός τήν Κεφαλληνίαν διότι άλλη νησίς δέν υπάρχει έν τώ 
πορθμώ τούτω. Επειδή δέ ό σκόπελος ούτος είναι όλως ασήμαντος, ουδέ 
κορυφάς έχει ές ων νά κατασκοπη τις, ουδέ λιμένα άπλοΰν ή διπλοΰν, 
νομίζουσιν ότι είτε διά σεισμικών, είτε δι άλλων φυσικών φαινομένων 
μετεβλήθη ή άλλοτε σημαντικωτέρα Άστερίς. Έν τούτοις πρέπει νά 
έξετάσωμεν, άν όντως ή θέσις τοΰ σκοπέλου ανταποκρίνεται εις τάς λέξει; 
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τοΰ Όμηρου και αν ήδύνατο νά χρησιμεύση πρός ένέδραν. Τό πρώτον 
ίσως συμβαίνει, τό δεύτερον δ' όμως ουχί. 

Τό Δασκαλιό ποώτον κείται έν όψει τής θέσεως, ένθα τοποθετούσιν οι 
νεώτεροι τήν Όμηρικήν πόλιν. Όντως δέν έννοει τις, τι είδος ενέδρας 
είναι αύτη, καθ' ην πρόκειται νά συλληφθή ά βασιλόπαις ενώπιον τών 
πολιτών, ένώ ήδύναντο οί μνηστήρες, άν δέν έφοβοϋντο τούτους, νά 
άπαλλαχθώσι πολύ εϋκολώτερον εκείνου. Άλλ' έστω, επειδή δέν γινώ-
σκομεν ασφαλώς την θέσιν τής πόλεως, τοΰτο έχει μικράν σπουδαιότητα. 
Τί δ' όμως νά είπωμεν περί τής στρατηγικής θέσεως τοΰ σκοπέλου ; 
Δεσπόζει ούτος μόνον τοΰ βορείου μέρους τοΰ πορθμοΰ, απέχων μακρό
τατα της νοτίου εξόδου. Έπακολουθήματα τής θέσεως ταύτης είναι τά 
έξής' ό διά τοΰ πορθμοΰ ανερχόμενος έβλεπε παν πλοίον εύρισκόμενον έν 
αυτή, ήδύνατο δέ, άν έφαίνετο έχθρικόν, πολύ ταχέως ν'άποβιβασθή εις 
την απανταχού πλησιέστατα κειμένην άκτήν τής Ιθάκης και ούτω ν' 
άποφύγη πάντα κίνδυνον ό δέ μή εισερχόμενος παντάπασιν εις τόν 
πορθμόν άλλά πλέων περί τήν νότιον άκραν τής Ιθάκης ουδέν είχε νά 
φοβήται έκ τής ενέδρας και είσήρχετο ασφαλέστατα εις τόν λαμ.πρόν έπι 
τής βορειανατολικής πλευράς τής νήσου λιμένα. ΙΙρός τί λοιπόν ή συμ.-
βουλή τής Αθηνάς, νά πλεύση κέκάς τών νήσων;)) Έάν τό Δασκαλιό 
είναι ή Άστερίς, ή συμβουλή αΰτη οΰ μόνον είναι ανόητος, άλλά και επι
κίνδυνος διά τόν προστατευόμενον αυτής. Είμεθα πεπεισμένοι ότι πάς τις 
μή προκατειλημμένος, άμα ώς ρίψη βλέμ.μα έπι τοΰ καλλίστου χάρτου τοΰ 
κ. Partsch, άμεσως θ' άποφανθή ότι τό Δασκαλιό ήτο τό χείριστον 
μέρος πρός ένέδραν κατά τοΰ έκ μεσημβρίας ερχομένου Τηλεμάχου, ότι 
δέ πολύ καταλληλότερος ήτο οιοσδήποτε λιμενίσκος έπι τής νοτίου παρα
λίας, ώς π. χ. ο Άνδρί λεγόμενος. 

Μακρόν θά ήτο νά έξετάσωμεν και άλλα τινά δευτερεύοντα, άπερ 
πολύ ολίγον ή ουδέν διδάσκουσιν ώς πρός τό προκείμενον ζήτημα, ώς 
π. χ. τό ότι ό Οδυσσεύς καί άλλοι "άριστήες)) τής Ιθάκης ειχον ποί-
μνας έπι τής άντιπέραν ακτής τής ηπείρου, έν Ακαρνανία και έν "Ηλιδι, 
και τά περί τοΰ βουκόλου Φιλοιτίου (υ 185 κέ.) λεγόμενα, όστις, υπό 
τοΰ Οδυσσέως τεθείς έπι τοις βουσίν έν τώ δήμω τών Κεφαλλήνων, 
αναγκάζεται νά φέργ, τοις μνηστήρσι βούν και αίγας. ΙΙεριοριζόμεθα εις 
τό νά είπωμεν ότι οί Κεφαλλήνες, ώς έκαλοΰντο πάντες οι υπήκοοι τοΰ 
Όδυσσέως, ουδόλως περιωρίζοντο εις τήν ύστερον άπ' αυτών κληθείσαν 
νήσον, κατείχον δ' ού μόνον πάσας τάς εκεί νήσους, άλλά και τήν άπέ-
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νατι άκτήν, ώς προκύπτει έκ τών χωρίων ω 355, 378, 429 και Ιλ. 
Β 631 κε. Τις θά τολμήση νά καθορίση άκριβέστερον τά τοιαύτα χωρίς 
νά ΰποπέση εις μυρίας άμφιβολίας και άπολέση καθ έκαστον βήμα τό 
ασφαλές έδαφος ΰπό τους πόδας του ; 

Είδομεν ήδη ότι μεταξύ τών τεσσάρων νήσων τών αναφερομένων ΰπό 
τοΰ Οδυσσέως έν ι 21 κέ. πρέπει νά ύπάρχη, και ή Λευκάς, ότι αυτή 
είναι ή δυτίκωτάτη πασών (κατά τήν άντίληψιν τών "Ομηρικών και 
μεταγεστέρων χρόνων) και ότι έν γένει ό έν τώ χωριω τούτω ορισμός 
τής θέσεως τής πατρίδος τοΰ Οδυσσέως κάλλιστα συμφωνεί πρός τήν 
Λευκάδα. Εάν δε κατά ταΰτα υπερτερεί τής σημερινής Ιθάκης, ούκ 
ολίγα άλλα σπουδαία επιχειρήματα ΰπάρχουσιν άκόμη άποδεικνύοντα 
οτι, άν ό ποιητής τοΰ πυρήνος τής Οδύσσειας ειχεν έν νώ νήσον 
πραγματικώς ΰπάρχουσαν, πάντα τά περί αυτής λεγόμενα εΰρηνται 
ηνωμένα έν Λευκάδι. 

Προτάσσομεν τά μικροτέρας άξιας. Ένώ έν τη σημερινή Ιθάκη 
ΰπάρχουσι δυο σχεδόν όμοια όρη, ό Όμηρος αναφέρει εν κυριον ορός 
τής νήσου, τό «εινοσίφυλλον Νήριτον))* τοιοΰτον κυριον όρος εΰρίσκομεν 
έπι τής Λευκάδος, περβαλλόμενον ΰπό άλλων δευτερευόντων* ίσως δέ 
δέν είναι άσημαντον Οτι ό Πλίνιος καλεί τό όρος τοΰτο τής Λευκάδος 
Neritus, τήν δέ όλην νήσον Neritis. Και ό πλοΰτος τών υδάτων, όν 
αποδίδει ό Όμηρος τή, Ιθάκη, εύρηται έν Λευκάδι, δέν είναι δέ ούτος 
παροδικόν τι γνώρισμα τής νήσου, άλλά μόνιμον, άτε όφειλόμενον 
εις τήν μεγάλην έν υψηλή θέσει κειμένην κοιλάδα, έν ή κατά τόν χει
μώνα συλλέγονται τά όμβρια ύδατα και έξ ής εξέρχονται ύπό τήν μορ-
φην άπειραρίθμιων και ουδέποτε έκλειπουσών πηγών. Άλλ' άς έλθωμεν 
έπι τά σπουδαιότερα. 

Έκ τοΰ χωρίου π 351 και άλλων δυνάμεθα νά είκάσωμεν ότι ό 
κύριος λιμήν τής Ιθάκης ήτο κύκλω κεκλεισμένος και δέν παρείχε θέαν 
εις τήν θάλασσαν. Ακριβώς τοΰτο συμβαίνει παρά τώ καλλίστω λιμένι 
τής Λευκάδος, όστις καλείται Βλιχό και κείται έπι τής ανατολικής 
παραλίας. Ό κ. Partsch λέγει περί αύτοΰ τά εξής: «Μεταξύ τοΰ 
βορείου άκρου τών παραλιακών ορέων έπι τής έλώδους πεδιάδος Νίδρι 
υπάρχει ό μικρός κόλπος Κλείμ.ενο και έν τώ βάθει αύτοΰ στενός πορθ
μός, έχων σχήμα τραχήλου φιάλης, όστις πρός νότον οδηγεί εις δευτέ-
ραν έτι έντελέστερον κεκλεισμένην λεκάνην, τόν Βλιχό καλούμενον 
λιμένα, έχοντα μήκος 2 και πλάτος 1 χιλιομ.. Αί ίλυώδεις όχθαι αύτοΰ 
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την σήμερον είναι έρημοι, εις δε τά ακίνητα ύδατα σπανίως πλοΐον. 
καίτοι τό βάθος θά ήρκει εις τά μέγιστα, ρίπτει τήν άγκυραν. Έπι τής 
δυτικής όχθης ζητείται τό άρχαϊον Έλλόμενον, ουδείς όμως εύρεν έκεϊ 
άξια λόγου ερείπια)). Τήν εικόνα τοΰ κόλπου τούτου δίδομεν εν πινάκι 
ΙΕ . Πρός άριστεράν φαίνεται ή Μαδουρή, ή νήσος τοΰ ποιητοΰ Α. 
Βαλαωρίτου, εν δε τω μέσω περίπου ή μόλι; διακρινόμενη είσοδος εις 
τόν κυρίως λιμένα Βλιχό' αί πρός δεξιάν οίκίαι είναι τό μικρόν χωρίον 
Νίδρι. Περίπου 3/4 τή; ώρας άπό τής δυτικής παραλίας ϋπάρχουσιν έπι 

υψώματος τά ενταύθα απεικονιζόμενα αρχαιότατα ερείπια, άπερ προφα
νώς άνήκουσιν εις ιερόν τι, ούχι δ' εις άκρόπολιν ή εις άλλο φροΰριον, 
διότι ή θέσι; δεσποζομε'νη υπό τοΰ πλησίον ϋψηλοτερου όρους είναι ακα
τάλληλος πρός τά τοιαΰτα. Πρός νότον δ όμως, επίσης έπι τής δυτικής 
όχθης, άνεκαλόφθησαν ύπό τοΰ κ. Dorpfeld και τών μετ' αύτοΰ πρό 
ολίγων εβδομάδων άςιόλογα ερείπια, έπι θέσεως καταλληλότατη; δι' 
άκρόπολιν άτε δεσποζούσης όλου τοΰ λιμενο; και τών πέριξ. Άπό τής 
θέσεως ταύτης ελήφθησαν και αί δύο παρατιθέμεναι εικόνες, ων ή μέν 
πρώτη δεικνύει τό βόρειον, ή δέ δευτέρα τό πρός άνατολήν καί νότον 
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μέρος τοΰ λιμένος, όστις έν τή δευτέρα διακρίνεται μόλις ώς λεπτή 
γραμμή έκτεινομένη πρός δεξιάν. Επί τής θέσεως ταύτης θά έκτε-
λεσθώσι μετ' ολίγον άνασκαφαι. 

Ό δεύτερος τής Ιθάκη; λιμη,ν, ό τοΰ Φόρκονο;, περί ού λέγεται 
έν ν 96 κε. : 

Φόρκυνος δε τις εστί λιμήν αλίοιο γέροντος 
εν δήμω Ιθάκης δυο δέ προβλητες εν αυτω 
ακταί.απορρωγες, λιμενος πότι πεπτυιαι, 

αί' τ* ανεμών σκεπάουσι δυσαήων μεγα κυμα 
έκτοθεν' έντοσθεν δέ ανευ δεσμοιο μενουσιν 
νηες ευσσελμοι, ότ' αν ορμου μετρον ικωνται, 

εύρισκεται ύπό τοΰ κ. Dorpfeld έν τώ σήμερον Σύβωτα καλουμενω 
λιμένι έπι τής νοτιοανατολικής παραλίας τής Λευκάδος. Πόσον δέ συμ-
φωνεί ή φύσι; αύτοΰ πρό; τά; λέξει; τοΰ Όμηρου, δύναται ό αναγνώ
στης νά έννοήση παρατηρών τήν έν παραρτήματι δημοσιευομενην είκονα 
ΙΕ', ήτι; ελήφθη έκ τοΰ βάθου; αύτοΰ' ό μη γινώσκων τήν κατ' ενώπιον 
τοΰ παρατηρητοΰ κειμενην καί διά τών προβλητών ακτών έντελώ; 
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κλειομενην εισοδον δεν θα εΰρη αυτήν ευκόλως. Περί τοΰ τρίτου λιμενος 
τής Ιθάκης, όστις καλείται Ρείθρον, είναι δύσκολον νά είπωμέν τι, διότι 
μνημονεύεται έν τω νεωτάτω μέρει τής Οδύσσειας (α 186)* έάν δέ ούχ 
ήττον είναι τι πραγματικόν, βεβαίως το όνομα άρμόζει πολϋ μάλλον 
εις τόν στενόν πορθμόν τής Λευκάδος (διότι ή λέξις τίθεται παρ Όμήρω 
έπι ποταμων και των όμοιων) ή εις άνοικτόν τινα λιμένα, οίοι είναι οι 
άλλο: λιμένες τής σημερινής Ιθάκης. 

Ή τοιαύτη όμοιότης των έν Λευκάδι λιμένων πρός τούς ύπό τοϋ 

Όμηρου περιγραφόμενους τής Ιθάκης ίσως ήδύνατο νά έρμηνευθή ώς 
άπλή σύμπτωσις. Αλλ' άν ή όμοιότης έκτείνηται μέχρι τών μικρότα
των λεπτομερειών, τότε ή ερμηνεία αύτη αποβαίνει ανεπαρκής. Τούτο 
λέγομεν κυρίως περί τής Άστερίδος. Αληθή κατάπληξιν ήσθάνθημεν οί 
συνεκδραμόντες πρό τίνων εβδομάδων μετά τοΰ κ. Dorpfeld εις Λευ
κάδα, ότε κατά τήν έπάνοδον ύπέδειξεν ήμϊν αυτήν έν νησίδί τινι πρός 
νότον τής Λευκάδος, ήτις καλείται νΰν Αρκούδι ή Άρκουδόνησο. Κεί
μενη έν μέσω τής μεταξύ τής Λευκάδος καί τής βορείου άκρας τής 
Κεφαλληνίας καί Ιθάκης θαλάσσης, έγειρομενη δ εις άρκετόν ύψος καί 
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δεσπόζουσα τής έχει θαλάσσης ούτως ώστε πάν πλησιάζον έκ νότου πρός 
τήν Λευκάδα πλοϊον όράται άπ' αυτής έκ μεγάλης αποστάσεως, κέκτηται 
πάντα όσα έχρειάζοντο δά τήν ένέδραν τών μνηστήρων. Ό παρα-
τηρών τήν θέσιν αυτής κατανοεί άμέσως, διατί συνεβούλευσεν ή 'Αθηνά 
τώ Τηλεμάχω νά πλεύση μακράν τών νήσων. Διότι μόνον έν μεγίστη 
αποστάσει προς ουσμας αυτών ανερχόμενος ηδυνατο να μεινη απαρα
τήρητος έκ τής νησίδος, ίνα ειτα καλυπτόμενος ύπό τοΰ νοτιωτά-
του τής Λευκάδος ακρωτηρίου (τής Λευκάδος πέτρας) προσελάση άπ' 
ευθείας πρός τήν νήσον. Άλλ' ού μόνον ή θέσις και η γενική διάπλασις 
συμφωνοΰσι* παραπλέοντες παρά τήν νότιον παραλίαν τής νησίδος αίφνης 
είδομεν μακράν και χαμηλήν γλώσσαν γής, έκτεινομένην καθέτως άπό 
τής παραλίας πρός νότον εις τήν θάλασσαν, σχηματίζουσαν δέ διπλοΰν 
λιμενίσκον και ούτω διαπεπλασμένον ώστε τά δύο έν αύτοίς όρμ.οΰντα 
πλοιάρια άνεκαλύψαμεν μόλις, άφοΰ διήλθομεν, διά τοΰ τηλεσκοπίου. 
Εάν ενταύθα δέν έχωμεν πράγματι τούς «άμφιδύμους λιμένας)), 
(δ 845—6) τής Άστερίδος, τότε ημείς τουλάχιστον όμολογοΰμεν παρ-
ρησια οτι όεν γινωσκομεν, πως να ερμηνευσωμεν τας τοιαύτας και κατα-
φανεστάτας ομοιότητας. 

Επειδή λοιπόν έχομεν άκράδαντον πεποίθησιν ότι τά Όμηρικά έπη, 
τουλάχιστον τά παλαιότερα αυτών μερη, δεικνύουσι μεγίστην άκρίβειαν εις 
τάς περιγραφάς τών τόπων, ώς και απεδείχθη πλειστάκις, ή δ' έν αύτοίς 
περιγραφή τής Ιθάκης κατ' ούδένα τρόπον δύναται νά συμββασθή πρός 
τήν έν ίστορικοίς χρόνοις ούτω καλουμένην νήσον, τουναντίον όμως κάλ-
λιστα πρός τήν σημ.ερινήν Λευκάδα, πρέπει έπι τοΰ παρόντος νά κηρυ-
χθώμεν υπέρ τής θεωρίας τοΰ κ. Dorpfeld ότι ή Όμηρική Ιθάκη είναι 
ή Λευκάς, μέχρις ότου άλλοι άρμοδιώτεροι περί τά τοιαύτα ζητήματα 
θά εύρωσι λόγους ισχυρούς άνθισταμένους εις αυτήν και διαλαθόντας 
ημάς* όσοι όμως μέχρι τοΰδε ήδη άντετάχθησαν ύπό τίνων εις αυτήν, 
δέν είναι πολύ σοβαροί. Ακριβώς δέ τό τελευταίον τοΰτο παρεκίνησεν ήμάς 
νά ύποδείξωμεν τοις άναγνώσταις τής Αρμονίας κατά τό ενόν τά σπου
δαιότερα περί ά στρέφεται όλον τό ζήτημα, διότι παρετηρήσαμεν ότι 
υπάρχει περί τούτων ασάφεια τις, ήτις πρώτον πρέπει ν' άρθή έκ τοΰ 
μέσου, ίνα βαδίσωμεν είτα ασφαλώς πρός την άληθειαν. 

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΜΠΑΡΤ 
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Κατ αντίθεσιν πρός τους βόμβους φαίνονται οι σφήκες ώς λίαν δεξιοί 
οίκοδόμοι. Ώς ύλικον τών οίκοδομών χρησιμεύει αΰτοϊς μάζα τις χαρ-
τοειδής, ήν οι Ίδιοι έκ μεμασσημένου φλοιού δένδρων και ξυλωδών 
οϋσιων παράγουσι. Σχηματίζουσιν έξ αυτής οριζόντιας κυψελας, μεθ' 
εξαγώνων και πρός τά κάτω ήνεωγμενων κυττάρων. Τινά είδη έκτελοΰσι 
μίαν και μόνην κυψελην κρεμαμενην έκ τίνος προεξοχής, άλλα δέ σχη-
ματίζουσι πλειοτέρας ύπερκειμενας αλλήλων κατ' ορόφους. Έξωτερικώς 
περιβάλλουσι τήν οίκοδομην διά καλύμματος επίσης χαρτοειδούς, ενίοτε 
έκ πολλών στρωμάτων συνιστάμενου. Ώς αί άποικίαι τών βόμβων και 
αί τών σφηκών είναι μονοετείς και όφείλουσι τήν ϋπαρξιν μια μονγ, 
ύπερβιούση τοΰ χεμώνος βασιλίσση, ήτις ανατρέφει πρώτον έργάτιδας 
επικούρους και έπειτα ανεπτυγμένους πρός τεκνοποιίαν απογόνους. Η 
ολικη πληθύς τοΰ έθνους παρά τισι μεν είδεσιν είναι πάνυ μικρά, μόνον 
εΰαρίθμους δεκάδας άριθμούσα, παρ' ετέροις δέ ό άριθμός ανέρχεται εις 
πολλάς χιλιάδας, ώς παρά τή βρασιλακή Polybia liliacea, ήτις οικο
δομεί κολοσσιαίας κυλινδροειδεί; κατοικίας. 

Έν σημερινή δέ μεγάλη κυψέλη μελισσών δύναται κατά περιστά
σεις νά ΰπολογισθή τό πλήθος μέχρι τριάκοντα χιλιάδων κεφαλών, εν 
αις μία μόνον βασίλισσα και κατά τινα ώρκν τοΰ έτους περί τάς τρεις 
χιλιάδας κηφήνων υπάρχουσι' πάντα τά λοιπά άτομα είναι έργάτιδες. 
Τοσοΰτον πολυπληθής συμβίωσις προέρχεται ουχί μόνον έκ τής περίφρο-
νος επιμελείας τών ανθρώπων, άλλά και έκ φυσικου αδιαλείπτου συνε
ταιρικού πνεύματος τών μελισσών. Κατά τό μετόπωρον άπόλλυνται 
μόνοι οι κηφήνες, και μάλιστα ανηλεώς φονεύονται ώς ανωφελείς φυγό
πονοι, τό δέ ύπόλοιπον τής κυψέλης μεθ' άπασών τών έργατίδων, αντι
θέτως πρός τάς κοινωνίας τών βόμβων και τών σφηκών, ουδόλως διαλύ
εται κατά τόν χειμώνα. άλλ έπιζή. Ή ΰπαρξις τής κοινότητος οϋδ έκ 

1 'Ιδέ σελ. 369. 
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τής τετραπλούς περίπου ζωής τής βασιλίσσης περιορίζεται. Ουδόλως 
διαλύεται, άλλ' άνανεοΰται' χωρίζεται δέ μόνον πεοιοδικώς, τοΰτο δέ 
προς άντιστάθμησιν υπερμεγέθους και δυσαναλόγου πρός τόν χώρον 
αυξήσεως. Έν άκμάζοντι θέρει, πρό τής έκκολάψεως τής πρώτης νέας 
βασιλίσσης, ή παλαιά μετά τίνος μερους λαού εγκαταλείπει τήν κυψέλην, 
όπως συστήση νέαν ούτως ειπείν άποικιαν. Έάν φανή ένεκα τούτου 
αρκούντως μικρός ό άριθμ.ός τών έναπολείφθεντων, άναγνωρίζουσιν ούτοι 
ευθύς τήν ήγεμονίαν τής μόλις έκκολαφθείσης βασιλίσσης και έπιτρέπου-
σιν αυτή νά φονεύση τάς πρός έκκόλαψιν πλησιάζουσας νεωτέρας άδελ-
φάς και ανταγωνίστριας αυτής. Έάν όμως τό πλήθος είναι εισέτι μεγα, 
κωλύεται τότε ύπό τών έργατίδων τοΰ φόνου τών αδελφών και άνα-
γκάζεται νά μετανάστευση και αυτή μετά μερους λαοΰ, ώς ή μήτηρ 
αύτής' παραλαμβάνει δέ τήν ήγεμονίαν έν τή κυψέλη, ή άμέσως μετ' 
αυτήν αρχαιότερα νεαρά βασίλισσα. 

Ουδέποτε ή νέα ή ή παλαιά βασίλισσα τών μελισσών ιδρύει νέαν 
πολιτείαν άφ' εαυτής μόνη, άλλά πάντοτε τή αρωγή πολυπληθών έργα
τίδων, αιτινες πάσαν φροντίδα καταβάλλουσι πρός οίκοδομην τών κηρο-
πλασμάτων, πρός περίθαλψιν και θρέψιν τών νεογνών, πρός άποταμί-
ευσιν τροφών διά τήν χαλεπήν τού έτους ώραν, και αυτήν δέ τήν βασί-
λισσαν έτι τρέφουσι έν τή κυψέλη δι' εκλεκτής τροφής. Τοιουτοτρόπως, 
αντίθετως πράς τας θηλείας τών βόμβων και τών σφηκών, δύναται αύτη 
αποκλειστικώς νά ένασχολήταί εις τήν τέκνωσιν, ήτοι εις τήν παραγω-
γήν ώών, άτινα πράγματι καθ' εκάστην άπειροπληθώς έναποτίθησιν έν 
τοις ήδη έτοίμοις κυττάροις. 

Ό φυσιολογικός μερισμός τής εργασίας άνά τά διάφορα άτομα πρός 
όφελος τοΰ κοινού, παρ ούδενι άλλω, ώς καθορα τις, τών ύμενοπτέρων 
έστί τοσούτω ανεπτυγμένος, όσον παρά ταίς μελίσσαις. Ό μερισμός 
δ' ούτος άριδήλως έμφαίνεται και έν τοις έξωτερικοις και έσωτερικοις 
χαρακτηριστικοίς σημείοις τής βασιλίσσης, τών έργατίδων και τών 
κηφήνων. Άξιον παρατηρήσεως τυγχάνει ίδια, ότι αί μέλισσαι εξ 
ούδενός ξένου υλικού πλάττουσι τά κηροπλάσματα, ει μή έκ τίνος ύλης 
ήτις εκκρίνεται έξ ειδικών επί τής κοιλίας αυτών κειμένων αδένων. 
Αί κοινωνικαί σχέσεις παρά τοις μνημονευθείσιν ύμενοπτέροις έκπλήτ-
τουσιν ημάς πρό παντός, ώς ούσαι μοναδίκώς ιδιάζουσα: αύτοίς έν 
άπαντι τώ ζωικώ βασιλείω. Ούδαμοΰ ή παρά μόνοις τοις λευκοίς μύο-
μηξιν άπαντα όμοιόν τι παρά τοις μή σπονδυλωτοί; ζώοις. Κα: μεταξύ 
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τών σπονδυλωτών άκόμη, εξαιρέσει τοΰ άνθρωπου, του κατ 'Αρι-
στοτέλην πολιτικού ζώου, ουδέν υπάρχει ζώον, παρ ώ έμφαίνεται 
τοσαύτη πολυπληθή; συμβιωσις άτομων έν τοσούτον πολύπλοκοι; μορ-
Φαίς. όση παρά τοις κεντροφόροις ύμενοπτέροις. Ή συμβιωσι; τών σπον
δυλωτών ζώων φέρει μάλλον χαρακτήρα αγέλη;, η τό πολύ οικογένεια; 
έν στενή σημασά. Διανοηθήτω τι; τά σμήνη των ιχθύων και τών πτη
νών, τά; άγέλας τών δορκάδων. Και παρ' αύτοϊ; τοι; θερμοαιμοις ποιεί 
εξαιρεσιν σπανιαν ή πολυπληθή; συμβίωσι; μετ αμοιβαίας επικουρία; 
και μετά μερισμού εργασία;. Αντί δέ τούτου διαδηλοΰται παρ' αύτοϊ;, 
έν ταϊ; σχέσεσι τών άτομων πρό; τά όμοια αύτοϊ;, φρόνησις και συνει
δητή δράσις. 

