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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 1ου ΤΕΥΧΟΥΣ 

OΙ έν Άντίοχεία Ολυμπιακοί αγώνες ύπό Γ. Β. 
Τσοκοπούλου Σελ. ί 

Αΐ 'Αθηναι κατά τό 1834. Ανέκδοτος επιστολή τοϋ 
T h . Abbet-Grasset κ 12 

Ξενοφώντος Άνάβασις ύπό Ι. Πανταζίδου. Βιβλιοκρι-
σία ύπό Γρ. Βερναρδάκη » 18 

Ή απολογία τοϋ Όδυσσέως Ανδρούτσου, ύπό Χ. 
'Aννινου )) 33 

Ανέκδοτος επιστολή τοϋ Π. Πατρών Γερμανού δη-
μοσιευομένη ύπό Γ. Ι. Παπούλια Β 48 

Έν παραρτήματi : 

Ίστορία της βυζαντιακης τέχνης ύπό Κ. Μ. Κων-
σταντοπούλου, μετά εικόνων )) 1-16 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της κ Αρμονίας είναι ή διάδοσις της 
αληθείας δ ά πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδία εις 
την φίλοσοφίαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφιαν. την έθνι-
κην και χριστιανικών άρχαιολογιαν, τα ελληνικά γράμματα έν γένει, ώς 
και τας φυσικάς έπιστημας. 

Κατα δεύτερον λόγον σκοπεί να καθιστα προσιτά εις τους Ελληνας 
δι ' επιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξένη φωνη συναδουσι 
προς τον ανω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας των ξένων γλωσσών η 
και δ ι ' άλλους λόγους δεν περιέρχονται ώς επί τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ήμων. 

Πρός όσον ένεστι τελειοτέραν έπίτευξιν τούτων ή Αρμονία μετ' 
ίδιας προσοχής θα παρακολουθεί τήν φιλολογιχην κίνησιν της τε 'Ελλά-
δον και της αλλοδαπής, ού μόνον άναγράφουσα τα εκάστοτε εκδιδόμενα, 
συγγράμματα όσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αυτής, άλλα και άνα-
πτόσσουσα η και κρίνουσα τα περιεχόμενα των μάλλον άξιων λόγου. 
Όθεν και παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νέον σύγγραμμα, οπως πέμπη 
ήμϊν έν άντίτυπον αΰτοϋ, η όταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο-
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμϊν τουλάχιστον την έκδοσιν. 

Η Αρμονία θέλει φιλοξενεί έν ταϊς στηλαις αύτης πασαν έπι-

στημονικήν διατρβην εγκρινομένη προηγουμένως ΰπό της πρός τόν 
σκοπόν τοϋτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής καί μη προσχρούουσαν 
είτε αμέσως είτε εμμέσως πρός τας χριστιανικάς αλήθειας καί τα διδά-
γματα τοϋ Ευαγγελίου. 

Ή κ Αρμονία έκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 
τυπογραφίχων φύλλων εις μεγα 8 μετ' εικόνων και πινάκων έν παραρ-
τηματι η και εντός τοϋ κειμένου. 

Έκαστον τεϋχος τιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικω φράγχου χρυ-
σοϋ), ή δέ ετησία συνδρομή δραχ. 10 (έν τω έξωτερικω φρ. χρ. 10). 

Οι συνδρομηται της κ Αρμονίας παρακαλοϋνται να πέμψωσι την συνδρομην των 

οι μεν έν Ελλάδι και τη Ανατολή 

πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, εν Αθήνας, όδ. 
Πινακωτων 8, 

οι δ' έν τη Δυτική Ευρώπη 

πρός τόν Herrn CARL F R . FLEISCHER, Buchhandler, Leipzig, 
Salomonstrasse 16. μετά της έξης σημειώσεως : pour compte 
de MM. Barth & von Hirst a Athenes. 
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Είνα ι άναμφΐσβήτητον πλέον ότ ι η βυζαντιακη περίοδος της ελληνι-

κής ιστορίας, έπιμελέστερον και μάλλον άμ.ερολήπτως εξεταζόμενη και 

μελετωμ.ένη, παρουσιάζεται ΰπό εντελώς άλλοίαν μορφην εκείνης, ην 
μέχρι τούδε επιπόλαια και υστερόβουλος κριτ ική ηθέλησε να τ η άπο-

δώση. Καθ όσον τα σωζόμενα πολυάριθμα μνημεία της έποχης άναδι -

φωνται και εξετάζονται και καθ όσον ιστορικοί κριτικοί ανώτεροι κακώς 

εννοουμένου σωβινισμού επιλαμβάνονται τών πολυειδων κλάδων της 

μεσαιωνικής ζωης τοϋ Ελλην ικού έθνους, κατα τοσούτον ολίγον κ α τ ' 

ολίγον ή άχλΰς ή περικαλύπτουσα τους πολυτάραχους χρόνους διαλύεται 

και αι κρατοϋσαι προλήψεις καταρρίπτονται , ϋποχωροϋσαι πρό της α λ η 

θείας των γεγονότων. 

