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Ό Κ λ έ φ τ η ς Ζ α χ α ρ ί α ς (τελος) Σελ. 561 

Ή έν Σ α λ α μ ΐ ν ι ν α υ μ α χ ί α άπό ν α υ τ ι κ ή ς κ α ι ιστο-
ρ ι κ ή ς απόψεως, υπό Περικλέους Δ.'Ρεδιάδου (τέλος) » 581 

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 τ ά 
έ τ η 1826—1829. Μετάφρ. έκ των Απομνημονευ
μάτων του Κ. βαρώνου "Αϊδεκ (τελος) » 609 

Ή τ ε λ ε υ τ α ί α π ο ι μ α ν τ ο ρ ι κ ή ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Π ά π α 
Λ έ ο ν τ ο ς Ι Γ ' , προς τ ο υ ς ί εράρχας τ η ς έν Ελ-
λ ά δ ι Λ α τ ι ν ι κ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς , ΰπό Π. Καρολίδου. » 619 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της «Αρμονίας» είναι ή διάδοσις της 
αληθείας δια πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, άναγομενων ίδια εις 
την φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κην καϊ χριστιανικην άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα έν γενει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστημας. 

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

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

Ή «Αρμονία» θελει φιλοξενεί έν ταϊς στηλαις αύτης πάσαν επι-
στημονικών διατριβην έγκρινομενην προηγουμένως ΰπό της πρός τόν 
σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μη προσκρούουσαν 
είτε άμεσως είτε έμμεσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά-
γματα τοΰ Ευαγγελίου. 

"Η «Αρμονία» εκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 

τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 8ον μετ' εικόνων και πινάκων εν παραρ-
τήματ ι η καϊ εντός τοΰ κειμένου. 

"Εκαστον τεύχος τ ιμάται δραχμές (έν τώ έξωτερικώ φράγκου χρυ-
σού), ή δέ ετησία συνδρομή δραχ. 10 (εν τω εξωτερική φρ. χρ. 10). 

Οί συνδρομηταί της « Αρμονίας » παρακαλούνται νά πεμψωσι την 
συνδρομην των 

οΐ μεν έν "Ελλάδι και τη Ανατολή 

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

οί δ' έν τη Δυτική Ευρώπη 

πρός τόν H e r r n C A R L F B . 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 , 
Salomonet rasse 16, μετά της έξης σημειώσεως : p o u r c o m p t e 
de Μ . W . B a r t h a A t h e n e s . 



ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Γ. ΜΠΑΡΤ 

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 τον βίου και της γλώσσης τοϋ ελληνικού 

λαοϋ. Παροιμίαι. Τόμος Γ ' . Σελ. 686. Τ ιμάται δρ. 8, έν ταΐς 

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

Ιωάννου Βλαχογιάννη Αρχεία της νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας. 

Α ' . Άθηναϊκόν άρχεΐον, δημοιευόμενον δαπάνη τοΰ 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 έζωτερικώ φρ. χρ. 11. 

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

θεσίας Αρχιτεκτονική, Γλυπτική κτλ. Έκδίδοται εις τεύχη είς 

σχημα 4 ο ν , περιέχοντα 28 - 30 εικόνας και τιμώμενα έκαστον 

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

Περιεχόμενα του Α' τευχους: Εικόνες έξ Αθηνών, Πειραιώς, 

Έλευσϊνος, Σουνίου, Ναυπλίου, Κορίνθου, Σπάρτης, Μεσσήνης, 

Όλυμπίας, Δελφών, και 9 διάφορα εργα της γλυπτικής. 

Περιεχόμενα του Β' τευχους : Εικόνες έξ Αθηνών, Αίγίνης, 

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

Μετεώρων, ώς και 7 εργα της γλυπτικής. 

Παρακαλούνται οσοι έκ των κ. κ. Συνδρομητών της 

«Αρμονίας» θέλουσι νά διακόψωσι την συνδρομήν, νά μοι άγγεί-

λωσι τοϋτο εγκαίρως. 

Έν 'Αθήναις Τυπογραφείον Εστία, Κ. Mαϊσνερ και Ν. Καργαδουρη —3109. 
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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 1ην 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 πόλ-
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 μύτη 
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 λεγω 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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χωσίά 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 βροϋμε. 

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

μουσιαβερεν, τί νά κάμωμεν τον Χαίνη τον Μπαρμπιτζιότη ; θά 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. Όλοι 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. Τά 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. 

Πολλή 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. Τά 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 τον 
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 Ήμη-
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 Χαχάμη.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 τ 
ό 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 Τρι-
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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και 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. Ηλθεν 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 Χρι-

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 

Αιγιναν, 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 Ντοβλέτι; 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. 

Η ΕΝ Σ Α Λ Α Μ Ι Ν Ι Ν Α Υ Μ Α Χ Ι Α 

Α Π Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Ψ Ε Ω Σ 

(Συνέχεια ) . 

· 

Ό τ α ν όμως οί Αθηναίοι και λοιποί "Ελληνες παρήλασαν πρό τοϋ 

δεξιού αυτών, «ό λοιπός στόλος έπεξεχώρει», προϋχώρει δηλαδή υπέρ 

τό δεξιόν μετά σκοπού επιθετικού δηλουμένου διά τής «επί» προθέσεως1. 

'Εκ τοϋ «έπεξεχώρει» τούτου, συνάγεται ακόμη, ότι άφοΰ πρώτοι 

οί Αθηναίοι έλαβον έπιθετικήν στάσιν έκ τών Ελλήνων, καί ώς έκ 

τής θέσεως των ακόμη, θά είδον πρώτοι ούτοι τόν έχθρόν ώς άλλως 

τε πρώτοι πρός αυτόν φέρονται συγκρουσθέντες. Ή κακή έκ πρώτης 

όψεως τοϋ έχθροΰ έντύπωσις άφ' ενός, ή σπουδή άφ' έτερου μεθ' ής 

ήσαν ήναγκασμένοι νά σπεύσωσιν έκ μείζονος αποστάσεως, ήσαν πιθανόν 

αίτίαι ποιας τίνος αταξίας έν τή τάξει των, ήν επιμελώς αποκρύπτει ό 

Αισχύλος, ένώ διά τό κέρας τών Λακεδαιμονίων αναφέρει ότι «ήγείτο 

κόσμω 2 », άτε τών Περσών αΰτοΰ διδασκομένων έν Αθήναις ενώπιον 

αυτών τών Σαλαμινομάχων. Πιθανόν δ' ήτο τό δεξιόν τών Αιγινητών 

νά «ήγείτο κόσμω», διότι μόλις στηριχθέν έπί τής Κυνοσούρας, ήτέ-

νιζε πρός τό έν Λίγίνη ιερόν τής Αφαίας, τής ίδιας τή Άρτέμιδι θεότητος 

1 Είς τον Αίσχύλον γενικώς δύναται τις νά παρατήρηση έσκεμμένην χρήσιν 
τών προθέσεων, επιρρημάτων κλπ. Ή δέ ανάγκη τής παραδοχής μεταβολής τής 
παρατάξεως, έν η ακόμη περιπτώσει ύποτεθή ότι οί "Ελληνες ανέμενον τούς Περ-
σας νά είσπλεόσωσι, φαίνεται ακόμη και έκ τούτου, διότι 'άν χατά τήν παράταξιν 
τοϋ Ηροδότου μένοντες έναυμάχουν οί "Ελληνες, τότε, άφοΰ ηγεΐτο τό δεξιόν, 
πώς αναφέρεται τό άριστερόν καϊ υπό του Αισχύλου (§ 27) τοϋτο υπονοείται 
πρώτον συγχρουσθέν ; 'Εμεσολάβησεν επομένως κίνησίς τις καθ' ήν πρώτον τό 
δεξιόν ήγήθη, κατόπιν δέ υπέρ τοϋτο προΰχώρησε τό άριστερόν πρώτον συμ-
πλαχέν (Κουρτίου 'Ελλ. Ίστ μετάφρ. Λάμπρου τόμ. Β' σελ. 396). "Αλλως τε ή 
νησίς τοϋ 'Αγ. Γεωργίου και ή παρ' αυτήν ρηχία, σπουδαία στρατηγικά σημεία, 
θά έμνημονεύοντο τουλάχιστον. 

2 Aισχ. Δράματα σωζόμενα, I σελ. 160 εκδοσις Wecklein. Ό Loeschcke 
σχετικώς πρός τό «ήγείτο τό δεξιόν» παρατηρεί ότι, άν κατά μήκος τών αττι
κών ακτών ήτο ή παράταξις, πάντες όμοιοταχώς έδει νά κωπηλατώσιν. 
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αυτών, τό όρατόν άπό Ψυτταλείας κατά τόν F u r t w a n g l e r 1 , και 
ένεψυχώθη εις τόν αγώνα κατά τήν όρθοτάτην τοϋ ιδίου παρατήρησιν. 
Επειδή δέ διά της κινήσεως ταύτης τό δεξιόν ήχθη έν όψει τής Αίγί -

νης, είναι φανερόν ότι παρά τήν Ψυττάλειαν συνεκροτήθη ή ναυμαχία, 
αφού άπό τών στενών τελείως αποκρύπτεται ή θέα τής Αίγίνης. 

30. Ή κίνησις ήν περίλαμβάνουσιν οί στίχοι ούτοι τοϋ Αισχύλου, 
δηλοΐ τόν πλουν τών Αθηναίων πρός τό Κερατσίνι πρός συνάντησιν τών 
Φοινίκων, ευρισκομένων είς τό δεξιόν τής περσικής παρατάξεως, και είναι 
σύμφωνος και προς τήν τακτικήν τών χρόνων εκείνων, έν ή φαίνεται 
κυριαρχούσα ή αναγωγή «έπί κέρας» (§ 42) 3 . Κατά τήν παρέλασιν δέ 
τών Αθηναίων προ τών λοιπών Ελλήνων, καϊ καθ'ήν στιγμήν άρχονται 
νά έπεκχωρώσι, πιθανόν νά παρέσυραν είς τήν έπίθεσιν καϊ τούς Λακε
δαιμονίους ευρισκομένους εις τό δεξιόν και έξωτέρω τών άλλων, ένω-
θέντας ίσως μετά τών Αθηναίων. Ούτω τό δεξιόν τής ελληνικής παρα
τάξεως άφίεται είς τούς Αίγινήτας και Μεγαρείς, οϊτινες τής όλης γραμμής 
προϊούσης άγονται ενώπιον τοΰ πορθμοΰ παρά τήν Κυνόσουραν και Ψ υ τ 
τάλειαν. Οί Λακεδαιμόνιοι πιθανώς νά παρεσύρθησαν μετά τών Α θ η 
ναίων είς τήν έπίθεσιν άμιλλώμενοι πρός αυτούς ή καϊ νομίσαντες τούς 
Αθηναίους εκτεθειμένους ή τέλος ίνα άποπλύνωσι προκινδυνεύοντες τήν 
μομφήν τής άπ' Αρτεμισίου ύποχωρήσεώς των, ήν άπηγόρευον οί νόμοι 
τής πατρίδος αυτών. Ούτως άλλως τε τό δεξιόν παρείχετο ομοιογενές, 
άφοΰ πεντήκοντα τριήρεις άπετέλουν έν όλω τόν στολον τών Αιγινητών 
καϊ Μεγαρέων, οΐτινες ήγωνίζοντο σχεδόν περί τής ιδίας, καϊ άφοΰ κατά 
κανόνα τά κέρατα κατελάμβανον οί εμπειρότεροι και ισχυρότεροι4. Καϊ 
άν όμως παραδεχθή τις σφαλλόμενον τόν Διόδωρον, και ότι οί Λακε
δαιμόνιοι παρέμειναν είς τό δεξιόν μετά τών Αιγινητών και Μεγαρέων, 
τοΰτο ούτε έξακριβοΰται ούτε έχει μεγάλην σημασίαν, διότι ούτοι δέν 
φαίνονται παρεμβάντες σπουδαίως κατά τήν μάχην, πιθανώς ένεκα τοΰ 
ολιγάριθμου τών πλοίων των 5 . 

1 Προσωρινή εκθεσις περί τών έν Αίγίνηι ανασκαφών ( Αρμονία, 1901 Τεύχ. 
10ον). — 2 Ήρόδ. VIII, 84. 

3 Ή κίνησις αύτη είναι ή μόνη ήτις δικαιολογεί τήν παρατήρησιν τοϋ Κουρ-
τίου (Έλ. Ίστορ. μετ. Λάμπρου Β' 397), ότι κατά τήν μάχην έξετελέσθη-
σαν στρατηγικαί κινήσεις. 

4 Και ό Βεγέτιος (Institut. militar.) ομολογεί κατόπιν τήν συνήθειαν ταύτην. 
5 Ό du Sein (Hist, de la Marine vol. 1 p. lll) παραδέχεται τοϋτο. 
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Τήν δέ τοιαύτην ύπό τών Αιγινητών κατοχήν τοΰ δεξιοΰ φαίνεται 
καϊ ό Ηρόδοτος εύνοών, ώς ορθώς παρατηρεί ά B u s o l t 1 , λέγων «οί 
Αίγινήται ύποστάντες έν τω πορθμώ έργα άπεδέξαντο λόγου άξια» 2 . 
Διά τοΰ «ύποστάντες έν τώ πορθμώ» εννοεί ό Ηρόδοτος ότι οί Α ί γ ι 
νήται δέν παρηκολούθησαν τήν άνάπτυξιν τών Αθηναίων, άλλά καθυ
στέρησαν έν τώ πορθμώ, δηλαδή τω παρά τήν Κυνόσουραν και μεταξύ 
ταύτης καϊ τής Ψυτταλείας (§ 39) 3 . "Αλλως τε ό αυτός Ηρόδοτος 
αναφέρει αίγινητικάς τριήρεις συμπλακείσας πρός ίωνικάς, αϊτινες κατεί-
χον τό άριστερόν της περσικής παρατάξεως. 

V 

Γ' Περίοδος. —Παράταξις Διόδωρου.—Σχηματισμός προς μάχην. 

31. Ούτως ή ελληνική παράταξις ήχθη άπό Κυνοσούρας είς Κερα-
τσίνιον, είς το βάθος τοΰ όποιου εκείτο τό Ηράκλειον, κατέχουσα και 
άποκλείουσα τήν διάβασιν κατά πλάτος ολοκλήρου τοϋ πορθμού 4. 

Είναι ήδη φανερόν ότι, άφοΰ οί Πέρσαι έξωθεν τής Ψυτταλείας δέν 
ήδύναντο νά βλέπωσι τούς "Ελληνας έν τώ στενώ ειμή άφοΰ ούτοι 
προυχώρησαν αρκούντως πρός τό στόμιον, οί μέν Πέρσαι θά εύρίσκοντο 
είς άξίαν λόγου άπόστασιν άπό τής Ψυτταλείας πρός νότον, ώς έπιτο-

1 Rheinisell. Museum 1883. Έν τούτοις ό ίδιος παραδέχεται τήν κατά 
μήκος τών αττικών ακτών παράταξιν (Griech. Gescll. I. 171). 

2 'Ηρόδ VIII 91. 
3 Η ύπόθεσις τού Κουρτίου (ένθ. άν. Β' 398), καθ' ήν έξωθι τής Ψυττα

λείας περιεπόλει αίγινητική μοίρα, φαίνεται αβάσιμος. Διότι ναι μέν οί Αίγινή
ται ειχον αφήσει αριθμόν τινα πλοίων έν Αίγίνη, ούχ ήττον όμως τό έξω πέλα
γος «έμπέπλησται νεών πολεμίων», αίτινες δέν θά έπέτρεπον τήν παρουσίαν 
τής αιγινητικής μοίρας, ής άλλως τοιαύτη έμφάνισις οΰδαμού αναφέρεται. 

4 Ό Διόδωρος ορίζει μέχρι «Σαλαμίνος» τήν παράταξιν, ένώ ήδόνατο ακρι-
βέστερον νά όρίση αυτήν μέχρι Κυνοσούρας. Τούτο ενισχύει τήν δοξασίαν ότι ή 
λέξις Κυνόσουρα εισήχθη ένεκα τού χρησμού και έξ ανάγκης ύπό τού Ηροδό
του, μή ούσα παραδεδεγμένη 4). Εντούτοις δύναται τις να αντείπη, πώς ό 
Διόδωρος, άφοΰ και οίτος ώς ό Ηρόδοτος εγραφεν έπί τή βάσει παραδόσεων (έν 
σχέσει πρός τήν § 37), παρέχει τάξιν μάχης. Πρώτον όμως ό Διόδωρος εγραψεν 
έπί τή βάσει τοϋ Εφόρου, ό όποιος έκτος τών παραδόσεων είχεν ακόμη ΰπόψιν 
και άλλας επισήμους πηγάς, δεύτερον δέ πολλαχόθεν εξάγεται ότι ή τάξις τοϋ 
Ηροδότου ήτο τάξις αγκυροβολιάς (§ 26, 27). 
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πίως δύναται τις να πεισθή, άπό της στιγμής δέ ταύτης μόνον ούτοι 
έκινήθησαν έπί τά πρόσω, τών Ελλήνων έξακολουθούντων έτι νά πλέωσι 
πρός τό στενόν στόμιον τής Ψυτταλειας. "Επομένως καί άν ύποτεθή ότι 
αμέσως ώς είδον τούς "Ελληνας έκινήθησαν οί Πέρσαι (ένώ δυνατόν νά 
έβράδυναν έπ' ολίγον), είναι φανερόν ότι μέχρις ού ολόκληρος ή περσική 
τάξις εκκίνηση και λάβη ταχύτητα τινα (δύναται δέ πάς ναυτικός νά 
όμολογήση ότι μέχρις οΰ μία τάξις τόσον μάλιστα πολυμελής εκκίνηση, 
δηλαδή τά αποτελούντα αυτήν πλοία ρυθμίσωσι ταχύτητα καί απο
στάσεις, όπως όλόκληοος ή τάξις πλεύση όμοιοταχώς καί κανονικώς, 
άπόλλυται πάντοτε περισσότερος χρόνος ή Οσος χρειάζεται όπως διατη-
ρηθή κατόπιν ή τάξις αύτη), είναι, λέγομεν, φανερόν ότι ή ελληνική 
παράταξις έκέρδιζεν όλονέν έδαφος πρός τό στόμιον, εκτελούσα ταυτο
χρόνως τόν χειρισμόν τής αναπτύξεως πρός Κερατσίνι, τόσω μάλλον 
όσω ή μέν ελληνική παράταξις άπό τών στενότερων μερών του στενού 
έπλεε πρός τά ευρύτερα, Οπερ διηυκόλυνεν έτι τήν είρεσίαν, ή δέ περ
σική συνωθεϊτο όλονέν είς τό στενόν Ψυτταλείας-Κεράμου, όπερ τουναν
τίον ήλάττου τήν ταχύτητα της, έχουσα έπί πλέον κεκοπιακότα τά 
πληρώματα έκ τής νυκτερινής περιπολίας, ώς παραδέχεται ό G r o t e , έν 
αντιθέσει πρός τά ελληνικά, άτινα ουδαμώς έτι είχον καταπονηθή. Διά 
τούτο καί ή ελληνική παράταξις έλαβε τόν καιρόν νά άναπτυχθή, 
οπότε «άναγομένοισι δέ σφιν αύτίκα έπεκέατο οι βάρβαροι» 1 . Ούτος 
είναι ό σχηματισμός τού Διόδωρου. Τών Ελλήνων εχόντων τόν σχημα-
τισμόν τούτον καί σχηματιζόμενων (§ 35) έτ ι , διά δέ τών δύο κεράτων 
(τοϋ μέν δεξιού κατεχομένου ύπό τών Αιγινητών καί Μεγαρέων τού δέ 
αριστερού ύπό τών Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων) έξησφαλισμένων άπό 
κυκλώσεως, ώς στηριζόμενων έπί τής Κυνοσούρας καϊ τής ένδοθεν τής 
Κεράμου ακτής, συνεκρούσθησαν οί δύο στόλοι 2 . Τοιαύτη είναι ή ύφ' 

1 Ήρόδ. VIII 84. 
2 Η ϋπόθεσις τοϋ Loeschcke θέτοντος έξωτέρω πρός τήν Ψυττάλειαν τό 

πεδίον τής μάχης φαίνεται ήμϊν και κατά τοϋτο απίθανος (§ 23), διότι έπρε-
πεν οί Πέρσαι νά ακινητώσι καθ' όλον τό διάστημα τοϋ άπό Σαλαμίνος πρός 
Ψυττάλειαν πλου τών Ελλήνων, τεθειμίνου μάλιστα οτι οί Πέρσαι είδον τούς 
"Ελληνας πολύ πρό τού συγκρουσθώσιν οι στόλοι, ώς φαίνεται έκ τής διηγή-
σεως τοϋ Αισχύλου. Τοϋτο άγει εις τό άλλο άκρον, άπαράδεκτον καθ' ημάς, 
γνωστοϋ μάλιστα οντος οτι αί περσικαϊ τριήρεις ήσαν ταχεϊαι. 'Εκτός πλέον άν 
παραδεχθή τις ότι πολύ μακράν πρός νότον ήσαν οι Πέρσαι οτε είδον τους 
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ημών αποδεκτή γενομένη παράταξις, ήττον μέν τής τοϋ L o e s c h c k e 
προκεχωρηκυΐα, μάλλον δ'εκείνης τοϋ G o o d w i n . Καί σήμερον δ' έτι, 
ευρισκόμενος τις έν Άμπελακίω καί εκείθεν πρός τό στόμιον τής Ψ υ τ -
ταλείας πλέων, σχηματίζει τήν ίδέαν αμέσως έκ πρώτης έντυπώσεως, 
Οτι μία παράταξις εκείθεν έξορμώσα δέν ήδύνατο εί μή είς τά σημεία 
ταΰτα νά στήριξη τά κέρατα της. Ό Διόδωρος ("Εφορος), ό όποιος 
κατά τόν B a u e r γράφων τήν ίστορίαν του είχεν ύπ' όψιν του καί 
τόν Ήρόδοτον, διορθών ο,τι έκ τών μελετών του εύρισκεν έσφαλμένον, 
αναμφιβόλως τήν παράταξιν πρός μάχην ώς σπουδαιοτέραν θά έπεθύ-
μει νά εξακρίβωση μάλλον καί διά τοϋτο παρέλιπε τήν τοϋ Ηροδότου 
προδιάταξιν τών στόλων. 

32. Φαίνεται δέ καί ό Ηρόδοτος εϋνοών τήν παράταξιν τού Διόδω
ρου πρός μάχην, άφοϋ έν τώ χρησμω 1 

Άλλ' οταν Αρτέμιδος χρυσαόρου ίερόν άκτήν 
νηυσί γεφυρώσωσι και ειναλίην Κυνόσουραν 

είς τόν όποιον ουδόλως πρέπει νά δυσπιστώμεν κατά τόν B e l o c h καϊ 

B a u e r , φαίνεται είσάγων όρια τής παρατάξεως κατά τήν μάχην τήν 

Μουνιχίαν, ίεράν τής Αρτέμιδος άκτήν 2 , και τήν Κυνόσουραν, ώς 

ορθώς παρατηρεί ό L o e s c h c k e . "Αλλως τε καί ή διάδοσις ήν αναφέρει 

ό Ηρόδοτος 3 ότι δήθεν οί Κορίνθιοι ύπό τόν Άδείμαντον έτράπησαν 

είς φυγήν πρός τον μεγαρικόν πορθμόν μόλις έπεφάνη ό εχθρός, ανε

στάλησαν δέ ύπό κέλητος θεία πομπή έπιφανέντος, τότε μόνον ήτο 

δυνατόν νά ήτο αληθής (άφοΰ άλλως τε καί ό "Ηρόδοτος αναφέρει ταύ-

την ώς διάδοσιν δέν θεωρεί δέ αϋτην ώς αδύνατον), άν οί "Ελληνες 

ειχον κατά τήν πρώτην σύγκρουσιν τήν παράταξιν τού Διόδωρου καί 

"Ελληνας, οπότε θά ειχον θέσεις ήκιστα συμβάλλουσας πρός στενόν άπο-
κλεισμόν. Ή ΰπόθεσις πάλιν τοϋ Goodwin (§ 23) αντίκειται κατά τούτο εις 
τόν Αϊσχύλον, Οτι θέλει πρώτους τούς Πέρσας κινηθέντας καί ταχύτερον τών 
Ελλήνων πλέοντας κατά πολύ, περί οί πρβ. § 31. Ή παράταξις άλλως τε τοϋ 
Loeschcke παρουσιάζει και άλλα τρωτά σημεία (§ 23). 