Μετά τήν περάτωσιν τής τεκνώσεω; και τή; περιθάλψεως τών νεο
γνών, αναφαίνεται παρά τοι; πλείστοι; τών πτηνών η όρμη πρός έπι-
κοίνωνίαν. Άπαντωσι νύν συνηγελασμένα, ότέ μέν έπιδιώκοντα την 
τροφήν, ότέ δέ ούτως ειπείν δημοσίας ασκήσεις έκτελούντα και παίγνια 
εις τά πέτεσθαι χρησιμεύοντα έν μέρει ώς προετοιμασία διά τήν άποδη-
μιάν, ήτις επίσης εκτελείται κατά σμήνη. Γά ωφελήματα άτινα προκύ-
πτουσιν έκ κοινής άποδημίας συνίστανται πρωτίστως έκ τής ηγεμονίας 
πεπειραμένων συντρόφων είδοτων τήν όδόν, και ειτα έκ τοϋ ότι σκε-
πονται αμοιβαίως άπό τού ψύχους και άπό τού σφοδρού άνεμου, όπερ 
αποβαίνει σπουδαϊον παρατεινομένης τής πορείας. Ό ενάντιος άνεμος 
ανακόπτεται έν μέρει ύπό τών πρωτοπορούντων. Προς μετρησιν τής 
αντιστάσεως τού αέρος, πολλών πτηνών σμήνη σχηματίζουσιν άλύσεις 
και γωνίας, αΐτινες ώς σφήνες διασχίζουσιν αυτόν. Ούτω λ. χ. ϊπτανται 
οι γερανοί. Ή μηχανική σημασία τής τοιαύτης σφηνοειδούς τάξεως 
ανεγνωρίσθη ήδη πρό πολλού ύπό τών ζωολόγων, οϊτινες πρός τούτοις 
ύπέδειςαν ότι ό πρωτοπόρος τοϋ σφηνός έχει νά υπερνίκηση τήν μείζονα 
άντίστασιν τοϋ αέρος, και κατ άκολουθίαν υποβάλλεται εις μείζονα 
εργασίαν και άπόκάμνει ταχύτερον. Αιά τούτο άπό καιρού εις καιρόν 
αντικαθίσταται ύπ' άλλου συνοδοιπόρου έν τή κορυφή τοϋ τριγώνου. 

Παρά τισι πτηνοις μόνιμοι τίνες κοινότητες έχουσιν ώς βάσιν τήν 
πολυγαμίαν, ώς παρά τισιν ορνιθοειδεσι, λ.χ. παρά τή αφρικανική στρου-
θοκαμήλω. Τό πτηνόν τοΰτο τυγχάνει ήμϊν ιδία άξιον παρατηρήσεως 
διότι ή πολυγαμική συναγέλασι; ευρίσκεται εισέτι έν τώ γίγνεσθαι. Ουχί 
σπανίως άπαντα κατά ζεύγη ολίγα. Τοιούτον όμως ζεΰγος ευκόλως 
αναπτύσσεται εις εύρύτερον και μονιμον οίκογενειακόν δεσμόν, Οταν τινές 
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τών έκκολαφθεισών νεαρών θηλειών μείνωσ: πάρα τοις τοκεϋσιν. Ο τής 
οικογενείας αρχηγός σχηματίζει ούτως έαυτώ ποιάν τινκ γυναικωνϊτιν, 
έν ή τά τέκνα άποξενοΰνται κοινωνιστικώς τής μητρός, επειδή πάσαι αί 
θήλειαι έναποθέτουσι τά ώά αυτών έν τή αυτή φωλεα και κοινώς μετά 
τοΰ άρρενος έπωάζουσι, πλην όταν τού ήλιου τών τροπικών αί ακτίνες 
έκτελέσωσι τό έργον τούτο. 

Ετέρα άφορμή πρό; άμοιβαίαν πλησίασιν και συναγελασιν δύναται νά 
γεννηθή έξ ακουσίου συνωστισμού πλείστων πτηνών έν περιωρισμενω 
τινι χώρω. Και αν έρίζωσιν άλλήλοι; τά θαλάσσια πτηνά, άτινα έμφω-
λεύουσιν έπι τών έκ τοΰ ωκεανού εξεχόντων βράχων, περί τοΰ γλίσχρως 
αύτοϊ; επιμετρημένου πρό; έπώασιν χώρου, κινδύνου δ όμως τινός άναφα-
νέντος συνενοΰνται πρό; όμοθυμον άμυναν. Πυκνώς συναθροισθείσαι 
οωλεαι δύνανται έστιν ότι νά μεταβληθώσιν ει; κοινόν οίκοδόμημα, 
ούτινο; παράδειγμα είναι ή κοινή κυψελοειδή; φωλεά είδους στρουθίων 
(Philetairus socius). Ία αφρικανικά ταύτα πτηνά πλέκουσι τάς 
Φωλεάς αυτών έκ μίσχων χλόη;, τήν μίαν εγγύτατα τής ετέρα; ει; τρό
πον θυλάκων κάτωθεν ήνεωγμενων. αιωρούμενα; άφ ένό; και τοϋ αυτού 
δένδρου. Σκεπάζουσι δέ αυτά; άνωθεν δι άλλων μίσχων και άποτελοϋσιν 
ούτω στέγην κοινήν. παρεμφερή καλΰβη άχυροσκεπή. Τοιαύτη; οίκοδο-
μής δύνανται νά συμμετασχωσιν οκτακόσια μέχρι χιλίων ενίοτε ζεύγη 
τών τοιούτων στρουθίων μετ αναλόγου αριθμού φωλεών. Τό πρωτό-
τυπον τούτο οίκοδόμημα παρέχει τοις έγκατοίκοις, τοι; νεοττοι; αυτών 
και τοι; ώοί; μεγίστην άσφάλειαν εναντίον τών προσβολών διαφόρων 
ληστών, ίδια τών όφεων. 

Μΰ; μεγάλοι και μικροί έν οίκίαι;, άποθήκαι; και άγροϊς. όσοιδήποτε 
καν ωσιν έν δεδομένω τινί χωρω, δέν άποτελοϋσιν άκόμη έταιρικόν σύν-
δεσμον, πρό τοΰ νά συνέλθωσι πρό; κοινήν δράσιν. Η είκών όμως 
μεταλλάσσει άμέσω; και τεκμηριοϊ κοινωνικον πνεύμα ευθύ; ώ; οί 
τρώκται. ώ; κατά διαφόρου; παρετηρήθη καιρού; και έτι τήν σήμερον 
συμβαίνει ενίοτε, προβώσι συνεσπειρωμ.ένοι ει; όδοιπορίαν, αδιαλείπτως 
ει; πυκνά στίφη προελαύνοντε; και δή και έκβιάζοντες τήν διάβασιν 
βαθέων ποταμών, ότέ μέν κολυμβώντες, οτέ δέ βαίνοντε; έπι τών πτω
μάτων τών συνοδοιπόρων, οϊτινε; έπνίγησαν. Ό μυωξός τών ρωσσικών 
στεππών διαβιοί κατά ζεύγη έν τώ ύπογείω αύτοΰ οίκοδομήματι, άλλά 
προθυμω; τά ζεύγη εγκαθίστανται έγγύ; αλλήλων και καθιστώσι κοι
νού; σκοπούς, όταν έξέρχωνται πρό; άναζήτησιν τροφής ή πρός άλέασιν, 
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οΐτινες σκοποί διά συριγμάτων άγγέλουσι τοις συντρόφοις πάντα έπικεί-
μενον κινδυνον. Σκοπούς τοποθετοΰσι και οί αιγαγροι και πλεϊστ' άλλα 
κατ άγελας θηλαστικά. H ομόνοια σώζει συχνάκις άπό ισχυρότερων 
έχθρων και τοιαύτα ζώα, άτινα ή φύσις ατελώς δι όπλων έφωδίασεν. 
Έάν άγελη Ίππων βοσκόντων προσβληθη ύπό λύκων, συγκεντροΰνται 
πυκνώς πρός άλληλα τά ζώα ταύτα, τάς κεφάλας έχοντα έστραμμένας 
πρός τά έσω (επειδή οί λύκοι πάντοτε τεινουσι νά συλλάβωσι τό ζώον 
έκ τοϋ λάρυγγος), και άπολακτίζουσι διά τών οπισθίων ποδών τους 
εχθρούς. 

Κοιναί οικοδομαί μόνον ύπ' ολίγων τετραπόδων θηλαστικών ζώων 
κατασκευάζονται και μεταξύ τούτων πρωτεύουσιν οι κάστορες. Αί κατοι
κίαι αυτών Ίσως εχρησίμευσαν ώς υπόδειγμα τοις πρώτοις τής Εύρωπη: 
κατοίχοις πρός κατασκευήν τών λιμναίων οίκοδομών. Έν μέσω τοϋ 
ύδατος άνεγειρουσι, έκ ράβδων και κλώνων σωρούς, παρεμφερεϊς προς 
κυκλοειδεις θημωνιάς, ούς καθιστώσι συμπαγεϊς δι' αργίλου, ιλύος και 
γης. Έν τώ έσωτερικώ ευρίσκεται κεντρικός θάλαμος έπικεχρισμενος 
επίσης διά πηλού και περί τούτον κυκλοτερής στοά. Έκ τού κεντρικού 
θαλάμου εκτείνονται μ.ακραί υπόγειοι δίοδοι, α'ι'τινες έχουσι το άνοιγμα 
ύπό τό ύδωρ. Τά οίκοδομήματα τών καστόρων, άτινα ενίοτε και εις 
ύψος τριών μέτρων ύψοΰνται, σχηματίζουσιν, έάν εύρίσκωνται πλησίον 
αλλήλων πλείονα έν τώ αύτω ύδατι, οιονεί κώμ,ην. Οταν τό ρέον ύδωρ 
ύπάρχγ, άβαθες και κωλύηται ούτω τό κολύμβημα, τά ζώα κτίζουσι 
κάτωθεν τών κατοικιών πρόχωμα τι. Τά προχώματα ταύτα είναι 
αναμφιβόλως αί μάλλον άξιοπαρατήρητοι οικοδομαί απάντων τών ήμιν 
γνωστών ζώων και μαρτυροΰσιν αληθώς σχεδόν άνθρώπινον σκέψιν. 
Τό πρόχωμα κτίζεται εκεί όπου μάλλον αναγκαίοι. Έάν ό ρους τοϋ 
ύδατος είναι ασθενής, οί κάστορες δίδουσι τώ προχώματι ευθείαν διεύ-
θυνσιν άπό τής μιας όχθης εις τήν άλλην έάν όμως είναι ισχυρότερος, 
δίδουσι τώ προχώματι κλίσιν έναντίαν τώ ρεύματι, ακριβώς ώς ή μηχα-
νική τέχνη παραγγέλει. Ή δύναμις τών ζώων πρός τό συμμορφοΰσθαι 
ταίς δεδομεναις περιστάσεσιν είναι τελεία, ώστε ό παρατηρητής δύναται 
νά ύπολογίση τήν δύναμιν τού ροΰ και τήν πίεσιν τοϋ ύδατος έκ τής 
μεγαλυτέρας ή μικροτερας καμπής τοϋ προχώματος. 'Από τών εκάστοτε 
δεδομένων περιστάσεων εξαρτάται και τό μήκος και πλάτος αύτοϋ* τό 
πλάτος είναι ενίοτε εξ μέτρων, τό δέ μήκος μέχρι διακοσίων (!). Και 
είναι μέν αληθές ότι φθάνουσι τά προχώματα εις τό τέλειον αυτών πλά-
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τος διά προσκομιζομένων κλάδων, πηλοΰ και άλλου, και στερεοποιούνται 
διά τών ριζών τών έπιφυομένων δένδρων και θάμνων, άλλ' ούχ ήττον 
και ή καταβληθείσα τεχνική φιλοπονία αποβαίνει άξια θαυμασμού. Προ
χώματα και καλύβαι κατασκευάζονται διά συνηνωμενων δυνάμεων. 
Κατά πρώτον κόπτουσιν οί τετράποδες οικοδόμοι διά τών σμιλοειδών 
αυτών οδόντων ολόκληρα δένδρα, κατατρώγοντες δέ μεταβάλλουσι τούς 
κλώνους εις ράβδους, ένώ συνάμα άποσπώσι τούς μικρούς κλαδίσκους 
διά τών έμπροσθίων ποδών και έκλεπίζουσιν άπό τών ράβδων τόν 
φλοιόν, όστις χρησιμεύει πρός τροοήν αυτών. Τινές τών ράβδων τούτων 
φέρουσιν ίχνη οδόντων έν τή λεπτότερα άκρα, ένώ έν τή παχύτερα μόνον 
διάσπασις διαφαίνεται. Αί ράβδοι τής κατηγορίας ταύτης είναι τοσούτον 
ίσχυραι κατά τήν βάσιν, ώστε φαίνεται άπίθανον Οτι έν μόνον ζώον ήδυ-
νήθη ν' άπασπάση αύτάς έκ τοϋ κορμού. Ρώσσος παρατηρητής τών 
καστορείων οίκοδομών, ό Ν. Cholodowski, αναφέρει ότι ήκουσε παρ 
άλιέως τινός, διϊσχυριζομενου ότι έγένετο αυτόπτης τοϋ πράγματος, πώς 
ποτε τέσσαρες κάστορες έκάθισαν έπι τοΰ άκρου ενός κλώνου και έπι 
τοσούτω έπ' αύτοϋ έταλαντεύοντο, έως ού ούτος άπεσπάσθη μετά κρό
του πολλοΰ Απλοϊκός γέρων άλιεύς δέν είναι μέν φερέγγυος μάρτυς έν 
τούτοις όμως ή παρατήρησις αύτοΰ απέχει πολύ τοΰ νά είναι τό θαυμα-
στότερον τών κατορθωμάτων τών συνετών τούτων τρωκτικών ζώων. 
Οτι οι μύρμηκες, έάν έν τώ σύρειν φορτία άπαντώσι κωλύματα, προσ-

καλοΰσι συναδέλφους εις βοήθειαν, και ότι οί ύπό τό όνομα νεκροθαπτών 
γνωστοί κάνθαροι μεταφέρουσιν έπι μακρόν δ: ηνωμένων δυνάμεων έπι 
τής ράχεως μύν ή βάτραχον, ον βυθίζουσιν έν τή γή, είναι γενικώς 
παραδεδεγμένα γεγονότα* διατί όθεν ν' άρνηθώμεν έκ τών προτέρων 
εις τούς κάστορας, τοσούτον εντελώς διωργανωμ.ένους και τοσοΰτον 
κοινωνικούς οικοδόμους, τήν δύναμιν ν άποσπώσι κλώνους διά κοινής 
συνεργασίας ; 

ΙΙροσθέσωμεν τανΰν τοις με'χρι τοΰδε ρηθεισι και επεισόδια τίνα έκ 
τοΰ βίου τών πτηνών και τών θηλαστικών, έν οίς ή αλληλοβοήθεια δέν 
δύναται ν άποδοθή εις τό καλούμενον ένστικτον, δέν άνήκουσι δηλαδή 
εις έκεινας τάς πράξεις άς εκτελεί τό ζώον αυτομάτως και άσυνειδήτως, 
άλλ' είναι αποτελέσματα πνευματικής τίνος ενεργείας, έμφαινούσης είδος 
διασκέψεως προκαλούμενης ύπό τών περιστάσεων. 

Ό πρό τίνων ετών αποθανών 'Ρώσσος ζωολόγος καθηγητής Κ. KeSS-
ler έγένετο αυτόπτης τοΰ ακολούθου επεισοδίου. Γηραιά τις άγρια 
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νήσσα κατελήφθη μετά των νεοσσών αυτής ΰπό κυνηγών έν τινι λίμνη, 
ήτις ουδέν καταφύγιον παρειχεν εναντίον των θανατηφόρων βολών. 
Άπεπτη εκείθεν, κατά τό φαινόμενον έγκαταλιμπάνουσα τά ατυχή τέκνα 
τή τΰχη αΰτων* έν τούτοις μετά τινα λεπτά έπανήλθεν, οΰχι μόνη 
πλε'ον, άλλά συνοδευομένη ΰπό τοΰ άρρενος, όστις ευθύς κατεκάθισεν έπι 
τοΰ ύδατος έν μικρά αποστάσει άπό των κυνηγών και ένήχετο μετά 
σπουδής ένθεν κάκειθεν έπ' αύτοΰ, έπι τω προφανεί σκοπώ όπως έφελ-
κύση τήν προσοχήν έπ' αύτοϋ άντι τής οικογενείας. Έν τω μεταξύ ή 
έμφροντι; μήτηρ συνήθροισε τούς νεοσσούς και κατέφυγε διά τίνος 
λεπτού ίσθμοϋ εις έλος όπισθεν παρακείμενον και δυσκόλως προσιτον. 

Οί επισκεπτόμενοι τούς ζωολογικούς κήπου; τέρπονται βλέποντες τον 
ζήλον, δι' ού οί πίθηκοι έλευθεροΰσιν αλλήλους άπό των παρασίτων 
έντόμων. 'Ως άντίστοιχον τούτου διηγείται ό Brelim περί τίνος αγέλης 
κερκώπων, οιτινε; ειχον διέλθει διά τίνος πυκνής ακανθώδους λόχμης. 
Έξηπλώθησαν έν σειρά έπ! τών κλάδων έκάστω προσήλθεν εις σύντρο
φος, ό'στις άνηρεύνα μετά μεγάλης προσοχής το τρίχωμα τοΰ άνακειμ.έ-
νου, έξάγων συντόνως τάς προσηλωθείσας άκανθας. Οί χοιροπίθηκοι 
(Cynocephalus hamadryas) άνακυλιουσιν ασμένως λίθους, αναζη
τούντες ύπ' αυτούς έντομα και παρόμοια ζωύφια, και ό'ταν είναι με'γας 
ό λίθος συνενοΰνται πρός τοΰτο οί προσελθόντες άπαντες και μερίζονται 
κατόπιν τήν λείαν. Τώ Brehm απήντησε ποτε έν Άβησυνία μεγάλη 
αγέλη τοιούτων πιθήκων, οιτινε; διήρχοντο έγκαρσίω; κοιλάδα τινά' 
τινές έξ αυτών ειχον ήδη άναβή τόν απέναντι κείμενον λόφον, ένώ οι 
άλλοι εΰρίσκοντο εισέτι έν τή κοιλάδι. Οί τελευταίοι ούτοι κατεδιωχθη-
σαν ΰπό τών κυνών, άλλ' ευθύς κατέφθασαν οί πρεσβύτεροι άρρενες άπό 
τοΰ βράχου και ήρξαντο ώρυόμενοι διά χαίνοντος στόματος τοσούτον 
φοβερώς, ώστε οί κύνες κατάπληκτοι ύπεχώρησαν. Παρωρμηθησαν ούτοι 
νά έπιτεθώσιν έκ νέου, άλλά τήν φοράν ταύτην κατεβησαν άπαντες οί 
χοιροπίθηκοι έκ τών υψωμάτων, εξαιρέσει ενός μικροΰ, ηλικίας περίπου 
εξ μηνών, Οστις κράζων γοερώ; πρός βοήθειαν άνερριχήθη έπι τής κορυ
φής βράχου τινός και περιεκυκλώθη ΰπό τών κυνών. Κατήλθε τότε εις 
τών μεγαλυτέρων αρρένων, υπερήφανος και σοβαρός, μη σπεύδων όλως, 
εκ τοΰ λόφου, έβάδισε βραδέως πρός τό νεαρόν ζώον, και έθώπευσε και 
άπήγαγεν αυτό έν θριάμβω. Οί κύνες διετέλουν έν τοσαύτη εκπλήξει, 
ώστε ουδόλως επεχείρησαν νά προσβάλωσι τον λυτρωτήν και τόν 
λυτρωθέντα. 
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Και παρά τοις πτηνοί; παρετηρήθησαν περιστάσεις ανάλογοι τοις 

τέως μνημονευθείσαις, αϊτινες μαρτυροΰσιν επίσης άριδήλως περί άμοι-
βαίας συμπαθείας και προθυμίας πρός βοήθειαν μεταξύ μελών ουχί μόνον 
τής αυτής οικογενείας, άλλά και μεταξύ ολοκλήρου κοινότητος. Ούτως 
εύρεν ό Stensbury παρά τή Άλμυρα λίμνη έν τή χώρα τών Μορμο-
νων γηραιόν τινα πελεκάνα εντελώς τυφλόν, όστις έν τούτοις ήτο παχύ
τατος, έξ ου ήδύνατο τι: νά είκάση Οτι έτρέφετο καλώ; ΰπό τών συν
τρόφων αύτοΰ. Και είναι μέν άληθέ; ότι ενταύθα έμφιλοχωρεί εισέτι 
άμφιβολία τι;, διότι ως έκ τοΰ πλήθου; τών ιχθύων έν τή λίμνη, και ώ; 
έχων καλώ; ανεπτυγμένας τά; αίσθήσει; τή; άκοή; και τή; οσφρήσεω;, 
ήδύνατο ό τυφλό; ούτο; πελεκάν ν άνεύρη ίσω; μόνο; τήν τροφήν. Έν 
τούτοι; ανάλογο; τή προηγουμένη τυγχάνει ετέρα τι; περίπτωσι;, ήν 
αναφέρει ό Δαρβίνο;, καθ' ήν ό Blyth αυτό; ειδεν ινδικά; κορώνα; 
τρεφούσα; τυφλού; συντρόφου;. 'Αλλω; τε όμοιόν τι αναφέρεται και 
περί τινο; κατοικίδιου άλέκτορο;. 

Γενέσθω δέ προσέτι ήμιν μνεία παραδειγμάτων τινών άμοιβαία; 
συμπάθεια; ετερογενών ζώων. Ούτω πρό τινο; τό περιοδικόν " Scien
tific American a ανέφερε τό έξή;, ώ; έλπίζομεν, μη έπινοηθέν 
γεγονό;. Έν τή αυλή έπαύλεώ; τινο; ισταντο έπι υψηλών κοντών δύο 
οικίσκοι πτηνών, έξ ών 0 μ.έν ει; έπι πολλά αλλεπάλληλα θέρη κατω-
κεϊτο ύπό τροχίλων, ό δ έτερο; ΰπό κιχλών. 'Ημεραν τινά ζεϋγο; στρου
θίων έξεδίωξε τή; νομίμου κατοικία; αυτών τού; πολλώ ασθενέστερου; 
τροχίλου;. Περί τά δέκα λεπτά κατόπιν έπανήλθον οι έκδιωχθέντε; μετά 
έπτά ή οκτώ όμοίων αυτών και έξεδίωξαν διά δυνάμεων συνηνωμενων 
τού; είσβαλόντα;* άλλ' ουχί έπι μακρόν διότι και τά στρουθία έκρα
ξαν επικούρου;* εναντίον δέ δεκάδο; έξ αυτών ουδόλως ήδύναντο 
ν άνθέξωσιν οι ισάριθμοι τροχίλοι και κατανικηθέντε; έτράπησαν ει; 
φυγήν. Τούτο όμω; ούδόλω; υπήρξε τό τέλο; τή; συμπλοκή;* απ εναν
τία; ή λύσ;; τοϋ δράματο; έγένετο λίαν ενδιαφέρουσα. Διαρκούσης 
δηλονότι έτι τή; γενικής μάχη; ει; τών τροχίλων παρεισέδυ ταχέω; 
ει; τόν οίχίσκον τών κιχλών και ολίγα; στίγμα; έπειτα άγημα έΚ τών 
ισχυρών τούτων πτηνών έπεπεσεν έπι τών στρουθίων και άπεδίωξεν 
αυτά τελειωτικώ;. 

Ό κύων καί ή γαλή έχουσιν έχθραν πρό; άλλήλου; παροιμιώδη, καί 
έν τούτοι; ούχι σπανιω; υπάρχει μεταξύ αυτών φιλική σύμπνοια. Περί
πτωσιν τινα τοιαύτη; τρυφερά; συμπάθεια; αναφέρει ό Δαρβίνο;. 'Ότε 
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ήμέραν τινά ή περί ής ό λόγος γαλή εκείτο ασθενής εν τω κανίστρω 
αυτής, ό κυων ουδέποτε παρήρχετο χωρίς νά λείξη αυτήν διά τής γλώσ
σης* τοΰτο δε τυγχάνει τό άκρβέστερον τεκμήριον φιλικής διαθέσεως 
παρά τω κυνί. Γνωστόν είναι οτι πιστοί κύνες είσίν έτοιμοι νά έφορμή-
σωσι κατά παντός φαινομένου ότι σκοπεί νά προσβάλω, τον κυριον 
αυτών. Ό Δαρβίνος διηγείται ότι κυνίδιόν τι δειλότατον άνεπήδα εκά
στοτε έκ τοΰ κόλπου τής δεσποίνης αύτοΰ και άπεμακρύνετο, άμα ως τις 
χάριν παιδιάς προσεποιεϊτο Οτι έτυπτε ταύτην* έπανήρχετο δέ κατόπιν 
και προσεπάθε: διά συγχινητικων τρόπων, θωπεΰον καί περιλεϊχον το 
ποοσωπον αυτής, όπως δήλωση τήν συμπάθειαν ήν ήσθάνετο πρός τήν 
προσβληθεισαν. Ή δοκιμασία έγένετο διά πρώτην φοράν, ώστε δέν ήδύ
νατο ή συμπεριφορά τοΰ κυνιδίου νά είναι αποτέλεσμα ίδιας διδασκαλίας. 

