
ΑΡΜΟΝΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ 

1 9 0 1 — Τ Ε Υ Χ Ο Σ 11ov 

Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Χ Ε I Ρ Ι Σ I Σ 

ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 12 



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ο Υ 11ου Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ 

Διορθωσεις ε ίς Π λ ά τ ω ν ο ς Φαίδωνα, ύπό Γεωργίου 

. Λ . Ζηκίδου · · Σελ. 497 

Ή έν Σ α λ α μ ϊ ν ι ν α υ μ α χ ί α άπο ν α υ τ ι κ ή ς και ι σ τ ο 
ρ ι κ ή ς άπόψεως, ύπό Περικλέους Δ. 'Ρεδιάδου . . » 513 

Ά ν έ κ δ ο τ ο ν υ π ό μ ν η μ α τ ο ϋ Φ ι λ ι κ ο ϋ Ξ ύ ν θ ο υ . . . » 559 

Τ α των Β α υ α ρ ώ ν φ ι λ ε λ λ ή ν ω ν έν Ε λ λ ά δ ι κ α τ ά τά 
έ τ η 1826—1829. (Μετάφρ. εκ των Απομνημονευ
μάτων τοΰ Κ. βαρώνου "Αϊδεκ) » 541 

Ή η θ ι κ ή έννο ια έν τω μ ύ θ ω τ ο ϋ Σ ι σ ύ φ ο υ (έκ τοΰ 

ιταλικού) » 545 
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Κύριος και πρώτιστος σκοπός της « Αρμονίας» είναι ή διάδοσις της 
αληθείας δια πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, άναγομενων ιδία εις 
την φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ϊστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κήν και χριστιανικήν άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα έν γενει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστήμας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθίστα προσιτά εις τους "Ελληνας 
δι ' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξένη φωνή συνάδουσι 
προς τόν άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας τών ξενων γλωσσών η 
και δ ι ' άλλους λόγους δεν περιερχονται ώς επί τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ημών. 

Πρός Οσον ενεστι τελειοτεραν έπίτευξιν τούτων ή «Αρμονία» μετ' 
ιδίας προσοχής θά παρακολουθεί την φιλολογικήν κίνησιν της τε Έ λ λ ά -
δον και της αλλοδαπής, ού μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αϋτης, άλλά και άνα-
πτύσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον αξίων λόγου. 
"Οθεν και παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νεον σύγγραμμα, Οπως πεμπη 
ήμϊν εν άντίτυπον αύτοϋ, η όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο-
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμϊν τουλάχιστον την έκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θέλει φιλοξενεί εν ταίς στήλαις αΰτης πασαν έπι-
στημονικήν διατριβήν εγκρινομενην προηγουμενως ύπό της πρός τόν 
σκοπόν τοΰτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μή προσκρούουσαν 

είτε άμε'σως είτε έμμε'σως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τ ά διδά
γματα τοΰ Ευαγγελίου. 

Ή «Αρμονία» εκδίδεται κατά μηνα είς τεύχη αποτελούμενα εκ. 4 
τυπογραφικών φύλλων είς μέγα 8 ο ν μετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-
τήματ ι ή και εντός τοΰ κειμένου. 

"Εκαστον τεΰχος τ ιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικώ φράγκου χ ρ ί 
σου), ή δέ ετησία συνδρομή δραχ. 10 (έν τώ έξωτερικω φρ. χρ. 10). 

Οι συνδρομηταί της «"Αρμονίας » παρακαλούνται νά πεμψωσι τήν 
συνδρομήν των 

οι μεν έν "Ελλάδι και τη Ανατολή 

πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, έν Άθηναις, όδ. 
Πανεπιστημίου 12, 

οι δ' έν τη Δυτική Εΰρώπη) 

πρός τόν H e r r n C A R L F R . F L E I S C H E R , B u c h h a n d l e r , L e i p z i g , 
Sa lomonst rasse 16, μετά της έξης σημειώσεως : p o u r compte 
de Μ . W . B a r t h a A t h e n e s . 



Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν Γ. Μ Π Α Ρ Τ 
Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ , Ο Δ Ο Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ 12 

Έ ξ ε δ ό θ η σ α ν 

Ν. Γ. Πολίτου Μελέται περι του βίου και της γλώσσης του ελληνικού 

λαοΰ. Παροιμίαι. Τόμος Γ ' . Σελ. 686. Τ ιμάται δρ. 8, έν ταϊς 

έπαρχίαις δρ. 8.50, έν τω έξωτερικώ φρ. χρ. 8. 

Ιωάννου Βλαχογιάννη 'Αρχεϊα της νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας. 

Α'. ' Αθηναϊκον άρχεΐον, δημοιευόμενον δαπάνη τοϋ δήμου Α θ η 

ναίων. Τόμος Α ' . Σελ. η ' , 560. Τ ιμάται δρ. 15, έν τω έξωτε-

ρικώ φρ. χρ. 10. · 

Γ'. Χατζιδάκι Γλωσσολογικαί μελέται. Σελ. 635. Τ ιμάται δρ. 15, έν 
ταϊς έπαρχίαις δρ. 15.50, έν τω έξωτερικώ φρ. χp. 1 1. 

Ελλάς. Συλλογή εικόνων έξ Αθηνών και των ελληνικών χωρών. Τοπο

θεσίαι, Αρχιτεκτονική, Γλυπτική κτλ. Έκδίδοται εις τεύχη είς 

σχήμα 4 0 ν , περιέχοντα 28 - 30 εικόνας καϊ τιμώμενα έκαστον 

δρ. 3.50. "Ηδη έξεδόθησαν τεύχ. Α ' καϊ Β ' . 

Περιεχόμενα τοϋ Α' τεύχους: Εικόνες ές Αθηνών, Πειραιώς, 

Έλευσίνος, Σουνίου, Ναυπλίου, Κορίνθου, Σπάρτης, Μεσσήνης, 

"Ολυμπίας, Δελφών, και 9 διάφορα εργα της γλυπτικής. 

Περιεχόμενα τοϋ Β' τεύχους : Εικόνες έξ Αθηνών, Αίγίνης, 

Επιδαύρου, Μυκηνών, Τίρυνθος, Φιγαλίας, Όλυμπίας, Τεμπών, 

Μετεώρων, ως και 7 έργα της γλυπτικής. 

Έν 'Αθηναις Τυπογραφειων ~ ' Εστια , Κ. Μάισνερ και Ν. Kαργαδουρη—3081. 
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Έν σελ. 58, δ' γράφεται «άλλα μην, ώ Φαίδων, και τους άκουσο-
μένους γε τοίουτους ετέρους έχεις», "Ισως άντ' αύτοϋ γραπτέον «τοίου-
τους έτερους έξεις». 

Έν σελ. 59, α ' γράφεται «διά δή ταΰτα ουδέν πάνυ μοι έλεεινόν 

εισήει, ώς είκός άν δόξειεν είναι παρόντι πένθει». 

Ά ν τ ί τούτου νομίζομεν ότι οφείλει νά γραφή «πάνυ με έλεεινόν είσηει, 

ώς είκός άν δόξειεν ειναι παρόντα πενθει», πρβλ. ό,τι πρότερον είπεν 

«ουτε γαρ ώς θανάτω παρόντα με ανδρός επιτηδείου έλεος είσηει» (σελ. 

58, ε') και «πόθος μ' εισέρχεται» (Εϋριπ. Ί φ , Αϋλ. 1411) και αίδόντα 

τόν Κροϊσον γέλως έσήλθε» (Ηροδ . ζ" , 125) και «έπιθυμία ταύτης 

της ξυνουσίας τό παράπαν εισέρχεται τους πολλούς» (Πλάτ . Νομ.. Η , 

σ. 838, β') και «μάλλον αυτούς εσηει τά δεινά» (Θουκ. ζ" , 31, 1), 

κτλ. Κείται δέ τό είσιέναι ένταΰθα άντΐ τοΰ καταλαμβάνειν. Φέρεται δέ 

τό ρήμα και πρός δοτικήν σπανιώτερον έπϊ τοιαύτης έννοιας, ώς «έμοί 

δέ τ' άλγος ον μικρόν είσηει φρενί» (Εύριπ. Ί φ . Αύλ. 1580) και «ουκ 

οιδ' οπόθεν μοι άτοπωτάτη τις υποψία εισήλθεν» (Πλάτ . έν Λύσιδι σ. 

218, γ ' ) καϊ «εισέρχεται αϋτώ δέος και φροντίς» ( Π λ ά τ . Πολιτ. Α ' , σ. 

330, δ'). Τάς δύο ταύτας συντάξεις μνημονεύει και Θωμάς ό Μάγιστρος 

(σελ. 141, 3) : «καϊ είσηει με τοδε και είσηει μοι. Πλάτων έν τώ Φαί

δων, ή περί ψυχής· «διά δη ταϋτα ουδέν πάνυ μοι έλεεινόν είσηει». Και 

πάλιν έν τώ αύτω" «οϋτε ώς θανάτω παρόντα με ανδρός επιτηδείου 

έλεος είσηει». Ήμεϊς νομίζομεν ότι ό Πλάτων μεταχειρισάμενος τό 

πρώτον την κατ' αίτιατικήν σύνταξιν αυτήν θά μετεχειρίζετο και μικρόν 

όπισθεν και ουχί την κατά δοτικήν, οπερ μόνον παίζων τις θά έποίει. 

Έν σελ. 59, γ ' γράφεται «Φαιδωνίδης». Μόνον δ' ένταΰθα φέρεται 

τοιοΰτον όνομα. Φαίνεται δέ ότι οφείλει νά γραφή «Φαιδώνδης» ή 

Βοιωτικώς «Φαιδώνδας», ώς φέρεται παρά Ξενοφώντι (έν Απομν. Α , 

32 
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β', 48), έγενετο δέ παρά τό Φαίδων δι' επεκτάσεως, ώς παρά τό Φρύ-

νων Φρυνώνδας, Χάρων Χαρώνδας, Χαίρων Χαιρώνδας, Δίων Διών-

δας, Έπαμείνων Επαμεινώνδας, κτλ. 

Έν σελ. 59, ε' έγράφετο «καϊ παραγγέλλουσιν οπως άν τηδε τη 

ημέρα τελευτήση». 

Τό άν εχει πλημμελώς" διό καλώς άντ' αύτοΰ έγράφη ή πρόθεσις 

εν=«οπως εν τήδε». Νομίζω δέ οτι πλημμελώς εχει και ή ύποτακτ. 

τελεντήση, άνθ' ής γραπτεον την όριστ. τοϋ μελλοντος «τελευτήσει», 

πρβλ. «παραγγέλλει ο θεός οπως μηδενός ουτω φύλακες άγαθοϊ έσον-

ται» (Πλάτ . Πολ. Γ ' , σ. 415, β ' ) . Διότι ένταϋθα δια τοϋ «οπως . . . 

τελευτήση» δεν σημαίνεται σκοπός, ον ό Πλάτων δι ' άπλοΰ απαρεμφά-

του θά έξεφερε, πρβλ. «παρηγγείλαμεν άλλήλοις ηκειν ώς πρωαίτατα 

εις τό εϊωθός» (Πλάτ . Φαίδ. 59, ε') καϊ «έπειδάν αύτοϊς παραγγέλλω 

πίνειν τό φάρμακον» (Πλάτ . Φαίδ. 116, γ ' ) , κτλ . , άλλά σημαίνεται ό 

τρόπος τοϋ θανάτου. Δια τούτου οί ένδεκα γνωρίζουσι τω Σωκράτει οτι 

θά τελευτήση έν ταύτη τή ήμερα καϊ τίνι τρόπω θά τελευτήση. "Οθεν 

γραπτεον «και παραγγέλλουσιν οπως εν τήδε τη ημέρα τελευτήσει». 

Έν σελ. 60, γ ' γράφεται «και δια ταύτα ω άν τό έτερον παραγένη-

ται, επακολουθεί (έπακολουθεϊν H i rsch ig ) ύστερον και τό 'έτερον. Ώσπερ 

ουν και αυτώ μοι εοικεν, επειδή ΰπό τοϋ δεσμού . . . το ήδύ». 

Ή στίξις δεν φαίνεται ορθώς έχουσα. Διό νομίζομεν οτι οφείλει νά 

γραφή ώδε" «και δια, ταύτα ω άν τό έτερον παραγένηται, έπακολουθεΐν 

(δηλ. δοκεί) ύστερον και τό έτερον, ώσπερ ουν καϊ αυτω μοι εοικεν (δηλ. 

τό έτερον επακολουθεϊν)" επειδή υπό τοϋ δεσμού . . . τό ηδύ» (όπερ είνε 

έπεξήγησις). "Αλλοτε ένόμιζον οτι οφείλει νά γραφή ώδε" «τό έτερον, 

οπερ ουν και αυτώ μοι ξυμβέβηκεν' επειδή κτλ.» ή «τό έτερον, ώσπερ 

ουν και αυτώ μοι [εοικεν], επειδή . . . τό ήδύ». 

Έν σελ. 61, β ' γράφεται" «άσφαλεστερον γάρ είναι μη άπιεναι, 

πριν άφοσιώσασθαι ποιησαντα ποιήματα καϊ πειθόμενον τω ένυπνίω». 

Νομίζω ότι οφείλει νά γραφή αόριστος «πειθόμενον», νά όβελισθη δέ 

και ό σύνδεσμος καί' διότι ή έ'ννοια είνε οτι ό Σωκράτης έποιησε ποιή-

ματα πεισθείς τώ ένυπνίω. 

Έν σελ. 61, ε' γράφεται «τι γάρ άν τις και ποιοι άλλο ;» 

Ά ν τ ϊ τοϋ τύπου «ποιοι» γραπτεον «ποιοίη», ώς είνε ό παρ' Ά τ τ ι -

κοίς πεζολόγοις τύπος. Φερονται δέ και άλλοι τοιούτοι τύποι πλημμε-

λείς έν τω Φαίδωνι, ώς «επιθυμοϊ» (σελ. 62, ε') άντΐ τοϋ όρθοϋ «επι-
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θυμοίη» και «επιχειροϊ» (σελ. 66, α') άντϊ τοϋ «επιχειροίη», και «ξυγ-
χωροΐ» (σελ. 88, α') άντΐ τοϋ «ξυγχωροίη», και «διατελοι» (σελ. 90, 
δ') άντΐ τοϋ «διατελοίη», καϊ «ποιοϊς» (σελ. 102, α ' )άντ ί τοϋ ποιοίης. 
Kαι εξ επιγραφών και εκ τών άριστων αντιγράφων φαίνεται ότι έν τώ 
ένικώ αριθμώ παρ' Άττικοίς πεζολόγοις ήσαν αί Άττ ικα ϊ λεγόμεναι 
καταλήξεις εύχρηστοι, άλλως δ' εχει παρά ποιηταϊς (όρα Cobet Nov . 
L e c t . p . 597. M n e m . 1880 p. 393. S tah l Quaes t . g r a m , a d 
T h u c y d . 2 p. 62. Curae ep igr . W e c k l . p. 31. G r a m . K u h -
n e r - B l a s s II, p. 72). 

Έν σελ. 61, ε' γράφεται «όπερ νυν δή σύ ήρου». 
Όρθή εκφορά είνε τό μονολεκτικόν νυνδή, δτι κείται άντϊ τοϋ άρτίως, 

προ ολίγου, συντάσσεται δέ τότε μόνον μετά παρωχημένου χρόνου, οϋχϊ 
δέ μετά μελλοντος (ορα Λουκιαν. Σολοικ. 9), οτι δέ οφείλει νά γράφη-
ται έν μια λεξει (πρβλ. έπεϊ και δή επειδή), φαίνεται έκ της άντιθε-
σεως, ώς «νυνδή μεν όρος βασ' έπϊ θήρας πόθον έστελλου, νυν δ' αϋ . . . 
ερασαι» (Εύριπ. Ίππολ. 233) και «νυνδή μεν τούτοις περιτυχόντες τοις 
λόγοις ούτω ταΰτ' έτίθεμεν, νυν δ' έπιλελήσμεθα» (Πλάτ . Νομ.. Γ ' , σ. 
683, ε') και «νυνδή μεν ώμνυς μη γεγονεναι, νυν δέ φής» (Μάγνης έν 
Τιτακίδη παρά Σουίδα σ. 749, β'), πρβλ. «νυνδή' άντϊ τοϋ άρτι» 
(Ήσύχ. έν λ.) καϊ «άρτι, δ έστι πρό μικροΰ, και νυνδή, δ έστι ταύτόν» 
(Πολυδ. Α ' , 72). Ό ρ α Γ. Ζηκίδ. Συντ. 2 g 381, 9. Πλάτ . Άπολογ. 
σ. 37, γ ' σελ. 181. Cobet V a r . L e c t . σ. 233 — 4 καϊ έν Λογ. 
Έ ρ μ . τόμ. Α ' , σ. 195. Τό νυνδή είσακτεον και έν άλλοις χωρίοις τοϋ 
Φαίδωνος άντϊ τοϋ κακώς έχοντος διαλελυμενου νυν δή, ώς έν σελ. 62, 
γ ' . δ'. ε'. 6 9 , α ' . 7 1 , γ ' . 7 4 , β ' . δ ' . 7 6 , β ' . 7 7 , α ' . 9 0 , β ' . 1 0 5 , δ ' . 

Έν σελ. 61, ε' γράφεται «ότε παρήμίν διητατο». 
Αντ' αΰτοϋ γραπτεον «έδιητάτο»' οτι δέ ούτως οφείλει νά αύξάνηται 

παρ' Άττικοϊς τό ρήμα, φαίνεται καϊ έκ τοϋ άναδιπλασιασμοϋ δεδιη-
τηκα καϊ δεδιητημαι, τό δέ διητων, διητησα, δΐητώμην, δΐητήθην είνε 
μόνον παρά μεταγενεστεροις εύχρηστα. 

Έν σελ. 62, α ' γράφεται «ίσως μεντοι θαυμαστόν σοι φανείται, ει 
τοϋτο μόνον τών άλλων απάντων άπλοΰν έστι καϊ ουδέποτε τνγχάνει τω 
ανθρώπω ώσπερ καϊ ταλλα, εστίν οτε καϊ οις βέλτιον τεθνάναι ή ζην». 

Ίσως γραπτεον ώδε" «καϊ ουδέποτε τυγχάνει <όν> τώ άνθρώπω 
ώσπερ καϊ τολλα, άλλως τε καϊ οΐς βέλτιον τεϋνάναι ή ζην». Σημαίνεται 
δέ διά τούτων οτι ό θάνατος μόνος τών άλλων απάντων είνε αγαθός 
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και ουδέποτε έπαμφοτερίζει ών και αγαθός καϊ κακός ώσπερ και τάλλα, 
ό πλούτος, ή δόξα, τό ξίφος, έπαμφοτερίζουσι, καϊ μάλιστα εϊς όσους 
ό θάνατος είνε προτιμότερος της ζωής (ουδέποτε έπαμφοτερίζει). 

Έν σελ. 63, β ' φέρεται - «οιμαι γάρ υμάς λεγειν οτι χρή με πρός 
ταΰτα άπολογήσασθαι ώσπερ εν δικαστηρίω». 

Ίσως οφείλει ένταΰθα νά γραφή ώδε" «χρή με πρός <υμάς έν> ταΰθα 

άπολογήσασθαι ώσπερ εν δικαστηρίω», πρβλ. καϊ όλίγω ύστερον «φερε 

δή, ή δ' ός, πειραθώ πιθανώτερον πρός υμάς άπολογήσασθαι η πρός 

τους δικαστής». 

Έν σελ. 64, γ ' γράφεται· «άρα μή άλλο τι ή θάνατος ή τοΰτο;» 

Ή υποτακτική δέν εχει ορθώς, αν καϊ οι γραμματικοί πειρώνται νά 

παράσχωσι διαφόρους ερμηνείας (όρα Ματθί . Γραμμ. § 608, 5 σημ., 

Κυνν. Γραμμ. § 587, 14). διά τοΰτο γραπτεον «αρα μη άλλο τι ο 

θάνατος η τοΰτο ;» (εννοείται δέ το εστίν). 

Έν σελ. 67, β' φέρεται" «εί ταΰτ' αληθή, ώ εταίρε, πολλή έλπίς 

άφικομένω οί έγώ πορεύομαι, έκεϊ ίκανώς, εϊπερ που άλλοθι, κτήσασθαι 

τοΰτο κ τ λ . » . 

Νομίζω ότι οφείλει νά γραφή «άφικομένω <τω>» καϊ άπαρέμφατον 

μέλλοντος «κτήσεσθαι». 

Έν σελ. 67, γ ' είνε γεγραμμένον «ώστε ή γε αποδημία ή νΰν μοι 

προστεταγμένη μετά αγαθής ελπίδος γίγνεται και άλλω άνδρί, ος ήγεϊ-

ταί οί παρεσκευάσθαι τήν διάνοιαν ώσπερ κεκαθαρμένην». 

Νομίζω ότι τό ώσπερ τό πρό τοΰ «κεκαθαρμένην» έχει άτόπως κεί-

μενον εκεί - όθεν γραπτεον «γίγνεται <ώσπερ> και άλλω άνδρί . . . . την 

διάνοιαν [ώσπερ] κεκαθαρμένην». 

Έν σελ. 68, α' γράφεται - «οί άφικομένοις έλπίς έστιν ου διά βίου 

ήρων τυχεΐν (ήρων δέ φρονήσεως), ω τε διεβέβληντο, τούτου άπηλλάχθαι 

ξυνόντος αύτοϊς ;» 

Τό τυχεΐν έξαρτώμενον έκ τοΰ ελπις έστιν φαίνεται οΰχϊ ϋγιώς έχον 

διό γραπτεον «ήρων <αν> τνχεΐν», τό δέ « τυχεΐν άν » = τεύξεσθαι. 

Όμοίως δέ έννοητεον τό άν έν τώ «άπηλλάχθαι» ή γραπτέον τόν τετε-

λεσμένον μέλλοντα «άπηλλάξεσθαι». 

Έν σελ. 68, α' φέρεται" «ύπό ταύτης αγόμενοι της ελπίδος της τοϋ 

οψεσθαί τε εκεί ών έπεθύμουν και ξυνέσεσθαι». 

Ίσως τό «της του» όβελιστέον, πρβλ. μικρόν όπισθεν «λαβών σφόδρα 

την αυτήν ταυτην ελπίδα μηδαμου άλλοθι έντευξεσθαι αυτή άξίως λόγου». 
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Έν σελ. 68, ε' γράφεται - «οί κόσμιοι αυτών οΰ ταύτόν τοΰτο πεπόν-
θασιν ακολασία τινι σώφρονες είσι ;» 

Γραπτεον κόμμα μετά το πεπόνθασιν, ή δ' επομένη πρότασις κείται 
έπεξηγητικώς. 

Έν σελ. 68, ε' φέρεται - «άλλ' όμως αύτοϊς ξυμβαίνει τοντω ομοιον 
είναι τό πάθος τό περι ταυτην την ευήθη σωφροσυνην». 

Έν τώ παπύρω γράφεται - «τουτο ομοιον τό πάθος τώ έπ' αυτήν 
την άνδραποδώδη σωφροσυνην». Νομίζομεν δέ ότι οφείλει νά γραφή 
ώδε" «άλλ' ομως αυτοΐς ξυμβαίνει τουτο ομοιον είναι τό πάθος τω περι 
ταυτην την εύήθη σωφροσυνην» — τοΰτο τό πάθος (δηλ. ή δι άκολα 
σίαν τινά σωφροσύνη) είνε ομοιον πρός τό πάθος τό άναφερόμενον είς 
τήν εϋήθη ταύτην σωφροσύνην τις δ' είνε ή εύήθης αύτη σωφροσύνη, 
ερμηνεύεται ευθύς έν τοίς έπομένοις. 

Έν σελ. 69, β' στίζεται - «και τούτου μέν πάντα και μετά τούτου 
ώνούμενά τε και πιπρασκόμενα τώ όντι η και ανδρεία καϊ σωφροσύνη 
και ξυλλήβδην αληθής αρετή μετά φρονησεως, και προσγιγνομένων και 
άπογιγνομένων . . . τών τοιούτων». 

Νομίζομεν ότι οφείλει νά στιχθή πρό τοΰ «μετά φρονήσεως», νά 
συνάπτηται δέ τοΰτο τοίς έπομένοις- στικτέον δέ καϊ πρό τοΰ «και 
ανδρεία», διότι είνε έπεξήγησις τοΰ πάντα. Άντίθετον τοΰ «μετά φρονή-
αεως και προσγιγνομένων κτλ.» είνε τό έπόμενον «χωριζόμενα δε 
φρονήσεως ». 

Έν σελ. 69, β' γράφεται - «χωριζόμενα δέ φρονήσεως . . . . μή σκια-
γραφία τις η ή τοιαύτη αρετή και τω οντι άνδραποδώδές τι και ουδέν 
υγιές ούδ' άληθές έχη». 

Τό χωρίον ώς έχει ουδαμώς φαίνεται υγιές - αϊ μετοχαί χωριζόμενα 
και άλλαττόμενα κείνται απολύτως. Διά τοΰτο νομίζομεν ότι εύοδοΰται 
το χωρίον, άν γραφή ώδε - «χωριζόμενα δέ φρονήσεως και άλλαττόμενα 
άντ' αλλήλων μή σκιαγραφία τις ή [ή τοιαυτη] αρετής και τω όντι 
άνδραποδώδές τι και ουδέν υγιές ουδ' άληθές εχη». Ούτω δέ εχομεν 
Άττ ικήν σύνταξιν και άπαλλασσόμεθα τής συντάξεως τών απολύτων 
μετοχών. 

Έν σελ. 70, δ' γράφεται - «οΰ γάρ άν που πάλιν έγιγνοντο (αί 

ψυχαί) μή ούσαί <που>, και τοΰτο ίκανόν τεκμήριον τοΰ ταΰτ' είναι». 

Ά ν τ ι τοϋ «ταυτ' είναι» γραπτέον «ταύτας είναι» (δηλ. τάς ψυχάς). 

Εν σελ. 71, α ' γράφεται - «ουκουν κάν έλαττον γίγνηται». Νομίζο-
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μεν οτι οφείλει νά γραφή «κάν τι ελαττον» ή «καν ελαττόν τι». Είνε 

δ' αναγκαία ή αόριστος αντωνυμία, πρβλ. «οταν μεϊζόν τι γίγνηται» 

(σ. 70, ε') και «άν τι χείρον γίγνηται» (σ. 71, α ' ) . Διάφορον δέ όλως 

εινε τό «και άν δικαιότερον» έν τω «άν τι χείρον γίγνηται, ουκ εξ άμεί-

νονος, και άν δικαιότερον, εξ άδικωτέρον ; (σελ. 71, α')" διότι έν αύτώ 

εννοείται καϊ ή αναφορική αντωνυμία και τό ρήμα γίγνηται έκ τοΰ 

προτερου. 

Έν σελ. 72, α ' γράφεται" «έκ τών τεθνεώτων άν εΐη γένεσις εις 

τους ζώντας αύτη, τό άναβιώσκεσθαι». 

"Ισως γραπτεον «άν εΐη <η> γένεσις εις τους ζώντας αντη». 

Έν σελ. 72, δ' γράφεται" «εί γάρ εκ μεν τών άλλων τά ζώντα 

γίγνοιτο, τά δέ ζώντα θνήσκοι, τίς μηχανή μή ουχί πάντα καταναλω-

θήναι εις τό τεθνάναι ;» 

Τό «έκ μεν τών άλλων» εινε άδιανόητον άντΐ τούτου δέ ίσως γρα-

πτεον ώδε" «έκ μεν <ζών> των άλλων». 

Έν σελ. 74, δ' γράφεται" «άρα φαίνεται ήμϊν ούτως ϊσα είναι ώσπερ 

αυτό δ έστιν ΐσον ή ένδεϊ τ ι εκείνου τό μή τοιούτον είναι οίον τό ίσον 

ή ουδέν ; 

Νομίζομεν οτι οφείλει νά γραφή ώδε" «ώσπερ τό δ εστίν ΐσον ή ενδεΐ 

τι εκείνα τον είναι οίον τό ΐσον ή ουδέν;» πρβλ. «τον δ εστίν ίσον» 

(σελ. 75, β') . 

Έν σελ. 76, α ' φερεται" «Δυνατόν γάρ δή τοϋτό γ' έφάνη, αίσθό-

μενόν τι ή ίδόντα ή άκούσαντα η τινα άλλην αΐσθησιν λαβόντα, έτερον 

τ ι από τούτου έννοήσαι ό έπελέληστο». 

Τό «αίσθόμενόν τι» φαίνεται ίσως τινϊ ϋποπτον και όβελιστεον, 

άφ' ού μάλιστα έπιπροστίθεται τό «η τινα άλλην αΐσθησιν λαβόντα», 

πρβλ. «ή έκ τοΰ ίδεϊν ή άψασθαι ή εκ τίνος άλλης τών αισθήσεων» (σελ. 

75, α') και «έωρώμέν τε και ήκούομεν και τας άλλας αισθήσεις εΐχο-

μεν» (σελ. 7 5 , β ' ) και «ή ίδιον ή άκουσας ή τινα άλλην αΐσθηαιν λαβών» 

(σελ. 73, γ ' ) και «κάν άψαιο κάν ΐδοις κάν ταϊς άλλαις αίσθήσεσιν 

αΐσθοιο» (σελ. 79, α ' ) . Τότε μόνον δύναται νά ύπάρχη τό «αίσθόμε-

νόν τι», οταν ληφθή γενικώς άντΐ του άντιλαμβάνεσθαί τίνος δια τών 

αισθήσεων, τά δέ επόμενα τρία τά διά τοΰ ή συνδεόμενα νά ώσι τρο-

πικάι μέτοχαι, μερικήν εvvoιαv δηλούντα = έάν τις άντιλάβηταί τίνος ή 

διά τής οράσεως ή διά της ακοής ή δι ' άλλης τινός αίσθήσεως. Τούτο 

εινε και τό όρθότερον. 
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Έν σελ. 77, β' γράφεται" «οπως μή αποθνήσκοντος τοΰ άνθρωπου 
διασκεδάννυται ή ψυχή και αυτή τοΰ είναι τοΰτο τέλος ή » . 

Τό διασκεδάννυται είνε υποτακτική, ώς φαίνεται και έκ τοΰ έπομενου 
ή, διά τοΰτο τονιστεον «διασκεσαννΰται» ή γραπτεον «διασκεδαννυηται». 
Φερονται δέ τοιαΰται άργαϊκώτεραι ύποτακτικαί, ώς «οτε κεν . . . ζων-
νϋνται» (Όδυσ. ω, 89) και «ώς μή ρηγνυται» (Ίππων. Άποσπ. 19). 
Όμοίως δέ φέρονται και άρχαϊκαί τίνες εύκτικαί, ώς «ψύχοιτό τε και 
πηγνντο» (Πλάτ . Φαίδ. 118, α ' , ενθα κακώς τονίζεται «πήγνυτο», 
ΰπ' άλλων δέ γράφεται «πηγνύοιτο») και «δαίνυτο» ( Ί λ . Ω, 665, ενθα 
ό σχολ. λεγει «προπερισπαστέον, ώς και Φιλοξενώ δοκεί») και «δαινυντο» 
( Ό δ . σ, 248) καϊ «λελυντο» ( Ό δ . σ, 238). Κάκιστα δέ νομίζεται ώς 
υποτακτική τό «διασκεδάννυσιν» έν τώ «δεδιεναι τό τών παίδων, μή ώς 
αληθώς ό άνεμος αυτήν έκβαίνουσαν έκ τοΰ σώματος διαφυσα και δια-
σκεδάννυσιν» (Πλάτ . Φαίδ. 77, δ'), ένθα ό A s t γράφει «διασκεδαν-
νυσιν» (δρα G r . K u h n e r - B l a s s 281, σημ. 3) · διότι είνε οριστική. 

Έν σελ. 77, δ' γράφεται" «πώς οΰκ ανάγκη αυτήν, και επειδάν 
αποθάνη, είναι, επειδή γε δει αύθις αυτήν γίγνεσθαι ;» 

"Ισως γραπτεον «και επειδάν αποθάνι) <τις>, είναι», πρβλ. και 
«άλλως τε και οταν τύχη τις μή έν νηνεμία άλλ' έν μεγάλω τινί πνεύ-
ματι αποθνήσκων» (αϋτόθ. σ. 77, ε'). 

Έν σελ. 78, δ' γράφεται" «αυτό τό ίσον, αυτό τό καλόν, αυτό 

εκαστον ο έστι, τό ον, μήποτε μεταβολήν καϊ ήντινοΰν ενδέχεται ; 

Τό «τό ον» νομίζω όβελιστετον καϊ έξ ερμηνείας προελθόν τοΰ «ο έστι» 

= αύτη έκαστη ή ουσία. 

Έν σελ. 78, δ' φέρεται" «πότερον ωσαύτως άει εχει κατά ταύτα ή 

άλλοτ' άλλως;» καϊ «ωσαύτως κατά ταύτα εχει» και «ωσαύτως . . 

ανάγκη . . κατά ταύτα έχειν» και «καϊ άεί ωσαύτως κατά ταύτα 

έχοντι» (σελ. 80, β') , ορα καϊ σελ. 79, δ'. 

Έν πάσι τοις χωρίοις τούτοις νομίζω οτι οφείλει νά τεθή ό και 
μεταξύ τοΰ «ωσαύτως» και τοΰ «κατά ταυτά» και δή γραπτεον «ωσαύ-
τως άει εχει <καί> κατά ταντά» και «ωσαύτως <και> κατά ταύτα εχειν» 
και «ωσαύτως . . <και> κατά ταύτα εχειν» και «ωσαύτως <και> κατά 
ταυτά εχοντι», πρβλ. «ούκοΰν άπερ άεί κατά ταυτά και ωσαύτως έχει, 
ταΰτα μάλιστα εικός είναι άξύνθετα, ά δ' άλλοτ' άλλως και μηδέποτε 
κατά ταυτά, ταΰτα δέ είναι τά ξύνθετα» (αύτόθ. σ. 78, γ ' ) και «κατά 
ταυτά δέ και ωσαύτως οντα άεί» (Πλάτ. Φίληβ. 61, ε'). 
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Έν σελ. 78, ε' γράφεται" «ουτως αυ, εφη, ταΰτα, ο Κέβης' ουδέποτε 

ωσαύτως έχει». 

Α ν τ ί τούτου ϊσως γραπτεον «ουδαμώς, έφη, ταΰτα, ο Κέβης, ουδέ-

ποτε ωσαύτως έχει». 

Έν σελ. 79, δ' γράφεται" «καί πεπαυταί γε τοΰ πλάνου και περί 

έκέϊνα άει κατά ταύτα ωσαύτως έχει, άτε τοιούτων εφαπτομένη». 

Ό μεν A s t γράφει «και, ώσπερ έκέϊνα, αεί», ό δε Η . S c h m i d t 

«τοΰ πλάνον περι εκείνα καϊ αεί» μεταθείς τόν και. Και οί μέν άλλοι 

τό έκέϊνα νομίζουσιν ότι είνε αί ίδεαι, ό δέ S c h m i d t νά αισθητά πρά-

γματα, διό και συντάσσει «τοΰ περι έκέϊνα πλάνου», ώς πλανάσθαι περί 

τι λεγεται. Ήμεϊς νομίζομεν οτι έκέϊνα είνε αί ίδέαι, τά οντως όντα, 

άτινα και προϊών λέγει τοιαΰτα, γράφομεν δέ «και περι εκείνα <ζούσα> 

άει κατά ταύτα <καΐ> ωσαύτως έχει, άτε τοιούτων εφαπτομένη». 

Έν σελ. 80, β' γράφεται" «έχομέν τι παρά ταύτα άλλο λέγειν, ώ 

φίλε Κέβης, η ούχ ούτως έχει; 

Ύπ' άλλων γράφεται «ώς ουχ ούτως έχει» και κατά τινα χειρό-

γραφα «ή ώς ούχ όντως έχει». Ήμεΐς νομίζομεν οτι άρκεϊ μόνον τό 

«έχομέν τι παρά ταΰτα άλλο λέγειν, ώ φίλε Κέβης ;» ύπολαμβάνομεν 

δέ τό άλλο μέρος οτι προήλθεν έκ σχολίου. 

Εν σελ. 80, γ ' γράφεται" «εάν μέν τις . . τελευτήση». 

Ά ν τ ' αύτοΰ γραπτεον νομίζομεν «εάν μέντοι τις ... . τελευτήση». 

Έν σελ. 80, ε' φέρεται" «και συνηθροισμένη αύτη είς αντήν». 

Νομίζομεν οτι οφείλει νά γραφή «και συνηθροισμένη αύτη καθ' αν-

τήν», ώς φέρεται και έν σελ. 67, γ ' και 70, α' και εν τινι χειρογράφω. 

Μετά τοΰ ξυλλέγεσθαι δέ φέρεται ή είς, ώς «αυτήν δέ είς αυτήν ξυλλέ-

γεσθαι και άθροίζεσθαι» (σελ. 83, α ' ) . 

Έν σελ. 81, α' φέρεται" «ούτω μεν έχουσα είς τό ομοιον αυτή τό 

άειδές απέρχεται». 

Ά ν τ ί τοΰ «αύτη» γραπτέον τό δασυνόμενον «αύτη». 

Έν σελ. 82, β' φέρεται· «είς δέ γε θεών γένος μή φιλοσοφήσαντι 

και παντελώς καθαρώ άπιόντι οΰ θέμις άφικνεϊσθαι άλλ' ή τω φιλομαθεϊ». 

Ή κοινή γραφή εχει «άλλω ή τω φιλομαθεϊ», φέρεται δέ και γραφή 

«ούδ' άλλω ή». Ή γραφή «άλλ' ή τώ φιλομαθεϊ» ήδύνατο νά ύπαρξη, 

ει έγράφετο «ούδενι θέμις άφικνεΐσθαι άλλ' ή τω φιλομαθεϊ». Τάς 

τελευταίας τεσσάρας λέξει; όβελίζει ό Ruecker t νομίζων αύτάς σχό-

λιον τή γνώμη τούτου άκολουθοΰντες και ήμεΐς γράφομεν « ου θέμις 
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άφικνεΐσθαί <τω> » παραλείποντες τάς άλλας λέξεις = ού θέμις τω άφι-
κνεϊσθαι είς γένος θεών, έάν μή φιλοσοφήση και παντελώς καθαρός άπίν). 

Έν σελ. 83, α ' - β ' γράφεται" «πιστεύειν (τήν ψυχήν) μηδενί άλλω 
άλλ' ή αυτήν αυτή, οτι άν νοήση αύτη καθ' αυτήν αυτό καθ' αυτο) 
τών όντων" οτι δ' άν δι' άλλων σκοπή, έν άλλοις ον άλλο, μηδέν 
ήγεϊσθαι αληθές». 

Ίσως γραπτέον ώδε" «<και> ο,τι άν νοήση αύτη καθ' αυτήν, αύτο 
καθ' αυτό <ον>, τών οντων (δηλ. ήγεϊσθαι)" ο,τι δ' άν σκοπή δι' άλλων, 
έν άλλοις ον άλλο, μηδέν ήγεΐσθαι άληθές» (ένθα τό μηδέν=μηδαμώς). 
Ούτω δέ παρατάσσονται άλλήλοις και τά αντίθετα. 

Έν σελ. 84, α ' γράφεται" «ούτω λογίσαιτ' άν ψυχή ανδρός φιλοσό-
φου και ούκ άν οίηθείη τήν μέν φιλοσοφίαν χρήναι έαντήν λύειν, λυού-
σης δ' εκείνης αυτήν κτλ» . 

Ίσως άντί τοΰ «έαυτήν» γραπτεον «αυτήν». 

Έν σελ. 88, α' γράφεται" «δοϋς αΰτώ μή μόνον έν τώ πριν και 
γενέσθαι ήμας χρόνω είναι ημών τάς ψυχάς, άλλά μηδέν κωλυειν καί, 
έπειδάν άποθάνωμεν, ένίων έτι είναι καί έσεσθαι κ τ λ . » . 

Τό «μηδέν κωλύειν» φαίνεται μοι ΰποπτον καί όβελιστέον. 

Έν σελ. 88. δ'γράφεται" «καί αΰτώ μοι ταΰτα προυδέδοκτο». Ά ν τ ί 

τοΰ «ταΰτα» ίσως γραπτεον «ταύτα». 

Έν σελ. 90, α ' φέρεται" «τους μέν χρηστούς καί πονηρούς σφόδρα 

ολίγους είναι έκατέρους, τους δέ μεταξύ πλείστους. 

Γραπτέον «τους μέν <σφόδρα> χρηστούς και πονηρούς σφόδρα ολί-

γους είναι» κτλ . , τήν δέ διόρθωσιν ταύτην κυροϊ καί ή μετάφρασις τοΰ 

Φικίνου homines vehementer bonos et ma los p e r p a u c o s 
esse». Καί έτι σαφέστερον ό 'Απουλήϊος : «sed a p p r i m e bonos et 
sine mediocri tate deter r imos paucos a d m o d u m r a r i o r e s q u e 
et, ut ipse ait, numerab i les e s s e - eos a u t e m , qu i nec plane 
opt imi nec o m n i n o deterr imi sint , sed quas i medie morat i , 
p lu res esse» ( A p u l . de doctr . PI. II, p. 22). 

Έν σελ. 90, α ' φέρεται" «ή ούκ ήσθησαι oτι πάντων τών τοιούτων 

τά μέν άκρα τών εσχάτων σπάνια καί ολίγα, τά δέ μεταξύ άφθονα 

καί πολλά ;» 

"Ισως τό «τών έσχατων» όβελιστέον διότι τό άκρα = έσχατα και 

αντιτίθεται τώ μέσα (Πλάτ . Φαιδρ. 264, γ ' ) καί ένταΰθα τώ τά μεταξύ. 