1 Ήρόδ. VIII 77. 
2 Ό Leake θεωρεί ώς ίεράν τής Αρτέμιδος άκτήν τόν σημερινόν 'Αράπη 

άντι τής Μουνιχίας. 
3 Ήρόδ. VIII 94. 
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ουχί τήν κατά μήκος τών αττικών ακτών, οπότε τό άριστερόν κατεϊχον 

οί Αθηναίοι 1 πρός τήν Λε'ρον και ουχί οί Πελοποννήσιοι. 

33. Τήν λαμπράν ταύτην κίνησιν του αριστερού, ούτινος ήγεϊτο αυτός 

ό Θεμιστοκλής και όπερ άπετελεϊτο έκ τού αθηναϊκού στόλου, ου ό 

Grote 2 θαυμάζει τήν περί τά ναυτικά ικανότητα και πειθαρχίαν, πιθα

νόν νά προεκάλεσεν ή ύπό τών Φοινίκων κατοχή τοϋ δεξιού τής περ

σικής παρατάξεως, νά διηυκόλυνε δέ ό πνέων κατ' έκείνην τήν ήμέοαν 

άνεμος, ό όποιος καθ' ημάς τήν πρωίαν ήτο σκίφων μετά μεσημβρίαν 

μεταπεσών είς ζέφυρον. Τινές ισχυρίζονται ότι ό άνεμος ήτο εΰρόνοτος, 

σιρόκος περίπου ώς λέγουσιν, όπως εύνοηθή ή κατά μήκος τοΰ στενοΰ 

παράταξις, άφοΰ και άπό τής εποχής τού κωπήρους ναυτικοΰ έτ ι , ώς 

αναφέρει ό Βεγέτιος, κατεβάλλετο προσπάθεια όπως ό άνεμος πνέη έξ 

ούριας κατά τήν έπίθεσιν, τουναντίον δέ εξωθείται ό εχθρός είς άντί-

πνοιαν. Τοΰτο όμως είναι ανακριβές. Διότι τόσον έκ πληροφοριών ναυ

τικών έπί πολλά έτη εις τόν σημερινόν Ναύσταθμον διαμεινάντων, όσον 

έκ συγκριτικής παρατηρήσεως τών ημερολογίων τών Βασ. πλοίων τών 

όρμούντων έν Ναυστάθμω, εξάγεται Οτι κατά Σεπτέμβριον καθ' ον ή ναυ

μαχία έλαβε χώραν (§ 11) οί επικρατούντες άνεμοι είναι οί βόρειοι, οί 

όποιοι μάλιστα ενίοτε μετά μεσημβρίαν μεταπίπτουσιν είς ζέφυρον (πρβλ. 

§ 41), όντες άπόπνοιαι τών ετησίων (μελτεμιών), ένώ οί νότιοι άρχον

ται επικρατούντες άπό τών άρχων 'Οκτωβρίου πρός τά μέσα τοΰ αύτοΰ. 

Ό τε Αισχύλος Ομως και ό "Ηρόδοτος άναφέρουσι τήν ναυμαχίαν 

άπό τής πρωίας άρξαμένην, ό δέ τελευταίος μάλιστα κατά τό τέλος τής 

ναυμαχίας παραδέχεται πνέοντα ζέφυρον 3, ένώ ό Πλούταρχος 4 λέγει 

«Και φυλάξας μή πρότερον άντιπρώρους καταστήσαι ταϊς βαρβαρικαϊς 

τάς τριήρεις ή τήν είωθυϊαν ώραν παραγενέσθαι τό πνεΰμα λαμπρόν έκ 

πελάγους έπί και κΰμα διά τοΰ στενοΰ κατάγον, ο τάς μέν έλληνικάς 

ούκ έβλαπτε ναΰς ούσας άλιτενεϊς και ταπεινοτέρας, τάς δέ βαρβαρικάς 

παρεδίδου πλαγίας τοις Έλλησι» . Οί άνεμοι όμως οϊτινες 

1 Ή όρθοτάτη αύτη παρατήρησις οφείλεται εις τον κ. Ζάμπαν ( Ή έν Σαλα-
μίνι Ναυμαχία- Παρνασσός 1893 σελ. 758). 

2 History of Greece vol. IV 229. 
3 Ό "Ηρόδοτος αναφέρει ουχί κατά, άλλά μετά τήν ναυμαχίαν πνεύσαντα τόν 

ζέφυρον (VIII 96), τήν πληροφορίαν δέ ταύτην εσφαλμένως έπεκτείνων ό Κούρ-
τιος ('Ελλ. Ίστ. μετ. μετ. Λάμπρου Β' 398) παραδέχεται ότι καθ' ό'λην τήν 
ήμέραν έπνεε ζέφυρος. — 4 Πλουτ. Θεμ. 14. 
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άρχονται άπό της πρωίας πνέοντες, άφοΰ τούτους έφύλαξεν ό Θεμιστο

κλής, οί όποιοι μετά μεσημβρίαν και πρός τό εσπέρας είς ζέφυρον μετα-

πίπτουσι και κατάγουσι κΰμα διά τοΰ στενοΰ έκ Περάματος, είναι οι 

βόρειοι, ένώ τουναντίον οί νότιοι ούτε άπό πρωίας άρχονται πνέοντες 

ούτε είς ζέφυρον συνήθως μεταπίπτουσι μετά μεσημβρίαν, ούτε τέλος 

διά τοΰ στενοΰ κατάγουσι κΰμα, όπερ ή Ψυττάλεια και ή Κυνόσουρα 

άνακόπτουσιν. "Αλλως τε άν οί άνεμοι ήσαν νότιοι, εντεύθεν μέν της 

Ψυτταλείας πρός τήν Σαλαμίνα, ένθα παραδέχονται διεξαχθείσαν τήν 

ναυμαχίαν, ουδόλως κυματίζουσι τήν θάλασσαν, ένώ παρά τό στόμιον 

φερουσιν όλόσωμον κύμα και προξενοΰσι τοιοΰτον σάλον, αμέσως σχεδόν 

ώς άρχίσωσι νά πνέωσιν, ώστε ού μόνον ναυμαχία δέν θά ήδύνατο νά 

συγκροτηθη διά κωπήρους μάλιστα ναυτικού περί τήν μεσημβρίαν και 

μετ ' αυτήν, άλλά και αυτή ή νυκτερινή περιπολία αναμφιβόλως θά 

έματαιοΰτο, άν ό αυτός άνεμος και την προηγουμένην έπνεεν, άφοΰ 

σήμερον έτι ή μετά τοΰ Ναυστάθμου συγκοινωνία ίσχυροΰ πνέοντος 

νοτίου άνεμου καθίσταται προβληματική 1 . 

Οί δέ τοιούτοι βόρειοι άνεμοι ού μόνον διηυκόλυναν τήν κίνησιν έκεί

νην τοΰ αριστερού, άλλά εύνοοΰσι τήν έν γένει μέ τοιαύτην πρός νότον 

άποβλέπουσαν παράταξιν τών "Ελλήνων, οϊτινες ούτως ήθελον έχει τόν 

άνεμον ούριον 2. 

34. "Οσον άφορί τον σχηματισμόν ον έλαβον οί αντίπαλοι, διά μέν 

τούς "Ελληνας πιθανόν νά ετάχθησαν έν γραμμή μετώπου, άφοΰ άλλως 

τε τοιαύτη φαίνεται ή κυρίως τάξις μάχης τών χρόνων εκείνων (§ 43), 

και έν πυκνή τάξει νά ύπεδέχθησαν τόν έχθρόν, άφού ήσαν όλιγαριθμό-

τεροι τών Περσών, ώς επίσης και νά έτήρησαν μικρόν αριθμόν πλοίων 

τών ήκιστα μαχίμων και τάς πεντηκοντόρους, περί τά 70 πλοία, έν 

εφεδρεία, όπερ σύμφορον τη τακτική τής εποχής εκείνης 3, τής άπό 

Κυνοσουρας είς τήν απέναντι άκτήν αποστάσεως τών 2720 περίπου 

1 Όρθώς ό Leake (The demi of Attica vol. II p. 263) παραδέχεται 
ανακριβή τόν χαρακτηρισμόν ώς πελαγίου ον δίδει ό Πλούταρχος είς τόν άνε
μον, έκτος άν έννοή πέλαγος τόν κόλπον τής Ελευσίνος. 

2 Τό γεγονός ότι έπνεον βόρειοι άνεμοι δύναται τις νά χρησιμοποίηση εναν
τίον τής θεωρίας τής κατά μήκος τών στενών παρατάξεως, διότι τότε οί Ελλη
νες θά είχον άντίπνοιαν, ήν βεβαίως δέν θά έφύλασσον. 

3 Χειρόγρ. Άμβρ. Βιβλ. Ναυτ. Τακτικής. "Εκδοσις 'Ράδου, Αρχαία Ναυ
μαχία - Ναυάρχου Φιγκάτι. 



588 Η ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ ΝΑΥΜΑΧΙΑ 

μέτρων πληρούσης τά συνθήκας της § 10. Τους Πέρσας άφ' ετέρου ό 

G o o d w i n 1 παραδέχεται έν γραμμή παραγωγής είσπλεύσαντας, Οπερ 

έσφαλμένον, διότι τότε ού μόνον δέν θά ώμοίαζε πρός «ρεΰμα» ό είσ-

πλους, ώς λέγει ό Αισχύλος 2 , άλλ' ουδέ θά ήναγκάζοντο «τών νεών 

τινας άποσπάν ώς εις τό στενόν ήλθον» 3 . "Αλλως τε ή γραμμή 

παραγωγής ενώ θά εξέθετε τά έπί κεφαλής πλοία, θά ήτο καί δυσχερέ

στατη ή ενώπιον τοϋ εχθρού άπό ταύτης μετάβασις είς γραμμήν μετώ

που, καθ' ήν συνεκρούσθησαν, άφ' έτερου δέν φαίνεται σύμφωνος πρός 

τήν έν γένει τακτικήν τών Περσών. "Ωστε έν πολλαπλή γραμμή μετώ

που, ήν ό ναύαρχος J u r i e n de la G r a v i e r e υπολογίζει είς τετραπλήν 

έκ τού αριθμού τών πλοίων, είσέπλευσαν οί Πέρσαι. Τών Περσών πιθα

νώς ολόκληρος ό στόλος, ή αναμφιβόλως μέγα μέρος αύτοϋ εισήλθε διά 

τοϋ στενού Ψυτταλείας-Κεράμου, τοϋ ναυάρχου σκοποΰντος διά συμ

παγούς τοϋ στόλου νά παραβίαση τό στενόν στόμιον. "Αλλως τε ή κατά 

γραμμήν μετώπου μάχη φαίνεται μάλλον σύμφωνος πρός τήν τακτικήν 

τών χρόνων εκείνων (§ 44). 

Γ ' 

Η Μ Α Χ Η 

V I 

Ή πρώτη σ ύ ρ ρ α ξ ι ς . 

35. "Ηδη έσχηματίζοντο ακόμη 4 οί "Ελληνες κατά τόν Διόδωρον, 

οπότε αί πρώται περσικαί τριήρεις διελθοϋσαι τά στόμιον Ψυτταλείας-

Κεράμου έπετίθεντο έν ορμή πλέουσα: καϊ ώθούμεναι ύπό τών επερχο

μένων αλλων πλοίων, άτινα πάντα έβιάζοντο νά λάβωσι μέρος είς τήν 

ναυμαχίαν έκ τής τοιαύτης ορμής ή ελληνική παράταξις έκοιλώθη 

λαβοϋσα μορφήν μηνοειδή, ένώ οί Πέρσαι μόλις διά τού στενού στομίου 

διήρχοντο καϊ είς σχετικήν τινα εΰρυχωρίαν είσήρχοντο, ήναγκάζοντο 

νά προτάσσωσι κυρτήν τάξιν έν πολλαπλή γραμμή μετώπου, μή έπι-

τρέπουσαν τήν άπαραίτητον πρός έμβολήν άνάκρουσιν, μάλιστα οταν 

όπισθεν έπέρχηται τοσούτος στόλος βιαζόμενος νά συμμετάσχη τής 

1 "Ενθ. άν. σελ. 251.—2 Αίσχ. Πέρσ. 412. - 3 Διόδ. XI 18. 
4 Άναγομένοισι δέ σφιν αύτίκα έπεκέατο οί βάρβαροι (Ήρόδ. VIII 84). 
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μάχης. Είς τάς πρώτας δέ ταύτας στιγμάς αποδοτέα καί ή διάδοσις 

περί άποδράσεως τών Κορινθίων ύπό τόν Άδείμαντον 32). 

Οί Αθηναίοι έν τώ άριστερώ παρά τήν ένδοθι τού Κεράμου άκτήν, 

πρώτοι υπέστησαν τής επιθέσεως τήν όρμήν καί διά τοϋτο φέρονται ώς 

πρώτοι καταρξάμενοι τής μάχης 1 , όπερ εύνοει τήν παράταξιν ταύτην. 

'Εκ τής παραδοχής τής κοιλώσεως ταύτης πολλά γίνονται δήλα. 'Εν πρώ

τοις ή πιθανή άνάκρουσις τού αριστερού κέρατος τών Αθηναίων πρου-

ξένησε καί δικαίως τήν έντύπωσιν πλοίων έξοκελλόντων επί τής αττικής 

ακτής ή τού έν τω μυχώ τού Κερατσινίου σκοπέλου, άφοΰ ό Ηρόδοτος 

αναφέρει καί «ώκελλον τάς νέας» 2 . Πιθανόν άλλως τε καϊ νά έπτοήθη-

σαν οί Αθηναίοι έν άρχή, ύποστάντες τήν πρώτην όρμήν καί νά άνέ-

κρουσαν έπ' ολίγον 3 (§ 29). Αφ'έτερου διευκολύνει τήν διαβίβασιν έκ 

μέρους τών Φοινίκων παραπόνων πρός τόν Ξέρξην 4 . Διότι ούτως οί 

Αθηναίοι και οί τούτοις άντιτεταγμένοι Φοίνικες άγονται πλησίον πρός 

τήν θέσιν ένθα ό Ξέρξης είχε τόν θρόνον του (§ 5), καί τότε καθίσταται 

πιθανή ή διαφυγή μέσω τής αθηναϊκής τάξεως πλοίων τινών καταναυ-

μαχηθέντων φοινικικών, άτινα καί ύπέβαλον τώ Ξέρξη παράπονα."Ετε

ρος τέλος σπουδαίος λόγος τής παραδοχής κοιλώσεως τής παρατάξεως 

είναι ή βεβαίωσις τού Αισχύλου 5 ότι : 

ελληνικαί τε νήες ουκ αφρασμόνως 
κύκλω πέριξ έθεινον 

Μόνον άν ή ελληνική παράταξις έκοιλοΰτο ήτο δυνατόν νά κτυπώσιν 

1 Τής μάχης κατά Διόδωρον (XI 18. 5) καί Πλούταρχον (Θεμ. 14) κατήρ-
ξατο ο τών βαρβάρων ναύαρχος, ηγούμενος τής τάξεως καϊ ένδόξως πεσών. Ό 
Busolt έν τούτοις τήν πληροφορίαν ταύτην (Rheinisclies Museum f. Phil. 
1883, 628) θεωρεϊ ώς έν τών αγαπητών τώ Διοδώρω στολισμάτων, καίτοι παρ" 
άρχαίοις ΰπήρχεν ή συνήθεια τούς ναυάρχους κατέρχεσθαι τοϋ αγώνος. Καθ' 
Ήρόδοτον ομως τού αγώνος κατήρξατο αίγινητική ναύς ή αθηναϊκή, ή Άμε ι -
νίου τοϋ Παλληνέως, τού κακώς φερομένου ώς αδελφού τού Αισχύλου· ό δέ 
Αισχύλος παραδέχεται έπίσης αθηναϊκήν ναύν καταρξαμένην. 

2 Ήρόδ. VIII 83. — 3 Ή φράσις αύτη «ώκελλον τάς νέας» έδωκεν άφορμήν 
εις τήν ύπόθεσιν τοϋ Breitung (Zur Schlacht bei Salamis-Neue Jahrb. 
CXXIX 1884 859), καθ' ήν οί "Ελληνες έν άρχή ελαβον τήν πρός Ήράκλειον 
παράταξιν τού Διοδώρου, μεθ' ό ανακρουσάμενοι εϊλκυσαν τούς Πέρσας έν τώ 
στενώ, ενθα κατετρόπωσαν αύτους διά τοϋ στρατηγήματος τούτου. Ή ύπόθεσις 
Ομως αύτη άπεκρούσθη γενικώς. — 4 Ήρόδ. VIII 90 — 5 Αϊσχ. Πέρσ. 420. 
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έν κύκλω πέριξ οί "Ελληνες τούς βαρβάρους, δηλαδή νά περισφίγγωσιν 

αυτούς επιτιθέμενοι ώσεί άπό διαφόρων σημείων περιφερείας κύκλου κατά 

διευθύνσεις συγκλίνουσας πρός τό κεντρον. "Ωστε δέν πρόκειται περί 

κυκλώσεως ώς παρηρμήνευσεν ό σοφός ναύαρχος J u r i e n de la G r a -

v i e r e ' , άλλά περί συγκλινούσης επιθέσεως. 

V I I 

Ή άκμή τής μάχης. — Τό έμβολον κατ αυτήν. 

36. Η άρξαμένη γενική συμπλοκή είς τό άριστερόν τής ελληνικής 
παρατάξεως φαίνεται πεισματωδεστέρα, ώς έκ τής θέσεως μάλιστα τών 
Αθηναίων, οϊτινες αν ύπεχώρουν θά ένέπιπτον είς χείρας τών έχθρων. 

Διά τούτο -και ή μάχη ενταύθα ύπήρξεν αμφίρροπος, ώς αναφέρεται. 
Ταυτοχρόνως ολόκληρος ή ελληνική παράταξις άπήρτιζεν ένα ισχυρό— 
τατον ήμιδακτύλιον σχεδόν, τοϋ οποίου ή διάσπασις ήτο όλως αδύνα
τος είς τούς Πέρσας, κατήρτιζε γραμμήν έφωδιασμένην διά τοσαύτης 
καρτερίας και έμμονης, ώστε νά καταναυμαχή άλληλοδιαδόχως τάς 
παρουσιαζομένας περσικάς γραμμάς τάς κατά τμήματα προσφερομένας, 
έχουσα άρκετόν πρύμνηθι χώρον, όπως άνακρούηται πρός έμβολήν. 
"Εκαστον δέ τμήμα της περσικής παρατάξεως ουδέποτε ήδύνατο νά ή 
μείζον ολοκλήρου τής ελληνικής. Διότι ή ελληνική παράταξις, ούσα 
άλλως τε αρκούντως πυκνή, έκτος τοΰ ότι κατείχε τόξον κύκλου μεγα-
λύτερον ή ή περσική, άφοΰ ήτο μάλλον απομεμακρυσμένη τοΰ υποτιθε
μένου κέντρου τής άντιπαρατάξεως τών στόλων, έπί πλέον τά πρώτα 
είς τά κέρατα αυτής πλοία έδέχοντο τά πρώτα είς τήν μάχην εισερχό
μενα περσικά πλάγια έστραμμένα, άτινα έκ δύο στομίων εισερχόμενα 
ήναγκάζοντο νά άφήνωσιν διάκενόν τ ι ένεκα τής Ψυτταλείας έν τή παρα
τάξει των. Ούτω ή παράταξίς των καθίστατο κατά τι αραιότερα τής 

1 La Marine des anciens vol. I ρ 53. Θεωρεί πάνυ δικαίως όλως αδύ
νατον τήν κύκλωσιν πολυαριθμοτερων ΰπό ολιγαριθμοτέρων ό ναΰαρχος Jurien, 
ήτοι τήν περιστροφικήν άνάπτυξιν τής μιας τών πτερύγων τών όλιγαριθμοτέρων 
όπως δι' αυτής περιβάλωσι τους πολυαριθμοτεοους. Άλλ' ασφαλώς παρεομηνεύει 
τό κείμενον ό σοφός ναύαρχος και αδίκως επομένως ελέγχει τόν Αισχύλον ώς 
παρασυρόμενον ύπό ποιητικών εξάρσεων.Παρατηρητέον έν τούτοις ότι έν Αρτε-
μισίω ("Hρ. VIII 16) οι Πέρσαι τήν κύκλωσιν τών Ελλήνων κατά τήν μάχην 
επεχείρησαν. 
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ελληνικής, ούτως ώστε είς τριακοσίας έλληνικάς αναμφιβόλως ολιγώτε-
ραι κατά τ ι περσικαί έπετίθεντο. 

"Οτι δέ κατά τμήματα κατεναυμαχοΰντο οί Πέρσαι, αναφέρεται ρητώς 
ύπό τοΰ Πλουτάρχου 1 λέγοντος «οί δ' άλλοι τοίς βαρβάροις έξισούμενοι 
τό πλήθος έν στενώ, κατά μέρος προσφερόμενους και περιπίπτοντας 
άλλήλοις έτρέψαντο». "Αλλως τε αναφέρονται παραδείγματα μιας περ
σικής τριήρους ύπό δύο ελληνικών διωκόμενης, τών λοιπών μή δυναμέ
νων ένεκα τής στενοχώριας νά βοηθήσωσιν αύτη. 

αρωγή δ'ού τις αλλήλοις παρήν 

37. Οί Πέρσαι άφ' ετέρου, άντί διά τών επομένων γραμμών νά συμ-
πληρώσι τά κενά τών ναυμαχουσών, τηροΰντες τάς έπερχομένας έν 
αποστάσει, τουναντίον, έν τή σπουδή των νά λάβωσι μέρος πάντες έν 
τή ναυμαχία και παρουσιασθώσιν ώς γενναίως άγωνισθεντες προ τών 
ομμάτων τών κυριάρχων των 3 και πιθανώς έν τη πεποιθήσει οτι ή 
ελληνική παράταξις θά εϊχεν ήδη διασπασθή, έπήρχοντο όλονέν πρός 
τά στόμιον έν πυκνοτάταις γραμμαίς, αϊτινες καθίσταντο έτι πυκνότεραι 
μόλις έφθανον είς τό στενόν στόμιον τής Ψυτταλείας - Κεράμου. Και 
διαρκώς έπλήρουν όλονέν τόν μεταξύ τής Κυνοσούρας, Ψυτταλείας και 
Κεράμου χώρον, είσπλεοντες ίδία διά τοΰ στενοΰ Ψυτταλείας - Κεράμου, 
έξωθι τοΰ όποιου πρός τήν Μουνιχίαν ήτο τό μείζον μέρος τοΰ στόλου 
των, και καθιστώντες αδύνατον, έν παντελεί άγνοια τών διατρεχόντων 
είς τάς πρώτας γραμμάς, ού μόνον πάσαν πρός έμβολήν άνάκρουσιν 
ένεκα τοΰ συνωστισμού τών πλοίων, άλλά και αυτήν τήν είρεσίαν ένεκα 
τής εμπλοκής τών κωπών και τών συχνών συγκρούσεων τών πλοίων 
πρός άλληλα. «Τό μέν πρώτον πλέοντες διετήρουν τήν τάξιν έχοντες 
πολλήν εύρυχωρίαν ώς δ' είς τό στενόν ήλθον ήναγκάζοντο τών νεών 
άπό τής τάξεως άποσπάν και πολύν έποίουν θόρυβον» 4 . Ό δ' Αισχύ
λος 5 έμφαντικώτερον έτι και μετά τής διακρινούσης αυτόν ακριβολο
γίας λέγει : 

. . . ώς δέ πλήθος έν στενώ νεών 
ήθροιστ', έθραυον πάντα κωπήρη στόλον. 