α Πρό τίνων ετών, λέγει ό αυτός φυσιοδίφης, εις υπηρέτης τοΰ 
Ζωολογικού κήπου έδειξε μοι δύο βαθείας μόλις έπουλωθείσας πληγάς 
έν τώ τραχήλω, άς μαινόμενος τις χοιροπίθηκος έπήνεγκεν αύτώ, ένώ 
γονυκλινής έκυπτε πρός τήν γήν. Μικρός τις πίθηκος όμως έξ Αμερικής, 
όστις έν τώ αύτώ κλωβώ έζη και διέκειτο φιλικώτατα πρός τόν ύπηρέ-
την, έσπευσεν εις βοήθειαν, άμα ώς ειδε τόν φίλον έν κινδύνω, καίτοι 
σφόδρα έφοβειτο τον χοιροπιθηκον. Κράζων και δάκνων μετέστησεν ό 
μικρός τήν προσοχήν τούτου, ώστε ό υπηρέτης ήδυνήθη ν' άπομακρυνθή. 
Κατά τό λέγειν τοΰ ιατρού τοΰ θεραπεύσαντος αυτόν ό κίνδυνος τής 
ζωής τοΰ ύπηρέτου υπήρξε μέγας)). 

Πίστις και υπακοή πρός τούς πρεσβυτέρους, ιδία δέ πρός τούς αρχη
γούς μιας ομάδος ή αγέλης, υπάρχει παρ' άπασι τοις έντελεστέροις και 
νοημονεστέροις ζώοις. κ Έάν στίφος χοιροπιθήκων. λέγει ό Alvarez, 
είσδυση έντος κήπου ή περιφράκτου άγροΰ, κατ αρχάς μένουσιν ήτυχοι 
και σιωπηλοί* αν δέ τυχόν άφρον τι μικρόν έκβάλη φωνήν, κολαφίζεται 
πάραυτα)). Όσον και άν είναι αϋτηρά ή τάξις, ήν διατηροΰσιν οι αρχηγοί 
τής αγέλης, δυνάμει τών πυγμών, τών οδόντων, τών κεράτων και τών 
οπλών, υποτάσσονται ούχ ήττον αυτή οί υπήκοοι, πρός ους παρέχουσιν 
άμυναν και προστασίαν αυτά δή ταύτα τά Οπλα. 

Έν τώ κύκλω τής επικοινωνίας μαίνονται τέλος αναπτυσσόμενα! και 
παρά τοις ζώοις νομικαί σχέσεις. Ουδόλως είσί μυθώδη τά αναφερόμενα 
περί δικαστικών συναθροίσεων καί πσίνικών εκτελέσεων παρά τοϊς πελαρ-
γοϊς. ΟλιγώτερΟν πως τυγχάνει γνωστή ή ανάλογος ταίς προειρημεναΐς 
ακόλουθος παρατήρησις,ήν άνεκοίνωσεν ό Goldsmith περί τών κορωνών. 
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Ή πυρετώδης έργατικότης, δι' ής αύται άρχονται τής κατασκευής τών 
φωλεών, μετριάζεται βαθμηδόν. Κατάκοποι ώς έκ τής συγκομιδής τοΰ 
υλικού άπό αποστάσεων μεγάλων, προσπαθούσι νά προμηθευθώσι τοΰτο 
και έκ πλησιέστερων μερών και έστιν ότε ουδόλως διστάζουσι νά οίκειο-
ποιηθώσι ξένην ίδιοκτησίαν, κλέπτουσαι τά καλύτερα φρύγανα έξ αφυ
λάκτου τυχούσης φωλεάς συναδέλφου τινός. Έάν ό κλαπείς έννοήση τήν 
λήστευσιν ταύτην, δέν εκλείπει και ή ποινή, ήτις μάλιστα εκτελείται 
κοινή και δημοσία. Ό ερευνητής παρετήρησεν Οτι κατά τοιαύτας περι
στάσεις οκτώ ή δέκα κορώναι έπιπίπτουσιν έπι τής φωλεάς τοΰ έγκλη-
ματίου και καταστρέφουσιν αυτήν πάραυτα, έπβάλλουσαι ποινήν, ής 
δικαιότερα αδύνατον νά νοηθή. Ή καταστροφή αύτη τής φωλεάς διδά
σκει τόν πταίσαντα νά οικοδομή τοΰ λοιποΰ τό οίκημα αύτοΰ έκ τιμίως 
προσκτηθέντος ύλικοΰ, και φέρει αυτόν εις έπίγνωσιν τοΰ ότι ό θέλων 
νά συμμετέχη τών ωφελημάτων τής συμβιώσεως οφείλει νά ύποτάσση-
ται εις τούς νόμους αυτής. Διαδικασία, καταδίκη έτι δέ και θανατική 
έκτελεσις ύπό τής ολομελείας, οιαι είναι γνωστότατα! παρά τοις πε-
λαργοις, παρετηρήθησαν κατ' επανάληψιν και παρά ταίς κορώναίς. 

Εκ του γερμανικου του A. Brandt. Κ. Χ. Κ. 



ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΟΥ* ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ* ΟΜΕΡ ΚΑΤΑ ΣΦΑΚΙΩΝ* 

Ταύτα είχεν αποφασίσει έν τω νώ ό Στρατάρχης' ήμεις, άν και διε-
κρίναμεν καλώς την λίαν δυσχερή θεσιν τού εχθρού, εισέτι δεν έπιστεύο-
μεν οτι μετά τοσούτον πάταγον, ον έχαμεν ό εχθρός διά των εκθέσεων 
του, ήθελε δώσει πέρας εις την έκστρατείαν μετά μίαν μόνον άτυχη 
μάχην και μετά διαμονήν είκοσι μόνον ημερών εις τήν έπαρχίαν' διό, 
άν και ύπωπτευόμεθα τήν ύποχώρησιν τοϋ Ρεσίτ διά τού Άγιου 
Βασιλείου, είχομεν την προσοχήν μας και εις τήν ένωσιν αύτοϋ μετά 
τοϋ Όμέρ, είτε διά νά προσβάλωσι μέ μεγάλας δυνάμεις τήν Σαμαριάν, 
είτε διά νά όδεύσωσι κατά τών Λευκών Ορέων, όπου ήσαν συγκεντρω
μένα! αί οικογένεια! και τό πλείστον τού δυτικού στρατού ήμών. Ειπο-
μεν ότι τήν έσπέραν τής μάχης τών Καλών Λαγκών. ήτο: τής 14ης, 
κατηυλίσθημεν άνω τών Κομητάδων, έτοίμοι, ή νά τεθώμεν έν τώ 
μέσω τών δύο σωμάτων τού έχθροΰ, έάν προετίθεντο νά ένωθώσιν, ή νά 
παρακολουθήσωμεν τό τοΰ Ρεσίτ, έάν ύπεχώρει διά τοϋ Άγιου Βασι
λείου. Έν τούτοις ό εχθρός είχεν αποφάσισε! νά υποχώρηση και, φρονί-
μως ποιών, ούδ' επί στιγμήν ανέβαλε τήν έκτέλεσίν τής αποφάσεως του* 
διό, τήν έπιοϋσαν 15ην, συγκεντρώσας Ολα τά αποσπάσματα του μετέ
φερε τό πλείστον τοΰ στρατοΰ του εις Φραγκοκάστελον ή οπισθοφυλακή 
αυτού έμεινεν εις Κομητάδες. 'Ημεϊς βλέποντες τόν έχθρόν άπομακρυνό-
μενον τών Σφακιών, άπεφασίσαμεν νά πλησιάσωμεν και πάλιν αυτόν διά 
πάν ένδεχόμενον' όθεν τήν ήμέραν ταύτην έβαδίσαμεν εις τό Άσφέδον. 
όπου και δίενυκτερεύσαμεν. Τήν αυτήν ήμέραν έφθασε και ό Kος Δημη-
τρακαράκος μετά τοϋ σώματος του, σπεύδων νά συμμεθεξη εις τούς 
αγώνας ήμών, άλλ έκ τοϋ κόπου διέμεινεν εις Καλά Λαγκά μέ τήν 
παραγγελίαν νά έλθη και ένωθή μεθ ήμών τήν πρωίαν τής έπαύρίον. 

Άμα άφίχθημεν εις Άσφέδον, πεζοδρόμος, έλθών εκ μερους τής 
Κυβερνήσεως, μας ανήγγειλε τά έν Άραδένη συμβάντα και ότι ό εχθρός 

1 Ίδέ σ. 354. 
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έβάδίζε κατά τής Άγιας "Ρούμελης και έζήτει τήν έπικουρίαν μας. Ή 
θέσις ήμών περιεπλέχθη έκ τής επιστολής ταύτης* ναι μέν έγινώσκαμεν, 
ότι ά εχθρός έκυρίευσε τήν Άράδεναν και ότι έβάδιζε κατά τής Άγιας 
'Ρούμελης, άλλ' έγινώσκαμεν συνάμα., ότί οι ημέτεροι έγκαταλείψαντες 
αυτήν απεφάσισαν νά περίορισωσι τήν ύπεράσπίσίν των εις την Σαμα
ριάν και ότι ειχον άρκετάς δυνάμεις. Προσέτι αί ήμέτεραι δυνάμεις, 
συμποσούμεναι εις 500 άνδρας, μή λογιζομένου τοϋ σώματος τοΰ Κ°υ 
Δημητρακαράκου, δέν ήσαν άρκοΰσαι διά ν' άποσπάσωμεν μέρος αυτών. 
Μολαταύτα, έσκέφθην, διά νά ζητήση ή Κυβέρνησις τήν βοήθεάν μας 
έπρεπε νά ύπάρχη ανάγκη. Εις τήν άμηχανίαν ταύτην ευρισκόμενος 
απεφάσισα, παραλαμβάνων τό σώμα τοΰ Κου Δημητρακαράκου συμπο-
σούμενον εις 300 άνδρας περίπου, νά δράμω κατά τού εις Άγίαν 'Ρού-
μελην έχθροΰ. Τοιουτοτρόπως αί δυνάμεις ήμών μένουσα!, όποια! ήσαν 
και πριν, έξηκολούθουν τον σκοπόν των* συγχρόνως έδίδαμεν διά τής 
άφίξεως τού σώματος τοΰ Κου Δημητρακαράκου βοήθειαν εις τούς ημε
τέρους. Επειδή ήτο εσπέρας, άφησα τήν έκτέλεσίν διά τήν αύριον, ότε 
ήθελομεν πληροφορηθή έκ νέου περί τών κινήσεων τοΰ έχθροΰ. Τήν 
πρωίαν τής έπιούσης 16ης, αί φυλακαί κακώς παρατηρήσασαί, ώς θέλο-
μεν ιδεί, μάς ειδοποίησαν, ότι ο εχθρός έμενε εις τά ιδία. Άμεσως 
έγραψα εις τόν Κον Δημητρακαράκον νά βαδίση εις Σκαφίδια και ουχί 
εις Άσφέδον και συγχρόνως έξεκίνησα και έγώ πρός τό αυτό. 

Μόλις έβάδισα επί εν τέταρτον και ήκουσα τουφεκισμούς και φωνάς 
εκ μέρους τών ημετέρων. Τά σημεία ταΰτα επαναλαμβανόμενα με ήνά-
γκασαν νά επιστρέψω* μετ' ολίγον οπλίτης έλθών μοί εΐπεν, ότι έκ Καλ-
λικράτους εφθασεν ειδησίς, ότ: ό εχθρός έξεκίνησεν άπό τής νυκτός διά 
τόν Άγων Βασίλείον και οτι είναι ήδη αρκούντως προχωρημένος. Τήν 
μοναδικήν ταύτην περίστασίν, δί' ήν τοσούτον έκοπιάσαμεν και ήν δέν 
έτολμώμεν νά πιστεύσωμεν ποτέ, δέν έπρεπε ν' άπολέσωμεν, διό και 
έπιστρέψαντες έβαδισαμεν κατά τοϋ εχθρού σπεύδοντες νά προλάβωμεν 
αυτόν εις τά Χάλαρα1. Ταυτοχρόνως έσκεφθημεν ότί, φεύγων καί ό 

1 Ή ούτω καλούμενη θεσις κείται προς τήν παραλίαν τοϋ Άγιου Βασιλείου 
μεταξύ τών χωρίων 'Ροδακίνου καί Σελίων δι' αυτής διέρχεται ή οδός ή άγουσα 
άπό Σφακιών ει; Άγιον Βασίλείον είναι δέ τοσούτον δύσβατος, ώστε δυσκόλω: 
εις άνθρωπος διαβαίνει. Ύπέρκεινται δέ αυτής βράχοι καί χάρακες τοιούτοι, 
ώστε Ολίγοι άνδρες δύνανται νά έμποδίσωσι πολυάριθμον στρατόν. Έκει ό Μου
σταφάς Πασσας διερχόμενος κατά το 1828 μετά τήν άπώλείαν τοϋ Χατζή 
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Ρεσίτ, έμελλεν ανυπερθέτως να φύγη και Ομέρ, η ότι και μένων δεν 

ήτο εις κατάστασιν νά ενεργήση τι σπουδαίον κατά των ημέτερων, επο
μένως, μη μένοντες εις άνησυχίαν περί των λοιπών μερών, έγραψα ει; 
τόν Κ°' Δημητρακαράκον νά δράμω, και ένωθή μεθ ημών, όπου και άν 
ευρισκόμεθα. Διά νά φθάσωμεν πρό τοϋ έχθροΰ εις τά Χάλαρα έπρεπε νά 
ταχυπορήσωμεν, άλλά τό πράγμα δέν ήτο εύκολον, ένεκα τών μεγάλων 
και κοπιαστικών όδοιποριών τών ημετέρων και ένεκα τής στερήσεως τής 
υποοημασιας και τροφης' κατ εκεινην την ημεραν δεν εφαγον η ημέ
τεροι ποσώς, διότι ό μέν άρτος είχεν εκλείψει πρό ήμερων, τό δέ κρέας 
δέν υπήρχε καιρός νά ψηθή. μολαταϋτα έπράξαμεν τό δυνατόν. Άν οί 
ημέτεροι τοϋ Άγιου Βασιλείου, ώς ηλπίζομεν. προελάμβανον τόν έχθρόν 
και τόν έμ.πόδιζον έπ' ολίγον, τοτε άναμφιβόλως κατεφθάνομεν και ημείς 
και ή πανήγυρις έμελλε νά έορτασθή μετά λαμπρότητος. Περί τήν 
μεσημβρίαν κατεβαίνομεν τά όρη τής Φριγάνας' πρός περισσοτέραν 
άσφάλειαν διηρεθημεν εις δύο' οί μέν διευθύνθημεν πρός τά όπισθεν τών 
Χάλαρων, διά τοϋ Ροδάκινου, οί δέ πρός τά έμπροσθεν, διά τής όδοϋ 
τής άγοΰσης εις Σελά. H ανυπομονησία ήμών ήτο μεγίστη, ή δέ ανη
συχία μας έτι μεγαλητέρα, διότι δέν έβλέπομεν πολλούς προχωροΰντας. 
Ή δύναμις ήμών τήν πρωίαν εις Άσφέδον ήτο περί τους 400' δέν ήτο 
δΰσκολον όμως νά φθάση εις τό διπλάσιον μέχρι τής άφίξεως μας εις τά 
Χάλαρα, έάν συνήρχοντο οί εις τά πέριξ ευρισκόμενοι και έάν οι Άγιο-
βασιλειώται τής Γιαλιάς πρό πάντων, εγκαταλείποντες τά χωρία των, 
έδραμον έκεϊ. Τέλος περί τήν 1ην μ., μ., έπλησίασαν οί πρώτοι και ήκού-
ομέν τινας τουφεκισμούς' ούτοι προήρχοντο έκ τών ολίγων 'Ροδακινιω-
τών, οίτινες, οντες πλησιέστερον τών λοιπών, έδραμον εις τά Χάλαρα 
και προσέβαλον τόν έχθρόν. Πρώτοι έφθασαν εις τόν τόπον ό καπετάν 
Δημητρακάκης έκ Ροδάκινου και οι οπλαρχηγοί Φασουλής και Βαρδά-
κης, πλήν δέν ήκολουθοϋντο, ειμή ΰπό ολίγων ανδρών Κρητών και εθε
λοντών. "Οταν ό εχθρός έφθασεν εις τά Χάλαρα και προσεβλήθη κατά 
πρώτον ΰπό τών ολίγων Ροδακινιωτών, ώς είπον ανωτέρω, φοβούμενος 
σπουδαίαν άντίκρουσιν, ήρχισε νά εκφορτώνω, τά κτήνη* τοϋτο έκαμνε 
πρώτον μέν, διά νά παραιτήσω, λάφυρα εις τους ημετέρους, οϊτινες, 

Μιχάλη, οχι μόνον τό πλείστον τοϋ στρατού του συγκειμένου έκ 15,000 άπώ-
λεσεν, αλλά καί διά νά σωθή ό ίδιος παρήτησε καί τά ιδια φορτηγά του, γινώ-
σχων Οτι οι ημέτεροι ήθελον έπιπέσει κατ' αυτών, ούτω εσώθη μέν, άλλά 
πληγωμένος. 
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έσκέπτετο, πίπτοντες έπ' αυτών ήθελον τούς δώσει χαιρόν νά προχωρή-
σωσι, και δεύτερον, διά νά ήναι εΰκινητότερος' άλλ' όταν είδε τήν άδυ-
ναμίαν τών ημετέρων, έφόρτωσεν εκ νέου και πέμψας άρκετήν δύναμιν 
κατ' αυτών τούς ήνάγκασε νά έγκαταλείψωσι τήν θεσιν και ούτως έπρο-
χώρησε. Κατά τήν στιγμήν ταύτην έφθασαν και έτεροι ές ήμών. Ούτοι, 
ένωθεντες μετά τών λοιπών, έπροχώρησαν έκ νέου και προσέβαλαν τόν 
έχθρόν, άλλ' ούτος ήδη είχε καταλάβει τάς κορυφάς καί ύπερησπίζετο 
τήν διάβασιν τοϋ λοιπού στρατοϋ' άλλ έν μέλημα έχων, πώς νά διέλθω, 
ταχύτερον τήν έπικίνδυνον θεσιν, οϋδεμίαν προσοχήν έδιδεν εις τάς προσ-
βολάς τών ημετέρων, οίτινες, καθόσον έπροχωρει, καθίσταντο όλιγώτερον 
κινδυνώδεις. Τελος περί τήν 2αν ώραν μ. μ., ό μέγας κίνδυνος δι αυτόν 
ειχε παρέλθει, διότι όλος σχεδόν ό στρατός του διέβη τά Χάλαρα. Τότε 
έφθασαν οί πλείστοι έκ τών ημετέρων, προσέβαλον αυτόν και τόν ήνά-
γκασαν νά σταματήση. Νέα μάχη ήρξατο. Ο εχθρός μένεα πνέων κατά 
τού χωρίου Σελιών, διότι τοΰτο υπήρξε μία τών κυριωτέρων εστιών τής 
επαναστάσεως και διότι ήτο ή πατρίς τοΰ μακαρίτου γενναίου Η. Σαβ-
βάχη και παρήγαγεν έν γένει καλούς πολεμιστάς. άπεπειράθη νά τό 
αποτεφρώση, άλλά τοΰτο ήτο καλώς πεφρουρημ.ε'νον άπό τε τούς Σελια-
νούς και τού: ημέτερους. Μετά πολλάς απόπειρας ήναγκάσθη νά ύπο-
χωρήση' τότε κατεδιωχθη και όλως ό στρατός του ηκολούθησε τήν ύπο-
χώρησιν μέχρι Πλακιάς. Τό πλείστον τοϋ στρατού του υπεχώρησε μεχρι 
Λευκογείων, τουτέστι, ώδοιπόρησε κατά τήν ήμεραν έκείνην έπι δέκα 
ώρας' τοσούτον ή σπουδή του ήτο μεγάλη. Πρέπει νά όμολογησωμεν, 
ότι κατά τοϋτο ό εχθρός έφάνη επιτήδειος, διότι μόνον ή μεγάλη ταχύ-
της τών ποδών του έσωσεν αυτόν άπό βεβαίαν καταστροφήν. Έάν οί 
κάτοικοι τών χωρίων, ορθότερον σκεπτόμενοι, κατελάμβανον τά Χάλαρα 
πρό τοϋ έχθροΰ, όχι μόνον τά χωρία των έσωζον άπό τήν κατεδάφισιν, 
άλλά και τόν έχθρόν άπαντα ήθελον καταστρέψει και λάφυρα πολλά 
ήθελον λάβει' άπ' εναντίας, πράξαντες ώς έπραξαν, τά μέν χωρία των 
δέν έσωσαν, διότι ολίγοι όντες εις έκαστον, δέν ήδυνήθησαν ν άποχρού-
σωσι τόν έχθρόν, όστι; εις έχαστον τούτων έβάδιζε συσσωματωμένος, τόν 
δέ έχθρόν έσωσαν άπό βεβαίαν καταστροφήν. Δυνάμενοι νά συσσωματω-
θώσι περί τούς 400 εις τά Χάλαρα, ήθελον τόν σταματήσει τουλάχιστον 
έπι μιαν ώραν τότε κατεφθάνομεν και ημείς και ή πανήγυρις έτελείτο 
μετά μεγαλοπρέπειας. Πολλά χωρία τής Ριαλίας έπυρπόλησεν ό εχθρός, 
άλλά καταδιωκόμενος κατά πόδας δέν προέφθασε να κατεδαφίσω, αυτά 
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και νά τά πυρπόληση εντελώς/ προφθάνοντες δε και οί ήμέτεροι άπέ-
σβενον και όσα έκαμνον αρχήν νά καίωνται. Αί ζημίαι τοΰ εχθρού κατά 
τήν ήμέραν ταύτην δεν ήσαν ευκαταφρόνητοι, διότι, καθ όλον τό διά
στημα τής όδοΰ. εΰρομεν πολλούς φονευμένους άνδρας και κτήνη, τινά 
δέ έκ τούτων και συνελάβομεν, άλλα μέν μετά των φορτίων των χαί 
άλλα άνευ. Ό Οθωμανικός στρατός ουδέποτε εγκαταλείπει τούς φονευ
μένους του' και άν μέν ό σταθμός του κείται πλησίον, φέρει αυτούς έπι 
φορτηγών και τούς ενταφιάζει εκεί, άν δέ ήναι μακράν, ενταφιάζει 
αυτούς έπιτοπίως. Όταν όθεν συμβαίνει νά εγκατάλειψη αυτούς, τούτο 
δήλοι άναμφιβόλως ότι φεύγει μετά σπουδής ή ότι οί φονευμένοι όντες 
πολλοί, δέν έλαβε καιρόν νά ενταφίαση απαντάς. 

Από τήν ές Άσφέδου άναχωρησίν μας διεύθυνα πεζοδρόμους παν-
ταχόσε ειδοποιών τήν ύποχώρησιν τού εχθρού, όπως βαδίσωσιν εις 
συνάντησιν αύτοϋ. Πάλιν το εσπέρας έπεμψα νέους καί ήλπίζετο, άν 
υπήρχε σύναξις εις Μουρνέ, ώς άπό πολλού είχε παραγγελθή νά υπάρχω, 
αρκετή δύναμις έτοίμη, Οπως προϋπαντήσω, τόν έχθρόν. Τήν έπιοϋσαν 
17ην έσκοποϋμεν άπό πρωίας νά άκολουθήσωμεν τόν έχθρόν, γινώσκον-
τες ήδη τήν σπουδήν αύτοΰ, άλλ ατυχώς πάλιν τά πολεμεφόδια έστέ-
ρησαν και εδέησε νά διαμεινωμεν εις Σελίά μέχρι μεσημβρίας, όπως 
προμηθευθώμεν. Άμα τούτου γενομένου, έδράμ.αμ.εν κατά τοΰ εχθρού 
και κατεφθάσαμεν αυτόν περί τό εσπέρας εις Αδρακτον εκεί ένωθέντες 
μετά τών λοιπών κατεδιώςαμεν αυτόν μέχρι Κουμιων, όπου έσταθμεύ-
σχμεν ό εις απέναντι τοΰ άλλου. Η ήμερα όμως δέν διήλθεν άργή. Τόν 
εχθρόν προσέβαλον οί κάτοικοι τών χωρίων όθεν διήλθεν άν και διε-
σκορπισμένο: ούτοι, μολαταύτα ουχί ολίγον τόν ανησύχησαν και τόν 
εζημίωσαν εις Αρίμ.ισκον, ευρεθέντες και οί Μελαμπιώται ύπό τόν 
καπετάν Μιχάλην Κουτσαύτην. παρεμποδισθώ, αρκούντως και ήναγκάσθη 
νά παραιτήσω) κτήνη τινά. Ειπομεν ότι εις Μουρνέ έγίνετο σύναξις. Και 
τώ όντι. ευρεθέντες εκεί περί τούς 300 άνδρες. Άμαριώται και Άγιο-
βασιλειώται, έδραμον άμεσως και κατέφθασαν τον έχθρόν εις Αδρακτον, 
Κισσόν και τά πέριξ* προσέτι κατέβησαν έκ τοΰ όρους Κέντρου πολλοί 
εκ τών εκεί διαμενόντων πρός διαφύλαξιν τών οικογενειών των και όλοι 
όυοΰ έπεπεσαν κατά τοϋ έχθροΰ. Εκεί έφονεύθη ο σημαιοφόοος τού 
αρχηγού Κ"" Δ. Μοσχοβίτου. Μανόλης Μανολοτζάκης ονομαζόμενος, 
ένώ έπροχώρει διώκων τον έχθρόν. 'Μ καταδίωξις δέν έπαυσεν ει μή μέ 
τό βαθύ σκότος. Οί εχθροί έςαντληθεντες άπό τήν πολύπονον έκστρα-
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τείαν και άπό τήν απηνή τετραήμερον καταδίωξιν, πρός δέ και στερού
μενοι τών πάντων, ουχί μόνον δέν ειχον δυνάμεις νά πολεμήσωσιν, 
άλλά και ρίπτοντες τά όπλα έζήτουν έλεος. 