Έ ν σελ. 90, β' γράφεται" «άλλά ταύτη μέν ούχ όμοιοι οί λόγοι 
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τοις άνθρώποις, αλλά σου νυν δή προάγοντος εγώ έφεσπόμην, άλλ' εκείνη 

η, έπειδάν . . . . και έτερος" και μάλιστα δή οί περί τους άντιλογικοϋς 

λόγους διατρίψαντες οίσθ' οτι τελευτώντες οίονται σοφώτατοι γεγονέ-

ναι κ τ λ . » . 

Γραπτεον «ταύτη μεν οΰχ όμοιοι οί λόγοι τοις άνθρώποις, <ή> 

σοϋ νυνδή προάγοντος εγώ έφεσπόμην, άλλ' εκείνη [ ή ] , έπειδάν τις 

πιστεύση . . και έτερος, και μάλιστα δή οί περί τους άντιλογικοϋς 

λόγους διατρίψαντες, οίσθ' ότι κ τ λ . » . Έννοητέον δέ «και μάλιστα δή 

οί περί τους άντιλογικοϋς λόγους διατρίψαντες (έπειδάν πιστεύσωσι λόγω 

τινί άληθεϊ είναι άνευ τής περί τους λόγους τέχνης, κάπειτα ολίγον 

ύστερον ούτος αύτοϊς δόξη ψευδής είναι, ενίοτε μέν ών, ενίοτε δ' ούκ ων, 

και αύθις έτερος και έτερος), οίσθ' ότι» κτλ. 

Έν σελ. 92, γ ' γράφεται" «άλλά πρότερον και ή λύρα και αί χορ-

δαί και οι φθόγγοι έτι ανάρμοστοι όντες γίγνονται, τελευταίον δέ πάν-

των ζυνίσταται ή αρμονία και πρώτον άπόλλυται». 

"Ισως άντΐ τοΰ «πρώτον» γραπτεον «πρότερον». Τοιοΰτον λάθος και 

άλλαχοΰ τοΰ Φαίδωνος (σελ. 86, δ') ό H i r s c h i g διώρθωσε γράψας 

άντΐ τοΰ «πρώτην» άπόλλυσθαι τό «προτέραν». 

Έν σελ. 93, β' γράφεται" «έτέραν ετέρας ψυχής». 

Άντΐ τοΰ «ψυχής» γραπτεον «ψυχήν», όπερ φέρεται και έν σελ. 93, δ ' . 

Έν σελ. 93, γ ' φέρεται" «τών οΰν θεμενων ψυχήν άρμονίαν είναι τί 

τις φήσει ταΰτα δντα είναι έν ταϊς ψυχαίς, τήν τε άρετήν και τήν κακίαν ; 

Γραπτεον «τών ούν θεμενων <τήν> ψυχήν άρμονίαν είναι τί τις φήσει 

ταΰτα <τά> οντα είναι έν ταίς ψυχαϊς, κ τ λ . » . 

Έν σελ. 93, δ' γράφεται" «μηδέν μάλλον μηδ' ήττον έτέραν ετέρας 

ψυχήν ψυχής είναι». 

Τό «ψυχής» νομίζομεν όβελιστεον. "Ομοιον τούτω είνε τό «έτέραν 

ετέρας άρμονίαν [αρμονίας] είναι» (σελ. 93, δ'). 

Έν σελ. 93, δ ' γράφεται" «τοΰτο δ' έστι τό όμολόγημα». 

Άντΐ τοΰ εστι γραπτεον εστί, διότι εινε συνδετικόν τό ρήμα. 

Έ ν σελ. 93, δ' γράφεται" «μηδέν μάλλον μηδ' έπί πλέον μηδέ ήττον 

μηδ' έπ' ελαττον έτέραν ετέρας άρμονίαν [αρμονίας] είναι». 

Άντΐ τοΰ «μηδέ ήττον» γραπτεον «μηδέν ήττον», ίνα εινε αρμονία 

τών μελών πρός άλληλα και άντίθεσις. 

Έν σελ. 94, β' γράφεται" «έσθ' ό,τι άλλο λέγεις άρχειν ή ψυχήν, 

άλλως τε και φρόνιμον; 
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"Ισως γραπτεον «άλλως τε καϊ φρόνιμον <ον>». Τό δε ον ήτο εύκο-
λον νά έκπεση διά τό όμοιον τής καταλήψεως τοΰ επιθέτου. 

Έν σελ. 94, β' γράφεται" «και άλλα μυρία που όρώμεν έναντιου-
μένην τήν ψυχήν τοις κατά τό σώμα». 

"Ισως γραπτεον «καϊ άλλα μυρί' άν που όρώμεν» κτλ . , πρβλ. «έπί 

πόσω δ' άν τις δέξαιτο έξετάσαι τόν έπί Τροίαν άγαγόντα τήν πολλήν 

στρατιάν ή Όδυσσέα ή Σίσυφον ή—άλλους μυρίους άν τις εΐποι καϊ 

άνδρας καϊ γυναίκας;» (Πλάτ . Άπολ. 41, β ' — γ ' ) . 

Έν σελ. 94, γ ' γράφεται" «ούκοΰν αύ ώμολογήσαμεν . . . μήποτ' 

άν αυτήν, άρμονίαν γε ούσαν, εναντία αδειν οίς έπιτείνοιτο και γαλώτο 

και πάλλοιτο και άλλο ότιοΰν πάθος πάσχοι εκεινα, έξ ών τυγχάνει 

ούσα, άλλ' έπεσθαι έκείνοις και ούποτ' άν ήγεμονεύειν ;» 

Τό εκείνα είνε ύποπτον και οφείλει νά όβελισθή" διότι ύποκείμενον 

τοΰ έπιτείνοιτο, χαλώτο, και πάλλοιτο και πάσχοι δέν είνε τό εκεϊνα, άλλ' 

αυτή ή ψυχή, αρμονία ουσα=αΰτη ούκ άδει εναντία τοις μέρεσι, δι 'ών 

ή ψυχή έπιτείνοιτο κτλ. , άλλ' έπεται έκείνοις (τοϊς μέρεσιν). 

Έν σελ. 49, δ ' φέρεται" «οίον που και "Ομηρος έν Όδυσσεία πεποίη-

κεν, ού λέγει τόν Όδυσσέα» κτλ. 

Τό λέγει νομίζω γραπτεον «λέγειν» και έξαρτητέον έκ τοΰ «πεποίηκεν». 

Έν σελ. 97, γ ' γράφεται" «ώς άρα νους εστίν ό διακόσμων τε καϊ 

πάντων αίτιος». 

"Ισως γραπτεον «και πάντων (ών) αίτιος». 

Έν σελ. 97, δ' φέρεται" «έκ δέ δή τοΰ λόγου τούτου ουδέν άλλο 

σκοπείν προσήκειν άνθρώπω και περϊ αΰτοΰ εκείνου και περί τών άλλων». 

Γραπτεον ή μόνον «καϊ περϊ αΰτοΰ», ώς φέρεται έν ένί χειρογράφω, 

όβελισθέντος τοΰ «εκείνον», ή μόνον «καϊ περϊ εκείνον» άνευ τοΰ αΰτοΰ" 

διότι και τό εκείνος άντϊ τής αύτοπαθοΰς αντωνυμίας εσθ' ό'τε κείται 

(πρβλ. Σοφ. Α ϊ . 1030. Λυσί. 15, 11). Έγώ δέ προκρίνω νά γραφή 

«καϊ περϊ αΰτοΰ [εκείνου] και περϊ τών άλλων. 

Έν σελ. 98, α ' γράφεται" «Και δή περί ηλίου ούτω παρεσκευά-

σμην, ωσαύτως πευσόμενος, και σελήνης καϊ τών άστρων». 

Νομίζω ότι άντϊ τοΰ ώσαυτως γραπτεον είνε τό «ώς αυτοΰ» = «καϊ 

δή περϊ ήλίον ουτω παρεσκενάσμην ώς αυτοΰ πευσόμενος και σελήνης 

καϊ τών άλλων άστρων». 

Έν σελ. 98, δ ' γράφεται" «και αύ περϊ τοΰ διαλέγεσθαι ύμϊν ετέ-

ρας τοιαύτας αιτίας λέγοι, φωνάς τε και αέρας καϊ άκοάς και άλλα 
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μρία τοιαΰτα αΐτιώμενος, άμελήσας τάς ώς αληθώς αιτίας λέγειν». 

Τό αίτιώμενος νομίζομεν ύποπτον καϊ όβελιστέον, φαίνεται δέ ότι 

προσετέθη χάριν τοΰ άμελήσας υπό τίνος. 

Έν σελ. 99, β' φέρεται" «ο δή μοι φαίνονται ψηλαφώντες οί πολλοί 

ώσπερ έν σκότει, άλλοτρίω ονόματι προσχρώμενοι, ώς αίτιον αυτό 

προσαγορεύειν». 

Γραπτέον «ώς αίτιον <ον> αυτό προσαγορεύειν»=όνομάζουσιν αυτό 

διά ξένου ονόματος ώς έάν ήτο αυτό αίτιον. 

Έν σελ. 99, β ' γράφεται" «τήν δέ τοΰ ώς οίον τε βέλτιστα αυτά 

τεθήναι δύναμιν ούτω νυν κεΐσθαι, ταύτην ούτε ζητοΰσιν οΰτε κτλ.» 

Τό «ουτω ννν κεΐσθαι» ύποπτεύω καί κρίνω όβελιστέον. "Ισως δέ καί 

άντί τοΰ «τεθήναι» γραπτέον τό «τιθέναι». 

Έν σελ. 100, α' φέρεται" «Ού μα τόν Δία, έφη ό Κέβης, ού 

σφόδρα». 

"Ισως γραπτέον «Μα τόν Αία . . ού σφόδρα». 

Έν σελ. 100, δ' γράφεται" «ή εκείνου τοΰ καλοΰ εϊτε παρουσία εϊτε 

κοινωνία είτε οπη δή και οπως προσγενομένη». 

"Ισως γραπτεον «είτε οπη δή έστ' άλλως προσαγορευομένη». 

Έν σελ. 101, α ' γράφεται" «τό μέν μείζον πάν έτερον έτερον ούδενι 

άλλω μείζον έστιν ή μεγέθει». 

"Ισως γραπτέον «τό μεν μείζον πάν έτερον (όν) έτερον». 

Έν σελ. 102, γ ' γράφεται" «Ούτως άρα ό Σιμίας έπωνυμίαν έχει 

σμικρός τε καί μέγας είναι, έν μέσω ών αμφοτέρων, του μεν τω μεγέ-

θει ύπερέχειν τήν σμικρότητα υπερέχων, τω δέ τό μέγεθος της σμικρό-

τητος παρέχων ύπερέχον». 

Ό Μαδβίγιος (Adv. cr i t . σ. 372) άντί τοΰ «υπερέχων» έγραψεν 

«υπέχων», ό δέ Βυττεμβάχιος «τώ μέν, τω μεγέθει υπερέχειν, τήν σμι-

κρότητα παρέχων, τω δέ τό μέγεθος της αμικρότητος ύπερέχον», ό δέ 

Έϊνδόρφιος «τον μέν τήν σμικρότητα τω μεγέθει υπερέχων, τον δέ τώ 

μεγέθει της αμικρότητος παρέχων ύπεροχήν». Ίσως δέ μάλλον γραπτέον 

ώδε «τον μέν τω μεγέθει υπερέχων τήν σμικρότητα, τώ δέ . . . . ύπερέ-

χον» ή μάλλον «τω μέν τω μεγέθει υπερέχοντι την σμικρότητα υπέ-

χαιν, τω δέ .. . ύπερέχον». 

Έν σελ. 102, ε' φέρεται - «ώσπερ εγώ δεξάμενος καί ύπομείνας τήν 

σμικρότητα καί έτι ών οσπερ ειμί, ούτος δ αυτός σμικρός είμι». 

"Ισως γραπτεον «οσπερ ήν, <σμικρός>, ούτος ό αυτός [σμικρός] είμι». 
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Έν σελ. 103, ε' γράφεται - «ο έστι μέν ούκ εκείνο» καί «ο έστι μέν 

ούχ οπερ τό περιττόν». 

Έν άμφοτεροις τοις χωρίοις γραπτε'ον «ο έστι», διότι είνε συνδε-

τικόν τό ρήμα. 

Έν σελ. 104, α ' γράφεται - «καί ή τριάς καί ή πεμπτας καί ό ήμι-

συς τοΰ άριθμοΰ άπας». 

Γραπτεον άντί τοΰ πλημμελούς πεμπτας τό πεμπάς, ώς έλεγετο παρά 

τοις δοκίμοις (ορα Πλάτ . Πολ. Η ' , σ. 546, γ ' . Ξενοφ. Έ λ λ . Ζ ' , β' , 

6. Παιδ.' Β ' , α ' , 22 κτλ. ) . 

Έν σελ. 105, α' γράφεται" «εί ούτως ορίζει, μή μόνον τό εναντίον 

τό εναντίον μή δέχεσθαι, άλλά καί εκείνο ο άν έπιφέρη τ ι εναντίον έκείνω, 

έφ' ο,τι άν αυτό ϊη, αυτό τό έπιφέρον τήν τοΰ έπιφερομένου έναντώ-

τητα μηδέποτε δέξασθαι». 

Ίσως γραπτέον ώδε- «άλλά και εκείνο ο άν έπιφέρη τι εναντίον τώ 

έφ' ο,τι άν αυτό ιη [αυτό τό έπιφέρον] τήν τον έπιφερομένου έναντιότητα 

μηδέποτ' αν δέξασθαι» (ή μηδέποτε δέξεσθαι, ώς ό Μαδβίγιος έν A d v . 

cr i t . I, p. 174). 

Έν σελ. 105, α ' γράφεται - «Τά πέντε τήν τοΰ άρτιου ού δέξεται, 
ουδέ τά δέκα τήν τοΰ περιττοΰ, τό διπλάσιον. Τουτο μέν ουν και αυτό 
άλλω εναντίον, ομως δέ τήν τοΰ περιττοΰ ού δέξεται». 

Ό Έίνδόρφιος είκασε «και αύτο άλλο ή εναντίον», άλλοι δέ «αυτό 
άλλω ούκ εναντίον». "Ημείς δέ νομίζοντες οτι ουδεμία θεραπεία τώ χωρίω 
παρέχεται, γράφομεν «Τοΰτο μέν ουν και ού τω άλλω εναντίον <όν> 
ομως δέ τήν τοΰ περιττοΰ ού δέξεται», πρβλ. ανωτέρω «όρίσασθαι, ποΐα 
ούκ εναντία τινι οντα ομως ού δέχεται αυτό» (σελ. 104, ε'). 

Έν σελ. 105, δ' φέρεται - «Ούκοΰν ή ψυχή τό εναντίον ώ αυτή επι-
φέρει άει ού μήποτε δέξηται». 

Γραπτε'ον «ού μή ποτε δέξεται». 

Έν σελ. 107, β' γράφεται - «Ού μόνον γ ' , έφη. ώ Σιμ ία , ό Σωκρά-
της, άλλά ταΰτά τε εν λέγεις, καί τάς υποθέσεις τάς πρώτας, καί εί 
πισταί ύμϊν είσίν, όμως επισκεπτέαι σαφέστερον. 

"Ισως γραπτεον ώδε- «άλλά ταΰτά γε εί λέγεις, και τάς ύποθέσεις τάς 
πρώτας, και εί πισται ύμΐν εισιν, ομως έπισκεπτέα σαφέστερον». Ό 
Άστιος έτρεψε τό ευ είς εί, διά δέ τοΰ επισκεπτέα άντί τοΰ έπισκεπτέον 
κειμένου απαλλάσσεται ή σύνταξις τής ανωμαλίας και τής εκδοχής τοΰ 
επισκεπτέαι μετά παθητικής έννοιας. 
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Έν σελ. 108, γ ' φέρεται" «έως άν δή τίνες χρόνοι γενωνται, ών 

εξελθόντων, ύπ' ανάγκης φέρεται εις τήν αυτή πρέπουσαν οίκησιν. 

Ό S t a l l b a u m καϊ ό S c h a n z άπορρίπτουσι τήν γραφών «εξελθόν-

των», άλλοι δέ γράφουσιν «ελθόντων», ημείς δέ προτιμώμεν νά γραφή 

«ών διελθόντων». 

Έν σελ. 108, ε' φέρεται" «Πέπεισμαι τοίνυν . . ώς πρώτον μέν . . 

μηδέν αυτή δεϊν . . αέρος». 

Τό ώς νομίζομεν όβελιστεον έν τη μετ ' απαρεμφάτου συντάξει τοΰ 

πείθεσθαι, πρβλ. «οΐαν πέπεισμαι είναι» (σελ. 108, ε') . 

Έν σελ. 109, δ' γράφεται" «και τόν αέρα οΰρανόν καλεϊν, ώς δια 

τούτον ουρανού οντος τά άστρα χωροΰντα». 

Ό F r . Jacobs ίνα άπαλλάξη τήν σύνταξιν τής αίτ ιατ. απολύτου 

γράφει «ώς διό τούτον ορώντας τά άστρα χωροΰντα». Ίσως δε γρα-

πτεον «ώς διά τούτον <ώσπερ> ουρανού οντος». 

Έν σελ. 109, ε' φέρεται" «έπεί, εϊ τις αΰτοΰ έπ' άκρα έλθοι ή πτη-

νός γενόμενος άνάπτοιτο, κατιδεϊν άν άνακύψαντα, ώσπερ ένθάδε οί έκ 

τής θαλάττης ίχθύες ανακύπτοντες όρώσι τά ένθάδε, ούτως άν τινα και 

τά εκεί κατιδεϊν, και εί ή φύσις ικανή εϊή άνέχεσθαι θεωρούσα, γνώναι 

άν ότι εκείνος έστιν ό αληθώς ουρανός». 

Όβελιστεον τάς λέξεις «όντως άν τινα καϊ τά εκεί κατιδεϊν». 

Έν σελ. 110, ε' γράφεται" «εκείνοι οί λίθοι είσι καθαροί και ού 

κατεδηδεσμένοι ουδέ διεφθαρμένοι ώσπερ οί ένθάδε ΰπό σηπεδόνος και 

άλμης υπό τών δεΰρο ξυνερρυηκότων, ά και λίθοις και γή . . . νόσους 

παρέχει». 

Ό Κόβητος όβελίζει όλην τήν φράσιν «ΰπό τών δεΰρο ξυνερρυηκό-

των» ( V a r . L e c t . p. 231), ό δέ Βυττεμβάχιος όβελίζει μόνον τήν 

πρόθεσιν ΰπό, ό δέ H i r s c h i g , ω τινι ακολουθεί καϊ ό S c h a n z , όβελί-

ζει τό «ΰπό σηπεδόνος καϊ άλμης», παρά δέ τώ Εύσεβίω άναγινώσκε-

ται «καϊ υπό τών δεΰρο ξυνερρυηκότων». "Ισως άναγνωστέον «ΰπό 

σηπεδόνος καϊ άλμης καϊ υπό (τών άλλων) τών δεΰρο ξυνερ-

ρνηκότων». 

Έν σελ. 112, γ ' γράφεται" «και εις τούς τόπους έκαστα άφικνού-

μενα. εις ους έκάστους όδοποιείται, θαλάττας τε και λίμνας . . . ποιεί». 

Ό M u d g e έγραψεν «έκάστοίς», Ίσως δ' οφείλει νά γραφή μάλλον 

«εις ους εκείνα όδοποιείται». 

Έν σελ. 113, β' φερεται' «τούτου δ' αύ καταντικρύ ό τέταρτος 
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εκπίπτει εις τόπον πρώτον δεινόν τε και άγριον». Και πρότερον «και 
εγγύς τής εκβολής εκπίπτει εις τόπον μεγαν» (σ. 113, α ' ) . 

"Ισως άντϊ τοΰ εκπίπτει γραπτεον τό «είσπίπτει». 

Έν σελ. 114, β' γράφεται" «οί δέ δή άν δόξωσι διαφερόντως προς 
τό οσίως βιώναι, ούτοι είσιν οί . . . έλευθερούμενοι». 

Οί έρμηνευταί έξυπακούουσιν εις τό «διαφερόντως» τό βιώναι έκ τοΰ 
επομένου, ώστε τό πλήρες κατ' αυτούς εινε «οΐ δέ δή άν δόξωσι διαφε-
ρόντως βιώναι προς τό όσίως βιώναι». Τοιαΰται δ' αναπληρώσεις δέν 
εινε εύκολοι, ουδέ τά χωρία (Πλάτ . Φιληβ. 61, δ' . Εύθύδ. 281, α ' . 
Συμπόσ. 181, β') , πρός ά παραβάλλουσιν, εινε όμοια. Ένταΰθα εξέ-
πεσε λέξις τις. Παρά Θεοδωρήτω ( Η ' , σ. 118 και Ι Α ' , σ. 115) άνα-
γινώσκεται διαφερόντως πρός τό οσίως βιώναι προκεκρίσθαι, όπερ παρέ-
λαβε και ό Έϊνδόρφιος. Έ γ ώ δέ νομίζω ότι οφείλει νά γραφή" «οι . . 
άν δόξωσι διαφέρειν οντως πρός τό όσίως βιώναι» ή «διαφερόντως 
<εχειν> πρός τό όσίως βιώναι» ή «διαφέροντες πρός τό όσίως βιώναι 
<είναι>. Γραπτεον δέ και «ουτοι <δε> είσιν οί . . . έλευθερούμενοι», 
όπως και προηγουμένως έπανελήφθη ό δε (σελ. 113, ε' και 114, α ' ) . 

Έν σελ. 117, β' γράφεται" «καϊ ός λαβών και μάλα ίλεως . . . 
ουδέν τρέσας ουδέ διαφθειρας ούτε τοΰ χρώματος ούτε τοΰ προσώπου, 
άλλά κτλ .» . 

Ίσως γραπτεον ώδε" «ού τρέσας ουδέ διαφθείρας ουδεν ουτε κ τλ .» , 
ώς φέρεται παρά τώ Πλουτάρχω : «ό δ' ΐλεως και πράος οΰ τρέσας 
ουδέ διαφθείρας ουτε χρώματος ουδέν ούτε σχήματος μάλ' ευκόλως έξε'-
πιεν ;» (Ήθικ. σελ. 499, β') . 

Έν σελ. 117, ε' γράφεται" «ούτω γάρ έκέλευεν ό άνθρωπος" και άμα 
εφαπτόμενος αύτοΰ ουτος ο δους τό φάρμακον, διαλιπών χρόνον επεσκό-
πει τούς πόδας καϊ τά σκέλη». 

Ό F o r s t e r , ό Wyt tenbach και ό S c h a n z όβελίζουσι τάς πεντε 
λέξεις «ούτος ό δούς τό φάρμακον». Ημείς ώς σχόλιον νομίζομεν 
μόνον τάς λέξεις «ό δούς τό φάρμακον» και όβελιστέας κρίνομεν. 

Έν σελ. 118, α ' γράφεται" «καϊ αυτός ήπτετο και ειπεν Οτι, έπει-
δάν πράς τη καρδία γενηται αύτώ, τότε οιχήσεται. "Ηδη ούν σχεδόν τ ι 
αύτοΰ ήν τά περϊ τό ήτρον ψυχόμενα». 

Ά ν τ ϊ τοΰ αυτός γραπτεον τό «αυθις», ώς μετεβαλεν ό F o r s t e r , ή 
«αν», ώς ό S c h a n z Γεννάται δ 'ήδη απορία, ποίον εινε τό ύποκείμε-
νον τοΰ «έπειδάν πρός τη καρδία γένηται αύτώ». Έννοητέον τό ψυξις 
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έκ του προηγουμένου καί «επανιών όυτως ήμϊν επεδείκνυτο οτι ψυχοιτό 

τε και πηγυντο (ή πηγνυοιτο)», ή γραπτέον «επειδάν <τα> πρός τή καρ-

δία γένηται αυτώ» (δηλ. ψυχόμενα), ώς μικρόν όπισθεν λέγει ; 

Έ ν σελ. 118, α ' γράφεται" «ανδρός, ώς ήμεΐς φαΐμεν αν, τών τότε 

ών επειράθημεν άριστου». 

Ό Κόβητος έγραψεν «ανδρός, ώς ήμεΐς φαμεν, πάντων ών επειρά-

θημεν άριστον» (Mnemos. 1875 σ. 290), ό δέ H e i n d o r f «ώς ήμεΐς 

φαΐμεν άν, πάντων τότε ώς επειράθημεν», ό δέ B u t t m a n n «εκ τών 

τότε ών επειράθημεν», ό δέ W y t t e n b a c h άντί τοϋ «τών τότε» τό 

«τών ών τότε», «τών πώποτε», ό δέ Jacobs «ών πώποτε επειράθη-

μεν». "Ισως γραπτεον ώδε" «άνδρός, ώς ήμεΐς φαμεν, πάντων ών ποτε 

επειράθημεν άριστον». 

Έν Λαρίση κατ' Αυγουστου του 1 9 0 1 ο υ . 

ΓΕΩΡΓ. Δ. ΖΗΚΙΔΗΣ 

Η ΕΝ Σ Α Λ Α Μ Ι Ν Ι ΝΑΥΜΑΧΙΑ 

ΑΠΟ Ν Α Υ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΑΠΟΨΕΩΣ 

II 

Διάταξις τον περσικού στόλου πρός άποκλισμοv τών Ελλήνων. 

18. Καθ' ημάς ό Ηρόδοτος σχετικώς πρός τήν διάταξιν τοΰ περ-
σικοΰ στόλου πρός άποκλεισμόν τών εξωτερικών πόρων τών στενών έν 
πληρέστατη συμφωνία πρός τόν Αίσχύλον ευρίσκεται" τά δέ σχετικά 
εδάφια θελομεν μεταχειρισθή, όπως έπικυρώσωμεν μέν τήν ΰπόθεσιν τοΰ 
Sih ler καί τοΰ B a u e r , καθ' ήν ό "Ηρόδοτος γράφων είχεν ένιαχοΰ 
υπ' όψιν του τόν Αίσχύλον, δείξωμεν δ' οτι αμφότεροι μόνον έξωτερικόν 
άποκλεισμόν τών πόρων τούτων νοοΰσιν. 

Ο μέν πρώτος λέγει" «άνήγον μέν τό άπ' έσπέρης κέρας κυκλούμε-
νοι πρός τήν Σαλαμίνα, άνήγον δέ οί άμφί τήν Κέον τε καί τήν Κυνό-
σουραν τεταγμένοι, κατείχόν τε μέχρι Μουνιχίης πάντα τόν πορθμόν 
τήσι νηυσί» 1 . Κατά τόν Ήρόδοτον επομένως αί έξωτερικώς τοΰ στο-
μίου καί μετά τάς μέσας νύκτας γενόμεναι επιχειρήσεις περιελάμβαναν : 
1ον) άνάπτυζιν πρός τήν Σαλαμίνα τοΰ δυτικοΰ κέρατος τοΰ έν Φαλήρω 
ήγκυροβολημένου στόλου κυκλωτικώς, 2 0 ν) διάταξιν μέρους τοΰ στόλου 
παρά τήν Κυνόσουραν συμφώνως πρός διαταγάς δεδομένας (§ 20), 
και 3ο ν) κατοχήν παντός τοΰ άπό Φαλήρου καί Μουνιχίας 2 πορθμού 
μέχρι τών πόρων τής Σαλαμίνος έν συνεχεία διά πλοίων. 

Όμοίαν διάταξιν νοεί καί ό Αισχύλος 3 λέγων 

τάξαι νεών στίφος μεν έν στοίνοις τρισιν 
εκπλους φυλάσσειν καί πόρους άλιρρόθους, 
άλλας δε κύκλω νήσον Αιαντος περιξ. 

1 VIII 76. Τό εδάφιον τοΰτο ο Grundy (On the account of Salamia 
in Herod.—Journal of Hell. Studies 1897. XVII p. 232) κακώς θεωρεί 
άναφερόμενον εις τήν μάχην, Ό δέ Busolt, ο Conrad κλπ. έδωκαν διαφόρους 
ερμηνείας είς τό εδάφιον τοΰτο εύνοουσας τόν νυκτερινόν είσπλουν. 

2 Μουνινία είναι τό σημερινόν Τουρκολίμανο, παρά τό Φάληρον. 
3 Aισχ. Πέρσ. 369. 

33 
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Η μεν κυκλωτική άνάπτυξις πρός Σαλαμίνα περιλαμβάνεται έν τώ 
στίχω «άλλας δέ κλπ.», αί δε λοιπαί δύο έν τω προηγουμένω στίχω, 
όστις δηλοϊ τόν σκοπόν αυτών εντελώς δια του «έκπλους φυλάσσειν 
και πόρους άλιρρόθους» έν τριπλή γραμμή, ίνα δηλαδή φυλάττωσι τούς 
πόρους τούς άλιρρόθους, τούς παρά τήν Ψυττάλειαν, ενθα παρ' αυτήν 
καϊ τήν νησίδα Τάλαντον καϊ τήν παρ' αυτήν ρηχίαν ροθοί ή θάλασσα 
τοΰ εύρου και εύρονότου (ενώ πρός τόν μεγαρικόν πορθμόν δέν συμβαίνει 
τοΰτο), και τούς έκπλους πρός τόν μεγαρικόν πορθμόν, ους πιθανώς 
εννοεί και ό "Ηρόδοτος έν τω «κυκλούμενοι», ένθα πιθανώς περιλαμ-
βάνεται καί ή αποστολή τής αιγυπτιακής μοίρας ($ 22). Ό Αισχύλος 
ούδεμίαν άμφιβολίαν άναμφιρρήστως αφήνει περί τοΰ ότι πρόκειται περί 
έξωτερικοΰ τών πόρων άποκλεισμοΰ και ουχί περί εϊσπλου. 

Ά λ λ ά και ό Ηρόδοτος, ώς φαίνεται έκ τής λέξεως «πορθμόν», ϋπο-
δηλοί έξωτερικόν τών στενών παρά τήν Ψυττάλειαν άποκλεισμόν, διότι 
κατωτέρω ομοίως τής λέξεως «πορθμός» ποιείται χρήσιν προκειμένου 
περί τών περί τήν Ψυττάλειαν στενών, λέγων2 «Αιγινήται ΰποστάντες 
έν τώ πορθμώ » (κατά τήν στιγμήν τής τροπής). 

19. Ή μέχρι Μουνιχίας κατοχή τής θαλάσσης διά πλοίων, ήτις γενι-
κώς παρουσιάζεται δυσεξήγητος, σκοπόν είχε, καθ' ημάς, τήν διατή-
ρησιν τής επαφής μετά τοΰ έν Φαλήρω και Α τ τ ι κ ή γενικοΰ αρχη-
γείου έκ τής πληθύος τών πλοίων επιτρεπομένη, φανερώς δέ υπονοεί 
ότι τοιαύτη επαφή δέν ήδύνατο νά τηρηθή διά τών ενδιαμέσων αττ ι -
κών ακτών τής πειραϊκής χερσονήσου και τών έναντι τής Σαλαμίνος. 
Εντεύθεν δύναται τις νά συμπεράνη ότι ό περσικός στόλος έν τή πρός 
άποκλεισμόν διατάξει αύτοΰ έτηρεϊτο μακράν τών ακτών γενικώς και 
επομένως δέν θά ειχεν εισέλθει εις τό στενόν, οπόθεν τήν έν λόγω έπαφήν 
ήδύνατο κάλλιον νά διατηρή διά ξηράς 3 . 

1 Έν σχέσει προς το κείμενον τοϋ Αισχύλου το «πάννυχοι δή διάπλοον καβί-
στασαν» (Πέρσ. 385) δέν δύναται νά θεωρηθή ώς εννοούν τον νυκτερινόν εΐσ-
πλουν, διότι τό «διάπλους» δέν σημαίνει μέσω στενών πλουν, άλλά διάνυσιν από 
τόπου εις τόπον θαλασσίου αποστήματος. 

2 VIII 91. Και ο du Sein ομοίως παραδέχεται (Hist, de la Marine 
vol 1 p. 110). — 3 Ή ΰπόθεσις τοϋ Bauer ότι τά περσικά πλοία εΐνον αγκυ-
ροβολήσει έν καιρώ νυκτός πιθανώς δέ καϊ άνελκυσθή εις τήν ξηράν κατά μήκος 
τών μετά τήν Μουνιχίαν αναπεπταμένων αττικών ακτών, αναμενόμενου μάλιστα 
τοϋ έχθροϋ, φαίνεται ασταθής, αντικείμενη και πρός τόν Grote. 
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20. Σχετικώς πρός τό κείμενον τοΰ Ηροδότου παρατηρητέον ότι ή 

λέξις «τεταγμένοι» φέρεται άναφορικώς πρός δοθείσας έκ τών προτέρων 

ΰπό τοΰ Ξερξου διαταγάς, αϊτινες έπιτακτικώτερον διατυποΰνται παρ' 

Αισχύλω, ένθα τό «τάξαι» πιθανώς νά παρήγαγε τό «τεταγμένοι», 

όπερ συμβιβάζεται πρός τήν ύπόθεσιν τοΰ τε S i h l e r και τοΰ B a u e r . 

Μνηστέον επίσης ότι τής λέξεως «άνήγον» ποιείται o Ηρόδοτος χρήσιν 

άντΐ τοΰ «ανέπτυξαν», δηλαδή εις τόν εν Φαλήρω ήγκυροβολημενον 

στόλον έδωκαν κίνησιν κυκλωτικήν αναπτύξεως (§ 28), ώς επίσης ότι «τό 

άπ' έσπερης κέρας» άναφερεται εις τόν έν Φαλήρω ήγκυροβολημενον στό-

λον πρo τής κινητοποιήσεως αύτοΰ και ουχί εις τόν μετέωρον κατόπιν 

γενόμενον και πρός άποκλεισμόν διατεταγμένον περσικόν στόλον, ώς ισχυ-

ρίζεται ό B a u e r 1 . 

21. Διά τών μέτρων τούτων ό Ξέρξης είχε τελείως πολιορκήσει τούς 

"Ελληνας 2 κατά μέν ξηράν διά τών έν τή απέναντι ακτή έστρατοπε-

δευμένων πεζικών δυνάμεων, κατά θάλασσαν δέ διά τοΰ παρά τάς εξό-

δους φρουροΰντος στόλου του, τόν όποιον ό ναύαρχος J u r i e n de la 

G r a v i e r e 3 θεωρεί ήγκυροβολημένον παραδόξως παρά τήν άνατολικήν 

πλευράν τής νήσου κατά τήν νύκτα, άφοΰ ολίγα μόνον μέρη τοΰ βυθοΰ 

παρά τήν άκτήν ταύτην παρέχουσιν άγκυροβόλιον 4 και τοΰτο ανεπαρκές 

δι' ύπερεξακοσίας τριήρεις, ό δέ λοιπός παρ'αυτήν χώρος, υπέρ τάς 30 

οργυιάς έχων βάθος, παρέχει άγκυροβόλιον πάντη άκατάλληλον. Βεβαιό-

τατον λοιπόν είναι, ώς παραδέχεται και ό Gro te 5 , ότι ό περσικός στό-

λος διήλθε τήν νύκτα φρουρών παρά τά στόμια, μένων, ώς κοινώς λέγου-

σιν, εις τά κουπιά. 

Άνέμενον δέ οi Πέρσαι, 

καϊ νυξ έχώρει κ' ου μάλ' "Ελλήνων στρατός 6 

κρυφαιον εκπλουν ούδαμοϋ καθίστατο, 

λεγει ό Αισχύλος. Οί άποκλεισται δηλαδή τών στενών ούδαμόθεν, καίτοι 

ή νύξ παρήρχετο, έβλεπον τούς "Ελληνας άποδιδράσκοντας. 

1 Jahresh. des osterreich. Arch. Inst., Band IV, 1901. 
2 Όρθώς λίαν παρατηρεί τοΰτο ό κ. Ζάμπας ("Η έν Σαλαμίνι ναυμαχία — 

Παρνασσός τόμ. ζ' 1893, σελ. 757). — 3 "Ενθ. άν. — 4 Admiralty charts -
Salamis Strait. 805. Ό Κοϋρτιος ('Ελλ. "Ιστ. Μετάφρ. Λάμπρου, τόμ. Β', 
σελ. 319) φαίνεται μή εχων τελείαν γνώσιν τής ακτής υπό ύδρογραφικήν επο-
ψιν. — 5 Hist, of Greece vol. IV p. 479 — 6 Αίσχ. Πέρσ. 387. 
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22. Ή ειδησις τέλος ήν παρέχει ήμϊν ό Διόδωρος1 περί τής απο-
στολής τής αιγυπτιακής μοίρας έκ διακοσίων πλοίων, ήτις ήρίστευσεν 
έν Άρτεμισίω, πρός τόν μεγαρικόν πορθμόν, φαίνεται τελείως πρός τήν 
τακτικήν τοΰ Ξέρξου συμβιβαζομένη τοΰ άποκλείειν καί καταλαμβάνειν 
τά νώτα τοΰ έχθροΰ 2. Ή τοιαύτη δέ κίνησις, περί ής ουδαμώς σιωπά, 
ώς πολλοί ΰπέλαβον, ό Ηρόδοτος (§ 18), και ήτις φαίνεται ότι άπετέλει 
έν τών σπουδαιότατων κεφαλαίων τής πτωχής τακτικής τοΰ Ξερξου, 
έφηρμόσθη ύπ' αύτοΰ καί έν Άρτεμισίω, οπότε πάλιν τόν αυτόν αριθμόν 
πλοίων είχεν αποστείλει πρός άποκλεισμόν τών Ελλήνων έξ Ευρίπου. 

Επειδή δέ ό τε "Ηρόδοτος3 καί ό Αισχύλος 4 φέρουσι τούς Αιγυπτίους 
έν τοις άποτελέσμασι μάλλον τής μάχης ουχί δέ καί έν τή περιγραφή 
αυτής, πιθανόν τήν πρωίαν άνακληθέντες οί Αιγύπτιοι έκ τοΰ πορθμού 
ον έφύλαττον νά έβράδυναν νά λάβωσι μέρος είς τήν μάχην, ταχθέντες 
έπ' ουράς καί μή λαβόντες ένεργότερον είς αυτήν μέρος, δι' όπερ καί 
φέρονται παρ' Ήροδότω κακιζόμενοι. 

Τήν άποστολήν τής μοίρας ταύτης παραδέχονται ό L e a k e 5 , ό 

G r u n d y 6 κλπ. 

Β ' 

Π Α Ρ Α Τ Α Ξ Ι Σ Τ Ω Ν Α Ν Τ Ι Π Α Λ Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ω Ν 

ΙΙΙ 

Διάφοροι περί τής παρατάξεως δοξασίαι. 

23. Άπό τοΰ σημείου τούτου άρχεται περίοδος μεγάλων αμφιβολιών, 

είς άς παρέχουσιν άφορμήν αυτά τά αρχαία κείμενα περί τής παρατάξεως 

τών δύο στόλων. Ό μέν "Ηρόδοτος 7 λέγει" «Κατά μέν δή Αθηναίους 

1 XI 17. — 2 Τήν άποστολήν ταυτην ό Jurien de la Graviere ενθ. άν, 
ευρίσκει επισφαλή- ό Grote (History of Greece, vol. IV p. 176, note) 
φρονεί ότι διά τής κατά μήκος τών αττικών ακτών αναπτύξεως (§ 24) τοΰ 
δεξιοΰ τών Φοινίκων πρός κύκλωσιν έξ Έλευσΐνος ό "Ηρόδοτος υποθέτει τούς 
"Ελληνας καλώς άποκεκλεισμένους.—3 VIII 100. — 4 Πέρσ. 311. 

5 The demi of Attica vol. II p. 250 — 6 "Evθ. άν vol XVII 489 p. 
233. — 7 Ήρόδ. VIII 85. 
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έτετάχατο Φοίνικες" (ούτοι γάρ ειχον τό πρός Έλευσϊνός τε καί έσπέ-

ρης κέρας)" κατά δέ Λακεδαιμονίους Ίωνες" ούτοι δ' είχον τό πρός τήν 

ήώ τε καί τόν Πειραιά». Ό δέ Διόδωρος1" «τό μέν εύώνυμον κέρας 

έπειχον Αθηναίοι καί Λακεδαιμόνιοι πρός τό τών Φοινίκων ναυτικόν 

άντιταχθησόμενοι Αίγινήται δέ καί Μεγαρείς τό δεξιόν κέρας 

άνεπλήρουν» καί περαιτέρω «οί μέν ουν τούτον τόν τρόπον συνταχθέν-

τες έξέπλευσαν καί τόν πόρον μεταξύ Σαλαιμϊνος καί "Ηρακλείου κατεί-

χόν», ένώ ό Αισχύλος ούδεμίαν δίδει παράταξιν. 

Τ ά δύο πρωτεύοντα επομένως κείμενα φαίνονται ουσιωδώς έκ πρώ-

της όψεως αντικείμενα. Έντεΰθεν άλλοι μέν κακώς τόν Ήρόδοτον 

έρμηνεύσαντες καί έπ' αυτού μόνου στηριχθέντες, προεξάρχοντος τοΰ 

Grote 2 , παρεδέχθησαν τήν περσικήν παράταξιν έπί τής αττικής 

ακτής έρείδουσαν τά νώτα, έχουσαν τό μέτωπον πρός νότον αποβλέ-

πον, καί τούς μέν Φοίνικας είς τό κέρας τό πρός Ελευσίνα καί 

δυσμάς, όπως άντιμετωπίσωσι τούς Αθηναίους, τούς δέ Ίωνας εις το 

πρός Πειραιά καί ανατολάς, όπως άντιμετωπίσωσι τούς Λακεδαιμονίους. 