1 Πλουτ. Θεμ. 15.—2 Αίσχ. Πέρσ. 4 1 5 . - 3 Ήρόδ. VIII 89 (§ 39).—4 Διόδ. 
XI 13.— 5 Πέρσ. 416. Ή λέξις έν «στενώ» ήθελεν είναι άνευ πάσης σημα
σίας "άν ή ναυμαχία κατά μήκος τών στενών συνεκροτείτο (§ 23). 
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38. Αναμφιβόλως καίτοι τα διάφορα φορητά όπλα έδρασαν σπου-
δαίως έν τη ναυμαχία κατά τάς επακολουθούσας τάς έμβολάς βιαίας 
συρράξεις καϊ έν τή πάλη μεταξύ τών οπλιτών άπό τών προστέγων. τό 
έμβολον όμως υπήρξε τό κύριον έν τή μάχη όπλον. Ό "Ηρόδοτος1 καϊ 
ό Διόδωρος2 δέν όμιλοΰσιν ειμή περί εμβολών καϊ άναφέρουσι τριήρεις 
τώ έμβόλω διωκομένας" ό δέ Αισχύλος 3 λέγει ρητώς: 

ουδέν γαρ ήρκει τόξα, πας δ' άπωλλυτο 
στρατός δαμασθεις ναΐοισιν έμβολαίς. 

Διά τούτο καϊ τής ναυμαχίας τό αποτέλεσμα υπήρξε τοσούτον διά 
τούς Πέρσας καταστρεπτικόν, διότι κατά τήν μάχην έχρησιμοποιήθη 
τό έμβολον, τό φοβερώτατον κατά τούς θαλασσίους πολέμους όπλον, 
Οπερ ακόμη καί σήμερον παρ' όλην τήν τελειοποίησιν τού πυροβολικού 
καί τών τορπιλλών διατηρεί άμείωτον τήν ίσχύν τ ο υ 4 καί όταν έτι 
μικρότερον καί έλαφρότερον πλοϊον χειρίζον χρησιμοποιή αυτό Έπί 
πλέον έκ τής άφηγήσεως τού Αισχύλου, καθ' ήν ή χρήσις τών τόξων δέν 
έπήρκεσεν, άλλά τά πλοία κατεστράφησαν δι' εμβολών, καταφαίνεται 
ότι οί Πέρσαι μάλλον διά τών τόξων ύπεθετον διεξαχθησομένην τήν 
ναυμαχίαν ή διά τών εμβολών, ών ή χρήσις έκ μέρους τών "Ελλήνων 
απετέλεσε τ ι άπροσδόκητον. 

Μάτην ό J u r i e n de la G r a v i e r e πολλά αποδίδει είς τήν ύπερο-
χήν τού δόρατος υπέρ τό βέλος. Η απώλεια διακοσίων5 περσικών και 
τεσσαράκοντα μόνον ελληνικών τριηρών δέν δύναται ειμή είς φονικώ-
τερον καί τού δόρατος καϊ τού βέλους όπλον νά όφείληται, είς τό έμβο
λον, τό οποίον, ώς θέλομεν ϊδει (§ 43), καθίστατο έτι μάλλον φοβερόν 
είς χείρας τών "Ελλήνων τριηράρχων, ών γνωστή ήτο ή ικανότης καϊ 
ή πείρα. 

1 Ήρόδ. VIII 84. 87 κ λ π . - 2 Διόδ. XI 8. — 3 Αισχ. Πέρσ. 281. "Ομοίως 
περί εμβολών ομιλεί ό Αίσχ. 339. 412. 418 κλπ. 

4 Υπάρχουσι και σήμεοον πολλά παραδείγματα καταστρεπτικών εμβολισμών 
ώς τοϋ Re d'ltalia έν Λίσση, τής Victoria ύπό τοϋ Camperdown κλπ. 
Πράγματι δέ τό έμβολον ώς μέσον επιθέσεως παρουσιάζει μεγάλην ρύμην ένεκα 
τής μεγάλης τοϋ πλοίου μάζης, είναι συμπαγές, έχει σχήμα τα μάλιστα διεισ-
δυτικόν κλπ. 

5 Διόδ. XI 13. Κτησίας ό Κνίδιος (Περσ. 21) αναβιβάζει τάς απολεσθείσας 
περσιχάς είς πεντακόσιας. 
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V I I I 

Ή τροπή. 

39. Η ελληνική παράταξις ουδαμώς υποχωρεί, τουναντίον οί Α θ η 
ναίοι έν τω άριστερώ άντιστάντες κρατερώς προβαίνουσιν ήδη βαθμηδόν 
πρός τόν Κέραμον καταναυμαχοΰντες όλονέν τούς πρό αυτών Φοίνικας, 
καί ή όλη παράταξις φαίνεται βαθμηδόν βραδέως προχωρούσα, στηριζο
μένη έκ δεξιών έπί τής Κυνοσούρας, συσφίγγουσα τόν ήμιδακτύλιον 
τόν αποτελούντα αυτήν καί όλονέν πρός τό στόμιον κερδίζουσα έδαφος. 
Ή ναυμαχία ήδη καθίσταται αιματηρότατη καί ό ναύαρχος τών βαρ
βάρων πίπτει γενναίως μαχόμενος 1 , ένώ ή νίκη άρχεται πρός τούς 
"Ελληνας αποκλίνουσα. 

Οί Φοίνικες πρώτοι ύπό τών Αθηναίων είς φυγήν τρέπονται παρασύ
ροντες καί τούς Λυκίους, Κίλικας, Παμφύλους κλπ. 2 , καί ή φυγή έν τή 
πρώτη γραμμή γενικεύεται. «Οί μέν γάρ Αθηναίοι έν τώ θορύβω έκε-
ράϊζον τάς άντισταμένας καί τάς φευγούσας τών νεών, οί δέ Αίγινήται 
τάς έκπλεούσας- οκως δέ τίνες τούς Αθηναίους διαφύγοιεν, φερόμενοι 
είσέπιπτον είς τούς Αίγινήτας» 3 , λέγει ό "Ηρόδοτος, οί οποίοι μάλιστα 
«ύποστάντες έν τώ πορθμώ έργα λόγου άξια άπεδέξαντο» 4 , κατα-
σχόντες, ώς είδομεν (§ 30, 31), τό δεξιόν τής ελληνικής παρατάξεως. 
Αί πρώται επομένως καϊ ίδια αί τού δεξιού περσικαί τριήρεις καταναυ-
μαχούμεναι ύπό τών Αθηναίων καί λοιπών Ελλήνων, άλλαι μεν εις 
φυγήν έτρέποντο καταναυμαχούμεναι, και αύται είσιν αί «άντιστάμεναι 
καί φεύγουσαι» τού "Ηροδότου, άλλαι δέ μόλις είσπλέουσαι δέν ήδύναντο 
ένεκα τών πρό αυτών συσσεσωρευμένων πλοίων νά φθάσωσιν είς την 
γραμμήν τής μάχης, καί αύται είσιν αί «έκπλέουσαι» άμαχοι καί ύπό 
τών ιδίων έζωσμέναι. Καί τάς μέν όμως καϊ τάς δέ έδυσχέραινον τά 
επερχόμενα όπισθεν όλονέν πλοία, άτινα ήμπόδιζον τάς καταναυμαχου-
μένας καί διωκομένας ύπό τών Αθηναίων νά φύγωσι καί τινας έκ τού
των ήνάγκαζον νά ριφθώσιν εις τήν φιλίαν άκτήν τοϋ Κεράμου - όσαι 
δέ κατώρθουν νά διαφύγωσι μετά τών άμαχων «έκπλεουσών» έξηναγ-
κάζοντο διά τού έτερου πορθμού τής Ψυτταλείας - Κυνοσούρας νά ζητώσι 

1 Κατά Κτησίαν ώνομάζετο Όνόφας (Περσ. 26). 
3 Ήρόδ. VIII 91.— 4 Αυτόθι. 

2Διόδ. XI 13. 

37 
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σωτηρίαν, όποτε είσέπιπτον είς χείρας των Αιγινητών, κατεχόντων τό 

δεξιόν της ελληνικής παρατάξεως και έκεϊ «ύποστάντων» 1 . 

Και εν τη αρχή τής τροπής οί έπ' ουράς Πέρσαι φαίνονται μή άντι-

ληφθεντες της συμβαινούσης εν ταϊς πρώταις γραμμαϊς ήττης, ουδέ τοΰ 

ολέθριου εμποδίου, τοΰ όποιου ή παρουσία αυτών έγένετο πρόξενος. Διά 

τοΰτο, «έπεί δέ αι πρώται είς φυγήν έτράποντο, ένθαΰτα αί πλεϊσται 

διεφθείροντο' οί γάρ όπισθεν τεταγμένοι ές τό πρόσθε τησι νηυσί παριέ-

ναι πειρεόμενοι, ώς άποδεξόμενοί τ ι και αυτοί έργον βασίλέϊ, τησι σφε-

τέρησι νηυσί φευγούσησι περιέπιπτον» 2 . Περί τό τέλος δε της ναυμα

χίας μόλις τά έπ' ουράς και έξω πλοία, πληροφορηθέντα ότι μέγα 

έμπόδιον είς τήν σωτηρίαν τών ίδιων έγίνοντο, «άνακωχεύοντες έπλεον 

είς τήν εύρυχωρίαν» 3 , ίσως φεύγοντες και τόν κίνδυνον πτοηθέντες. 

"Ηδη ή ελληνική παράταξις άποβαλοΰσα μόνον 40 τριήρεις 4 διαρ

κώς πυκνοΰται, εξωθούσα τόν καταναυμαχηθέντα έχθρόν πρός τήν Ψ υ τ -

τάλειαν και έξω αυτής, ένώ και τό δεξιόν πλέον τής ελληνικής παρα

τάξεως προβαίνει και πλησιάζει τήν ψυττάλειαν εύνοοΰν τό έργον της 

ΰπό τοΰ Αριστείδου καταλήψεως αυτής και τής σφαγής τών έπ' αυτής 

ευγενών Περσών 5 , όπερ θά ήτο αδύνατον άν ή ναυμαχία ελάμβανε 

χώραν κατά μήκος τοΰ στενοΰ, ένεκα τοΰ ρεύματος τών φευγόντων περ

σικών πλοίων. 

Εμβολισμοί πανταχόθεν, διωγμοί και καταδύσεις νεών και άγων 

πρός σωτηρίαν παριστώσι τήν καταστροφήν τού έχθροΰ, συντελεσθεϊσαν 

περί τήν δείλην τής αυτής ημέρας κατά Σιμωνίδην τόν Κεϊον 6 . Έν τη 

προσπάθεια πρός φυγήν πολλαί μεν περσικάι τριήρεις στρέφονται πλάγιαι 

πρός τά ελληνικά έμβολα βοηθοΰσαι τό έργον αυτών, συγκρούσεις δέ καϊ 

θραύσεις κωπών και εμβολισμοί ύπό τών ιδίων πλοίων έν ταϊς περσικαϊς 

1 Παρατηρητέον ότι ούδαμού αναφέρονται πλοία διωχθέντα έν τώ κόλπω τής 
Έλευσίνος και έκεϊ καταφυγόντα. Αναμφιβόλως οι Φοίνικες προς αυτήν την 
διεύθυνσιν θά έφευγον, άν ή ναυμαχία ελάμβανε χώραν κατά μήκος τοϋ στενού, 
και τά ναυάγια των προς τάς εκεί άκτάς θά έξεβράζοντο καϊ ουχί είς Παλαιόν 
Φάληρον και Σαλαμίνα (§ 41). Ό παρεμπίπτων σκόπελος καί ή ρηχία έν τω 
μέσω τής μάχης θά έκώλυον τήν προς Ψυττάλειαν φυγήν τών Φοινίκων. 

2 Ήρόδ. VIII 89. - 3 Διόδ. XI 18. 
4 Διόδ. IX 13. Τάς πληροφορίας τοΰ Διόδωρου περί τών απωλειών θεωρεί ό 

Bauer αξιόπιστους. 
5 Ήρόδ. VIII 95, Διόδ. XI 14, Πλουτ. 'Αριστ. 9. — " Πλουτ. Θεμ. 15. 
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τάξεσι λαμβάνουσι χώραν, καί ή είκών τοΰ ολέθρου, ήν δύναται νά άπο-
θαυμάση ό Ξέρξης 1 άπό τοΰ θρόνου του, δίδεται είς τήν θάλασσαν έκεί-
νην, ήν δέν δύναται τις νά διακρίνη ατε πλήθουσαν ναυαγίων καϊ νεκρών 
κατά τήν ποιητικήν έκφρασιν τού Αισχύλου", ών τό πλήθος κάμνει τόν 
ποιητήν ν' άμφιβάλη άν ποτε έν μια ήμερα τοσοΰτοι άπέθανον άνθρωποι3. 

40. Οί Πέρσαι νηχόμενοι μόνον είς τήν Ψυττάλειαν ήδύναντο νά 
άποβαίνωσι, καθ' όσον έν τη τροπή των άπεμακρύνθησαν πολύ τών 
φίλιων αττικών ακτών, άποβαίνοντες δ είς Σαλαμίνα ένέπιπτον είς τά 
έκεϊ παρατεταγμένα πεζικά στρατεύματα τών "Ελλήνων άλλά καί 
τοΰτο ήτο δι' αυτούς δυσχερές, διότι δέν ήπίσταντο πάντες καλώς νά 
κολυμβώσιν. Οί "Ελληνες τουναντίον ήδύναντο νηχόμενοι νά έξέρχωνται 
είς τήν Σαλαμίνα 4. 

Ό περσικός στόλος άποβαλών διακοσίας τριήρεις δέν κατεδιώχθη έπί 
μακρόν ύπό τών "Ελλήνων, αναμφιβόλως δέ δέν κατεναυμαχήθη ολό
κληρος, καϊ τούτο διότι αί πρώται γραμμαί ήττηθεϊσαι κατεστράφησαν 
τότε άρκετόν μέρος τοΰ στόλου, ίσως τό εν τρίτον αυτού, παραμείναν 
άμαχον μετά τών σωθεισών έκ τών λαβουσών μέρος είς τήν μάχην 
τριηρών κατέφυγεν είς Φάληρον. 

41. Ό ζέφυρος, είς τόν όποιον μετά μεσημβρίαν μετέπεσεν ό πνέων 
άπό πρωίας βόρειος άνεμος (§ 33), εξήγαγε παρά τήν Κωλιάδα άκραν 
λείψανα τών συντριμμάτων τών περσικών πλοίων, καθ' Ήρόδοτον 5 , τά 
όποια καταναυμαχοΰσα τήν περσικήν ή ελληνική παράταξις εξώθησε 
πέρα τής Ψυτταλείας. Επειδή δέ ό Αισχύλος 6 αναφέρει έκβρασθέντα 
πτώματα είς τήν Σαλαμίνα καί τήν τών Σεληνίων άκτήν, ήτις, ώς 

1 Πέρσ. 466. 
2 Υπολογιζόμενων είς 200 τών βυθισθεισών τριηρών και παραδεχόμενου οτι οί 

έπί μή βυθισθεισών τριηρών φονευθέντες ήσαν ισάριθμοι πρός τους έκ βυθισθεισών 
σωθέντας, άπωλέσθησαν Πέρσαι 200X230 ή υπέρ τάς 46000 ανδρών. 

3 Καί ή θέσις τοϋ θρόνου τού Ξέρξου (§ 5) φαίνεται κατάλληλος διά ναυμα
χίαν γενομένην παρά τήν Ψυττάλειαν καί ουχί κατά μήκος τού στενού, όποτε 
θά άπεκρύπτετο ή θέα, ώς παρατηρεί καί ό Loeschcke. 

4 Ήρόδ. VIII 89. — 5 VIII 96. 
6 Αίσχ. Πέρσ. 275 και 306. Δύναται τις νά παρατήρηση ότι, ίνα άχθώσιν είς 

τό Παλαιόν Φάληρον τά συντρίμματα τών περσικών πλοίων ύπό τού ζέφυρου, ή 
ναυμαχία παρά τό στόμιον έδει νά συγκροτηθή, άλλως ώφειλον ταύτα νά έκτε-
λέσωσιν ελιγμούς ποικίλους, άφ' ού έπ' ολίγον κατεδιώχθησαν οί Πέρσαι (§ 40). 
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εϊδομεν (§ 4), πρός τά έξω τοϋ στομίου ήτο, φανερόν ότι άπό τοϋ πόρου 
Ψυτταλείας-Κυνοσούρας συντόνως κατεδιώχθησαν ύπό τών Αιγινητών 
φεύγοντες οί Πέρσαι διά τοϋ πόρου τούτου 1. 

Ό M i lchhofe r τόν παρά τόν πρώτον πρός τήν Κυνόσουραν αυχένα 
σωρόν χώματος και σήμερον έτι σωζόμενον αναγνωρίζει ώς τόν τύμβον 
τών Σαλαμινομάχων, όμοιον περίπου πρός εκείνον τών Μαραθωνομάχων. 
Παρά τόν τύμβον τούτων έστήθη καί τό τρόπαιον τής νίκης, ώς φρονεί 
ό B a u e r έπί τή βάσει τών επιγραφών 2 , πολύ 'ένδοθι τής άκρας τής 
Κυνοσούρας, ήτις κατόπιν Τρόπαια εκλήθη, καθ' ημάς τουλάχιστον, 
μάλλον έκ τής έπισυμβάσης παρ' αυτήν τροπής τών βαρβάρων, ή έκ 
στηθέντος τροπαίου (§ 4), οΰ ό C h a n d l e r 3 ισχυρίζεται ότι άνευρε 
τεμάχια τής αναθηματικής στήλης παρά τό πολυάνδριον. 

Δ' 

Η Ν Α Υ Μ Α Χ Ι Α Ε Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ι ΠΡΟΣ Τ Η Ν Ν Α Υ Τ Ι Κ Η Ν 

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η Ν Κ Α Ι Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Ν 

I X 

Σημειώσεις έπϊ τής ναυτικής τακτικής τών μηδικών χρόνων. 

42. Ή ναυμαχία τής Σαλαμίνος άπό απόψεως ναυτικής τακτικής 
καί στρατηγικής δεν ύπήρξεν ευτυχώς όσον συνήθως θεωροΰσιν αυτήν 
έστερημένη πάσης σπουδαιότητος, ουδέ τυχαίως καί έκ τού προχεί
ρου διεξαχθείσα άπλή πεζομαχία. Τουναντίον, φρονοΰμεν, διείπετο ύπό 
πασών τών άρχων τής τακτικής τών χρόνων εκείνων, ήτις, άν δέν 
είχεν ακόμη φθάσει είς τήν άκμήν είς ήν έφθασεν έπί τών χρόνων τοϋ 
Πελοποννησιακοϋ πολέμου, αναμφιβόλως όμως είχε διέλθει τήν νηπιώδη 
αυτής ήλικίαν, παρά τούς ισχυρισμούς τών θιασωτών τής κατά μήκος 
τών στενών άντιπαρατάξεως τών στόλων. 

1 Αν ή ναυμαχία ελάμβανε χώραν κατά μήκος τών άττ. ακτών, οι Πέρσαι 
θά εφευγον πρός τόν πορθμόν τόν μέγαν Ψυτταλ. - Κεράμου καϊ ούχι πρός τόν 
μικρόν όπως έξαχθώσιν είς Σαλαμίνα ναυάγια. 

2 Corp. Inscript. Att. ΙΙ. 467, 469, 471 . . . . 
3 Travels in Greece vol. II. 
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Διά τοϋτο τά έκ τών όλίγω προγενεστέρων ναυμαχιών συμπεράσματα, 
ώς π. χ. έκ τής έν Λάδη καί τών έπ' Άρτεμισίω, είσί μεγάλης σπου
δαιότητος, τοϋτο μέν διότι άμφότεραι αί ναυμαχίαι αύται ανάγονται 
περίπου είς τήν αυτήν έποχήν είς ήν και ή έν Σαλαμϊνι, τούτο δέ διότι 
ή δευτέρα ιδία συνεκροτήθη ύπό τών αυτών περίπου μαχητών καί ύπό 
τούς αυτούς στρατηγούς. Νομίζομεν δέ ότι ό έπιθυμών νά έμβαθύνη είς 
τά αϊτια τής νίκης τών Ελλήνων έν Σαλαμϊνι, οφείλει νά συνεξετάζη 
ταυτοχρόνως καί τάς δύο άλλας ναυμαχίας, Οπως θεωρή τά διαπρα
χθέντα σφάλματα έν ταϊς πρώταις καί διαβλέπη τάς έπενεχθείσας βελ
τιώσεις ή παραβλέψεις έν τή έν Σαλαμϊνι. 

Ή μελέτη τών αρχαίων κειμένων συνδυαζόμενη μετά τής ναυτικής 
πείρας πείθει ότι βεβαίως ή τακτική τών Ελλήνων κατά τήν μάχην 
δέν ήτο εισέτι αρκούντως προηγμένη. Η τακτική τών κατά τήν μάχην 
ορθογωνίων καί πλαγιογωνίων ελιγμών, τών αλλαγών τάξεων καϊ 
πορειών, τών κυκλωτικών κινήσεων, τών συγχρόνων τούτων θαλασσίων 
r a i d s , δέν ειχον ακόμη μορφωθή, οΰδ' ή θεωρηθεϊσα πρός τό βάθος 
τοϋ κόλπου τοϋ Κερατσινίου (§ 31) κίνησις τών Έλλήνων ανάγεται είς 
τούς τοιούτους ελιγμούς, διότι αύτη δέν ήτο ειμή άπλή πρός μάχην 
άνάπτυξις πρός συνάντησιν τοϋ έχθροΰ, είς σχηματισμός πρός μάχην 
καί ουχί ελιγμός σκοπών τήν έκ τής μεταβολής τής θέσεως πρός τον 
έχθρον πλεονέκτησιν έπ' αΰτοϋ. Καίτοι δέ ό Κούρτιος 1 παραδέχεται τούς 
Έλληνας έν Σαλαμϊνι έκτελοΰντας στρατηγικάς κινήσεις, έν τούτοις οί 
ελιγμοί τοϋ Φορμίωνος, οϊτινες άνήκουσιν αναμφιβόλως είς τήν τ α κ τ ι 
κήν, περί ήν κατά τήν πρόρρησιν τού σοφού ναυάρχου E d m . J u r i e n 
de la G r a v i e r e μέλλει νά περιστραφή ή τακτική τοϋ μέλλοντος 2, 
έπρεπε νά παρέλθη χρόνος μακρός ό'πως έκτελεσθώσιν επιτυχώς πρό 
τών Πατρών. 

43. Τουναντίον όμως ή τακτική μάχης τών μεμονωμένων πλοίων, ή 

στοιχειώδης ούτως ειπείν τακτική, ήτο τελείως παρά τοϊς Έλλησιν ιδία 

μεμορφωμένη, ώς πληροφορούμεθα παρά τοϋ γλίσχρου είς περιγραφάς 

1 Έλλην. Ίστορ. Μετάφρ. Λάμπρου Β' 397. 
2 Ή θεωρία τοϋ ναυάρχου Fournier τής καθ' ώρισμένην άπόστασιν μάχης 

(combat a distance limitee) διά τής περιβολής του εχθρού έν λογαριθμική 
έλικι, φαίνεται ώσανει είχε πρό τόσων αιώνων έφαρμοσθή έν τή μάχη υπό τοϋ 
στόλου τού Φορμίωνος πρό τών Πατρών (La flotte necessaire 1895). 
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χειρισμών "Ηροδότου. Προναυμαχοΰντες της Μιλήτου οί "Ιωνες έν 

Λάδη, ήτις κατά Κούρτιον 1 είχε καταστη τό κέντρον μεγάλων ναυτι

κών γυμνασίων, ΰπό Διονύσιον τόν Φωκαέα ναυτικόν ικανόν καί κατα 

δρομέα κατόπιν άξιόλογον γενόμενον, ήσκοϋντο είς ποικίλας ναυτικάς 

ασκήσεις περιλαμβάνουσας άναγωγάς «έπί κέρας» ήτοι αναπτύξεις πρός 

μάνην έπί τοϋ ενός κέρατος, οία εκείνη ήν εϊδομεν περίπου έκτελεσθεϊ-

σαν έν Κερατσινίω, γυμνάσια κωπηλασίας, ψευδείς διέκπλους μεταξύ 

αυτών τών ελληνικών πλοίων, ασκήσεις εξοπλισμού τών επιβατών, 

ανάλογους τών σημερινών κλήσεων τών διαφόρων αγημάτων ένδον 

Καί ένώ έν Λάδη φέρονται παρ" Ήροδοτω 3 οί Χίοι ότι «διεκπλέοντες 

έναυμάχεον», έν Άρτεμισίω καί κατά τήν πρώτην σύρραξιν παρίσταν

ται οί "Ελληνες «άπόπειραν αυτών (τών βαρβάρων) ποιήσασθαι βουλό-

μενοι τής τε μάχης καί τοΰ διεκπλόου» 4. 