Τήν έπιοϋσαν ήτοιμαζόμεθα νά έορτάσωμεν έτι λαμπρότερον, διότι 
και περισσότεροι έμελλον νά ήναι οί πανηγυρίζοντες. Ούτοι ϊσταντο 
πεομένοντες τό σύνθημα, όπερ ητο ή έκκίνησις τοΰ έχθροΰ. κύκλω τοΰ 
χωρίου Κουμιων, οι μεν ένθεν εις τούς πρόποδας τοΰ Σιδηρωτοΰ, οί δέ 
εκείθεν εις τούς πρόποδας τού Κέντρου* ήμείς είμεθα εις το όπισθεν. Τό 
πλείστον τών Άμαριωτών ύπό τόν άρχηγόν αυτών Διογένην Μοσχοβιτην 
περιέμενεν εις τά έμπροσθεν τού έχθροΰ, εις Κρύαν Βρύσιν, σκοπούντες νά 
τώ έμποδίσωσι τήν προχωρησιν. Τέλος μετά πολλούς δισταγμούς, ούς 
ειχεν ό εχθρός θεωρών τάς προετοιμασίας αύτάς τής πανηγύρεως, έδωκε 
τό σύνθημα. Άμα έξεκίνησαν οί χαιρετισμοί ήρςαντο πανταχόθεν και ό 
εχθρός ένεκα τούτου ήναγκάζετο νά σταματά άνά πάσαν στιγμήν. 

Αί άπό Κουμίων εις Μεσσαράν άγουσαί οδοί είναι δύο* ή μέν διά τοΰ 
χωρίου Κρύα Βρύσι, ήτις ειναι και ή ευθύτερα, ή δέ διά τοΰ χωρίου 
Σαχτούρια. ήτις είναι ή μακρύτερα και άνωμαλωτέρα. Ό εχθρός ώδευσε 
διά τής βραχυτερας, ή προσεποιήθη ότι έσκόπει νά βαδίσω, δι' αυτής, 
άλλά βλέπων τήν προετομασίαν, ήτις περιέμενεν αυτόν, μετεβαλεν αίφνης 
πορείαν και διευθυνθώ, πρός τήν άνωμαλωτέραν. Οι τοΰ δεξιοΰ και οι 
τοΰ όπισθεν παρηχολούθησαν αυτόν και τόν ήνάγκασαν νά δεχθή μάχην 
εκεί θελήσας ό εχθρός ν' απομακρύνω, τούς οχληρούς, οιτινες τόν έμπό
διζον νά προχωρήσω,, περιεκυκλώθη και άφοΰ απώλεσε πολλούς και 
έθεωρησεν ότι θά απολέσω, έτι περισσοτέρους, έάν έπεμενεν, ετέθη έκ 
νέου εις κίνησιν και περί τήν *2αν ώραν μ., μ., έφθασεν εις Σαχτούρια 
και Μέλαμπες, καταδιωκόμενος πάντοτε ύπό τών ημετέρων. Εκεί 
έσταματήσαμεν τήν καταδίωξιν, διότι όχι μόνον είμεθα άπηυδηχότες, 
άλλά καί τά πολεμεφόδια έξέλιπον έκ νέου. Οί Μελαμπιανοί Ομως έξη-
κολούθησαν νά τόν καταδιωκωσι, μέχρις ού έφθασεν εις τήν πεδιάδα 
τής Μεσσαράς. 

Οί Αμαριώται, άπατηθεντες έκ τής πορείας τοΰ έχθροΰ, έχασαν 
πολύτιμον χρόνον ακολούθως ηθέλησαν νά τόν άνακτήσωσιν, άλλ' ητο 
πλέον άργά' ό εχθρός ήτο έξησφαλισμενος' άν ούτοι έννοοΰντες τό σχεδιον 
τοΰ έχθροΰ προελάμβανον αυτόν έχει Οπου έσταμ.άτησε και έκυκλώθη 
ύπό τών λοιπών, αί ζημίαι του ήθελον εισθαι πολύ ανωτέρα:. Κατά 
τήν ήμεραν ταύτην είδομεν τόν έχθρόν τοσούτον δελιάσαντα κα: άπηυ-
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δηκοτα, ώστε πολλοί τών στρατιωτών αύτοϋ έτουφέκίζον, βαδίζοντες 
εις ύποχώρησιν, έκ τών ώμων, τουτεστι μή βλέποντες τόν έχθρόν των 
και ίσως πυροβολοϋντες κατά τών ίδιων συντρόφων των. 

Κατά τάς πέντε ήμερα; τής καταδιώξεω; ό εχθρός πρέπει νά απώ
λεσε περί τούς χίλιους άνδρας εις φονευμένους και πληγωμένους, περί τά 
εκατόν κτήνη συλληφθέντα και φονευθέντα, πολλά σκεύη, όπλα και 
λοιπά' πολλοί τών πληγωμένων του έμειναν εις χείρας ήμών. Τήν έπι
οϋσαν και διά πολλά; ήμερα; άκολούΟω; άνευρίσκοντο φονευμένοι, πλη
γωμένοι, και που ζώντε;* ει; τούτων ευρέθη εί; "Αδρακτον έντο; ένό; 
σπηλαίου μετά τρεί; ήμερας ούτο; μή δυνηθεί; ν άνθεξη επί πλέον ει; 
τήν δίψάν, εξήλθε και έζήτει ύδωρ' μία γυνή, ήν πρώτην συνήντωσε, 
τόν ώδήγησεν ει; τό χωρίον, άλλ άμα έπιεν ύδωρ έμεινε νεκρό;, Η 
κατάστασί; του ήτο ελεεινή. Ή ύποδημασία του συνέκειτο άπό τεμά-
χιον καταξεσχισμενου πανιού. 

Ί'ήν τελευταίαν ήμέραν τής καταδιωξεως, ώ; και τήν πρώτην εις 
Καλά Λαγκά, είδομεν κατά τήν διάρκειαν τή; μάχη; έπισώρευσιν είς τι 
μέρο; τοϋ πεδίου τή; μάχης' και είκάζομεν ότι ανώτεροι τινε; αξιωμα
τικοί έφονεύθησαν. 

Αι ζημιά: τοϋ εχθρού κατά μόνην τήν ύποχώρησιν του, ώ; θεωρεί 
τι;, δέν ήσαν μικραί' βεβαιώ; αύται ήθελον εισθα: πολύ ανώτερα: και 
ίσως ήθελεν εΰρει τήν παντελή καταστροφήν του ο έχθρο;, έάν ή τύχη 
μάς ηύνόει περισσότερον. Είπομεν ανωτέρω ότι έγράψαμεν ές Ασφέδου 
πρό; τόν Κ°ν Δημητρακαράκον νά έλθω, είς άντάμωσίν μα;, άλλ ατυχώ: 
ό πεζοδρόμος, κάτοικο; τοϋ Ασφέδου, όν έπεμψαμεν και τον όποιον 
προεπληρώσαμεν και καλοεπληρώσαμεν, δέν μετεβη και ούτω ο Κ°ς 
Δημητρακαράκος μέ τό σώμα του δέν παρευρέθη εί; τήν καταδιωξιν. 
Ό Κος Κόρακα; εύρίσκετο εκεί πλησίον μετά 500 ανδρών, άλλ' ατυχώ; 
και ούτο;, άν και ειδοποιηθώ, έγκαίρω;, δέν παρευρέθη ένεκα διαφόρων 
κωλυμάτων. Υπολογίζοντε; ώ; έγγιστα εις χιλίου; άνδρα; και τά; 
ζημιά; ά; υπέστη ό εχθρό; εί; τά; άλλα; μάχα; τά; δοθείσα; εί; τό 
μέρος ήμών, ήτοι εις τάς δύο μεγάλα; μάχα; τοϋ Καλλικράτου;, εί; 
έκείνην τοϋ 'Ασκύφου, τοϋ Ασφέδου και άλλα; αψιμαχία; και είς 
άλλου; τόπου;, εκείνα; ά; υπέστη εί; το άλλο μέρο; τοϋ πολέμου, ό 
εχθρό; πρέπε: ν' απώλεσε περί τά; 4,000 άνδρα; μέχρι τή; σήμερον, 
Ημεϊ; άπωλέσαμεν καθ όλα; αυτά; τά; μάχα; και αψιμαχία; τά; 

δοθείσα; εί; τό μέρος ήμών 20 άνδρα; φονευμένου; και περί τοϋς 50 
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πληγωμένου;. Μεταξύ τών πρώτων θρηνοϋμεν τόν Καπετάνιον τοϋ 
Κεφαλοχωρίου Μπισταϊ τή; επαρχία; Αμαρίου 'Αντώνιον Φραγκιον. 
φονευθέντα κατά τήν μάχην τή; δευτέρα; ήμερα; τοϋ Καλλικράτου; 
και τόν Καπετάνιον τή; κωμοπόλεω; Μέλαμπε; Μιχαήλ Κουτσαύτην, 
φονευθέντα κατά τήν καταδίωξιν τή; 16ης εί; Κούμια. Ό Αντώνιο; 
Φραγκιά;, υιό; τοϋ γέροντο; Φραγκιοΰ. αρχαίου Καπετάνιου και προε-
στώτο; τοΰ χωρίου του, ήτο γνωστό; τοί; πάσ:, πλήν τή; ανδρεία; του. 
και διά τήν άχραν φλοξενίαν αΰτοϋ' ό οικος αύτοϋ ήτο οίκο; Αβραάμ, 
καί πλείστο: έκ τών πληγωμένων εθελοντών εύρον και άδελφικήν περι-
ποίησιν είς τήν ύγείαν των παρ αύτώ. Ό Μιχαήλ Κουτσαύτη; έξ 
απαλών ονύχων έτρεφε μίσο; άσπονδον κατά τών τυράννων τή; πατρί-
δο; του, διό μή υποφέρων αυτού;, νέο; πολύ έτι ων, και άποστρεφόμε-
νο; ίδίω; ένα τών αγάδων τοΰ τόπου διά τήν σκληρότητα του πρό; τού; 
Χριστιανού;, έφόνευσεν αυτόν και έδραπέτευσεν ει; τήν Ελλάδα. Μετά 
ταΰτα επεχείρησε ταςείδιον ει; τήν Εύρώπην πρό; τόν σκοπόν φωτισμοΰ. 
Εύρίσκετο δέ ει; Μασσαλίαν όταν ήκούσθη ή παροΰσα έπανάστασι;' 
άμέσω; άφησα; τά έργα του έδραμεν εί; τήν φωνήν τή; πατρίδο; του, 
όπου οί συγχώριοί του εξέλεξαν αυτόν Καπετάνιον τοΰ χωρίου* δέν 
έλειψε δέ ν' άνταποκριθή ει; τήν πρό; αυτόν ύπόληψιν τών συμπατριω
τών του, ενεργών πάν τό δυνατόν υπέρ τή; έπαναστάσεω; και δεικνυό-
μενο; πάντοτε πρώτο; ει; τού; κινδύνου;. 

Πριν δώσωμεν πέρα; ει; τήν παροΰσαν έκθεσιν χρέο; αμερόληπτου 
είναι νά διαλάβωμεν και μίαν έπιτυχίαν τοϋ έχθροΰ. Άνω τών χωρίων 
Καψοδάσου; και Πατσιανοΰ ευρίσκονται δύο σπήλαια και έν έτερον άνω 
τοΰ χωρίου Κομητάδων. Οί κάτοικοι, μή εύρίσκοντε; άλλο καταφύγιον 
πρό; δάσωσιν τών πραγμάτων των καί πολλάκις τών οίκογενειών των. 
δίαφυλασσουν αυτα εντο; των σπηλαιων εκ των οποίων ο τοπο; ουτο; 
γέμει. ίσχυρώ; κατεσκευασμενων τών πλείστων έκ φύσεως. Μόνον ή 
έλλειψις τοϋ ύδατος δύναται νά καταστήση αυτά άλωτά' και πολλά μέν 
τούτων έχουσ: πηγάς ή στάζουσιν άνωθεν είσί δέ και τινα τά όποια 
στερούνται* εί; ταΰτα προμηθεύουσιν έξωθεν, όταν εγγίζη ή ανάγκη. Έκ 
τών τριών σπηλαίων, περί ών πρόκειται, τά μέν δύο στερούνται παν
τελώς, τό δέ έτερον έχει διά 30 περίπου ψυχάς* και εί; έν τών δύο 
πρώτων κατεφυγον περί τά; 130 ψυχάς, ει; δέ τά δύο έτερα περί τά; 
50 είς έκαστον. Οταν τό στρατόπεδον ήμών τοΰ Καλλικράτου; διελύθη. 
ή πολιορκία τών σπηλαίων τούτων κατέστη στενωτέρα. Τό ύδωρ είχεν 
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εκλείψει παντελώς έκ των δύο και άφ ού ύπεμειναν οί έν αυτοις πολλάς 
ημέρας άνευ ύδατος, τήν 28ην ήναγκάσθησαν. ένεκα των γυναικόπαι
δων, νά συνθηκολογήσωσι μετά τοϋ έχθροϋ' ούτω έξήλθον έπι τη σωτη
ρία τής ζωής* και μολαταύτα έκράτησεν ό πολιτισμένος Όμέρ πέντε 
άνδρας, τούς όποιους έχει σιδηροδεσμίους. Η τρίτη, ή των Κομητάδων, 
παρεδόθη τήν 5ην Ιουλίου ύπό τάς αύτάς συνθήκας. Εις ταύτην εύρί-
σκετο μία κόρη εύειδής' αύτη υπήρξε τό γέρας τοΰ Όμ.έρ Πασσά. 
Γινώσκων δέ ότι ή βάρβαρος και ασελγής αύτη πράςις του ήθελεν επι
σύρει κατ αύτοΰ τήν καταισχύνην, παρήγγειλε στενώς εις τούς γονείς 
νά τηρήνωσι τήν μεγαλητέραν μυστικότητα. Αλλά τοιαϋται πράξεις, 
και γινόμενα: μάλιστα άπό τον Στρατάρχην, δέν είναι δυνατόν νά μένωσι 
μυστικαί. Χάριν τής παιδός, διότ: μόλις άγει τό 15ον έτο; τής ηλικίας 
της, σιωπώμεν τό ονομ.α. Αύτη όταν ήρπάζετο έθρήνει και ώδύρετο 
θέλουσα ν αύτοχειριασθή και μόλις οί σκληροί δορυφόρο: τοϋ Ομ.έρ 
ήδυνήθησαν νά τήν έμποδίσωσι και σύρωσιν αυτήν εις τοιαύτην κατά-
στασιν εις τάς άνομους χείρας τοϋ ασελγούς Στρατάρχου. Αί πράξε:ς 
αύται αί καταισχύνουσα: τήν έποχήν μας και τούς άνεχομένους αύτάς 
ισχυρούς τής Γής, γενόμενα: κατά πρόσωπον και εί; πείσμα αυτών, δέον 
νά γίνωντα: γνωστά: διά παντός τρόπου. Αύτη ύπήρξεν ή μόνη επιτυχία 
τοΰ Όμέρ καθ άπασαν τήν δάρκειαν τής Στραταρχείας του ενταύθα. 

Σελιά την 12 Αυγούστου 1867. Π. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε . 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

* 
Τιμιώτατοι και χρησιμώτατο: πρόκριτο: τής νήσου Υδρας, ότε Κύρ 

Λάζαρος Κουντουριώτης, ο Κύρ Γεώργιος Γκιώνης, ό Κύρ Σταμάτης 
Ποδούρης, και ό Κύρ Δημήτριος Τσαμαδός, τέκνα μου έν Κυρίω αγα
πητά τής ημών μετρίότητος, χάρις ειη ήμίν και ειρήνη παρά Θεοΰ, 
παρ' ήμών δέ εύχη, ευλογία και συγχώρήσις. Είδότες έκ πολλών και διά 
πολλών τήν πρός πάντας απλώς τούς χρείαν έχοντας αδελφούς μας 
χριστιανούς φλάδελφον υμών δάθεσιν και τήν μετά προθυμίας συνδρο-
μήν εις πάντα τά κοινοφελή και θεάρεστα σπουδάσματα, και έπι πάσιν, 
όντες πληροφορημένο:, ότ: χαίρετε λαμβάνοντες νύξιν αγαθοεργίας δέον 
έκρίναμεν χρησταίς ταίς έλπίσι και μετά πεποιθήσεως νά συστήσωμεν τή 
φιλαγάθω ήμών πρόνοια τόν την παροϋσαν πατριαρχικήν ήμών έπιστο-
λήν συνεπιφερόμενον αίδεσιμώτατον έν ίερεϋσ: Κύρ Άνδρέαν' και 
γράφοντες πρώτον μέν άνερευνώμεν τά τής έφετής ήμιν αγαθής σας 
υγείας, είτα δέ έπιδαψιλευόμενο: άφθόνως τάς εγκάρδιους ήμιν πατρι-
κάς εύχάς κα: ευλογίας, προτρεπόμεθα ύμίν όπως, έρχόμενον αυτόθι τόν 
διεληφθέντα έν ίερεϋσι Κύρ Ανδρεαν εις το νά εξακολουθήση την σειράν 
του νέου συστηματος τών μουσικων μαθημάτων. άτε εντεύθεν διά τό 
έπιπολάζον δεινόν τής πανώλους άναχωρούντα δεχθήτε ευμενώς και 
τρόπω φιλαδέλφω και ένδείξατε πρός αυτόν κάθε φιλόμουσον και φιλο-
γενή συνδρομήν και βοήθειαν, συνιστώντες έν μια τών αυτόθι ιερών 
εκκλησιών, και παν τό έφ ύμίν αφθόνως αυτω δίενεργουντες και προ-
θύμως δίαπράττοντες, άτε ίεροπρεπεί όντι. τιμίου χαρακτήρος και είθεσ: 
χρηστοίς κεκοσμημένω, κα: άρχήθεν ήμίν έγνωσμενω και ευνοουμένω. 
Ινα διά τής τοιαύτης ήμών λόγω τε και έργω συνδρομής, κα: συναντι-
λήψεως πρός τόν θεάρεστον αύτοΰ σκοπόν κα: αυτόν αποκαταστήσετε 
υπόχρεων διά βίου, κα: διαπρύσιον κήρυκα τής εξαίρετου ευσεβέστατης 
ύμών διαθέσεως και ήμίν φανήτε ποιοΰντες τά κεχαρισμένα. Ούτως 
άξ:οΰμεν και ούτω προτρεπόμεθα ήμίν έν βεβαιότητι, ότι θέλετε δείξη 
πρός αυτόν κάθε γενναίαν φιλότιμον χορηγίαν και προστασίαν. ή δέ 
τοΰ Θεοΰ χάρις ειη μετά τής τιμιότητός σας. 
ΑΩΙΘ' Αυγούστου ΚΣΤ. 

Ο Κωνσταντινουπόλεως 
ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ.ΕΥΧΕΤΗΣ 



ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΤΗ 

Εν έτει 1887 έδημοσιεύθη έν Παρνασσω (τ. α σ. 494) βραχεία 
διατριβή μου. έν η προσεπάθησα ν' αποδείξω ότι ό αρχαίος Αθηναϊκός 
δήμος Βατή εκείτο όπου νϋν ή θεσι; Βάθια, μεταξύ Κολωνού και Πατη
σίων, ότι δέ αυτά τά Πατήσια μετωνομάσθησαν ούτω μετά τήν ύπό 
των Τούρκων κατάληψιν των Αθηνών, ένώ τό πάλαι όνομάζετο ή θέσις 
εκείνη Παραδείσια. 

Επειδή έκτοτε παρήλθον δεκατρία όλα έτη, έν τω μεταξύ δέ συνέλεξα 
κρείττονας μαρτυρίας πρό; ύποστήριξιν της γνώμης μου εκείνης, έκρινα 
καλόν ν ανατυπώσω μετά προσθηκών και διορθώσεων τήν έν τω Παρ-
νασσώ διατρβήν μ.ου, έπ' έλπίδι ότι θά υπερίσχυση άπό τοϋδε χαι 
εφεξής ή αληθής ονομασία της θέσεως Βατή, άντι τού παρεφθαρμενου 
Βάθια. καϊ οτι θ άναλάβωσι την άρχαίαν εύφωνον και ποιητικωτάτην 
συνάμα δέ και προσφυεστάτην όνομασίαν αυτών τά Παραδείσια, τά νϋν 
βαρβαροφώνως καλούμενα Πατήσια. 

Α 

Δύο αρχαιολόγοι, ό Λουδοβίκος Ρός και μετ αυτόν ό γάλλος C. 
Henriot θέτουσι τόν δήμον Βατή μεταξύ Πεντελικοϋ και Υμηττοΰ' 
άλλ ό τόν Ρό; διαδεχθείς έν τή, εφορεία τών αρχαιοτήτων Κυριάκο; Σ. 
Πιττάκης έξέφρασεν είκασίαν ότι ό δήμο; Βατή έκειτο όπου νϋν ή θέσις 
Βάθια. κατά το χθαμαλον εκείνο πεδίον τό πρό; δυσμάς τών Αθηνών 
κείμενον και όριζόμενον πρός νοτον ύπό της όδοϋ Σεπολίων και του 
Κολωνού, πρός ανατολάς ύπό της όδοϋ Πατησίων και πρός βορράν ύπό 
ετέρας θέσεως καλούμενης τού 'Αγά η βρύση. Έφερε δέ πρός υποστή
ριξιν τη; εικασία; αύτοϋ ψήφισμα έκεϊ επί χώρα; και έντό; φρέατο; 
εύρεθέν, δι' ού ό έκ Βατή; άρχων Πολύευκτο;, προτάσει τού συνδημότου 
Άγωνομάχου Φιλοκράτου; έπηνέθη, έστεφανώθη χρυσώ στεφάνω, τό δέ 
περί τούτου ψήφισμα απεφασίσθη ν' αναγραφή έν στήλη λίθινη και (έξ 
άναπληρώσεω; του δημοσιεύοντο;, έφθαρμένου οντο; τοϋ λίθου) νά στηθή 
έν τώ άρχείω τοϋ δήμου Βατή;. 
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Ή εικασία αύτη δεν φαίνεται απίθανο; ει; τόν άναλογιζόμενον ότι τό 

ψήφισμα τό μνημονεΰον δύο δημοτών έκ Βατή; ευρέθη ει; Βάθιαν, έν 
τόπω δηλονότι διασωζοντι τό άρχαίον σχεδόν όνομα τοϋ δήμου, παρηλ-
λαγμένον ολίγον τι ύπό τοϋ χρόνου και τη; άμαθεία; τών κατοίκων δίά 
μέσου τοσούτων αιώνων ζοφώδου; δουλεία;. Δεν υπάρχει τωόντι μεγάλη 
διαφορά μεταξύ τών δύο ονομάτων Βατη και Βαθύ ή Βάθια. Αλλ 
άρα γε είναι έκτό; πάση; άμφιβολία; ότι ό ενεπίγραφο; ούτο; λίθο; δέν 
μετεκομίσθη άλλοθεν εκεί και έρρίφθη τυχαίω; έντό; τοϋ φρέατο; : 

*Αν και ή ύπόθεσι; αύτη είναι όπωσοΰν παρακεκινδυνευμένη, έχομεν 
όμως ευτυχώ; ετέρα; μαρτυρία; ένισχυούσα; την γνώμην, Οτι ό λίθο; 
έκειτο εκεί άρχήθεν, και αί μαρτυρίαι αύται είναι πρώτον μεν ο: κατά
λογοι τών Πρυτάνεων, έν οι; ό Δήμος Βατή σημειοϋται πάντοτε μετά 
τον Κολωνόν πρό; ον συνορεύει (Corp, Ins. Att. II 870, 872) και 
τανάπαλιν, δεύτερον δέ, όπερ και σπουδαιότατον, ή έν τη Στοά τοϋ 
Αττάλου κατακειμενη και ύπό τοϋ Π. Εύστρατιάδου (άρχ. Εφημ.. 
τοϋ 1870 άρ. 415) διαλευκανθείσα επιγραφή. Ένταΰθα καταλεγομενων 
τών κτημάτων ή χωρίων, καθάπερ έν τοί; καθ' ήμα; κτηματολογίοι;, 
και τών έπιβαλλομένων έκάστω φόρων, ή Βατη σημειοϋται άμέσω; 
μετά τόν Κολωνόν, τόν προδήλω; συνεχόμενον κατά τήν θέσιν έκείνην. 
Ή μαρτυρία αύτη είναι σπουδαιότατη και πειστική, διότι δέν επιδέχε
ται άμφιβολίαν ότι έν ούτω έπισήμω καταγραφή; κτημάτων φορολογου
μένων και ακριβέστατα οριζομένων έτηρήθη ή χωρογραφική κατάταξι; 
έν συνεχεία και ακρίβεια. "Ωστε άριδήλω; έκ ταύτη; τη; επιγραφή; 
μαρτυρείται οτι ό δήμος Βατή έκειτο άμέσω; μετά τόν Κολωνόν. 

Είναι άληθέ; ότι ό Bursian έρριψεν έν παρόδω τήν είκασίαν ότι ό 
δήμος Βατή έκειτο έν Πατησίοι;, τήν δέ γνώμην ταύτην ύπεστήριξεν ό 
κ. Στ. Δραγούμη; έν τη Αρχαιολογική Έφημερίδι (1884 σελ. 34) 
στηριζόμενο; ει; τού; ανωτέρω μνημονευθέντα; καταλόγου; τών Πρυτά
νεων και τήν ύπό Π. Εύστρατιάδου διαλευκανθείσαν έπιγραφήν. άλλά διά 
νά μετακόμιση τήν Βατήν ει; τά τρία και πλέον χιλιόμετρα απέχοντα 
Πατήσια ήναγκάσθη νά έπεκτείνη έω; έκεϊ τόν Κολωνόν, νά εύρη δέ 
Ομοιότητα πρό; τό όνομα Πατήσια τοϋ έν τη επιγραφή, ταύτη άπαν-
τώντο; έπιρρηματικοϋ τύπου Βατησι. Άλλ' όσω και αν φαίνεται ευφυή; 
ήπαρομοίωσι;, πόρρω όμως απέχει τή; αλήθεια;, ή δέ προσφυγή ει; έπιρ-
ρηματικόν τύπον πρό; άνεύρεσιν όμοιότητο; μεταξύ ονομάτων κατά τε 
τά γράμματα και τήν ποσότητα τών συλλαβών προφανώ; διαφερόντων 
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προς άλληλα ενέχει τι τό άνώμαλον καϊ βεβιασμενον. Έκτος τούτου 
αν και πολλάκις άνεσκάφη υπό των γεωργών και κηπουρών άπασα των 
Πατησίων ή έκτασις και ίκαναί άνευρέθησαν επιτύμβιοι έπιγραφαί, 
ουδεμία τούτων ανάγεται εις τόν δήμον Βατής. Οί έκεϊ ένταφιασθέντες 
ανήκον εις άλλους δήμους μεμακρυσμενου; η και εις άλλας χωράς. Φαί
νεται δέ πάνυ απίθανος ή ΰπόθεσις ότι μόνον οί παρεπιδημοΰντες αλλο
δαποί εθάπτοντο έν Πατησίοις αυτοί δέ οί δημόται δέν ένεπιστεύοντο τά 
οστά αυτων εν τη εστία του δημου αυτών. 