Τήν τοιαύτην παράταξιν παραδέχονται διήκουσαν άλλοι μέν μέχρι τής 

νησϊδος τοΰ Ά γ . Γεωργίου, άλλοι δέ υπέρ τήν Λέρον. Ούτοι σχεδόν 

καθ' ολοκληρίαν άπορρίπτουσι τήν πληροφορίαν τοΰ Διόδωρου 3 . 

Ά λ λ ο ι πάλιν τόν Διόδωρον έγκολπωθεντες προεξάρχοντος τοΰ καθη-

γητού L o o s c h c k e 4 καί τόν Ήρόδοτον ελέγχοντες παρεδέχθησαν τήν 

1 Διόδ XI 13.—2 Grote ενθ. άν. vol. IV ρ. 480. Τήν αυτήν γνώμην περί 
τής παρατάξεως τών στόλων εχουσιν επίσης ό Busolt (Griech. Gesch. I 177), 
ο Cox (Hist. of Greece vol. I p. 538), ό Hauvette (Herod, historien 
des guerres mediques p. 415), ό Curtius ("Ελλ. Ίστορ. Μετάφρ. Λάμπρου 
Β' σ. 395), ό Leake [The demi of Attica vol II p 259) κλπ , ώς επίσης 
καί οί ημέτεροι Λάμπρος, Παπαρρηγόπουλος, Ράδος κλπ. Σημειωτέον ότι 
ή παραδοχή τής τοιαύτης παρατάξεως έξ ανάγκης παρήγαγε τήν ύπόθεσιν τοΰ 
νυκτερινού εισπλου (§ 13 καί εφεξής). 

3 Τίνες μάλιστα ισχυρίζονται ότι άμφότεραι αί παρατάξεις συμπίπτουσι. 
Τοΰτο, έκτος τών λόγων οτι είχε και ό Ηρόδοτος τά αυτά τοπικά σημεία 
(Ήράκλειον και Σαλαμίνα) οπως όρίση τήν παράταξιν του και δεν είχεν ανάγ-
κην νά άνατρέξη είς κοσμογραφικούς ορισμούς (§ 26), διά πολλούς λόγους είναι 
άνακριβές (Loeschcke, Sihler κλπ.). 

4 Loeschcke (Ephoros-Studien-Die Schlacht bei Salamis-Jahrb. f. 
cl. Phil. 1877 σελ. 26). Όμοίαν δέ γνώμην εχουσι καϊ ό Beloch (Griech. 
Gesch. 1893, 8. 376), ό Du Sein (Histoire de la Marine vol. I p. 112). 
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όλην έλληνικήν παράταξιν τών Αιγινητών και Μεγαρέων κατεχόντων τό 

δεξιόν άποβλέπουσαν πρός νότον και άπό Κυνοσούρας εις τόν λιμένα τών 

Φωρών διήκουσαν, τών Περσών έξω τοΰ στομίου παραταχθέντων, ούτως 

ώστε ή Ψυττάλεια μεταξύ τών δύο παρατάξεων νά εύρεθή 1. 

Μέσην όδόν ακολουθών ό G o o d w i n 2 επεχείρησε τον συνδυασμόν 

τών δύο κειμένων παραδεχθείς τήν έλληνικήν παράταξιν διήκουσαν άπό 

τής παρά τό σημερινόν Αμπελάκι άκρας τής Σαλαμίνος πρό τό λεγό-

μενον Πέραμα, κατά τήν μάχην δέ μεταβληθεϊσαν ολίγον ένεκα τής 

προελάσεως ολοκλήρου μεν τής παρατάξεως, ιδία δέ τοΰ δεξιού αυτής 

πρός τήν Κυνόσουραν. Ή παράταξις όμως αύτη θέλει τό Ήράκλειον 

παρά τό σημερινόν Πέραμα, όπερ ανακριβές (§ 5), και δίδει άνάπτυξιν εις 

τήν έλληνικήν παράταξιν ουχί μείζονα τών 1600 μέτρων, ήτοι ανεπαρκή 

(§ 10), διήκουσαν δέ άπό βορρά εις νότον, ένώ ό Ηρόδοτος αναφέρει 

ταύτην άπό εσπέρας πρός ήώ (§27) . Έπί τώ αύτώ σκοπώ ό D u n -

cker 3 παρεδέχθη τόν περσικον στόλον περιβαλόντα έξωτερικώς κύκλω 

τήν Σαλαμίνα και διά τοΰ Μεγαρικοΰ πορθμού είσπλεύσαντα και παρα-

ταχθέντα ηγουμένων τών Φοινίκων κατά μήκος τών αττικών ακτών, 

ΰπόθεσιν όλως απίθανον. 

Ό J u r i e n de la G r a v i e r e 4 τέλος καί ό T h i r l w a l l 5 φαίνονται 
απέχοντες νά όρίσωσι τό πεδίον τής μάχης ακριβώς, άφήνουσι δέ μόνον 

νά ύπονοηθή ήμερινός είσπλους, ένώ ό B r e i t u n g 6 παραδέχεται πρώ-

τον τήν πρός τό Ήράκλειον παράταξιν λαβόντας τούς "Ελληνας και 

κατόπιν ώς διά στρατηγήματος άνακρουσθέντας καϊ έλκύσαντας τούς 

1 Κατά τής υποθέσεως ταύτης δριμέως άντεπεξήλθον ό Sihlier (The bat-
tle of Salamis-Trans, of the Amer. Phil . Assoc. 1877. p. 119), ιδία 
δέ ό Busolt (Rhein. Mus. f. Phil. 1883. s. 629), κυρίως διότι αναγκάζεται 
ό Loeschcke νά γράψη Σαλαμίνος άντΐ Έλευσϊνος έν Ηροδ. VIII 85 και 
διά τήν έσφαλμένην έπωνυμίαν τών κεράτων, εις ην κατ' ανάγκην άγει ή υπό-
θεσις τοϋ Loeschcke ένεκα τής κακής ερμηνείας τοϋ μνησθέντος εδαφίου 
τοϋ Ηροδότου (§ 23). 

2 Goodwin-The battle of Salamis (Papers of the Am. School of 
Clas. Studies at Athens vol. I p. 239). Τήν γνώμην τοϋ Goodwin ήσπά-
σθη εσχάτως καϊ ό Grundy (The account of Salamis in Herodotus-Journ. 
of Hellen. Studies 1897 XVIII p. 230) 

3 Gesch. des Alt. IV 793.— 4 "Evθ. άν. vol. I p. 59. 
5 A history of Greece vol II p. 303 καϊ 307. 
6 Zur Schlacht bei Salamis-Neue Jahrb. CXXIX 1884. 859. 
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ΙΙέρσας εις τό στενόν, έ'νθα διά τήν δυσχέρειαν περϊ τόν χειρισμόν έ'νεκα 
τοΰ πλήθους τών πλοίων συνέτριψαν αυτούς. 

24. Τινές ήλεγξαν ώς ανακριβές τό εν ή τό έτερον τών κειμένων ό 
B u s o l t 1 διαψεύδει τόν Διόδωρον καί ό L o e s c h c k e 2 τόν Ηρόδοτον. 
Η διάψευσις όμως τής ετέρας τών δύο ιστορικών πηγών, όσον και άν 
είναι εύκολος, φαίνεται εις ημάς τουλάχιστον πραξις αυτόχρημα τολμηρά. 

Ημεϊς αμφότερα τά κείμενα ταΰτα θεωροΰμεν έξ ίσου αξιόπιστα καί 
ακριβή μετά μόνης τής διαφοράς ότι έκάτερον τούτων θεωροΰμεν άναφε-
ρόμενον εις διάφορον χρονικόν σημεϊον τής προόδου τών πολεμικών επι
χειρήσεων, θελομεν δέ δείξει ότι ή μεν τάξις τοΰ Ηροδότου δέν είναι 
ειμή τάξις αγκυροβολιάς, ένώ ή τάξις τοΰ Διόδωρου άφορα είς τήν 
μάχην, συνδεόμενη μετά τής πρώτης διά τής κινήσεως τών στόλων, ήν 
παρέχει ήμϊν ό Αισχύλος. 

IV 

Α Περίοδος. — Παράταξις Ηροδότου.-- Τάξις αγκυροβολιάς 

καϊ άπάρσεως (πρό τής μάχης). 

25. Τά εδάφιον όπερ δίδει τήν παράταξιν καθ' Ηρόδοτον, θεωροΰ-
μεν άξιον ιδιαιτέρας όλως μελέτης" έχει δε τοΰτο ώς εξής : «κατά μέν δή 
Αθηναίους έτετάχατο Φοίνικες (ούτοι γάρ ειχον τό πρός Έλευσϊνός τε καί 

έσπερης κερας)" κατά δέ Λακεδαιμονίους "Ιωνες' ούτοι δ' είχον τό πρός 
τήν ήώ τε καί τον Πειραιά». 

Έν πρώτοις παρατηρητέον ότι, ένώ ό Ηρόδοτος τήν έπωνυμίαν τών 
κεράτων τής παρατάξεως του αποδίδει είς τούς "Ελληνας, οί θιασώται 
τής κατά μήκος τών στενών άντιπαρατάξεως τών στόλων τουναντίον έν 
τώ ανωτέρω έδαφίω θεωροΰσιν άποδιδομένην είς τούς Πέρσας, δηλαδή 
διά τοΰ «ούτοι» έννοοΰσι τούς Φοίνικας καϊ Ιωνας, τό δέ «γάρ» θεω-
ροΰσιν έπεξηγηματικόν, έρμηνεύοντες αυτό διά τοΰ δηλαδή 3 . 

"Ας επιτραπή όμως ήμϊν τήν τοιαύτην άπόδοσιν τής παρατάξεως νά 
θεωρήσωμεν έσφαλμένην. Ή άπό Έλευσϊνος καί εσπέρας πρός ηώ καί 

1 Rhein. Mus. 1883. 629. 
2 E p h . - S t u d . - J a h r b f cl. Phil 1877. 30. 
3 Διά τής τοιαύτης αποδοχής άγεται ό Ήρόδ. προς τον Διόδ. (Busolt-Rhein. 

Museum 1883. 628), άλλ' ή Ολη παράταξις δέν ανάγεται άπό Ηρακλείου είς 
Σαλαμίνα. 
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Πειραιά παράταξις τοΰ Ηροδότου δεν αναφέρεται ειμή μόνον είς τούς 
"Ελληνας, ουχί δέ είς τούς Πέρσας, ώς γενικώς πιστεύεται. Αί λέξεις 
«ούτοι γάρ», τοΰ γάρ όντος αιτιολογικού καί ουχί επεξηγηματικού, δέον 
νά άποδοθώσιν είς τούς Αθηναίους καί τούς Λακεδαιμονίους, οϋχι δέ 
είς τούς Φοίνικας καί τούς Ίωνας. Δέον δηλαδή τό ανωτέρω χωρίον νά 
έρμηνευθή ώς έξης : Πρός άντιμετώπισιν τών Αθηναίων ώρίσθησαν οί 
Φοίνικες, διότι ούτοι, δηλαδή οί Αθηναίοι, κατείχον τό κέρας τής ελλη-
νικής παρατάξεως τό πρός τήν δύσιν καί τήν Ελευσίνα - πρός άντιμε-
τώπισιν δέ τών Λακεδαιμονίων οί "Ιωνες, διότι ούτοι, δηλαδή οί Λακε-
δαιμόνιοι, κατείχον τό κέρας τό πρός τόν Πειραιά καί τήν άνατολήν. 

Διά τής τοιαύτης ημών ερμηνείας τοΰ έν λόγω εδαφίου ή άπό ήοΰς 
είς έσπέραν καί λοιπά παράταξις τοΰ Ηροδότου ανάγεται πρό τής 
μάχης καί αναφέρεται είς μόνους τούς "Ελληνας, οΐτινες ούτως αποχω-
ρίζονται τελείως τών Περσών. Διά τοΰ εδαφίου τούτου παραδεχόμεθα 
οτι οί "Ελληνες θεωροΰνται πολύ πρό τής μάχης, ένώ ακόμη ήσαν 
αγκυροβολημένοι, ταυτοχρόνως δέ θεωρείται καί προδιάταξίς τις τών 
Περσών, ευρισκομένων ακόμη είς τάς θέσεις τοΰ αποκλεισμού έκτος τοΰ 
στομίου καί μή είσπλευσάντων εισέτι, πρός συγκρότησιν τοΰ στόλου των 
διά τήν μελετωμένην έπίθεσιν. 

Καί όσον μέν άφορα είς τούς Πέρσας, ό Ηρόδοτος διά τοΰ έν λόγω 
εδαφίου 85 θεωρεί προδιάταξιν τοΰ στόλου αυτών πρός εϊσπλουν, 
προοδιοριομον έκ τών προτέρων τίνες έξ αυτών κατά τίνων θά έπιτε-
θώσιν έκ τών Ελλήνων. Πράγματι δέ ούτος διά τοΰ «τάσσεσθαι» τοΰτο 
εννοεί, ώς φαίνεται καί έκ τής χρήσεως τοΰ «τεταγμένοι» έν έδαφ. 76, 
προκειμένου περί τών αποκλειστικών μέτρων, άτινα έλάμβανον οί Πέρ-
σαι κατά τών Ελλήνων 20), χωρίς νά συσχετίζη τάς προδιατάξεις, 
άς εκφράζει διά τοΰ «τάσσεσθαι», πρός τήν πραγματοποίησιν τοΰ σκοποΰ 
όν έπιδιώκουσιν, ώς φαίνεται καί έκ τοΰ «άπέπεμπον τών νεών τάς 
ταχθείσας» προκειμένου περί τών πλοίων, άτινα εστάλησαν πρό τής 
ναυμαχίας έπ' Άρτεμισίω προς κύκλωσιν τών "Ελλήνων έξ Εύριπου, 
ήτις ομως δέν έπραγματοποιήθη τής τρικυμίας καταστρεψάσης τήν 
άποσταλείσαν μοίραν. 

Ή έκ τών προτέρων καθόρισις ή μάλλον προδιάταξις αναλόγως τής 
μαχιμότητος τών διαφόρων τμημάτων τής εχθρικής παρατάξεως, ού 

1 Ήρόδ. VIII 7. Όμοίως VIII 13. 
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μόνον παρά Διοδώρω καί γενικώς θεωρείται αναγκαία, άλλα και παρ 
Ήροδότω τά μάλιστα σπουδαία. Ούτως έν τή παρ' Ήροδότω περιγραφή 
τών προκαταρκτικών τής έν Πλαταιαϊς μάχης βλέπει τις, μετα πόσης 
προνοίας 1 τάσσει ό Μαρδόνιος τούς πολυαριθμοτέρους Πέρσας εναντίον 
τών Λακεδαιμονίων ώς ισχυρότερων, μετά πόσης δέ επιμονής ό μέν 
Μαρδόνιος ήθίλεν είς τούς Λακεδαιμονίους νά αντιπαράταξη τούς ιδία 
Πέρσας 3 , ό δέ Παυσανίας διά παντός τρόπου επεδίωκε τήν κατ' αυτών 
άντιπαράταξιν τών Αθηναίων, οΐτινες ειχον πείραν τοΰ τρόπου καθ'όν 
μάχονται ούτοι έκ τής έν Μαραθώνι μάχης. Καί τάς διαφόρους ταύτας 
αντιπαρατάξεις διά τοΰ «τάσσεσθαι» εκφράζει ό Ηρόδοτος πολύ πρό 
τής μάχης. 

"Ωστε τοιαύτην προδιάταξιν έκ μέρους τών Περσών θεωρεί ό "Ηρό-

δοτος έν τώ είρημένω έδαφίω 85, χωρίς νά συσχετίζη αυτήν ποσώς πρός 

τήν στιγμήν τής μάχης, ώς έν Πλαταιαίς. Ή τ ο δέ δυνατή ή έκ μέρους 

τών Περσών τοιαύτη προδιάταξις, διότι ούτοι κάτοχοι τής απέναντι 

αττικής ακτής έβλεπον πάσας τάς θέσεις τών "Ελλήνων καϊ συμφώνως 

πρός ταύτας προδιέταξαν τόν στόλον των αναλόγως τής μαχιμότητος 

τών ελληνικών τμημάτων, πρός έπίθεσιν διά τόν έπικείμενον εϊσπλουν. 

26. Ήσαν δέ αί θέσεις αύται τών "Ελλήνων ουχί αί θέσεις αυτών 

κατά τήν μάχην, άλλ' έκεϊναι καθ' άς έφησύχαζον ήγκυροβολημένοι έν 

Σαλαμϊνι, είς τάς όποιας άφορα τό χωρίον τοΰτο. Αληθώς δέ δι ' όλων 

τών παρατάξεων πρός μάχην άς ό Ηρόδοτος δίδει διά τοΰ «τάσσε-

σθαι», θεωρεί πάντοτε τάξεις έν στάσει, άναφερομένας δέ είς χρόνον 

πολύ προγενέστερον τής μάχης. Ούτω διά τήν παράταξιν τοΰ Μαρδο-

νίου έν Πλαταιαίς λέγει" « Ώ ς δέ άρα πάντες οί έτετάχατο » 3 , καίτοι ή 

παράταξις αύτη έγένετο ημέρας πολλάς πρό τής μάχης, μετεβλήθη δέ 

κατόπιν. Προκειμένου όμως νά δηλώση παράταξιν διά τήν στιγμήν τής 

μάχης ώς έν Μαραθώνι, συνοδεύει ταύτην διά τοΰ «ώς συμβαλέοντες» 4 . 

"Οσάκις δέ θέλει νά θέση παράταξιν στόλου ήγκυροβολημένου, άξιοπαρα-

τήρητον είναι ότι ακριβώς τοΰ «τάσσεσθαι» καί τών αυτών προσδιορισμών 

τών σχετικών πρός τά σημεία τοΰ ορίζοντος «άπ' έσπέρης» και «πρός 

ήώ» ποιείται χρήσιν. Ούτω προκειμένου περί τοΰ έν Λάδη ίωνικοΰ στό-

λου καί τής παρατάξεως ήν είχεν ούτος ήγκυροβολημένος 5, τών αυτών 

1 Αυτόθι IV 31.— 2 Αυτόθι IX 46. — 3 IX 33. — 4 Ήρόδ VI 111 
3 Ήρόδ. VI 8. 



522 Η E N Σ Α Λ Α Μ Ι Ν Ι Ν Α Υ Μ Α Χ Ι Α 

ποιείται χρήσιν ορισμών1 «άπ' έσπέρης» και «πρός ήώ» τών κεράτων, 

ώς επίσης καί τοΰ ρήματος τάσσεσθαι, λέγων «έτάσσοντο δέ ώδε' τό 

μεν πρός τήν ήώ ειχον κέρας τελευταίοι δέ έτάσσοντο έχοντες 

τό πρός τήν έσπέραν κέρας . . . · » , καίτοι ό στόλος εκείνος παρέμεινε 

επί έπταήμερον άπρακτων καί αναγόμενος έν άρχή καθ' έκάστην χά-

ριν γυμνασίων ΰπό Διονύσιον τόν Φωκαέα, ναυτικόν καί καταδρομέα 

άξιον λόγου. 

Παρατηρητέον επίσης ότι ουδέποτε προκειμένου περί στόλου ναυμα-

χοΰντος καϊ επομένως κινουμένου ορίζει τήν παράταξιν κοσμογραφικώς, 

ώς π. χ. προκειμένου περί τής έπ' Άρτεμισίω ναυμαχίας 2 . 

27. Τήν τοιαΰτην έλλειψιν προσδιορισμού τών διευθύνσεων τών παρα-

τάξεων πρός μάχην, τουναντίον δέ τήν άναγραφήν τών τάξεων αγκυ-

ροβολιάς ευκόλως δύναται τις νά έννοήση, αναλογιζόμενος ότι ή παρά-

δοσις, έπι τή βάσει τής όποιας εγραφεν ό Ηρόδοτος, εΰκολώτερον δια-

σώζει τάξιν έν στάσει ή έλιγμόν και κίνησιν. Διότι ή διάσωσις έκ 

παραδόσεως κινήσεως ή ελιγμού, όστις όλίγιστον μόνον χρόνον διήρκεσεν, 

απαιτεί όπως πάντα τά πρόσωπα, δι ' ών διέδραμεν ή παράδοσις μέχρις 

ού φθάσει είς γνώσιν τοΰ ίστορικοΰ, ώσιν έφωδιασμένα διά παραστατικής 

δυνάμεως, αντιλήψεως ταχείας και μνήμης ευκόλως άποτυπούσης, άφ' 

ετέρου δέ απαιτεί τελείαν γνώσιν τής σχετικής τοπογραφίας καϊ εί δυνα-

τόν έπιτόπιον άφήγησιν, προσόντα τουτέστιν άτινα σπανίως συναντά τις 

καί έπί αυτόπτων μαρτύρων έτι, ουδέποτε δέ σχεδόν έπί πάντων τών 

ποικίλων αγωγών τής παραδόσεως. Τουναντίον όμως παράταξίς τις έν 

στάσει, καθ'ήν έπί ημέρας ολόκληρους παρέμεινεν ό στόλος, ώς ή τής 

αγκυροβολιάς, ευκόλως άποτυποΰται είς τήν μνήμην τών διαφόρων ατό-

μων άτινα έχρησίμευσαν ώς φορείς τής παραδόσεως. 

"Αλλως τε ή παράταξις τοΰ Ηροδότου φέρεται σύμφωνος καί πρός 

τήν τάξιν τής αγκυροβολιάς τοΰ έλληνικοΰ στόλου, καθ' ήν οί Αθηναίοι 

τό έσώτερον, οί δέ Λακεδαιμόνιοι τό εξώτερον πρός τήν Κυνόσουραν 

κατέσχον τής ελληνικής παρατάξεως (§ 12) 3 . 

1 Ήρόδ. VIII 85. Weissenborn-Der Aufstand der Jonier. 
2 Ήρόδ. VIII 10 καί 16. 
3 Ό Bauer (Jahresh. des osterr. Arch. Instit. in Wien, Band 

IV 1901), παραδεχόμενος τόν έλληνικόν στόλον όλόκληρον ηγκυροβολημεvov 
έν τω νοτίω της Πούντας όρμίσκω, τω έν τοις τείχεσι τής αχαίας Σαλαμίνος 
περιλαμβανόμενα), σφάλλεται μεγάλως. Ό ορμίσκος εκείνος προωρισμένος νά 
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Έ κ τής τοιαύτης ερμηνείας τοΰ έν λόγω εδαφίου παρίσταται ή 

ανάγκη τής αναφοράς αύτοΰ είς έτερον σημείον τής διηγήσεως, προ τής 

μάχης αναμφιβόλως, ή είς εκείνο εις ό είναι νΰν παρεμβεβλημένον. 

Αληθώς δέ τό εδάφιον τοΰτο όλόκληρον φαίνεται άσυνδέτως παρεμ-

βεβλημένον έν διακοπή τής σειράς τής όλης διηγήσεως, ένώ μάλλον έν 

άρχή ήτο ή θέσις του, ώσεί ό Ηρόδοτος παρενέβαλε αυτό ώς πληρο-

φορίαν κατόπιν ληφθείσαν, οΐαν πρός συμπλήρωσιν συνήθως σπεύ-

δει τις νά καταχώριση, σφαλλόμενος ενίοτε είς τήν ακριβή έκλογήν τής 

καταλλήλου πρός τοΰτο θέσεως, άφοΰ άλλως τε αξιομνημόνευτα τής 

περιλαμβάνη μόνον τά πλοία τών Σαλαμινίων, καί άπό τής ξηράς ετι όρώμενος 
φαίνεται ανεπαρκής δι όλον τόν έλληνικόν στόλον.Έκτος όμως τούτου τό βορειο-
δυτ. μέρος τοϋ όρμίσκου τό αποβλέπον προς τό ιερόν τοϋ 'Αγίου Ιωάννου, είναι 
πλήρες βράχων υπό τήν έπιφάνειαν, έν καιρώ ρηχίας αποκαλυπτομένων, καί αβα-
θέστατον οπως παράσχη άγκυροβόλιον ή έπιτρεψη τήν δέσιν πρυμνησίων έπι 
τής ακτής ή τήν ανέλκυσιν τών πλοίων έπ'αυτής. Άλλως τε τοΰτο ητο ήκι-
στα σύμφορον, αναμενόμενου τοΰ έχθροΰ. Καί κατά τήν αρχαιότητα δέ φαίνε-
ται ότι οί νεωσοικοι καί ή όρμισις τών πλοίων τών Σαλαμινίων έγίνετο πρός τό 
νότιον μέρος τοϋ ορμίσκου, δυτικώτεοον τών σωζόμενων ιχνών αρχαίων τειχών, 
άφοΰ πρός τό βορειοδυτικόν τοΰτο αβαθές μέρος τοΰ Ορμου τά ίχνη τών τειχών 
φαίνονται πολύ πλησίον τή ακτή, εις ένδειξιν ότι αύτη ήτο άχρηστος διά τήν 
ΰπηρεσίαν τών πλοίων. Αποκλεισμένου λοιπόν τοϋ μέοους τούτου τοΰ ορμίσκου, 
τοΰ ενός τετάρτου περίπου αύτοΰ, δέν απομένει ειμή μικρά έκτασις θαλάσσης 
πρός άγκυροβολίαν τών πλοίων, άτινα κατ' ανάγκην ώφειλον νά εΰρίσκωνται 
έπ' άγκυρας ώς έπί τό πλείστον, άφοΰ μικρόν μέρος τής άχτής παρέχει δέσιν 
πρυμνησίων, ήτις αποκλείεται παρά τό βορειοδυτικόν μέρος τοϋ ορμίσκου Πλοίον 
Ομως μήκους περί τους 100 πόδας τουλάχιστον, ώς ήσαν αί άρχαίαι τριήρεις, ήγκυ-
ροβολημένον είς 2—3 περίπου όργυιάς τουλάχιστον, απαιτεί κύκλον τουλάχιστον 
70 μέτρων διαμέτρου. Ούτως όμως περιορισθέντος τοΰ χώρου, τό μέν μήκος τών 
ακτών τών έπιτρεπουσών τήν δέσιν πρυμνησίων δέν υπερβαίνει τά 1500 μέτρα, 
όπερ επιτρέπει την πρυμνοδέτησιν ουδέποτε πλειόνων τών 140 πλοίων έν μαθη-
ματική άκριβεία αφισταμένων αλλήλων καί έπί τή υποθέσει ότι κατεϊχον 10,5 
μέτρων διαμέτρου χώρον έκαστον. Ό δέ λοιπός χώρος δέν ήδύνατο νά περιλάβη 
έπ' άγκυρας πλείονα τών 50 πλοίων."Ωστε 100 μόνον πλοία ήδύνατο νά περι-
λάβη ολόκληρος ό ορμίσκος ήγκυροβολημένα, μετά μαθηματικής ακριβείας ήτις, 
δυνάμεθα νά βεβαιωσωμεν, αποτελεί όνειρον έν τή κατά θάλασσαν πράξει. Ωστε 
ολόκληρος ό στόλος αναμφιβόλως καί έχτός τοϋ ορμίσκου τούτου ήτο ήγκυρο-
βολημένος. Καί αυτή δέ ή θέσις τοΰ Πολυανδρείου, δεικνυομένη καί σήμερον, 
όθεν «αναγόμενοι έκράτησαν» (Θουχ. Β' 92. 4), ευρίσκεται έχτός τοΰ όομίσκου 
καί κατά τι πρός τήν Κυνόσουραν. 
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[λίγης γεγονότα αναφέρει μετά τήν παράταξιν ταύτην, εγκατεσπαρμένα 
ουχί κατά χρονολογικήν τάξιν καί κατά τήν σειράν τής διηγήσεως, 
άλλά ατάκτως, ώς άλλως τε γενικώς καί ό G r u n d y (§ 1) εχει ήδη 
παρατηρήσει. 

Όφείλει τις δέ μάλλον νά παραδέχηται ότι ό Ηρόδοτος, μή ών στρα-
τιωτικός καί έκ παραδόσεων μετά πολλά ετη συγγραφών, δέν ήδυνήθη 
νά άναφέρη είς κατάλληλον χρονικόν σημεϊον τών πολεμικών επιχειρή
σεων γεγονός τ ι όπερ διεσωσεν αύτώ ή παράδοσις, ή νά διαψεύδη τήν 
έτεραν τών ιστορικών πηγών, ώς άλλοι έπραξαν. 

Τέλος παρατηρητέον ότι, ενώ ή καθόλου διήγησις παρ' Ήροδότω 
ούδαμοΰ φαίνεται στηριζομένη έπί τής τοιαύτης παρατάξεως καί μετ ' 
αυτής συμπλεκομένη, τουναντίον φαίνεται εύνοών ούτος τήν παράταξιν 
του Διόδωρου πρός μάχην (§ 32). Τό δέ γεγονός τής συμπλοκής τών 
Αθηναίων πρός τούς Φοίνικας δέν αναφέρεται είς τήν παροΰσαν άλλ' 
είς άλλην στιγμήν τής διηγήσεως (§ 39). 

Αποκλεισθέντος άλλως τε ανωτέρω τοΰ νυκτερινού εϊσπλου (§ 16), 
καθίσταται όλως αδύνατος ή σύγκρουσις τών στόλων, τών Ελλήνων 
εχόντων τήν παράταξιν του Ηροδότου 1 . Διότι οπως συμβή τούτο, οί 
Πέρσαι άν μέν πρό του λάβωσιν οί "Ελληνες τήν παράταξιν ταύτην 
εΐχον είσπλεύσει, βεβαίως δέν θά έπέτρεπον τήν ενώπιον των συνάθροι-
σιν καί τήν παρασκευήν καί άπαρσιν 350 περίπου πλοίων, έπιβίβασιν 75 
περίπου χιλιάδων Ελλήνων, άλλά θά συνέβαινεν ό τ ι κατόπιν έν Αιγός 
Ποταμοϊς 2 , αφού άλλως τε κατά τήν έπιβίβασιν τών Ελλήνων καί 
προπαρασκευήν αυτών ήτο ήδη ήμερα 3 - έάν δέ ύποτεθή ότι οί "Ελληνες 
είχον ήδη λάβει τήν τάξιν του Ηροδότου καί κατ ' αυτήν άνέμενον τόν 
εϊσπλουν τών Περσών, τότε βεβαίως δέν θά είχον τήν μακαριότητα νά 
άφήσωσι νά διέλθωσι πρό τών πρωρών των ύπερεξακόσια τουλάχιστον 

1 Είναι αληθές ότι αναφερονται οί Αθηναίοι πρός τους Φοίνικας συμπλεκό-
μενοι, άλλά τοϋτο συνέβη άφ'ου ή παοάταξις τών Ελλήνων μετεβλήθη ώς θέλο-
μεν ϊδει (§ 30). "Αλλως τε ή νησις τοϋ άγ. Γεωργίου καί ή παρ' αυτήν ρηχία 
μετά τής σκοπέλου, είς τό κέντρον τής άντιπαρατάξεως ευρισκομένη, θά κατείχε 
σπουδαίαν θέσιν ύπό στρατηγικήν έποψιν, άν τήν παράταξιν τοϋ Ηροδότου έχον-
τες συνεκρούοντο, ένώ οΰδαμοϋ αναφέρεται. 

2 Ξεν .Έλλ . Ι 2. 27.-Grote (History of Greece) IV 296. 
3 Και ό "Ηρόδοτος (VIII 83) καϊ ό Αισχύλος (Πέρσ. 392) μαρτυροϋσιν οτι 

ήτο ήδη ημέρα οτε έπέβησαν τών πλοίων οί "Ελληνες. 
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πλοία ανενόχλητα καί στρέφοντα τά πλάγια πρός τά ελληνικά έμβολα, 
άλλ' ουδέ αναφέρεται που τοιαύτη πρό τών ελληνικών πρωρών θρι-
αμβική παρέλασις τών Περσών 1. "Αλλως τό δεξιόν πρώτον θά συνε-
πλέκετο καί θά κατήρχετο του αγώνος καί ουχί τό άριστερόν τής περ-
σικής παρατάξεως, ώς πανταχόθεν εξάγετα ι 2 , θέλομεν τέλος ϊδει (§ 34) 
ότι οί Πέρσαι ουχί έν γραμμή παραγωγής άλλ' έν γραμμή μετώπου 
είσέπλευσαν. 

Τέλος καί ή ύπόθεσις τοϋ G o o d w i n (§ 23) φαίνεται εννοούσα τήν 
ήμετέραν δοξασίαν περί τής τάξεως τοΰ Ηροδότου ώς τάξεως αγκυρο-
βολιάς. Διότι ό G o o d w i n κατά τήν σύγκρουσιν παραδέχεται άντιπαρά-
ταξιν τών στόλων άπό βορρά είς νότον, μεταβληθεϊσαν πρός μάχην καί 
κλείουσαν τό στενόν. Ά ρ α ή άπό ήοΰς πρός έσπέραν παράταξις τοΰ 
Ηροδότου, ήν είχεν ό στόλος προηγουμένως, θά ήτο τάξις αγκυροβο-
λιάς, κατά τήν ύπόθεσιν ταύτην. 

Τόν πανταχόθεν άποκλεισμόν πληροφορηθέντες καί τήν προετοιμασίαν 
τοΰ έν τώ πελάγει κύκλω τών πόρων τής Σαλαμίνος περσικού στόλου 
γενομένην περί τήν χαραυγήν, άντιληφθέντες οί "Ελληνες, άφοΰ άπό 
τής Σαλαμίνος ήδύναντο νά βλέπωσιν όλόκληρον τό έξω πέλαγος, άρχι-
σαν καί ούτοι παρασκευαζόμενοι, έχοντες έτι τήν παράταξιν τοΰ Ηρο
δότου, πρό τοΰ ακόμη, ώς θέλομεν ϊδει (§ 28), ό περσικός στόλος 
κινηθή πρός έπίθεσιν. 

V 

Β' Περίοδος.—Κίνησις τοΰ Ελληνικού στόλου κατ Αισχύλον. 

28. Ό άγγελος, είς τό στόμα τοΰ οποίου άπό μέρους τών Περσών 
θέτει τήν διήγησιν ό Αισχύλος, είς ού τάς ποιητικάς εκφράσεις πάντοτε 
ανευρίσκει αύθεντίαν ό B a u e r , λέγει 3 -

1 Τό αδύνατον τής έν καιρώ ημέρας αντιπαρατάξεως τών στόλων έγεννησε 
τήν άτυχη δειχθείσαν ύπόθεσιν τοϋ νυκτερινοϋ εϊσπλου, οπως ακριβώς έξυπηρε-
τηθή ή κατά μήκος τής αττικής ακτής αντιπαράταξις τών δυο στόλων. 

2 Καί ό Αισχύλος, ώς παρατηρεί ό Wecklein, αναφερών έλληνικήν ναϋν έμβα-
λοϋσαν φοινικική, υπονοεί ότι αύτη ήτο αττική έν τή αριστερά, άφοϋ οί Α θ η -
ναίοι ήσαν απέναντι τών Φοινίκων. "Ομοίως παραδέχεται καί ό Sihler (op. cit. 
117), καίτοι ό "Ηρόδοτος θεωρεί πιθανόν οτι οί Αίγινήται ή οί Αθηναίοι κατήρ-
ξαντο τοϋ αγώνος. — 3 Πέρσ. 389 καί 401. 
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έπει γε μεντοι λευκόπωλος ήμερα 
πασαν κατέσχε γαίαν εϋφεγγής ίδεΐν, 
πρώτον μεν ήχει κέλαδος Ελλήνων πάρα' 
μολπηδόν ηύφήμϊσεν, όρθιον δ' άμα 
άντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 
ηχω 

Οοώς δέ πάντες ήσαν έκφανείς ίδεΐν. 

Η ήμερα δηλαδή είχεν ήδη ανατείλει διαυγής καί μέχρι τής στι-

γμής εκείνης οί Πέρσαι οϋδεμίαν είχον κάμει κίνησιν, άλλά πρώτον ήκου-

σαν τον παιάνα τών Ελλήνων, κατόπιν δ' είδον αυτούς. 

Εντεύθεν δύο τινά συμπεραίνομεν. Πρώτον ότι κώλυμα τ ι απέκλειε 

τήν θέαν είς τούς Πέρσας, καί τούτο αναμφιβόλως είναι ή Ψυττάλεια 

καί ή Κυνόσουρα, εξωθι τών όποιων εύρίσκοντο έτι οί Πέρσαι 1 . Δύναται 

τις δ' έπί πλέον νά συμπεράνη ότι καί είς ίκανώς μεγάλην άπόστασιν 

θά εύρίσκοντο οί Πέρσαι, άφοΰ δέν εβλεπον τούς Έλληνας ήγκυροβολη-

μένους. Πράγματι έπιτοπίως δύναται τις νά παρατήρηση ότι, ινα άπο-

κρύπτηται ή θέα τοΰ στενοΰ, πρέπει νά εΰρίσκηταί τις άρκούνκως προς 

νότον τής Ψυτταλείας. Δεύτερον δέ, όπερ καί σπουδαϊον, οτι οί "Ελληνες 

δέν άνέμειναν τούς Πέρσας, άλλά πληροφορηθεντες τήν έτοιμασίαν αυτών 

αμέσως παρεσκευάσθησαν καί έξέπλευσαν, ώς καί έν 'Αρτεμισίω 2 έπρα-

ξαν. Τοΰτο έκτος τοΰ ότι φαίνεται έκ τής σειράς τής διηγήσεως τοΰ 

Ηροδότου, όστις μετά τάς ετοιμασίας τών Ελλήνων καί τήν άφι-

ξιν τής νεώς ήτις «κατ' Αίακίδας άπεδήμησε», λέγει διά τούς "Ελληνας 

«Ένθαΰτα άνήγον τάς νέας πάσας οί "Ελληνες» 3 , έπί πλέον ιδία ύπο-

δηλοΰται έκ τοΰ Αισχύλου, ό όποιος πρώτον αφηγείται ότι οι Πέρσαι 

καθ' ό'λην τήν νύκτα άνέμενον καί ούδαμόθεν οί "Ελληνες έξέπλεον, 

κατόπιν δέ επιφέρει τούς ανωτέρω στίχους. Διότι ένώ ή ήμερα ήτο εύφεγ-

γής, έν τούτοις οί Πέρσαι, οϊτινες άνέμενον καθ' ολην τήν νύκτα, άκού-

ουσι τόν παιάνα τών Ελλήνων καί δέν βλέπουσιν αυτούς. Λαμβανομέ-

νης δ' ύπ' όψιν τής θέσεως τών μεν Περσών παρά τήν Ψυττάλειαν, 

τών δέ Ελλήνων παρά τό σημερινόν Αμπελάκι , είναι φανερόν Οτι, άν 

έκινοΰντο πρώτον οί Πέρσαι καί έπ' ελάχιστον, αμέσως θά εβλεπον όλό-

1 Τόν λόγον τούτον τής άποκρύψεως παραδέχονται και ό Goodwin (Papers 
of the Am. School at Athens vol I), ό Loeschcke (Eplior.-Stud.) κλπ. 
2 Ηρόδ. VIII 10, 16.— 3 Ηρόδ. VIII 83. 
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κληρον τό στενόν μέχρι τοΰ σημερινοΰ Ναυστάθμου. Δέν είδον όμως 

αυτούς, διότι οί μέν Πέρσαι δέν είχον ακόμη κινηθή, οί δ' "Ελληνες 

όπως καταστώσιν ορατοί έξωθεν τής Ψυτταλείας, είχον ανάγκην νά δια-

πλεύσωσιν άρκετόν μέρος τοΰ στενοΰ, κατά τόν διάπλουν τοΰ όποιου 

ήκουον μέν οί Πέρσαι τόν παιάνα τών Ελλήνων, δέν εβλεπον ομως 

αυτούς. "Ωστε περίπου καθ 'ην στιγμήν ώφθησαν ύπό τών Περσών οί 

"Ελληνες θά εύρίσκοντο είς οϊαν καί οί Πέρσαι άπό τοΰ στομίου τής 

Ψυτταλείας άπόστασιν. 

29. Οί "Ελληνες ήδη πλέουσιν ολοταχώς καί οί Πέρσαι μόλις άρχον-

ται κινούμενοι. Καί οί μέν "Ελληνες όλονέν εισέρχονται είς εύρυτέραν 

λεκάνην, τήν τοΰ Κερατσινίου, αυξάνοντες ούτω ταχύτητα, τουναντίον 

δέ οί Πέρσαι πλησιάζοντες τό στόμιον ένεκα τής στενοχώριας έλαττοΰσι 

ταχύτητα. "Οπως οί αντίπαλοι ήδη συναντηθώσιν, οί Αθηναίοι δηλαδή 

πρός τούς Φοίνικας κλπ., αναπόφευκτος φαίνεται ή έκτελεσις έκ μερους 

τοΰ ενός τών δύο στόλων στροφής, δηλαδή, ή ό περσικός, όστις είσέ-

πλευσεν έν γραμμή μετώπου (§ 34), έπρεπε νά εκτέλεση διπλήν στροφήν 

πρός αριστερά στηριζόμενος έπί τοΰ αριστερού του, ένώ τό δεξιόν θά 

διέγραφε τεράστιον κύκλον, ώς παραδέχεται ό J u r i e n de la G r a -

v i e r e 1 , ή ό ελληνικός νά άναπτυχθή πρός τό Κερατσίνι στρέφων ταυ-

τοχρόνως αθρόως κατά 90° . Τοιαύτη όμως τόσον δυσχερής κίνησις έκ 

μερους τών Περσών, ήτις όπως καλώς έκτελεσθή, θά άπήτει μεγάλην 

συνοχήν καί τάξιν, αναμφιβόλως και θά άνεφέρετο καί θά έπηνείτο. 