Τ ά γυμνάσια πάντα ταΰτα δέν άφορώσιν ειμή είς τήν χρήσιν τοϋ 

εμβόλου, όπερ ύπήρξεν, ώς φρονεί καί ό συνταγματάρχης L e a k e , τό 

μόνον κατά τούς χρόνους εκείνους όπλον έν τοις κατά θάλασσαν πολέ-

μοις, oπερ άνεύρομεν (§ 38) ώς τό κύριον όπλον κατά τήν ναυμαχίαν 

τής Σαλαμίνος καϊ Οπερ καί σήμερον έτι διατηρεί άμείωτον τήν ύψί-

στην αύτοΰ καταστρεπτικήν δύναμιν, θεωρούμενον έν τη πρώτη βαθ-

μίδι ύπό τήν έποψιν ταύτην. Ουδέ είναι άλλως δυνατόν νά έξηγηθώσι 

τά δυσανάλογα διά τούς Πέρσας αποτελέσματα τής έν λόγω ναυμαχίας, 

άποβαλόντας διακοσίας τριήρεις, ένω οί "Ελληνες δέν άπέβαλον πλείονας 

τών τεσσαράκοντα (§ 4 0 ) . Η τ ο δ' εγνωσμένη ή ικανότης τών "Ελλήνων 

τριηράρχων, εις ους αναμφιβόλως δέν θά ήσαν άγνωστοι αί άρχαί τής 

τακτικής τών εμβολών, αϊτινες διέπουσι τήν σύγχρανον τακτικήν 5 , άφοΰ 

τόσοι συγγραφείς, Πολύβιος κλπ. έξυμνοΰσι τήν ικανότητα αυτών ταύ 

την. Αναρίθμητα, λέγει ό ναύαρχος F inca t i 6 , είσί τά παραδείγματα 

τών χειρισμών τούτων. Καί αυτός ό συγγραφεύς τών χειρογράφων Ν α υ 

τικής Τακτικής τής Άμβροσιανής βιβλιοθήκης άπό τών μηδικών πολέ

μων ανάγει τήν τακτικήν του 7 καίπερ ων πολύ μεταγενέστερος. 

1 "Ελλην. Ίστορ. Μετάφρ. Λάμπρου Β' 258. 
2 Ήρόδ. VI 12, 14.—3 Αΰτ. 15. — 4 Αυτόθι VIII 10. 
5 De Larminat, Etudes sur la tactique des abordages. 
6 Ή αρχαία ναυμαχία, μετάφρ. Ν. Πετρή σελ. 39. 
7 "Εκδοσις Κ. "Ράδου σελ. 56. 
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Μάτην ό J u r i e n de la G r a v i e r e θεωρεί τήν ναυμαχίαν έκείνην 
ώς τυχαίαν σύγκρουσιν έπί βαρέως συρραξασών νηών άνευ εφαρμογής 
ούδεμιάς τακτικής ή αναπτύξεως ικανότητος έκ μέρους ουδετέρου τών 
αντιπάλων, ώς άπλην πεζομαχίαν ώς έκείνην τών Κερκυραίων πρός τούς 
Κορινθίους1. Αν προέκειτο περί πεζομαχίας τοιαύτης, ό κόλπος τής 
Σαλαμίνος ολόκληρος μετά τοϋ στενοΰ θά ήδύνατο πάντοτε νά παράσχη 
πεδίον αναπτύξεως πολύ περισσοτέρων περσικών ή ελληνικών πλοίων, 
άτινα κατ' επιβατών πλήθος πλεονεκτοΰντα θά έδιδον αναμφιβόλως 
άλλοίαν τροπήν είς τήν ολην ναυμαχίαν, καθιστώντα τήν μάχην αγώνα 
πολλών πρός ολίγους. Οί "Ελληνες θά ήσαν αναμφιβόλως άνοητότατοι 
έγκαταλείποντες τήν ξηράν καί το άγκυροβόλιόν των, έν ω ήδύναντο 
νά κτυπήσωσι τούς Πέρσας έπ' αύτης αποβαίνοντας τελεσφορώτερον, 
καί ζητοΰντες πεδίον αναπτύξεως τών πεζικών των δυνάμεων έπί τής 
ασταθούς επιφανείας τής θαλάσσης, άν έπεδίωκον πεζομαχίαν καί δέν 
διέβλεπον μέγα έκ τής υπεροχής της κατά θάλασσαν τακτικής πλεο
νέκτημα 

44. Οί Πέρσαι τουναντίον πιθανόν νά προύτίμων τήν μετατροπήν 
της ναυμαχίας είς πεζομαχίαν, έχοντες βαρύτερον ώπλισμένας τριήρεις. 
Τούτο καί είς τήν φύσιν τών πλείστων έξ αυτών όντων μάλλον χερσαίων 
ένέκειτο καί έκ τοΰ Αισχύλου φαίνεται, λέγοντος : 

Ουδέν γάρ ήρκει τόξα. . .' 2 

καί παριστώντος διαψευσθείσας τάς ελπίδας των περί χρησιμοποιήσεως 
τών τόξων καί ουχί τών εμβόλων. 

Φαίνεται δ' ότι ή πενιχρά τακτική κατά θάλασσαν τών Περσών, ούσα 

ανάλογος πρός τήν κατά ξηράν 3 , περιελάμβανε γενικώς ώς θεμε

λιώδη αρχήν τάς κυκλωτικάς κινήσεις, τάς οποίας εθεώρουν ώς άπο-

τελεσματικωτέρας καί τάς όποιας ύπηγόρευεν αΰτοίς ή έκ τοΰ πλή

θους υπεροχή. Ούτως ού μόνον έν Άρτεμισίω άπέστειλεν ό Ξέρξης 

μοϊραν πλοίων, όπως περιπλεύση τήν Εύβοιαν καί διά τοΰ Εύριπου 

προσβάλη έκ τών νώτων τούς "Ελληνας, ένώ ταυτοχρόνως ή φάλαγξ 

τοΰ Ύδάρνους έπετίθετο επίσης έκ τών νώτων κατά τών "Ελλήνων έν 

1 Θουκ. I. 49.—2 Αίσχ. Πέρσ 281. 
3 Ο Hauvette (ένθ. άν. p. 371) παρετήρησε τήν άναλογίαν μεταξύ τής 

κατά ξηράν καί τής κατά θάλασσαν τακτικής τών Περσών. 
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θερμοπύλαις, άλλά καί κατ' αυτήν τήν έν Σαλαμϊνι ναυμαχίαν τήν 
αυτήν τακτικήν τής κυκλώσεως μετεχειρίσθη (§ 22). Επέκτεινε δέ τό 
πεδίον τής εφαρμογής τών πολυθρύλητων τούτων κυκλωτικών κινήσεων 
και κατά τήν διάρκειαν ακόμη τής μάχης, ώς φαίνεται έκ τών έπ' Ά ρ τ ε -
μισίω συρράξεων, οπότε προσεπάθησε νά κύκλωση τά κέρατα τής ελλη
νικής παρατάξεως 1 . Κατά τήν πρώτην μάλιστα οί "Ελληνες «ές τό 
μέσον τάς πρύμνας συνήγαγον», ακριβώς ώς οί Πελοποννήσιοι πρό τών 
Πατρών 2, διαρκώς τάς πρώρας πρός τόν έχθρόν τηροΰντες διά τήν 
χρήσιν τών εμβόλων. Καί ό Φορμίων ομως άν ήγείτο τών Περσών, τό 
άπετέλεσμα τής ναυμαχίας δέν θά ήλλασσε, διότι οί Πέρσαι δέν ήσαν 
κύριοι τού εμβόλου ώς οί "Ελληνες, οϊτινες έπί πλέον έφύλαξαν πάντοτε 
πρός πρύμναν τόν άπαραίτητον χώρον πρός άνάκρουσιν, αμέσως σχε
δόν μάλιστα έπιτεθέντες. 

Ή χρήσις τών εμβόλων παρά τοις Πέρσαις θεωρείται σχεδόν παρέλ-
κουσα, οΰδαμού δέ φαίνονται ούτοι χρησιμοποιήσαντες αυτό ώς κύριον 
όργανον. Καϊ ένώ κατά τήν έμπειρίαν έν τω ναυτίλλεσθαι οί Φοίνικες 
ιδία καϊ οί "Ιωνες έκ τού περσικού στόλου έχαιρον αρίστης φήμης 
πάντες, οί τελευταίοι δ' ιδία, φαίνονται τών "Ελλήνων πολύ υστερούν
τες καί είς αυτούς έτι τούς ελιγμούς τών μεμονωμένων πλοίων, καί τήν 
πειθαρχίαν έν γένει καί τήν πρός πόλεμον άσκησιν, ώς φαίνεται έκ τών 
επικρίσεων τού "Ηροδότου έν Λάδη. Καί έν τούτοις ούτοι ήσαν οί άρι
στοι του περσικού στόλου, πολύ τών Αθηναίων υστερούντες κατά 

τόν G r o t e 3 . 

"Οσον άφορα είς τόν σχηματισμόν πρός μάχην, φαίνεται ότι ή γραμμή 

μετώπου προυτιμάτο συνήθως, άφ' ενός διότι είναι ό στοιχειωδέστερος, 

άφ' έτερου δέ διότι διά τούτου εστρεφον τά πλοία τά έμβολα των πρός 

τόν έχθρόν φυλάσσοντα ταυτοχρόνως τά πλάγια. Φαίνεται δέ ότι καί ό 

"Ηρόδοτος τούτον υπονοεί ώς σχηματισμόν μάχης, άφοϋ προκειμένου νά 

επιθεώρηση τόν στόλον ό Ξέρξης 4 έτάχθη ούτος μετωπηδόν, έξοπλι-

1 Ήρόδ. VIII 11 καϊ 16. 
2 Θουκ. II. 83. 5. Ό Φορμίων κατά μίαν ναύν τεταγμένος (έν γραμμή παρα

γωγής) περιέβαλλε διαρκώς τούς Κορινθίους καί συμμάχους αυτών συσφίγγων 
αυτούς γύρω, μέχρις ου, βοηθούντος καϊ τοϋ ανέμου, όστις άνεμένετο κατ'έκεί-
νην την ώραν νά πνεύση, συνεκρούσθησαν αί πρύμναι των καϊ περιεπλάκησαν 
αί κώπαι, οπότε ούτος επετέθη. 

3 Grote, ένθ. άν. IV 229. Ήρόδ. VI 13 —4 VII 100. 
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σθέντων ταυτοχρόνως τών επιβατών, όπερ σημαίνει ότι ό σχηματισμός 
ούτος ήτο σχηματισμός μάχης. 

45. Ώ ς τεκμήριον υπέρ τής κατά μήκος τών αττικών ακτών άντι -
παρατάξεως τών στόλων οί θιασώται αυτής φέρουσιν τήν άγνωστον 
πόθεν πηγάσασαν δοξασίαν, ότι κατά τούς χρόνους εκείνους ή τακτική 
θεμελιώδη αρχήν είχε τήν στήριξιν τών νώτων τής παρατάξεως έπ 
τής φιλίας ακτής καί προσπάθειαν αποσπάσεως τών έχθρων άπό τής 
ώς έρεισμα χρησιμευούσης αύτώ ακτής, όπως ναυμαχήση μακράν τών 
έπί τής ακτής του στρατευμάτων, μή δυναμένων ούτω νά βοηθήσω-
σιν αύτώ. 

Τήν τοιαύτην δοξασίαν ημείς θεωροϋμεν όλως σφαλεράν. Αί έν 

Άρτεμισίω ναυμαχίαι, αΐτινες δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς άποτελοϋ-

σαι τήν άσφαλεστέραν βάσιν πρός έξαγωγήν συμπερασμάτων, πολλά 

εναντία διδάσκουσιν. Οί "Ελληνες έν αύταίς είς άμφίρροπον αγώνα περι-

πλακέντες, μακράν τών ακτών τής Εύβοιας ήγωνίσθησαν, ώς φαίνεται 

έκ τού «ές τό μέσον τάς πρύμνας συνήγαγον»1 κατά τήν πρώτην σύρρα-

ξιν καί έκ τοϋ «οί δέ βάβαροι μηνοειδές ποιήσαντες τών νεών έκυ-

κλέοντο ώς περιλάβοιεν αυτούς» 2 κατά τήν δευτέραν, άνευ ούδενός 

στηρίγματος έπί τών ακτών δι ' αμφότερους. Τουναντίον ό Κούρτιος 3 

ανευρίσκει κατά τήν δευτέραν σύρραξιν προσπάθειαν τών Περσών όπως 

προσβάλωσιν τούς "Ελληνας παρά τήν άκτήν καί ουχί πρός άπόσπασιν 

αυτών εξ αυτής, καί τοϋτο ΐν' άποστερήσωσιν αυτών τόν άπαραίτη

τον χώρον πρός έμβολήν καί διέκπλουν, ών έλαβον πεΐραν κατά τήν 

πρώτην δοκιμαστικήν δι ' αμφότερους τούς αντιπάλους σύρραξιν ό δέ 

B r e i t u n g 4 άλλαχοΰ, προκειμένου περί τής έν Σαλαμϊνι ναυμαχίας, 

προσπάθειαν θεωρεί τών "Ελλήνων Οπως έλξωσι τους βαρβάρους έκ του 

πελάγους είς τά στενά καί ούχι πρός τήν άκτήν. "Αλλως τε καί ή Ολη 

ναυμαχία διδάσκει καί έκ τών ναυαγίων καί νεκρών φαίνεται ότι δέν 

συνεκροτήθη ή ναυμαχία παρά τήν άκτήν βοηθούντων έπ' αυτής τών 

1 Ήρόδ. VIII 11. — 2 Ήρόδ. VIII 16 — 3 Έλλ. Ίστ. Μετάφρ. Λάμ
πρου Β' 382. 

4 Zur Schlacht boi Salami (Neue Jalirbuch. 1884. 859). Σημειωτέον 
οτι ούτος αποδίδει είς τούς "Ελληνας άξιοθαύμαστον στρατήγημα, Οπερ Ομως ήτο 
αδύνατον νά διαφυγή τούς συγχρόνους τότε ιστορικούς καϊ καθ' οί άντεπεξέρχε-
ται ό Hauvelte (421). 
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πεζών. Είναι αληθές οτι ό D u n c k e r 1 παρατηρεί οτι αί παρά τόν 
Έλλήσποντον μάχαι συνεκροτήθησαν μεταξύ τών ακτών καί είς τό 
στενώτερον μέρος τών στρατευμάτων τής ζηράς έπιβοηθούντων. Τοΰτο 
όμως δέν έγένετο ένεκα στρατηγικών λόγων, άλλά μοιραίως έκ τών 
περιστάσεων επεβλήθη. 

Οΰδ υπήρχε πλεονέκτημα έκ τής στηρίξεως τών νώτων έπί τής 
φιλίας ακτής. «Μή έν τή ίδια σου γή πλησίον ποίησης τήν μάχην», λέγει 
τουναντίον ό αυτοκράτωρ Λ έ ω ν 2 , «έν ή έλπίζουσιν οι στρατιώται τό δή 
λεγόμενον καταξυλώσαντες σωθήναι, άλλά μάλλον πλησίον τής τών 
εναντίων γής, ίνα αυτοί τήν σωτηρίαν έλπίσαντες έν τη ιδία γη τήν 
φυγήν παρά τους αγώνας προτιμήσωνται». Ό Θεμιστοκλής τουναντίον, 
ό όποιος διά τής μέχρι τοΰδε πολιτικής του φαίνεται ούδενός μέσου φει-
δόμενος όπως έπιβάλη τήν θέλησίν του είς τόν λαόν, πιθανόν νά μετεχει-
ρίσθη τόν κανόνα τοΰτον τής τακτικής τοΰ Λέοντος πρό τόσων αιώνων, 
ίνα κατά τήν κρισιμωτάτην έκείνην στιγμήν έπιβάλη είς τους ΰπ' 
αυτόν εύψυχίαν και άπόφασιν διά τής παρατάξεως των, ήτις καθ' ημάς 
είχε τά νώτα πρός τήν έχθρικήν άκτήν έστραμμένα. Τό δέ χειρόγραφον 
τοΰ άγνωστου συγγραφέως Τακτικής τής Άμβροσιανης Βιβλιοθήκης, 
τό όποιον ο κ. 'Ράδος 3 έπιμαρτύρεται υπέρ τής στηρίξεως τών νώτων 
έπί τών ακτών κατά τήν παράταξιν, φαίνεται περιέχον ολως, άτομικήν 
γνώμην τού συγγραφέως. Ούδ' αποκλείεται δι' αύτοΰ ό πελάγιος άγων, 
άλλ' ό συγγραφεύς εκφράζει απλώς τήν γνώμην του δι ' ήν περίπτωσιν 
μέλλει ό στρατηγός παρά τήν άκτήν νά ναυμαχήση. 

Ή τοιαύτη τελος δοξασία οφείλει καθ' ημάς νά φαίνηται πηγής 
παράδοξου, άφοΰ ούδαμόθεν έξ όσων τουλάχιστον περιήλθον είς τήν 
ήμετέραν άντίληψιν πληροφοριών εξάγεται τ ι υπέρ αύτης. 

X I 

Αι άρχαϊ τής ναυτικής στρατηγικής κατά τήν ναυμαχίαν. 

46. 'Εάν ακριβώς άδυνατώμεν σήμερον νά γνωρίζωμεν τάς θεμε

λιώδεις αρχάς της τακτικής καί ναυτικής στρατηγικής τών χρόνων 

1 Gesch. des Altert. VIII 231. 
2 Leon. Imper. Tactica. Cap. XIX 36. 
3 "Εκδοσις Κ. Ράδου σελ. 78. 
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εκείνων, έν τούτοις δυνάμεθα έκ τε της μελέτης καί έκ τής πείρας, 
έκ τής καθόλου τακτικής καί τής τών έφολκίων, νά είπωμεν Οτι ή 
ναυτική τακτική δέν μετέβαλε τάς αρχάς αυτής έκτοτε 1 , σύν τή διά
φορα ότι ή σπουδαιότης τινών τών θεμελιωδών άρχων τούτων δέν διε-
τηρήθη μέχρι σήμερον αμετάβλητος ένεκα τής αλλαγής τών μέσων τοΰ 
πολέμου. Πράγματι τελείαν άναλογίαν δυνάμεθα νά εΰρωμεν μεταξύ 
τής τακτικής τής σήμερον καί της τών χρόνων έκείνων, ώς εμφαίνεται 
ιδία έκ τής έν Σαλαμϊνι ναυμαχίας ύφ' ήν μορφήν έξητάσαμεν αυτήν. 

Ούτως ή ανάγκη τής ανιχνεύσεως καί αναγνωρίσεως τοΰ αντιπάλου, 
τής συλλογής πληροφοριών καί παρακολουθήσεως αύτοΰ μέχρι τής 
συναντήσεως του, ήτις ίσως τότε δέν είχε τήν σπουδαιότητα ήν κέκτη
ται σήμερον, όποτε θεωρείται ώς τό διπλούν άντικείμενον είς ό άγουσιν 
πάντες οί συνδυασμοί της ναυτικής στρατηγικής 2 , ένεκα τής αυξούσης 
όσημέραι ταχύτητος τών πλοίων, ή ανάγκη αύτη, λέγομεν, καταφαί
νεται καί διά τάς πολεμικάς επιχειρήσεις τών χρόνων εκείνων έδείξα-
μεν δέ (§ 16) ότι καί κατά τήν έν Σαλαμίνι ναυμαχίαν, ομοίως ώς 
κατά τήν έπ' Άρτεμισίω οί "Ελληνες ήσαν έν γνώσει τών κινήσεων τοΰ 
έχθροΰ, ό οποίος πάλιν όμοίαν φαίνεται καταβάλλων προσπάθειαν. 
Υπήρξε δέ ανέκαθεν σημαντική ή γνώσις τών κινήσεων τοΰ έχθροΰ, 
άφοΰ αιώνας πολλούς ύστερον Λέων ό Αυτοκράτωρ 3 παριστά τήν 
σπουδαιότητα αύτης συνιστών ταυτοχρόνως τήν χρησιμοποίησιν πρός 
τοΰτο μικρών πλοίων, ό δέ άγνωστος συγγραφεύς τοΰ χειρογράφου τής 
Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης, όλόκληρον άρθρον άφιεροί 4 είς τήν άνίχνευσιν. 

Επίσης ή εκλογή τών παρουσιαστέων τώ έχθρώ όψεων, έτερα τής 
συγχρόνου τακτικής άρχή, ήτο εκείνη ήτις ύπηγόρευε τήν γραμμήν 
μετώπου, ήν έθεωρήσαμεν ώς τήν κυρίαν τάξιν μάχης κατά τούς χρόνους 
εκείνους (§ 44) καί καθ' ήν παρουσιάζετο τώ έχθρώ τό έμβολον, τό 
ίσχυρώτερον τουτέστι μέρος τών πλοίων, καί έκαλύπτοντο τά ασθενέ
στατα πλευρά, άφοΰ αί ναυμαχίαι τής τότε διά τοΰ εμβόλου κυρίως 
διεξήγοντο (§ § 38, 43). 

1 Commandant Ζ . . . et Η. Montechant, Essai de Strategie na-
vale 1893 p. 14. 

2 Commandant Ζ . . . et H. Montechant, Essai de Strategie na-
vale 1893 ρ 136. 

3 Leon Imper. Tactica Cap. XIX 30. 
4 Χειρόγρ. 'Αμβρ. Βιβλίου. ("Εκδοσις 'Ράδου) σελ. 58. 
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Όμοίως τό εκ της επιθέσεως πλεονέκτημα φαίνονται έπιδιωκοντες 
αμφότεροι οί αντίπαλοι, οί μέν "Ελληνες άναχθέντες πρό τοϋ ακόμη 
ϊδωσι τόν έχθρόν, οί δέ Πέρσαι έπιτεθέντες αύτοίς άναπτυσσομενοις έτι 

(§ 35). Είναι δέ σπουδαϊον τό έκ τής επιθέσεως πλεονέκτημα έπί τοϋ 
ήθικοΰ τών εμπολέμων, επιβαλλομένης δια τής επιθέσεως τής ναυμα
χίας Οταν καί Οπως αν θέλη ό επιτιθέμενος καί εις ας περιστάσεις 
συμφέρει 1. 

"Επίσης ή άρχή τής τηρήσεως εφεδρείας τινός πιθανόν λίαν νά έφηρ-
μόσθη, παραμεινασών έν εφεδρεία τών πεντηκοντόρων καί τών ήκιστα 
μαχίμων πλοίων εϊτε έκ πλημμελούς κατασκευής εϊτε έκ βλαβών συνε
πεία τών αλλεπαλλήλων μαχών. 

Τέλος ή μάλλον άξιοσπούδαστος εφαρμογή τών άρχων τής εκλογής 
τοϋ καταλλήλου πεδίου πρός μάχην και τής συγκεντρώσεως τών δυνά
μεων φαίνεται λαβοΰσα χώραν κατά τήν έν λόγω ναυμαχίαν, ήτις 
ήρξατο μόλις τή αυγή, ώς καί ή σημερινή τακτική παραδέχεται διά 
τάς παρά τάς άκτάς επιχειρήσεις σύμφορον 2 . 

XII 

Αί άρχαί τής εκλογής τον πεδίου τής μάχης καί τής συγκεντρώσεως 

τών δυνάμεων κατά τήν ναυμαχίαν τής Σαλαμίνος. 

47. Πολεμική τις έπιχείρησις αναμφιβόλως καθίσταται τόσω μάλλον 
επιτυχής όσω διά τής καταλλήλου εκλογής τών συνθηκών πρός μάχην 
καθίσταται όσον οίον τε μέγιστον τό έργον τών στοιχείων καθ' ά υπερέ
χει τις τοϋ αντιπάλου του άφ' ενός, άφ' έτερου δέ έλαττοΰται είς τό 
ελάχιστον τό επιβλαβές έργον τών στοιχείων καθ' ά υπερέχει ό αντίπαλος. 