Την γνωμην των ύποστηριζόντων ότι ο δήμο; Βατη έκειτο έν Πατη-
σίοις αντέκρουσε και ό είδικώτερον περί τους δήμους τής Αττικής 
ασχοληθείς Α. Milchhoefer έν νεωτέρα αύτοϋ πραγματεία, άλλ' όμως 
φαίνεται διστάζων ν' άποδεχθη την όρθοτάτην παρατήρησιν ότι ή θέσις 
διεφύλαξε τό άρχαίον σχεδόν όνομα Βατη—Βάθια, έν ω αφ έτερου υπό 
τη: ενάργειας των αποδείξεων πιεζόμενος αναγκάζεται νά ομολογηση ότι 
τήν Βατήν πρέπει ν' άναζητήσωμεν μετά τόν Κολωνόν, τουτέστιν έν 
άλλαις λέξεσι περί τον χώρον τής Βάθιας 1. Ελπίζω δέ ότι αν ένεργη-
θώσιν ενταύθα άνασκαφαί θά εύρεθώσι τάφοι των δημοτών Βατής, άφοΰ 
οϋδαμοϋ άλλαχοΰ άνεψάνησαν πλην μόνον δύο ύπό Κουμανούδη σημει
ουμένων δια των αριθμ.. 364 και 365 και άνευρεθέντων τοϋ μέν παρά 
τόν ναόν των Ταξιαρχών, τοΰ δέ έν τω δήμω Ερχιά. 

Ό Αθηναίος Δίον. Σουρμελής βιώσας περί τάς αρχάς του ιθ' αιώ
νος ύπέθεσεν (Αττικά σ. 129) Οτι τό όνομα Βάθια προήλθεν έκ μετα
φράσεως τοΰ αρχαίου Δήμου Κοίλη, και ότι ή μετάφρασις έγένετο έπι 
τών χρόνων τής φραγκοκρατίας. 'Αλλ' αν και φαίνεται έκ πρώτης όψεως 
εύστοχος ή ετυμολογία, πράγματι όμως απέχει τής αληθείας, διότι 
γινωσκομεν άλλοθεν ότι ό δήμος Κοίλη έκειτο μακράν τής Βατής και εγγύς 

1 "Untersuchungen uber die demenordnung des kleisthenes 
Berlin 1892. Ιδού κατά λέξιν τό περί τούτου χωρίου. " Ο μικρό; δήμος Βατή 
ουδέν εχει κοινόν προς τό σημερινόν χωρίον Πατήσια προς βορραν τών Αθηνών 
κείμενον, καθάπερ ό κ Δραγούμης διατείνεται αρχ. Εφημ. 1884). Πατήσια 
σημαίνει νεοελληνιστι τόπον διαβάσεως, τοϋθ' όπερ και αύτος ό κ. Δραγούμης 
έν τέλει τής πραγματείας αύτοϋ αναγνωρίζει. Τό αυτό περίπου σημαίνει το όνομα 
τοϋ παραποτάμιου τοΰ Κηφισσοϋ Ποδονύφτη, ένώ τό Βατή συγγενεύει πρός το 
βατός. Επίσης απίθανος φαίνεται ή παραδοχή τής μεταμορφώσεως τρϋ Ονόμα
τος Βατη έκ τοϋ σημερινής Βάθιας, δηλαδή τής πρός βορραν τών Αθηνών πρό 
τών Άχαρναίων πυλών τοποθεσίας. Και έν τούτοις τόν ήμέτεοον δήμον (Βατήν) 

πρέπει να τον ζητήσωμεν ολίγον εκειθεν και προς τον Κολωνόν. 
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τοϋ δήμου Μελίτη. Και όντος κατά Ήρόδοτον ό τάφος τοϋ Κίμωνος 
έκειτο πρό του 'Αστεως περαν της δια Κοίλης καλεομένης οδου. Κατά 
δέ Μαρκελλίνον (έν βίω Θουκυδίδου) Προς ταις Μελιτίσί πύλαις καλου-
μέναις εστίν εν Κοίλη τα καλούμενα Κιμώνια μνήματα». 

Οτι δέ ή Μελίτη, ό δήμος ούτος τής Κεκροπίδος φυλής, έκειτο πρός 
τήν νοτιοδυτικών πλευράν τής Ακροπόλεως εξάγεται και έκ τοϋδε τοϋ 
χωρίου τοΰ Δημοσθένους κατά Κόνωνος (( . . . χρόνω δ ύστερον οϋ 
πολλώ περιπατοΰντος, ώσπερ είωθειν. έσπέρας εν αγορά μου μετά Φανο-
στράτου τοϋ Κηφισίέως, τών ήλικιωτών τινός, παρέρχεται, Κτησίας, 
ο υιός ό τούτου, μεθύων, κατα τό Λεωκόριον, εγγύς τών Πυθοδώρου, 
κοιτίδων δ ημάς και κραυγάσας . . . . παρήλθε προς Μελίτην άνω". 
Λέγων δέ αίνο προδήλως εννοεί το πρός δυσμάς τής Ακροπόλεως άνω-
φερές μερος τοΰ άστεως, πρός τό όποιον παρήλθεν ερχόμενος έκ τής αγο
ράς και τοϋ Κεραμεικοϋ, ένθα έκειτο και τό Λεωκόριον 1. 

Τήν άκριβή θέσιν τής Μελίτης δεικνύει και ή ύπ' άριθ. 3043 (Αρχ. 
Εφημ..) επιγραφή ευρεθείσα περί τόν αυτόν χώρον, εγγύς τοΰ θεάτρου 
Ηρώδου τοϋ Άττικοϋ. 

«"Ορος οικιας και εργαστηρίου τετιμημένου 
δραχμών ....εν Μελίτη Δημοφίλου 'Εριώτου 

Και ό σχολιαστής τέλος τοΰ Αριστοφάνους ορίζει τήν θέσιν τής Μελί
της διά τών έξης. αΤό όπισθεν τής Μακράς Στοάς μέρος Μελίτη έκα-
λείτο)). ("Ορν. 998). 

Εκ τών ανωτέρων εκτεθέντων ίκανώς άποδείκνυται ότι ή Βατή εκειτο 
όπου ή νϋν Βάθια. Υπολείπεται δέ τώρα νά όρίσωμεν ποϋ ευρίσκονται 
τά Παραδείσια. 

Β 

Παραδείσια, θεσις δηλονότι έξω τής πόλεως, ένθα έθαλλον χλοεροί 
και βαθύσκιοι κήπο: ύπήρχον κατά τήν αρχαιότητα εις τάς πλείστας 
τών μεγάλων πόλεων ότι δέ και έν Αθήναις ύπήρχον Παραδείσια και 
δ:ά τοϋ ονόματος τούτου ήσαν γνωστά μέχρι τής ύπό τών Τούρκων 
αλώσεως τής πόλεως μααρτυρεί και ό ύπό τοϋ Γ. Δεστούνη εκδοθείς 
θρήνος «περί τής αναλώσεως και τής αιχμαλωσία; ή γέγονεν ύπό Περ-

1 Και ό Σουιδας έν λέξει Λεωκόριον σημειοί « Ηρωον έν μέσω τώ Κερα-
μεικώο. 
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σων εις Αττικήν Αθήνα)). Ό ποιητής τοΰ θρήνου οδύρεται διότι, απα-
χθεντων εις Άσίαν αιχμαλώτων τών αγροτών θά μεινωσιν ακαλλιέργητα 
τα τερπνά Παραδείσια και τά οπωροφόρα Σωπόλια. 

Αλγησα(ν) τήν καρδιαν μου υπέρ Σωπολιάτας 
Πάλιν 'Αθήνα κόπτεται, πάλιν Αθήνα κλαίει 

Ω Σωπολιάται μου καλοι, που να σας καταντήσουν 
και κατωτέρω 

Ω Παραδείσια μου τερπνα και τις να σας γεργεύη 
αρουραί μου εξάκουσται καϊ τις να σας τρυγηση» 

Σπουδαιοτάτη είναι ή έκ τοΰ θρήνου τούτου μαρτυρία διότι σαφώ; ό 
ποιητής διακρίνει τά Παραδείσια από τών Σωπολίων ώστε ουδεμία 
υφίσταται άμφιβολία ότι ύπήρχον επί τών ήμερων του εξοχικοί κήποι 
καλούμενοι Παραδείσια και άλλοι φέροντες τό όνομα Σωπόλια. 

Υπάρχει δέ και έτερα αρχαιότερα μαρτυρία, ή τοΰ ανωνύμου τής 
βιενναία; βιβλιοθήκης, αναγόμενη πιθανώς εις την πρό τού δωδεκάτου 
αιώνος μ.. Χ. περίοδον 1. Ούτος άπαριθμών τά έν Αθήναις διδασκαλεία 
λέγει "τό τοΰ Πλάτωνος διδασκαλειον εις τό Παραδείσιον. 

Άν και ή περιγραφή αύτη πόρρω απέχει τής άκριβείας, δέν πρέπει 
όμω; νά παρίδωμεν τό σπουδαιότατον τοΰτο, ότι μνημονεύει τών Παρα-
δεισίων, όπερ αποδεικνύει ότι ύπήρχον έπί τών ήμερων αύτοΰ έξω τής 
πόλεως κήποι ονομαζόμενοι Παραδείσια. Αλλά ποΰ έκειντο τά Παραδείσια. 

Πρώτος, καθόσον γνωρίζω, ό Δ. Σουρμελής έν τή συνοπτική αύτοΰ 
ιστορία τών Αθηνών έγραψεν άτι έκ παλαιάς και αξιόπιστου παραδό
σεως έγίνωσκεν ότι τά Πατησία πρό τής ύπό τών Τούρκων αλώσεως 
έκαλοΰντο Παραδεισια. Και όντως ποΰ άσφαλέστερον δικαιούμεθα νά 

1 Το γνωστότατον τοΰτο χειρόγραφον τό ύπό τοϋ Όδ. Μυλλέρου το πρώτον 
εκδοθέν και είτα υπό τοϋ Λ. 'Ρός άνάγουσιν οι έχδόται εις τόν IE' αιώνα άλλ' 
όμως ή παντελής σιγή τοϋ γράψαντος περί Φράγκων και Τούρκων έπαρκώς 
αποδεικνύει πολλώ αρχαιοτέραν καταγωγήν κάι μάλιστα ή εξής περίοδος "Πρός 
δέ νότον τούτων έστιν οικος βασιλικός πλην ωραίος, εις όν κατερχόμενος ό δούξ 
κατά καιρόν εις εύωχίαν έχει εστί κάι ή έννεάκρουνος πηγή ή Καλλιρόη, εις ήν 
λουομενος ανήρχετο εις τέμενος τό τής Ήρας λεγόμενον κάι προσηύχετο' νϋν 
δέ μετεποιήθη εις ναόν τής ύπεραγίας θεοτόχου ύπό τών ευσεβών)). Προφανώς 
ό περί ου ό λόγος δούξ ή στρατηγός ήν ειδωλολάτρης έκ τών διοικούντων τό 
οριον τών Αθηνών, ή δε περιγραφή έγράφη πρός τής εισβολής τών Φράγκων 
ίσως και πολλώ πρότερον. ότε έν Αθήναις είχον μεταποιηθή οι ναοί τών 
Ολυμπίων Θεών εις χριστιανικάς 'Εκκλησίας. 
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τοποθετήσωμεν τά χλοερά, ανθοστόλιστα και βαθύσκια Παραδείσια, 
ειμή εις τά Πατήσια τά και σήμερον διατηροΰντα έν ακμή τάς ιδιότη-
τητας και τά προσόντα μυροβόλων κήπων ή Παραδείσων ; Αλλά και ή 
σύνθεσις τών γραμμάτων και ή προφορά τοΰ ονόματος προδήλως ένδεί-
κνυσι τήν έπελθοΰσαν διά τοΰ χρόνου και τής άμαθείας παραφθοράν 
αύτοΰ άπό Παραδείσια εις Πατήσια. Ήδη έπί Μιχαήλ Ακομινάτου 
πολλά τών αρχαίων ονομάτων κατήντησαν δυσδιάγνωστα κατά τήν ιδίαν 
αύτοΰ όμολογίαν ώστε ουδέν άπορον ότι και τά Παραδείσια διά τή; 
Τουρκικής προφορά; μετετράπησαν ει; Πατήσια, λέξιν συγγενεύουσαν 
κατά τήν προφοράν πρό; τό τουρκικόν Πατισάχ (Σουλτάνο;, βασιλεύ;). 

Άλλ' έκτό; τή; ταυτοφωνία; υπάρχει και ετέρα ένδειξις, ή έκ τών 
έπ: χώρα; εύρεθεισών επιγράφουν, ών ανωτέρω έγένετο μνεία. Τούτων αί 
πλεισται φέρουσιν ονόματα άλλων γνωστών δήμων ή και όλω; ξενικά 1. 
Τρεί; δέ μνημονεύουσι μόνον τοΰ επαγγέλματος τών θανόντων αι έξης : 
Κουμανούδη αρ. 2770 «Διόδωτος Μάρωνος γεωργός» 

« )) 3425 "Φίλόδαμος Φιλοδάμου αρτοκόπου 
)) )) Ούτος ό γης τεμνων σταχυηφόρον αύλακα Δηους 

Ευτυχο, η γονέων ελπις, έπειτα γόος, 
Είκοσι τών πάντων έτεων υπό τω δε κεκρυμμαι 
σήματι, μητε νόσις μητ' οδύνησι τακείς 

τεθνειώς δ' ουκ οιος οδυρομαι. αλλο τι πένθος 
αμφοτέροις έλιπον λυγρόν εμοις τοκεσί 2 

Τι έτερον έκ τούτου νά είκάσωμεν, ειμή ότι έν Παραδεισίοις κατώ-
κουν άνθρωποι γεωργοί, κηπουροί και οι τά σιτία τούτοις παρασκευά-
ζοντες, ών εις ήτο και ό Φιλόδαμος ο άρτοκόπος ; Εάν υπήρχε Δήμο; 

1 Άρχ. Εφημ. 1858 'Αγαθόκλεια. 
π * " 1859 Ηρόδοτος. 
" ) 3536 Θεόδωρος Δημητρίου Πευκινός. 
" " 3535 Δέκμος Σωφηέος Σώπατρος 
" " 3603 Βιότη Δημητρίου Ευωνυμέως γυνή. 
" " 3649 Μένων Ήρακλεώτης. 

Κουμανούδη 862 Μυρτώ Χαρίνου Μελιτέως. Ρόδη Πρωτέου Αίξωνέως 
π 1582 Ειρήνη Απολλοδώρου Άπαμίτις. 
κ 3081 Κτήσιον Κτήσωνος Μενάνδρου γυνή. 
ο 3235 Παμφιλίων Μητροδώρου Μλήσιος. 

2 Τών τελευταίων δυο στίχων ή έννοια πλειότερον. τολμώ ειπείν, εϋοδοϋτα; 
διά μεταλλαγής στίξεως και τόνου ώς έξή; : 

τεθνειως δ' ουκ οιος οδύρομαι αλλ' ότι πένθος 
αμφοτέροις έλιπον λυγρόν εμοις τοκέσι. 
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έν τή θέσει εκείνη θά εύρίσχετο έξάπαντος τό όνομα τοΰ δήμου έγκεχα-
ραγμένον επί τίνος τών επιτύμβιων λίθων. Δήλον λοιπόν ότι δήμος έκεϊ 
δεν ύπήρχεν και διά τοΰτο ουδέν μνημεϊον άξιον λόγου μέχρι τοΰδε 
άνευρεθη' ύπήρχον όμως πανταχού φυτεΐαι και λαχανεϊαι και άλση, 
τουτέστι άπα; ο χώρος άπετέλει παράδεισον. εξ ού έκλήθη και τό μέρος 
Παραδείσια' προσήρχοντο δέ έργάται έκ παντοίων χωρών και έκαλλιεργουν 
τού; κήπους και μετά θάνατον έθάπτοντο εγγύς τής πτωχικής των εστίας. 

Εις τάς ανωτέρω ενδείξεις, ίκανώ; πειστικά;, νομίζω, δυνάμεθα έν 
έπιλόγω νά προσθεσωμεν και ταύτην τήν παρατήρησιν, ότι ούδαμοΰ 
έν τοι; περιχώροι; τών Αθηνών, πλήν τών Πατησίων, υπάρχει θέσις 
άνώνυμο; ή ονομασία; άμ.φβόλου, παρέχουσα τά προσόντα και τά; ιδιό
τητα; τά; άρμ.οζούσα; ει; Παραδείσια, ώστε νά βαπτίσωμεν αυτήν διά 
τοΰ νέου όνόματο;. Τά εύφορα και άφθόνω; ύπό υδάτων αρδευόμενα 
πάλαι ποτέ και νυν χωρία τά έγγύ; τών Αθηνών είναι τρία και μόνα' 
τά Σωπόλια μετά τή; Κολοκυνθού;, οί Αμπελόκηποι και τά Πατή
σια. 'Αλλά περί μεν τών Σωπολίων γινώσκομεν έκ τοΰ θρήνου, ρητώ; 
τοΰτο σημειοΰντο;, ότι συνυπήρχον μετά τών τερπνών Παραδεισίων, 
έκτό; δέ πάση; άμφιβολία; είναι ότι οί 'Αμπελόκηποι παραμορφώθη-
σαν άπό τοϋ δήμου Αλωπεκή. "Ωστε έξ ανάγκη; όφείλομεν ν' άποδώ-
σωμεν ει; τά θαλερά και οντω; τερπνά Πατήσια τήν άρχαίαν εύφωνον 
και γνησίαν όνομασίαν Παραδεισια 1. 

Θ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ 
2 Ό κ. Milchhofer ένώ προθύμως παραδέχεται τήν μεταμόρφωσιν τής 

Άλωπεκής έκ τοϋ σημερινοϋ όνόματο; Άμπελόκηποι, δυσχεραίνει μεν ν' απο-
δεχθή τοϋτο ώς πεός τήν Βατήν, νομίζει δέ Οτι τό όνομα Πατήσια παρήχθη έκ 
τοϋ πατώ, όθεν λέγει "είναι τόπος διαβάσεως, παραπλήσιον δέ συνέβη εις τό 
παραποτάμιον τοϋ Κηφισσοϋ Ποδονύφτην." Άλλ' Ομως ό κ. MilchhOfer λανθά-
νεται ώς προς τάς παραγωγάς και ετυμολογίας, διότι τά μέν Πατήσια οϋτε σχέ-
σιν τινα έχουσι προς τό ρήμα πατώ, ούτε τό μέρος έκεΐνο έχει τι τό ιδιάζον, 
ώστε νά θεωοηθή ώς κατ έξαίοεσιν τόπος διαβάσεως Ό δέ Ποδονύφτης έκλήθη 
ούτω πρός σαρκασμόν ύπό τών φιλοσκωμμόνων Αθηναίων, ένεκα τής διαρκοΰς 
σχεδόν ξηρασίας τής κοίτης τοϋ παραποτάμιου τούτου, μόλις βρέχοντος (νίπτον-
τος) τούς πόδας τών διαβαινόντων έκειθεν. Οϋχ ήττον δέ λανθάνεται λέγων, 
προκειμένου περί τοϋ χωρίου Ήρακλείου. ότι "έχει που εγγύς ή θέσις Χαλκομα-
τάδες αναμιμνήσκει τό παλαιόν ίερόν τοϋ Ηφαίστου οϋ μακράν παρακείμενον". 
Ένόμισεν ότι τό όνομα Χαλκοματάδες προήλθεν έκ συγγενείας πρός τά έργα 
τοϋ Ηφαίστου και τοϋ ΰπ αύτοϋ κατεργαζομένου χαλκου ένώ είναι από τόν χρό-
νον τής φραγχοχρατιας γνωστόν τό όνομα τοϋ συμβολαιογράφου Χα/.χωματα, 
άπαντα δέ έν συμβολαιω τοϋ έτους 1598 (άρχ. 19 και 'Εθν. 'Ετ. αριθ. 1842ι 
Μεθόδιος μοναχός τοϋ Ρούτου Χαλκωματα και Γεώργιος Χαλκωματας. 'Εκ τοΰ 
οικογενείακοΰ δέ ονόματος προσέλαβε και ή τοποθεσία τήν έπικλησιν Χαλ-
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ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1826—1829 
-* 

ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 
ΚΑΡΟΛΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ* ΑΙΔΕΚ 

Ό κύριος Τρικούπης άνέγνωσε τήν γαλλιστί συντεταγμενην έπιστολήν 
και ειτα έδωκε ταύτην έφεξή; ει; τού; πέριξ καθημένου; και τελο; 
επέστρεψε πάλιν αυτήν έμοί. Μετά ταΰτα διηγήθην λεπτομερώ; ότι έγώ 
ώ; και οί συνοδεύοντε; έμέ άξιωματικοί και υπαξιωματικοί άσμενοι 
προσεφερόμεθα νά διοργανώσωμεν "Ελληνα; στρατιώτα; κατά τήν εύρω-
παϊκην τακτικήν έχοντε; ήδη σχεδιάσει σύστημα όπερ έμελλε νά έπιτύχη 
τοΰ σκοπού του χωρι; ποσώ; νά έπβαρύνη τού; νεαρού; άνδρα; δι' όλων 
τών μηχανισμών και εξελίξεων τών ευρωπαικών στρατών, ήτοι νά 
καταστήση τού; όφθαλμού; και τά ώτα επιδεκτικά πρό; τό πρόσταγμα 
τοϋ αρχηγού, τήν βολήν ασφαλή και τά αμυντικά μέσα κατά τού πεζι
κού και ιππικού οικεία αύτοι;. 

Παρετήρησα όμως ότι ή προσφορά μου δέν έτυχε τή; προθύμου υποδο
χή; ής έφαίνετο άξια και έσκέφθην ότι ισως φθόνο; ή άλλη τι; αντιπά
θεια υπήρχε κατά τοϋ ξένου τοΰ προσφερομένου ύπό τοιαύτην προστασίαν 
νά δράση έν Ελλάδι, είτε φόβο; πρό ενδεχομένη; έπιδράσεω; αύτοΰ έπί 
τά δημόσια πράγματα και ότι άλλο ύπεκρύπτετο Οπερ έποίει ψυχράν 
τήν παραδοχήν προτάσεων αγαθή; βουλήσεω; και λυσιτελών. Έζήτησα 
νά προκαταλάβω ταΰτα διά τή; δηλωσεω;. ότι επειδή ήμεΐς κατά ρητήν 
διαταγήν τοΰ βασιλέως θά φέρωμεν έν Ελλάδι Μαυαρικήν στολήν και 
επειδή ή κυβέρνησις ημών δέν ήτο έν πολεμω πρό; τήν Τουρκίαν, ήτο 
εύνόητον ότι δέν έσκοπουν νά συστήσω ίδιον στοατιωτικόν σώμα. 'Εδή-
λωσα δέ πρό; τούτοι; ότι τά στρατεύματα άτινα ήθελομεν ούτω γυμνά-

1 Συνέχεια ιδε σελ. 50, 122, 196 και 330. 
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σει εμελλον νά τεθώσιν ύπό τάς διαταγάς τοϋ συνταγματάρχου Φαβιέρου 
ή οιουδήποτε άλλου τακτικοϋ άρχηγοϋ όλως κατά την διαταγήν της 
Κυβερνήσεως, διότι ήμεΐς ουδέν ίδιον συμφέρον έπεδιωκομεν έν Ελλάδι, 
ουδέ έτι έπαινετικόν άρθρον έν έφημερίδι, αλλά μόνον έβουλόμεθα νά 
παράσχωμεν τή χώρα χρησίμους υπηρεσίας και νά μή άποφΰγωμεν κόπον 
η κάματον έκ τών συνήθων έν τοιαύτη επιχειρήσει. Αλλ' ουδε ή προσ
θήκη αύτη έπήνεγκε τό προσδοκώμενον αποτέλεσμα. 

Ό πρόεδρος ηύχαρίστησεν έν κομψώ έλληνικώ λόγω μεταφρασθεντι 
μοι τμηματικώς, ώς και ό έμός λόγος έκείνω. Έξέφραζεν έν τούτω τα 
ευγνώμονα αίσθήματα τοϋ Ελληνικού έθνους πρός τό μεγα ένδιαφέρον 
τής Α. Μ. περί τής τύχης αύτοϋ, καί έλεγε πόσα οί Έλληνες ώφειλον 
τω έξόχω τούτω φιλελληνι και τοις λοιποϊς εΰσπλάγχνοις καί φιλανθρώ-
ποις έν Ευρώπη, μετέβη δ ύστερον εις ημάς υποδεικνύων ότι οί "Ελλη
νες ήσαν υπόχρεοι νά άναγνωρίσωσιν είλικρινώς τά φρονήματα καί τήν 
προθυμίαν ήμών νά έλθωμεν si; τόν τόπον τοϋτον τής δυστυχίας όπως 
ύποβληθώμεν εις παντοίας στερήσεις καί ταλαιπωρίας ώς και εις τήν 
έπήρειαν ξένου κλίματος, έθρήνησε τάς θλιβεράς διχόνοιας τών πολιτικών 
μερίδων έν Ελλάδι κτλ. χωρίς όμως νά προβή θετικώς εις τήν παραδο
χήν τών ημετέρων προτάσεων. Ύστερον δέ ή συνομιλία κατέστη γενικω-
τερα, τίνες οε των κυρίων τούτων εφροντισαν να γνωρισωμεν τα ονοματα 
αυτών καί ό τι άλλο συνειθίζεται έν τοιαύταις ϋποδοχαις. 

Διαρκοΰντος τοΰ λόγου τοϋ προέδρου ού έναντι έκαθήμην έν αποστάσει 
ολίγων βημάτων, παρετήρησα τεράστιον ζωύφιον άναρριχώμενον έπί τοϋ 
βαθέος πρασίνου αύτοΰ μανδύου, τοΰ διά φαιας διφθέρας παρυφασμένου. 
Ούτος δέ καταστάς Ίσως προσεκτικός έκ τοΰ ακουσίου άτενοΰς βλέμμα
τος μου, διέκρινεν επίσης τόν άκάθορτον έπισκεπτην και έτίναξεν αταρά-
χως απ αυτού μακράν διά τοϋ μέσου δακτύλου τής δεξιάς τό έντομον. 
Τό ζωύφιον ήφανίσθη, μετ' ολίγον όμως άνεφάνη έκ τής μηλωτής έτερου 
παρακαθημένου . . . 