Ούδαμοΰ Ομως αναφέρεται τ ι περί τοιαύτης ή καί οιασδήποτε κινήσεως 

τών Περσών. Τουναντίον οί μέν Πέρσαι ουδέν «σύν νόω» ποιοΰντες, οί 

δέ "Ελληνες «κατά τάξιν» καί «σύν κόσμω» 2 θεωρούνται ναυμαχοΰν-

τες, μία δέ καί μόνη γενικώς αναφέρεται κίνησις έν τή ναυμαχία ταύτη 

ύπό τοΰ Αισχύλου 3 , καί αύτη αποδίδεται εις τούς Έλληνας' 

Τό δεξιόν μέν πρώτον εύτάκτως κέρας 
ήγείτο κόσμω, δεύτεοον δ' ο πας στόλος 
έπεξεχώρει 

1 Εάν δ ΰποτεθή έν γραμμή παραγωγής είσπλεύσας ό περσικός στόλος, 
όπερ ανακριβές (§ 34), πάλιν Οπως άπό ταύτης μεταβή εις γραμμήν μετώπου 
καθ' ήν συνεκρούσθησαν οι στόλοι, ώφειλε νά εκτέλεση άθρόαν έπ'άριστερά και 
κατά 90ο στροφήν, παρουσιάζων κατά τόν εϊσπλουν τά πλευρά εϊς τόν εχθροv 
(§ 44 καί 46). 

2 Ηρόδ. VIII 8 6 . - 3 Αίσχ. Πέρσ. 402. 
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Καί ό Ηρόδοτος, ένώ ούδεμίαν είς τους Πέρσας αναφέρει κίνησιν, 

τουναντίον μόνον διά τούς "Ελληνας λέγει' «άναγομένοισι δε σφιν αύτίκα 

έπεκέατο οί βάρβαροι 1», ένθα τοϋ «άνάγεσθαι» ποιείται χρήσιν ώς 

είδομεν (§ 20) άντί τοΰ άναπτύσσεσθαι 

Ιδού ό απαραίτητος κρίκος, ή ενδιάμεσος κίνησις μεταξύ τών δύο 

παρατάξεων, ήν μόνον αυτόπτης μάρτυς, ώς ό Αισχύλος, έπί πλέον 

καί σύγχρονος ιστορικός, τραγωδός γενόμενος, ολίγα δέ έτη μετά τήν 

ναυμαχίαν γράψας, ήδύνατο νά διάσωση (§ 27). Καί ή κίνησις αύτη 

είναι εκείνη ήτις συνδέει τήν τάξιν τής άπάρσεως τοΰ "Ηροδότου πρός 

τήν τής μάχης. 

Ό Αισχύλος ήδη ναι μέν φέρει τήν διήγησιν άπό στόματος τοΰ 

αγγέλου, ούχ ήττον όμως συναγωνισάμενος τοις 'Αθηναίοις κατά τήν 

ναυμαχίαν νομίζει έτι ότι βλέπει τήν τάξιν όλόκληρον προχωρούσαν. 

Οί Αθηναίοι ύπό τόν Θεμιστοκλέα μόλις, τών Περσών πλεόντων 

κατ' έθνος, κατά τόν Διόδωρον, πρός τήν Ψυττάλειαν, ειδον τά φοι-

νικικά σήματα είς τό δεξιόν, επειδή αυτοί πρός τούς Φοίνικας ώς 

εμπειρότερους έδει νά άντιταχθώσι, φυσικόν είναι νά έσπευσαν ευθύς έξ 

αρχής περισσότερον τών λοιπών επειδή Ομως τό δεξιόν καί τοΰτο 

προέβη, εύρίσκετο δε έξωτέρω ήγκυροβολημένον, ευθύς ώς ό στόλος εκίνησε 

πρός τό στόυμιον, προυξένησεν είς τόν Αίσχύλον τήν έντύπωσιν οτι πρου-

χώρει, ήγείτο τό δεξιόν τοΰτο κέρας. 

["Επεται συνέχεια] 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ. ΡΕΔΙΑΔΗΣ 

Ανθυποπλοίαρχος Β. Ν. 

1 Ήρόδ. VIII 84. 
2 Ό Grundy (Journ. of Hell. Studies 1897 ρ 232) ισχυρίζεται ότι οΰ 

μόνον ό Αισχύλος άλλά καί ό Ηρόδοτος αναφέρει περί τών κινήσεων κατά τήν 
μάχην, άς θεωρεί περιλαμβανομένας έν τώ «άνήγον μέν τό άπ' εσπέρας κέρας 
κυκλούμενοι κλπ.» (76), τό όποιον ούτος θεωρεί κακώς ύπό τοϋ Ηροδότου προ-
ταχθέν τής μάχης· Τοϋτο όμως δέν είναι ακριβές. Διότι πρώτον μέν τό εδάφιον 
τοϋτο αναφέρει ρητώς ό Ηρόδοτος είς τάς «μέσας νύκτας», δεύτερον δέ περι-
λαμβάνει πασαν τήν άποκλειστικήν έργασίαν έκ μέρους τών Περσών παρ' Ήρο-
δότω· άλλως τε κατά τήν έρμηνείαν ταύτην τοϋ Grundy ουδέ ή πρός Μέγαρα 
αποστολή τής αίγινητικής μοίρας δύναται νά έννοηθή παρ' Ήροδότω, ήν καϊ 
αυτός ό Grundy παραδέχεται. 

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΤΟΥ Φ Ι Λ Ι Κ Ο Υ Ξ Α Ν Θ Ο Υ 

'Εκ τών τριών ιδρυτών τής Φιλικής "Εταιρίας (Σκουφά, Τζακάλωφ 

και Ξάνθου) ατυχώς μόνον ό Ξάνθος έξέδωκε τώ 1845 τά Απομνημο-

νεύματα τ ο υ 1 , καί ταΰτα έν εϊδει εισαγωγής είς τά συνεκδιδόμενα επί-

σημα σχετικά έγγραφα τά παρ' αύτοΰ κατεχόμενα. "Ισως δέ καί τά 

λεγόμενα Απομνημονεύματα ταΰτα δέν θά τά έξέδιδεν, άν δέν ήδικεϊτο 

είς τό ύπό τάς εμπνεύσεις τοΰ φιλικοΰ Π. Αναγνωστοπούλου καταρτι-

σθέν Δοκίμιον περί τής Φιλικής "Εταιρείας τοϋ I. Φιλήμονος 2 . 

Πριν ή προβή είς τήν δημοσίευσιν ταύτην ό Ξάνθος είχε φαίνεται 

υποβάλει τά παρ' αύτώ έγγραφα τώ I. Φιλήμονι, διό ούτος, πάνυ φιλο-

τίμως, έσπευσε καί διά τοΰ «Αιώνος» 3 επηνώρθωσε τό αδίκημα, όπως 

κατόπιν έπραξε τοΰτο καί είς τό "Ιστορικόν του Δοκίμιον 4 . 

Ή Εθνική Βιβλιοθήκη όμως κατέχει άνέκδοτον αυτόγραφον Υπό-

μ ν η μ α 5 τοΰ ' Ε μ μ . Ξάνθου, έπί τοΰ αύτοΰ θέματος στρεφόμενον, άλλ' 

άρτιώτερον καί γεγραμμένον ούχι δι' έπανορθωτικήν, όπως τά Απομνη-

μονεύματα, αίτίαν. 

Τοΰ Υπομνήματος τούτου προτάσσονται τά έξης : 

« Ή έξιστόρησις αύτη, άπό φύλλα είκοσι, έγράφη παρά τοΰ άοιδί-

μου Εμμανουήλ Ξάνθου, κατά τήν είς Τελέγκαν χωρίον τοΰ θέματος 

Πράχοβας τής Βλαχίας διατριβήν του, τώ 1835 έτει άπό Χρίστου. 

'Εσφραγίσθη δέ καί έπικυροΰται τή υπογραφή τοΰ υποφαινομένου τό 

αληθές καί άγνόν τής αύτογραφίας : τώ ωνδω 6 φευρ. ιγη Βουκουρέστι. 

Γρηγόριος Θεοχάρης». 

1 «Απομνημονεύματα περί τής Φιλικής "Εταιρίας» (Αθήναι 1845). 
2 «Δοκίμιον "Ιστορικόν περί τής Φιλικής "Εταιρίας» (Ναύπλιον 1834). 
3 «Αιών» τοϋ 1839, άριθ. 48 καϊ 49. 
4 «Δοκίμιον "Ιστορικόν περί τής "Ελληνικής Επαναστάσεως» τόμ. Α ' καί Β' 

("Αθήναι 1859). 
5 Τούτο είς τό Τμήμα τών χειρογράφων φέρει τόν αριθ. 48 έν τώ φακέλλω 1557. 
6 Προφανώς 1854. 

34 
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"Επεται ή σφραγίς του, μεθ' ήν, αντίγραφαν επιστολής του, δι' ής 

παρακαλείται ό κ. Χριστόδουλος Κ. Τισσαμενός να δωρήσηται τό έργον 

τοϋ Ξάνθου «όπου ανήκει, πρός μνημεϊον τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 

εις τάς έπερχομένας γενεάς». 

Ή προσφορά τοΰ κ. Θεοχάρους είναι ευπρόσδεκτος βεβαίως ώς καί ή 

διαβεβαίωσις αύτοΰ, οτι πρόκειται περί «άληθους και αγνής αυτογρα-

φίας». Τό τελευταϊον όμως τοΰτο είναι κατάδηλον καί δι' άλλων λόγων 

καί διότι ό γραφικός χαρακτήρ τοΰ Εμμανουήλ Ξάνθου είναι πασίγνω-

στος εις τούς περί τά τοιαΰτα ασχολούμενους. 

'Εν τέλει υπάρχει γεγραμμένον διά χειρός επίσης τοΰ Ξάνθου καϊ τό 

γνωστόν επίγραμμα είς Ν ικ . Σκουφάν, έργον τοϋ Ζαχαρίου Αίνιάνος. 

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ 

[Έμμ. Ξάνθον αυτόγραφον Ίστορικόν Υπόμνημα περι τής συστάσεως 

τής Εταιρίας τών Φιλικών]. 

«Σεβαστέ μοι Κύριε, 

Ευγνωμόνων διά τά πρός με δείγματα τής φιλίας σας, σπεύδω νά 
ευχαριστήσω τήν περιέργειάν σας, κατά τήν ζήτησίν σας, μέ τήν σύντο-
μον μέν, άλλά ειλικρινή καί ακριβή περιγραφήν τών μεγάλων συμβάν-
των τά όποια, θεία βοήθεια, έφεραν τήν άνεξαρτησίαν τής Πατρίδος 
μας καί πολιτικήν έλευθερίαν τών ομογενών μας διά τής μυστικής 
εταιρίας τών Φιλικών. 

Περί τά τέλη τοΰ 1814 : τρεις φίλοι ονομαζόμενοι Εμμανουήλ Ξάν-

θος Πάτμιος, Νικόλαος Σκουφάς έκ τής "Αρτης καί Αθανάσιος Σακά -

λωφ Ίωαννίτης έκ τοΰ γένους τοΰ περίφημου Τεκελή, ευρεθέντες είς 

Όδησσόν, καί είς τάς συναναστροφάς των ταλανίζοντες τήν τύχην τοϋ 

έθνους μας, καί μεμφόμενοι τήν άδιαφορίαν ήν οί βασιλείς είς τό Κογ-

γρέσο τής Βιέννης, μετά τήν πτώσιν τοΰ Ναπολέοντος, έδειξαν δι' αυτό, 

φλεγόμενοι δέ άπό φιλογένειαν καί έθνικήν φιλοτιμίαν, έτι δέ σκεπτόμε-

νοι κατά βάθος τόν χαρακτήρα τών νΰν Ελλήνων καί τάς πηγάς τής 

δυνάμεως των, τήν πολιτικήν και ήθικήν κατάστασιν τών τυράννων 

Τούρκων, καί τάς διαθέσεις τών διαφόρων χριστιανικών εθνών τής 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΞΑΝΘΟΥ 531 

Ευρώπης, ένθυμούμενοι δέ καί τά τολμηρά επιχειρήματα τοΰ αειμνή-
στου καί ένδοξου Ρήγα Βελεστενλή, αποφάσισαν νά συστήσωσι μίαν 
έταιρίαν μυστικήν καί νά είσάξωσιν είς αυτήν, εί δυνατόν, Ολους τούς 
εκλεκτούς τών ομογενών, διά νά συνεργήσωσι μόνοι τους εκείνο τό οποίον 
ματαίως πρό πολλών χρόνων ήλπιζαν άπό τούς Ευρωπαίους βασιλείς 
χριστιανούς. 

Αποφάσισαν λοιπόν αυτοί οί φίλοι νά σχεδιάσωσι τούς κανόνας ταύ-
της τής εταιρίας, τήν οποίαν καί Έταιρίαν τών Φιλικών ώνόμασαν, 
δανεισθέντες πολλούς κανόνας άπό τήν έταιρίαν τών Φραγκ-Μασόνων, 
είς ήν ό Ξάνθος πρό τίνος χρόνου είχεν έμβη ευρεθείς είς μίαν τής Ε π τ α -
νήσου πολιτείας νήσον. 

Σχεδιάσαντες λοιπόν τούς κανόνας ήτοι τήν λεγομένην κατήχησιν 
και κατηχήσαντες αλλήλους περί τόν Νοέμβριον τοΰ 1814 άνεχώρησαν, 
ό μέν Σκουφάς καί Σακάλωφ διά τήν Μόσχαν, ό δέ Ξάνθος διά τήν 
Κωνσταντινούπολη, άφοΰ πρώτον ώρκίσθησαν διά νά συνεργώσι συμφώ-
νως υπέρ τοΰ κοινοΰ τοΰ έθνους συμφέροντος, καί είς οιανδήποτε περί-
στασιν εύρεθώσι, νά ύποφέρωσιν ολα όσα έδύναντο δεινά, ένεκα τούτου, 
νά τοίς συμβώσι, καί νά φυλάξωσιν άλληλογραφίαν ακριβή τών πρα-
κτέων των. 

Κατά τό 1815 περί τό φθινόπωρον, οί ρηθέντες αδελφοί είς Μόσχαν 
αποφάσισαν νά κάμωσι δοκιμήν νά κατηχήσωσι μερικούς τών έκεϊ φιλο-
γενεστέρων ομογενών όσους προετοιμάσαντες μέ λόγους φιλογενείας έγνώ-
ρισαν ότι έπεθύμουν τήν πολιτικήν μεταβολήν τοΰ έθνους. 

Μεταξύ τούτων λοιπόν ό πρώτος όστις έκατηχήθη έστάθη ό μακα-
ρίτης Γεώργιος Σέκερης Πελοποννήσιος, νέος μέ παιδείαν καί χρηστοη-
θέστατος, (οστις καί ένδόξως αγωνισθείς είς τήν Πελοπόννησον κατά 
τόν πρώτον χρόνον τής Επαναστάσεως άπέθανεν υπέρ Πατρίδος). Αυτό 
έγεινε τήν ήμέραν τής εορτής τοΰ "Αγίου Δημητρίου τήν 26 η ν Ό κ τ ω -
βρίου, διά τοΰτο καί έκανονίσθη νά έορτάζη ή εταιρία αυτήν τήν ήμέ-
ραν, ώς ήμέραν έπίσημον, καθ' ήν πρώτον εισήχθη ομογενής εις τήν 
συνομοσίαν, καί τήν ήμέραν τοΰ "Αγίου Γεωργίου τήν 23 η ν Απριλίου 
είς μνήμην τοΰ ονόματος του. 

Ίδόντες οι δύο ρηθέντες αρχηγοί οτι ή κατήχησις έκαμεν έντύπωσιν 
καί ένθουσίασεν οσον ήτο έπιθυμητόν είς τόν πρώτον κατηχηθέντα, έπε-
χειρίσθησαν τήν κατήχησιν καί είς άλλους, μεταξύ τών όποιων καί τόν 
'Αντώνιον Κομιζόπουλον έκ Φιλιππουπόλεως, τόν οποίον δοκιμάσαντες 
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καϊ εύρόντες νεον χρηστοήθη καϊ έντιμον, έφανέρωσαν εις αυτόν τον 
εαυτόν τους ότι ήτον αρχηγοί, καϊ ούτω τόν έδέχθησαν ώς μέλος τής 
μυστικής Αρχής. Ό δέ ρηθείς Σέκερης άναχωρήσας άπό τήν Μόσχαν 
διά τά Παρίσια έπέρασεν άπό τήν Βιεννην τής Αυστρίας, οπου άντα-
μώσας τόν "Ανθιμον Γαζήν έτοιμαζόμενον νά άπέλθη νά συστήση τό 
σχολεϊον εις τό Πήλιον όρος τής πατρίδος του, τώ έφανέρωσεν Οτι υπάρ-
χει μία εταιρία μυστική περϊ τής βελτιώσεως τοΰ Γένους, μελη τινα 
τής όποιας εύρίσκοντο είς 'Ρωσσίαν, χωρίς όμως νά τόν κατήχηση ή νά 
τώ εϊπη άλλο τ ι . 

"Εως τόσον είσακουσθέντες διά γραμμάτων οί έν Μόσχα αρχηγοί 
μετά τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει συναδέλφου των Ξάνθου, απεφάσισαν 
ίνα ό είς τούτων νά καταβή είς Όδησσόν, ό δέ άλλος νά μείνη εις 
Μόσχαν, καϊ ό τρίτος νά μείνη εις Κωνσταντινούπολη διά νά ένεργώ-
σιν άόκνως καί μέ πρόοδον είς τό μεγιστον τοΰτο επιχείρημα. 

Ό Σκουφάς ήλθεν εις Όδησσόν, Οστις οίκησεν παρά τώ 'Αθανασίω 
Σέκερη άδελφώ τοΰ ρηθεντος πρώτου κατηχηθεντος, καί, ενεργών τά 
τής ύπουργείας του, έκατήχησε καί αυτόν καί κρίνας τον άξιον τώ εφα-
νέρωσε τήν αρχήν, καϊ έτάχθη καϊ αυτός είς τά μέλη τών αρχηγών. 
Έκατήχησε προσέτι καί άλλους ομογενείς, μεταξύ τών οποίων ήτο καί 
ό Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος Πελοποννήσιος νέος καλών μέν ηθών 
καϊ μέ ένθουσιασμόν, άλλά πολλά αυστηρός καί άδυσόπητος είς τάς 
αδυναμίας τών ανθρώπων. 

Έν τοσούτω ήλθον έκεϊ άπό τήν Ελλάδα μερικοί Καπιτάνοι Γραικοί 
δουλεύσαντες τούς 'Ρώσσους είς τήν Έπτάνησον έν καιρώ πολεμου κατά 
τών Τούρκων του 1806 μέχρι τοϋ 1812. Απερχόμενοι εις Πετρούπολιν 
διά νά ζητήσωσι διά μέσου τοΰ Κόμητος Καποδίστρια άπό τόν αυτο-
κράτορα 'Αλέξανδρον άντιμισθίαν τών δουλεύσεών των. Αύτοϊ ήτον οί 
κύριοι Χριστόφορος Περραιβός, Αναγνώστης Παππα-Γεωργίου Α ν α -
γνωσταράς λεγόμενος Πελοποννήσιος, περίφημος αντάρτης κατά τών 
Τούρκων καί σύντροφος τοΰ περίφημου Ζαχαρία, Χριστόφορος Χρυσοσπά-
θης, καί ό Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, έκ τής Μάνης, και ό καπετάν 
Ιωάννης Φαρμάκης "Ολύμπιος, περίφημος αντάρτης κατά 'Αλή πασά 
Ιωαννίνων καί συνεργός τοΰ περίφημου Παπα-Ευθυμίου. Αυτούς ό Σκου-
φάς ύπεδέχθη είς Όδησσόν καί περιποιηθείς τούς έκατήχησε καί έβαλεν 
εις τήν έταιρίαν, χωρίς νά τοις φανέρωση τήν Αρχήν. Καθ' είς ημπο-
ρεί νά έννοήση ότι αύτοϊ οί φυσικοί εχθροί τών τυράννων έδέχθησαν μ ι 
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ένθουσιασμόν αυτό τό σύστημα, καί έφαντάσθησαν οτι τοΰτο ήτο επι-
χείρημα τής 'Ρωσσίας καί έστάθησαν πολλά πιστοί είς τόν όρκον τους. 

'Αναχωροΰντες δέ αύτοϊ διά τήν Μόσχαν, έλαβον συστατικά γράμ-
ματα παρά τοΰ Σκουφά πρός τόν εκεί Σακάλωφ, τούς όποιους αυτός 
ύπεδεχθη καί έπεριποιήθη ώς έσύμφερε, καί γνωρισθείς μέ αυτούς ώς 
άπλοΰς αδελφός τής εταιρίας, τούς έσύστησεν είς διαφόρους εκλεκτούς 
Γραικούς καί κατ ' εξοχήν είς τόν μακαρίτην Πρίγκηπα 'Αλέξανδρον 
Μαυροκορδάτον Φυραρήν αυτοί δέ έκατήχησαν καϊ αυτόν καί άλλους, 
είς τρόπον ώστε εις Μόσχαν Ολοι σχεδόν οί εκλεκτοί Γραικοί έγειναν 
συνομόται. 

Έλθόντος δέ τοΰ Αύτοκράτορος τότε και τοΰ Καποδίστρια είς Μόσχαν 
οί ρηθέντες άντάρται αδελφοί έπαρρησιάσθησαν είς αυτόν διά τοΰ Κόμη-
τος, καί εύεργετηθέντες, άνεχώρησαν έπιστρέψαντες είς Όδησσόν. 

Έν τούτοις περί τό 1816 ειχεν έλθει είς Όδησσόν είς διεφθαρμένος 
αγύρτης Νικόλαος Γαλάτης Επτανήσιος Ιθακήσιος, όστις έπαινείτο ώς 
συγγενής τοΰ Κόμητος, καί Οτι διά υποθέσεις σημαντικάς, ελεγεν, έχει 
σκοπόν νά άπέλθη είς Πετρούπολιν πρός έντάμωσίν του. Ό Σκουφάς 
άγρυπνος παρατηρητής όλων τών ομογενών, έπρόσεξε καϊ είς αυτόν, με 
τον όποιον φιλιωθείς, έστοχάσθη νά τόν βάλη είς τήν έταιρίαν αυτός 
δέ έμβαίνων ύπεσχέθη νά ένεργήση μεγάλα πράγματα, καί ό Σκουφάς 
τόν εφοδίασε μέ έξοδα καϊ μέ συστατικά είς τόν έν Μόσχα Σακάλωφ, 
είς τόν Νικόλαον Πατζιμάδην, είς τόν Άντώνιον Κομιζόπουλον και είς 
άλλους, οΐτινες τόν ύπεδέχθησαν μέ πολλήν περιποίησιν, καί τώ ευκό-
λυναν τήν όδηπορίαν του είς Πετρούπολιν, όπου φθάσας, καί μέ τήν 
κακήν καί άφρονα διαγωγήν του, ήνάγκασε τήν Διοίκησιν νά τόν διώξη 
έξω τών συνόρων, άφ' ού ό Αυτοκράτωρ χάριν τοΰ Κόμητος τώ έχάρισε 
μερικά χρήματα, καί ό Κόμης τόν έσύστησεν είς τόν Κόνσολαν Πίνην 
είς Μολδαυίαν, όπου ευρισκόμενος έκαταχράσθη τό μυστήριον τής εται-
ρίας πρός όφελος καί εύχαρίστησιν τών παθών του. 

"Εως τόσον ό Σακάλωφ κατά τήν γνώμην τών δύο αρχηγών συνα-
δέλφων του άναχωρήσας άπό Μόσχαν τώ 1817, ήλθεν είς Οδησσόν 
περί τό φθινόπωρον, έτοιμαζόμενος αετά τοΰ Σκουφά ίνα άπέλθωσιν είς 
Κωνσταντινούπολη πρός έντάμωσίν τοΰ συναδέλφου των Ξάνθου, όστις 
ένεργήσας πολλά πρός εύδοκίμησιν τής εταιρίας, τοίς εγραψεν οτι ό 
ερχομός των έκεϊ ήτον αναγκαίος, διά νά συμβουλευθώσι περί τής μελ-
λούσης προόδου τής συνομοσίας, καί οργανισμού μιας μυστικής Πολί-
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τζιας, καί προετοιμασίας τών όσων ήτον άναγκαϊον διά τήν εκτασιν τοϋ 

μυστηρίου είς τους είς διάφορα μέρη τής Τουρκίας ομογενείς. 

"Ετι τών ρηθέντων δύο αρχηγών εύρισκομενων είς Όδησσόν ήλθεν 

έκεϊ άπό Βιεννην ό "Ανθιμος Γαζής, μέ τόν όποιον ο Σκουφάς και 

Σακάλωφ ένταμωθέντες, καί δοκιμάσαντες και κρίναντές τον άξιον, τόν 

έκατήχησαν καί τώ έφανέρωσαν τήν Αρχήν, και ούτως τόν έκαμαν 

μέλος αυτής, καϊ άναχωρήσας εκείθεν, καί έλθών είς Κωνστ : καί έντα-

μωθείς μετά τοϋ Ξάνθου, καί συνεργήσαντές τινα αναγκαία άνεχώ-

ρησε διά τό Πήλιον όρος διά νά σχολάρχη. Μετά δέ παρέλευσιν τινών 

ήμερων ήλθε και ό Σακάλωφ είς Κωνστ : καϊ μετά μερικών ήμερων 

διημέρευσιν καί συνομϊλίαν μετά τοΰ Ξάνθου, άνεχώρησεν διά τό Πήλιον 

όρος, και εκείθεν έπέστρεψεν είς Σμύρνην. 

Περί τον Μάρτιον δέ τοΰ 1818 ήλθε καί ό Σκουφάς είς Κωνστ: 

φέρων είς τήν συνοδίαν του τόν Παναγιώτην 'Αναγνωστόπουλον καί 

τόν Λουριώτην, όν καϊ έστειλαν ευθύς είς Ίταλίαν διά νά κατήχηση 

τούς όσους έκεϊ καλούς ευρισκομένους ομογενείς" μετά δέ παρέλευσιν 

ολίγων ήμερων ήλθον είς Κωνστ : άπό Όδησσόν καί οί ρηθέντες Α ν α -

γνωσταράς, ό Χρυσοσπάθης, Π . Δημητρακόπουλος, καί ό Ιωάννης 

Φαρμάκης μέ τάς συνοδίας των, τούς όποιους έφοδιάσαντες οί αρχηγοί 

μέ χρήματα καί άλλα συστατικά απέστειλαν τόν μέν Φαρμάκην εις 

Μακεδονίαν καί Θεσσαλίαν, τόν 'Αναγνωσταράν είς ΠΙελοπόννησον, τόν 

δέ Χρυσοσπάθην καί Δημητρακόπουλον είς τήν Μάνην, οΐτινες απελ-

θόντες ενήργησαν, ώστε διεδόθη τό μυστήριον είς πολλούς Καπετάνους 

τής ξηράς καί θαλάσσης, προεστούς καί πολλούς εκλεκτούς τών "Ομο-

γενών είς τάς διαφόρους επαρχίας μέ μεγίστην ταχύτητα. 

"Εως τόσον ό Σακάλωφ επέστρεψε πάλιν είς Κωνστ: , ό δέ Σκου-

φάς άσθενήσας άπό λοιμικήν νόσον, καί επισκεπτόμενος άπό δύο ιατρούς, 

τόν Μόσχον καϊ Ίσαβρίδην, απέθανε περι τόν Ίούλιον τοΰ 1818 καί 

ένταφιάσθη είς τήν έκκλησίαν τοΰ 'Αρναούτκροϊοΰ. Έν τω τέλει δέ τής 

ζωής του διά νά άνταμοίψη τήν προθυμίαν καί πίστιν τοΰ Αναγνω-

στοπούλου ήθέλησεν ό μακαρίτης νά τώ άποκαλυφθή τό μυστήριον 

τής αρχηγίας, καί ούτως συμπεριελήφθη καί αυτός είς τήν τάξιν τών 

Αρχηγών. 

Εύκολον νά στοχασθή τις, οτι είς τοιαύτας άποστολάς αδελφών 

καί διά τοιαύτας ενεργείας, οί Αρχηγοί έπρεπε, ώς ήτο ανάγκη να 

κάμνουν μεγάλα καί συχνά έξοδα. Μεταξύ τών ρηθέντων τριών 'Αρχη-
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γων ενεργούντων, ο μονός όστις ειχε τινα χρηματικην καταστασιν ητο 

ό Ξάνθος, οί δέ άλλοι δύο χωρίς χρημάτων όντες, μόλις έδύναντο νά 

οίκονομηθώσι μέ όσα τινές τών κατηχουμένων έπρόσφερον καί έστέλ-

λοντο είς τήν "Αρχήν, καί τά οποία ήτον τόσον ολίγα, ώστε δέν έξήρ-

κουν διά επιχειρήσεις άς οί Αρχηγοί έστοχάζοντο νά κάμουν. Ή κατά-

στασις τοΰ Ξάνθου έπλησίαζεν ήδη είς τό τέλος της. διά τήν μεγάλην 

δόσιν χρημάτων ήν έκαμεν είς διαφόρους κατηχηθεντας καϊ αποστελλό-

μενους είς διάφορα μέρη διά τήν έξάπλωσιν τής εταιρίας, έξ ών ό μέν 

Φαρμάκης έλαβεν είς Κωνστ : δέκα χιλιάδας γρόσια, ό Αναγνωσταράς 

έξη, ό Χρυσοσπάθης τεσσάρας, δύο ό Δημητρακόπουλος καί εις ανεψιός 

τοΰ Μανιάτμπεη καπ : Ιωάννης χίλια, καί άλλοι άλλα, κατά τήν 

νομιζομένην άξιότητα έκαστου, καί διά τά μεγάλα έξοδα, ά ήναγκάζετο 

νά κάμνη είς διάστημα πολλών μηνών περιποιούμενος είς τόν οϊκόν 

του τούς άνω ρηθέντας Καπιτάνους καί άλλους διαφόρους. 

Έν τοσούτω κατηχηθείς ό Μανιάτμπεης Πέτρος Μαυρομιχάλης παρά 

τών ρηθέντων Χρυσοσπάθη και Δημητρακοπούλου καί άποφασίσας αυτός 

νά άρχίση νά προετοιμάζεται, έλαβε χρείαν μετρητών, καί συμβουλευ-

θείς παρά τών ρηθέντων κατηχησάντων αυτόν, νά είσακουσθή μέ τούς 

έν Κωνσταντινουπόλει αρχηγούς, υποθέτοντας τους ώς μόνους αυτούς 

γνωρίζοντας τήν 'Αρχήν, έστειλε τό άφιερωτικόν του γράμμα είς αυτούς 

καί συγχρόνως τοις έγραψε ότι ειχεν ανάγκην νά τώ έμβασθώσιν εκατόν 

χιλιάδες γρόσια, διά νά έτοιμάση εφόδια πολέμου, καί νά μίσθωση 

οικείους στρατιώτας έτοιμους είς τήν φωνήν του. 'Έτ ι δέ έζήτησεν 

άλλας τριάντα χιλιάδας γρόσια διά νά δοθώσιν είς Κωνστ : είς τούς 

υιούς του Γεωργάκην καί 'Αναστάσιον ομήρους όντας, διά νά πληρώ-

σωσι τόν χρονικόν φόρον είς τήν Πόρταν. Τό ύποκείμενον τό όποιον 

έζήτει αυτά ήτο πολλά σημαντικόν. Ή εταιρία ανάγκην ειχεν ενός 

τοιούτου τόπου καί Διοικητοΰ, άλλά χρήματα τόσα δέν ήτον. Έπρόσ-

τρεξαν λοιπόν οί Αρχηγοί είς τόν πρό τίνος καιροΰ κατηχηθέντα παρά 

τοΰ Αναγνωστοπούλου Παναγιώτην Σέκερην έμπορον τίμιον καί ύπο-

ληπτικόν, άδελφόν τοΰ πρώτου κατηχηθέντος είς Μόσχαν Γεωργίου 

καί τοΰ είς Όδησσόν Αθανασίου, καί φανεντα μέ μέγιστον ένθουσια-

σμόν, έζήτησαν τήν άπαιτουμένην διά Κωνστ: ποσότητα, καί ό κάλ-

λιστος πατριώτης μετά μεγίστης προθυμίας έμέτρησεν αμέσως τρι-

άντα χιλιάδας γρόσια πρός τους υιούς τοΰ Μαυρομιχάλη, καί δέκα 

χιλιάδας τοις 'Αρχηγοϊς υποθέτοντας τους μέλη ενεργούντα κατά διάτα-
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γήν τής Αρχής. Μία, τοιαύτη γενναιότης καϊ φιλογενεια άξιζε νά άντα-
μοιφθή, άλλ' επειδή δέν ειχον οί Αρχηγοί ποίαν νά τω κάμωσιν άντα-
μοιβήν, απεφάσισαν νά τω κοινώσωσι τήν αληθή Αρχήν, καϊ κοινώ-
σαντές τω, καί ευχαριστηθείς κατά πολλά, έγεινε καί αυτός έν μέλος 
τής Αρχής. "Εκτοτε αυτός ό Αρχηγός προθύμως άναπληροϋσε τάς 
χρηματικάς άνάγκας τής εταιρίας, καί έμβάσας είς τόν Μαυρομιχάλην 
ετι έξ ών έζήτει υπέρ τάς πενήντα χιλιάδας, εφοδίασε καί άλλους έχον-
τας χρείαν, ώς ακολούθως ρηθήσεται, ώστε ό άνθρωπος είχε καταβάλει 
υπέρ τάς εκατόν σαράντα χιλιάδας γρόσια. Ή Α ρ χ ή λοιπόν έκρινε νά 
ειδοποίηση τούς είς διάφορα μέρη γνωστούς αύτη αδελφούς τής εται-
ρίας, νά έμβάζωσιν είς αυτόν τόσον τά πρός τήν Αρχήν αφιερωτικά 
γράμματα, καθώς καί τάς χρηματικάς προσφοράς ολων όσοι έμβαίνουν 
εις τήν έταιρίαν άλλά τόσον ολίγα χρήματα τω έμβήκαν, και διότι οί 
περισσότεροι έμβαίνοντες είς τήν έταιρίαν μόνον ύπόσχοντο χωρίς νά 
προσφέρουν χρήματα, και διότι πολλοί τών κατηχούντων αδελφών 
έκαταχρώντο όσα άπό τούς κατηχουμένους έλάμβανον, ώστί μόλις 
έσύναξε σαράντα χιλιάδας μόνον. 

"Εως τόσον τό κέντρον τών ενεργειών τής Διοικήσεως τής εταιρίας 
ήτο είς Κωνσταντινούπολη. Πανταχόθεν ή Αρχή ελάμβανε γράμματα 
καί ειδήσεις περί τής προόδου τής συνομοσίας καί επειδή είς τήν Βλα-
χομπογδανίαν έπαρατήρησαν οί αρχηγοί ότι ήτο μεγάλη ένεργεια, άλλά 
ήρχισαν νά άναφύωνται καί φατρίαι, ύποψίαι καί άταξίαι τινών Έ τ α ι -
ριστών, καί μάλιστα τοϋ ρηθεντος Γαλάτη, έκριναν νά στείλουν έκεϊ τόν 
Πεντεδέκαν Ίωαννίτην, απλούν άδελφόν όντα, διά νά παρατήρηση τήν 
διάθεση τών έκεϊσε αδελφών, και εί δυνατόν νά φέρη είς Κωνστ : τόν 
ρηθέντα Γαλάτην φίλον του όντα. Διά τούτο εφοδιασθείς μέ ικανά έξοδα 
καί συστατικά άνεχώρησε διά τήν Βλαχίαν. 

Μετά δέ ταύτα οί Αρχηγοί συμβούλιον ποιήσαντες, έκριναν ότι επειδή 
οί αδελφοί τής εταιρίας έπολλαπλασιάσθησαν ταχέως καί καθημέραν 
ηύξανεν ό αριθμός των, μεταξύ δέ τούτων ήτον πολλοί έκ τών ομογε-
νών σημαντικοί, ή άγνοια δέ τής μυστικής 'Αρχής πολλούς έξ αυτών 
έδυσαρέστει, και έξ αίτιας τινών καταχρήσεων μερικών αδελφών τής 
εταιρίας, έπροξενοΰντο ύποψίαι πλάνης τινός, ήτον ανάγκη είς τούτων 
τών Αρχηγών νά άπέλθη είς Πετρούπολιν διά νά φανέρωση τό πράγμα 
είς τόν Κόμητα Καποδίστριαν, καί νά άναδεχθή αυτός τήν διοικησιν 
τούτου τοΰ μεγάλου επιχειρήματος, ή νά δώση σχέδιον πώς πρέπει να 
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διευθυνθή, υποθέτοντας τον φιλογενή καί φιλελεύθερον. Εκρίθη λοιπόν 
νά άπέλθη ό Ξάνθος έκεϊ και νά ένεργήση τά ανήκοντα. 

Υπογράψαντες λοιπόν οί "Αρχηγοί έν συμφωνητικόν τό όποιον έκα-
μαν, καί λαβών έκαστος αυτών άνά εν, άνεχώρησεν ό Ξάνθος κατά πρώ-
τον τήν 23 η ν Όκτωβρίου 1818 διά τό Πήλιον όρος πρός έντάμωσίν τοΰ 
συναδέλφου των Άνθιμου Γαζή, όπου φθάσας συνωμίλησαν καί σχεδιά-
σαντες τινά αναγκαία, επέστρεψε πάλιν είς Κωνσταντινούπολη τήν α η ν 

τοΰ Δεκεμβρίου καί τήν 19 η ν Φεβρουαρίου τοΰ 1819 άνεχώρησε διά 
τήν 'Ρωσσίαν. 

Ένώ δέ ο Ξάνθος ήτον είς τό Πήλιον όρος, είχεν επιστρέψει ό Πεν-

τεδέκας άπό Βλαχίαν, έχων είς τήν συνοδίαν του καί τόν Γαλάτην, τόν 

όποιον οί έκεϊ Αρχηγοί ύπεδέχθησαν φιλικώς καί έπεριποιούντο μέ καλόν 

τρόπον, άλλ' εκείνος κακοήθης ών ώφελεϊτο άπό τήν περίστασιν τών 

τρεχόντων πραγμάτων διά νά ένοχλή όσους έγνώριζεν αδελφούς τής 

εταιρίας, βιάζοντας τους νά τώ δίδωσι χρήματα, ή τουναντίον φοβε-

ρίζων νά τούς προδώση ώς συνομότας" αυτοί δέ φοβούμενοι, πάντοτε 

τώ έδιδον μέν χρήματα, άλλ' έταράττοντο διά μίαν τοιαύτην φρικτήν 

κακοήθειαν, καί πολλά παράπονα κατ 'αύτοΰ έγίνοντο, ώστε ό Σακά-

λωφ και ό Δημητρακόπουλος ό έπιστρέψας έκ τής Μάνης μέ γράμματα 

τοΰ Μαυρομιχάλη, τόν κατέπεισαν νά έμβαρκαρισθή μέ αυτούς διά τήν 

Άσπρην Θάλασσαν, και φθάσαντες είς Υδραν, εκείθεν δέ πορευόμενοι 

διά τής Σπέτζιας καί μή υποφέροντες τήν κακίαν καί διαφθοράν του 

ώς έπικίνδυνον άνθρωπον τόν έθανάτωσαν εις τήν Έρμιόνην (τά νΰν 

Καστρί) εις Πελοπόννησον όπου διά θεώρησιν μερικών αρχαίων ερειπίων 

είχαν υπάγει. 

Είς τήν έπιστροφήν του είς Κωνστ : έκ τοΰ Πηλίου ορούς ό Ξάν-

θος ηύρε τρεχουσαν μίαν φρικτήν δυσαρεσκειαν μεταξύ Αναγνωστο-

πούλου καί Πεντεδέκα διά τήν αιτίαν ότι ό Πεντεδέκας Οταν τήν 

πρώτην φοράν ήλθεν είς Βουκουρέστι ειχε κατηχήσει μερικούς ομογενείς 

έξ ών έλαβεν έως έξη χιλιάδες γρόσια, καί έλθών είς Κωνσταντινούπολη 

τά αφιερωτικά μέν γράμματα έδωσεν, κατά τήν δοθείσαν διαταγήν, είς 

τόν Παναγιώτην Σέκερην, τά δε γρόσια δέν έφανέρωσε. Τοΰτο είξεύρων 

ό Αναγνωστόπουλος άναγνώσας καί αυτός ώς Αρχηγός τα αφιερωτικά 

γράμματα, ήλεγχεν τόν Πεντεδέκα, αυτός δέ άπορων πόθεν ό Α ν α -

γνωστόπουλος έγνώρισεν αυτήν τήν κατάχρησιν, καί υπόθετων ότι αυτός 

έσφετέριζε τά πρός τήν 'Αρχήν αφιερωτικά γράμματα διά τοΰτο καί 
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έμάνθανε τά μυστήρια, τών αδελφών, τόν έκατηγόρει. Είς μάτην οί 
άλλοι Αρχηγοί έζήτησαν νά τούς είρηνεύσωσιν, επειδή τό μίσος έφυ-
λάχθη διά πάντα. 