Ο Θεμιστοκλής ενωρίς διεϊδεν ότι τό μόνον υπέρ αύτοΰ πλεονέκτημα 

έπήγαζεν έκ τής υπεροχής τής τακτικής τών μεμονωμένων πλοίων τής 

σχετικής πρός τήν χρήσιν τοϋ εμβόλου, ένώ άφ' έτερου έκ τών προη-

1 *Αν ή ναυμαχία ελάμβανε χώραν κατά μήκος τών αττικών ακτών, είναι 
φανερόν Οτι ή εκλογή τής τε στιγμής και τού κυρίως πεδίου τής μάχης δέν θα 
ανήκεν οϋτε εις τους "Ελληνας οϋτε είς τόν Θεμιστοκλέα, είς όν παρίσταται 
επιβαλλομένη ή τακτική τών Περσών ναυμαχησάντων κατά τήν δοξασίαν τοϋ 
Grote Οταν καϊ Οπου καϊ καθ'οιανδήποτε ήθελον τάξιν. 

2 Command. Ζ . . . et Η. Montech., ένθ. άν. ρ. 152. 
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γουμένων ναυμαχιών έπ' Άρτεμισίω, ένθα οί "Ελληνες ήναγκάσθησαν 
νά μεταβάλωσιν είς κυρτήν τήν παράταξιν των, Οπως άποφύγωσι τάς 
κυκλώσεις τού έχθροΰ, είχε διδαχθή ότι τά κέρατα έδει ιδίως νά φυλάξη. 
καθ ών εστράφησαν πάντοτε αί κυκλωτικαί κινήσεις τών Περσών. 

Τό πλεονέκτημα πάλιν τού έχθροΰ συνίστατο είς ύπεροχήν πρώτον 
είς αριθμόν επιβατών καί πλοίων, δεύτερον δ' είς τήν κατασκευήν τών 
πλοίων τούτων. Ό εχθρός έπί πλέον έφαίνετο έχων όδυνηράν πεϊραν έκ 
τής χρησιμοποιήσεως τοϋ εμβόλου καί τής τακτικής έν γένει τών 
Ελλήνων. 

Ή μεταβολή επομένως τής ναυμαχίας είς πεζομαχίαν, ώς ίσχυρίσθη-, 
σάν τίνες, δέν συνέφερε τώ Θεμιστοκλεϊ έχοντι έλαφρότερον δι ' επιβα
τών ώπλισμένον τόν στόλον του καί ολιγαριθμότερα πλοία και θέλοντι 
όσον οίον τε θανασίμως νά πλήξη τόν έχθρόν. "Οπως πλεονεκτήση έκ 
τής τακτικής καί εξουδετέρωση τό πλεονέκτημα τής πλειονότητος τών 
επιβατών τοϋ έχθροΰ, ειχεν ανάγκην νά χρησιμοποίηση τό έμβολον, 
όπερ όμως απαιτεί χώρόν τινα πρός έλιγμόν, πρός χρησιμοποίησιν τής 
κώπης. Τό άνοικτόν πέλαγος έφαίνετο πληροΰν τάς συνθήκας ταύτας. 
Ά λ λ ' ή τέχνη τοϋ πελάγους, ή ars pelagi τοϋ Λουκανοΰ, ή επιτρέ
πουσα ύπερφαλαγγίσεις καί κυκλώσεις τών κεράτων, άς έδιδάχθη ό Θεμι 
στοκλής έκ τοϋ Αρτεμισίου νά φυλάσσηται, δέν συνέφερεν αύτώ έχοντι 
ολιγαριθμότερα πλοία καί χείρον τών τού έχθροΰ πλέοντα, παρ'όλην 
τήν ύπεροχήν τών "Ελλήνων τριηράρχων. Διά τοϋτο ό Θεμιστοκλής 
έπεζήτησε τά στενά καί έπέμεινεν είς τήν έν αύτοϊς μάχην, άναγνωρί-
σας μέγα τακτικόν πλεονέκτημα είς τήν εν αύτοίς μάχην, αρκεί τό στε
νόν νά παρείχεν αύτώ επαρκή χώρον διά τήν άνάπτυξιν του στόλου του, 
καίτοι ακόμη ένωρίτερον, άπό τοϋ Αρτεμισίου έτι , έφαίνοντο οί "Ελλη
νες προτιμώντες τήν έν τοις στενοίς ναυμαχίαν. 

48. Τό πλεονέκτημα όμως τοϋτο, όπερ ήτο άλλοίον ή ώς αυτά φαν
τάζονται οι θιασώται τής κατά μήκος του στενού άντιπαρατάξεως τών 
στόλων, όπως έξασκηθή υπέρ τών "Ελλήνων έδει νά παρέχη ταυτοχρό
νως καί άσφάλειαν άπό κυκλώσεως τών ελληνικών κεράτων. Τό στενόν 
Ψυτταλείας-Κυνοσούρας-Κεράμου φαίνεται αμέσως καί έκ πρώτης όψεως 
πληροΰν τάς συνθήκας πάσας. Μέτωπον παρατάξεως επαρκές ήδύνατο 
νά παράσχη ή άπό Κυνοσούρας μέχρι Πούντας ή Λέρου άπόστασις. Τό 
πεδίον Ομως τούτο ούτε τά κέρατα θά έξησφάλιζε τελείως τής παρατά
ξεως, ούτε χώρον επαρκή Οπως χειρίσωσι τά ελληνικά πλοία παρείχε. 
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Χώρον επαρκή πρός έλιγμόν, διέκπλους καί έμβολάς, βεβαίως παρά 

τήν νησίδα του Ά γ . Γεωργίου καί τό παρ' αυτήν στενόν μόλις 700 

μετρων περίπου εύρος έχον, μέσω ύφαλου καί σκοπέλου, δέν θά έπεζήτει 

ό Θεμιστοκλής. Εκλέγων όμως τόν μεταξύ Ψυτταλείας - Κυνοσούρας 

καί τής ένδοθι τού Κεράμου άκρας χώρον, αυτός μέν έχείριζεν έν τώ 

πρύμνηθι χώρω, τόν δέ έχθρόν προσέβαλλε διερχόμενον τό στενόν τοϋτο 

έχον εύρος ενός περίπου μιλλίου καϊ επομένως μή επιτρέπον τήν άνά-

πτυξιν πλειόνων τών 180 περσικών τριηρών ή 200, είς άς άντιπαρε-

τάσσοντο ύπερδιακόσιαι έλληνικαί, τών κεράτων τής παρατάξεως έξα-

σφαλιζομένων τελείως τοΰ μέν επί τής εσχατιάς τής Κυνοσούρας, τού 

δέ έπί τής απέναντι αττικής ακτής. Πράγματι δέ ύπάρχουσι παραδείγ

ματα μιας περσικής τριήρους πρός πλείονας έλληνικάς αγωνιζομένης, 

όπερ έπικυροί τήν ίδέαν ότι, άν ουχί όλιγώτεροι, βεβαίως Ομως ισάριθ

μοι έν τή πρώτη γραμμή οί αντίπαλοι ήγωνίζοντο. 

Ιδού που ένέκείτο ή ύπό τοϋ Θεμιστοκλέους έκτακτος εκλογή τού 

πεδίου τής μάχης. Ά ν ο Θεμιστοκλής έπέτρεπεν είς τήν πρώτην περσι-

κήν γραμμήν καί τάς μετ' αυτήν έρχομένας νά διέλθωσί τών στενών 

τής Ψυτταλείας-Κεράμου καί άναπτυχθώσιν έν αύτοϊς, τό πλεονέκτημα 

τής πλειονότητος θά ίσχυε δι' αύτάς, αΐτινες έπί πλέον είχον έλαφρο-

τέρας καί βαρύτερον ώπλισμένας δι' ανδρών τριήρεις. Πρός πρόληψιν 

ακριβώς τούτων έξέλεξεν ώς πεδίον της μάχης τό στενόν στόμιον τής 

Ψυτταλείας, ώστε νά άποκλείη είς τόν πολέμιον τήν παράταξιν ολοκλήρου 

τού στόλου του πρός μάχην καί χειρισμόν ευχερή πρός έμβολήν. Ένώ 

δέ ό εχθρός διδαχθείς έκ τοΰ Αρτεμισίου περί της ικανότητος τών 

Ελλήνων πρός έμβολήν πιθανόν ίνα άποκλείση αύτοϊς τό πλεονέκτημα 

τοϋτο νά επιθυμεί μάλλον πεζομαχίαν, τουναντίον διά τής εκλογής τής 

θέσεως ταύτης, ή οποία ώς έν Άρτεμισίω συνήθως άνήκεν είς τούς 

"Ελληνας, ό Θεμιστοκλής αυτός μέν, παρατάσσων άλόκληρον σχεδόν τόν 

στόλον του, είχεν έν τή όπισθεν λεκάνη χώρον πρός έμβολήν, τουναν

τίον δέ ό εχθρός έστερεΐτο τοϋ απαραιτήτου χώρου πρός τοΰτο ιδία έκ 

τής συσωρεύσεως τών επερχομένων όλονέν πλοίων, ήν έπηκολούθουν 

συγκρούσεις μεταξύ τών ίδιων περσικών πλοίων. 

Ή τοιαύτη ήν εξαίρει ό L e a k e 1 εκλογή τής θέσεως, άποκλείουσα 

την πεζομαχίαν καί άποστεροΰσα τούς Πέρσας τοΰ χώρου πρός χειρι-

1 Τορ. of Athens vol. ΙΙ app. ΙΙ p. 241 
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σμόν, ον τουναντίον επέτρεπε τοις "Ελλησιν, έπί πλέον μετέστρεφεν 

ώς έκ τής άντιπνοίας κατ' αυτών τό πλεονέκτημα τοΰ ύψους τών περ

σικών τριηρών καί επομένως της άφ' υψηλότερου μάχης 1 όσον και τής 

ταχύτητος. Διότι ή άντίπνοια αύτη καί τήν ταχύτητα έμείου καϊ καθί

στα ταυτοχρόνως δυσκυβερνήτους τάς περσικάς τριήρεις. 

Ούτω διά τής εκλογής τής θέσεως πάντα τά πλεονεκτήματα έκτος 

τής πλειονότητος μαχητών καϊ πλοίων τών Περσών έξουδετερώθησαν. 

τουναντίον δέ έξησκήθη υπέρ τών Ελλήνων πάσα ή σπουδαιότης τών 

υπέρ αυτών πλεονεκτημάτων 2. 

49. Καϊ τό άπομένον όμως διά τούς Πέρσας πλεονέκτημα τής πλειο-

νότητος μαχητών καί πλοίων κατήργησεν ή τοιαύτη εκλογή τής θέσεως. 

Διότι διά της τοιαύτης εκλογής τής θέσεως κατέστη δυνατή άφ' ενός 

μέν ή συγκέντρωσις πασών τών ελληνικών δυνάμεων, άφ' ετέρου δέ ό 

κατατεμαχισμός τών τοΰ έχθροΰ, Οπερ κατόπιν απετέλεσε σπουδαίαν 

αρχήν τής ναυτικής τακτικής, καί έθεωρήθη ώς έν τών αιωνίων αξιωμά

των αυτής 3 . Ό Θεμιστοκλής δέν επέτρεψε τήν άντιπαράταξιν ολοκλήρου 

τοΰ περσικοΰ στόλου, άλλά διά τής τοιαύτης εκλογής τής θέσεως κατε-

ναυμάχει τμηματικώς αυτόν, τήν πρώτην δηλαδή, τήν δευτέραν κλπ. 

γραμμήν αυτών, έφαρμόζων, ώς ημείς τουλάχιστον φρονοΰμεν, λεληθό-

τως τήν αρχήν τοΰ κατατεμαχισμού τών εχθρικών δυνάμεων, ήν αιώνας 

αναμφιβόλως κατόπιν ο συγγραφεύς τοΰ χειρογράφου τής Ναυτικής 

Τακτικής τής Άμβροσιανής βιβλιοθήκης αναγράφει ώς μίαν τών αρχών 

αυτής. Έπεδίωκον δέ τόν κατατεμαχισμόν τοϋτον κατά τόν μνημονευ

θέντα συγγραφέα, επιτιθέμενοι κατά τών εχθρικών δυνάμεων είτε «όταν 

έκ διαφόρων τόπων μακράν αλλήλων άφεστηκότων είς αλλήλους συνέρ-

χωντα ι» 4 , εΐτε επιτιθέμενοι αύτοίς Οταν εύρίσκωνται έν στενώ. «Τινές 

δέ τούτων τοις μέν πρότερον τοις δ' ύστερον συμπλακέντες αμφοτέ

ρων κατηγωνίσαντο». Καί εάν μέν ή γνώμη αύτη τού άγνωστου συγ

γραφέως έκπροσωπή τήν τακτικήν τού κωπήρους ναυτικοΰ, ιδού έν 

έτι συμπέρασμα υπέρ ημών. Εάν δέ, ώς είναι πιθανώτερον, άφοΰ καϊ 

1 Πλουτ. θεμ. 14. 
2 Top. of Athens vol. ΙΙ app. ΙΙ p. 241. 

3 Commandant Ζ . . . et Η. Mondechant, Essai de Strategie navale 
1893. Introduction. 

4 Ίδέ επίσης Leon. Imp. Tactica. XX. 212. 
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αλλαχοΰ αναφέρει τόν περσικόν πόλεμον 1, έκ. τών ναυμαχιών τοΰ Θεμι 

στοκλέους ώς συμπεράσματα ήρύσθη ταύτην, φανερόν καθίσταται ότι 

ώς ήμεϊς καϊ εκείνος τήν ναυμαχίαν τής Σαλαμίνος άντελήφθημεν. 

Διότι αμφότερους τούτους τούς τρόπους τού κατατεμαχισμού τών εχθρι

κών δυνάμεων έφήρμοσεν ό Θεμιστοκλής, τήν μέν πρώτην έν Ά ρ τ ε μ ι -

σίω, διδάσκων οτι «συμφέρει άεί τω συντεταγμένω πλείν έπί τούς πολε

μίους" ούτω γάρ αυτούς πλεονεκτήσειν άθρόαις ταϊς ναυσίν επιπλέοντας 

τοϊς διά τήν ταραχήν διεσπασμένην έχουσι τήν τάξιν ώς άν έκ πολλών 

καί διεστηκότων λιμένων έκπλέουσι» 2, τήν δέ δευτέραν έν Σαλαμϊνι, 

ένθα διά τής εκλογής τού πεδίου παρά τό στενόν στόμιον τής Ψ υ τ α -

λείας δέν έπέτρεψεν είς τόν έχθρόν τήν κατά μείζονας μονάδας είσοδόν 

του είς τήν μάχην, άλλά μόνον τήν κατά τμήματα παρουσίασίν του, τά 

οποία αυτός, δι ' Ολου τού στόλου του συνέτριβε. «Τό γάρ έν στενώ ναυ-

μαχέειν πρός ήμέων εστίν, έν εύρυχωρίη δέ πρός εκείνων» καί «εί άνα-

πεπταμένω έν πελάγει ναυμαχήσης τό ήκιστα ήμίν σύμφορον έστιν, νέας 

έχουσι βαρυτέρας καί κατ' αριθμόν έλάσσονας»3. 

Τής αρχής δέ ταύτης τού κατατεμαχισμού τών εχθρικών δυνάμεων, 

ήν τοσάκις έπί τής εποχής τής ιστιοφόρου ναυτιλίας μετά πολλούς τουτέ

στιν αιώνας ό N e l s o n , ό R o d n e y , ό Suf f ren έφήρμωσαν, διασπώντες 

τήν έχθρικήν τάξιν καί επιτιθέμενοι κατά τού άποτμηθέντος μέρους 

αυτής έν ω χρόνω διά τής επικαίρου εκλογής τής πρός τόν άνεμον 

θέσεως των άπέκλειον τήν έκ τής λοιπής εχθρικής παρατάξεως συνδρο-

μήν, δικαίως, λέγομεν, τής αρχής ταύτης εισηγητής δύναται νά θεω-

ρηθή ό Θεμιστολής, ώς ό Φορμίων δύναται νά θεωρηθή είς τών προδρό

μων τής τακτικής τών σημερινών στολών. 

• Ανθυποπλοίαρχος ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ. ΡΕΔΙΑΔΗΣ, Β. .V. 

1 Χειρ. Άμ.6ρ. Βιβλ.—Ναυτ· Τακτ. σελ. 56. 
2 Διόδ. XI 12. 
3 "HpoS. VIII 60 α καί β· 

Τ Α Τ Ω Ν Β Α Υ Α Ρ Ω Ν Φ Ι Λ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι 
Κ Α Τ Α Τ Α Ε Τ Η 1 8 2 6 — 1 8 2 9 

« 

ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

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

Ό τελευταίος ούτος, ον μετά πολλάς αναζητήσεις άνεκάλυψα τέλος 
έν Αίγίνη, ένθα άπέζη πωλών σκουφους, έμελλε νά φέρη μεθ' εαυτού 
καί νά μεταχειρισθή είς τήν ύπηρεσίαν του λιμένος έν Ναυπλίω άβα
θες πλοιάριον, όπερ έσκόπει μέν ό στρατηγός Τζώρτς νά συμπαραλάβη 
κατά τήν άποστολήν του κατά τοϋ Δραγαμεστίου ή Αστακού, όπερ 
όμως έμεινε παρά τήν άκτήν έν Κεγχρεαίς εγγύς τοϋ ισθμού τής Κορίν
θου, υπέρ ον έμελλε νά διαπεραιωθή. Ό κόμης Καποδίστριας, όστις έν 
τώ μεταξύ έπανέκαμψεν είς Αίγιναν, έδωκε 600 γρόσια τω πλοιαρχώ 
Θεοδώρω Μαθιώ διά τάς ένδεχομένας δαπανάς τής επισκευής τού βλά-
βην ύποστάντος πλοιαρίου καί τής μετακομίσεως αύτοΰ. 

Ό καπετάν Θεόδωρος επεχείρησε τό έργον του μετά τίνων γνωρίμων 
καί συγγενών καί ύστερον έζήτει νά άποδώση είς τόν Κυβερνήτην τό 
ύπόλοιπον τών χρημάτων, έξ ών μόνον μικρότατον μέρος κατανήλωσε, 
δέν ήδύνατο όμως νά πλησίαση πρός αυτόν. Τέλος συνηντήθη μετά τοϋ 
Κυβερνήτου καθ' όδόν, όστις είπεν αύτώ' « Α , καπετάν Θοδωρή, τί 
κάμεις ακόμη αύτοΰ, ό συνταγματάρχης σέ περιμένει άνυπομόνως», 
πρός ο ό αγαθός πλοίαρχος άπεκρίθη" «Έπρεπε πρώτον νά αποδώσω είς 
τήν ' Υ μ . Έξοχότητα τό ύπόλοιπον τών χρημάτων τών έμπιστευθέν-
των είς έμέ, άλλ' ουδείς θέλει νά παραλαβή αυτά έπί αποδείξει». «Δός 
μοι λοιπόν αυτά, φίλε, είπεν ό Κυβερνήτης, καί σπεϋσον είς Ναύπλιον». 
Τότε στραφείς ό Καποδίστριας πρός τόν άδελφόν του Βιάρον συνο-

1 Συνέχεια· ϊδε σελ. 184. 

39 
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δεύοντα αυτόν καί διηγηθέντα μοι κατόπιν τοΰτο, είπεν «Αυτό είναι 
σπάνιον πράγμα, άλλ' ό συνταγματάρχης "Αϊδεκ ήξεύρει τους ανθρώ
πους του». 

Τότε λοιπόν τό τελωνεϊόν μου εύρίσκετο είς καλάς χείρας. Ό λιμε

νάρχης έξήταζε τά καταπλεοντα πλοία καί διέταξε νά λαμβάνη σημειώ

σεις τών έκφορτωθησομένων καί τελωνισθησομένων άντικειμενων αύται 

έφέροντο είς τό τελωνεϊόν πρός έξέλεγξιν, είτα δέ έπληρώνετο τό τελος 

κατά τήν ύπάρχουσαν διατίμησιν καί έδίδετο ή άπόδειξις τώ πλοίω 

άποκοπτομένη άπό τοΰ στελέχους, ισχύουσα δέ έν πάσι τοις λιμέσι τοΰ 

'Αργολικοΰ κόλπου καί έν ταϊς νήσοις. 

Οί έκμισθωταί τών τελωνείων συνείθιζον πρότερον νά ποιώσιν έκπτω-

σιν άπό τής αρχικής διατιμήσεως, ήτοι νά ποιώσι τάς καλουμένας 

παραχωρήσεις Οπως παρακινώσι τούς ίδιοκτήτας τών πλοίων νά έκφορ-

τώνωσιν έν τοις ιδίοις λιμέσι, καί με συνεβούλευσαν νά πράξω ομοίως, 

όπως μή ϊδω έρημούμενον τόν λιμένα μου. Απέκρουσα όμως τήν πρό-

τασιν ταύτην παρατηρών ότι έγώ τουναντίον ώφειλον νά αυξήσω τά 

τέλη κατά τήν διατίμησιν τήν πάντως κακώς ύπολογισθεϊσαν, διότι 

άλλως ούδ'έγώ απέναντι τής κυβερνήσεως ήδυνάμην ν' αποδείξω δι' 

ασφαλών αριθμών τούς λογαριασμούς μου, καί ούτω νά προφυλάξω τήν 

τιμήν μου άπό τής συκοφαντίας ούδ' οί υπάλληλοι μου απέναντι έμοΰ. 

"Ωσαύτως ό κ. Μανιάρης μέ ήρώτησεν άν έπρεπε νά τελωνίζη αυστη

ρώς κατά τήν διατίμησιν ή νά ποιή έκπτωσιν, άνέκραξε δέ περιχαρής 

οτε κατένευσα είς τό πρώτον «Δόξα τώ θεώ, ότι δύναμαι τοΰ λοιπού 

νά διαχειρίζωμαι τά πράγματα ώς τίμιος άνθρωπος ». 

Τό αποτέλεσμα υπήρξε λίαν εύνοίκόν, διότι ό τελωνικός φόρος, 

όστις πρότερον έξεμισθοΰτο όλιγώτερον τών 30 χιλιάδων γροσιών, άπέ-

φερεν ύπό τήν διαχείρισίν του έν διαστήματι 12 μηνών 55 χιλιάδας, 

όπερ ητο πολύ λαμβανομένου ύπ' όψιν Οτι 4 μήνες έκ τούτων άπέφερον 

πολύ ολίγα ένεκα τής τότε έν Πελοποννήσω ένσκηψάσης πανώλους, οτε 

τό Ναύπλιον ήτο άποκεκλεισμένον άπ' αυτής. 

Δέν ήδυνήθην ποτέ νά έξακριβώσω άν ή πανώλης αύτη ήτο πραγ

ματική, ή άν διέσπειρον τόν φόβον περί αύτης έκ λόγων ούς αγνοώ, 

όπως παράσχωσι πράγματα είς τήν κυβέρνησιν πάντως Ομως αί κατα-

στροφαί δέν ήσαν μεγάλαι. 

"Οτε ήλθεν ή διαταγή νά άποκλεισθώμεν, συνεκλήθη επιτροπεία, έν ή 

έκτος τοΰ πολιτικού διοικητοΰ καί άλλων προκρίτων παρεκαθήμην καί 
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έγώ καί συνεψήφιζον. Εις τών κυρίων προεστώτων προέτεινε νά έκπέμ-
ψωμεν έμπίστους ανθρώπους μέλλοντας νά φροντισωσι περί αγοράς τρο
φίμων καί νά άναλάβωσιν ούτω τήν τροφοδότησιν της πόλεως. Τό σχέ-
διον τοΰτο θά έπετύγχανε καί ό μέν εργολάβος ήθελεν αποκομίσει ώραϊον 
κερδάριον, ημείς δέ τουναντίον ήθέλομεν ζήσει αρκούντως δαπανηρώς, 
άν μή διά τής αρνησικυρίας μου άνέτρεπον τά εύμορφα ταύτα σχέδια 
καί άν μή έδήλουν οτι ό επισιτισμός θά μένη ελεύθερος μέχρι τής ζώνης 
τοϋ αποκλεισμού καί θά παραλαμβάνωνται εκείθεν τά τρόφιμα μετά τών 
προφυλακτικών μέτρων κατά τάς ύγειονομικάς διατάξεις. 