*Ηττον ένεκα τής έπικρατούσης ελλείψεως καθαριότητος ή ένεκα τοΰ 
πλάνητος βίου και ελλείψεως ευμάρειας καί οικιακής τάξεως, και αύται 
αί υψηλής περιωπής οίκογενειαι κατετρύχοντο ύπό τοιούτων ακαθάρτων 
ζωυφίων άλλως τε έν Μεσημβρία έπιπολαζόντων, διότι ό 'Έλλην όπου 
μόνον είναι δυνατόν ενδύεται καθαρείως καί φέρει καθάρεια ασπρόρρουχα. 

Μετά μίαν περίπου ώρχν άπήλθομεν ουχί ιδιαζόντως έποικοδομηθέντες 
ύπό τής πρώτης συνδιασκέψεως ταύτης, Περί τήν έσπέραν δ' έπεσκέφθη 

ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 445 
ημάς ό κ. Γλαράκης διατελών τότε γραμματεύς έπί τών Εξωτερικών. 
Μετά τινας άσημάντους λόγους ήρξατο διηγούμενος τά έξης περίπου : 
« Διήλθον τό μεγαλύτερον μερος τής νεότητός μου έν Γερμανία καί τα 
ήθη καί έθιμα υμών μοι είναι ίκανώς γνωστά. Φρονώ ότι ή ψυχρά απο
δοχή τής ύμετέρας αγαθής καί εύδιαθέτου προτάσεως έξέπληξεν υμάς 
δι ο και έρχομαι ινα κοινοποιήσω υμιν εμπιστευτικως. παν ο.τι ο πρόε
δρος δέν ήθελεν, ούδ ήδύνατο νά εϊπη έν δημοσία συνεδρεία. H ένταϋθα 
κατάστασις δέν ομοιάζει ποσώς προς τάς τών εύρωπαικών χωρών. Περι-
σκοπήσατε καί έρευνήσατε πρό παντός τά καθ' ημάς, μάθετε τούς παρ 
ήμϊν κομπορρήμονας, τόν λαόν καί τήν θέσιν ήμών και τότε ευχερώς 
θέλετε δυνηθή νά ύπηρετήσητε υμάς ενεργούντες έν Ευρώπη μετά τής 
δεδηλωμένης αγαθής διαθέσεως άληθεστερον και δραστηριωτερον ή κατα
βάλλοντες ή μάλλον καταδαπανώντες κόπον, χρόνον και χρήματα πρός 
έκγύμνασιν τών ημετέρων νέων. Δέν αμφιβάλλω ότι πλήθος νέων ζητεί 
νά στρατολογηθή ύφ ύμών ούτοι θά στερξωσι νά ένδυθώσι. νά όπλι-
σθώσι και μάλιστα έκγυμνασθώσι ταχεως άλλ' άμα έξελθωσι καί προσ-
κολληθώσιν εις οιονδήποτε τακτικόν σώμα, τό πλείστον μέρος αυτών θα 
δραπέτευση ϊνα ένωθή πάλιν μετα τών παλληκαρίων, ή άλλως νά περι-
τρέχη τήν χωραν. "Ο,τι δέ έδαπανήσατε υπέρ τών διαρρυθμίσεων τούτων 
ώς πρός χρόνον, κόπον καί χρήματα θά άπολεσθή καί ύμεις έν δικαία 
άθυμία, ού μόνον δέν θά χαιρητε πλέον έκ τής καταστασεως λαοΰ όστις 
φαίνεται ότι έγκαταλείπει έαυτόν. αλλά καί αι εκθέσεις ώσαύτως ας οφεί
λετε νά παρουσιάσητε πρός ύμετεραν δικαιολογίαν τω βασιλεϊ ύμών και 
ενώπιον τών κομιτάτων, θά έπιδράσωσιν έπιβλαβώς παρα τοις τόσον 
φίλοις ήμών καί θά βλάψητε την ύπόθεσιν, ής χάριν ήλθατε ένταΰθα. 
Προσβλέψατε όθεν πέριξ καί δοκιμάσατε πάντα ακριβώς πριν ή προβήτε 
εις επιχείρημα, εις ο ή Κυβέρνησις προθύμως θά τείνη χείρα, ού όμως 
τό αποτέλεσμα δέν θέλει ικανοποιήσει υμάς)). 

Ή οιονεί επίσημος δήλωσις αύτη ουδόλως προυξένησεν εύάρεστον έμοί 
έντύπωσιν. Εξέφρασα τάς ευχαριστίας μου τώ κ. Γλαράκη διά τήν είλι-
κρίνειάν του καί προσέθηκα ότι επειδή ή άδεια ήμών περιωρίζετο εις 
εν ετος, ούτινος ίκανόν ήδη μέρος παρήλθε, δέν ήδυνάμην βεβαίως 
τοϋ λοιποΰ να απολέσω πολύν καιρόν. κ Επειδή όμως, έξηκολούθησα. 
περί πλείστου ποιούμαι κατά τήν ένταϋθα διατριβήν μου νά πράξω οιον
δήποτε λυσιτελές υπέρ τής Ελλάδος, ζητώ δι' υμών παρά τής Κυβερ
νήσεως όπως δηλώση μοι άπροκαλύπτως καί έγγράφως ποίων επικού-
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ριών χρήζει και τίνι τρόπω νομίζει έν τή, εγγύτερα γνώσει τών ίδιων 
αύτη συμφερόντων Οτι θά δυνηθώ νά καταστήσω την ένταϋθα διαμονην 
μου ώφέλμον διά τήν Ελλάδα)). 

Ό κ. Γλαράκης μοι ύπεσχέθη τοΰτο και άνεχώρησε. Τήν δ επαύριον 
έπανελθών λίαν πρωί έφερεν ύπόμνημά τι όπερ παρεκαλούμην να κοινο
ποιήσω τη Α. Μ. τώ βασιλεϊ και τοις μάλιστα δυναμενοις τών φιλελ
λήνων. Διά τούτω λοιπόν ητοΰντο. 

Α) Τρεις χιλιάδες Ελβετών η άλλων Γερμ,ανών στρατιωτών όπως 
καταστήσωσι την Κυβερνησιν μάλλον ανεξάρτητον τών οπλαρχηγών και 
τών παλληκαρίων και έξασφαλίσωσι την έξουσίαν αύτης. 

Β') Ομοίως 3 η 4 μεγαλύτερα πλοία, κορβέττας, ύπό την διοίκησιν 
ξένων ϊνα δίατελώσιν Ολιγώτερον υποκείμενοι τοις πλοιάρχοις τών νήσων 
και ταϊς ραδιουργίαις αϊτινες έπιδρώσι έπι τούτων και τέλος. 

Γ') Ή σύστασις επιτροπείας έκ τών κομιτάτων μελλούσης νά έδρεύη 
έν Ελλάδι, νά περιλαμβάνη τάς παντός είδους επικουρίας τάς ύπό τών 
φιλελλήνων πεμπομενας καί έπιτηρή την κατάλληλον διανομήν αυτών 
ινα μή η Κυβέρνησις η τά μελη αύτης ιδιαιτέρως καταστώσιν ύποπτα 
ώς δαπανώντα τάς δωρεάς ταύτας ούχι πρός κοινην ώφέλειαν, αλλά 
υπέρ τοΰ ίδιου κόμματος η καί πρός κομματικούς σκοπούς. 

Τό πρωτότυπον τοϋ υπομνήματος τούτου άπεστειλα τώ κ. Εϋνάρδω 
εις Γενεύην, ύπέβαλα δέ τώ βασιλεϊ πιστόν άντίγραφον τούτου παρ' ο 
έσημείουν ότι καί αν έτι τά κομιτατα ήδύναντο νά στρατολογησωσιν. 
έξοπλίσωσι καί άποστείλωσιν εις Ελλάδα 3 χιλιάδας Ελβετών, τό 
Ελληνικόν δημόσιον έν τούτοις δυσκόλως ήδύνατο νά έπαρκέση πρός 

την περαιτέρω αυτών συντήρησιν' έφρόνουν όμως ότι χίλιοι άνδρες Γερ
μανοί θά ήτο έπί τοϋ παρόντος ισχυρά επικουρία, ώς πρός δέ τά πλοϊα, 
έγίνωσκον ότι πρό ολίγου ειχον ήδη παραγγελθή άτμόπλοια έν Αγγλία, 
τοΰ τρίτου δ Ομως αίτήματος ύπερεμάχησα έπί τώ λόγω ότι τοΰτο ήτο 
μέσον ίκανον όπως προστατεύη, έκάστην Κυβερνησιν κατά τοϋ φθόνου καί 
τής καταλαλιάς όσον άφορα εις τό ζήτημα τών καταχρήσεων τών έμπι-
στευθέντων αύτώ χρημάτων και πολεμεφοδίων. 

Κατά τάς ήμέρας έκείνας έγνωρίσθημεν μετά τοϋ κ. Γροπίου κατα-
γομενου έκ Βρουνσβίκης και ζώντος άπό 30 ετών έν Ελλάδι καί Ανα
τολή και γνωστού ώς βοηθοΰ και συνεργάτου έν ταϊς άρχαιολογικαϊς 
άνασκαφαΐς καί έργασίαις. 'Υπήρξε πρόξενος τής Αυστρίας έν Αθήναις, 
Οθεν έξεδιώχθη ύπό τών ταραχών και τών προξενηθεισών ύπό τοΰ πολέ-
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μου καταστροφών έν τώ άρχαίω άστει τής Παλλάδος και μετέβη εις 
αιγιναν όπου αντεπροσώπευεν όσον τώ ήτο δυνατόν τά συμφέροντα τής 
Αυστριακής ναυτιλίας παρά τή, Ελληνική, κυβερνήσει. Πολυμερής μόρ-
ψωσις και καλαι γνώσεις τής χώρας προσκτηθεϊσαι κΑτά τά πολλά ταξί-
διά του άνά τήν Ελλάδα και εξαίρετος τρόπος μεταδόσεως τούτων εις 
άλλους καθιστών ήμιν τόν κ. Γρόπίον λίαν εύχάριστον όμιλιτήν προσέτι 
δέ έφ' όσον έπέτρεπον αύτώ τά καθήκοντα και τό ύπούργημά του ώς 
Αύστριακοΰ υπαλλήλου έλάμβανε ζωηράν συμπάθειαν εις τάς τύχας τών 
Ελλήνων και φιλελλήνων, ιδία δέ τών Γερμανών, ών πολλοί έτυχον 

παρ αύτώ συμβουλής και βοηθείας. Εις πλείστα άρθρα τοΰ ((Αυστριακού 
Παρατηρητοϋ)) θά παρέσχε βεβαίως ούτος τόν αληθή πάντοτε πυρήνα, 
τό δέ δριμύ καρύκευμα αυτών προεμήθευεν άλλος τις. Ό άξιος ούτος 
άνήρ μοί συνέστησεν ένα δεύτερον γραμματέα, τόν κ. Σαλίβεργον, νέον 
μεμορφωμένον γράφοντα την Γαλλικήν κάλλιον τοΰ κ. Πούλου ον έκτοτε 
κατά προτίμησιν έχρησιμοποίουν διά τά τοΰ ταμίου δί' α ή χρηστότης 
και ή ακρίβεια αύτοϋ καθιστών αυτόν ιδίως αρμοδιον. 'Αμφότεροι δέ 
ούτοι έλαβον σπουδαία άξιώματα έπί τής 'Αντιβασίλείας. Παρ αϋτώ 
έγνώρισα τόν πρώην ύπολοχαγόν έν τώ Βυρτεμβεργικώ στρατώ Μύλλερ 
οντα πρότερον ύπασπιστήν τοΰ στρατηγοΰ Baugold καί έγκαταλιπόντα 
τήν έκεϊ ύπηρεσίαν διότι έθεώρησεν έχυτόν προσβληθέντα έν τή υπηρε
σία. Ούτος έκστρατεύσας ώς φιλελλην μετά τοΰ τακτικοΰ σώματος τοΰ 
Φαβιέρου έτραυματίσθη έν τη μάχη, τοϋ Χαϊδαρίου, ώστε δέν ήδύνατο νά 
συμμετάσχη τής κατά τής Ακροπόλεως εκστρατείας. Παρά τώ κ. Γρο-
πίω εύρεν ό εύψυχος ούτος καί όλως ίκανός νέος ώς καί ο ώσαύτως γεν-
ναϊος Mirbergh νεκρός Σουηδός φιλελλην έγκάρδιον ύποδοχήν και 
περίθαλψιν. "Ετι δέ πρός τόν "Αγγλον πλοίαρχον Άμιλτώνα τόν διοι
κούντα τότε τήν βρεττανικήν μοιραν έν τή Ελληνική θαλάσση ώδήγησεν 
ημάς ό κ. Γροπιος. Ο ύψηλότατος ούτος μελανόθριξ αξιωματικός μετα 
τής κεκλιμενης στάσεως καί τοϋ νοσηρού (έπασχεν έκ ποδογρας) άλλ' 
έκφραστικωτάτου προσώπου του έκινει τό ένδιαφέρον μου τοσούτω μάλ
λον, όσον αί κρίσεις περί τής διαγωγής αύτοΰ ήσαν αντιφατικαί. Διότι 
μέρος μεν τών Ελλήνων ώνόμαζε τούτον φίλον τοΰ Έλληνικοΰ αγώνος. 
διότ: συλλαβών ούτος πειρατάς τινας Ελληνας άφήκεν αυτούς νά δια-
φύγωσ:, μέρος δέ έν ώ και πολλοί χρηστοί άνδρες κατηγόρει τούτον ότι 
ητο επιεικής καί έκλειε τούς Οφθαλμούς πρό τών πειρατικών τεχνασμά-
των μονον οπως καταστηση επικινδυνον την συγκοινωνιαν εν τω πελαγε. 



448 ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
τούτω και ούτως αποτρέψω τά άλλα έθνη άπό τού έμ.πορίου, συγχρόνως 
δε όπως καταστήση τό μίσος κατά τοΰ πειρατικού Ελληνικού ναυτικού 
γενικόν και τάς κυβερνήσεις τών εμπορευομένων κρατών δυσμενείς προς 
τήν απελευθέρωσιν τοΰ Έλληνικοΰ έθνους. 

Εγώ δ' εΰρον έν τώ πλοιαρχώ Άμιλτώνι άνδρα μεμορφωμένον, αγα
θής προαιρέσεως και ευθυμον, είχον όμως γνωριμίαν μετ αϋτοΰ επί πολυ 
ολίγον χρόνον ώστε νά δυνηθώ να μορφώσω ασφαλή κρίσιν περί αύτοΰ. 
Ύστερον κατά τήν καταδίωξιν τών πειρατών έν Γραμβούση τής Κρήτης 
έναυάγησεν ή φρεγάτα αύτοΰ και έπανέκαμψεν ούτος εις Άγγλίαν. Αι 
ειδήσεις και έπιστολαί έκ τής άκροπόλεως τών Αθηνών αϊ άπό καιρού 
εις καιρόν κομιζόμεναι τή Κυβερνήσει παρά τίνων Ελλήνων κατορθούν-
των νά έξέλθωσι λάθρα έν καιρώ νυκτός άπό τοΰ ύπό τών Τούρκων πολι-
ορκουμένου φρουρίου και νά σωθώσι διά μ.έσου γνωστών αύτοις μερών 
καταριπωμένων τοΰ τείχους, άπήτουν τήν λύσιν τής πολιορκίας διότι τά 
εφόδια και πρό παντός τό ύδωρ ήρχισαν νά σπανίζωσι και ή φρουρά δέν 
ήδύνατο έπί πολύν έτι χρόνον νά άντιστή.Ή Κυβέρνησις έπελάβετο δρα
στήριων μέτρων όπως έλθη, επίκουρος τή φρουρά. 

Ό συνταγματάρχης Βούρβαχης είχεν εκκινήσει μετ 800 παλληκα-
ρίων έκ Ναυπλίου πρός τήν Ελευσίνα, ό δέ Καραϊσκάκης περιήρχετο 
τήν Βόρειον Ελλάδα μετά τίνων χιλιάδων όπως παραχωλύση την συγ-
κοινωνίαν μετά τής Θεσσαλίας και λοιπής Ευρωπαϊκής Τουρκίας και 
προσέβαλλεν ενίοτε αποσπάσματα Τουρκικών σωμάτων πεμπόμενα εναν
τίον αύτοΰ ύπό τοΰ σερασκιέρη Κιουταχή πασσά έκ τοΰ πρό τών Αθη
νών στρατοπέδου του. 

Ό Κωλέττης ωσαύτως έμελλε μετά τών "Ρουμελιωτών του νά έπι-
πέση κατά τής Ανατολικής Ελλάδος παρά τήν 'Αταλάντην, τέλος δέ 
παρεσχευάζετο νέα αποστολή ύπό τήν άρχηγίαν τού Σέρ Θωμά Γόρδω-
νος. Ό εϋκλεής ούτος φιλελλην, ό φέρων τόν βαθμόν "Ελληνος συνταγ
ματάρχου, έπεθύμει νά όδηγήση, τά στρατεύματα του εις τά ανατολικά 
παράλια τής Αττικής, όπως άποκόψη τάς επικουρίας τάς πεμπομένας 
τώ Κιουταχή ύπό τού Ομέρ Πασσα τής Καρύστου άπό τής ίκανώς 
καλώς διοικούμενης νήσου του. 

Είτε διότι ή κυβέρνησις έφοβειτο διά τήν έπιχείρησιν ταύτην τήν 
τύχην τής εκστρατείας τού Φαβιέρου κατά τής Εύβοιας, είτε διότι άλλοι 
λόγοι ύπήρχον κατά τής εκτελέσεως τοΰ συνετού τούτου σχεδίου απεφα
σίσθη όπως ή αποστολή πεμφθή, εις Φάληρον. καταληφθή καί όχυρωθή, 
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ή σπουδαία θέσις ή δεσπόζουσα τών τριών λιμένων Πειραιώς, Μουνυ-
χίας και Φαλήρου και γείνη άπό τής αφετηρίας ταύτης έφοδος κατά τών 
Αθηνών διά τοΰ έλαιώνος. Ή δέ Εύβοια έμελλε νά άποκλεισθή ύπό 
έλληνικοΰ στολίσκου. Ίσως ή Ελληνική κυβέρνησις έπίστευεν ότι ή 
έμφάνισις στρατεύματος καλώς έξωπλισμένου και ύπό τήν άρχηγίαν 
Ευρωπαίου τοσούτον εγγύς τοΰ στρατοπέδου τού Κιουταχή, έμελλε νά 
άναγκάση τούτον νά λύση τήν πολιορκίαν. Ήδη δέ παρασκευαί έγένοντο 
έν Σαλαμίνι, ένθα έγκαθιδρύθη έργαστήριόν τι πυροβολικού ύπό τοΰ υπο
λοχαγού Schnizlein έκγυμνάσαντος και τινας φιλέλληνας περί τήν 
χρήσιν πεδινών τίνων τηλεβόλων, ώς και κλίβανος άρτου, και ένθα συνε-
δεοντο φάκελοι και έπλέκοντο κόφινοι, Οπως δυνηθώσι άμεσως νά περι-
χαρακωθώσι μετά τήν κατάληψιν τοΰ οροπεδίου. Τό λοιπόν μέρος τοΰ 
τακτικού στρατού ύπό τόν ταγματάρχην Ιγγλεσην, οί φιλέλληνες, 
μικρόν σώμα φυγάδων Αθηναίων ύπό τόν Μακρυγιάννην, σώμα Πελο-
πονησίων ύπό τόν Νοταράν, τόν έπικαλούμενον τό κ'Αρχοντόπουλον)), 
Κρήτες τίνες ύπό τόν Καλλέργην και πλείστα άλλα μικρά σώματα έμελ-
λον νά παρευρεθώσιν εις τήν έκστρατείαν. 

Τό άτμόπλοιον κΚαρτερία)) ύπό τόν πλοίαρχον 'Άστιγγα και δύο 
ελληνικά βρίκια ύπό τούς Ψαριανούς πλοιάρχους Δημήτριον Παπανικο-
λήν και Γιαννίτσην έμελλον νά μεταβιβάσωσι τά στρατεύματα έκ τοΰ 
λιμένος τών Αμπελακίων εις Φάληρον. έν ανάγκη δέ νά προστατεύσωσι 
δια τοΰ πυροβολικού των τήν άπόβασιν και νά έπβοηθήσωσι τάς περαι
τέρω ενεργείας άπό μέρους τής θαλάσσης. 

Διαρκουσών τών προπαρασκευών τούτων εύρομεν καιρόν νά έπισκε-
φθώμεν, συνοδευόμενοι ύπό τού κ. Γροπίου, τόν έν Αίγίνη ναόν, τόν ιερόν 
κατά τινας μέν τώ Ολυμπίω Διι, κατ' άλλους δέ τή 'Αθηνα. Κλίνω 
νά παραδεχθεί τήν τελευταίαν γνώμην, διότι τά έναέτια ανάγλυφα τά 
άνευρεθέντα τώ 1811 και έκτοτε κοσμοΰντα τήν έν Μονάχω ίλυπτοθή-
κην, έχουσι πλείονα σχέσιν πρός τήν Παλλάδα 'Αθηνάν ή τόν έρίγδου-
πον Δια. Λέγουσιν όμως ότι άρτι ευρέθη επιγραφή ύποστηρίζουσα τήν 
πρώτην έκδοχήν, ήν δέν ειδον. Άλλως τε όμολογώ ότι τοιαΰται λογο
μαχίαι δέν μέ ένδιαφέρουσι πολύ. Ό δρόμος ό πρός τά ερείπια ταΰτα 
τά απέχοντα υπέρ τάς 3 ώρας τής πόλεως, άγει κατ' αρχάς διά τής 
αρχαίας ιεράς όδοΰ, τής ευδιάκριτου έκ τής τροχιάς τής βαθέως έγκεχα-
ραγμενης εντός τοϋ άμμολίθου. Εκατέρωθεν δέ τής όδοΰ ταύτης κατά 
μήκος κείνται πολλοί υπόγειοι τάφοι λελαξευμενοι έν τώ βράχω, ές ών 
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τίνες κρύπτουσιν έν τω έσωτερικώ αυτών κοσμηματα έγχρωμα αρκούν
τως έτι διατηρούμενα. 

Δυνατόν τίνες των τοιούτων τάφων νά μή ήρευνήθησαν και έσυλήθη-
σαν έτι, άλλ' οί πλείστοι έσυλήθησαν καί έχρησίμευσαν πολλοί τούτων, 
ίδια παρά την πόλιν, ώς κατοικίαι φυγάδων οίκογενειών, διότι πλεϊσται 
τών τοιούτων κατακομβών είναι ευρύχωροι και περιέχουν πολλούς θαλά
μους ένουμενους δια διόδων. Παρά την πόλιν οί Ελληνες είτε όπως 
προφυλαχθώσιν άπό τών έπιδρομών, είτε έξ άλλων λόγων έφύτευσαν 
συκάς εντός τών μικρών και ανοικτών στομίων τών τάφων. Ό δρόμος 
προχωρεί άνωφερώς και άγει μετά πάροδον 1 1/2, ώρας περίπου εις 
έγκαταλελειμμένην πόλιν έκτισμενην έπί κωνοειδοΰς λόφου, νϋν καλου-
μενην Παλαιοχώραν. Ενταϋθα οί Αίγινήται έπί τών Μεσαιωνικών 
χρόνων, καθ ους πειραταί παντός έθνους έθυον καί απωλλυον, έζη-
τησαν καταφύγιον και άσφάλειαν έγκαταλιπόντες τήν άρχαίαν πόλιν 
καί τους λιμένας και ίσως τότε πρώτον παρητησαν τό κρησφύγετον 
τοΰτο, ότε τά πελάγη και αί άκταί κατέστησαν άσφαλέστερα μετά 
τό πέρας τοΰ πολέμου μεταξύ Τούρκων καί Βενετών, ϊνα έγκατα-
σταθώσι πάλιν έπί τών ερειπίων τής άρχαίας Αίγίνης καί παρά τους 
λιμενας αυτών. 

Ή θέα τών οικιών τούτων, τών κενών ανθρώπων, αϊτινες άλλως διε-
τηροΰντο ίκανώς, καί τών ηρημωμένων στενών καί σκόλιων δρομίσκων, 
ήτο δυσάρεστος* έφαίνετο δέ ώς έάν ή πανώλης είχεν έξαφανίσει τόν πρό-
τερον πληθυσμόν, διότι ουδέ πολέμου Ίχνη ή πυρκαϊας ή σεισμοΰ ήσαν 
όρατά έν ταΐς οίκίαις ταύταις. Έπί τών λόφων πέριξ τής πόλεως 
ϊσταντο έτι ανεμόμυλοι προμηθεΰοντες άλλοτε άλευρα εις ταύτην. Εντεύ
θεν ή άτραπός προχωρεί μετά πορείαν ενός τετάρτου τής ώρας περίπου 
διά μέσου τών συντριμμάτων βράχου, ούτινος οι γιγαντιαίοι ογκόλιθοι 
ήσαν πέριξ ήμών κυριολεκτικώς έσχισμε'νοι και τεθραυσμένοι. Ή αιτία 
τοΰ φαινομένου τούτου ευκόλως εξηγείται, διότι οι ψαμμόλιθοι έκειντο 
έπί πηλώδους εδάφους, όπου τή ενεργεία ϋποχθονίων πηγών οί κλονού-
μενοι βράχοι έν περιπτώσει σφοδροΰ σεισμοΰ ώλίσθαινον και έσχηματί-
ζοντο αί ρωγμαί αύται. Ό πηλός φαίνεται πανταχοΰ και ένιαχοΰ τό 
έδαφος έτι νΰν τελματοϋται υπό τών πηγών. 

Από τοΰ διερρηγμένου τούτου όρους ή οδός κατέρχεται εις κοιλάδα 
έρημον άλλ έλέγχουσαν έτι πανταχοΰ Ίχνη προτέρας καλλιέργειας, μετ 
ολίγον δέ βλέπει τις έπί ψαμμώδους λόφου, όμαλάς έχοντος τάς κλιτύας 
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άλλ' υψηλού, τά λείψανα ναοΰ έν μεσω θάμνων σχοίνων, λυγοΰ και 
μύρτων. Οί στΰλοι τούτου είναι έξ Αίγηνιτικοΰ λίθου παρεμφεροΰς πρός 
τόν κογχυλίτην, έξ ου είναι έκτισμενοι οί ναοι τοΰ Άκράγαντος. 