"Εως τόσον συμφωνήσαντες, ώς εϊρηται, οί Αρχηγοί διά νά ύπάγω-
σιν ό μέν Ξάνθος είς Πετρούπολιν, ό δέ Σακάλωφ είς τήν Μάνην, απο-
φάσισαν ότι ό Αναγνωστόπουλος νά άπέλθη είς Βλαχομπογδανίαν, ό 
δέ Σέκερης νά μείνη είς Κωνσταντινούπολη καί ό Άνθιμος Γαζής είς 
είς τό Πήλιον όρος, καί αμοιβαίως νά άνταποκρίνωνται, συνθέσαντες 
καί σκυτάλην διά τήν προφύλαξιν τής ανταποκρίσεως των. Ούτως ό 
μέν Αναγνωστόπουλος έστειλε πριν αύτοΰ είς Βλαχομπογδανίαν τόν 
Γρηγόριον Δίκαιον, καί μετά τοΰτον έπήγεν καί ό ίδιος έκεϊ, Οπου έπρα-
ξαν καί ύπέφερον πολλά, διά πολλάς καί διαφόρους αίτιας καί περιστά-
σεις, ώς καί σεις, Σεβαστέ φίλε γνωρίζετε. 

Ό Αναγνωστόπουλος πολλά παθών άπό τάς κ α τ ' αύτοΰ σκευωρίας 
καί φατρίας παρά τοΰ Πεντεδέκα γεννηθείσας, καί, υπερασπισθείς άπό 
τήν φρόνησιν καί πατριωτικόν ζήλον τοΰ αξιότιμου Γεωργίου Λεβέντη, 
ετι δέ παρατηρήσας οτι αυτός ό αδελφός ήτον άξιος νά συναριθμηθή 
μέ τά μέλη τής Αρχής, γνωρίζων οτι ή εταιρία ήθελε λάβει περισσοτέ-
ραν στερέωσιν καί πρόοδον είς Βλαχομπογδανίαν, ειδοποίησε περί τού-
του τούς αδελφούς του, οϊτινες εύχαριστηθέντες, τώ έφανέρωσε τό 
μυστήριον τής Αρχής" διά προτροπής δέ τούτου έφανερώθη ή Άρχή 
είς τόν Δομνάνδον, άλλά καμμίαν ή όλίγην ώφελειαν ή εταιρία έλαβε 
παρ' αύτοΰ. 

Ό ρηθείς Αναγνωστόπουλος θέλων νά έξαποστείλη τόν Γρηγόριον 
Δίκαιον είς Κωνστ : έκρινεν άναγκαϊον νά φανέρωση είς αυτόν τήν 
Αρχήν, καί τόν συνηρίθμησεν μέ τά μέλη αυτής" αυτός άγκαλά κατ ' 
αρχάς έφάνη καταχρώμενος τήν άποστολήν του, μετά ταΰτα ομως έφάνη 
πολύ ωφέλιμος είς τήν 'Επανάστασιν. 

Ό Σακάλωφ δέ καί Δημητρακόπουλος θανατώσαντες τόν ταρα-
ξίαν Γαλάτην κατέφυγον είς Μάνην, εκείθεν δέ είς τήν Πίσσην τής 
Ι ταλ ίας , οπου άνταμώσαντες τόν Ίγνάτιον καί Α . Μαυροκορδάτον, 
άπλά μέλη τής εταιρίας όντες, έφανέρωσαν είς αυτούς τήν Αρχήν, 
καί έγιναν καί αυτοί μέλη αυτής. 

Ό δε Ξάνθος πορευθείς είς Μόσχαν καί άνταμώσας τόν συνάδελφον 

Α . Κομιζόπουλον, καί σχετισθείς μέ διαφόρους έκεϊ αδελφούς τής εται-

ρίας, έκρινε πολλά άναγκαϊον καί ώφέλιμον τόν μεγαλέμπορον Νικό-
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λαον Πατζιμάδην Ίωαννίτην διά νά τω αποκάλυψη τό μυστήριον τής 
Αρχής, καί ούτω καί αυτός έγινε μέλος αυτής. 

Πορευθείς δέ ό Ξάνθος είς Πετρούπολιν περί τάς αρχάς τοΰ Ιανουα-
ρίου 1820, έντάμωσε τόν Κόμητα Καποδίστριαν, πρός τόν οποίον έφα-
νέρωσεν ολον τό σύστημα τής εταιρίας, τούς Αρχηγούς της, τόν πολ-
λαπλασιασμόν τών μελών της καί τήν έκτασιν αυτής, καί άλλα όσα 
έστοχάσθη αναγκαία και τώ έζήτησε τήν ύπεράσπισιν τούτου τοΰ 
συστήματος" άλλ' αυτός μή έγκρίνων τό σύστημα, δέν εδέχθη νά έπι-
χειρισθή τήν ύπεράσπισιν, προτείνων λόγους, οτι δέν έσύμφερεν υπουργός 
ών τοΰ Αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας. Επειδή δέ ήτον άφεύκτως αναγ-
καίος νά φανή είς τό έθνος είς τών σημαντικωτέρων πρός ένθάρρυνσιν' 
τών ομογενών, έκρινε νά φανέρωση τοΰτο είς τόν Πρίγκηπα Άλέξανδρον 
Υψηλάντην στρατηγόν όντα, καί έν ύπολήψει καί εύνοια τοΰ Αύτοκρά-
τορος. Τόν έντάμωσε, τώ έφανέρωσε τά πάντα, καί εκείνος μετά προ-
θυμίας εδέχθη νά άφιερωθή είς τήν έπιθυμίαν τών ομογενών. Καί δόσας 
εϊς τόν Ξάνθον έγγραφον περί τής πίστεως καί άφιερώσεώς του, άνεδέ-
χθη τόν τίτλον τοΰ Γενικοΰ Επιτρόπου τής Αρχής. Επομένως δέ εγρά-
φησαν έγκύκλια γράμματα είς τούς πλέον σημαντικούς γνωστούς, είς 
Κωνσταντινούπολιν, Νήσους, Πελοπόννησον καί 'Ρούμελην ομογενείς 
αδελφούς εϊδοποιοΰντες περί τούτου, καθώς καί ό ϊδιος είς αυτούς έγρα-
ψεν, τά όποια εστάλησαν διά μέσου τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Σέκερη 
καί τής έκεϊ συστηθείσης Εφορίας. Ό δέ Κόμης Καποδίστριας μαθών 
ταΰτα ενέκρινε καί τόν 'Επίτροπον καί ταΰτα τά πρακτέα. 

Περί δέ τον Ίούλιον άνεχώρησαν δ τε Ξάνθος καί Υψηλάντης (άφοΰ 
πρώτον ούτος έζήτησε τήν άδειαν διά δύο χρόνους νά άπέλθη είς ξένους 
τόπους) καί έλθόντες οίς Δουμπασάρι, ό μέν Υψηλάντης έπήγεν είς 
Όδησσόν, ό δέ Ξάνθος είς Βουκουρέστιον περί τάς αρχάς Σεπτεμβρίου, 
μέ γράμματα καί παραγγελίας είς τούς έκεϊ εφόρους καί άλλους αδελ-
φούς. Ό Αναγνωστόπουλος τότε εύρίσκετο είς Ίταλίαν, οπου ενωθείς 
μετά τοΰ Σακάλωφ ένήργει. Ό Ξάνθος δέ ειδοποιεί έν καιρώ αυτούς 
καί τούς άλλους αδελφούς του τακτικώς καί μέ κάθε ταχυδρομείαν. 

Ιδού , Κύριε, έν συντόμω τά πρώτα θεμέλια καί άρχαί τής "Εται-
ρίας τών Φιλικών, καί ποίοι έστάθησαν οί αίτιοι καί Αρχηγοί αυτής. 
Είς άλλην δέ εύνοϊκωτέραν εύκαιρίαν θέλω γράψει λεπτομερή ίστορίαν 
αυτής, οπου θέλω τάξει τάς έγγραφους αποδείξεις μέ τής ανταποκρί-
σεως των τά γράμματα, τά αμοιβαία συμφωνητικά των καϊ τοΰ Υψη-



540 ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΞΑΝΘΟΥ 

λάντου, καί άλλα περίεργα γράμματα, τήν αίτίαν τών διαφόρων διχο-

νοιών καί διωγμών τών διαφόρων μελών, καί πόθεν έπήγασαν καί όσα 

είναι αναγκαία."Επειτα δέ καϊ τήν περιγραφήν τής ένάρξεως τής Ε π α -

ναστάσεως, καί τά αϊτια άπερ έκίνησαν τόν Ύψηλάντην νά τήν κινήση 

τότε άνευ τής είδήσεως τών συναρχηγών, καί ποίοι ήσαν οί συνεργοί 

τόσον είς τήν Βλαχομπογδανίαν όσον καί είς τήν Ε λ λ ά δ α . Εύχαριστη-

θήτε λοιπόν, κύριε, νά μάθετε κατά τό παρόν τούς πρώτους συστησαν-

τας τήν έταιρίαν καϊ συνεργήσαντας είς τήν πρόοδόν της. 

Αρχηγοί τής Εταιρίας τών Φιλικών : 

Εμμανουήλ Ξάνθος, Πάτμιος > 

Νικόλαος Σκουφάς, Άρτινός > οί πρώτοι. 

Άθαν. Σακάλωφ, Ίωαννίτης > 

Αντώνιος Κομιζόπουλος, Φιλιππουπολίτης. 

Άνθιμος Γαζής, έκ του Πηλίου όρους. 

Αθανάσιος Σέκερης, Πελοποννήσιος. 

Παν. Αναγνωστόπουλος, ομοίως. 

Παναγιώτης Σέκερης, ομοίως. 

Γεώργιος Λεβέντης, ομοίως. 

Γρηγόριος Δίκαιος, ομοίως. 

Νικόλαος Πατζιμάδης, Ίωαννίτης. 

Ιγνάτιος Μητροπολίτης, Λεσβίος. 

Άλεξανδρος Μαυροκορδάτος, Κωνσταντινουπολίτης. 

Ά λ έ ξ . Υψηλάντης Επίτροπος Γενικός, ομοίως. 

Τινές φιλογενεϊς εμαθον παρά τοΰ Αναγνωστοπούλου, Σακάλωφ καί 

άλλου τινός τούς αρχηγούς, δηλ. 
Ό Άρχων μέγας Λογοθέτης Άθαν. Χριστόπουλος. 
Ό έξοχώτατος ιατρός Σεραφείμ Βλετών καί τίνες άλλοι ίσως, ούς 

δέν είξεύρω. 

ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1826—1829 

* 
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Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ Β Α Ρ Ω Ν Ο Τ Α Ϊ Δ Ε Κ 

"Εκτοτε δέν ύπήρχον πλέον αντιρρήσεις καί δύο εβδομάδας ύστερον 
οί είρημένοι ούτοι πυροβοληταί άνείλκυσαν τά τεράστια ορειχάλκινα 
τηλεβόλα τών 48 λιτρών υπέρ τά τείχη τοΰ Ι τ ς - Κ α λ έ καί υπέρ τήν 
μακράν ράχιν τοΰ όρους τήν φέρουσαν τό φρούριον τοΰτο, μέχρι τοΰ 
άκρου προμαχώνος ένθα έστησα αυτά μετά βαρέων μύδρων, Οπως 
δεσπόζωσι τοΰ τε όρμου καϊ τοϋ λιμένος. 

Ά φ ' ού χρόνου παρέλαβον ύπό τήν διεύθυνσίν μου τό τακτικόν τοΰτο 
σώμα, συνέβη πολλάκις οί σκοποί νά άφήνωσι τό όπλον αυτών κεκλι-
μένον παρά τήν σκοπιάν καί ποτέ μέν νά δεκατίζωσι τούς μετά τροφών 
εισερχόμενους χωρικούς, ήτοι νά λαμβάνωσι παρ' αυτών δασμόν τινα, 
ποτέ δέ νά περιφέρωνται τήδε κάκεϊσε καί μόνον κατά τήν ώραν τής 
αλλαγής τής φρουράς νά εύρίσκωνται έν τή σκοπιά των, πολλάκις δε νά 
κάθηνται εντός έχοντες πλησίον τό όπλον των καί νά καπνίζωσιν. Ή μ έ -
ραν τινά είσελθών ό Schniz le in είς τό δωμάτιόν μου είπεν «Έκε ϊ 
κάτω κάθηται ό σκοπός φρουρών έν τή πύλη τοΰ Γιαλοΰ καϊ έχων τό 
όπλον πλησίον του». Παρευθύς κατήλθον, ό δε στρατιώτης άμα ίδών με 
άνετινάχθη άστραπηδόν καί στάς όρθιος, έλαβε τό όπλον καί μοι παρου-
σίασε. Τότε έπλησίασα καί είπον αύτώ - «Φίλε, τοΰτο δέν είναι ίδιον 
στρατιώτου, ό σκοπός οφείλει νά ΐσταται όρθιος καί νά κρατή άνά χεί-
ρας τό όπλον. Ά ν σ' έβλεπε καθήμενον καϊ μή έχοντα τό όπλον είς τήν 
χείρα στρατιώτης ή καί ναύτης έκ τών ρωσσικών ή αγγλικών ή γαλ-

1Συνέχεια ίδε σελ. 184. 



542 ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

λικών πλοίων, ήθελεν υποθέσει ότι είσαι μπαρμπάτοι, άλλ' ουχί στρα-
τιώτης. Γινώσκω οτι είσαι καλός στρατιώτης, άλλ' οί ξένοι δέν σε γνω-
ρίζουσι καί σε περιφρονοΰσΐ" πρέπει νά άποφεύγη τις έτι καί τα φαινό-
μενα καί νά συμπεριφέρηται ύπό τά Οπλα αληθώς ώς στρατιώτης. Είπε 
και είς τούς συντρόφους σου ότι ό κολονελλος είπεν αυτό». 

"Εκτοτε καί ή δυσχέρεια αύτη ήρθη. Διηγούμαι τά πράγματα ταΰτα, 
ίνα καταδειχθή έκ τούτου, πώς καί μετά πόσης υπομονής ώφειλον νά 
έπιλαμβάνωμαι τοΰ έργου, όπως βαθμηδόν καταλήξω είς τό ποθούμενον 
αποτέλεσμα. Ά ν μετεχειριζόμην βίαν καί έτιμώρουν, ήθελεν επακολου-
θήσει βία μεθ όλων τών συμπαρομαρτούντων, διότι δέν είχον τά μέσα 
ν' αντεπεξέλθω σθεναρώς. Τό τακτικόν σώμα μετ' ού πολύ ήθελεν έλατ-
τωθή, έκ δέ τών λιποτακτών άλλοι μέν ήθελον προσκολληθή προθύμως 
είς τά παλληκάρια, άλλοι δέ έπιδοθή είς τον ληστρικόν βίον ή προσέλθει 
παρά τοις χωρικοϊς ώς έργάται ή μάλλον είς τά μοναστήρια καί ούτως 
ήθελον έκμηδενισθή ώς πρός τούς σκοπούς μου. Πραεϊα άλλά καί αυστηρά 
άμα μεταχείρισις καί ακριβής πληρωμή τοΰ μισθού καί τοΰ σιτηρεσίου 
συνεκράτουν τό στρατιωτικόν σώμα μου, όπερ ανήρχετο κατά τήν άνα-
χώρησίν μου είς 4 τάγματα πεζικού, έχοντα άνά έξ λόχους (τό δ' είχε 
πρότερον 4 τοιούτους), εις 4 ϊλας ίππικοΰ, δι ' ών τήν οϊκησιν διέταξα 
νά κατασκευασθή έκ τών ευρύχωρων τοίχων παλαιοΰ χανίου έν "Αργεί 
ωραίος στρατών μετά στάβλων, έν σύνταγμα πυροβολικού περιλαμβάνον 
6 λόχους, ένα λόχον τακτικών ναυτών μετά 4 ταχυπλόων περαμάτων 
ληφθέντων άπό τών πειρατών, ήτοι έν ολω είς 2688 στρατιώτας. 

Οι δεσμοί τής πειθαρχίας βαθμηδόν συνεσφίχθησαν έτι μάλλον, ώστε 
τό σώμα έφαίνετο εντελώς κατάλληλον πρός τούς σκοπούς τής διοική-
σεως τουτεστι νά διατηρή τήν τάξιν έν τή χώρα. Ή διοίκησις τοΰ σώμα-
τος τούτου έκανονίσθη άκριβέστερον, ώστε νά έπιβλέπηται ευκόλως καί 
ή διαχείρισις τών λογιστών νά ή καταφανής, διότι κατά τοΰ δόλου 
ώφειλέ τις αδιαλείπτως νά έπαγρυπνή καί νά φέρηται άμειλίκτως όπου 
δή ποτε ό δόλος άνεφαίνετο 1. 

1 Σφοδρά άρθρίτις τής όσφύος μέ ερριψεν άλγοϋντα γοερώς έπι τής κλίνης, 
ότε ένοσηλεύθην ύπο τοΰ Τσουκαρινη, μετ' ασθενειαν δέ διαρκεσασαν εβδομάδας, 
ήτις μέ κατέστησε σκελετόν, μετηνέχθην είς "Αργός προς άλλαγήν αέρος και 
αναψυχήν, οπου κατωκησα έν δωματίω τοϋ στρατώνός μου τοϋ ιππικοί" άλλ' 
ήμην έτι τοσοϋτον ασθενικός ώστε πορευθείς είς τον έν μέσω τής αυλής άπό-
πατον και ένσκηψάσης έν τώ μεταξύ βροχής, έγενόμην κάθυγρος κατά τήν έπά-
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Διά ιατρών φιλελλήνων καί προσέτι Ελλήνων σπουδασάντων έν τοις 
πανεπιστήμιοις τής Δύσεως ήδυνήθην νά ιδρύσω πλείστα νοσοκομεία, 
ών άρχίατρον κατέστησα έπιτήδειον Βαυαρόν ίατρόν τόν Δ ρ α Τσουκ-
καρίνην, όστις όμως δέν ήδυνήθη νά παραμείνη άλλ' έδωκε τήν παραί-
τησίν του ολίγον μετά τήν άναχώρησίν μου. "Ιδρυσα καί έκτισα δύο 
νοσοκομεία έν Ναυπλίω, ών τό μέν έχρησίμευεν ώς πολιτικόν κατά δια-
ταγήν τοΰ Καποδιστρίου, έτερον δέ ώς στρατιωτικόν έν Ι τ ς - Κ α λ έ , 
όπου ίδρύθη καί τό κεντρικόν φαρμακεϊον άλλο έν Πόρω έχρησίμευε διά 
τό ναυτικόν καί τούς έν Μεθάνοις μείναντας απομάχους. Τό ίππικόν 
είχε μικρόν νοσοκομείον έν 'Άργει, τοιαΰτα δέ ίδρύθησαν καί έν Ακρο-
κόρινθω καί Πάτραις 

'Εν Ναυπλίω ώς καί έν τοϊς φρουρίοις αύτοΰ έμειναν δύο τάγματα 

πεζικού πρός φυλακήν, ό δέ Ακροκόρινθος, ή Μονεμβασία, ή Μεθώνη, 

ή Κορώνη, αί Πάτραι καί ή Ναύπακτος έλαβον τακτικήν φρουράν 

βαθμηδόν, καθ' οσον έξεκενοΰντο ύπό τών Αιγυπτίων καί ύστερον ύπό 

τοΰ γαλλικοΰ στρατού. Ό κόμης Καποδίστριας είχεν επιτρέψει είς έμέ 

τήν άνωτάτην άρχηγίαν έπί πασών τών οχυρών θέσεων τής χώρας. 

Δια τάς παντοίας έν τή παρόδω ενός έτους έπιχειρηθεισας καί εκτε-

λεσθείσας διαρρυθμίσεις καί οικοδομήματα είχον ανάγκην πολλοΰ χρήμα-

τος παρ' ολην τήν άκριβεστάτην οίκονομίαν, 'ένια δέ τών έργων τούτων 

ήθελον κατ' ανάγκην διακοπή, άν μή άνελάμβανον κατά συγκυρίαν τήν 

διαχείρισιν τών τελωνείων καί έκ τών εισοδημάτων τούτων έποριζόμην 

χρήματα μή επιβαρύνων ούτω τό πενιχρόν ταμεϊον τοΰ Κυβερνήτου. 

Ούτος ήμέραν τινά άμα τή ένάρξει τών καθαριστικών ενεργειών μου 

άνεβη έπί τοΰ Ι τ ς - Κ α λ έ ακολουθούμενος ύπό τοΰ επτανησίου κόμητος 

νοδον ώς μόλις δυνάμενος νά κινηθώ Διαρκούσης τής μακράς ταύτης καί λίαν 
επώδυνου ασθενείας ήναγκαζόμην ούχ ήττον νά εξακολουθήσω τάς υποθέσεις 
μου. Ούδ' ελάχιστον δέ δυνάμενος νά κινηθώ άνευ πόνων ύπηγόρευον τοις γραμ-
ματεϋσι μου κείμενος έπί τοϋ προσκεφαλαίου μου. 

Ό κόμης Καποδίστριας μ' έπεσκέπτετο, οτε δέ άνεκοίνωσα αΰτώ τήν έμην 
πρόθεσιν νά επανέλθω οίχαδε, μ' έξώρκιζε νά μή σκέπτωμαι περί τούτου" τοτε 
έδειξα αΰτώ τάς κατεσκληκυίας κνήμας μου, λέγων μετά πικρας ειρωνείας" «Θά 
αφανισθώ μένων ενταύθα καί το πτωχον σαρκίον μου, ώς βλέπει ή 'Υμ. Έξο-
χότης, δέν θά δυνηθή ουδέ ώς λίπασμα νά χρησιμεύση» 

"Υστερον άνέρρωσα μέν, άλλ' ή υγεία μου έμεινε τοσούτον επισφαλής, ώστε 
μόνον διά ταχείας επανόδου ηδυνάμην νά ελπίσω είς τήν διατήρησιν ταύτης. 
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Θεοτόκη, πολιτικού διοικητού τοϋ Ναυπλίου, ίνα θεώρηση τάς εργασίας 
μου. Ίστάμεθα έρειδόμενοι έπί τοϋ προπετάσματος καί θεώμενοι τήν 
θάλασσαν τήν πλήρη λέμβων καί καϊκιών. 

Τότε είπον έγώ" «Τό τελωνείον έν Ναυπλίω θά έχη βεβαίως καλόν 
εισόδημα, διότι ή εμπορία είναι λίαν ζωηρά». Ό Θεοτόκης άπεκρίθη" 
«Αγνοώ τοΰτο, άλλά δέν πιστεύω ότι τά έσοδα είναι σπουδαία, διότι 
μέχρι τούδε τό τελωνείον έξεμισθοΰτο ετησίως άντΐ 20 — 25 χιλιάδων 
γροσιών, πόσον δέ αποφέρει σήμερον αγνοώ». «Λοιπόν, είπεν ό Κυβερ-
νήτης, ουδέν πορίζεσθε έκ τών εσόδων τούτων, έγώ δέ συμφωνώ πρός 
τήν γνώμην τοΰ συνταγματάρχου περί τής σημασίας αυτών. "Ωστε 
έσται ύμίν άδιάφορον άν επιδικάσω τό τελωνείον τούτω, όστις βεβαίως 
γινώσκει νά πορισθή όσον τό δυνατόν όφελος έντεΰθεν καί θά δυνηθή 
νά μεταχειρισθή τήν αύξησιν ταύτην τών προσόδων έπ' ωφελείς τών 
τακτικών του καί τών ιδρυμάτων του, διότι έγώ δέν δύναμαι νά δώσω 
αύτώ πολλά». Απήντησα τότε τώ Κυβερνήτη ότι έπρεπε πρότερον νά 
σκεφθώ άκριβέστερον πριν αναλάβω νέαν έργασίαν, ήτις ίσως έπί τέλους 
ήθελε μοι προξενήσει πολύν κόπον καί ολίγον άντισήκωμα - ώφειλον όθεν 
έως ού άκριβέστερον πληροφορηθώ, νά επιφυλαχθώ ώς πρός τήν έκδή-
λωσιν τής αποδοχής μ.ου. 

Ό Κυβερνήτης εύρε τήν άπαίτησίν μου ταύτην πάνυ εύλογον. 'Επε-
φόρτισα όθεν τόν δεύτερον γραμματέα μου κ. Σηλίβεργον νά έρευνήση 
λεπτομερώς ταύτα και τήν επαύριον ήδυνήθην νά άγγείλω τώ Κυβερ-
νήτη τήν παραδοχήν μου, διότι ή εκθεσις ήν μοι άπηύθυνεν ό Σηλίβερ-
γος παρείχε ασφαλή προσδοκίαν καλών προσόδων. Προσεκάλεσα ευθύς 
τόν κ. Διαμαντήν Μανιάρην έκ Σύρου, όν προηγουμένως ό αυτόθι ευυπό-
ληπτος έμπορος κ. Δούμας ό έξ Ιωαννίνων μοι είχε συστήσει ώς άνδρα 
χρηστόν καί δραστήριον. Ούτος έμελλε νά διορισθή άρχιτελώνης, ό δέ 
παλαιός γνωστός μοι Ψαριανός πλοίαρχος, Θεόδωρος Ματθαίος λιμε-
νάρχης Ναυπλίου. 

["Επεται συνέχεια] 

Η ΗΘΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΕΝ TΩ ΜΥΘΩ ΤΟΥ ΣΙΣΥΦΟΥ 

Οί μύθοι, ώς πάνυ επιτυχώς παρατηρεί ό Giambat t is ta V i c o έν 
τω συγγράμματι P r i n c i p i di Sc ienza N u o v a , άποτελοΰσι τήν 
λογικην άκολουθίαν τών χρόνων εκείνων καθ' ούς εκυριάρχουν αί αισθή-
σεις καί ή ζωηρά φαντασία ή προσδίδουσα ζωήν είς πάντα τά αντικεί-
μενα. "Οθεν τής μυθολογίας ή μελέτη συνδεδυασμενη μετά τής γλωσ-
σικής επιστήμης συμβάλλεται σπουδαίως είς τήν ίστορίαν καί είς τήν 
έξέλιξιν τής ανθρωπινής σκέψεως. 

Ούχ ήντον όμως ή έρευνα τής πρώτης θεμελιώδους έννοιας ήν ό 
μύθος εμπερικλείει απαιτεί λεπτεπίλεπτον άνάλυσιν άποχωρίζουσαν και 
διακρίνουσαν τά ολίγον κατ ' ολίγον έπιπροστεθέντα στοιχεία καί έξετά-
ζουσαν τήν πρωτογενή σημασίαν, τήν έξαφανισθείσαν διά τής παραδό-
σεως, δυνάμει τής οποίας τά μέν ονόματα μετηλλάγησαν είς πρόσωπα, 
αί εικόνες είς πράξεις καί τό σύνολον τών φαινομένων έπροσωποποιήθη 
παρασχόν άφορμήν είς τόν άνεξάντλητον θησαυρόν τών έπων, έν οίς οι 
μύθοι προσέλαβον μορφην απωτάτων ιστορικών γεγονότων διαδραματι-
σθέντων ύπό θεών ή και ήρωϊκών προσώπων. Παρά πάσαν άντίθετον 
διαβεβαίωσιν είναι φυσική ή σκέψις ότι έν μέρει τά ονόματα εκείνα, αί 
εικόνες καί τά φαινόμενα άναπαριστώσι τόν φυσικόν κόσμον καί πάσαν 
τήν φύσιν κατά τάς ποικίλας αυτής εκφάνσεις, αϊτινες άναγκαίως έπε-

δρων έπί τήν φαντασίαν τών αρχεγόνων λαών. Είναι όμως έξ ίσου 
αληθές ότι καί ό ηθικός κόσμος κατά τάς απειραρίθμους αύτοΰ άφηρη-
μενας εκδηλώσεις είχεν ανάγκην συγκεκριμένων καί πλαστικών μορφών 
όπως έξωτερικευθή. Εντεύθεν οί μΰθοι ήτο εύλογον νά προσδίδωσι σάρκα 
είς τάς ιδέας έκείνας τοΰ καλοΰ καί τού αίσχροΰ, τής αρετής καί τής 
κακίας, τής ισχύος καί τής άνανδρίας, προσωποποιοΰντες τό ούσιαστι-
κον άντικείμενον και μεταποιοΰντες τήν ίδεαν είς τέλειον δράμα. Πολ-
λάκις λοιπόν, αντί νά άναζητώμεν. ποίον φυσικόν φαινόμενον διέπει τήν 
σύλληψιν μυθικού τίνος προσώπου ή καί ολοκλήρου μύθου, όφείλομεν 

35 
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μάλλον νά έρευνώμεν, μήπως ό αρχέγονος πυρήν δεν έπήγασεν έξ ηθι-
κής τίνος ιδέας. Καϊ τοιαύτη τις έρώτησις φρονώ ότι δεον γενέσθαι, 
όσον άφορα εις τόν περί τοϋ Σίσυφου μΰθον, οίον παρεδωκεν ήμϊν αυτόν 
ό "Ομηρος. 

Βεβαίως δέν διευκολύνει ήμϊν τήν έρευναν τό ότι ή παράδοσις τοΰ 
μύθου είναι τοσοΰτον αρχαία, καθ' όσον, ώς πολύ ορθώς παρατηρεί ό 
F o r e s t i 1 , καί είς αυτά ακόμη τά Όμηρικά έπη δέν έχομεν τό πρώτον 
στάδιον τής ελληνικής μυθολογίας, άλλ' άνάπτυξίν τινα πολύ προκεχω-
ρηκυϊαν, περιελθοΰσαν ήδη είς ωριμότητα τινα. Ό μΰθος τοΰ Σίσυφου, 
Οστις ύπήρξεν υιός τοΰ Αιόλου, αδελφός τοΰ Κρηθέως, 'Αθάμαντος καί 
Σαλμωνέως, καί πρώτος βασιλεύς τής Κορίνθου, ανήκει είς τήν άπω-
τάτην αρχαιότητα. Χωρίον έκ τής Όδυσσείας παριστά αυτόν έν τώ 
Ταρτάρω σκληρώς καταδεδικασμενον είς αίωνίαν τιμωρίαν, κυλίοντα 
δηλονότι πρός τήν κορυφήν όρους ογκώδη λίθον, όν μόλις κατορθοί 
ν' αναβίβαση, ότε αϊφνης ούτος έπαναπίπτει έπί τού πεδίου, ούτως 
ώστε ό τάλας αναγκάζεται νά έπαναλαμβάνη έπ' άπειρον τόν άσκο-
πον τούτον αγώνα : ( Ό δ . λ, 593—600). 

Καί μήν Σίσυφον είσεϊδον, κρατερ' αλγε' έχοντα, 
λααν βαστάζοντα πελώριον αμφοτέρησιν. 
Η τοι ό μέν σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε 
λααν άνω ώθεσκε ποτί λόφον άλλ' ότε μέλλοι 
άκρον υπερβαλέειν, τότ' άποστρέψασκε κραταιίς' 
αύτις έπειτα πέδονδε κυλίνδετο λαας αναιδής. 
Αύτάρ ό' γ' άψ ώσασχε τιταινόμενος, κατά δ' ίδρώς 
έρρεεν έκ μελέων, κονίη δ' έκ κράτος όρωρειν. 

Ό "Ομηρος αποσιωπά το αίτιον τής φρικώδους ταύτης ποινής, άλλ' 
ήμεϊς δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν αυτό έκ διαφόρων παραδόσεων μεταγε-
νεστέρων, άναφερουσών περί τοΰ Σίσυφου ότι ούτος άπετόλμησε ν' απο-
κάλυψη είς τόν 'Ασωπόν, είς μάτην πλανώμενον πρός άναζήτησιν τής 
θυγατρός αύτοΰ Αίγίνης, τό όνομα τοΰ άρπαγος, ήτοι αυτόν τοΰτον τόν 
Δία, όστις θυμωθείς έπεδίκασε τόν Σίσυφον τώ θανάτω 2 . Ά λ λ ' ό 
θάνατος δεσμευθείς δι ' άλύσεων ύπό τοΰ πονηρού Σίσυφου δέν ήδυνήθη 
νά έλκυση αυτόν εις τόν "Αδην, ειμή μόνον μετά τήν άπελευθέρωσίν του 

1 Mit. Or. Eroi σ. 7 κ. έ. 
2 'Απολλοδ. Βιβλιοθ. I, 9, 3. 
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τή έπεμβάσει τοΰ Ά ρ ε ω ς 1 · ούχ ήττον ομως πρίν ή ό Σίσυφος άπο-
θάνη παρήγγειλε μετά λεπτής πονηρίας είς τήν γυναίκα αύτοΰ ν' άφήση 
αύτον άταφον. Ώ ς έκ τούτου αίτιώμενος παρά τώ "Αδη και τή Περσε-
φόνη έπί τή σκληρα ταύτη άμελεία, κατώρθωσε νά έπανίδη έπί τινα 
καιρόν τό φώς, οΰδ' ήθελεν επιστρέψει πάλιν, άν δέν ήναγκάζετο νά 
ύποκύψη είς τήν βίαν τοΰ Έρμου. 

Διάφοροι μυθολόγοι ώς ό H a r t u n g , ό P re l l e r , ό D e c h a r m e , 

έχοντες ύπόψιν ότι ή πόλις τής Κορίνθου έτρεφεν ίδιαιτέραν λατρείαν 

είς τάς θεότητας τής θαλάσσης τής διαβρεχούσης έξ αμφοτέρων τών 

πλευρών τόν ίσθμόν παρ' ον αύτη κείται, είκάζουσιν έν τώ Σισύφω θεόν 

τινα τών κυμάτων, ό Prol ler δ'ιδίως φρονεί ότι ή ποινή εις ήν ό ήρως 

τυγχάνει αίωνίως καταδεδικασμένος, ύποδηλοϊ τήν εικόνα τής μαινόμε-

νης θαλάσσης, ής τά κύματα άνυψούνται τά μέν έπί τών δέ άνορθούμενα. 

Είναι πιθανόν ότι τοιαύτη τις ερμηνεία εδόθη μόνον διά τόν λόγον 

Οτι ό Σίσυφος υπήρξε πατήρ τοΰ Γλαύκου εναλίου θεοΰ- ημείς όμως 

διστάζομεν νά παραδεχθώμεν αυτήν. Έπισκοπουμενων απλώς αμφο-

τέρων τών φυσικών τούτων φαινομένων, παρατηρείται πράγματι ποιά 

τις όμοιότης μεταξύ τοΰ πρός τά άνω κυλιομένου λίθου τοΰ μεθ' ορμής 

έπαναπίπτοντος έπί τοΰ πεδίου καί τών συνωθουμένων κυμάτων, άτινα 

κατόπιν πλαταγίζουσιν έπί τής ακτής. Ούχ ήττον όμως έν τή συγκρίσει 

ταύτη διεκφεύγει ή έσωτάτη έννοια τοΰ μύθου, ό λόγος τής τηλικαύτης 

ποινής τής επιβληθείσης ύπό τοΰ χολωθέντος θεοΰ, πρός τούτοις δέ αμε-

λείται ή διαφορά τών δύο κινήσεων. 

Τώ Fores t i έξ εναντίας φαίνεται ευφυεστέρα καί μάλλον πιθανή ή 
γνώμη τοΰ C o x 2 άπεκδεχομένου τόν Σίσυφον ώς ήλιακόν τινα ήρωα 
καί άναγνωρίζοντος έν τώ λίθω, ον ούτος είναι ήναγκασμένος ν' άναβι-
βάζη μέχρι τής κορυφής τοΰ όρους έξ ής πάλιν έπαναπίπτει, τήν εικόνα 
τοΰ ήλιου, οστις άνυψοΰται μέχρι τοΰ ζενίθ, έξ ού ταχύτατα κατέρχεται 
καί δύει τήν έσπέραν. 

Ά λ λ ' όμως καί ή ύπόθεσις αύτη φαίνεται απορριπτέα, καθ' ό'σον ουδε-

μία υπάρχει χρόνου διαφορά είς τήν άνοδον καί κάθοδον τοΰ ήλιου, ώστε 

καί ουδεμία διαφορά κινήσεως υπάρχει, ένώ, επαναλαμβάνω, έν τή ποινή 

τοΰ Σίσυφου βλέπομεν άκριβώς διακεκριμένα τά στοιχεία τής κινήσεως, 

1 Φερεκύδου Σχολ. είς "Ομηρ. Ίλ. Ζ, 153. 
2 The Myth, of the Ar. Nat. σ. 185, 262. 
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άπερ προσελκύουσι πάραυτα τήν προσοχήν καί άτινα πρωτίστως όφείλο-
μεν νά λάβωμεν ΰπ' όψιν όπως έξακριβώσωμεν τήν σημασίαν τοΰ όλου. 

Υπάρχει εν τή φύσει υψίστη δύναμις τά πάντα τολμώσα καί τά 
πάντα νικώσα. Αύτη ή δύναμις ήτο πεπροσωποιημένη ύπό τών αρχαίων 
έν τώ Διί ϋπάτω, υψίστω. Πάντες προσεκύνουν καί έλάτρευον αυτόν, 
προσφέροντες θυσίας καί εξιλασμούς. Ούαί τώ άποτολμώντι νά έξανα-
στή κατ' αύτοΰ ή ν' άθετήση τάς βουλάς αύτοΰ. Μάτην άπεπειράθησαν 
νά είσδύσωσιν είς τόν ούρανόν ό Τυφών καί ό Καπανεύς, αμφότεροι 
συνετρίβησαν βληθέντες ύπό τοΰ κεραυνοΰ τοΰ χολωθέντος μαιμάκτον θεοΰ. 

"Ετι οδυνηρότερα ύπήρξεν ή τύχη τους Προμηθέως άποτολμήσαντος 
ν' αφαίρεση έκ τοΰ ουρανού τό πΰρ τοΰ περίλαμπρου φωτός καί νά 
κομίση τοις άνθρώποις τηλικοΰτον θησαυρόν. "Απηνής γύψ καταβιβρώ-
σκει τό ήπαρ τοΰ άτυχους δεσμώτου έπί τών άξενων βράχων τοΰ 
Καυκάσου. Καί ό Σίσυφος υφίσταται έν τώ "Αδη ποινήν σκληροτάτην 
ένεκα τής άκριτομυθίας αύτοΰ έπί βλάβη τής θεότητος. Τοιουτοτρόπως 
ό παντοδύναμος θεός εξέρχεται τροπαιούχος κατά τούς μετά τών ανθρώ-
πων αγώνας. Συγχρόνως όμως ό τιμωρός ούτος θεός θριαμβεύων δεινήν 
υφίσταται άφ' ετέρου ζημίαν διά τής απώλειας μέρους τής εξουσίας καί 
τοΰ μεγαλείου είς τά όμματα τών ανθρώπων, ένώ έξ εναντίας ό άντιμε-
τωπίζων τήν μήνιν αύτοΰ καί θυσιαζόμενος ήρως καθίσταται πρόξενος 
παρά τοις θνητοϊς υπέροχων ευεργετημάτων, οσάκις άποφεύγων νά περι-
φρόνηση ύπεροπτικώς πάσαν σύνεσιν, ώς ό Τυφών καί ό Καπανεύς, δρα 
περιεσκεμμένως καί άπό χρηστού συνειδότως. Ουδέ δύνανται τοιαΰται 
χρησταί ένέργειαι ν' άποβώσι φροΰδαι, τουναντίον μάλιστα θ ' άποτελέ-
σωσι τό πρώτον βήμα πρός άνίχνευσιν τής αληθείας καί πρός θρίαμβον 
τής προόδου, ήν έτεροι μάλλον ευτυχείς θέλουσιν περιαγάγει, εναντίον 
πάσης άντιδρώσης δυνάμεως, είς πλήρη τελειότητα. Αυτό τοΰτο συμβαί
νει καί εις τόν ήμετερον ήρωα προσπαθοΰντα διά τής περινοίας αυτού νά 
ματαίωση τήν αύθαίρετον βίαν. Τωόντι τό όνομα Σίσυφος υποδεικνύει 
σοφόν έκ τοΰ θέματος σοφός, έξ ού Σί-σοφος' (πρβλ. σέσυφος' πανούρ-
γος, παρά Ήσυχίω), καθ' όν τρόπον τό Προμηθευς έκ τής ρίζης μανθ, 
μηθ, προσέλαβεν ήθικήν έννοιαν ύποδηλοΰσαν τήν συγκίνησιν και τήν 
ταραχήν τοΰ διαλογιζομένου νοΰ. Πλήν τούτου ό Σίσυφος κέκτηται 

1 Ο τύπος σί-συφος έχει αναδίπλωσιν τής πρωτης συλλαβής τοϋ δέματος καϊ 
ανομοίωσιν τοΰ φωνήεντος. (Σ. Σ.) 
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άφθονίαν συμβουλών ποικίλων. Ό "Ησίοδος τόν αποκαλεί Αιολομητην 1 

και ώς τοιοΰτος παρά τοις άρχαίοις συνδυάζεται μετά τοΰ Οδυσσέως 2, 
ήρωος διαβόητου έπί φρονήσει καί πανουργία έν τώ έλληνικώ στρατώ. 
Ά λ λ ' ώσπερ είς τόν Όδυσσέα, άνυψωθέντα διά τής αλώσεως τοΰ Ιλίου 
είς τόν κολοφώνα τής δόξης και τής ισχύος, καθίσταται άγονος πάσα 
τέχνη καί πανουργία καί έπί μακρόν χρόνον ριπτάζεται άπανταχοΰ ύπό 
τής τύχης, διότι προσέβαλε θεόν τινα, τοιουτοτρόπως είς μάτην ό Σίσυ-
φος «κέρδιστος γένετ' ανδρών»" τά κωλύματα τά φυόμενα έκ τής κακο-
βουλίας, τής αίσχρότητος καί τής χαμερπείας παραλύουσι τήν άλλως 
τε αδύνατον φύσιν τών ανθρώπων ή θεότης ή απεικονιζόμενη έν τοις 
κωλύμασι τούτοις καταδικάζει αύτον είς θάνατον καί άνευ ούδενός 
οίκτου πρός εκείνον όστις τοσούτον έπέδειξεν οίκτον είς τούς άλλους 3 , 
επιβάλλει αύτώ έν τή άλλη ζωή χαλεπήν καί άπηνεστάτην ποινήν, διότι 
αισθάνεται ότι ή νίκη δέν υπήρξε τελεία, καθ'όσον ή αλήθεια ής ό 
Σίσυφος τυγχάνει κομιστής έξέχυσε τό φώς αυτής καί μάλιστα ηθικώς 
έθριάμβευσεν. 