Έπεθύμουν νά κατασκευασθή καί νά φρουρήται ό καταβασμος καί 
ωσαύτως νά λάβω έξασφαλιστικά μέτρα ώς πρός τά χωριστά φρούρια. 
Επειδή έφαίνοντο αμφιβάλλοντες μήπως δέν έλθωσιν εκείθεν τά τρό

φιμα, επέμεινα ύποδηλών τήν ανωτέρω ύποψίαν μου περί τούτου, ήτοι 
έζήτησα νά δοκιμάσω τήν όδόν ταύτην, όπερ καί έγένετο παραδεκτόν. 

Έπεσκεύασα τόν καταβαθμόν έν τώ λιμένι καί ούτως έζήσαμεν κατά 
τούς μήνας τής καθάρσεως ουχί δαπανηρότερον ή πρότερον. Ή καθα-
ρειότης ή έπικρατοΰσα ήδη έν τή πόλει είχεν αποτέλεσμα ότι εντός τών 
4 μηνών τής καθάρσεως μόνον 11 άτομα άπέθανον έν Ναυπλίω, τό 
πλείστον βρέφη καί γέροντες, ένώ οτε άνέλαβον τήν διοίκησιν τοσοϋτοι 
σχεδόν καθ' έκάστην έκηδεύοντο.Ό πληθυσμός βεβαίως τότε ητο πλέον 
τοϋ διπλασίου ή νΰν, άλλ' ή αναλογία υπήρξε τοσούτον ευνοϊκή ώστε 
έγραφον τώ Κυβερνήτη" «Πιστεύω ότι οί άνθρωποι δέν άποθνήσκουσιν 
ένταΰθα, διότι θέλουσι νά μή πιστευθή ότι άπέθανον έκ πανώλους». 

Διαρκούσης τής καθάρσεως έστειλε μοι έκ Κρήτης ό οπλαρχηγός 
Χατζή Μιχάλης αίχμάλωτον Όθωμανίδα, ήν έτοποθέτησα παρά γυναικί 
τινι έν τώ προαστείω- μετ ' ού πολύ έγνώρισεν "Ελληνα όστις ηθέλησε 
νά νυμφευθή αυτήν. Μετά τήν αίτηθεϊσαν παρ'έμοϋ άδειαν προέβησαν 
είς γάμον, καθ' όν έδωκα μικράν τινα προίκα - ουδέποτε όμως είδον τό 
δώρον τοΰτο τοΰ Χατζή Μιχάλη. 

Έν τοσούτω ήσχολούμην περί τήν ΐδρυσιν στρατιωτικής σχολής έν 
Ναυπλίω, δπου ήθελον νά έκπαιδεύωνται τά τέκνα τών οπλαρχηγών 
καί τών προεστώτων, έν μέρει όπως έχω τά μειράκια ταΰτα ώς ομή
ρους πως τής διαγωγής τών συγγενών των. Ό κόμης Καποδίστριας 
περί πολλοΰ ποιούμενος τό ίδρυμα τοΰτο έδωκεν αύτω τό όνομα τών 
Ευελπίδων. Κατ ' αρχάς ουδείς τών προκρίτων ήθελε νά εϊσαγάγη τόν 
υίόν του είς τήν στρατιωτικήν σχολήν, καί μάλιστα ήναγκαζόμην νά 
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πληρώνω τους γονείς καί νά αποπέμπω πολλούς παϊδας μή θελοντας 
νά ώσιν εύτακτοι. Ή ζωηρά ομως και υγιής όψις τών παίδων και ή 
κομψή στολή αυτών προσείλκυσαν τό ενδιαφέρον υπέρ αυτής, ήτις κατά 
τήν άναχώρησίν μου ήρίθμει 40 μαθητάς ύπό 4 αξιωματικούς καί 8 
διδασκάλους. Μετά πλείονας άποτυχούσας απόπειρας έτυχε τέλους δρα
στήριου διευθυντού, τού λοχαγού Pauz ie , του έκ τοϋ γαλλικού στρα
τού είς τό έλληνικόν προσκαίρως μεταστάντος, προβιβασθέντος δέ είς 
άντισυνταγματάρχην. 

Κατ ' Άπρίλιον ήλθεν ό στρατάρχης Μαιζών εις Ναύπλιον. 'Έδρα-
μον έφιππος είς ύπάντησίν του μέχρι τής Τίρυνθος μετ' αποσπάσματος 
ιππικού, άλλά μετά πολλοΰ κόπου άτε ών εισέτι καταβεβλημένος έκ 
τής ασθενείας μου. Ό στρατάρχης έδέξατό με ευγενώς, άλλά ψυχρώς. 
Φαίνεται ότι πάν ό,τι έπαινετικόν άνεφερεν αύτώ ό αρχηγός τοϋ επι
τελείου του αντιστράτηγος D u r r i c i e u περί έμοΰ καί τής δράσεως μου 
έσμικρύνθη ύπό εκθέσεων έλθουσών άλλοθεν ούχ ήττον εύηρέστησεν 
αυτόν τό συνοδεΰόν με ίππικόν. 

"Οτε είσήλθομεν είς Ναύπλιον, τό φρούριον ύπεδέξατο αυτόν διά δέκα 
πέντε βολών τηλεβόλου. Τό πεζικόν, τό πυροβολικόν και οί Ευέλπιδες 
παρετάχθησαν καί έχαιρέτισαν τόν στρατάρχην, Οστις παρήλασε πρό 
τών τάξεων έφιππος καί φαιδρυνόμενος είπε στραφείς πρός με" «Ευρί
σκω ταΰτα υπέρ τάς προσδοκίας μου » καί ρίπτων όργίλον βλέμμα έπί 
τών περί αυτόν κυρίων έξηκολούθησεν «Οί στρατιώται δέν είναι παιδία 
ή ρακένδυτοι ανάπηροι, ώς μοι παρεστάθη. Ασμένως λίαν εξέρχομαι 
τής άπατης καί άν έγίνωσκον ταύτα ήθελον ήδη άπό τής Τίρυνθος 
σφίγξει τήν χείρα υμών, ώς νΰν πράττω, αγαπητέ μοι συνταγματάρχα». 

Άπεκρίθην τώ στρατάρχη ότι ώς παλαιός στρατιώτης έγίνωσκον 
καλώς, πόσον ό στρατός ούτος είναι έτι ελλιπής, άλλά παρεκάλουν τήν 
Α . Έ ξ . νά στάθμιση τά προσκόμματα, άτινα αντιτάσσονται κατά 
τοιούτων τακτικών οργανισμών ύπό τής χώρας καί τών ανθρώπων, 
πρός δέ ύπό τής ελλείψεως παντοίων μέσων, καθ' ών προσκομμάτων 
μόνον διά τής αγαθής βουλήσεως, υπομονής καί λογικότητος ήδύνατό 
τις βαθμηδόν ν' άντεπεξέλθη. 

"Οτε δέ ό στρατάρχης τέλος έπεθεώρησε τούς στρατώνας, τό όπλο-
στάσιον, τό στρατιωτικόν νοσοκομείον, τήν σχολήν τών Ευελπίδων, τήν 
στρατιωτικήν άποθήκην καί τήν κατάστασιν τοϋ φρουρίου, δέν έπαύετο 
έπαινών. 
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« "Ημην πολύ προκατειλημμένος καθ' υμών και τής ύμ. διαχειρί
σεως, άλλ' έψεύσθησαν οί εϊπόντες μοι ταΰτα. Ή γαλλική κυβέρνησις 
έδωκε μοι πλήρη έξουσίαν νά καταβάλω υπέρ τών στρατιωτικών τακτ ι 
κών οργανισμών έν Ε λ λ ά δ ι σπουδαία βοηθήματα, άτινα μέχρι τούδε 
κατεκράτησα έξ υποψίας πρός υμάς. Ταΰτα λοιπόν παρευθύς θά τεθώ-
σιν είς τήν ύμ. διάθεσιν. Είσθε ευχαριστημένος έκ τής τοιαύτης ικα
νοποιήσεως ;» 

Συνεκινήθην έκ τοϋ εγκαρδίου τών λόγων τούτων καί ηΰχαρίστησα έν 
ονόματι τής Ελλάδος. "Οτε δέ μετ' ολίγον άνεκοίνωσα αύτώ τήν άπό-
φασίν μου τήν ύπαγορευθείσαν ύπό απαραιτήτων λόγων υγείας να, 
καταλίπω τήν Ε λ λ ά δ α , έζήτησε παντί τρόπω νά καταπολέμηση ταύ
την, τελευτών δέ προσηνέχθη όπως μοι παραδώση παρευθύς πλήν τών 
100 χιλ. φράγκων κατά μήνα καί τά έν τω μεταξύ χρόνω είς 500 χιλ. 
φράγκα άνελθόντα χρήματα (pour vous mettre a votre aise, ώς 
κυριολεκτικώς έξεφράσθη γαλλιστί), άν ήθελον νά συνεχίσω τό έργον 
μου. "Ηλγουν μή δυνάμενος ν' ανταποκριθώ πρός τήν έγκάρδιον ταύτην 
καί άξιότιμον παρακέλευσιν, διότι ή βαθέως κλονισθεϊσα υγεία μου 
καθίστα προφανώς αδύνατον τήν ένεργόν εξακολούθησιν τής υπηρεσίας 
μου καί έκτος τών σωματικών παθήσεων μου ηΰξήθη προσέτι καί ή 
ηθική βάσανος έν έμοί νά βλέπω φθίνον τό έργον μου, ένώ ύπήρχον νΰν 
μείζονα μέσα, ένεκα τής ελλείψεως προσωπικής εποπτείας, ήτις έν τή 
χώρα ταύτη ήτο απολύτως αναγκαία. 

'Εξέφρασσα ταΰτα πάντα τώ στρατάρχη, όστις τέλος ουδέν είχε νά 
άντιτείνη. 

Προς τιμήν αυτού εδόθησαν πολλοί χοροί ΐκανώς ωραίοι ώς πρός τήν 

τότε κατάστασιν τής Ελλάδος, οϊτινες έδείκνυον βεβαίως σπουδαίαν 

πρόοδον ώς πρός τόν εύρωπαϊκόν βίον συγκρινόμενοι πρός τόν χορόν 

εκείνον, ον έδωκαν ποτε έπί τή αναχωρήσει τοϋ Ίβραήμ πασσά έξ 

Ελλάδος καϊ καθ' ον οί οπλαρχηγοί καί οί προεστώτες επέμειναν έν 

τώ αύστηρώ χωρισμώ τών χορευόντων φύλων, διότι εύρισκον άνυπό-

φορον νά βλέπωσι τάς γυναίκας καί τάς θυγατέρας αυτών νά στροβιλί-

ζωσιν έν ταίς άγκάλαις ξένων ανδρών. Αί γυναίκες όμως έχειραφετή-

θησαν ταχύτερον κατά τόν ίματισμόν καί τά έθιμα. 

Κατέπεισα λοιπόν καί τόν κυβερνήτην περί τοϋ απολύτως αδυνάτου 

τής μακροτέρας παραμονής μου έν Ε λ λ ά δ ι , ένθα άλλως έμελλον τελείως 

νά καταστραφώ, καί άφ' ού ήλθομεν είς τό ζήτημα τών προσώπων είς 
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ά εκείνος έμελλε νά άναθέση τά πολλαπλοί ύπουργήματα, άτινα είχον 

συγκεντρώσει έν έμοί, άλλ' άτινα ένεκα πολλών λόγων δέν ήδύναντο 

πάλιν νά δοθώσιν είς έν πρόσωπον, ένεχείρισα αύτώ τήν έπισυνημμένην 

έκθεσίν μου 1 περί τής δράσεως και ενεργείας έμού τε και τών συντρόφων 

μου έν Ελλάδ ι άπό τού χρόνου τής παραλαβής τών ποικίλων ύπουρ-

γημάτων δι' ών ούτος μέ είχε περιβάλει. Τήν έκθεσιν ταύτην ό Κυβερ

νήτης άνεκοίνωσε τή έν τώ μεταξύ συγκροτηθείση εθνική συνελεύσει τού 

"Αργούς μετά τήν τροποποίησιν ή καί παράλειψιν παραγράφων τινών 

δυσπέπτων δι' ελληνικούς στομάχους άλλ' αληθών, είς ήν συνέλευσιν καί 

ή αρτισύστατος στρατιωτική μουσική μου μετέβη πρός πανηγυρικήν 

έναρξιν τής εθνοσυνελεύσεως ταύτης. 

Χαρακτηριστικόν είναι ότι οί κύριοι ούτοι εξέφρασαν μοι χάριτας έπί 

ταϊς ύπηρεσίαις μου δι' επιτροπείας παραληφθείσης έξ αυτών, δ ι ' ής 

όμως μόνον τάς εύκολωτάτας πασών τών έπιμόχθων εργασιών μου έξε-

θείαζον καί άνύψουν, ήτοι τήν διαχείρισιν τών τελωνείων έν τω 'Αργο-

λικώ κόλπω καί τήν έξ αυτής προσγενομένην μεγάλην αύξησιν τών 

δημοσίων προσόδων, διότι κατά τήν γνώμην αυτών (καί κατά τήν προ-

τέραν συνήθειαν) είχον πλήρες δικαίωμα νά ενθυλακώνω τό πλεόνασμα 

τής πρότερον τελωνικής εκμισθώσεως τής άντί γροσιών 30 χιλ. τό 

πολύ, ήτοι 500 χιλ. γροσιών. Ή ύψιστη λοιπόν άξια μου κατά τούς 

κυρίους τούτους ήτο ότι δέν ήμην κλέπτης 2 . 

1 Ή γαλλιστί γεγραμμένη έκθεσις αύτη, ώς δημοσιευθείσα άλλαχοϋ καί δή 
κατά μέγα μέρος έν τή «Ναυπλία» του κ. Μιχ. Λαμπρινίδου, παραλείπεται 
ενταύθα (Σ. Μ.) 

2 Ένταΰθα επιθυμώ νά παραθέσω έπεισόδιον χαρακτηρίζον τάς γνώμας τών 
τότε Ελλήνων. Έν συναναστροφή τινι τών προκρίτων έν Πόρω, όπου παρευ-
ρίσκοντο ωσαύτως ό γραμματεύς μου κ. Σηλίβεργος, κύριος τις έκ Κορίνθου 
"Ρέντης ονομαζόμενος, ούτινος τούς ανεψιούς είχον άρτι αποστείλει είς τό βασι-
λικόν εύπαιδευτήριον τού Μονάχου, έξεφράσθη ούτω. « Ό γραμματεύς Μούλος 
(περι τούτου πρβ. τό βιογοαφικόν σημείωμα κλπ. τού ανδρός ύπό Ιωάννου 
Βλαχογιάννη, έν "Αθήναις 1901. Σ. Μ.) υποθέτω ότι έχει ώραϊον εισόδημα 
διαχειριζόμενος τοσαύτα χρήματα»' πρός ο άλλος απήντησε" «Άν έγνώριζον 
πόσα διαχειρίζεται θά ελεγον βεβαίως τό ποσόν τούτο, διότι έκ τής αλλαγής 
τού νομίσματος και έκ τών κρατουμένων έν ταϊς πληρωμαϊς βεβαίως ωφελείται 
κατά 2 5 ° / ο » . Ό κ. Σηλίβεργος άπεκρίθη- « Ό συνάδελφος μου Ποϋλος έχει, 
ώς έγώ, τόν μηνιαϊον μισθόν του και μόνον 2 έπί τοις 1000 διά τήν άπώλειαν 
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Έν ταύτη τή περιστάσει ώνομάσθην στρατηγός. "Οτε ήμην παιδίον, 

μοι προεφήτευσαν ότι μετά 40 έτη θά γίνω στρατηγός· λοιπόν ήμην 

τοιούτος, άλλ' έπί ψιλώ ονόματι. Νϋν δέ προέβημεν μετά ζήλου είς 

παρασκευήν τής αναχωρήσεως ημών. Καί ό Schn iz le in έγένετο λοχα

γός καί ό R u e p p r e c h t αξιωματικός, αμφότεροι δέ ούτοι δέν ήθελον νά 

παραμείνωσιν έν Ελλάδι μακρότερον. Ό "Ρώσσος ναύαρχος "Αϋδεν 

είχε τήν καλωσύνην νά έπιτρέψη ήμίν τόν πλουν έπί τής φρεγάττας 

Αλεξάνδρας της κυβερνώμενης ύπό του γαμβρού του βαρώνου S c h l i -

penbach μέχρι Μελίτης, όπου ήθέλομεν ύποστή τήν κάθαρσιν ημών. 

Ούτω τή 23 Αυγούστου (ν) 1829, άφ' ού συνέστησα τώ Κυβερνήτη 

πάντας ους έγνώρισα άνδρας δραστήριους και χρηστούς, κατελίπομεν 

τό Ναύπλιον καί τήν Ελλάδα χώραν, ένθα έπί τρία σχεδόν έτη έδρασα 

καί ικανά αγαθά έδημιούργησα κατά τήν στερράν πεποίθησίν μου. 

Ή επιδοκιμασία τών χρηστών καί νουνεχών ήτο ή αμοιβή τού υπέρ 

τής Ελλάδος θυσιασθέντος χρόνου καί τής καταστροφής τής υγείας μου, 

ώς καί ή έλπίς ότι ήδύνατο νά άνυψωθή ποτε έπί τών ασθενών έτι θεμε

λίων ευμέγεθες πολιτειακόν οικοδόμημα μέλλον νά παραλαβή καί νά 

προστατεύη τά λείψανα τοϋ ελληνικού έθνους. Έ ν τούτοις ικανοί πόλε

μοι πρέπει έτι νά γίνωσι κατ ' αυτών τών έκτουρκισθέντων "Ελλήνων, 

οΐτινες μόλις μετά γενεάς έξευγενισθέντες διά τής περισυλλογής ύπό πάσαν 

έποψιν θά δυνηθώσι νά άναπτυχθώσιν είς αληθείς ελευθέρους πολίτας τής 

ευρωπαϊκής πολιτικής ομοσπονδίας, διότι ή ιδιοτέλεια, ή άπατη καί ή 

έπί τών τουρκικών νομισμάτων, καί φυλάττεται πολύ τού νά λάβη άλλο τι. 
Είναι χρηστός άνήρ, άλλως πρό πολλού ήθελεν αποδιώξει αυτόν ό συνταγμα
τάρχης, όστις επιβλέπει καί είναι αυστηρός». «Λοιπόν καί ό συνταγμαιάρχης 
θά άπολαμβάνη τι έκ τούτων», έξηκολούθησεν ό συνδιαλεγόμενος, πρός ον ό κ. 
Σηλίβεργος απήντησε· «Πρόσεχε μή μάθη τούς λόγους τούτους ό συνταγμα
τάρχης, διότι τότε θά προσενεχθή κακώς πρός υμάς». «Λοιπόν άν δέν λαμβάνη 
τι , θά είναι βεβαίως πάμπλουτος, ώστε ούδενός πράγματος νά έχη ανάγκην». 
Έπί τή άρνήσει τής υποθέσεως ταύτης καί τή διαβεβαιώσει ότι άκρως λιτώς 
ζώ και μόνον έκ τού μισθού μου, οί κύριοι ούτοι άπεφήναντο τότε ότι ή έχω 
τούς θησαυρούς τού βασιλέως τής Βαυαρίας εις τήν διάθεσίν μου ή είμαι παρά-
φρων' ούδεμίαν δέ Ίδέαν είχον Οτι δύναται τις νά ή τίμιος άνθρωπος.Έμαθον 
τήν διαλεξιν ταύτην διά τού γραμματέως μου Πούλου, είς ον άνεκοίνωσε ταύτα 
ό κ. Σηλίβεργος καϊ οστις μοι εξέφρασε τά παράπονα του. Εδωκα αυτώ γελών 
τήν συμβουλήν νά μείνη τίμιος άνθρωπος καϊ νά άφήση τούς ανθρώπους νά φλυα-
ρώσιν, ώς έβλεπε καί έμέ πράττοντα. 
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υστεροβουλία, πρός δέ αυτή ή δειλία είναι μέχρι τοϋ νΰν οί χείριστοι 
αυτών εχθροί καί αί έθνικαί αύται κακιαι αί έν μέρει μέν ιδιοφυείς, έν 
μέρει δέ μεγάλω άντληθεϊσαι έκ τής μακράς κτηνώδους πιεσεως δύνανται 
μόνον διά τού χρόνου καί τής βελτίονος ανατροφής νά έλαττωθώσιν, ϊσως 
δέ καί νά έξαλειφθώσιν. Έπειτα όμως τό έθνος τούτο τό πλουσίως πεπροι-
κισμένον ύπό σωματικών καί πνευματικών χαρισμάτων θά εκπλήρωση 
τόν προορισμόν αύτοΰ, ύπό τόν ώραϊον ούρανόν καί ένεκα τής ευνοϊκής 
θέσεως τής χώρας, καί θά καταλάβη ένδόξως τήν θέσιν τοϋ σαθρού τουρ
κικού κράτους τοϋ δυνηθέντος έκ τής έλεεινότητος τής αρχαίας βυζαντια-
κής πολιτικής καϊ έκ τής αφροσύνης τής Δύσεως νά είσδυση είς τάς 
μάλιστα πεπροικισμένας ύπό τής φύσεως χώρας τής Ευρώπης καί νά 
υποδούλωση έπί αιώνας τήν Άνατολήν, ένθα ουδέν άλλο ίχνος θά άφήση 
ή ερείπια, ρύπον καϊ σκοτισμόν'. 

Ένταΰθα λήγει ή πρώτη Ελληνική περίοδος τής βιογραφίας μου έν 
ή πολλά άφήκα άθικτα, διότι οί φάκελοι τής επισήμου καί τής ιδιαιτέ
ρας αλληλογραφίας μου έπικυροΰσι τά διηγηθέντα καί δύνανται νά συμ-
πληρώσωσι τά ένταΰθα χάσματα. 

Σιωπώ δέ περί τής δευτέρας περιόδου τής δράσεως μου, οτε ήμην 
μέλος τής αντιβασιλείας έν Ελλάδι τή νΰν διά συνθηκών συνταχθείση 
είς βασίλειον ύπό τήν προστασίαν τής 'Ρωσσίας, Γαλλίας καί Αγγλίας, 
διότι ένώ ή πρώτη παριστά κατά τό μάλλον ή ήττον τά αποτελέσματα 
τής ίδιας μου δράσεως καί συμπεριφοράς, τά τοΰ χρόνου τής αντιβασι
λείας είναι προϊόντα τών αποφάσεων τής πλειονοψηφίας. Παρατηρώ μό
νον ένταΰθα Οτι ήδη έν Νεαπόλει ών, ότε αί προστάτιδες δυνάμεις άπηυ-
θύνθησαν πρός τήν Α . Μ . τόν βασιλέα τής Βαυαρίας όπως προσφέρωσι 
τό στέμμα τής Ελλάδος είς ήγεμονόπαιδα τοϋ Βιττελσβαχικοΰ οίκου, 
εξέφρασα γραπτώς τε καί προφορικώς τώ βασιλεϊ Λουδοβίκω τήν γνώμην 
μ ο υ 2 τήν βασιζομένην έπί τής γνώσεως τοΰ τόπου καί τών κατοίκων, 
τότε μόνον νά άποδεχθή τό δώρον τοϋτο, έάν τά όρια τοΰ νέου κράτους 
έκταθώσι πρός Β. μεταξύ "Αρτης καί Βώλου, ή Κρήτη και αί νήσοι 
προστεθώσι καί 40 εκατομμύρια φράγκων παραχωρηθώσιν άνευ τόκου 
διά τά πρώτα έξοδα εγκαταστάσεως. 

1 Ο τελευταίος έλληνο - τουρκικός πόλεμος δέν έπεκύρωσε τάς ελπίδας ταύ
τας τοϋ "Αϊδεκ (Σ. τής Συντάξεως τοϋ Μονάχου). 