Πρός τό ΒΔ μέρος οι χιόνες ούτοι φαίνονται σφόδρα καταβεβρωμενο: 
ύπό τής ατμοσφαίρας καί τής κακοκαιρίας καί έχουσι κχτεστρχμ.μενχς 
τάς ραβδώσεις αυτών. Έκ τών 12 στύλων αμφοτέρων τών προσόψεων 
καί τών 26 (τών γωνιαίων άριθμουμένων διπλών) τών δύο μακρών πλευ
ρών, ϊστανται έτι 21 μετά μέρους τών έπιστυλίων. Πρό τίνων ετών 
διετηροΰντο έτι δύο. οί αποτελούντες τήν εϊσοδον τοϋ σηκοΰ μετά τών 
έπιστυλίων αυτών. Αντεγραψα διά τοΰ κφωτεινοΰ θαλάμου)) τό σχεδιο-
γράφημα τό εκτελεσθέν κατ' εκείνους τούς χρόνους ύπό τοΰ κ. Γροπίου. 
H δέ έλλειψις τών στύλων τούτων βλάπτει τήν γραφικήν άποψιν τών 

ερειπίων. Έγγύτατα τοΰ ναοΰ τούτου εύρομεν τά θεμέλια οικοδομών 
τίνων μικρών καί Ίσως προωρισμένων πρός χρήσιν τούτου. Ή θεά διά 
μέσου τών στύλων τούτων είναι έξεχούσης ώραιότητος. Δεξιά και αρι
στερά ύποχωροΰσιν ούτως ειπείν αι πρός τήν θάλασσαν άποτόμως κατερ-
χόμεναι κλιτύες τοΰ λόφου έφ' ού ό ναός καί παρέχουσιν υπέρ τούς κλίνον-
τας μεταξύ λόφους καί κοιλάδας τάς καταφύτους έκ παντοδαπών θάμνων, 
θέαν έπί τής βαθυκυάνου θαλάσσης, όριζομένην πρός τό βάθος ύπό τών 
ωραίων σχημάτων τών ορέων τής Σαλαμϊνος, τοΰ Πεντελικοΰ καί τοΰ 
Υμηττοΰ, έν ώ έν τώ μεσω έμφαίνεται ή Ακρόπολις τών Αθηνών, ής αι 
οίκοδομαί ήσαν ευδιάκριτοι διά καλοΰ τηλεσκοπίου (κατσκευασθέντος ύπό 
τοΰ Fraunhofer).'Yno τά ερείπια ταύτα μετελάβομεν τοΰ κομισθέντος 
μεθ ήμών προγεύματος και ύστερον έπανήλθομεν οίκαδε δι άλλης όδοΰ, 
τής αρχαίας ίερας Ίσως, ήτις καταλείπει αριστερά τήν μεσαιωνικήν πόλιν. 

Κατά τόν χρόνον εκείνον έπλευσα εις Σΰρον μετά τοΰ Schileher, 
όπου διέμενον τα δύο άλλα μέλη τής επιτροπής τής διαχειριζούσης τάς 
επικουρίας τών φιλελληνικών κομητάτων, ήτοι ό κ. Ξένος τραπεζίτης καί 
ό δόκτωρ Railly, όπως διασκεφθώ μετά τών κυρίων τούτων περί δια
φόρων πραγμάτων. Έπεθύμ.ουν νά μη παραλείπω τήν εύκαιρίαν ίνα μάθω 
τόν τρόπον δι' ού οι "Ελληνες και οί Τούρκοι έπολέμ.ουν πρός αλλήλους, 
όι' ο καί μετέσχον μετά τών αξιωματικών καί ύπαξιωματικών μ.ου τής 
έκστρατείας εις Φάληρον. "Ινα δέ μείνω ελεύθερος εις τάς κινήσεις μ.ου, 
έμίσθωσα εν μίστικον έφ' ού έπέβημεν τή 28 Ιανουαρίου 1829 (ν) περί 
τήν έσπέραν καί προσωρμ.ίσθημεν τήν πρωίαν τής ύστεραίας έγγυ; τοϋ 
μετοχίου τής μονής τής Φανερωμενης έν Σαλαμϊνι, τοϋ κειμένου έπί τής 
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στερείς και χωριζόμενου άπό τοϋ μοναστηρίου διά στενοΰ πορθμοΰ, όστις 
είτα εύρύνεται χωρίζων τή,ν Σαλαμίνα άπό της στερεάς, ίνα πάλιν στε-
νωθή διά της άκρας της Κυνοσούρας έγγϋς πρό τοΰ ϋειραιώς. Ένταϋθα 
υπήρξε το θέατρον της περιωνύμου ναυμαχίας της Σαλαμίνος, ό'τε ή 
μεγαλοφυία τοϋ Θεμιστοκλέους συνέτοιψε την δύναμιν τοϋ Ξέρξου, τοϋ 
θεωμένου την οικτράν ήτταν τοϋ στρατοϋ αύτοΰ άπό χρυσού θρόνου έπί 
βραχωδους λόφου, ον εοειςαν ημιν ύστερον και όστις φέρει ετι το όνομα 
κό θρόνος τοϋ Ξέρξου)). 

Ο Βούρβαχης και ό Γόρδων παρά τό Μετόχι είχον συνεντευξιν όπως 
τυνεννοηθώσι περί των παντοίων επιχειρήσεων αυτών και ένταϋθα είδον 
διά τελευταίαν φοράν τον αγαθόν Βούρβαχην τον άνταλλάξαντα τήν 
Εύρωπαϊκήν στολήν του άντι της Αλβανικής φουστανέλλας, έν η ό μικρός 
μάλλον ευτραφής ανηρ έφαίνετο αδέξιος και ίκανώς κωμικός. Έπι τοΰ 
σελαχίου του έφερε πιστόλια και γιαταγάνιον μετά μέλαινης λαβής έχον 
εν τώ μέσω ώς κοσμημα τεράστιον λίθον της Βοημίας άντι αδάμαντος. 
Η απατηλή λάμψις τούτου έπήνεγκεν ολίγας ήμερας ύστερον τήν άπώ-
λειαν της κεφαλής τοϋ κυρίου του. 

Έν Αιγίνη ειχον προσλάβει μετ' έμοΰ έπί πληρωμή και διατροφή 
δώδεκα Μεσολογγίτας έν μέρει μεν έξ ευσπλαχνίας, έν μέρει δέ έξ ανάγ
κης ίνα έχω έν είδος ακολουθίας παλληκαρίων, ών ό αρχηγός ώνομάζετο 
Χρήστος 'Φαταούλας. Ούτοι συνηνώθησαν μεθ ήμών έν τω Μετοχίω και 
παοεσκεύασαν ήμίν, επειδή έμελλομεν νά διανυκτερευσωμεν ένταϋθα, έπι 
άμμωδους λόφου οϋ μακράν τής παραλίας ευώδη κοίτην έκ προσκομι-
σθεντων θάμνων θύμου και λαβάντας έφ ής κοίτης ροδοδάφναι, μύρτοι 
και άλλα φυτά έμελλον νά σχηματίσωσιν εϋάρεστον στέγην κατά τής 
πρωινής δρόσου. Νυκτερινόν κατάλυμα έν μέσω Ιανουαρίου οΰτως εϋά
ρεστον και έρατεινον ώς τοΰτο παρά τό Μετόχι ουδέποτε είχον προμη-
θευθή κατά τάς στρατείας μου ετι και έν Ισπανία και Πορτογαλία. 
Πυρά ειχεν αναφθή φαγητόν έμαγειρεύθη, τά παλληκάρια έψαλλον και 
έπειτα κατεκλίθημεν τυλιχθεντες εντός των μανδυών ήμών έπί τής ές 
ευωδών θάμνων κοίτης ήτις υπερτερεί τής έξ άχυρων κλίνης καθ' ότι έν 
περιπτώσει βροχής τό ύδωρ διαρρέει διά μέσου τών στερρών κλάδων και 
ριζών τών θάμνων τούτων, διότι 0 κείμενος άνωθεν τούτων δέν συμπιέζει 
ταϋτα τόσον ώστε νά έμποδίζωσι το διαρρέον ϋδωρ και ώς έκ τούτου νά 
υγραίνονται. Εν τή μονή τή; Φανερωμένη; ειχεν ιδρυθεί το άρτοποιείον 
όπερ έπεσκέφθημεν την επαύριον, εκείθεν δέ μετέβημεν εις Κουλουρην τό 
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μεγαλύτερον χωρίον τής νήσου κείμενον έν τω βάθει τοΰ ευρέως έντό; τής 
νήσου είσδύοντος κόλπου και λιμενος. 

Πλείστα δεινοπαθήματα άτινα δέν έπήνεγκον οι Τοϋρκοι, οιτινες ουδέ
ποτε διαρκοϋντος τοΰ πολέμου είχον έλθη εις τή,ν νήσον, άλλά τά αχαλί
νωτα στίφη τών παλληκαρίων και ή αίσχρότης τινών αρχηγών των, κατά 
τών κατοίκων τοϋ ποτέ εϋποροϋντος τόπου τούτου παρεκίνησαν πολϋ πρό 
τής άφίξεως ήμών τό εϋποροΰν μέρος τών κατοίκων εις άποδημίαν. Αι 
πλείστα: ενίοτε αρκούντως ώραίαι οικία; ειχον έγκαταλείφθή και τό χωρίον 
έν ώ πλήθος παλληκαρίων περιεοέροντο τήδε κάκείσε, ειχεν άξενον οψιν. 
Μετ ολίγον έξηκολουθήσαμεν την πορείαν ήμών πρός τά Άμπελάκια τά 
κείμενα έν τώ άνατολικώ τής νήσου έπι άμμοχώστου σχεδόν λιμενίσκου 
παρά τά ερείπια τής αρχαίας πόλεως Σαλαμίνος. Ένταϋθα ΰπήρχον 
κάτοικοι έτι. έν ταίς ολιγαρίθμοις οΊκίαις.Ώρίσθη ήμίν κατάλυμα έντινι 
κτιρίω, έν ω πρότερον κατέλυε ή μουσική τοΰ τακτικοΰ σώματος. Τό 
αρκούντως εύρύχωρον ήμών δωμάτιον κατελάμβανεν όλον τό άνω πάτωμα, 
έν δέ τω ίσογείω κατώκει ή οικογένεια τοΰ ιδιοκτήτου. 

Αί πλεϊσται οίκίαι τών Άμιπελακίων είναι ώς αί τής Αιγίνης κεκα
λυμμέναι υπό άνδηρων, άτινα δέν δύνανται νά άντιστώσι πρός ραγδαίαν 
βροχήν και έχουσιν ανάγκην αιωνίας επισκευής διά πηλού και αργίλου, 
διότι οι διά δοκών στρωτήρες είναι λεπτοί και κλονούμενοι και κατ'άκο-
λουθίαν τό άνωθεν αυτών πεπιεσμε'νον χώμα και τό καλύπτον ταϋτα 
άσβεστοκονίαμα ευκόλως σχίζονται. Η νϋξ ην διήγαγον ένταϋθα, θέλει 
μείνη αλησμόνητος δι' έμε διά τά αηδή συμβάντα αυτής δεν διστάζω 
νά περιγράψω, ώς συντελοΰντα νά άναπαραστήσωσι τήν τότε κατάστα-
σιν έν Ελλάδι. Αί στρωμναι ήμών έκειντο κατά σειράν παραπλεύρως, 
κάτωθεν όμως τής έμής ειχεν ό γηραιός Ιωάννης εξαπλώσει παλαιόν 
φαιόν τάπητα ίσως όπως καταρρυπανθή αύτη, όν εύρεν εντός τοΰ δωμα
τίου και επιστρώσει καθαρά λινα σινδόνια. Μόλις άπεκοιμήθην κεκμη-
κώς έκ τής όδοιπορίας οτε βόμβος και ταραχή εντός τοΰ ώτός μου 
μ' έξύπνησε. Άφ ού μάτην έκοπίασα νά εξαγάγω τό ζωυφίον τό 
είσδΰσαν εντός τοΰ ώτός μου, έξύπνησα τόν ίατρόν ημών όπως διά λαβί-
δος ή όδοντογλυφιδος κράτηση τοϋ άπηνοϋς τούτου ξένου, ούτινος ή 
λύσσα παρά τό άκουστικόν τύμ.πανον ήρχισεν έπί τέλους νά καθίσταται 
εις έμέ οδυνηρά κα! ανυπόφορος. Αλλ'ό αγαθός δόκτωρ δέν ήδύνατο νά 
συλλαβή το ζωύφιον, έφραξα όθεν τό οϋς μου διά βάμβακος μετ' ελαίου 
και μετά ώραν περίπου έπαυσε βαθμηδόν ό θόρυβος, ίσως διότι τό ζώον 
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άπεπνίγη. Τότε δε άπεκοιμήθην και πάλιν, άλλα μετ' ολίγον με έξή-
γειραν δήγματα και κεντήματα και έν ώ έν τω σκότει ώρμησα κατά τοΰ 
έχθροΰ. Μεταξύ των δακτύλων μου ένεπεσον οθεϊρες τεραστίων διαστά
σεων άς μετά φρίκης έξετίναξα μακράν εντός τοΰ δωματίου. Αηδία και 
αδιάκοπα δήγματα δέν με άφήκαν νά άποκομηθώ πάλιν και έζήλευσα 
τους συντρόφους μ.ου τους ρέγχοντας λίαν άνέτως. Ούτω πως άνέμενον 
άνυπομόνως τήν ύποφώσχουσαν ήμ,έραν και ό'τε μολις ασθενές φως εισήλθε 
διά τής ρωγμής τοΰ παραθύρου έκάλεσα τον ύπηρέτην όπως με ένδυση και 
διαφύγω την βάσανον ταύτην καταρώμενος τήν εΰαισθησίαν μου ην έθε-
ώρουν ώς την μόνην αιτίαν ότι δέν ήδυνάμην νά κοιμώμαι ήσύχως ώς 
οί σύντροφοι μου παρ' οις επίσης είχον πληρέστατατα δίκαιον νά ύπο-
πτεύω έμοίαν έπιδρομην φθειρών. "Οτε δέ έσήχωσα τό έφάπλωμ.α όπως 
εγερθώ είδον έπί τής λευκής σινδόνος ΰποφχίους φθείρας κατά χιλιάδας 
έξ ών οί πλείστοι δέν ειχον έτι άναβή έπι τής στρωμνής, άλλά φαλαγγηδόν 
προσήρχοντο έπ' εκείνου τοΰ μέρους τής σινδόνης τής έκτεινομένης πέραν 
τής στρωμνής έπί τοΰ εδάφους. 

Έφώρμησα μανιώδης κατά τών αηδών τούτων Λιλιπούτειων τών 
βασανισάντων με καθ' όλην τήν νύκτα κατά τοσούτον δηκτικόν τρόπον 
ώς συνέβη ποτέ και τώ μακαρίτη, Γυλλιβέρω και έξύπνησα τους συντρό
φους οπως ίδωσι τοΰτο τό "horribile dictu (τό φρικώδες θέαμα). 
Και ούτοι έδέχθησαν τήν έπίσκεψιν τών ζωυφίων και φαίνεται ότι ή νεό-
πλυτος καθαρά σινδών μου προσέλκυσε τήν πλειότητα τοΰ έθνους τών 
φθειρών. Εντός περιτοιχισθέντος παραθύρου παρετηρήσαμεν περί τους 
είκοσι σάκκους τών τακτικών φλοξενήσαντας βεβαίως τό κύριον σώμα 
τών φθειρών, έν ώ ό παλαιός τάπης θά παρέσχεν άναμφιβόλως κατά 
ταύτην την έκστρατείαν χιλιάδας τινάς περίπου κληρωτών. Έδράμομεν 
τότε εις τό ϋπαιθρον διατάξαντες νά φέρωσι πρός ημάς καθαρά άσπρόρ-
ρουχα και ενδυμασίας έκ τών μαρσίππων ήμών, και εξελθόντες έν τοις 
άγροϊς γυμνοί άπεξέσαμεν πάν ζωΰφίον προσκεκολλημένον έφ' ήμών, 
κατελείπομεν δέ συσσωρεύσαντες τά παλαιά ενδύματα και πηδήσαντες 
ολίγα βήματα περαιτέρω ένεδύθημεν καθάρεια φορέματα άπό κεφαλής 
μέχρι ποδών. Τά δέ άποτεθέντα φορέματα και άσπρόρρουχα έκομίσθη-
σαν εντός θερμανθέντος κλιβάνου οπως θανατωθώσι τά είσχωρήσαντα 
έντομα, τέχνη ήν έδιδάχθημεν ΰπό τών παλληκαρίων. Οί μανδύαι επί
σης και αί στρωμναϊ ήλθον εις τόν κλίβανον και ουτω άπηλλάγημεν τής 
λύμης ταύτης πολύ πρότερον η ώς ηλπίζομεν. 
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Εύρομεν τόν γενναϊον Schnizlein μετά τοΰ πυροβολητοΰ Ruep-

precht έν πλήρει δράσει έν μέρει μέν παρά τά τηλεβόλα έν μέρει 
δέ παρά τή προπαρασκευή τών εφοδίων. Τοΰτο ήτο τό πρώτον ίχνος 
τακτικής υπηρεσίας οπερ ειδον έν Ελλάδι. Έπεσκεφθημεν τά τοπεια τής 
αρχαίας Σαλαμίνος εύρόντες έτι καταφανή ίχνη τών τειχών μετά τών 
τετραγώνων πύργων τών περιβαλλόντων λόφον έφ' οΰ πιθανώς έκειτο 
ή ακρόπολις. Έτι έν τώ λμένι είδον θεμέλια τειχών χρησιμεύοντα 
πρός ναυτικούς σκοπούς. Εκείθεν τοΰ λιμενος έδειξαν ήμίν τύμβον 
άνεωχθεντα άνωθεν ΰπό αρχαιολόγων ίσως, οιτινες έκάλουν τοΰτον 
τάφον τοΰ Τελαμώνος. Διατριβόντων ήμών ένταϋθα συνέβη μονομαχία 
μεταξύ δύο φιλελλήνων προοιμιασθεισα κατά κορσικανικόν τρόπον και 
διεξαχθεισα ώς έξης. Οι αντίπαλοι έλαβον τά τυφέκια αυτών και 
άνέμενον έξ ΰπαμοιβής όπως βάλλωσι πΰρ κατ' αλλήλων. Ό εις Πα
σχάλης ονόματι, Κορσικανός, είχε κατόπτευση έκ τοΰ άνδήρου μιας 
οικίας όθεν έφόνευσεν έν άκαρεϊ τόν άντίπαλόν του παραμονεύοντα 
αυτόν κρυφίως παρά την γωνίαν τής όδοΰ. Τό πράγμα κατ' αρχάς 
ένεποίησε ταραχήν, άμα όμως στρατοδικεϊον έκ φιλελλήνων συγχεί-
μενον έκήρυξεν, Οτι ή μονομαχία διεξήχθη μεν κατά κορσικανόν τρό
πον άλλ' έντίμως, δέν έγένετο τοΰ λοιποΰ λόγος περί τούτου. Οί 
φιλέλληνες επισήμως ώρκίσθησαν έπι τών σημαιών καί τών τηλεβό
λων αυτών. 

Τη 2 Φεβρουαρίου (ν) τό σώμα τοΰ Βούρβαχη ετέθη εις κίνησιν διά 
της Ελευσινος πρός τήν όρεινην τοποθεσίαν τών Χασιών 3 ώρας περίπου 
Β.Α. τών Αθηνών άπετελεϊτο δέ έκ χιλίων ανδρών τής στρατολογίας 
αΰτοΰ, έκ χιλίων πεντακοσίων περίπου Πελοποννησίων ύπό τόν Πανα-
γιώτην Νοταράν και ίσαρίθμων παλληκαρίων μετά τίνων ορεινών τηλε
βόλων ύπό τόν Βάσσον τόν έχοντα και τήν άρχηγίαν τοΰ όλου. Τρεις 
ήμέρας βραδύτερον άπεπλεύσαμεν μετά τοΰ συνταγματάρχου Γόρδωνος 
έκ τοΰ λμένος τών Άμπελακίων. Ή έπβίβασις έμελλεν ήδη άπό τής 
4ης τοΰ μηνός νά λάβη χώραν, πλην τά παλληκάρια τοΰ Νοταρά τοΰ 
αρχοντοπούλου ειχον τόσον μεθυσθή ώστε δέν ηδύναντο νά όδηγηθώσιν 
έπί τοΰ πλοίου. Τό σώμα συνέχειτο έκ 2,500—3000 ανδρών, τέσσαρα 
δέ τηλεβόλα τών 18 ήμιλίτρων έν οις δύο ροιοβόλα, έν τών 12, τέσ
σαρα τών 6 και έξ τών 3 μετά τοΰ ανήκοντος ΰλικοΰ μετηνεχθησαν 
ωσαύτως έπί τοΰ πλοίου. Έκτός τών ύπό τοΰ Schnizlein έκγυ-
μνασθεντων φιλελλήνων έξετέλε; χρέη υπηρεσίας παρά τοις πυροβόλοις 
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τούτοις και μικρόν σώμα Ψαριανών ναυτών ΰπό τόν πλοιαρχον Θεό-
δωρον Ματθαίου. 

Τά σώματα έπεββάσθησαν έπι τής ΰπό τοΰ "Αστιγγο; κυβερνώμενης 
άτμήρου; φρεγάττα; Καρτερίας μετά οκτώ οβιδοβόλων τών 68 ήμιλί-
τοων και δύο τών 80, ειτα δέ έπι τών δύο βοιχίων Νέλσωνο; και Ηρα-
κλεου; και πολλών μικρότερων ώπλισμενων πλοίων. Νύκτωρ δέ ύπό τό 
ώραιότατον σεληνόφως ό στολίσκος ούτ'.; ώλίσθησεν αντικρύ μέχρι τοΰ 
Φαληρικού όρμου. Ουδείς Τούρκο; έφάνη' ή σελήνη έδυσε και ή άποβί-
βασι; ηρξατο. Ο καπετάν Μακρυγιάννης μετά τών Αθηναίων αυτού ώς 
γνώστης τής θέσεως κατεβη πρώτος εις τήν ξηράν ακολουθούμενος ύπό 
άλλων παλληκαρίων. Τό παν έμενεν άφωνον και έν έντεταμενη προσδοκία, 
ό'τε αίφνης άπό τοΰ ύψους τής θέσεως ηρχισε νά πίπτη ζωηρόν πΰρ έκ 
τών μικρών πυροβόλων, ήδη δέ έφοβοΰντο ότι τό επιχείρημα άνεκαλύφθη 
και έματαιώθη. Τά πλοιάρια τά μετακομισαντα τόν Μακρυγιάννην είχον 
επιστρέψει όπως παραλάβωσιν άπό τών πλοίων τήν δευτέραν μεταφοράν 
ην ν άποβιβάσωσιν εις τήν ξηράν. 