Η ποινή τοΰ Σίσυφου απεικονίζει τά διάφορα στάδια τοΰ διεξαγό-
μενου αγώνος, τάς διαφόρους απόπειρας άς τώ υπαγορεύει ή προνοητική 
αύτοΰ φρόνησις ίνα τύχη τής σωτηρίας, άλλά συγχρόνως είναι καί άπει-
κόνισις τής οδυνηράς έρεύνης τής αληθείας έκ μέρους τοΰ σοφοΰ, ήν 
ουδέν κώλυμα δύναται ν' αναχαίτιση. Ό όγκος ό ωθούμενος πρός τήν 
κορυφήν τοΰ όρους απεικονίζει τάς συνεχείς προσπάθειας τάς τολμηράς 
καί εμπαθείς πρός κτήσιν τής γνώσεως, ήν έπιποθεί ό άνθρωπος άμέρι-
στον καί τελείαν. 

Η ιστορία διδάσκει, πόσοι κατεστράφησαν φθάσαντες είς τήν κτήσιν 
τής αληθείας ή καί μόνον διιδόντες αυτήν μακρόθεν. 

Τά αμάρτημα συνίσταται κατά τόν μΰθον έν αύτη τή ζητήσει τής 
αληθείας" διότι εαυτόν βλάπτει όστις διά μέσου τοΰ σκότους τής άμα-
θίας προσπαθεί νά καταλάβη δεσπόζουσαν θέσιν. 

(Κατά τό ιταλικόν του Salvatore R o s s i έκ της R i v . d i S t o r i a a n t i c a ) 

1 'Απόσπ. 32. 
2 Βλ. κυρίως Σοφ Φιλοχτ 117, ένθα ό Όδυσσεΰς καλείται υίος τοϋ Σίσυφου. 
3 Ό μύθος διηγείται οτι ό Σίσυφος έθαψε τόν Μελικέρτην υίόν τοϋ 'Αθάμαν-

τος καί παρέσχε συγγνώμην εις τόν Αύτόλυκον καίπεο άποδείξας αυτόν ληστήν. 
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Πρός τόν Πρόεδρον τοϋ Συνδέσμου 

τών Ελληνικών Αθλητικών καϊ Γυμναστικών Σωματείων. 

Κυριε Πρόεδρε, 

Άπαντες οί "Ελληνες γυμναστικοί βαρεως φέρουσι τήν τοϋ κατ' εξο-
χήν ελληνικού αγωνίσματος τής δισκοβολίας διαφθοράν ύπό τών Εύρω 
παίων, οΐτινες ουδόλως τοϋτο χρησιμοποιούντες μέχρι πρό τίνων έτι 
ετών, παρελαβον αυτό παρά τών Ελλήνων δισκοβόλων τών λαβόντων 
μερος είς τούς έν Αθήναις τελεσθέντας νεωτερους "Ολυμπιακούς αγώνας 
καί μετέβαλον έπί τοσοΰτον, ώστε αδύνατος σχεδόν καθίσταται ή άνα-
γνώρισις τοΰ σπανίας πλαστικότητος, χάριτος, τέχνης καί ρώμης τοΰ 
έλληνικοϋ τούτου αγωνίσματος. 

Είσαγαγόντες δ' οί Ευρωπαίοι τήν δισκοβολίαν έν τοις γυμνασίοις 
καί άγώσιν αυτών καθιέρωσαν, ώς μή ώφειλε, κανόνας καί νόμους, ους 
ουδέποτε έφαντάσθησαν οί αρχαίοι "Ελληνες, τό δέ χείριστον, ήναγκά-
σθημεν καί ημείς νά ύποκύψωμεν είς αυτούς καί νά παραδεχθώμεν τρό-
πον τοΰ δισκεύειν ουδόλως αρμόζοντα είς απογόνους τών αρχαίων Έ λ λ ή -
νων.Ό τρόπος δ' ούτος ουχί μόνον άσχημος καί άχαρις, άλλά καί επι-
κίνδυνος είς τούς παριστάμενους θεατάς είναι. 

Φρονοϋντες λοιπόν, κ. Πρόεδρε, ότι επιβάλλεται ήμϊν τά καθήκον, 
όπως παντί σθένει άντεπεξέλθωμεν κατά τής παραποιήσεως ταύτης τοϋ 
έξοχου ύπό πάσαν έποψιν πατρίου τούτου αγωνίσματος, ού τήν εικόνα 
ζωντανήν, ούτως ειπείν, περιέσωσε μέχρις ημών ή γλυφίς τοΰ Μύρωνος 
διά τοΰ θαυμάσιου αύτοΰ δισκοβόλου, παρακαλοΰμεν υμάς, Οπως φέρητε 
τό ζήτημα τοΰτο έν τώ συμβουλίω τοΰ Συνδέσμου τών Ελληνικών 
Αθλητικών καί Γυμναστικών Σωματείων, ίνα συσκεψάμενοι άποφασί-
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σητε, όπως διά καταλλήλου καί συντόνου ενεργείας παρά τή Διεθνεί 

Επιτροπή τών "Ολυμπιακών Αγώνων γίνη δεκτός καί καθιερωθή ό 

αληθής τρόπος τής αρχαίας δισκοβολίας είς τούς Διεθνείς Όλυμπιακούς 

Αγώνας ώς ίδιαίτερον αγώνισμα ύπό τήν όνομασίαν «Ελληνική δισκο-

βολία», τοΰ νεωτέρου ευρωπαϊκού τρόπου λαμβάνοντος οιονδήποτε άλλο 

όνομα ήθελον δώσει αύτώ, καθ' όσον πάν άλλο ή ελληνική δισκοβολία 

δύναται νά όνομασθή ούτος. 

'Εκ τής επισταμένης δέ μελέτης τής Κ Δ ' εικόνος Φιλοστράτου τοΰ 

πρεσβυτέρου, έν τή ύπό τοΰ F . Jacobs μεθ' υπομνήματος αύτοΰ καί 

αρχαιολογικών παρατηρήσεων τοΰ F . Τ . We lcke i ' γενομένη έκδόσει 

(Phi lost . et C a l i s t . , edit. J a c o b s , έν σελ. 351, 352 καί 353), 
καί τής παρά Λουκιανώ έν τώ Φιλοψευδεί (κεφ. 18) περιγραφής τοΰ 

δισκοβόλου τοΰ Μύρωνος, προσέτι δ' έκ τής παραβολής τών αρχαίων 

τούτων χωρίων πρός τόν ανδριάντα τοΰ Μύρωνος καί τής παρατηρή-

σεως τοΰ ύπ' άριθ. 7412 χαλκοΰ ειδωλίου δισκοβόλου, τοΰ ευρισκομένου 

έν τώ Άρχαιολογικώ Μουσείω Αθηνών, έν τώ ύπ' άριθ. 139 έρμαρίω 

τώ έπιγραφομένω «Έργα διαφόρων τόπων», έν τή αίθούση τών χαλκών, 

έπείσθημεν, ότι ό αρχαίος ελληνικός τρόπος τοϋ δισκεύειν ήτο ό έξης. 

1ον Βαλβίς. 

Περί τής βαλβϊδος ώρισμένως καί σαφώς πειθόμεθα έκ τής ρηθείσης 
εικόνος τοΰ Φιλοστράτου, ότι αύτη ητο μικρόν ύψωμα γής, έφ' ου εύρυ-
χώρως ήδύνατο νά ίσταται ό δισκεύων, «βαλβίς διακέχωσται μικρά 
άποχρώσα ένί έστώτι», κατ' άκολουθίαν δέ τό εμβαδόν δέν ήδύνατο νά 
ύπερβαινη τά 80 τετραγωνικά εκατοστά τοΰ μέτρου, τό δέ υπέρ τό 
έδαφος ύψος αυτής τά 6—8 εκατοστά 1 . 

2 ο ν Τρόπος τοΰ δισκεύειν. 

Τόν τρόπον τοΰ δισκεύειν πρός εύκολωτέραν κατανόησιν θά διαιρέσω-
μεν είς τρεϊς χρόνους ή θέσεις. 

Α ' Ό δισκοβόλος ανερχόμενος έπί τής βαλβϊδος ΐστατο έπ' αυτής 

όρθιος, έχων τά κάτω άκρα διεστώτα και τεταμένα, καί τόν δεξιόν 

1 Κατά τον F. Jacobs, παρ' Ήσυχίω αί λέξεις βαλβις καί βουνος άφορώσιν 
είς τό ζήτημα τοϋτο. 
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πόδα προβεβλημένον ολίγον έμπροσθεν τοΰ άριστεροΰ κατά τήν φυσι-
κήν λοξήν πρός τά έξω διεύθυνσιν τοΰ άκρου ποδός, τό δέ λοιπόν 
σώμα τηρών εύθυτενές. Έν τή θέσει ταύτη έκράτει τόν δίσκον δι' αμφο-
τέρων τών χειρών, καί διά μέν τών τελευταίων φαλαγγών τών δακτύ-
λων τής δεξιάς, οΐτινες άφίσταντο αλλήλων, περιέβαλλε τό χείλος τής 
περιφερείας τοΰ δίσκου, δι' ολοκλήρου δέ τής παλαμικής επιφανείας τής 
αριστεράς, εφαρμοζόμενης έπί τής έτερας επιφανείας τοΰ δίσκου, ύπε-
βοήθει τήν λαβήν ταύτην τής δεξιάς. Ούτω δέ κατεχων τόν δίσκον ό 
δισκοβόλος έτήρει αυτόν υψηλά, ολίγον έμπροσθεν καϊ άνωθεν τοΰ μετώ-
που αύτοΰ, εχων τά αντιβράχια κεκαμμένα έπί τούς βραχίονας, τούς 
δέ αγκώνας απέχοντας αλλήλων όσον τό πλάτος τών ώμων. Διά τής 
ούτω δέ σχηματιζόμενης γωνίας, ής κορυφή μέν είναι ό πρός τά άνω 
δι' αμφοτέρων τών χειρών κρατούμενος δίσκος, πλευραί δέ τά δύο αντι-
βράχια, δύναται ό έμπροσθεν τοΰ δισκοβόλου ιστάμενος νά βλεπη τήν 
κεφαλήν αύτοΰ. (Πρβλ. Είδώλ. χαλκοΰν ύπ' άριθ. 7412. Αρχ. Μουσ. 
Ά θ η ν . Αίθουσα χαλκών. Έρμάριον «Έργα διαφόρων τόπων» άριθ. 
139 και «Τό δέ σχήμα τοΰ δίσκον άνέχοντος» έν Φιλ. εκδ. J a c o b s , 
σελ. 351, 352, 353). 

Β ' Άπό τής ανωτέρω θέσεως ό δισκοβόλος έκαμπτε τόν κορμον 
αύτοΰ πρός τά εμπρός, τήν δέ κάμψιν τοΰ κορμοΰ παρηκολούθει καί ή 
κεφαλή έπί τοσούτον, ώστε νά δύνηται ό δισκεύων νά βλεπη τήν δεξιάν 
αύτοΰ πλευράν («έξαλλάξαντα τήν κεφαλήν έπί δεξιά χρή κυρτοΰσθαι 
τοσοΰτον Οσον ύποβλέψαι τά πλευρά» Φιλ. έκδ. J a c o b s , «φής τόν 
έπικεκυφότα κατά τό σχήμα τής αφέσεως, άπεστραμμένον είς δισκοφό-
ρον (χείρα)» Λουκ. έν Φιλοψευ.). (Άνδριάς Μύρωνος) 1. Ταυτοχρόνως 
δ' ή μέν δεξιά δισκοφόρος χειρ έφέρετο πρός τά οπίσω καί άνω, ή δέ 
αριστερά έστηρίζετο έπί τοΰ δεξιοΰ γόνατος, όπερ εκάμπτετο ελαφρώς 
(«ήρεμα όκλάζοντα τώ έτερω» Λουκ. έν Φιλοψευ.). (Άνδριάς Μύρω-
νος). Τό δέ άριστερόν σκέλος, όπερ άρχήθεν εύρίσκετο όπισθεν τοϋ δεξιού, 
εκάμπτετο καί τοΰτο ελαφρώς, στηριζόμενον έπί τής βαλβϊδος διά τών 
δακτύλων τοϋ ποδός («καί κουφίζουσα θάτερον τοϊν σκελοΐν» Φιλ. έκδ. 

1 Κατα τήν ύπό τοϋ Κ. Weleker έκφερομένην γνώμην έν τή τοϋ P. Jacobs 
είρημένη, έκδόσει τοϋ Φιλοστράτου, ή αληθής στάσις τοϋ δισκοβόλου καταδεί-
κνυται έν τώ αντιτύπω τώ ΰπάρχοντι έν τώ μεγάρω τών Μαξιμίων (Massimi) 
έν 'Ρώμη, ουχί δέ έν τώ Βατικανώ άνδριάντι, ου ή άποκοπείσα κεφαλή κακώς 
προσηρμόσθη. 
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Jacobs) . (Άνδριάς Μύρωνος). Έ ν τή θέσει ταύτη όλόκληρον τό βάρος 
τοΰ σώματος φέρεται έπί τοΰ δεξιοΰ ποδός, ή δέ έπί τοΰ δεξιοΰ γόνατος 
στήριξις τής αριστεράς χειρός καί ή πρός τά οπίσω στήριξις τοΰ αρι-
στεροΰ ποδός σκοποΰσιν ώς αληθώς τήν στερέωσιν εκατέρωθεν τοΰ δεξιού 
σκελους, όπερ φερει όλόκληρον τό βάρος τοΰ σώματος, καί τήν έξασφά-
λισιν ούτω τής ευσταθείας τής θεσεως ταύτης τοΰ δισκεύοντος. (Άνδριάς 
Μύρωνος). 

Γ ' Άπό τής δευτέρας ταύτης θεσεως, ό δισκεύων συγκεντρών άπά-
σας αυτού τάς δυνάμεις καί οιονεί έπερείδων τήν δεξιάν χείρα έπί ολο-
κλήρου τοΰ δεξιοΰ μερους τοΰ σώματος («προσεμβάλλοντα τοις δεξιοίς 
πάσι» Φιλ. εκδ. Jacobs) , ώρθου άποτόμως καί βιαίως τόν κορμόν 
αύτοΰ («έοικότα ξυναναστησομένω μετά τής βολής» Λουκ. έν Φιλοψευ.), 
φερων μετά ρώμης τήν δισκοφόρον χείρα έκτων οπίσω καί άνω πρός τά 
πρόσω καί άνω («και ριπτείν οίον άνιμώντα» Φιλ. έκδ. Jacobs ) καί 
βάλλων ούτω τόν δίσκον πρός τά άνω καί πόρρω. Κατά τον χρόνον δέ 
τούτον τό πρός τά οπίσω εύρισκόμενον καί κούφως έπί τής βαλβίδος, 
διά των δακτύλων μόνων, στηριζόμενον άριστερόν σκέλος συνώδευε τήν 
πρός τά πρόσω καί άνω κίνησιν τής δεξιάς χειρός («ό χρή συναναπάλ-
λεσθαι καί συμπορεύεσθαι τή δεξιά» Φιλ. έκδ. Jacobs) . 

3 ο ν Λαβή του δίσκου. 

Η λαβή τοϋ δίσκου καταδείκνυται σαφώς καί ώρισμένως έν τώ ανω-
τέρω άναφερομενω χαλκώ είδωλίω, ώς και έν δισκοφόρω δεξιώ άνω 
άκρω, φεροντι άριθ. 6758 καί εύρισκομενω έν τώ Άρχαιολογικώ Μου-
σείω Αθηνών, έν τή αίθούση τών χαλκών, έν τώ ύπ' άριθ. 162 έρμαρίω. 

Έ ν τέλει παρατηροΰμεν, ότι ούδαμοΰ αναφέρεται, άν ό δισκεύων 
παρέμενεν έπί τής βαλβίδος ή έπήδα εκτός αυτής κατά τήν στιγμήν 
τής βολής, ουδείς δέ απολύτως υπάρχει λόγος όπως έπιβληθή τοιούτος 
τις νόμος, άλλά τοΰτο πρέπει νά άφεθή εντελώς είς τήν βούλησιν και 
τήν τεχνην τοΰ δισκεύοντος. 

Προσθέτομεν δ ' ο τ ι , κατά τόν ανωτέρω περιγραφόμενον τρόπον τής 
δισκοβολίας, ό δισκεύων δύναται νά συγκέντρωση, μεγάλας δυνάμεις, 
όπως ρίψη μακράν τόν δίσκον, διότι δι ' αύτοΰ τίθεται έν ενεργεία πλεί-
στον μέρος τών μυών τοΰ σώματος κατά τήν ΰπό τών ισχυρότατων 
ραχιτών μυών βιαίαν όρθωσα τοϋ κορμοΰ, συντελούσαν είς τήν μετά 
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μεγαλυτέρας ορμής πρός τα πρόσω προσαγωγής τής δισκοφόρου χειρός, 

κατά τήν ρωμαλέαν κινησιν τής είρημένης χειρός καί κατά τήν άπότο-

μον έκτασιν τοΰ δεξιοΰ κάτω άκρου. 

Τον τοιούτον λοιπόν τρόπον τοΰ δισκεύειν, καθ' ο πάτριον καί εκτά-

κτως πλαστικόν καί χαρίεντα, άπαιτοΰντα δέ ρώμην καί τέχνην οΰ τάς 

τυχούσας, προτείνομεν έκ μέρους τοΰ Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλό-

γου, Οπως ό Σύνδεσμος έπιβάλη είς τά μετέχοντα αύτοΰ σωματεία, 

καθιερών αυτόν είς τούς ύπό τοΰ Συνδέσμου τελούμενους αγώνας, ίνα 

ούτως οί νέοι άναγκασθώσι νά άσκώνται ώς δει είς αγώνισμα, όπερ περί 

πολλοΰ έποιοΰντο οί προπάτορες ημών, καί είς ο δικαίως ιδίαν όλως 

έτρεφον στοργήν καί άγάπην. 

Πεποιθότες, κ. Πρόεδρε, ότι σπουδαίως και συντόνως θέλετε μερι-

μνήσει περί τοΰ έν λόγω ζητήματος. 

Έν Άθήναις τή 1 2 Νοεμβρίου 1 9 0 1 . 

Διατελουμεν μετά μεγίστης υποληψεως 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΑΚΗΣ 
Ιατρός καί έφορος τοΰ Πανελλην. Γυμναατ. Συλλόγου. 

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Ω Ν 

εν xfj μελέτγ) "Ή παίδενσις ημών κατά τον 1 9 " ν αιώνα». 

1) Έν τή σελ. 411 τοΰ τελευταίου στί/ου το σωφρονούντας διορθ. συμφρο-
νοϋντας" 2) έν τή σελ. 414 τοϋ τελευταίου στίχου τδ γυμναστιχήν δΐ'/ρθ. γυμνα-
σιακήν 2) έν τή σελ. 416 τήν χρονολογίαν 1866 διορθ. 1886' 4) έν τή σελ. 
423 τδ ικανού; απαίδευτους διορθ. ικανούς εύπαιδεύτους" 5) έν τή σελ. 430 εν 
τω 15V στίχω άντί λογούς διορθ. λόγιοι. 

Έν Πέραν τή 2 9 Όχτωβρίον 1901. 
Α. Χρηοτίδης 

Ο Κ Λ Ε Φ Τ Η Σ Ζ Α Χ Α Ρ Ι Α Σ 

Ολίγα σχετικώς έχουσι γραφή περί τοϋ πρωτοκ^έφτου καί άρματωλοΰ Ζαχα
ρία· ώς έπί τό πολύ, ώρισμενα ανέκδοτα — καί είναι ό βίος του ομολογουμένως 
πλήοης άνεκδοτικών έπεισοδ'ων— επαναλαμβάνονται υπό τών μελετιόντων τήν 
παράδοξον καί σκοτεινήν δ'σω και ένδοξον Ίστορίαν τών άρματωλικών λεγομέ
νων χοόνων. 

Ο πρωτοσύγκελλος καί ιστοριογράφος Αμβρόσιος Φραντζής διασώζει ίκανάς 
περί αΰτοϋ πληροφορίας. 

Επίσης καί περιηγηταί μετά θαυμασμ'.ϋ όμιλούσι περί αΰτοϋ. Ό περιηγη
τής δέ Bartholdy πρός τοις άλλοις σημειοϊ, ότι ήτο κάτοχος ό Ζαχαοιας καί 
τής μυστηριώδους δυνάμεως τής όστεομαντίας. Ατυχώς δέν είχε τήν πρόνοιαν 
να φάγη αρνί ψητόν πριν έπισκεφθή τώ 1802 τόν χουμπάρον του Κουχέαν, όστις 
τόν έδολοφόνησε. 

Τήν έκτενεστέραν καί έμβριθεστέραν μελέτην περί τοϋ Ζαχαρία έδημοσίευ-
σεν ό κ. Γ. Κ. Χούμης έν τώ Έλληνικώ Ήμερολογίω τής Σύρου (1870), μή 
σημείων ατυχώς πόθεν ηρύσθη τάς σχετικάς πληροφορίας, αϊτινες φέρουσι παται 
τόν τύπον τής παοαδόσεως. 

Ευτυχώς περιεσο'ιθη πολύτιμον χειρόγραφον, περιέχον περιλήψεις επιστολών 
καί πληροφορίας φέρουσας τον τύπον τής επισήμου προελεύτεως και γνησιότη-
τος, άναμεμιγμε'νας μετ' ασμάτων δημοτικών σχετικών. Τό χειρόγραφον τοΰτο, 
όπερ έκδίδομεν σήμεοον, κατατεταγμένον έν τώ φακέλω 2133 τών χειρογράφων 
τής 'Εθν. Βιβλιοθήκης ύπό τόν άριθ. 5062, φέρει τήν έπιγραφήν : 

«Βίος τον Ζαχαρία» 

χαϊ ύπ' αυτήν τό εξής παράδοξον έπεξηγηματικόν σημείωμα· 
ίΚατά τα αντίγραψα τής αλληλογραφίας τον, σωϋείαης πάρα. τον νιοι· τον Σωτήρη 

Ζαχαροπούλου, έκ τών πρωτοτέ>πα>ν, τά όποια παρέδωκε τον Καποδίστρια, ό όποιος 
τά έδωσε τοϊ' άδελ.φον τον Βιάρον, ΰστις και τά οικειοποίηση, οί δέ κληρονόμοι τά 
ΰεωρονν κλοπιμαία*. 

Έν τώ ποοτελευτχίω φύλλω τό χειρόγραφον περιέχει <κατάλογον τών συντρό
φων τοϊ- Ζαχαρία καί Καπετανέων Μωρέως και Μάνης καί τίνων τής 'Ρονμελης*. 
Καί μετ' αυτά επαναλαμβάνεται τό έν άρ/ή σημείωμα περί τής παραδόσεως τών 
έγγραφων τώ Καποδίστρια, μετά τής διαφοράς ότι έν αΰτώ σημειούται ότι τά 
παοέδωκαν οί υιοί τοϋ Ζαχαρία Σωτήρης καί Θεόδωρος. 

Ό Φωτάχος (Χρυσανθόπουλοί) έν τοις Βίοις τών Πελοποννησίων ανδρών 
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σημείοι ότι υιοί τοϋ Ζαχαρία ήσαν οί «Θεοδωρής Ανδρέας καί Σωτήρος Ζαχα-
ρόπουλοί, καπεταναίοι Μιστρά». 

Το χειρόγραφον ομως περατοΰται διά τοΰ έξης σημειώματος : « Ο Ζαχαρίας 
ύπανδρεύθη πρώτον γάμον τήν Παγώνα έκ Λόγκαστρας μετά τής όποιας απέκτησε 
4 άρρενα καί δύο κοράσια- α' 'Αναγνώστην ή Παναγιώτην Ζαχαριαν, β' Πιέ-
ρον, γ' τόν Θεόδωρον, δ' τόν Γεώργιον. α' Αίκατερίνην, β' τήν 'Αγγελίνα τήν 
οποίαν ένυμφεύθη ό Νικηταράς Σταματελόπουλος άποχτήσας ένα υίόν Ίωάννην 
και μίαν κόρην Ρηγκίνα». 

«Είς δεύτερον γάμον (ό Ζαχαρίας) ένυμφευθη τήν Φλωροΰ έκ Μπαρμπίτσας, 
μέ τήν οποίαν απόκτησε τόν Θεόδωρον καί Σωτήριον Ζαχαρόπουλους, οί όποιοι 
όταν έκατεστράφησαν οί Κολοκοτρωναιοι καί λοιποί άρματωλοί, μετέβησαν εις 
τήν Έπτάνησον καί έμειναν καί έλαβαν ΰπηρεσίαν ρωσσικήν, γαλλικήν και 
άγγλικήν, κατά τό 1813 ανεχώρησαν είς Σμύρνην οπου άπεκατεστάθησαν, και ό 
Σωτήριος ΰπανδρεύθη έκεϊ, καί κατά τό 1821 ήλθεν είς τήν Πελοπόννησον και 
έλαβε τά όπλα κατά τής τουρκικής δυναστείας». 

"Ηδη δημοσιεύομεν τό χειρόγραφον ώς έχει, ούδεμίαν έπενεγκόντες μεταβο-
λήν, ουδέ τά δημοτικά άσματα συμπληρώσαντες, μόνον δέ έκ τών ανορθογρα-
φιών τάς λυπούσας καθ' ύπερβολήν τήν όρασιν διορθώσαντες. 

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ 

«Βίος τοϋ Ζαχαρία». 

1 «Εις τά 1759 έγεννήθη ό Ζαχαρίας Μπαρπιτζότης, είς τά 1776 

έσκότωσαν οί Σπαχίδες τόν άδελφόν του Παντελήν - ό Ζαχαρίας ήτον 

χρόνων 17, άρματώθη καί επήγε είς τήν Λογκάστρα (χωρίον) - εύρήκε 

τόν καπετάν Μαντζάρη, Οστις ήτον Ζορμπάς άπό τό Βιλαέτη τής Τρο-

πολιτζάς άπό τό χωρίον Πιαλή, καί άφοΰ τόν έχαιρέτησε καί τοΰ ειπεν, 

ότι οί Τοΰρκοι έσκότωσαν τόν άδελφόν του τόν Παντελήν καί ήλθα μαζί 

σου διά νά σκοτόνω Τούρκους όλην μου τήν ζωήν, σέ δέχομαι τοΰ ειπεν, 

άλλά είσαι μικρός είς τά χρόνια - ψυχήν μεγάλην έχω, καί ό Πόλεμος 

θά μέ δείξη. Τότε ήλθε πεζός είς τον Μαντζάρη καί τοΰ λέγει, οί Τοΰρ-

κοι έβγήκαν άπό τό Λοντάρι παγανίά, καί ζητούν τόν καπετάν Μαν-

τζάρη, καί ήλθαν οί Τούρκοι είς τό Μοναστήρι (ροκίτζα)" ό Καπετάνιος 

'μίλησε, «τζαούση μοίρασ' τό ψωμί θά πάμε για τούς Τούρκους». "Εφθα-

σεν είς 'Ροκίτζα ό Καπετάν Μαντζάρης μέ τόν Ζαχαρία καί άρχησαν 

τόν πόλεμον άπό τό πρωί έως τό δείλι' έσκοτώθησαν Τούρκοι 27, άπό 

τούς χαίνηδες 9' ώρμησε ό Ζαχαρίας μέ τό σπαθί μέ 'ψηλήν φωνήν 

απάνω τους, ώρμησαν καί οί άλλοι Ζορμπάδες- έτζάκησαν οί Τούρκοι" 

Τούρκοι πετοΰνε τάρματα, πετάξανε ταίς σάρκες καί Οτι άλλα είχαν νά 
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γλητώσουν. Έκαμαν πλιάτσικα πολλά καί άπό τούς σκοτωμένους" τό 
μοναστήρι, έκαμαν Χαράτζι . Οί σύντροφοι έγύρεψαν νά έβγάλουν όντα-
λίκι άπό τά λάφυρα τόν Ζαχαρία, ποΰ έκαμε τό γιουρούση, ό Καπετά-
νιος ζήλεψε - τοϋ κακοφάνη τοΰ Ζαχαρία και τών συντρόφων καί χωρί-
ζουν 60 νομάτοι καί πάνε μέ τόν Ζαχαρία καί τόν έγνώρισαν Καπετά-
νιον. Ό Ζαχαρίας έδιόρισε τζαούση καί Παϊραχτάρη, έρραψε μπαϊράκι 
μέ σταυρόν, τό μπαϊράκι τό επάνω μέρος κόκκινο, στή μέση άσπρο, στο 
κάτω μέρος μαΰρο, μέ γράμματα οπου έλεγαν ή αίμα ή ελευθερία ή 
θάνατος, έπερασεν είς τό Βιλαετη τοΰ Λονταργιοΰ είς τό χωρίον απάνω 
Σάλετζι" το είδαν οί Τοΰρκοι, έτρεξαν εις τό Λοντάρι, καί τρέχουν οι 
Τοΰρκοι είς τό κάτω Σάλετζι , στέλνουν ένα ραγιά νά ίδοΰν τούς Χαίνη-
δες, τί είναι αυτοί ποΰ έχουν καί μπαϊράκι" επήγε ό Πρωτόγερος" τούς 
είπαν είναι ό Ζαχαρίας ό Μπαρμπιτζότης' τόν στέλνουν οπίσω οί Τοΰρκοι 
οπίσω, νά τούς είπή νά χαλάσουν τό μπαϊράκι, καί νά κατέβη ό Τρανώ-
τερος κάτω, τόν θέλει νά παρησιασθή εις τόν Ίσούφαγα Ζαντε', και Βοϊ-
βόντα καί Χαραντζά τοΰ Λονταργιοΰ, είτε θά στείλω τόν Ντζάνιο μπου-
λούμπασία νά τούς φέρη τά κεφάλια. Γράμμα τοΰ Ζαχαρία" Ίσούφαγα 
Ζαντέ καί Χαρατζά τοϋ Λονταργιοΰ, παράγγειλες νάρθή ό τρανώτερος 
κάτω νά σέ προσκυνήσωμε- εμείς δέν ήμασθε νυφάδες, σήκω ξεκουμπίσου 
τράβα χέρι μή μας γίνεσαι γουμάρι, διότι έμενα δέν μέ λένε Χαϊνλή, μέ 
λένε Ζαχαρία Μπαρπιτζότη" είπες νά χαλάσωμε τό μπαϊράκι μας, αυτό 
μέλλει νά χαλάσωμε τά κεφάλια σας τά τούρκικα, διότι εχει πολύτιμον 
Σταυρόν καί γράφει ή αίμα, ή ελευθερία, ή θάνατος" σοΰ λεγω τοΰτο, 
σάν ήσαι Ζάντες νά μοΰ στείλης 300 λουφεδες διά τά παλικάργία μου 
καί ρίχτα στο Βιλαετη σου, όχι καί δέ μοΰ στείλης, θά βάλω σπαθί 
στά κεφάλια σας καί φωτζιά στάν καζά σας καί στά τζηφιλίκία σας. 
"Ακουσε τούς λόγους ό Ίσούφαγας, έθυμώθη καί έκίνησεν απάνω τους. 
"Αρχησεν ό πόλεμος καί έβάσταξε όλην τήν ήμέραν" έκαμε γιουρούσι ό 
Τζίκος απάνω στόν Ζαχαργίά" ώρμησε ό Ζαχαργιάς μέ τά σπαθί είς 
τόν Τζίκον καί τόν έκοψε άνδρίως" φωνάζει ό Ζαχαργιάς, απάνω τους 
μπαϊραχτάρι μου, τούς επήραμε τούς μουρτάτες, τούς επήραμε" έτζάκι-
σαν οί Τούρκοι, καί έσκοτώθησαν Τούρκοι 70 , 'Ρωμαίοι 22, οί Ζορμπά-
δες επήραν πλιάτσικα πολλά καί έτράβηξαν είς Ξεροβούνα καί έκαμαν 
τό χαράτζι" τότες ήρθαν καί οί Νικολέοι, Αντώνιος καί Παναγιώτης 
καί έχάρηκαν τόν Ζαχαργιάν διά τό ϊνάμη ποΰ έδωσεν, καί τοΰ έκαμαν 
όρκο, ότι θά ήσαν μαζί του καί θά τοΰ φέρουν άπό Μιστρά οτι χρειάζε-
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ται" ό Ζαχαρίας τούς είπε, Οτι γρόσια δέν θέλω εγώ, βόλια, μπαρούτι, 
πέτοες, τζαρούχία, αυτά θέλω καί τά πληρόνω, τά γρόσια καί τό ψωμί 
τά πέρνω μέ τό σπαθί μου. Διέτριβε στα βουνά Ξεροβούνα χρόνους 2" 
διά τήν άξιότητά του έβάλθησαν νά τόν έπαντρεψουν οί Νικολαϊοι, νά 
του δώσουν μία συγγένισσά τους, ονομαζόμενη Παγώνα, τόν έκατάφεραν 
καί έπανδρεύθη, τήν ένυμφεύθη καί επήρε τήν συγγένισσά τους καί έγει-
ναν φίλοι στενοί. 

2. Γράφει ό Ζαχαρίας είς τούς Κοτζαμπασίδες τοΰ Μίστρος, άφοΰ 
έγεινε συγγενής τών Νικολέων, έκαμε τούς Πηγαδέους συντρόφους" καί 
σας παρακαλώ νά όμιλεΐσθε τοΰ Μπίμπαση νά μή με κατατρέχη μέ 
τούς Νικολέους, διότι τούς έχω συγγενείς μου καί θά καθήσω στήν Λογ-
κάστρα. (Γράμμα τοΰ Κρεβατά καί Κοπανήτζα) Μάς γράφεις νά άμιλή-
σωμε τής πόρτας νά μή κατατρέχω τούς Νικολέους, σοΰ λέμε νά πάς 
άπό κεϊ ποΰ ήλθες, διότι κοντά σέ σένα θά χαθούν καί οί Νικολέοι, το 
μαθένει ή πόρτα καί ντζογάση δέν δίδομε μή μάς χαλάση τό Βιλαέτη, 
καθώς έχάλασε τό Βιλαέτη τοΰ Λεονταργιοϋ, δέ στό κάνομε Σιάλεσι τό 
Μιστρά, έσύ θά χαλάσης τούς Νικολέους καί τά χωριά, σύρε στήν Μπαρ-
μπίτζα στό χωργιό σου.—Γράφει ό Ζαχαρίας - σέ λόγου σας κοτζαμπα-
σίδες" είδα τήν γνώμην σας" μοΰ γράφετε νά φύγω, φεύγω καί πάγω 
στό χωργιό μου, χρωστάγω τούς λουφεδες τών παλικαργιών μου καί τά 
γυρεύουνε" στείλετε μου 5,000 γρόσια νά πληρώσω τούς λουφεδες καί 
φεύγω καί σηκόνω τό βάρος, όχι καί δέν μοΰ τά στείλεις, θά κάψω όλα 
τά τζιφλίκια σας καί τά τούρκικα καί τά ιδικά σας. Έστενοχωρήθηκαν 
οί Μοραγιάννηδες, έρρηξαν τασήλι Τοΰρκοι Ρωμαίοι καί τοΰ στείλανε 
10 πουγκιά άσπρα 5,000 γρόσια" έφυγε, επήγε στήν Μπαρμπίτζα καί 
έκτισε 2 πύργους δυνατούς. 

3. Έβγήκε ένας Μπουλούμπασιας μέ πολλούς Τούρκους, πάει νά 
χαλάση τόν Ζαχαργιά" ό Ζαχαργιάς έσκέφθηκε, 'μιλάν τά καραβούλία" 
Ζάχω, Τούρκοι μάς πλάκωσαν, φέρνουνε καί ραγιάδες" ό Ζαχαργιάς 
έμίλησε, πιάστε τά πόστα δυνατά" δυνάμωσε τούς πύργους, τούς πύρ-
γους τούς δυνάμωσε ό Γιώργος καί ο Τζαπάρος" τά μετερίζια πιάστε 
σεις καί 'γώ τόν Άίθανάση σήμερα έχομε πόλεμο μέ τούς Τούρκους μέ 
'Ρωμαίους, μεζάτη έχω τόν Παντελήν τόν Μακελοκομένον, θά πάρωμε τό 
αίμα του σάν άξια παλικάργία" ό πόλεμος άρχήνησε ανάμεσα τό γιόμα. 
Κατά τάπομεσήμερο φωνάζει ό Ζάχος μιά φωνή 'ψηλή καί ανδρειω-
μένη· άστε τούς πύργους μοναχούς, έβγάτε άπό τά ταμπούργία, γιου-

Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 559 

ρούση νά τούς πάρωμε, τό αίμα τους νά πγιοΰμε. Τράβα ό Ζάχος τό 
σπαθί καί έκαμε τό γιουρούσι, πέρνει κεφάλια τέσσαρα καί 6 πληγάρ-
γΐους καί άλλοι πολλοί σκοτώθηκαν άπό τά παλικάργία" σκοτόθη ό 
Κομτζάμπασης ό Κουλελές τής πόρτας" κακήν κακός τούς έδιωξαν μέ 
αίματοχυσίαν οί ραγιάδες φώναξαν, λυπήσου καπετάνιε μου, λυπήσου 
τά χωργίά μας, μήν τούς βαράς τήν αφεντιά, διότι θά χαθοΰμε». 

4. Γράμμα του Ζαχαρία. 

Προς τούς κοτζαμπασίδες καί Μοραγιάννηδες· κάνετε καλά νά μοΰ 
πληρώνετε τούς λουφέδες τών παληκαριών μου, διά νά μήν έχετε κάθε 
καιρόν ταραχήν, 24 πουγγιά άσπρα τόν χρόνον, νά ησυχάσω καί όχι νά 
ρίχνετε τασίλι είς τούς φουκαράδες, ειμή νά τά πληρόνουνε οί ραγιάδες, 
καί εσείς ποΰ τρώτε τούς πτωχούς ώς εκεί ποΰ τά δίδετε τών Μπουλουμ-
πασίάδων καί κατατρέχετε έμενα" έμενα οί Μουρτάτες τί μοΰ έκαμαν, όταν 
έρχονται νά μέ πολεμήσουν άπό τήν μίαν μεριά φεύγουν άπό τήν άλλη" 
τώρα κάνετε καλά νά μέ πληρώνετε, είτε είμαι έτοιμος φωτιά σπαθί είς 
τούς Τούρκους νά βάλω, αυτό θά κάνω καί συλλογιστήτε το καλά" σάς 
λέγω καί τοΰτο ότι κανείς νά κρένη τούς Τούρκους καί όχι τούς 'Ρωμέους, 
νά τούς κρένω έγώ" μοΰ γράφετε ότι θά χαθούν τά χωριά σας" στάκτι νά 
γενούνε, τουφέκι καί σπαθί έχω, ή θά χαθοΰμε, ή θά έλευθεροθοΰμε. 

5. Γράμμα προς τόν Ζαχαρίά' εκ τών Κοτζαμπασίδων. 

Καπετάν Ζαχαρία μή θέλης νά χαλάσης τό βιλαέτι, οί Ζορμπά-
δες δέν ζιοΰν πολύ, διότι ή πόρτα είναι πολύ θυμός γεμάτη, ακούει τά 
κινήματα σας, πρέπει νά ήσυχάσης. 

6. Γράμμα τον Ζαχαρία πρός τους Μοραγιάννηδες τοΰ Μιστρος. 
Είδα τό γράμμα σας πώς νά ησυχάσω" τό αίμα τοΰ αδελφού μου 

φωνάζει, τών Τούρκων τό αίμα είς 'Ροκίτζα γκαρίζει, τοΰ Σάλεση καί 
Μπαρμπίτζα φωνάζει, οί Τούρκοι δέν μέ άφίνουν" έβγήκα ποΰ 'βγήκα, 
άλλά νά μέ βοηθείτε είς τούς λουφεδες, νά είμαι φύλακας τών Χρι-
στιανών καί προστάτης αυτών έχω συντρόφους πολλούς καί γυρεύουν 
λουφέδες νά ησυχάσουν καί αυτοί, πώς θά ζήσωμε" εμείς έχομεν τήν 
γενεάν τού Παναγίώταρου άπό Καστανιά, τόν Καράμπελι, τόν Μακρυ-
γιάννην, τούς Πετμεζέους, τόν Κολοκοτρώνην, τόν Νικήτα, τόν Ά ν α -
γνωσταράν, τόν Γϊώργο άπό τόν Α ϊ τ ό , τόν Σταματέλο Άλεποχωρίτη, 
τόν Πέτρον τόν Ματάν, τόν Μητροπέτροβα, τον Μητρομάραν, Κουλο-
σπύρο, Κουλομετζίνιον, Καλιοτζήν, Νικολαίους, τόν Μίλιο, τόν Μάνι τοΰ 
Μουσά, τόν Άτέση, καπετανάτα 24, καί θέλουν έξοδα καϊ λουφέδες" ολα 
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τα βιλαέτία, 24 κατιλίκία πληρώνουν καί τά μαζεύουν καί τά τρώγουν 
οί Μπουλουμπασίάδες καί άς κάμουν ζάπτι τόν τόπον όπου πληρόνετε" 
τούτον τόν μήνα ακόμη καρτερούμε, άν δέν διορθώστε νά πληρονόμεθα 
άπ' ολα τά βιλαέτία, θά βροντίξη τό τουφέκι καί σπαθί καί φωτζιά είς 
τους φαγάδες καί πάρη ό διάβολος τήν Τουρκιά μέ τους Τουρκογέρους της. 