2 Ένταΰθα δείκνυται ό "Αϊδεκ λίαν προβλεπτικός πολιτικός άνήρ. (Σ. Σ. Μον.). 
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Ή Α . Μ . δέν συνεμερίσθη τήν γνώμην μου καί ύπέγραψεν. Ή γρα-
φίς δι' ής υπέγραψε πρόκειται έτι πρός θέαν έν ταϊς Ήνωμέναις συλλο-
γαϊς τοΰ Μονάχου - άλλά τά αποτελέσματα τής υπογραφής ταύτης 
κατεδείχθησαν ύστερον έν Ε λ λ ά δ ι . 

Όφείλω πρός τούτοις νά προσθέσω ότι ήδη πρό τής αναχωρήσεως 
τοΰ νεαρού βασιλέως καί τής αντιβασιλείας ήρξατο στρατολογουμένη 
ταξιαρχία έκ 4.500 Βαυαρών εθελοντών, αποτελούμενη έκ 4 ταγμάτων 
πεζικοΰ, 4 ίλών λογχοφόρων ιππέων, ειτα δέ πυροβολικού, εργατών καί 
στρατιωτών τοΰ μηχανικοΰ (ήν στρατολογίαν ή Βαυαρία ύπεχρεώθη νά 
έπιτρέψη καί νά παρατείνη έφ' όσον ήτο ανάγκη), ήθελε δέ διεξαχθή 
αύτη πληρέστατα, εί μή μηχανορραφίαι παρεκώλυον αυτήν, ώς ύστε
ρον έμαθον. 

Επειδή λοιπόν ένεκα τής στρατολογήσεως ταύτης τής άποτυχούσης 
ές οικτρών αφορμών ώφειλε νά σταλή είς Ελλάδα άμα τή αναχωρήσει 
τοϋ βασιλέως βασιλική Βαυαρική ταξιαρχία, καταδειχθείσης τής ανάγ
κης αξιόμαχου στρατιωτικής δυνάμεως καί κατ ' άπαίτησιν κυρίως τών 
προστάτιδων Δυνάμεων Ίνα άπαλλαχθή ή χώρα τοϋ Γαλλικοΰ στρα-
τοΰ (οπερ ιδία ή 'Ρωσσία έπεθύμει), άνευ ανάγκης έσπαταλήθησαν 
εκατομμύρια τινα άναλώμασι τής Ελλάδος χάριν τής ταξιαρχίας τ α ύ 
της, τής μισθοδοτουμένης ώς έν έμπολέμω καταστάσει, πλήν τών δαπα
νηρών εξόδων τής άφίξεως και επανόδου" τέλος Ομως παρ' Ολα ταύτα 
έξηκολούθησεν ή στρατολογία. 

Τ ά αίτια τής παρακωλύσεως τής στρατολογίας ένυπήρχον έν τώ 
φόβω, τή αδυναμία καί τή ματαιότητι τοΰ κόμητος "Αρμανσπεργ. Ό 
άνθρωπος ούτος, ου τήν άνύψωσιν είς πρόεδρον τής αντιβασιλείας ή A . M . 
μετά πολλάς αντιστάσεις παρεδέξατο τέλος τή έπιμόνω αιτήσει μου 
κυρίως είπε τώ κ. "Αβελ, Οστις επανέλαβε τούτο είς έμέ" « Ό "Αϊδεκ 

1 Ο βασιλεύς Λουδοβίκος έπ' οΰδενί λόγω ήθελε νά άκούση περί τής εκλο
γής τού κόμητος "Αρμανσπεργ, εις ον δέν είχεν έμπιστοσύνην και ον έμίσει. 
Μόνος ό βαρώνος Γκϊζε ϋπεστήριζε τήν γνωμην μου. Ούτος μέν έπεθύμει 
ν' απομακρύνη τόν κόμη τα έκ Βαυαρίας, έγώ δ' ένόμιζον ότι ή οικονομολογική 
καί διοικητική σοφία δι' ής έλαμπε καί έβρενθύετο έν τή Βαυαριχή βουλή ήτο 
γνήσια καί ότι ήτο ό άνήρ ό δυνάμενος νά υπηρέτηση τήν Ελλάδα πρό παν
τός άλλου έν τοις ζητήμασι τούτοις. Μόλις ύστερον έγένετό μοι δήλον Οτι ή 
σοφία αύτη άνηκε τοις κυρίοις "Αβελ καί Γράϊνερ. Ούτως έν τή άθωότητί μου 
παρέσχον κακόν δώρον τώ βασιλεϊ "Οθωνι καί τώ κράτει αυτού καί λίαν όψέ 
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διέτριψε τοσούτον έν Ελλάδ ι καί γινώσκει πάντα τά έκεϊ, άν λοιπόν 
κομίση μεθ' έαυτοΰ στρατεύματα άτινα συνέλεξε και έφ' ών έπομένως 
θά έχη ίδιάζουσαν ίσχύν, τότε ημείς θά είμεθα μηδέν πλησίον αύτοΰ». 
Έπρεπεν όθεν νά παρακωλυθή ή στρατολογία αύτη, όπερ καί έγένετο, 
έπί τή προφάσει ότι δέν ύπηρχον χρήματα. Τάς πρώτας δαπανάς τάς 
υπέρ τάς 3 χιλ. φλωρινίων κατεβαλον έγώ εκ τών περιορισμένων 
μέσων μου. 

Έ κ τών καθαρώς προσωπικών τούτων λόγων επεβλήθησαν είς τά 
οικονομικά τής πτωχής Ελλάδος τοιαΰτα βάρη 1 . 

Κατά μετάφρασιν εκ του Γερμανικού υπο Ν. Κωστή. 

κατενόησα τήν ακρίβειαν τ ή ς παρατηρήσεως τοϋ βασιλέως Λουδοβίκου είπόντος 
μοι κατά τήν άναχωρησίν μου' «Φοβούμαι μή τά έχητε κακά μετά τον κόμητος 
καί ετι χείρονα άν ή κυρία κόμησσα συναναχωρήση ». Καί παρ' Ολα ταύτα ήδυ-
νήθη ό κόμης νά διάσπαση τήν πλειονοψηφίαν τής αντιβασιλείας καί νά φέρη είς 
Αθήνας άντί τοϋ συμβούλου τής επικρατείας Μάουρερ έτερον σύμβουλον, Οστις 
έδήλου έκ τών προτέρων « Ουδέν εννοώ έξ όλης τής υποθέσεως καί είμαι 
ενταύθα μόνον όπως εξασφαλίζω τώ προέδρω τήν πλειονοψηφίαν». Τί δέ έφρόνει 
ό βασιλεύς Λουδοβίκος περί τοΰ νέου τούτου μέλους τής αντιβασιλείας, ενθυ
μούμαι κάλλιστα. 

' Τό χειρόγραφον εχει έν τέλει παρατήρησιν τινα τού Άϊδεκ περί τής συμ
μετοχής αυτού έν τοις διαβουλίοις περί τών νέων νομισμάτων τής Ελλάδος, 
καθ' ά έζήτει νά διατήρηση τόν παράν ώς ελάχιστον άνταλλακτικόν κερμάτιον 
άλλ' απέτυχε. 

Η Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 

TOΥ Π Α Π Α Λ Ε Ο Ν Τ Ο Σ Ι Γ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

"Εν τών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τής μεγαλεπήβολου πολιτείας 
τοΰ πάπα Λέοντος Ι Γ ' είναι καί ή πρός τήν Έλληνικήν Άνατολήν 
ύπό πολλάς επόψεις σπουδαία και αξιοσημείωτος αύτοΰ πολιτική. Είναι 
άναντίρρητον οτι ύπό καθόλου έποψιν ό Λέων Ι Γ ' είναι είς τών μεγί
στων παπών, άναγαγών είς ύψίστην περιωπήν τήν ήθικήν δύναμιν καί 
κΰρος της παπωσύνης καθ' άπαντα τόν κόσμον. Άνελθών είς τόν θρό-
νον τοΰ άκρου άρχιερέως καθ' ον χρόνον ένεκα τής έπί τοΰ Πίου θ ' 
καταλύσεως τής κοσμικής εξουσίας καί τοΰ κινήματος τών παλαιοκαθο-
λικών ή δύναμις τής παπικής αρχής έιραίνετο ταρασσομένη καί ή ένα
της τοΰ καθολικισμού απειλούμενη, ό δέ περίφημος τοΰ νέου Γερμανικοΰ 
κράτους καί τοΰ άρχιγραμματέως αύτοΰ εκκλησιαστικός πόλεμος, ό 
εύφήμως ύπό τών έν Γερμανία K u l t u r k a m p f κληθείς, έτάραττε δει-
νώς τήν έσωτερικήν είρήνην τής Εκκλησίας και ήπείλει τό ηθικόν αυτής 
κράτος, ώς διά θαύματος μετέβαλε ταχέως καϊ ολοσχερώς τήν τοιαύτην 
κατάστασιν τών πραγμάτων, καί άφοΰ έπανήγαγε τήν είρήνην καί ήνώρ-
θωσε τό κράτος τής Εκκλησίας νέαν διήνοιξεν όδόν μεγαλοφυούς καί 
μεγαλοπράγμονος είς πάσαν διεύθυνσιν πολιτείας. « Δέν πορευόμεθα 
πλέον είς Κανόσσαν ούτε σωματικώς ούτε πνευματικώς !» είχεν αναφω
νήσει τώ 1872 ό κρατερός άρχιγραμματεύς τής Γερμ. αυτοκρατορίας 
μεθ' υπερήφανου προκλήσεως πρός τόν Πίον θ ' . Καί ό'μως ό άρχιγραμ-
ματεύς ούτος έπί τοΰ Λέοντος Ι Γ ' έπορεύθη, ουχί μέν είς τό φρού-
ριον τής Κανόσσας, άλλά πάντως είς τό είρηνικόν Βατικανόν, ίνα 
ζητήση τήν έπεμβασιν τοΰ Πάπα είς τά εσωτερικά τής Γερμανίας Οπως 
ασφάλιση τή πολιτική αύτοΰ τήν πλειονοψηφίαν τοΰ κοινοβουλίου, 
κατά τρόπον δέ πρωτοφανώς παράδοξον προτεστάντης αυτοκράτωρ 
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Γερμανός, καί δή ό Γουλιέλμος Α ' , έξέφρασεν επισήμως έν αύτώ τω 
προς το Κοινοβούλιον λόγω ευχαριστίας προς τόν Πάπαν έπί τη ηθική 
υποστηρίξει, ήν παρεσχεν είς τήν κυβερνησιν αύτοΰ. Οί περίφημοι νόμοι 
τοΰ Μαίου κατελύθησαν' ή δύναμις τής καθολικής Εκκλησίας ήνωρθώθη 
έν Γερμανία, καί μετ' Ολίγον (1884) ή κραταιά Γερμανική κυβέρνησις 
περιελθούσα είς έριν πρός τήν Ίσπανίαν ένεκα τών Καρολινών νήσων, 
επικαλείται τήν μεσιτείαν τοΰ Λεοντος Ι Γ ' , άναγνωρίζουσα αυτόν ώς 
διαιτητήν έν ζητήματι καθαρώς πολιτικώ. Αυτός δέ ό Βίσμαρκ ώμολό-
γησεν ότι ούδενα γινώσκει έν Ευρώπη πολιτικον άνδρα είς τό ύψος τοΰ 
Λεοντος Ι Γ ' . Τό ηθικόν μεγαλεΐον καί ή πολιτική μεγαλοφυία τοΰ 
Λεοντος Ι Γ ' έφάνη και έν τή πρός τήν δημοκρατικήν Γαλλίαν πολιτική 
αυτού, οπότε άποκηρύξας τολμηρώς τήν άρχαίαν και οιονεί ίεράν θεω-
ρουμένην πολιτικήν τής εκκλησίας πρός τόν θρόνον, προετρεπε τον Γαλ-
λικόν κλήρον νά αναγνώριση ώς κυβερνησιν νόμιμον καί νά υποστήριξη 
τήν Δημοκρατίαν, αποφαινόμενος ότι τά σχήματα τής πολιτείας, είτε 
μοναρχικά εϊτε δημοκρατικά, είσιν έργα ανθρώπινα καί ούδεμίαν σχέσιν 
έχουσι πρός τό πνεύμα και τό κράτος τής 'Εκκκλησίας, όπερ αναγνω-
ρίζει μόνον τήν ίδεαν τής πολιτείας ανεξαρτήτως τού εξωτερικού αυτής 
τύπου. Ή δύναμις τής παπωσύνης διά τού Λέοντος Ι Γ ' κατέστη παρά 
πάσαις ταϊς κυβερνήσεσιν σεβαστή. Η 'Ρωσσία άνενέωσε τάς πρός τό 
Βατικανόν έπί τού Πίου Θ' διακοπείσας σχέσεις. Αύτη ή Κίνα έζή-
τησε νά συνάψη σχέσεις άμεσους πολιτικάς πρός τήν παπικήν αύλήν 
δεχόμενη άντιπρόσωπον τοΰ άκρου άρχιερέως και τοΰτον άναγνωρίζουσα 
ώς άρχηγόν καί προστάτην τών καθολικών. Απέτυχε δέ τό πράγμα 
μόνον ένεκα τής επιμόνου αντιρρήσεως τής Γαλλίας. 

Τοΰ Λέοντος Ι Γ ' αί βλέψεις καί ένέργειαι έξετάθησαν έφ' άπαντα 
τόν κόσμον καί έπί πάντα τά μεγάλα ζητήματα τοΰ κοινωνικού βίου 
καί τό πνεύμα τής παπικής πολιτείας καί δράσεως κατέστη πανταχού 
μετριοπαθές άμα και διαλλακτικόν. Τοιαύτη υπήρξε καί ή απέναντι 
τής Ελληνικής Ανατολής καί τής ανατολικής καθόλου Εκκλησίας 
πολιτεία τοΰ Λέοντος Ι Γ ' . 

Κύριος χαρακτήρ ιδιαίτερος τής πολιτείας ταύτης ειναι ή έκδή-

λωσις άπειρου θαυμασμού πρός τό ηθικόν μεγαλεΐον τής Ελληνικής 

Ανατολής ώς κοιτίδος τών φώτων και τής πνευματικής προόδου τής 

άνθρωπότητος, ίδια δέ ώς κοιτίδος τής χριστιανικής πίστεως καί χριστια

νικής παιδείας καί φιλοσοφίας, ώς πατρίδος πολυπληθέστατης χορείας 
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μεγάλων καί επιφανέστατων, έν έργοις, λόγοις καί διάνοια διαπρεψάν-
των πατέρων τής Εκκλησίας. 

Ή ανατολή αποτελεί κατά τόν Λέοντα Ι Γ ' ιστορικώς και ηθικώς μέγα 
κράτος χριστιανισμού καί χριστιανικής παιδεύσεως και φώτων, περιέ
χουσα τά λαμπρότατα τής Εκκλησίας κέντρα τά διαλάμψαντα έπί 
μακρόν έν τώ παρελθόντι καί προωρισμένα έν τώ μέλλοντι νά διαλάμψωσι 
πάλιν καί νά στηρίξωσι τό κράτος τοΰ χριστιανισμού, ένούμενα μετά τής 
όλης Εκκλησίας. Ουδέν λυπηρότερον καί θλιβερώτερον τώ Πάπα ή ή 
έξακολούθησις τοΰ μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως χωρισμού. Έν τώ 
πνεύματι τούτω έγράφη ιδίως ή εγκύκλιος τού 1895, έν ή ό άκρος 
αρχιερευς «φϊλοστόργως στρέφει τό βλέμμα αύτοΰ πρό πάντων πρός 
τήν Άνατολήν, έξ ής προήλθεν ή σωτηρία τοΰ ανθρωπίνου γένους». 
Έν πάση δέ τή πρός τήν Άνατολικήν Έκκλησίαν πολιτεία αύτοΰ ταύ
την ένεκαίνισεν ιδίως ό Λέων Ι Γ ' τήν όδόν, ότι έχώρισε τον παπισμόν 
καί νόν καθολικισμόν άπό τοΰ λατινισμοΰ. Ούχι έπικράτησις λατινισμοΰ, 
άλλ' ή ένότης τής Εκκλησίας υπεράνω πάσης άλλης διαφοράς, αναγνω
ριζομένης ώς υπέρτατης αρχής τής παπικής, διατηρουμένων δέ σώων 
καί ακεραίων πασών τών τελετών καί εθίμων τής Ανατολής εκκλησίας. 
'Υπ' αυτό τό πνεύμα εξεδόθη ή περίφημος εγκύκλιος κατά τήν χιλιετη
ρίδα τοΰ Μεθοδίου καί Κυρίλλου. "Οτε δέ τω 1888 έτελεϊτο έν Κιέβω ή 
χιλιετηρίς τών είς τόν Χριστιανισμόν προσόδου τών Ρώσσων καί ό περί
φημος σλαΰος καθολικός επίσκοπος τής Διακοβάρης Στροσσμάϋερ πέμ
πων συγχαρητήρια είς τήν έν Κιέβω συνελθοΰσαν όρθόδοξον Ρωσσικήν 
ίεραρχίαν έπετιμάτο επισήμως καί αυστηρώς ύπό τοΰ ήγεμόνος αυτού 
αύτοκράτορος τής Αυστρίας « ώς μετάσχων εορτής μηδεμίαν έχούσης 
σχέσιν πρός τήν καθολικήν Έκκλησίαν», ό Λέων Ι Γ ' έπεδοκίμαζε του
ναντίον τήν διαγωγήν τοΰ επισκόπου «ώς ούσης τής έν Κιέβω εορτής 
ούχι απλώς τοπικής ή εθνικής, άλλά εορτής χριστιανικής έπί γεγονότι 
διαφέροντι όλοκλήρω τή Χριστιανική Εκκλησία» . Έν ταϊς περί τών 
Ελλήνων ιδία καί τής Ελληνικής Ανατολής έκδηλώσεσιν αύτοΰ ό 
Λέων Ι Γ ' κηρύττεται οΰ μόνον θαυμαστής τοϋ ήθικοΰ μεγαλείου τοΰ 
Ελληνισμού, άλλά καί προστάτης καί υπέρμαχος τής εθνικής παιδεύ-
σεως τών καθολικών Ελλήνων. Και δέν έπραγματοποιήθησαν μέν τά 
τών ριζικωτέρων μεταρρυθμίσεων σχέδια τά άποδοθέντα έν άρχή είς τόν 
άκρον αρχιερέα τοΰτον περί τής διά Ελληνικής γλώσσης έν τοις ναοϊς 
τών Ελλήνων καθολικών, έν τη ίερί ακολουθία, αντικαταστάσεως τής 
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Λατινικής καί περί τής έξελληνίσεως καθόλου της Καθολικής Ε κ κ λ η 

σίας έν Ελλάδ ι , χωριζόμενου ούτω τοΰ καθολικισμού άπό τοΰ λατινι-

σμοΰ — άλλ' ό Πάπας ούχ ήττον έφάνη υπέρμαχος παντός ύπό τοιαύτην 

διεύθυνσιν γενομένου έν μέσω τών καθολικών Ελλήνων κινήματος. 

Ούτως έπεδοκίμασε τήν σύστασιν τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνο-

καθολικοΰ Συλλόγου «Σύμπνοιας», καί ύλικώς ύποστηρίξας αυτόν καί 

τ ά ύπ' αύτοΰ διατηρούμενα ελληνικά εκπαιδευτήρια τών Καθολικών 

"Ελλήνων, "ίδρυσεν έν Αθήναις τό γνωστόν "Ελληνοκαθολικόν Λύκειον' 

διά δέ τής τελευταίας αύτοΰ εγκυκλίου επιδοκιμάζει καί τήν έν τώ 

μεγάρω τοΰ Λυκείου τούτου ϊδρυσιν ιερατικής Σχολής πρός παίδευσιν 

καί προπαρασκευήν μελλόντων "Ελλήνων κληρικών. Έ ν αύτη δέ τή 

"Ρώμη ό Λέων Ι Γ ' άπέδωκεν είς τήν περίφημον ίστορικήν Έλληνοκα-

θολικήν μονήν τής Κρυπτοφέρρης τά προνόμια αυτής καί τήν Ίεράν 

μονήν, έπί "τό λατινικώτερον μεθισταμένην, έπανήγαγεν είς τό έκπαλαι 

Έλληνικον καθεστώς. Έπίσης δέ έπανήγαγε τό πρώην άνατολικόν καθε

στώς καί είς τήν Σχολήν τού άγ. Αθανασίου. 

Ή ιδρυσις έν Αθήναις ανωτέρας Σχολής ήτο σχέδιον ιδίως τών 

Κρυπτοφερριτών Βασιλειανών μοναχών (ή ώς αυτοί εαυτούς καλοΰσιν, 

Έλληνο μονάχων). Μετά τοιούτου δέ τίνος σχεδίου συνεδέετο, ώς φαί

νεται, καί ή τώ 1895 γενομένη είς τήν Έλληνικήν Άτατολήν περιοδεία 

τοΰ πανοσιωτάτου καθηγουμένου τής "Ιεράς μονής τής Κρυπτοφέρρης 

Αρσενίου, ανδρός διαπρέποντος έπί παιδεύσει καί διακεκριμένην κατέ

χοντος θέσιν έν τώ περί τόν άκρον Αρχιερέα αριστοκρατία τοΰ κλήρου. 

Ά λ λ ά ροπαί αντίθετοι καί πολέμιαι πρός τό πνεΰμα τής νέας απέναντι 

της Ανατολής παπικής πολιτείας έματαίωσαν τό έργον. Νΰν ό Λέων Ι Γ ' 

λαβών άφορμήν άπ' αυτής τής είς αυτόν έκδηλωθείσης επιθυμίας τοΰ 

Έλληνικοΰ καθολικού κλήρου ενέκρινε τήν ϊδρυσιν ιερατικής Σχολής. 

Καί ή έγκρισις αύτη είναι ήττα τής αντιδραστικής λατινιστικής πολι

τείας τής μή θελούσης νά γινώσκη καθολικισμόν καί παπισμόν άνευ 

λατινισμοΰ καί ιδίως άνευ παιδεύσεως λατινικής τοΰ κλήρου. 

Ύπό καθόλου εποψιν δέν δύναται τις νά άρνηθή Οτι πάσαι αύται 

αί πράξεις καί πάσα ή πολιτεία τοΰ Λέοντος Ι Γ ' απέναντι τής "Ελλη

νικής Ανατολής είσιν απαύγασμα αληθούς αγάπης πρός τήν όλην Χ ρ ι -

στιανικήν Έκκλησίαν καί συμπαθείας ανάμικτου μετά θαυμασμού 

«πρός τάς έκλάμπρους έπί τή πατροπαραδότω αυτών πίστει καί τη 

αρχαία δόξη Έλληνικάς Εκκλησίας», μέχρι τινός δέ, καί ακραιφνούς 
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φιλελληνισμού. Ουδείς δέ υπάρχει λόγος νά άμφιβάλη τις ότι ό άκρος 
άρχιερεύς, τοιαύτην κεκτημένος παίδευσιν βαθεϊαν καί φιλοσοφίας ών ερα
στής και της εκκλησιαστικής φιλολογίας, τής τε "Ελληνικής καί Λ α τ ι 
νικής, γνώστης, κατέχεται ύπό θαυμασμοΰ ειλικρινούς πρός τήν Έ λ λ η 
νικήν Άνατολήν, καί ό'τι έν τή ψυχή τοΰ άκρου άρχιερέως εμφωλεύει, 
ινα εϊπωμεν αύταϊς λέξεσι καί ρήμασι τοΰ άγιου πατρός, ού μόνον 
μνχμη μετά θαυμασμοΰ συνδεδεμένη, άλλά και στοργή πρός τήν "Ελλάδα 
άτεχνώς πατρική καί δή και παλαιά». Τό ακραιφνές καί ειλικρινές τής 
πρός τόν Έλληνισμόν αγάπης αύτοΰ έξαίρων ό άγιος πατήρ φέρει είς 
μαρτυρίαν τούτου ό'τι ύπηρξε θαυμαστής τοΰ Άκυνάτου καί τής ύπό1 

τούτου καλλιεργηθείσης Αριστοτελικής φιλοσοφίας καί Οτι έξ απαλών 
ονύχων έμαθε νά θαυμάζη τήν τών Ιώνων καί Αθηναίων σοφίαν καί 
τήν Έλληνικήν έκείνην έπιστήμην τοΰ αληθούς, έν ή ύψώθησαν οί 
"Ελληνες εις ύψος τοιούτον, ού έπέκεινα δέν ήδύνατο νά χωρήση ή 
ανθρωπινή διάνοια διά μόνου τοΰ φυσικού φωτός. Έν τούτοις πάσιν 
λαλεί ό Λέων Ι Γ ' ώς φιλόσοφος καί φίλος τών "Ελληνικών γραμμάτων. 