"Ηδη ηθελον νά στελωσι τά πλοιάρια πάλιν οπίσω κενά, όπως σώσωσι 
τούς πρώτους άφίκομενου; ό'τε παρετήρησα ότι ή βολή αύτη ήτο αδύνα
τον νά προέρχηται έκ τοΰ πολεμίου, διότι άλλως εγγύς τής θέσεως οντες 
έπρεπε νά ήκούωμεν τό σύριγμα τής σφαίρας, όπερ δέν έγένετο. Τήν 
γνώμ,ην ταύτην ήσπάσθη και ό "Αστιγξ, ό δέ συνταγματάρχης Γορδων 
επίσης έβεβαιώθη μετ' ολίγον, ότι ή βολή αύτη παρά την προσταγήν 
του ήτο ή καλούμενη μπατταρια η πυροβολισμοί χαράς τών παλλη
καρίων άγγελλουσα ήμίν την αίσίαν αυτών άφιξιν έπί τοΰ οροπεδίου 
άλλ'ητι; όμως έκάλεσεν εις τά όπλα τούς Τούρκους τους κατέχοντας 
τό μοναστηριον τοΰ Δράκου έν Πειραιεΐ. Τό λοιπόν μ.έρος τής άποββά-
σεως έλαβε χώραν ταχέως, άνερριχήθημεν δέ έπί τών βράχων, οί κόφινοι 
έτοποθετήθησαν και ή ώς τοΰ μ.ύρμ,ηκο; φιλοπονία τών παλληκαρίων 
περιέβαλλε νύκτωρ τό όροπέδιον διά τών λεγομένων ταμπουριών των. 
διά κακών τειχισμάτων έξ ημισείας μέν κατορυχθέντων, έξ ημισείας δέ 
ταφρωθέντων, ών όπισθεν καθήμενος τις η όκλάζων είναι έστεγασμένο; 
και άτινα συνήθως αποχωρίζει έκαστος οπλαρχηγός δι' εαυτόν και τά 
στρατεύματα του ιδία. Ενεκα τής μεγάλης νωθρότητος τών Τούρκων 
οιτινε; οϋδ εξέχοντα σταθμόν είχον ανεγείρε: πρός έπιτηρησιν τής τοσού
τον επικαίρου έξ αυτής θέσεως άνωθεν τοΰ Φαλήρου, ουδέν θά ήτο πιθα
νώς εϋκολωτερον ή νά καταλάβωσιν αιφνιδίως την ασθενή φρουράν έκεϊ-
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θεν τοΰ Πειραιώς και τοΰ έπί τής βάσεως τής ηδη καταληφθείσης θέσεως 
μοναστηρίου τοΰ Δράκου η τοΰ'Αγ. Σπυρίδωνος, έάν ή πειθαρχία μεταξύ 
τών παλληκαρίων ήτο τοσούτον μόνον ανεπτυγμένη όσον νά έννοώσι νά 
σεβωνται τά; ΰπό τών αρχηγών αυτών διαταγάς και νά έκπληρώσι ταύ
τας* ούτως όμως ό υπό τοΰ Γόρδωνο; απαγορευθείς άκροβολισμο; ό τόσον 
μωρό; όσον κα: ανωφελής κατέστησε τούς Τούρκους προσεκτικούς, έλλει-
ψις δέ αποφάσεως και ενεργείας δέν άφήκε τους κυρίους τούτους νά 
έπιδιορθώσωσι τό άρξάμ.ενον σφάλμα διά ταχείας έπιδρομής κατά τοΰ 
συνεγερθέντος εις τά όπλα εχθρικού σταθμού, δι' οΰ τρόπου ίσως τό μονα-
στήριον τό κακώς φυλασσόμενον ήθελε καταληφθή κατά τήν πρωτην 
έφοδον, διότι ή ασθενής φρουρά δέν θά ήδύνατο νά ύπολογίση ούτε τόν 
αριθμόν ούτε τόν τρόπον τών χατ αυτής έφορμώντων. "Ετι τής νυκτός 
διαρκούσης μετεκομίσθησαν έπ: τής ξηράς τά τέσσαρα ροιοβόλα τών 3 
ήμιλίτρων, δύο τών 6, έν τών 18 και έν σιδηρούν τών 18, περί την 
πρωίαν δέ είλκύσθησαν μετά πολλού μόχθου άνωθεν τής βραχώδους ανω
φέρειας εις τάς πυρβολαρχίας έπί τοΰ οροπεδίου. Αποσπάσματα έκ παλ
ληκαρίων είσέδυον κατά μάνδρας κείμενη; έν τώ μέσω τής όδοΰ μεταξύ 
ήμών καί τοΰ μοναστηρίου καί ύπό τίνων Τούρκων κατεχόμενη;, οιτινες 
ύπεχώρησαν άμα τή προσεγγίσει τών Ελλήνων εις τό μοναστηριακόν 
οίκοδόμημα' οι Τοΰρχοι δέ ωσαύτως κατεΐχον τό τελωνειον τό κείμενον έπί 
προεξεχούσης άχρας μεταξύ τοΰ μικρού καί μεγάλου λιμένο; έν Πειραιεϊ. 
Περί μεσημβριαν ό "Αστιγξ απέπλευσε διά τής Καρτερίας του εις Πει
ραιά, έγώ δέ αυτός ειχον προσορμίσει άπό πρωίας τής ύστεραίας τά βρικια 
όπως δεσπόσωσι τής δεξιάς ήμών πλευράς καί τοΰ προκειμένου εδάφους. 
Ό υπολοχαγός Schnizlein έρριψε διά τής πυροβολαρχίας του άπό τής 
θέσεως του τήν πρώτην βολήν κατά τοΰ μοναστηρίου, μεθ' ο ήνεωξε τό 
άτμοπλοιον τό πΰρ διά τών φοβερών αυτού πυροβόλων. Εν όλίγω ή 
πρόσοψι; τοΰ μοναστηρίου κατερειπώθη, ή δέ φρουρά ης τάς κινήσεις 
ήδύνατό τις νά παρατήρηση άφ' υψηλού έφαίνετο ϋπεκφεύγουσα δυνάμει 
τοΰ φοβερού κανονιοβολισμοΰ καί υποχωρούσα τού μοναστηρίου. Τοΰτο 
παρετηρουν οί "Ελληνες καί όρεγόμενοι λείας κατήλθον τής θέσεως αυτών 
όπως άποκόψωσι τή φρουρά τήν εις Αθήνας έπάνοδον. Εις τών οπλαρ
χηγών ό ιστάμενος πλησίον έμοΰ έπί τοΰ υψώματος έκραύγασέ μοι οαι-
δρώς: τώρα προσέξατε, συνταγματάρχα, πώς τά παιδιά μας ήμπορούν 
νά τρέχουν καί κάνεις άπ' αυτούς τού; Αλβανού; δέν θά τού; ξεφύγη. 
Εγώ δέν απήντησα. .Αν ήδυνάμην νά προστάξω, ήθελον αφήσει ει; την 
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φρουράν την έπιστροφήν άνοικτήν και ασφαλή, διότι οί σταθμοί τοΰ μονα
στηρίου και τοΰ τελωνείου μοί έφαίνοντο σπουδαιότερα! τής αιχμαλωσίας 
πεντηκοντάδος Τούρκων, και φοβοΰμαι, ό'τι οι Αλβανοί οΰτοι βλέποντες 
τήν έπάνοδον άποκεκομμένην, θά προτιμήσωσι νά πωλησωσιν ακριβά 
την ζωήν των μαχόμενοι όπισθεν των τειχών αυτών καίπερ διατετρημε'-
νων όντων, η νά άφήσωσι νά σφαγιασθώσιν άνεκδίκητοι έν φυγή κατά
σταση, σχεδόν άδυνάτω. Και οΰτω συνέβη. Οι Αλβανοί φοβούμενοι την 
κίνησιν τών παλληκαρίων επέστρεψαν εις τό μοναστηριον, έξ οΰ τής 
πύλης τινές ηδη έξήλθον και περιέφραξαν τούτους. Μετά μεσημβρίαν δέ 
άνεφάνησαν περί τους 200 άνδρας Τούρκικου ιππικοΰ έν δυσι σώμ.ασι 
δεξιά τής άπ' Αθηνών εις Πειραιά όδοΰ έπι σκοπώ κατοπτεύσεως ημών. 
Ήδυνάμεθα νά διακρίνωμεν μεταξύ τούτων πολλούς πλουσίους ένδεδυ-
μένους αξιωματικούς μεθ' ΰψηλοΰ τουρβανίου και ύπωπτεύομεν ότι και 
ό Σερασκιέρης εΰρίσκετο μεταξύ τούτων, όπερ και ήτο αληθές. "Υψωμά 
τι κωνοειδές αντικρύ τής θέσεως ήμών κατελήφθη ύπό τοΰ ημίσεως τού
των, τό δ'έτερον ήμισυ έμεινε εκατοντάδας τινών βημάτων έκεϊθεν έστρα-
τοπεδευμενον. Είδομεν τεσσάρας ιππείς χωριστά σπεύδοντας έφιππους 
πρός τό μοναστηριον όθεν μετά μικράν διατριβήν πάλιν επέστρεψαν εις τό 
σώμα αυτών. Έρρίφθησαν βολαι κατ' αυτών άπό τοΰ ύψους, άλλ' άνευ 
αποτελέσματος, διότι τά παλληκάρια δέν ήτο δυνατόν νά πεισθώσι όπως 
χαταλάβωσι τούς παρά τούς πόδας τής επικαίρου θέσεως παρά την όδόν 
λόφους και περίφράξωσι τούτους. Ό πλοίαρχος "Αστιγξ είχε διακόψει 
τό πΰρ αΰτοΰ όπερ άνευ τής βίας τών παλληκαρίων πολύ πιθανώς ήθελε 
παρακινήσει τούς Αλβανούς πρός κένωσιν τοΰ μοναστηρίου και έπεμψε 
πρός αυτούς κήρυκα πρός πρόσκλησιν παραδόσεως επί τή διαβεβαιώσει 
ελευθέρας εξόδου. Τό άνδρειον Άλβανικόν στράτευμα άπεκρίθη: κ Πρό 
ολίγου ο Πασσάς μας ύπεσχεθη 30 γρόσια τόν μήνα εάν μείνωμεν πλη
σίον τής θεσεώς μας, διά τοΰτο μάς έτίμησεν ώς καλούς στρατιωτας 
και όλοι ήμεϊς κάλλιον θέλομεν ν'άποθάνωμεν παρά νά καταισχύνω-
μεν τό γένειον τοΰ Κιουταχή. 

["Επεται συνέχεια] 

ΕΚ ΤΟΥ* ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ* 
* - — 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Πρός τόν γενναίότατον Κον Σήφην Ντεληγιαννάκην. 
'Λφοϋ κατά τήν προλαβοϋσαν διαταγήν τοϋ Έξοχωτάτου Αύθέντου μας έδίω-

ρισθη ο πρωτοκαπιτάνος τοϋ στρατεύματος τής Ρεθύμνης, τό φροντιστήριόν μας 
χρινει ήδη άναγκαΐον τό νά σοϋ συντροφεύση τάς εφεξής Οδηγίας εως οτου αί 
περιστάσεις νά συγχωρήσωσιν εις αυτό την μόρφωσιν τοϋ πρέποντος πολεμικοϋ 
Οογανισμοϋ τής πατρίδος μας. 

Α') Τό κυριώτερον χρέος σου είναι ή στενωτάτη πολίορκία τοϋ φρουρίου 
Ρεθύμνης. 

β') Άναγκαιότατον είναι διά τοϋτο νά κρατής περιμαζευμένους εις τά πόστα 
των όλους τους αρματωμένους τοϋ αύτοϋ Καστελλιου χωρίς έξαιρεσιν. 

γ') Πρός αποφυγήν κάθε καταχρήσεως έκ μέρους των στρατιωτών πρέπει νά 
ήξεύρης τόν αριθμόν των καί τοϋτο τό μανθάνεις από τόν κύριον "Επαρχον, 
όστις θέλει σοϋ δώση καταγοαφήν Ολων τών αρματωμένων έγκατοίκων τής 
Ρεθύμνης. 

δ') Κατά τήν καταγραφήν ταύτην θέλεις ίδή εις πόσα μπαϊράκια είναι δια-
μοιοασμένοι όλοι αύτοι οι στρατιώται, καί τότε κράζοντας τους καπιτάνους των, 
τους διοοίζεις νά κάνη ό καθ' ένας των έναν κατάλογον, σημειώνων εις τοϋτον 
τους στρατιώτα; του, καί αφ' ου τόν ύπογράψωσιν οι ιδίοι καπιτάνοι σε τόν δίδουν. 

ε') Μετά τοϋτο διορίζεις τά αυτά διάφορα μπαϊράκια ποία πόστα έχουν νά 
Φυλάττουν καί πόσα εις τό κάθε πόστο, παραγγέλλοντας έν ταύτώ τοϋ; καπι
τάνους των διά νά μετροϋν κάθε πρωι τούς στρατιώτα; των καί εΰθϋς όπου 
ιδοϋν οτι λείπει κάνεις νά σοϋ τό φανερώνουν διά να στέλης εις ζήτησιν τοϋ 
ρυγάδο;. 

ς') Διά νά μήν γίνεται Ομως κατάχρησι; καμμία καί έκ μέοους τών καπι-
τάνων των, χρεωστεΐς νά περιέρχεσαι και μόνο; σου τρεϊ; φορά; τήν εβδομάδα 
ολον τό στράτευμα καί κρατών τοϋ; καταλόγου; νά τού; κράζη; ό ίδιο; έξ Ονό
ματος διά να βεβαιώνεσαι καλλίτερα τήν αλήθειαν. 

ζ) Κανείς νά μήν ηξεϋρη πότε έχεις νά κάμης τόν γϋρόν σου, δηλαδή νά 
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μήν έχης προσδιωρισμένην ούτε τήν ήμέοαν, ούτε τήν ώραν, αλλά πάντοτε 
έξαφνα νά παρρησιάζεσαι εις τά πόστα τών στρατιωτών. 

η') Μέ τούς καπιτάνους τών δύο πατουλιών, τους όποιους έχομεν διωρισμέ-
νους εις τήν Ρεθύμνην διά νά συνάζουν τους στοκτιώτας, πρέπει νά έχη; αντα-
πόκρισιν και νά τους γράψη; οτι. οταν στέλλουν εις τό στρατόπεδόν σου τους 
στοατιώτας, νά σέ ειδοποιούν ποιον καί ποιον έστειλαν καί από ποιον χωρίον, 
καί νά τούς αποκρίνεσαί αν έφθασαν καί πόσοι έφθασαν. 

θ') Μ ολον Οτι καί οι καπιτάνοι τών ρηθέντων πατουλιών έχουν τήν άδειαν 
διά νά παιδεύουν τούς όκνηρού; καί τούς λειποτάκτα;, ή Γενναιότη; σου Ομω; 
έχει περισσοτέραν έξουσίαν εις τοϋτο, δηλαδή θέλεις τιμωρεί ανηλεώς τούς 
απειθεις, τούς άτακτους, τούς ταραχοποιούς, Καί όσου; στρατιώτα; με εναν 
λόγον' συγχύζουσι τήν εύταξίαν τοϋ στρατεύματο;. 

ι ) Διά δέ τά πολλά μεγάλα σφάλματα, καθώ; Φονικά καί τά όμοια, θέλει; 
πέμπει ει; τήν διοίκησιν τού; πταιστα; δια νά τού; παιδεύη αυτή. 

ια ) Κανένα; στρατιώτη; νά μήν αναχωρή από τό στράτευμα χωρί; τεσκερε 
σου, διά τοϋτο λέγει; ει; τά; πατουλιά; νά εξετάζουν καλά οσου; εΰρίσκουν. 

ιβ') Κανένα; χουρχουδα; νά μήν περιφέρεται εδώ καί έχει χωρί; γράμμα τοϋ 
προεστοϋ τοϋ χωρίου του, τό όποιον νά διαλαμβάνη ποϋ υπάγει καί διά τι καί 
νά περιέχη καί τήν διοριαν κατ'αναλογίας τή; ϋποθέσεώ; του. "Οθεν φανερώνει 
τοϋτο πρό; τόν Κύριον "Επαρχον διά νά δώση τήν ποοσταγήν εις τού; προε
στού; Ολου;. 

ιγ') Νά εινε αυστηρά ποοσταγή διά τά; βίβας καί νά παιδεύεται οποίο; ριπτε' 
τουφεκιαις εις μάτην. 

ιδ ) Νά κάμετε ένα δεσμόν καί μίαν συμφωνιαν διά τό μοίρασμα τών λαφύ
ρων όπου νά μήν ακολουθοϋν παράπονα καί άταξίαι. 

ιε') Τά μονετζιά θέλει μοιράζονται ει; το στράτευμα μόνον άπό τήν Γενναιό
τητα σου, Οθεν κάνει; άλλο; δέν έχει τήν άδειαν να ζήτηση παρά τοϋ Κυρίου 
Επαρχου, ό όποιο; θέ νά τά έχη όλα ει; φύλαξιν. επειδή ει; περιλαβήν τούτου 

θά έρχωνται. 
ις* ) Συνεχώ; νά γράφη; ει; τό φροντιστήριόν μα; τά τρέχοντα Ολα, δηλαδή 

τήν εύταξίαν σα;, τού; πολέμου; σα; και τά λοιπά. 
ιζ') Μικροί καί μεγάλοι έχουν χρέο; νά ΰπακούουν τά; προσταγά; σου διά 

όσα αποβλέπουν τό καλόν τοϋ στρατεύματο; και τής πατριδο;. 
Λοιπόν νά γίνη τοϋτο γνωστόν ει; Ολου; διά νά λάβη ό καθείς τά μέτρα του. 
ιθ') Είναι φρονίμου ανθρώπου ίδιον τό νά ακούη πάντοτε τήν γνώμην καί 

τών άλλων, επειδή πολλάκι; ό μεγαλείτερο; δέν ηξεύρει μεριχά τά όποια ηξεύ-
ρει ό μικρότερο;. "Οθεν συμβουλεύου ει; τά; πολεμίκά; επιχειρήσει; σου καί 
τού; λοιπού; καπετάνου; μέ τό νά γνωρίζουν καί αυτοί όπωσοϋν τά πράγματα τοϋ 
Καστελλίου των καί έχε αγάπην ει; όλου;, διότι αυτή γέννα τήν όμόνοιαν καί ή 
ομόνοια τήν νίκην. 

κ) Παρεκτό; τών ρηθέντων ει; κανένα άλλο πράγμα δέν έχει; έξουσίαν νά 
ανακατευθή;. 
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Σοϋ έπευχόμεθα δέ ύγείαν και πολλού; θριάμβου; κατά τών βαρβάρων 

έχθρων μας. 

Τα μελη 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ 

Ό Γενικός Γραμματεύς 
( Τ. Σ. ) Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 

Θεωρηθέν έπικυροϋται. 
Ο Αρμοστής της Ν. Κρήτης 

(Τ Σ.) ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΜΠΑΖΗΣ Ο Γενικός Γραμματεύς 
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Κύριε Έμ. Βλαστέ, Έπαρχε Σφακίων. 
Ταύτην τήν στιγμήν έλάβομεν έγγραφον ειδησιν άπό Άγίαν Γαλήνην παρά 

τοϋ κυρίου Μιχαήλ Φλαμπουριάρη, οτι οί ημέτεροι έπιασαν εις τούς Αγίους Δέκα 
ένα Άλβανιτάκι, τό όποιον διηγείται οτι οί εχθροί άλλοι μεν δίατρίβουσιν ει; 
Άρχάναις, άλλοι δέ ει; τό Καστέλλι τή; Πεδιάδο;' Ολοι συμποσοϋνται, ώ; λέγει, 
8 χιλ. καί ότι δέν έχουν κατά νουν νά έκστρατεύσουν μέ τό νά μή θέλουν να 
γνωρίσουν διά πασα των τόν Ρεθιμνιώτην, διό καί έγραψαν ει; Αιγυπτον νά τών 
ελθη έτερο; πασα; καί μετά τόν έρχομον του τότε θέλουν πολεμήση. Ταύτην 
τήν ειδησιν κατά τό παρόν έχομεν καί φαίνεται νά εινε πιθανή διά τήν άργητα 
τή; έκστρατεία; των. 

Ό Αιγυπτιακό; στόλο; ανεχώρησεν από Κάστρον, διά ποϋ ομως είναι άδη-
λον. Υγιαίνετε. 

Σφακιά τη 16 Ιουλίου 1823. 
Εκ της Καγκελλαρίας Σφακίων. 

Ευγενέστατε Κύριε Ν. Καλλέργη Έπαρχε Κισσάμου. 
Κατά τήν 15 τρέχοντος διαταγήν σα;, ει; τά; 11 ώρα; τή; ήμερα; έκαμα 

πανιά καί έπιασα τον κάβον τή; Ροαμπούσα; δι ολην την νύκτα. Προς τό 
ξημέρωμα ειδον έν πλοϊον εξ ή Οκτώ μίλια μακρόθεν . . . , τό όποιον κυνη-
γώντα; μέ τά πανιά καί μέ τό παλαμέντο μου, τό έπλησίασα επειδή έφευγεν. 
άλλ' επειδή ο καιρό; έγινε γαλήνη, έπροσποιήθη οτι εστράφη, αλλά πλησιά
ζοντα; περσσότερον, τοϋ έκαμα δυό φουμάδες και δέν ΰπήκουσεν καί έν ταυτώ 



462 ΕΚ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
τοΰ ερριψα μίαν κανονιά μέ τή μπάλα, όστις τότε έβαλε την παντιέρα του, 
έρριψε τή φλούκα του καί ήλθεν εις τή γαλιώτα μου όμοϋ μέ τις σπεδιτζιόνες 
του. "Οστις τοιούτο κουστουδίτο μέ έδωκεν, μαρτίγάνα ή ασουτζιόνε. μέ Γαλ-
λικήν σημαίαν τοϋ καπετάν Γιάκουμου Γρίφου, προερχόμενη από τά Χανιά τό 
φορτίον του από σιτάρι και από καλαμπόκι τοϋ λογαριασμού του διά τή Ζάκινθο. 
Άλλ' έγώ διορίζοντας τσύς ανθρώπους μου νά βίζιτάρουν τή μαρτιγάνα, επή
γαν και ηύραν κεκρυμμένους τρεις Τούρκους, μέ γράμματα απεσταλμένα από 
τόν πασσά τών Χανίων ώς σοκρακάρικοι διά νά υπάγουν νά παραδώσουν εις τό 
κάστρον Γραμπούσας ό'λας τάς περιέχουσας προβεζιόνες καί μονετζιόνες εις την 
μαρτιγάνα, και αυτοί οι ίδιοι Τοϋρκοι και ό καπιτάνος μέ τους μαρινάρους του 
Ομολόγησαν. Αμέσως έβαλα εις αυτήν ανθρώπους μου ώς καλή μου πράξη και 
ίδουτό έφερα έδώ. Διά τοϋτο παρακαλώ νά διορίσεται διά νά έξεταχθή ό καπι-
τάνιος καί οί Τοϋρκοι κατά τήν τάξιν διά νά λάβω τήν νόμιμον άπόφασιν επάνω 
εις τήν πληρεξουσιότητα τών περιεχόντων τούτου τοϋ κάρικου. 

Τη 17 Αυγούστου 1823 εις Κίσσαμον. 

Διά τόν καπ. Παρασκευαν Τζακιρόπουλον μήν ίξεύροντας γράψαι τόν υπο
γράφω ό Γεώργιος Τζακιρόπουλος. 

Ο Γραμματεύς αυτου. 
Μ. 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 

Μελέται Κοινωνικαί και Παιδαγωγικαί υπό Βασιλ. Ν. Βουλγάρεως - Διευθυντού Παίδαγωγείου. 
Υπό τύπον επιστολών θίγονται πάντα τά κοινωνικά και Παιδαγωγικά ζητή

ματα μετ' εμβρίθειας και παρατηρητηκότητος τιμώσης αληθώς τόν συγγραφέα, 
ούτινος ό έπι είκοσιπενταετίαν έν μέσω τών νέων βίος και ή μετ αυτών ανα
στροφή, αναδειχνϋουσιν αυτόν ώς ένα τών είδίκωτέρων έπισυζητητών τοίούτων 
θεμάτων. Πολυτιμον απόκτημα διά τους διδασκάλους, τούς γονείς και μαθητάς 
πληροί όντως έπαισθητήν έν τή καθ' ήμας Φίλογογία έλλειψιν. 

Ιστορία της Κρήτης, από τών αρχαιοτάτων μέχρι τών καθ'ήμας χρόνων ύπό 
Β. ψιλάκη, πρώην Γυμνασιάρχου Σύρου και Χανίων. 

Σπουδαία συμβολή εις τήν διευκρίνισιν πολλών ίστορικών σημείων έκ τής 
ιστορίας τής μεγαλομάρτυρος ελληνικής μεγαλοννήσου. Ό συγγραφεύς κατα-
ναλωσας πολύτιμα έτη κατώρθωσε νά φέρη εις πέρας έργον τιμών όντως τήν 
πενίχράν έν ιστορικοις έργοις ελληνικήν φιλολογίαν, αντάξιον δέ τοϋ πολύπειρου 
καλάμου του καί τοϋ θερμοϋ υπέρ τής ταλαίνης πατρίδος του αισθήματος αϋτοϋ. 

Απομνημονεύματα Γερμανού Π. Πατρων Μητροπολίτου ύπό Γ. I. Παπούλα. 
Πραγματεία εις τιμήν καί μνήμην τοϋ αοίδίμου Γερμανού τού πρωτεργάτου 

τής κατά τό 1821 επαναστάσεως τών Ελλήνων. 
Τό όλον έργον έκ 14 τυπογραφικών φύλλων συγκείμενον περιέχει τά ιστορικά 

απομνημονεύματα τής επαναστάσεως έκ χειρογράφου τού ιδίου έπιστολάς τινας. 
ιστορικάς σημειώσεις καί βίογραφίαν μετά τής είκόνος τοϋ αειμνήστου Γερμανού. 

"Εργον επιμελώς συντεταγμένον αποτελεί αληθές ίστορικόν κειμήλιον. 
Βιβλιοθήκη του Σχολείου Παιδικοί Διάλογοι, ΰπό I. Παπούλια. 
Σκοπός τού συγγραφέως είναι ή διά διαλόγων, μικρών θεατρικών παραστά

σεων καί ηθικών θεμάτων διαπαιδαγώγηση τών νέων έν τή τρυφερά αυτών ηλι
κία. Βιβλίον ώφέλιμον διά πασαν οίκογένειαν. 

Το βιβλίον των Γονέων. Η έν τώ οίκω αρχομένη πρώτη ανατροφή τών τέκ
νων είναι έργον μεγίστης σπουδαιότητος διά τό όποιον απαιτούντα; μελέται 
βαθύταται τής φύσεως τών τέκνων, παρατηρήσεις και γνώσεις ποικίλα! και κρί
σεις εμβριθέστατα;. Πάντα ταύτα εϋκόπως δύναται τι; ν ανεύρη εις τό Βιβλίον 
τών Γονέων' όπε: δέον ν αποτελή τόν πολυτιμον σύμβουλον παντός γονέως κα' 
δίδασκάλου. 

Τιμάται δρ. 5. Εις τό Βιβλιοπωλείον τής « Εστίας" Γ. Κασδόνη. 
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Το κατα Ματθαίον 'Αγιον Ευαγγέλιον. Εις τό πρωτότυπον κείμενον, εις ερμη

νείας και προσευχάς. "Εκδοσις Συλλόγου "Αναπλάσεως". Τή συστάσει δι' έγ-
κυκλίου τής Μεγάλης Έκκλησίας προς άκώλυτον κυκλοφορίαν. 

'Εν Αθήναις, δαπάνη Μελετίου Βαγιανέλλη, άρχιμανδρίτου. 1900. 
Δημώδης Παιδαγωγική. Εν ή αναπτύσσονται αϊ άρχαί και τά μέσα τής αγωγής 

τών παίδων έν σχέσει προς τήν ψυχολογίαν και τήν ήθικήν. Συνταχθείσα χάριν 
τών πολλών υπό Χαραλάμπους Κυριακάτου δημοδιδασκάλου. Εν Αθήναις εκ του 
τυπογραφείου Μιχ. Σαλιβέρου, 1900. 

'Ιωάννης Καποδίστριας, κυβερνήτης τής Ελλάδος, ύπό Α. Μ. ιδρωμένου. Εν 
Αθήναις, τΰποις Π. Σακελλαριου, 1900. 

Φυσιογνωμία και Φυσιογνωμική. Έπίστημονικαί και ιατρικαι μελέται Σ. L Ζω-
γραφίδου. Εν Αθήναις έκ τοϋ τυπογραφείου τής Νομικής, 1900. 

'Η Μεταρρύθμισις της Παιδείας εν 'Ελλάδι. Μέση και κατωτέρα πρακτικη και 
τεχνική Έκπαίδευσις, ΰπο Ίωακειμ Παυλίδου. Έν 'Ερμουπόλει Σύρου. Εκ τοϋ 
τυπογραφείου αδελφών Φρέρη,1900. 

Η ΕΞ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 

Τής έν τώ προηγουμένω τευχει (σ. 352-353) δημοσιευθείσης επιτύμβιου έξ 
Άκαρνανίας επιγραφής ό έβδομος στίχος ήτο ελλιπής. Τοιούτο ήτο το υπό τοϋ 
κ. Τσιμικάλη δοθέν ήμίν άντίγραφον. Άλλ' έτερον αντίγραφον περιελθόν εις 
χείρας ημών κατ'αύτάς και άποδίδον πληρεστέραν τήν έπιγραφήν έχει και τόν 
έβδομον στίχον πλήρη, έξ ου φαίνεται ότι τό τοϋ κ. Τσιμικάλη αντίγραφον είχε 
παραλείψει μίαν λέξιν, τήν εοις. Πλήρης λοιπόν έχει ό στίχος ώς εξής . 

Ουδε γονεύσιν εοις αποδους χαριν, ω μεγας Αιδα. 

επίσης μετά τό τέλος τοϋ ελεγείου τό νεώτερον άντίγραφον εχει τάς λέξεις : 
Μόσχιον χαίρε.. Ητο προδήλως τό Μόσχιον προσφιλής τις τώ άποθανόντι γυνή 
και πιθανώτατα ή μνηστή αϋτοϋ. 

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 