7. Πεζός άπό τό Καστρί έρχεται είς τόν Ζαχαρία. 

Α μ ά ν καπετάνιε μου γλύτωσε με άπό έναν Μπουράτην Χαβελά τοϋ 
Χωρίου μας άπου κάθεται στο Καστρί, λέγεται Λουμάνης, μαγάρισε άπειρα 
χωριά και μέ τό στανιό τουρκίζει παιδιά καί τσοϋπες. Τζιαούση πάρε 
δέκα παλληκάρια, σύρε είς τά Καστρί νά μοϋ φέρετε τά κεφάλι του έδώ. 
Επήγαν, τον έπιασαν, τάν έδεσαν καί τον έφεραν είς τά βουνόν, τόν έκο-
ψαν, επήγαν τό κεφάλι τοΰ Καπετάνιου - τά άκουσαν οί Τρικαληταίοι όπου 
είναι κάτοικοι τοϋ άγιου Πέτρου, 'μιλάν τών Κοτσαμπασίδων νά γράψουν 
πρός τάν Ζαχαριάν ν' άφήση τάν Λουμάνην καί γράφουσι τοϋ Ζαχαρία" 

Καπετάν Ζαχαρία νά μή πειράξης τόν Λουμάνην, μόνον σέ παρακα-
λοΰμεν νά μάς τον στείλης καί τον ξαγοράζομεν, διότι οί Τούρκοι θά 
μας χαλάσουν τά βιλαέτία μας. 

Γράμμα τον Ζαχαρία εις τους Κοτζαμπασίόες. 

Είδα τό γράμμα σας μοϋ ζητείτε τάν Λουμάνην. Τόν Λουμάνην σας 
χαρίζω τό κορμί του, καί είναι είς τήν ράχην είς τάν Ζυγόν τό κεφάλι 
του τό θέλω έγώ νά κουβεντιάσω, διότι έχει μεγάλα μυαλά καί αύγα-
τίζει τήν Τουρκιά. Νά μοΰ στείλης 500 δεκάρια φουσέκια, τρία πετζά 
τζαρούχια, 500 άτζαλόπετρες, 2,000 γρόσια διά λουφεδες" μην τύχη καί 
δέν μοΰ τά στείλετε θά κατέβω είς τά χωριό σας καί τότε θά τά διαλύ-
σετε. Ό Κοντάκης στέλνει τόν Μουσά" όσα έγραφεν ό Ζαχαρίας, ό Πρω-
τόπαπας δέν δίδει τίποτα, (έγραψεν ό Κοντάκης) τοϋ Ζαχαρία. 

8. Τοΰτο είναι τό τραγούδι οπού λένε, 

«Σάν κλαίγονται πέντε χωριά, και πέντε Βιλαέτία, 
σάν κλαίγεται και ένας παπάς από τόν άγιον Πέτρον, 
τί τοϋ 'καμα τοϋ κ. . . . ποϋ κλαίγεται γΐά μένα ; 
τά βόδια δέν τοϋ τά 'φαγα, τά γίδια δέν τοϋ πήρα ; 
τήν μιάν του νύμφη έφίλησα, ταίς δυό του θυγατέρες, 
τόνα παιδί τό σκότωσα, τάλλο σκλάβον τό πήρα, 
τά πεντακόσια δυό φλωριά, όπου είχε στήν κασέλα, 
καί 'κείνα 'γώ τά μοίρασα λουφέδες τών παιδιών μου». 

(τί τοΰ καμα τοΰ κ. . .) Έφθασεν ή παγανίά άπό τήν Τριπολιτζιά - ό 

Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 561 

Ζαχαρίας έτράβηξεν είς τό Μοναστήρι τής Μαλεβάς οί Τούρκοι ήλθαν 
είς Μαλεβάν ό Ζαχαρίας φεύγει είς μίαν θέσιν Ξεροκάμπι (θέσιν Ταρ-
μύρι) έφθασαν οί Τούρκοι είς Ταρμύρι άρχισεν ό πόλεμος μέ τόν Ζαχα-
ριάν τήν 1 η ν ήμερα τήν δευτέραν καί τήν τρίτην 

έφθασε κι' ό Καράμπελας ό Καπετάν Θανάσης-

ό Ζαχαρίας έμίλησεν όλοι νά ξεσπαθώσουν 

καί νά κάμωσιν γιουρούσι" 

ψιλή φωνή τους εκραινε, χαράμι νά μας γίνη, 
βρέ Μπαϊραχτάρι άπιστε, πιάσε τό Μοναστήρι, 
βάλτε φωτιά στές πόρτες τους καί σκάλες γΐά νά μπούμε-

Τοΰρκοι πολλοί σκοτώθηκαν, Μπουλούμπασης φωνάζει 
Μπουλούμπασης έμίλησε, 'μιλϊ τών καλόγερων, 
τώρα νά μας γλυτώσετε άν θέλτε Μοναστήρι. 

Οί καλόγεροι τοϋ μιλοΰν, παρακαλοΰμεν Ζαχαρία νά παύσετε τάν πόλε-
μον" χαλάν τά Μοναστήρι νά κάμετε μουσαβερέ. Μοΰ κακοφαίνεται, 
καλόγεροι, θά τους τελειώσω όλους καί τότες κάνω τάν μουσαβερέν καί 
κάμνω καί κουβέντες, 

νά Ίδοϋν οί Τούρκοι τ ' άρματα, νά ίδοϋν και τό τουφέκι. 
Επήραν πλιάτζικα πολλά τοϋ Ζαχαρία τ ' ασκέρι, 
επήραν άτια διαλεκτά, άρματα ασημένια, 
'πήραν ενα μπεόπουλο, ποϋ ήταν καβαλάρης. 

Τότε φωνάζει ό Ζαχαρίας τοΰ Θανάση τοΰ Καράμπελα, άς παύση, ο 
πόλεμος νά ιδούμε τί μάς λένε. Καί μίλησε ό Μπουλούμπασης, σύρε είς 
τό 'δικόν σου Βιλαέτη (τοΰ Μιστρός) καί μή μάς χαλας τά Βιλαέτη. 
Μωρέ Μπουλούμπαση, όλα τά Βιλαέτία δικά μου είναι καί πατρίδα 
μου, ή πατρίδα σου είναι είς τήν Μέκα καί σΰρε σΰ στήν Μέκαν έγώ 
θά χύσω τό αίμα μου διά τήν σκλαβωμένην πατρίδα μου. Ό Ζαχαρίας 
επήρε τόν ταϊφά του καί έπήγεν είς τήν Μπαρμπίτζαν καί έκαμε τά 
χαρέτζι (επήρε καϊ τό μπεόπουλον). 

9. Γράμματα πρός τόν Ζαχαριάν άπό τους συντρόφους του (άπ' ολα 
τά Βιλαέτία). 

Καπετάν Ζαχαρία, πολλή Τουρκιά συνάζεται διά νά μάς χαλάσουν" 
τί μάς λέγεις ; 

Αποκρίνεται. 

Σας λέγω νά είσθε έτοιμοι καϊ μήν σαλεϋτε άπό τά Βιλαέτία σας· 
όπου άνταμωθήτε μέ τους Τούρκους, τουφέκι καϊ φωτιά, καί έγώ τα 

36 
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χαλάω τά καβούλία των Τούρκων (τούς κάμνω άνω κάτω) και μην 
φοβάσθε. Έσηκώθη ό Ζαχαρίας δια νυκτός και έπέρασεν εις τά Ταμπά-
ζικα και έφθασεν είς τοϋ Κόκλα τόν Λόγκον είς την μεγάλην δεμοσιάν 
άπαντήθη καϊ μέ τους Ντελιμπασίδες τού Βεζύρη, έφερναν χαζνέ καϊ 
έδωσαν σελάμι .Ό Όσμάν Μπουλούμπασης τοϋ Ζαχαρία άνθρωπος τοϋ 
έδωσεν σελάμι, τους ερώτησαν και είπαν ότι έχουν χαζνε'- οί Ντελιμπα-
σίδες ένόμισαν ότι είναι τοπικός Μπουλούμπασης, έφαγαν ψωμί μαζί -

τότε ό "Οσμάν Μπουλούμπασης έκατόρθωσεν μπουγιουρντϊ τού Βεζύρη, 
ότι νά δώσουν τόν χαζνέ εις τόν "Οσμάν Μπουλούμπαση και αύτοϊ νά 
γυρίσουν εις Πύργον, "Αγουλινίτζαν, 'Αρκαδιά και Φιλιατρά και νά 
έλθουν είς Άνδρούτζαν, καϊ έκεϊ σας καρτεροϋμεν και εμείς. Έδιάβασαν 
τό μπουγιουρντϊ τοϋ Βεζύρη είς τουρκικήν γλώσσαν, τό όποιον έγρα-
φεν «Βερινιζ χαζνε Όσμάν Μπουλουμπασιέ' ό γκετιρηρ μπιζε σιζ τζέ-
κενιζ γκερι βιλαετε τεστουρ μουκερεμ ιτερσηνιζ άζέ» 

Έδωσαν τόν χαζνέ εις τόν Όσμάν Μπουλούμπασην και άνεχώρησαν 
οϊ Μπουλούμπασιδες. 

10. Γράμμα Ζαχαρία προς τονς Πετμεζαίους. 
Είς έλόγουσας Πετμεζαϊοι νά γράψετε των Κολοκοτρονέων καϊ είς 

όλα τά Βιλαετια των συντρόφων μας, νά έλθητε όλοι είς τό βουνάν τοϋ 
κυνηγού νά μοιράσωμεν τους λουφέδες, οτι έπηρα των μουρτάτιδων τόν 
χαζνέ καϊ νά σας ορμηνεύσω πώς νά περπατεϊτε, διότι έγώ θά περάσω 
είς Κόρινθον νά κάμωμεν καϊ έκεϊ κανένα σύντροφον. Ηλθαν έσμιξαν 
έμοίρασαν και ώμίλησαν και ό Ζαχαρίας άνεχώρησεν είς Κόρινθον. 

11 . Γράμμα τοϋ Ζαχαρία προς τον Κιαμήλμπεην. 

Ενδοξότατε Χατζή Χουσειν Κΐαμήλμπεη Ζαντέ και Χαρατζή τοϋ 
Βιλαετίου Κορίνθου, έγώ ήλθα είς τά Βιλαετι σου και σέ παρακαλώ νά 
μέ αγαπάτε ώς δικόν σας καϊ θά σ ακούσω, Οπου νά μην πειραχθϊ αύτη 
άπό τό Βιλαετι σου. 

12. Γράμμα Κιαμήλμπεη προς τον Ζαχαρία. 

Καπετάν Ζαχαρία, έλαβα τό γράμμα σου και έχάρηκα όπου είσαι 
πιστός και σοϋ ρίχνω λουφέδες νά πληρώνεσαι και νά φυλάς τόν τόπον 
νά μού πΐάσης τόν Μητρον τόν Χελιώτην, όπου μοϋ τάραξε τό Βιλαετι 
ό χαϊντούτης, και έγώ νά γράψω τοϋ Βεζύρη νά σοϋ πληρώνουν τά 24 
κατιλίκια τού Μωρεως λουφεδες καϊ νά φυλάς τά ζάπι τοϋ τόπου. 

13. Ό Ζαχαρίας γράφει τοϋ Μήτρου Χελιώτη όστις αντάμωσε τόν 
Ζαχαριάν, όστις τόν ορμήνευσε τούτον και τοϋ είπε- Μητρο, εχομεν 
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συντρόφους είς όλα τα Βιλαέτία καϊ μήν κάμης τοϋ κεφαλιού σου χωρίς 
νά έρωτας, Οστις τόν έπαρακάλεσε νά τόν αγαπάνη, και ότι θά είναι 
πάντα είς την προσταγήν του. Λεγει ό Ζαχαργιάς' Σοϋ λε'γω τοΰτο, 
όταν σοϋ λέγω κάτζε, κάθου, και όταν σοϋ λεγω σήκω, νά σηκώνεσαι 
είς τό τουφέκι καθώς και οί λοιποί και τά λοιπά Βιλαέτία, και μη 
φοβάσαι, Μήτρο, εγώ είμαι ό Ζαχαργιάς καϊ θά γράψω τοϋ Κιαμήλμπεη 
νά σέ αγαπάνη, άλλά φρόνιμα. 

14. Γράφει ό Ζαχαργιάς τού Κιαμήλμπεη. Ενδοξότατε Χαντζή 
Χουσειν Έφεντη, τόν Μήτρο τόν αντάμωσα και μού είπε τά δίκαια του" 
οί Χαβελίδες των χωριών τόν έπείραξαν είς τό ήρτζι και διά τοϋτο 
έγεινε κακός και νά μοϋ τόν χαρίσης, και νά τόν τηράξης ωσάν τζιράκι ' 
σου, νά τού δίνετε είκοσι λουφέδες νά ψωμοζη, καϊ τότε δεν θάκούν τό 
παραμικρόν, διότι όσα γίνονται, γίνονται άπό άλλους καϊ τά κατάβαρα 
τά ρίχνουν αϋτουνοϋ. 

15. Κιαμήλμπεης γράφει τοϋ Ζαχαργϊά. . . Εγώ προστάζω νά σοϋ 
δίνουν 40 λουφέδες οί Κοτζαμπασίδες και σύ δίνε τοϋ Μήτρου όσα 
θέλεις, καϊ τό Βιλαετι μου νά είναι ήσυχον, λάβε καϊ 'έν τακήμι σκου-
τιά και μίαν ζάρκα διά νά μέ ένθυμάσαι διά πάντα - ό φίλος σου και 
μπαμπάς σου Κΐαμήλμπεης. 

Γράμμα του Ζαχαργία προς τόν Κιαμηλμπεην. 
Χατζή μπαμπά Κιαμήλμπεη σας ευχαριστώ. Τόν Μήτρο Μάρα τόν 

ώδήγησα, είς τό έξης παραμικρόν δέν θά ακούσης καϊ τους λουφέδες 
τους πληρώνω έγώ κάθε μήνα. Ό φίλος σου Ζαχαργιάς Μπαρμπι-
τζιώτης. 

16. "Εφυγε καϊ έπεστρεψεν ό Ζαχαργιάς είς Μπαρμπίτζα, έμαζεύ-
θηκαν τά χωργίά και ήλθαν είς τόν Ζαχαργιάν και τόν έπαρεκάλεσαν 
νά κάμη, φτιάσι μέ την αφεντιά, διότι θά χαθούν τά χωριά τους άπό 
τήν αφεντιά. Τους άπεκρίθη ό Ζαχαργϊάς, ένα πόλεμον θά κάμω' 
ακόμα θά κάψω καϊ τους πύργους μου και θά φύγω, καϊ σαν φύγω, 
τότε θά ακούτε κλάϋματα δάκρυα καϊ μυρολόγϊα. Έφθασε και ή παγα-
νιά είς Μπαρμπίτζα και άνοιξεν ό πόλεμος άπό τήν αϋγήν έως τό δείλι, 
έκαψε τους πύργους του και έτράβηξεν κατά τήν άγίαν Παρασκευήν, ή 
παγανίά έτράβηξεν κατά τού Μπασαρά καϊ έκαμε χωσιάν είς τοϋ Μαρί 
νου τό ρέμμα, Οπου έκεϊ έμελλεν νά περάση, ό Ζαχαργιάς. Έφθασεν δέ 
ό Ζαχαργιάς είς τοϋ Μαρίνου τό ρέμμα και είπε των παλληκαργιών νά 
ανοίξουν καϊ νά βάλουν τό ρέμμα είς τήν μέσην, μην τύχη και έχουν 
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νωσίά οί Μπουρτάτες. "Εβαλαν τό ρέμμα είς τήν μέσην και τώ όντι οί 

Τούρκοι ήταν είς τό ρέμμα χωσιασμένοι, ώστε τους έβαλαν είς τήν μέσην 

και είδεν ό Θεός και έκρινε τόν σκοτωμόν τών Τούρκων καϊ τόν κλαθμόν 

όπου έγεινεν. Επήγαν τά χαμπέρια είς τόν Μιστρά, έστρεξεν ό λόγος του 

Ζαχαρία οπού ελεγεν, όταν θά φύγω τότε θά ακούστε κλάϋματα δάκρυα 

και μυρολόγϊα. 

Χαμπέοη επήγε στον Μιστρά, οί Τούρκοι σκοτώθηκαν, 
κλαίνε μανάδες τά παιδιά, γυναίκες διά τοϋς άνδρες, 
κλαίνε και αι Χανούμισσες . . . . 
ναλέτι νά εχη ή αφεντιά, νά τό 'χη και ό Ζαπίτης, 
πού τό Τασίλι ρίχνουνε, τό τρώνε οί Μπιμπασιάδες, 
τό τρώνε οί Χαίνηδες αυτοί οί Κοτζαμπασίδες· 
άρζινάλη θά χάνωμεν στήν Πόλιν θά τό παμε, 
στό βασιλιά θά δώσωμε, τό δίκιο μας νά βιοϋμε. 

Συνάχθησαν όλοι οί τρανοί και μέ τόν Μπίμπασι συνομιλούν. "Εκαμαν 

μουσιαβερεν, τί νά κάμωμεν τον Χαίνη τον Μπαρμπιτζιότη ; θ ά μας 

χαλάση όλα τά βιλαέτία τού Μωριά καί τής "Ρούμελης- νά τού γρά-

ψωμεν νά τού στείλωμεν 500 χάρτζια, νά μπορέσωμε νά τόν ήσυχάσω-

μεν" τώρα πού έκαψε τους πύργους του, τώρα θά μας κάψη όλα τά ζευ-

γαλατίά μας' πώς νά ήμπορέσωμεν νά τόν πιάσωμεν ή κρυφά νά τόν 

σκοτώσωμεν, ότι άλλος τζαρές δέν γίνεται. Ό λ ο ι μέ μίαν γνώμην ώμί-

λησαν, ό ορισμός τού ενδοξότατου άς γείνη. Διορίζει ό Μπίμπασης τους 

Κοτζαμπασίδες νά τού γράψουν και τού έγραψαν. 

Π . Καπετάν Ζαχαρία, ώμιλήσαμεν μέ τόν Ζαπίτην καί άπεφασίσα-

μεν νά σοϋ πληρώνωμεν 500 λουφεδες καί νά φυλάς τόν τόπον άπό τούς 

κακούς καί νά παύσουν, νά μή σκοτώνουν τους Τούρκους, νά μή χαλάν 

τά τζιφιλίκια τών αγάδων. 

18. Γράμμα τον Ζαχαργά πρός τους Κοτζαμπασίδες. 

Είδα τό γράμμα σας καϊ σας λεγω νά μοΰ δίδετε 1000 χάρτζία 

έξοδα ποΰ θέλω νά πληρώνω είς τους συντρόφους μου, καί νά μήν τά 

ρίχνετε καϊ πληρώνουν οί φουκαράδες, διότι τό μαθαίνω καί ύστερα ντζε-

βάπι δέν μοϋ δίδετε, τότε θά κάμω τά τζιφιλίκια σας σάν τούς πύργους 

μου καί θά βλέπετε τά κεφάλια τών Τούρκων 40 είς τό γρόσι. 

19. Γράμμα Κοτζαμπασίδων προς τόν Ζαχαργιάν. 

Δέξου 500 χάρτζια καϊ κατόπιν τά αύγατίζομεν ώς λέγεις. 
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20. 'Απάντησις Ζαχαργιά προς τους Κοτζαμπασίδες. 

Δέν τα θέλω, τά. παίρνω μέ τό σπαθί μου, 

και τοΰ Τζαουση μίλησε, τοϋ Μπαϊρακτάρη λέγει" 

Τζαούση μοίρας' το ψωμί, άνοιξε το μπαϊργιάκι, 

καί έκατέβη είς τόν κάμπον και ειπε τών πτωχών Σέμπρων' Πτωχοί, 
βγάλτε τά πράγματα σας, διότι θά κάψω τά χωργιά. Τ ά έβγαλαν τά 
πράγματα τους όλα έξω, καί έκαψεν τήν Κάκαρη, τό Βαφίο, τήν Σκοΰ-
ραν, Φλόκα, Πλατάνα καί Ζαγάνου καί τήν 'Ριζιά καί έτράβηξεν είς 
τά Μπαρδουνοχώργία, έπήγεν είς τόν Σκουφομύτη, όπου συνορεύει μέ 
τήν Μάνην καί Μπαρδούνία, άγόρασεν τόπον άπό τους Βαβουλιάνους 
καί έκτισεν δύο πύργους, μίαν έκκλησίαν, έφύτευσεν αμπέλι. Τούτο 
μαθοΰσα ή Πορτα, έτρόμαξε πολύ περισσότερον, διότι έσμιξεν μέ τήν 
Μάνην, καί έκαναν σύναξιν Τούρκοι καί "Ρωμαίοι καί ομιλούνε, τί νά 
κάμωμε, ε τώρα θά χαθή ή Τουρκιά μέ τόν χαίνη, έκεϊ όπου έρρίζωσε, 
τώρα θά εχη καί τήν Μάνην βοηθούς. 

21. Τοϋ γράφουν οί Κοτζαμπασίδες καί μ ' ένα μπουγιουρτί τού 

Βεζύρη· Σέ εσένα Καπετάν Ζαχαργιά τά 24 καταλίκια τοϋ Μωρέως 

άποφασίσαμεν νά σοϋ δίνωμεν 2,000 χάρτζια, καϊ νά είσαι Ντερβένα-

γας καί Ζαπίτης, νά κυνηγάς τούς χαίνηδες, καί ή Πόρτα θέλει σοϋ 

κάμει περισσότερες χάρες, νά είσαι ένας Ζαπίτης, νά φυλάς όλα τά 

Βιλαέτία. 

22. Γράμμα τον Ζαχαργια προς τους Πετιμεζάδες καί Κολοκοτρο-

ναίους και Άναγνωσταράν. 

Συντοόφοι μου, νά γράψητε είς όλους τους συντρόφους, είς όλα τα 
Βιλαέτία, ή Πόρτα μέ 'έκαμεν τεσλήμ Μουκερέμ νά φυλάω τό Ζάπι. 
Ό Βεζύρης μοϋ δίνει 2,000 χάρτζια νά φυλάω καί νά μή κουνίώσα-
σθε, καί κάθε μήνα νά στέλνετε τόν τζαούση του καθένας νά παίρνετε 
τό μερδικόν σας, καί οταν μοϋ κόψουν τά χάρτζια, έγώ σας γράφω καί 
τότε σηκωνόμασθε μέ τον χορόν. Σας λε'γω καί τούτο, ότι ό Μπεράκος 
έσήκωσε άρματα εναντίον της Πόρτας, ή Πόρτα έστειλε τόν Μουσάγαν 
νά τόν πολεμήση είς τό Δαφνί, καί τόν πολεμάει τρεϊς μήνας καί δέν 

μπορεί νά κάμη, τίποτα, καί μοϋ γράφει έμενα ή Πόρτα νά πάω έγώ 

νά τόν πολεμήσω. 
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23. Τραγούδι που λένε. 

Τρία μπαριάκία βγήκανε μέσα από τήν Μάνην, 
τά δυο ήτανε τοϋ Ζαχαρία, τό άλλο τοϋ Μουσάγα. 
Ο Ζαχαρίας ώμίλησε και τοϋ Μουσάγα λέει, 
Μουσάγα φύγε απ' έδώ, Μουσάγα τράβα χέρι. 
Μουσάγας χερι έτράβηξε, ό Ζαχαρίας 'μιλάει' 
Μεράκο, γιά προσκύνησε μόλον τόν ταϊφά σου 
να σοϋ χαρίσω τήν ζωή, νά σ' έχω μπουλουξή μου. 

"Οσο εϊν' ό Μέρης ζωντανός κανέν' δέν προσκυνάει-

Ζάχο, σϋρε στόν τόπον σου, μήν χάνης τήν ζωήν σου 
Και ό Ζαχαρίας έθύμωσε καϊ γράφει τών Κοσμίτων, 
Λαγουμιτζίδες γιά ναρθοϋν, νά ανοίξουν τό λαγούμι. 
Λαγουμιτζίδες ήρθανε καϊ άνοιξαν τό λαγούμι, 

καί τό έκαμαν χαζίρι. Πάλιν τόν κραίνει ό Ζαχαρίας 

Μεράκο, γιά προσχύνησε- τί σοϋ έβαλα λαγούμι ; 
Αυτά τά λένε στή Βλαχιά, τά λένε στην Μπαρμπίτζα. 
Ευθύς φωτιά τούς έβαλαν, τόν Πύργον τόν γυρίζουν, 
ένα αγκωνάρι τ ' εμεινεν, οί Τούρκοι τοϋ φωνάζουν 
αλλάχ, αλλάχ γιαραμπήμ 
σέ προσκυνάμε Ζαχαρία, δοϋλοι σου νά γίνουμε. 

Τόν έπροσκύνησαν Τούρκοι 34 καϊ 12 "Ρωμαίοι - τούς Τούρκους άπε-
κεφάλισαν, καί στέλνει τά κεφάλια των είς τήν Πόρτα (στόν Μώρα 
Βαλεσί), τούς "Ρωμαίους τούς κράτησε μαζί του 

24. Ό Μώρα Βαλεσις γράφει προς τόν Ζαχαρίαν Ντερβέναγα, 
Ζαπίτη τον Μωρέως. 

"Εστειλες τά κεφάλια τών Χαϊντούνιδων καί τοϋ Μεράκου καϊ ευχα-
ριστήθηκα, άλλά τά κεφάλια τών "Ρωμαίων δέν μοϋ τά 'στειλες. 

25. Άπάντησις τοϋ Ζαχαργιά. 

Ντοβλετιλή μου Βεζύρη, Μώρα Βαλεσί τής μεγάλης Πόρτας. Οί Τούρ-
κοι είναι εδικοί σας, οί "Ρωμαίοι είναι εδικοί μου, θά τούς παιδεύσω 
κατά τόν νόμον τόν 'Ρωμέϊκον (Κιτάπι), καί μήν τό κάμης φταίξιμον. 
Τοΰ κακοφάνη τοϋ Βεζύρη. 

26 Ό Κιαμήλμπεης γράφει κρυφά εις τόν Ζαχαρία. 

Ό Βεζύρης τά έφτιασε μέ τούς Νικολαίους νά ημπορέσουν νά σέ 
σκοτώσουν, καί τά χάρτζια, πού δίδει ή Πόρτα σέ εσένα, νά τά δίνη τών 
Νικολαίων, διότι ό Βεζύρης τού έκακοφάνη, ποΰ βάζεις τό όνομά σου 
είς τήν επάνω μεριά είς τά γράμματα σου, καί δεύτερον πού δέν έστει-
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λες τά κεφάλια τών "Ρωμαίων πού ήταν μέ τον Μεράκον, καί έχε τόν 

νοϋ σου. 

27. Γράμμα τον Ζαχαρία προς τον Κιαμηλμπεην. 

Μπαμπά μου, σε ευχαριστώ, ό θεός νά σοϋ αϋξήνη τό Μουράτι σου, 

ϋστερις θά 'κοϋς τί θά γένη. 

Γράφουν οι Νικολαΐοι, Καπετάν Ζαχαρία σε προσκηνουμε. 

ΠΙολλή Τουρκιά μας έκλεισεν είς τά πέντε αλώνια καί νά μας προφθά-

σης, διότι θά χαθοϋμεν. Ευθύς ό Ζαχαρίας έμίλησε -

Τζαούση μοίρασ' τό ψωμί, δός τών παλικαργιών μου, 
σήμερα έχομε πόλεμο μέ Τούρκους, μέ "Ρωμαίους-

καί τό παίράκι του άνοιξε καί άφ' τόν σωρον παγαίνει, 
τους Νικολαίους έκλεισε αντάμα μέ τους Τούρκους, 
μΐά μπαταργίά τους ερριξαν, ψιλή φωνή τους βάζουν' 

28. Ποϋ πάτε Νικολόπουλα καί έσεΐς παληομουρτάτες : 
τώρα νά ίδήτε πόλεμον, τανδρίκια τά τουφέκια, 
έδώ είν' ατός του ο Ζαχαριάς ό Βλαχομπαρμπιτζώτης, 
εχει τουφέκι σιουσιανέ, πιστόλα καργϊοφύλη, 
καί τό σπαθί του δαμασκί καί ατός του παλικάρι. 
Εύθΰς οι Τούρκοι έτζάκισαν ό Ζαχαρίας μιλάει-

Τώρα νά ιδώ λογιάτες μου Ολους νά τους σκοτώστε, 
έσΰ Μάνι Μπουτούμπασι, χαράμι νά σοϋ γείνη, 
βρε Μακρυγιάννη άπιστε 
τώρα πάρε τό αΐμά σου άπ' τούς παλίομουρτάτες. 

"Οπως ό λύκος μπαίνει στό μανδρί έμπήκαν οί Ζορμπάδες, καί τούς 

Τούρκους πολύς φόβος τούς έτζάκισε, οί Τούρκοι καί έφευγαν, 

οί Νικολαϊοι τζάκισαν, κινδύνευσε ή ζωή τους. 
Χαμπέρία πάνε στοϋ Μιστρά πικρά φαρμακωμένα, 
μέγα κακόν έγίνηκε στά τούρκικα κεφάλια, 
μόνοι δώδεκα γλύτωσαν καί εκείνοι λαβωμένοι. 

Εκλαιγαν τά χαρέμια των, πώς θλίβονται καί κλαίνε ! 
καί ένα χαρέμι θλίβεται σάν πετροχελιδόνι-

Κυπαρισσένίο μου παιδί, ετζι ήτον τό γραφτό σου, 
μ' άφηκες γιά νά θλίβομαι όλην μου τήν ζωήν μου 
Βεζύρη κακορρίζικε, φθορά είσαι τών Τουρκώνε, 
τί σέ 'καμεν ό Ζαχαρίας π' έστειλες νά τόν κόψης; 
εκείνος δέ μας εκραινε- τί σέ 'φταιε ό ερίφης ; 
στήν Πόλιν θέ νά γράψωμεν, αζύλι νά σέ κάμουν. 

Ό Ζαχαρίας έσκλάβωσεν όλα τά πράγματα τών Νικολαίων. Τ ά τρά-
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είς το ντερβενάκι τοΰ Κρεβατά" άπό πάνω περνάει μια χανού-
μισσα μέ τές δύο τζούπες της, είχε και μπράβους 12" άριβάρισαν στοΰ 
Κρεβατά τό χάνι. Τους Τούρκους 

ό Ζαχαρίας τους έδεσε, στους πύργους του τούς στέλνει, 
έστειλε καϊ τές τζούπες της μ' άλλους είς το Σκουρμέτι. 

Ό σκοπός του νά τές βάπτιση" τές έβάπτισεν καϊ τές έπάνδρευσεν 

στά παλληκάργια του, πού έφύλαττον τούς πύργους, τούς δέ Τούρκους 

έκοψεν. Ή πόρτα εστειλε νά τάς δώση, ό Ζαχαρίας τούς είπε, σάν 

θέλουν αί κόραι άς έρθουν αί κόρες είπαν, εμείς χριστιανές γεινήκαμε 

καί έπανδρευθήκαμε, καί πατερα μας γνωρίζουμε τόν Ζαχαριάν. 

Γράφει στήν Πόρτα ό Ζαχαρίας (τοΰ Βοϊβόντα) καί ένα τοΰ Μπίμ -

πασι, σέ σένα μουρτάτη Μπιμπασι, ποΰ έβαλες τούς Νικολαιους μέ απι-

στία νά μέ σκοτώσουν, άλλά δέν θά μοΰ γλυτώσης, κ' ύστερα θά σοΰ 

κόψω τό κεφάλι. 

29. Γράφουν οί Κοτζαμπάσιδες εις τόν Βεζύρην νά σηκώση τάν 

Μπιμπασι, διότι ό Ζαχαρίας είναι πολύ θυμωμένος, καί θά χαλάση 

τούς Τούρκους τούς 12, Οπου έπιασε στοΰ Κρεβατά, καί φοβούμαστε νά 

μην κίνηση και μάς χαλάση το Βιλαέτη. Ό Βεζύρης έστειλεν άλλον 

Βοϊβόντα, ό καινούριος Βοϊβόντας γράφει προς τόν Ζαχαριάν καπετάν 

Ζαχαρία, θέλω νά 'χω τήν φιλίαν σου, καϊ νά φυλάς τό ζάπι, καϊ νά 

σοΰ μεγαλώσω τούς λουφεδες. Ό φίλος σου Βοϊβόντας Ζαπής και χαρα-

τζής τοΰ Μιστρος. 

30. Γράμμα του Ζαχαρία (άπάντησις) προς τον Βοϊβόντα. 

Φίλε μου Βοϊβόντα, είδα τό γράμμα σου" κατάλαβα τήν απιστία τοΰ 

κερατοβεζύρη, έβαλε τούς Νικολαίους νά μέ σκοτώσουν. Έγώ τώρα δέν 

τό πιστεύω, άλλά τοΰ ζητώ πόλεμον νά πολεμήσω μέ αυτόν ή εκείνος 

στον Μωριά ή έγώ, οί λουφεδες μου κρεμουνται εις τό σπαθί μου, καϊ 

τά τουφέκι θά μάς χωρίση.Ό Μπίμπασις γράφει τοΰ Βεζύρη, τό γράμμα 

τοΰ Ζαχαρία στέλνει είς τόν Βεζύρην γράφει ό Βεζύρης είς Ολα τά 

Βιλαέτία, νά συναχθή ή Τουρκιά νά χαλάση τόν Ζαχαριάν, οί μεγάλοι 

μεγάλοι νά πάνε είς τήν Τριπολιτζιά, νά κάμουν μουσαβερεν, πώς νά 

κινήσωσι τόν πόλεμον. Γράφει τοΰ Βεζύρη, όλες τές απιστίες τές μετα-

χειρίσθης μέ τούς Νικολαίους. Τώρα σοΰ ζητάω πόλεμον είς τά Ή μ η -

λιάτικα χωριά, ή έσύ ή έγώ, τό 'χω βαρεμένο, αίμα, ελευθερία ή θάνα-

τος. Είς όλους τούς Μωραγιάνιδες Τούρκους καί "Ρωμαίους έσκέφθηκαν 
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νά στείλουν δύο ανθρώπους τοΰ Βεζύρη, πώς τούς κυνήγα ό Βεζύρης νά 
τούς χαλάση, καί νά πάν είς τόν Ζαχαριάν Λουφετζίδες, μέ τρόπον νά 
σκοτώσουν τόν Ζαχαρία, καί νά τούς δώση ό Βεζύρης 500,000 πουγ-
κιά άσπρα, 25,000 γρόσια. 

3 I . Γράφει ό Μουραμπουτης τοϋ Ζαχαρία. 

Ό Μουραμπούτης άπό Αρκαδία γράφει είς τόν Ζαχαρία κρυφά, Ολα 
τά κρυφά τοΰ Βεζύρη καί τών Κοτζαμπασίδων' νά φυλάγεσαι, Ζαχαρία, 
διότι έβαλαν δύο Τούρκους νά έλθουν νά σταθούν σέ εσένα παλληκάρια, 
πώς τούς κυνηγάη ό Βεζύρης, καί νά έχης τόν νουν σου δυνατά. 

Ό Ζαχαρίας άπαντα τον Μουραμπουτη. 

Σέ ευχαριστώ, φίλε μου Μουραμπούτη Χατζή Μουσταφά, όπου μοΰ 
έδωκες νά καταλάβω. 

Οί δύο επήγαν εις τόν Ζαχαριάν καί τόν έχαιρέτισαν, όστις τούς 
έρώτησεν, πώς σας λέγουν ό ένας Σούλφης, ό άλλος Μουσταφάς" μωρέ 
πώς ήλθατε ; ήμεΐς καπετάνιε μου είς τήν "Ρούμελη είμαστε κλέφτες" 
ό Άληπασίάς μάς κυνήγαγε νά μάς χαλάση καί έφύγαμεν, ήρθαμεν είς 
τό Βεζύρη στήν Τριπολιτζά διά ψωμί" ό Άλήπασας έγραψεν σέ έτοΰ-
τον τόν Βεζύρη νά μάς πΐάση, και κάποιος φίλος μας μάς τό είπε, καί 
έφύγαμεν καί ήλθαμεν στά ναζάρι σου. Μιλάει ό Ζαχαρίας τοΰ Όσμάν 
Μπουλούμπασι, παρ' τους αυτούς τούς δύο είς τά κονάκι σου, καϊ νά 
τούς δώνης τό ταίνι τους. Τούς έπήρεν ό Μάνις είς τό κονάκι του. 

32. Γράμματα Ζαχαρία πρός τούς συντρόφους του, είς όλα τά καπε-
τανάτα τοΰ Μωρεως, είς όλα τά Βιλαέτία, Πετμεζαίους, Κολοκοτρο-
ναίους. Νά γράψετε γράμματα είς Ολα τά Βιλαέτία, είς τούς καπετάνιους 
καϊ συντρόφους νά ήζεύρουν, διότι έμενα ό κερατοβεζύρης έστειλεν δύο 
Αρβανίτες διά νά μέ σκοτώσουν μέ άπιστίαν έτσι μοΰ τό 'καμε καί μέ 
τούς Νικολαίους, καί τούς Νικολαίους τούς πήρεν είς λαιμόν του, καϊ 
ταχύ θά στείλω τά κεφάλια τών δύο, όπου μοΰ έστειλεν μέ άπιστίαν 
νά μέ σκοτώσουν, καί άς τά ψήση νά τά φάη. Έγώ τοΰ έγραψα τοΰ 
κερατά νά βγη νά πολεμήσωμεν στά Ημηλιάτικα χωριά, καί όταν έλθη 
ό Πασάς εσείς τάκοΰτε, καί τότε νά σηκωθήτε όλοι είς τά τουφέκι καί 
σπαθί, καί φωτιά είς τούς μουρτάτες, καί μή πειραχθή "Ρωμιός. Έγώ 
θά στείλω νά μαζεύσω Οπου είναι Αρβανίτης μέ τόν λουφε'. καί όλοι 
θά έρθουνε, διότι ό Σουλτάνος έστειλε Κίρ-φερμάν διά νά χαλάσουν 
τούς Αρβανίτες. Οί Αρβανίτες τρέχουν κρυμμένοι μέσα στές στάνες 
καί στά βουνά, καί είς τούς Χριστιανούς, καί θά τούς μαζεύσω όλους 
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μέ τόν Όσμάν Μπουλούμπασι καί μέ τόν Μακρυγιάννην, θά τόν στείλω 
είς τήν Σκαρδαμούλαν, Σταυροπήγιον Γαϊτζαίς ώς τό Οίτυλο, νά βγουν 
οί Μανιάτες - είς τά Μαλεϋρι θά γράψω είς τους καπεταναίους νά 
έλθουν καί άπ'εκεϊ, καί σεις νά είσθε έτοιμοι καθώς σας γράφω. Αρβα-
νίτες έσυνάχθησαν 1300. Μανιάτες 600, τό μπουλούκι τοϋ Ζαχαρία 
Μωραίτες 400, περισσότεροι τών 2,000. "Ενα καράβι ήταν εις τήν 
Μπούκα (τά Νησί) διά νά φόρτωση σϋκα' στε'λνει ό Ζαχαρίας, 'μιλάει 
τοΰ καραβοκύρη, ναυλώνει τό καράβι νά πάρη μέρος άπό τά παλληκάρια 
νά τά ξεμπαρκάρη είς τήν Τζακωνίάν. Στέλνει καπετάνιον τόν Μακρυ-
γιάννην καί τόν ορμηνεύει- Νά ένα γράμμα καί άφοΰ έβγής είς τήν Τζα-
κωνίάν νά τραβήξης είς τές "Ρίζες, καί σάν ακούσης τόν πόλεμον νά 
καμώνεσαι πέντε ήμερες, τότε νά στείλης τό γράμμα μου είς τήν Τριπο-
λιτζιάν, καί νά γράψης τήν ήμέραν ποΰ τά στέλνεις, καί νά τό βουλώ-
σης. Τό γράμμα έγραφε ταΰτα τά λόγια - Είς έλόγου σας αγάδες νά μοΰ 
κάμετε κονάκια διά τρεις ημέρες. Μήν ακούστε τόν Βεζύρην, διότι 
μπαίνω μέ τό σπαθί μου, καί τότε άλλους θά κόψω, άλλους θά σκλα-
βώσω καί μέρος θά βαπτίσω, καί θά πανδρευθοΰμε καϊ βιός θά φορτω-
θούμε, άπο τές καντοΰλες χέρι δέν τραβούμε. 

33. Ό Ζαχαρίας γράφει του Βεζυρι. 