Ά λ λ ' όταν ό Λέων Ι Γ ' άποτεινόμενος πρός τήν Έλληνικήν Έ κ κ λ η 
σίαν ποιήται λόγον περί ενώσεως τών Εκκλησιών οί λόγοι ούτοι έχουσι 
πάντως χαρακτήρα διάφορον. Δέν είναι λόγος προσώπου καί άτομου, 
απλώς έπί τοΰ παπικού θρόνου ευρισκομένου, άλλά λόγος αύτοΰ τοΰ παπι
κού θρόνου, αυτής τής παπωσύνης καί της ύπό ταύτης εκπροσωπού
μενης Εκκλησίας. Είναι επομένως λόγος ολοκλήρου ιστορίας πρός όλό-
κληρον ίστορίαν. Ό Λέων Ι Γ ' ε'ι'τε έν τή ειλικρίνεια τών πεποιθήσεων καί 
τή άγαθότητι της καρδίας αυτού είτε έν τή ζέσει τών πόθων αύτοΰ θεω
ρεί τό μεσότοιχον τοΰ μεταξύ Δύσεως καί Ανατολής φραγμοΰ σμικρόν 
τ ι καί άσήμαντον, έκ παρανοήσεων μάλλον προερχόμενον, κώλυμα της 
ενώσεως. Ά λ λ ά πράγματι ή μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως διάστασις 
είναι προϊόν μεγάλων "ιστορικών αντιθέσεων διηκουσών δι' ολοκλήρου της 
"ιστορίας. Κα'ι τοιαΰται διαστάσεις μόνον διά τής ιστορίας δύνανται νά 
άρθώσιν. Ά λ λ ά διά της ιστορίας ουχί τοΰ παρελθόντος. Τό παρελθόν 
ιδιοποιούνται Ανατολή τε καί Δύσις έκατέρα υπέρ έαυτης. Ώ ς άκρος 
άρχιερεύς τής Δύσεως ό Λέων Ι Γ ' κηρύττει πρός τήν Άνατολήν ό'τι 
εκείνο, όπερ ποθεί, ουδέν άλλο εστίν ή επάνοδος εις τούς χρόνους τοϋ 
Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου καί πραγμάτωσις εκείνου, δ έπόθησαν οί 
χρόνοι τοΰ Αθανασίου και τοΰ Χρυσοστόμου. 

Ά λ λ ά τί άλλο καί ό κλεινός οικουμενικός πατριάρχης τής Ανατολής 



624 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΛΕΟΝΤΟΣ Ι Γ ' 

Γρηγόριος ό ζ" έλεγεν (ουχί έγραφε πρός τόν Πίον Θ', ώς έγράφη 

πλημμελώς εν τινι έφημερίδι) πρός τόν έν Κωνσταντινουπόλει άντιπρό-

σωπον τοΰ πάπα Πίου Θ ' ; «Τά ζητήματα ταΰτα ιστορικώς μόνον 

δύντανται νά λυθώσιν. 'Αφαιρεθήτω ό,τι προσετέθη, προστεθήτω ότι 

άφηρέθη». Ό άκρος άρχιερεύς τής Δύσεως καί ό οικουμενικός πατριάρ

χης της Ανατολής ουδέν άλλο ζητοΰσιν αμφότεροι ή τήν έπάνοδον εις 

τήν ίστοριαν τοΰ παρελθόντος. Και όμως ή επάνοδος αύτη δέν κατορ-

θοΰται, παρά τήν εκατέρωθεν προθυμίαν. Τοΰτο δέ μαρτυρεί ότι ή οδός 

ή έπανάγουσα είς τό παρελθόν δέν είναι τοσοΰτον ευχερής. Μόνη ή 

ιστορία τοΰ άχανοΰς μέλλοντος δύναται νά εύρη πόρους αδόκητους, 

αδυνάτους έν τώ παρόντι, είς τήν ποθουμένην ένωσιν, ένωσιν συνιστα-

μένην πρώτιστα καί μάλιστα έν τή υψηλότερα ηθική ιδέα τής Χριστια

νικής αγάπης, δικαιοσύνης καί φιλανθρωπίας καϊ τή καθολικωτέρα 

άρχή της Χριστιανικής πίστεως και Εκκλησίας καί τών κοινών υπέρ 

τής χριστιανικής αληθείας καί ηθικής αγώνων. "Οταν δέ λέγωμεν μέλ

λον, έννοοΰμεν μέλλον ζωής καί κοινωνίας πνευματικής, επιστήμης, 

φώτων, πολιτισμοΰ, φιλανθρωπίας, γραμμάτων Ελληνικών, γραμμά

των Λατινικών, παιδείας διανοητικής, παιδείας ηθικής, άληθοΰς ιστο

ρίας εκκλησιαστικής, πρό πάντων δέ ανδρών μεγάλων, ηγεμόνων τής 

Εκκλησίας μεγάλων τόν νουν και τήν καρδίαν. Οπόταν τά τής όλης 

Εκκλησίας διέπωνται ύπό ανδρών μεγαλοφυών, μεγάθυμων καί μεγα

λεπήβολων, οίοι ό Λέων Ι Γ ' έν τή Δύσει καϊ Ιωακείμ ό Γ' έν Α ν α 

τολή, καθ' έκάστην ήμέραν σημειοΰται καί πρόοδος μία έν τή μακρά 

όδώ. Τ ά λοιπά άναθετέον εις τήν έπί τήν Έκκλησίαν επαγρυπνούσαν 

Πρόνοιαν της αοράτου κεφαλής αυτής. 

Π. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ 

Τ Ο Ι Σ ΣΕΒΑΣΜΙΟΙΣ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι Σ 

Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ι Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ι Σ 

ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

Λ Ε Ω Ν Π Α Π Α Σ Ι Γ 

Σεβάσμιοι αδελφοί, 

Άσπασμόν Ύμϊν και ''Αποστολικήν Εϋλογίαν! 

Η 'Ελλάς, τοϋ αρχαίου πολιτισμού φώς καί πασών τών τεχνών 
μήτηρ, μετά τοσαύτας περιπέτειας καί τοσαύτας τής τύχης μεταβολάς 
ούν έπ' ελάχιστον έγήρασεν έν τή μνήμη καί τώ θαυμασμώ τών ανθρώ
πων μάλιστα δέ ουδείς υπάρχει τόσον άγροϊκος, ώστε νά μή συγκι-
νήται άναπολών τό μεγαλείον αυτής καί τήν δόξαν. 'Εν δέ τή Η μ ε 
τέρα ψυχή εμφωλεύει τού Ελληνικού έθνους ού μόνον μνήμη μετά 
θαυμασμού συνδεδεμένη, άλλά καί στοργή αυτόχρημα καί δή παλαιά. 
Ν άποθαυμάζωμεν έξ απαλών ονύχων είθίσμεθα τά Ιωνικά καί Α τ τ ι κ ά 
γράμματα, ίδια δέ τήν της έξερευνήσεως τοΰ άληθοΰς έπιστήμην, έν ή 
τών υμετέρων φιλοσόφων οί κορυφαίοι έπί τοσοΰτον έξήρθησαν, ώστε νά 
χωρήση άπωτέρω διά μόνου τοϋ φυσικού φωτός αδύνατον τυγχάνει τή 
ανθρωπινή διάνοια. Περί πόσου δέ ποιούμεθα τήν τών Ελλήνων σοφίαν, 
κατάδηλον γίνεται έκ τής ενδελεχούς καί πολλαπλής μερίμνης, ήν πρός 
άναστήλωσιν καί κλείσμόν τής φιλοσοφίας τού "Αγγελικού Διδασκάλου 
άπό ταύτης τής αρχιερατικής περιωπής κατεβάλομεν. Διότι έάν άπό 
τής δόξης τών σοφών ανδρών μέγα μέρος καρπώνται, και πάνυ δικαίως, 
εκείνοι, ών τό σύστημα καϊ τήν διδασκαλίαν έν τή τής σοφίας επιδιώξει 
ήκολούθησαν ούτοι, βεβαίως θεωρηθησόμεθα ότι άπέδομεν τιμήν τώ 
ύμετέρω 'Αριστοτέλει, κλείσαντες τόν μακάριον Θωμάν 'Ακυνάτην, τόν 
έν τή χορεία τών μαθητών καί μεγάλων αύτοϋ οπαδών αναντιρρήτως 
διαπρεπέστατον. Εάν δέ περί τών Χριστιανικών διαλάβωμεν, τήν τών 
ιερών Έλληνικήν διάταξιν άείποτε έπεδοκιμάσαμεν. Έ ν ταίς ίεροτε-
λεστίαις καί τοις θρησκευτικοϊς έθίμοις, άτινα, παρά τών προγόνων 
παραληφθέντα, αγνότατα μέριμνα νά διαφύλαξη ή Ελλάς , τοΰ αρχαίου 
τύπου την εικόνα καί τήν συνημμένην τή ποικιλία μεγαλοπρέπειαν 
Ημεϊς άείποτε νά σέβωμεν είθίσθημεν. Καί, επειδή δίκαιον αμα καϊ 
λυσιτελές τυγχάνει τά ιερά ταΰτα έθιμα, ώσπεο είσίν, ούτω νά διαμέ-
νωσιν ακέραια, τούτου ένεκα τήν Ούρβάνειον σχολήν τών τροφίμων τοΰ 

40 
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Ελληνικού σχήματος, τήν τοϋ μεγάλου Αθανασίου φερώνυμον, είς τόν 
άρχαίον τύπον καί τό πρώην αυτής καθεστώς έπανηγάγομεν. Όμοίω 
τώ τρόπω Οσους ή Ελληνική Εκκλησία παρήγαγε Πατέρας καί Διδα
σκάλους, παρήγαγε δέ θεία ευδοκία πλείστους καί μεγάλους, τούτων 
πάντων τόν θαυμασμόν πιστεύετε συναυξηθέντα έν Ήμϊν μετα τής 
ηλικίας. Τ ί αρά γε δηλοϊ ή ύφ' Ημών ευθύς άπό τής πρώτης αρχής 
τής 'Ημετερας Αρχιερατείας άσμενως γενομένη άνύψωσις είς φαεινο-
τεραν αίγλην καί κλέος εΰρύτερον τοΰ Κυρίλλου καί Μεθοδίου ; Άπό 
ευσεβών αισθημάτων διαφλεγόμενοι, ήβουλήθημεν ϊνα έκατέρω αυτών 
αί άρεταί και ή πολιτεία ή ευθύτατη άπό ανατολής έως δυσμών κατα-
φανέσταται άποβώσιν, ώστε οί τοΰ καθολικού ονόματος άναδειχθεντεί 
εύεργέται διά καθολικής τιμής αίγληέστερον νά λαμπρυνθώσιν. Έ κ τής 
χορείας τών Ημετέρων προκατόχων πιστεύσατε ότι οϋχ ήττον ήδόμεθα 
τή μνήμη εκείνων, εις ους ή Ελλάς τό τε γένος και τήν καταγωγήν 
δέδωκε. Μάλιστα δέ άποθαυμάζομεν τούτους, καί ού σπανίως άνακυ-
κλοΰμεν έν τή διάνοια "Ημών τήν σοφίαν. μεθ' ής τήν χριστιανικήν 
πολιτείαν κατ' εκείνους τούς χρόνους έπί τριβών σκόλιων καί δύσβατων 
όδεύουσαν συνέδραμον καί προήγαγον τό σθένος, δ ι ' ού πολλοί έξ 
αυτών, ώς ό Ανακλητός, ό Τελεσφόρος καί ό 'Υγϊνος, μετά εύκλεεϊς 
αγώνας ένδόξω μαρτυρίω άπέθανον. Καίτοι, ϊνα τό αληθές άνομολογή-
σωμεν, ούδ' άπαξ συμβαίνει τούς άπό Ελληνικής καταγωγής Ποντί-
φικας νά άναπολώμεν, χωρίς ή καρδία ημών νά έκζητή έν άλγει καί 
πόθω μέγα τ ι συμφορά τών μετέπειτα χρόνων άπολεσθέν. Τόν πρόσθεν 
εκείνον σύνδεσμον ύπαινισσόμεθα τόν άπό πάσης διχόνοιας άνέπαφον, 
δι' ού σωτηρίως συνεδέοντο προς αλλήλους Έλληνες τε καϊ Λατίνοι 
καθ' όν χρόνον άπό τής χώρας εκείνης, ήτις έγέννησε τόν Σωκράτη καί 
τόν Πλάτωνα, οι μέλλοντες νά άνέλθωσι τό ΰπατον τής αρχιερατείας 
αξίωμα προσεκαλοΰντο. Αμείωτος θά διετέλει ή κοινωνία πλείστων καί 
μεγάλων αγαθών, εϊ ποτε αμείωτος έμεινεν ή ομόνοια. 

Όπωςδήποτε ουδαμώς νά άθυμώμεν προσήκει τή τοΰ παρελθόντος 
αναπολήσει, άλλά μάλλον νά παρορμώμεθα ανάγκη είς σωτηρίαν έπα-
γρύπνησιν, είς μόχθους καρποφόρους. Υμεϊς δέ, Σεβάσμιοι Αδελφοί, 
συνεχίσατε άγρύπνως τοϋ επισκοπικού λειτουργήματος τήν έξάσκησιν, ώς 
ήδη πράττετε. Μεριμνάτε ένδελεχώς, όπως πάντις οί τή εξουσία υμών 
ύπείκοντες κατανοώσι, τί παρ' αυτών απαιτεί ή καθολική πίστις, καί 
άπό τού υμετέρου παραδείγματος άς έκμάθωσι τήν όφειλομένην πρός 
τήν πατρίδα στοργήν μετά τοΰ πρός τήν άγίαν πίστιν έρωτος καί ζήλου 
άρρήκτως νά συνενώσι. Τό έφ' Ήμϊν μεριμνήσομεν, Οπως τά τής Καθο
λικής Εκκλησίας έν τή υμετέρα χώρα μ ε θ ή ς δυνάμεθα δραστηριότη-
τος καί εντάσεως προασπίσωμεν, διαφυλάξωμεν καί στερρώς ένισχύσω-
μεν. Τοιαύτην έχοντες τήν πρόθεσιν, τά μάλιστα δέ κατανοοΰντες ότι 
έκ τής διαπαιδαγωγήσεως τοΰ πνεύματος καί τής καλλιέργειας τών 
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τεχνών τών αναγομένων είς τής διανοίας τόν κύκλον σπουδαίως έςήρ-
τηται τών ηθών ή φρούρησις, ή πολιτειακή ευταξία καί αυτό ετι τοΰ 
καθολικοϋ ονόματος τό γόητρον, έπειράθημεν ίνα συνεισενέγκωμέν τ ι 
πρός έκπαίδευσιν τών νέων διά τής πρό ετών εγκαθιδρύσεως έν Αθήναις 
Λυκείου, παρεχομένης ούτω τή καθολική νεότητι καταλλήλου ευκαιρίας 
πρός έπίδοσιν αυτής έν τοις γράμμασι, πρωτίστως" δέ προς τελείαν 
έκμάθησιν τής γλώσσης εκείνης, ήτις, ύπό τοΰ Δημοσθένους και τοΰ 
Όμηρου έπεξεργασθείσα, τοσαύτην άφ' έκατέρου προσέλαβεν αίγλην. 
Ήδη τά άπό κοινού διαπεμφθέντα υμέτερα γράμματα, τά άπό τής 
ένατης Σεπτεμβρίου χρονολογούμενα, ύποδεικνύουσιν Ημίν ϊνα καί έτε
ρον τ ι είσαγάγωμεν αύτόσε ούχι ετερογενές, δι 'ού καί περί τών κληρι
κών νέων νά ληφθή ή προσήκουσα εκπαιδευτική πρόνοια. Όμογνώμονα, 
δέ ύμίν έχετε καί τήν Ημετέραν γνώμην. Λυσιτελέστατον τουτέστι καί 
τά μάλιστα έπίκαιρον νομίζομεν, όπως ή Αθηναϊκή αύτη τών γραμμά
των εστία, περί ής ειπομεν, άναπετάση τάς πύλας αυτής καί τοις τών 
ιερών επιστημών τροφίμοις, ίνα ούτοι, έν τή μελέτη τών γραμμάτων 
προπαιδευόμενοι, μηδαμώςτής θεολογίας ή τής Φιλοσοφίας άπτωνται 
πρότερον ή είς τήν πάτριον γλώσσαν καί τά πάτρια γράμματα έν αύτη τή 
πρωτευούση τελείως έκγυμνασθώσι. Διά τοϋ εφοδίου τούτου οί περί τά 
Θεία ασχολούμενοι νέοι καί τήν άξιοπρέπειαν τού ιερού αυτών ύπουρ-
γήματος κάλλιον βεβαίως θά προασπίσωσι καϊ περί τήν έκτέλεσιν τών 
ιερών καθηκόντων ώφελιμώτερον θά άναστραφώσιν. Ού ένεκεν ασμένως 
έβουλευσάμεθα, ϊνα έν αύτώ τώ μεγάρω τοΰ ρηθέντος Λυκείου, ώς 
ύμείς άποφαίνεσθε, έγκαθιδρύσωμεν Ίεροδιδασκαλεϊον πρός φοίτησιν τών 
κληρικών νέων τού Λατινικοΰ σχήματος τών Ελλήνων τήν καταγω
γήν, ουδαμώς αποκλειομένων καί τών άλλων Ανατολιτών τών Έ λ λ η -
νίδι φωνή χρωμένων. Περί τοΰ τρόπου τής έμπεδώσεως τοΰ όλου έργου 
καϊ τής οργανώσεως αύτοΰ Ήμέτερον έσται δι' ειδικών πρός τοΰτο 
γραμμάτων άλλοτε νά διαγράψωμεν. Ά φ ' έτερου, ρίπτοντες έπ' ολίγον 
βλέμμα άναδρομικόν έπϊ τούς προγενεστέρους Η μ ώ ν αρχιερείς, εύρή-
σετε ότι ή αυτή καί έν αύτοϊς υπήρξε προαίρεσις, οία καί έν Ήμϊν , καί 
ό'τι ούδεμίαν ύπηρεσίαν παρέλιπον, ήτις έφαίνετο τώ ύμετέρω Έθνει 
λυσιτελής καϊ ήτο έν τή εξουσία αυτών. Ούτω, τής ιστορίας έπιμαρ-
τυρούσης, Πίος ό Ε ' έκ τής συμμαχίας εκείνης τών Χριστιανών ηγεμό
νων τής περιφανώς θριαμβευσάσης παρά τάς Έχινάδας νήσους, τοΰτον 
τόν καρπόν νά δρέψη ήβουλήθη, δήλον ότι ού μόνον τής Ιταλίας νά 
ύπεραμυνθή, άλλά καί τήν Ελλάδα σύμπασαν νά απολύτρωση. Μέχρι 
τοσούτου υπέρ τών κοινών καί τής τών Ελλήνων σωτηρίας ό όσιώτατος 
Άρχιερεύς έμόχθε·. Ά ν δέ ή έλπίς διέψευσε τόν άνθρωπον καί τους 
έαυτοϋ αγώνας, ούχ ήττον τό εγχείρημα εκείνου ύπήρξεν αληθώς μεγα-
λεπήβουλον καί στοργής έμπλεων ούδ' άπ' αυτού έξήρτητο ή μή επι
τυχία. "Οτε δέ, ϊνα προσφάτων γεγονότων άναμνησθώμεν, οί πατέρες 
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υμών κρατερώς ήγωνίζοντο πρός άπέλασιν άπό τοΰ πατρίου εδάφους τής 
ξένης δεσποτείας καί διεκδίκησιν τοΰ εαυτών δικαίου, είς πόσους έκ τών 
έξαναγκασθέντων κατά τους χαλεπούς εκείνους χρόνους νά άποδημή-
σωσιν ασφαλή καταφυγήν αί 'Ρωμαϊκαί πόλεις παρέσχον! Ούδ'ήδύνατό 
ποτε ούτοι γενναιοτέρας νά τύχωσι δεξιώσεως ύπό τοΰ Πίου τοΰ 'Ζ', 
όστις καί τάς πύλας τής ηγεμονίας αύτοΰ νά άναπετάσωσιν είς τούς 
πρόσφυγας ένετείλατο καί πάσαν ύλικήν τε καί ήθικήν άρωγήν κατά τό 
έφικτόν μετ' άκρας προθυμίας έπεδαψίλευσε. 

Ταΰτα πάντα ουχί άλλης αίτιας ένεκα μνημονεύονται ώδε ειμή, ίνα 
έκ τής κατά παράδοσιν ταύτης εύνοιας ή φύσις ή γνήσια τής "Ρωμαϊ
κής Αρχιερατείας καί αί προαιρέσεις αί αληθείς διαγιγνώσκωνται. Αί 
προκατειλημμέναι γνώμαι, άς ποιά τις δύναμις αλγεινών συμβεβηκότων 
ένέσπειρε, δ ιατ ίθε ία συνάρσει νά μή ύποχωρήσωσι βαθμιαίως κατέναντι 
τής αληθείας ; Οί άμερολήπτως καί μετά κρίσεως άκεραίας έπισκο-
ποΰντες τά πράγματα, ευκόλως δύνανται νά κατίδωσιν ό'τι ουδέν θέλουσι 
διακυβεύσει οί λαοί τής Ανατολής άνακαινίζοντες τήν πάλαιαν μετά 
τής "Ρωμαϊκής Εκκλησίας όμόνοιαν ότι ουδέν ή Ελλάς θ' άπολέση 
έκ τοΰ μεγαλείου, τοΰ ονόματος καί τών έγκαλλωπισμάτων αυτής -

τουναντίον δέ ούχ ήκιστα καί έρεισμα καί κλέος προσκτήσεται. Κατά 
τήν άκμάζουσαν τής πολιτείας κατάστασιν τήν επί τών χρόνων τοΰ 
Κωνσταντίνου τί ύπελείπετο ; Τ ί οί χρόνοι τού Αθανασίου ή τού 
Χρυσοστόμου έπεπόθησαν ; Έν οίς χρόνοις ιερά παρά πάσιν ή τοΰ 
"Ρωμαίου Άρχιερέως εξουσία ήν. αϋτώ δέ τούτω άτε νομίμω διαδόχω 
τοΰ μακαρίου Πέτρου καί κατ ' άκολουθίαν τής Χριστιανικής πολιτείας 
ίθύντορι καί κυβερνήτη ύπάτω Ανατολή καί Δύσις ωσαύτως ύπείκε, τό 
αυτό εκατέρωθεν δοξαζόντων καί όμολογούντων τών πνευμάτων. 

"Ημείς έν τοσούτω, άτε καί δυνάμενοι καί όφείλοντες, έγκαρτερήσο-
μεν επιτρέποντες τό έθνος υμών σύμπαν τώ κοινώ πάντων Λυτρωτή 
Ίησοΰ Χριστώ, ουχί είς μάτην, ώς εύελπιστοΰμεν, επικαλούμενης καί 
τής Θεοτόκου Παρθένου, ήν οί "Έλληνες είθισμενοι είσί μετ ' εξαίρετου 
ευλάβειας νά τιμώσι καί διά χαριεστάτου ονόματος καί αληθέστατης 
έννοιας Π α ν α γ ί α ν ν' άποκαλώσι. 

Τών Θείων δωρημάτων οίωνόν καί τής πρός υμάς Ημετέρας εύνοιας 
μάρτυρα, Σεβάσμιοι Αδελφοί, ύμίν, τώ Κλήρω καί τώ λαώ υμών τήν 
άποστολικήν εύλογίαν φιλοστοργότατα έν Κυρίω έπιδαψιλεύομεν. 

Εξεδόθη έν 'Ρώμη παρά τον Άγιον Πετρον, ήμερα εικοστή Νοεμ
βρίου, έτει χιλιοστώ ένακοσιοστώ πρώτω, τής Αρχιερατείας "Ημών 
είκοστώ τετάρτω. 

ΛΕΩΝ Π Α Π Α Σ ΙΓ ' 