Λάβε Βεζύρι τά κεφάλια τών δύο, όπου έστειλες νά μέ σκοτώσουν-

ψήσ' τα , φά τα , πόλεμο σοΰ ζητώ είς τά Ήμηλιάτικα χωργιά, είς τόπον 
Άγροβούνι, νά πολεμήσωμεν παλληκαρίσια καί όχι με απιστίες - άν δέν 
έρθης σέ γράφω έναν Παπάν, έναν Χ α χ ά μ η . Ό Βεζύρης έθυμώθη, γρά-
φει είς όλα τά βιλαέτια τοΰ Μωρέως, καί ό Βεζύρης έτράβηξεν κατά τά 
Ήμηλιάτικα. Ό Ζαχαρίας έδυνάμωσε τ' 'Αγριοβοϋνι, έφερεν βαγένία άπό 
τά χωργιά, έβαλε νερά, ψωμιά, τυριά, μπαρούτια, βόλια, τουφεξήδες. 
όλα οτι έχρειάζοντο. 

Ό Μακρυγιάννης έφθασεν μέ τό καράβι είς τήν Τζακωνίάν μέ άνδρες 
700, ό Ζαχαρίας έστειλε δύο μπαργίάκια καί καρτεροΰσεν τόν Βεζύρην. 
Τετράδη ήμέραν αρχίζει ό πόλεμος. 

Ό Βεζύρης έρριξε τζαντήρι είς τής Τζακωνίας τά Χάνι , αντίκρυ μέ 
τό κίάλι τηράει τόν πόλεμον π' αρχίζει, ή Τουρκιά έφώναζε σεφερ-
σεφέρ, γκιαουρ γκιελτί' οι Αρβανίτες έβάραγαν πιστά τούς ανθρώπους 
τοϋ Βεζύρη, Οτι έκήρυξαν τά φιρμάνι νά σκοτώσουν τούς Αρβανίτες, 
καί έβάραγαν στά σωστά, διότι ζωήν δέν ειχον, καί ό Ζαχαρίας τούς 
έλεγεν, βαράτε τούς άτλίδες καί όχι τόσον είς τούς πεζούς. Είς τρεις 
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ημέρας έσκοτώθηκαν άλογα περισσότερα άπό 200 καί έξόχως είς τούς 
πεζούς, οί άνθρωποι τοΰ Βεζύρη τούς έγεινε μεγάλον κακόν, Μανιάτες 
φώναζαν σάν άγρια θηρία -

οί "Αρβανίτες χαίρονταν καί τον χορον έστοϋσαν. 

Ό Βεζύρης μέ τό κιάλι τούς τηράει, έβλεπεν τούς Μανιάτες καί τούς 
Αρβανίτες πού έχόρευαν, στέκονταν συλλογισμένος, 

μιλάει τών Μωραγίάννιδων μουσαβερές νά γείνη, 
τί λέτε εσείς άγιάννηδες ; 

"Εκαμον κονσοϋλτο παρασκευή νά πέσουν μέ γιουρούσι είς τά ταμπούρια 

τοΰ Ζαχαρία" καί τοΰ γράφει ότι τήν Παρασκευήν ό Βεζύρης τό έχει 

άμετ - μουαμετ νά σας κάμουν τό γιουρούσι. Ό Ζαχαρίας έβαλε όληνύκτα 

καί έκοψαν χανδάκι πλατύ, τό γέμισαν άσφάλακτα, καί καρτεροΰσεν ολην 

τήν νύκτα ώραν τήν ώραν τό γιουρούσι" ήτον όλοι χαζήρι, τ ' άρματα 

καλά ήταν γεμισμένα, ώρμησεν ή Τουρκιά είς τά ταμπούρια, στοχάσου 

1600 τουφέκια άνδρίκια τί κακόν τούς έγεινεν τών Τούρκων, πόσα 

άτια έπεσαν είς τό χανδάκι καί άνθρωποι άπό τά σφαλάκτια έμπλεξαν, 

χάθηκαν όλοτελώς- μέγας φόβος έκυρίευσεν τόν Βεζύρην, Οπου έβλεπεν 

τούς Τούρκους φοβισμένους καί έλαβαν μεγάλο κιοτιλίκι. Γράφει ό 

Βεζύρης είς όλα τά Βιλαέτια, νά μαζωχτή ή Τουρκιά, νά φέρουν καί 

κανόνια νά βαρέσουν τόν χαίνη τόν Ζαχαράν, ότι ό τόπος Οπου κρα-

τεί ο Ζαχαρίας είναι δυνατός, καί τώρα ποΰ τόν κλείσαμεν δέν μάς 

γλυτώνει, διότι μέ ρεσάλτο δέν παίρνεται, καί νά έλθουν γρήγορα, μή 

μάς φύγη. Γράφουσι τοΰ Βεζύρι - Ντοβλετιλή Μώρα Βαλεσί, μάς γράφεις 

νά έρθουμε μεντάτι, πώς νά έρθοΰμεν ; εις όλα τά Βιλαέτια έσήκωσαν 

άρματα καί τοΰτο άλλαλέμ θά είναι δάκτυλος τής Φραγγιάς, καί έχομε 

σεφέρι μεγάλο καί μεντάτι μεγάλο, μήν καρτεράς τότε. Ό Βεζύρης 

έφοβήθη τήν μεγάλην Πόρτα διά τό κεφάλι του, ό πόλεμος έδούλευε έως 

τάς 9 ημέρας. Ό Μακρυγιάννης έφθασεν στές "Ρίζες, στέλνει τό γράμμα 

τοΰ Ζαχαρία μέσα είς τήν Τριπολιτζιάν, ευθύς μέ τάρταρη τό στέλνουν 

είς τόν Βεζύρη. Μιλάει τών αγάδων καϊ κοτζαμπασίδων νά διαβάσουν 

τό γράμμα τοΰ Ζαχαρία - τό διάβασαν καί φοβήθηκαν καί τοϋ Βεζύρι 

λέγουν- 'Απάτη μάς έκαμε ό Ζαχαρίας, εδώ δέν είναι «πάνε τά χαρέμια 

μας καί 'πάν καί τά παιδιά μας», κακό ποΰ μάς έκαμες Βεζύρι μου, 

-χάνομε τά παιδιά μας, χάνομε καί τήν πίστιν μας. Αλλάχ μπελασινι 
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βερσιν σεμπεπ ολανά. Ερώτησε ό Βεζύρης τον Τάρταρην, είναι πολλοί 

είς τες "Ρίζες ; Τζοκ τζοκ ικϊ μπϊν βάρ. Ανακατεύθηκαν οί Τούρκοι, 

άρχισαν να φεύγουν άπό τά ταμπούρια τοϋ Ζαχαρία, ό Ζαχαρίας 

φωνάζει, μπρε παλικάργία μου οί Τούρκοι θά μας φύγουν, βάνει τό 

κιάλι καί τήρα" είδεν ποϋ έτοιμάζοντο είς τήν φυγήν, ετοιμάστε βρε 

παιδιά νά τούς πάρωμε στο πόδι, νά τούς πάμε κόβοντας έως τήν Τρ ι -

πολιτζά, θά πάρωμε πλιάτσικα καί γρόσια πολλά. 

Τραβούνε Ολοι τά σπαθιά, στο πόδι τούς πηγαίνουν, 
Ολη ή Τουρκιά έτζάκισεν καί 'πίσω δέν τηράζουν, 
μέγα κακό τους έγεινεν, 
ένας τόν άλλον πάταγε καί 'πίσω δέν τηράζουν. 

"Οσοι Τούρκοι ήσαν μέ τόν Βεζύρη φίλοι τοΰ Ζαχαρία, iστάθηκαν 

έμίλησαν τοΰ Ζαχαρία, 

Ζάχο παϋσε τόν πόλεμον, κάμε καί μερχαμέτι, 

εχθροί σου Ολοι δέν είναι, βρίσκονται και δικοί σου. Τοϋ Όσμάνη τοΰ 

έμίλησαν βρέ Όσμάνη αδελφέ έχομεν μίαν πιστιν, 

Μανιάτες μας έσκότωσαν, αύτοι είναι "Ρωμαίοι, 
ό Ζάχος είναι ξακουστός, άς κάμη και νισάφι, 
τί πταϊμε οί κακόμοιροι οί παλιολουφεντζήδες ; 

Οί Αρβανίτες "μίλησαν 

Ζάχο παϋσε τόν πόλεμον καί έρχόμεθα μαζί σου. 
Τού μπαργιαχτάρι μίλησε νά παύσουν τo τουφέκι· 
Τους Άρβανίτες δέν χαλώ, τους θέλω παλληκάρΐα. 

Κ' έτσι έπαυσε ό πόλεμος καί ό Ζαχαρίας έτράβηξεν είς τές "Ρίζες καί 
έσμιξεν μέ τόν Μακρυγιάννην, καί έμοιράσθηκαν 4 μπουλούκια Βέρ-
βενα, Μαυρίκια, Πιαλή καί Βλαχοκερασιά, διά νά ακούσουν τί θά 
κάμη ό Βεζύρης· ό Βεζύρης έκραξε όλους τους Τρανούς καί τούς Σπα-
χίδες τοϋ Μωρία 1600 σπαθιά καί κάμνουν τό κουσοΰλτο νά κατα-
βάλουν γρόσια νά κατατρέξουν τόν Ζαχαρία" όλοι τοΰ άποκριθήκανε 
«Πολλούς τρόπους έκάμαμε τόσα χρόνια καί τίποτα δέν τοΰ έκάμαμε, 
μόλον τοΰτο μας έβλαψε χειρότερα, μας έκαψε 50 φορές τά τζιφι-
λίκια μας καί Σπίτια μας, έχει τόση Τουρκιά σκοτωμένη καί σκλαβω-
μένους, τώρα πήρε καί τους Αρβανίτες, έχει καί τούς Μανιάτες, 
έχει συντρόφους καί τους Χαίνηδες, τους Πετμεζάδες, Κολοκοτρόνηδες 
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καί άλλους πολλούς είς όλα τά Βιλαέτία, καί τίποτα δέν τοϋ κάμο-

μεν σάν αγαπάς, γράψε είς τήν Πόλιν νά έρθουν μετάτα ξένα». Τόν 

Βεζύρι δέν τόν συμφέρει, διότι γίνεται άζιλη άπό τήν Πόρτα, έσκέ-

φθηκαν οί Μωραγίάνιδες καί Σπαχίδες καί γράφουν είς τήν Πόλιν Οτι 

εις τόν Μωριάν είναι πολλοί Ζορμπάδες, ό Ζαχαρίας είναι καλός καί 

πιστός τής Βασιλείας καί κυνηγάει τούς Ζορμπάδες, και παρακαλούν 

τήν Πόρτα νά τού σταλή άτζίκ μπουγίουρτί μέ άνοικτόν φερμάνι νά 

κυνηγάει τούς Ζορμπάδες, καί νά πληρώνεται άπό τό μυρί - υπόγρα-

ψαν όλοι καί στέλνουν είς τόν Βεζύρην τές βούλες, έκαλοσύστησαν τόν 

Ζαχαρία. Τοϋ εστάλη του Ζαχαρία τό μπουγίουρτί καί τό φιρμάνι είς 

τόν Μώρα Βαλεσή. 

Ό Κιαμήλμπεης καί λοιποί μεγάλοι παρακαλούν τόν Βεζύρι νά τό 

στείλη τοΰ Ζαχαρία διά νά ήσυχάση ό τόπος, τό έστειλεν είς τόν Μπίμπασι 

τοΰ Μιστρός, καί ό Μπίμπασης γράφει είς τόν Ζαχαριάν Καπετάν Ζαχα-

ρία Μπάσμπογλι, ή Πόρτα σέ έτίμησε μέ μπουγίουρτί καί μέ φερμάνι 

ανοικτό, καί όπου άγαπας νά κοπιάσης νά σοΰ τό στείλω. ΤΗλθεν ό 

Ζαχαρίας είς τόν Μπαρσινίκον άποπάνω είς τόν Μιστρά. Γράφει τοΰ 

Μπίμπασι ό Ζαχαρίας ότι ήλθεν είς Μπαρσινίκον, ό Μπίμπασις αμέσως 

τό δίδει είς δύο ίμάμηδων νά τοΰ τό πάνε, καί τοΰ πήγανε μέ στρώσι 

ολόχρυση και δίσκον στολισμενον τό φερμάνι τής Κωνσταντινουπόλεως. 

34. Προς τόν καπετάν Ζαχαρίαν Μπάσμαγλι. 

Η μεγάλη Πόρτα σέ γνωρίζει ένα πρώτον Ντερβέναγα είς τόν Μωρέα 

Βαλεσί, είς τά 24 κατιλίκια τοΰ Μωρέως, νά φαίνεσαι ζαπίτης είς τούς 

κακούς καί ό,τι κάμνεις είναι καλά καμωμένα, είς τό ζάπι, σόλα τά 

κατηλίκια καί χώρες καί κάστρα, νά φέρνεσαι ανοικτά καί νά πλη-

ρώνεσαι άπό τά 24 κατηλίκια τοΰ Μωρέως κ.τ .λ. κ .τ .λ . Ό Ζαχαρίας 

έχάρη καί έπέταζεν ένα μανδήλι φλωριά τών ίμάμηδων και ευχαριστή-

θηκαν οί ίμάμηδες. 

35. Γράμμα τοϋ Ζαχαρία προς τους Καπεταναίους τοΰ Μωρία 

και Μάνης. 

Τούς έγραψε ότι τοΰ εστάλη τό φερμάνι καί Οτι θά πληρώνεται άπ' 

όλα τά κατηλίκια τοΰ Μωρέως· αυτά είναι μία καλή πληρωμή, μόνον 

νά είναι ήσυχοι νά μή κάμωμεν τίποτα, όσο νά ήμπορέσωμεν νά σηκώ-

σωμεν άπό τόν τόπον τήν μικρολογιά, νά γλυτώσωμεν τήν πατρίδα. 

Έχάρηκαν όλοι καί έκαμαν χαρές μεγάλες είς όλα τά Βιλαέτία, Τούρκοι 

καί 'Βωμαϊοι «ώ μεγάλο καλόν όπου μας έγεινεν άπό τήν άφεντιάν». 
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36. Ό Άνδροΰτζος άπό τόν Όλυμπον άκουε τά θαύματα τοϋ Ζαχα-
ρία, άμά δέν τά πίστευε, ότι τρέχει μέ μπαργίάκι άνοικτόν και μέ σταυ-
ρόν έσηκώθη, έμπαρκαρίσθη νά έλθη είς τόν Μωριάν, καί άπό κακοκαι-
ριάν άραξε είς τήν Αϊγιναν. Οί Αίγινίτες τοΰ έκαμαν μεγάλην τρομάραν 
καί κόντευσε νά χαθή μόλον τό ασκέρι του, καί σηκωθη τό καράβι καί 
έπήγεν είς τήν Μάνην καί άραξε είς τήν θέσιν Κότρονα' εύθυς οί 
Μανιάτες τούς έπερικύκλωσαν, τούς ερωτάνε, άποκρίθησαν πώς είναι 
τοΰ Ζαχαρία, τούς επήραν οί Μανιάτες καί τούς πάνε είς τόν Ζαχα-
ριάν ήταν τοΰ Άνδρούτζου 400 άνδρες, τούς εδέχθη ό Ζαχαρίας, έφί-
λησεν τόν 'Ανδροΰτζον, έκάθησεν 66 ημέρας ο 'Ανδροΰτζος είς Σκου-
φομύτι καί παρατηρούσε τούς τρόπους τοϋ Ζαχαρία πώς τόν συμφέρει 
τόσον ασκέρι. Άφου ώμίλησαν οσα έχρειάσθη καί εξηγήθηκαν άνεχώρη-
σεν ό 'Ανδροΰτζος νά φύγη καϊ ώμολόγησεν τί τοΰ έκαμαν είς τήν 
Αϊγιναν, ό Ζαχαρίας τοΰ ύπεσχέθη νά τοϋ τό πλήρωση διπλό ο,τι τοΰ 
έκαμαν. Ό Ζαχαρίας τού έπρότεινεν, νά ύπάγωμεν άπό Βοστίτζα νά 
μπαρκαρισθή, διότι έδώ καΐκια δέν εύρίσκομεν νά πέρασης είς τήν Ρού-
μελην, καί σάν "έμβαρκαρισθής είς τήν Βοστίτζα νά πέρασης είς τό πέρα 
μέρος, τότες τράβας διά τόν Όλυμπον καί νά μοΰ γράφεις πάντα, έσύ 
στήν 'Ρούμελην καί έγώ είς τόν Μωρία νά άκουώμαθε, καί νά βαστάτε 
τούς 'δικούς μου τρόπους, ν' άκούεσθε μολα τά καπετανάτα τής "Ρού-
μελης καθώς καί έγώ ακούομαι είς τόν Μωριάν, καί έγώ θάρχίσω νά 
άκούγωμαι μέ τήν Φραγκιά, ϊσως έλευθερώσομεν τήν πατρίδα μας άπό 
τούς Μουρτάτες οταν σοΰ δίδουν χάρτζια νά τά μοιράζης είς ολα τά 
καπετανάτα καθώς κάμω καί έγώ, οταν ό Μουρτάτης Άληπασιάς δίδει 
ένοΰ λουφέδες καί τά μοιραζόμασθε, νά είσθε αγαπημένοι καί νά μήν 
κυνήγα ό ένας τον άλλον, διότι έσήμερα χάνεις εμένα και ταχύ εσένα — 
νά έχετε τόν νουν σας. Βλέπεις, μέ πληρώνουν νά βαρέσω τούς άλλους 
καπεταναίους, έγώ τούς έχω συντρόφους, πώς τούς βαρώ ; τά μοιρά-
ζομαι εκείνα ποΰ παίρνω" δέν θέλω γρόσια, θέλω συντρόφους διά τήν 
Πατρίδα. 

37. Έκαμαν τήν άπόφασιν καί έκίνησαν μέ τόν 'Ανδροΰτζον, έφθα-

σαν είς τόπον λεγόμενον Κατζόκες, ό Ζαχαρίας έπρόσταξε τόν τζαούση 

καί άγόρασεν σφακτά ψητά καί έκαμαν ταινία διά τό γεύμα καί έτρω-

γαν. Ό Βεζύρης ήταν νεοφερμένος, άκούοντας έξεκίνησε μέ όλον του τό 

ασκέρι καί έβγαλεν καί τούς εντοπίους καί έκλεισαν τόν Ζαχαριάν μέ 

τόν 'Ανδροΰτζον. Ό Ζαχαρίας τοΰ λέγει, καπετάν 'Ανδροΰτζο μήν ταρά-
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ζεσαι άπό τόν τόπον σου,άς φάη τ' ασκέρι σου ψωμί, τό Μωραίτικο χούι 
δέν τό γνωρίζεις, έγώ έχω τούς Αρβανίτες. Οί Αρβανίτες δεν βαρούν, 
διότι έχουμε μέ τούς Αρβανίτες μπέσα πολλές βολές, έχουν ψωμί δικό 
μου φαγωμένο καί τρώνε καί τόν Πασίά, τώρα τώρα τόν βλέπεις. 

38. Ό Ζαχαρίας φωνάζει, Όσμάν Μπουλούμπασι πάρε τά παλλη-
κάργία σου νά άνοιξης τό τουφέκι, κατόπιν καρτερά καί τόν Μακρυγιάν-
νην, κατόπιν καρτερά καί τούς Βαβουλιάνους, τούς Μανιάτες. 

Τότε οί Μανιάτες φώναξαν σάν άξια παλληκάργία" 
Σταθήτε Τούρκοι από κοντά, σάν είσθε παληκάργία. 

Ό Ζάχος σκούζει μιά φωνή μέ τό σπαθί στό χέρι" 
'Ανδρεϊοι Μανιάτες φοβεροί σήμερα νά δειχθούμε, 
σήμερα θά χορτάσουμε, τό αίμα τους θά πιούμε 
Τούρκοι πού θά μάς φύγετε γειτόνοι θά γινοϋμεν' 
άπό τόν τόπον φύγετε, γιατί είναι πατρικός μας, 
πατρίδα τών Χριστιανών καί όχι τών Μουσουλμάνων. 
0ι Τούρκοι κατεσκρόπησαν, μές τά κλαριά κρυβώνται. 

Πολλοί Τοΰρκοι σκοτώθησαν, δέν είδεν ό ένας τόν άλλον. Γυριζόμενος ό 
Ζαχαρίας τόν αγκάλιασε ό 'Ανδροΰτζος, τόν έφίλησε" Ζαχαρία, είσαι 
καλύτερος μου.Έβλεπεν τόν Ζαχαριάν οταν έτρεχεν, έδειχνεν οτι είς τήν 
γήν δέν έπάταγε. Τότε είπεν ό 'Ανδροΰτζος, καλά τό λένε ξεφτέρι 
Ζαχαρία" τοΰ λέγει ό Άνδρούτζος, σέ γνωρίζω πρώτον μου καί νά μέ 
όρμηνεύης, έγώ είμαι ιδικός σου, καί χαρίζει ό 'Ανδροΰτζος μίαν φέρ-
μελη μ ' ασημένια κουμπιά τοΰ Ζαχαρία, ό Ζαχαρίας τοΰ χαρίζει ένα 
σπαθί τοΰ Άνδρούτζου καί τού λέγει, τό σπαθί μου είς τήν 'Ρούμελην 
καί τό τοπούζι τής "Ρούμελης είς τούς Τούρκους, τούς Μωραίτες. Είς 
τήν Βοστίτζα τούς έμπαρκάρησεν καί άποχαιρετήθηκαν, πέρασαν τό 
πέρα μέρος καί έβγήκαν είς τ' Άσπρα. 

39. Ό Ζαχαρίας άνεχώρησεν καί ήλθεν είς Μπαρμπίτζαν, ανοικτά 
τά μπαργιάκια του καί ροβολάν εις τοΰ Μαρίνου τό ρεΰμα" κάτωθεν τοΰ 
χωρίου Μπασαρά άπάντησεν πεζόν φέροντα γράμματα τοΰ Ζαχαρία, 
ότι ό Μουσάγας πολεμά τούς πύργους τού Ζαχαρία" ό Γιατράκος κατε-
βαίνει άπό τούς Ζουγραίους καί δίδει τήν εϊδησιν τού Ζαχαρία, οτι οι 
Τούρκοι τής Μπαρδούνίας τού έχουν χωσιάν εις τήν Τάραντζαν. Ό 
Ζαχαρίας έγνώριζεν τόν τόπον (έπήγεν κοντά του καί ό Γ. Γιατράκος). 
τούς Τούρκους έκλεισαν είς τήν μέσην, έφθασεν ή μεγάλη Καστανιά, ή 
Μηλιά, τό Σελεγούδι, Άγιος Νικόλαος, Πέτρινα ώς μεντάτι τοΰ Ζαχαρία. 
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"Εγεινεν μεγάλος σκοτωμός είς τους Τούρκους, ό Μουσάγας έχάθη, έντύθη 

τζοπάνικη καπερόνα και έκρύφθη είς έναν τζοπάνον, οτι οί σύντροφοι 

του έχάθηκαν όλοι. Τότε ή μάνα τοϋ Μουσάγα άκουσε τόν χαλασμόν τού 

παιδιοΰ της, εκλαιεν απαρηγόρητα, έτρεξεν είς τά κονάκια τού Ζαχα-

ρία είς τού Σκουφομύτη, ευρίσκει τόν Ζαχαριάν, τόν έφίλησεν, Καπε-

τάνιο μου, ό Θεός νά σοΰ χαρίση τό μουράτι σου, παιδί μου νά σέ 

κάμω, φέρε μου τό παιδί μου, μή τό χαλάσης Ζάχο μου. 

40. Ό Ζαχαρίας τήν δέχτηκε καί στέλνει τόν τζαούση του καί όλα 

τά παλληκάργία του είς όλα τά χωρία νά εβγουν παγανίά, μπέλκι καί 

τόν εύροΰνε τόν Μουσάγαν. Έβγήκαν παγανίά είς όλους τους λόγκους και 

τόν ευρίσκουν είς μίαν στάνην καί τόν ευρίσκουν είς μίαν σπηλιάν μέ 

μίαν καπερόνα τζοπάνικην, καϊ τόν πιάνουν καί τόν παγαίνουν είς τόν 

Ζαχαριάν. Τότε ή μάνα τοΰ Μουσάγα έβγαλεν τό πουκάμισο της καί 

τον ένδυσεν τόν Ζαχαριάν καί τόν έπέρασεν ώς παιδί της καθώς τόν 

Μουσάγαν, ό Ζαχαρίας έλογίσθη παιδί ψυχικόν τής χανούμης, καί έγλέν-

τησαν τρεις ημέρας. «"Αλλην μίαν φοράν, Μουσάγα, νά μή μού έβγης 

είς πόλεμον, διότι σοΰ κόβω τό κεφάλι, καί τήν άδελφήν σου καί τήν 

μάννα σου θά τές βαπτίσω και θά τές δώσω γυναίκες τών παλληκαρ-

γιών μου" τοΰτο στό χαρίζω, καί νά προσκυνάς πάντα τό σπαθί μου, 

οτι ό Μουχαμέτης δέν βγαίνει έμπροστά εις τόν δικόν μας τόν Χ ρ ι -

στόν». «Πέκεϊ, πέκεϊ». 

41. Ό Ζαχαρίας ετοιμάζεται, τοΰ Τζαούση λέγει - Τζαούση να διο-

ρίσης τά παλληκάργία μας νά γίνουν χαζίρι, μοίρασε τους φουσέκια 

πολλά, άτζαλόπετρες, τζαρούχια διπλά, νά σΐάξουν τά τουφέκια τους 

καλά, νά χαζιρευτοΰν, νά είναι ετοιμασμένοι όλοι οί Μπουλουξήδες, 

διότι σέ τρεις ήμερες θά κινήσωμεν διά πόλεμον, νά χαλάσωμεν τήν 

Α'γιναν, νά πάρωμεν τό δανεικόν όπου μάς χρεωστοΰν. Διά τόν καπε-

τάν 'Ανδροΰτζον έσύναξαν καΐκια μανιάτικα κουρσάρικα καί έκίνησαν 

διά τήν Αίγιναν· είς τόν δρόμον έπιασαν Κρανιδιώτικα καί Σπετζιώ-

τικα, καΐκια όλα 36 - έβγήκαν είς τήν Αίγιναν, έξαφνα έκλεισαν τό 

Ζαπίτι καϊ Ολα τά δυνατά σπίτια τά έπιασαν καί κατέσφαξαν τούς 

Τούρκους, όλον τόν βίον τους καϊ τή μονέδα τους τά έσήκωσαν καί τά 

έβαλαν είς τά καΐκια καί ήλθαν είς τήν Μάνην. 

42. Ό Ζαχαρίας έμίλησεν' Εσείς Γρηγοριάνοι νά σταθήτε φρόνιμοι, 

μή σκοτωθούν τά παλληκάργία, εσείς νά τά μοιράσετε τοϋ καθενός όπως 

πρέπει. Τό έμαθεν ό Βεζύρης καί έσκοτίσθη πολύ, μαζεύει τούς σπαίδες. 
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έκαμαν άρτζιχάλι, έπάτησαν τές βοΰλλες των καί έστειλαν φερμάνι είς 
τόν Ζαχαρία νά ήσυχάση, είς τό φερμάνι νά γράψη καί ό Πατρίκιος 
(Πατριάρχης). Τά φερμάνι του γράφει, νά κυνηγή τόν δρόμον όπου 
είχεν καί πρώτα. Τό Πατριαρχείον γράφει" Ζαχαρία, εύχόμεθά σε, κάμνεις 
καλά νά άκούης τοΰ Ντοβλετίου τήν προσταγήν, καί καλούς λουφεδες 
σοΰ δίδουν, μήν είναι κανείς αχάριστος, τό Ντοβλέτι σέ αγαπάει καί 
πρέπει νά συμφερεσαι μέ μεγάλην γνώσιν. Ή Σύνοδος τοΰ Πατριαρ-
χείου Κων/πόλεως. 

43. Ό Ζαχαρίας γράφει είς όλους τούς καπεταναίους νά συναχθούν 
νά μοιράσουν τά πλιάτζικα όπου έφεραν άπό τήν Αίγιναν - έσμιξαν, 
έμίλησαν, τούς έχάρησεν χάρες χρυσές καί άλλου ασημένιες καί ευχαρι-
στήθηκαν πολύ όλοι. Τούς έμίλησεν ό Ζαχαρίας ότι νά είναι ήσυχοι καί 
νά μή τηράζουν τίποτε, ότι τοΰ ήλθεν καινούργιο φερμάνι καί θά παίρ-
νουν Ολοι λουφέδες. Αδελφοί Πετμεζαίοι, εΐσασθε παλαιότεροι καί πρέ-
πει νά μή τό πολυχαλάτε, νά μή γίνωμεν Κουντάνηδες, οτι καί οί 
Κουντάνηδες τού μιλάνε, οί άλλοι Κολοκοτροναϊοι νά είναι καί ήσυχώτε-
ροι- άλλά τίνος τά λές, έγώ σας έχω αδελφούς καί νά στεκόστε ό καθέ-
νας είς τό Βιλαέτι σας, διότι ό φόβος ό δικός σας δέν τούς κάνει νά 
ξεκινήσουν μεντάτι τού κερατοβεζύρι - Οταν εσείς δέν τούς έτρίβετε τήν 
κασίδα άπό τά Βιλαέτία, τότε ήθελε συναχθή όλη ή Τουρκιά νά μή 
βγαίνω άπό τήν Μάνην έξω, διά ένα Βιλαέτι τού Μιστρά καί δι ' ένα 
κερατοβεζύρι - εγώ τούς αλωνίζω, καί μέ αυτόν τον τρόπον βαστίώμα-
στε ώς νά εύρωμεν καιρόν, καί μέ τήν συντροφιάν τής "Ρούμελης νά 
ήμπορέσωμεν νά έλευθερώσωμε τήν πατρίδα μας, καί πάντα νά λογα-
ριάσωμεν τάν αριθμό πόσα άρματα έχομεν νά βάνωμεν καί τόν αριθμόν 
τών Τούρκων μάς χρειάζεται ή "Ρούμελη διά νά βαστήξουν τής "Ρού-
μελης την Τουρκίάν, νά τούς πιάσουν τούς στενούς τόπους, γιά νά μήν 
έμποΰν οί Αρβανίτες είς τόν Μωριάν έτουνούς τούς Μωραίτες τούρκους 
τούς παστρεύομεν έμείς. 

44. Γράμμα ήλθεν τοΰ Ζαχαρία άπό την 'Ρουμελην. 

Καπετάν Ζαχαρία, έμαθα τής Αίγινας τά φασίλι καί έχαρήκαμε, όλα 
τά καπετανάτα. Μεγάλες χαρές έκάμαμεν ή "Ρούμελη όπου έβγαλες τό 
άχτι μας - Ολοι σέ γνωρίζομεν ώς μπάρμπα μας, όπου μάς ετίμησες, 
καί λάβε μίαν σάρκα χρυσήν άπό τόν τόπον μας καί ένα τακίμι τουζ-
λούκία καί φέρμελη διά νά μάς θυμάσαι. Ό 'Ανδρούτζος και λοιποί 
καπεταναίοι τοΰ "Ολύμπου. 

37 
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45. Ό Ζαχαρίας γράφει πρός τους Καπεταναίους τής 'Ρουμελης. 

"Ελαβα τό γράμμα σας καί έχαρήκαμε πολύ ποΰ σας βλέπομε αγα-
πημένους καί είμαστε όλοι οί καπεταναίοι τοΰ Μωρία χαρά γεμάτοι ποΰ 
σας βλέπομεν άδελφωμένους, διότι αυτή ή αδελφότης μας θά ελευθέ-
ρωση τήν πατρίδα μας, καί νά εϊσασθε τήν άνοιξιν χαζήρι νά σηκωθοΰ-
μεν εμείς είς τόν Μωριά και σεϊς είς τήν 'Ρούμελην έχουμε σύντροφον 
καί βοηθόν μας τήν Μάνην, όλα τά Μωρίάτικα χωριά είναι χριστια-
νικά. Τοΰρκοι στα χωριά δέν είναι, όλοι στές χώρες καί είς τές χώρες 
είναι καί Χριστιανοί, καί τά κάστρα τά έχουν έρημα καί χωρίς ζαερέ-
δες, καί θά τούς κλείσωμεν τούς μουρτάτες, τούς τά παίρνωμεν καί έλευ-
θερώνομεν τήν Πατρίδα μας, καί σεις νά βαρείτε τήν 'Ρούμελη νά μήν 
ήμποροΰν οι Τοΰρκοι νά μπάσουν μαντάτα είς τόν Μωρία,καί έγώ θά γράψω 
εις τήν Ζάκυνθον εις τούς μεγάλους νά γράψουν είς τήν Φράντζαν νά 
μάς δώσουν οί Φραντζέζοι μεντάτι νά έλευθερώσωμεν τήν Πατρίδα, καί 
όταν μοΰ έλθη ή άπάντησις σάς στέλνω τό ίδιον γράμμα τών αρχόντων. 

46. Γράμμα τον Ζαχαρία. 

Είς έλόγου σας άρχοντες τής Ζακύνθου καί λοιπών 7 νησιών, εμείς 
είμαστε τόσα χρόνια σκλαβωμένοι άπό τόν Σουλτάνον, καί ώς Χρι-
στιανοί νά μάς λυπηθήτε, τώρα μάς έμαγάρισαν τήν πίστι μας, άρχι-
σαν μέ στανίά καί φουρκίζουν τούς Χριστιανούς, νά μάς λυπηθήτε νά 
μάς βοηθήστε νά γλυτώσωμεν τούς αδελφούς μας, Χριστιανοί, άπό τά 
χέρια τοΰ τυράννου. Τόν σταυρόν μας υβρίζουν, τήν εικόνα μας, τήν 
κολυμβήθραν μας, τά κοράσια μας καταμαγαρίζουν, οί Χριστιανοί δέν 
ορίζουν τές γυναίκες των, τάς εκκλησίας μας καταπατούν, σώστε αδελ-
φοί Χριστιανοί νά ελευθερώστε τούς αδελφούς σας, τούς έπτώχυναν, 
τούς επήραν τά μούλκια τους, τούς έχουν τό ξερό κορμί άφισμένο. 'Εγώ 
τό βαστώ τόσα χρόνια μέ τούς συντρόφους μας τών βιλαετιών, καί ό 
φόβος ό δικός μας κρατεί τούς Χριστιανούς, άλλέως θά τούς είχον άλλους 
Τούρκους, καί άλλους νά πουλήσουν σκλάβους, τώρα ακουστήκαμε μέ 
τούς καπεταναίους τής 'Ρούμελης. Ή Μάνη είναι όλη χριστιανή καί 
καλεί είς τόν πόλεμον. Σάς παρακαλοΰμεν, γράψετε στήν Φραγγίάν νά 
μάς βοηθήση ένας βασιλέας, καί μείς σέ είκοσι ήμερες τά κάστρα τά 
παίρνομεν. Ζαχαρίας Μπαρμπιτζιώτης. 

47. Γράφουν του Ζαχαρία από τήν Ζάκυνθον και λοιπα νησιά. 

Καπετάν Ζαχαρία, έλάβομεν τό γράμμα σου καί έλυπηθήκαμε διά 

τούς αδελφούς μας χριστιανούς, άκοΰμε όλα τάνδραγαθήματά σου και 
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τών λοιπών συντρόφων σου καί χαιρόμεθα όπου έφανήκατε προστάτης 

τών αδελφών μας χριστιανών, καί κάμνεις καλά νά γράψης γράμμα μέ 

πολλάς ύπογραφάς τής Μάνης, τής 'Ρούμελης, τοΰ Μωρέως, είς τόν 

ύπουργόν τοΰ Βασιλέως Μποναπάρτη, καί θά κάμωμε καί ημείς γράμ-

ματα καί τότε θά γείνη τζαρές. νά ξεσκλαβωθή ή πατρίδα καί νά είσθε 

όλοι χαζίρι είς τά άρματα."Ισως ό Θεός καί διά τήν δύναμιν τοΰ Αύτο-

κράτορος έλευθερωθή ή πατρίδα. "Εστειλεν ό Ζαχαρίας ύπογραφάς πολ-

λάς, άπό Μάνην, 'Ρούμελην καί Μωρέαν, είς τούς άρχοντας. Οί άρχον-

τες ανέφεραν, έστειλαν καί τάς ύπογραφάς είς τόν ύπουργόν τοΰ Βασι-

λέως, χάρες μεγάλες έστειλαν οί άρχοντες είς τούς καπεταναίους καί 

έξοδα τοΰ πολέμου πρός τόν Ζαχαριάν. 

48. Ό υπουργός τοϋ Αυτοκράτορος στέλνει πρός τόν Ζαχα-

ριαv γράμμα. 

Στρατηγέ Ζαχαρία, τό ύπουργείον τοΰ Αύτοκράτορος σοΰ προσφέρ-

νει τό πολεμικόν καράβι μ ' όλα μπαρούτια καί όλα τά χρειαζούμενα 

τοΰ πολέμου, πρός χρήσιν τής πατρίδος σου, καί τελειώνοντας ό πόλεμος 

τής Βιέννας θέλει κενώσει τά στρατεύματα είς τήν Πελοπόννησον, διά 

νά γίνη αποθήκη τοΰ πολέμου, νά είσθε όλοι ολοι έτοιμοι στά άρματα, 

νά μοιρασθήτε τά κάστρα, καί σάν συστηθή ό σταθμός, τότε νά ζήτη-

σης τήν βοήθειαν τούς Φραντσέζους νά έλευθερωθή ή πατρίδα σας. 

49. 'Εξεφόρτωσε τό καράβι είς τήν Σκαρδαμούλαν, τά έλαβεν ό 

Ζαχαρίας όσα τοΰ έπαράδωσεν ό κουμαντάντης, έφίλευσε τόν κουμαν-

τάντην ένα χαντζάρι όλο πετράδια καί εύχαριστήθη ό κουμαντάντης, ώς 

μέγα δώρον. Οί Μπέϊδες όταν είδαν ότι τοΰ Ζαχαρία ήλθε πλοίον φορ-

τωμένον όπλα βασιλικά (ήταν καιρός ποΰ άλλαζαν τά Μπεϊλίκία), Μούρ-

τζινος καί Καβαλιέρος έστειλαν είς τήν Πόλιν, οτι τοΰ Ζαχαρία τοΰ ήλθε 

καράβι βασιλικόν μπαρούτι, σπαθιά, μολύβι, τουφέκια πλήθος, καί 

άλλα πολλά τοΰ πολέμου. Ό Βεζύρης τής βούλλας έδιόρισεν τήν 'Αρμά-

ταν μέ καπετάν Πασίά τόν Σαρετμέμπεην νά έλθη εις τήν Μάνην, νά 

τήν στενοχωρήση μέ φερμάνι, καί όποιος πιάση τόν Ζαχαριάν ζωντανόν 

αυτός θά γίνη μπέης τής Μάνης. Καί άφοΰ οί μεγαλουσίάνοι τής 

Μάνης έδιάβασαν τό φερμάνι, έστάθηκαν ξεροί, ό Ζαχαρίας ζωντανός 

δέν πιάνεται, διότι ότι ή Μάνη ή μικρολογιά τόν άγαπα. 

Τότε ό Μούρτζινος είπε τοΰ Κουκέα" 'Εσύ τόν Ζαχαριάν τόν έχεις 

κουμπάρον καί άν έσύ πιάσης και τόν σκοτώσης, έσύ θά γείνης Μπέης. 

Τότε ό Κουκέας γράφει τοΰ Ζαχαρία νά προφτάση, νά τοΰ μαρτυρήση 
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τά μυστικά τής Άρμάτας" ό Ζαχαρίας επήγε μέ ολίγους ανθρώπους 
καί έμπήκε μόνος του είς τάν πΰργον τοΰ κουμπάρου του, διά νά κου-
βεντιάσουν τά μυστικά. Ό κουμπάρος του ειχε 12 νομάτους κρυμμένους 
μέ τρομπόνια, συγγενείς τοΰ Κουκέα' έσκότωσαν τόν Ζαχαριάν. Τ άκου-
σεν ό καπετάν Πασιάς, έμίλησε τοΰ Κουκέα νά έλθουν Ολοι, έσκότωσαν 
τόν Ζαχαριάν, νά τους φορέση τά καφτάνι. Τότε τούς ειπεν Έσεΐς τόν 
έσκοτώσατε ; Ναί, άπεφάνθηκαν. Ό καπετάν Πασίάς λέγει" Τό Ντοβλέτι 
τόν ήθελε ζωντανόν, όχι σκοτωμένον τώρα τί τζεβάπι θά δώσω έγώ είς 
τό Ντοβλέτ ι ; κάλλιο τά δικά σας κεφάλια, παρά τό δικό μου. Τούς 
έκρέμασεν είς τά πανιά τοΰ καραβιού, τά δέ κεφάλια τους έστειλεν είς 
Κωνσταντινούπολη. 

Τ Ε Λ Ο Σ 

Παροράματα είς τόν Biov τοΰ Ζαχαρία 

Σελ. 557 στ. 16 άντϊ Ντζάνιο γρ. Ντζάκο. 
» 559 στ. 4 άντΐ Κοτζάμπασις γρ. Τομπτζίμπασις 
» 560 στ. 7 αντί Μπουράτην γρ. Μουρτάτην. 

ΣΗΜ. Τά έν τώ κειμένω άσύντακτα, ασαφή καί τινα ακατανόητα, ουδόλως 
μειοϋντα τήν μεγάλην αξίαν τής ιστορικής ταύτης πηγής, προερχόμενα δέ άπό 
τήν κακήν αντίληψιν τών έπί τή βάσει παλαιοτέρων σημειωμάτων συνταξάντων 
τό έν τή Εθν. Βιβλιοθήκη πρωτόγραφον, άφήσαμεν ώς εχουσι. 