Και ή αλήθεια ημέρα τ η ημέρα άποκαθαι'ρει τόν βυζαντινισμών όλων 

εκείνων των μομφών, αϊτινες έπηκολούθησαν τό όνομα του και κατέστη 

σαν αυτόν συνώνυμον κενότητος και έλαφρότητος και σχολαστικότητος. 

Ή δ η τό έργον σειράς ενδόξων αυτοκρατόρων ηρχισε ν' άναγνωρίζηται , 

τό ϋψος της διανοητικής εργασίας νά εκτ ιμάτα ι δεόντως, αί ελλείψεις 

της έποχης να δικαιολογώνται παραβαλλόμεναι προς τας ελλείψεις της 

Δύσεως, σκοτεινοτέρας έτ ι και βαρβαρωτέρας. 

Εκ της μεγάλης και ανεξάντλητου εις θέματα και μελετάς ένδιαψε-

ρούσης έποχης εκείνης του εθνικού ημ.ών βίου ένόμισα ενδιαφέρον να 
πραγματευθώ μίαν έξελιξιν τού αθλητισμού δ ά τών βυζαντιακών χρό

νων, στενότατα συνδεομενην και πρός τόν ένδοξον άρχαίον έλληνικόν 

κόσμον και πρός την εύελπιν σήμερον άναγε'ννησιν τών σωματικών 

ασκήσεων έν Ελλάδι και έν Ευρώπη. Δια τών σελίδων τούτων θέλω 

προσπαθήσει να παρέλαση ή βραχεία έκείντ άναβίωσις, ήτ ις , όσον και αν 
ταχέως κατεδικάσθη είς ληθην και εις έγκατάλεψιν , αποδεικνύει όμ,ως 

πόσον φιλοθεάμονες ήσαν της έποχης ταύτης οι Έλληνες και πόσον στερ-

ρώς και φιλοτίμως ειχοντο τοϋ πατρικού έθνικοϋ πολιτισμού. 
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Οι Βυζαντινοί χρονογράφοι δέν φείδονται λεπτομερειών και θαυμα-

στικών εκφράσεων όσακις πρόκειται να όμιλήσωσι περί της πρωτευού-

σης της Συρίας, της μεγάλης κα ι άφνειας Αντ ιοχε ίας . 

Ή πόλις αύ τη , ισχυρά ώς έκ της θέσεως της, πλούσια έκ της εμ.πο-

ρικης της προαγωγής, διεδραμάτισε σπουδαιότατον μ.έρος έν τ η εκκλη-

σιαστική και κοινωνική ιστορία του βυζαντινισμού. Α ι εκκλησιαστικαί 

δ ιαμάχαι των χρόνων εκείνων πολλάκις αυτήν έσχον ώς άφετηρίαν και 

αϊ ώραιαι τέχνα ι , ιδίως όμως τό θέατρον και ή μουσική, μεγάλην έλα-

βον έν αύτη άνάπτυξιν. Λεπτής φύσεως και αισθημάτων ό Άντ ιοχ ικός 

λαός, περιηγαγεν εις ονομαστήν περιωπήν τας μ.εγαλας λαϊκάς εορτάς-

τελευταίαν κληρονομι'αν του εθνισμού — τών χρόνων εκείνων και ενε-

θάρρυνε τήν άνάπτυξιν της τέχνης καθ' όλας αυτής τας εκφάνσεις τοσού-

τον, ώστε έπηλθεν έποχη, καθ ' ην η Συριακή μητρόπολις ηδύνατο νά 

άνταγωνισθη προς τήν πρωτεύουσαν της αυτοκρατορίας. 

Αί περίφημοι έν τ η ιστορία Κλήσεις άπό κοινής λαϊκής εορτής άνη -

χθησαν εις περιωπήν εθνικών τελετών, καθ ' ας ή βουλή τής Αντ ιοχε ίας 

έκάλει εις κοινόν γεύμα τους πολίτας και τους πανταχόθεν συρρέοντας 

ξένους έπι τ η ευκαιρία τών Όλυμ.πιακων αγώνων, ώς θέλομεν ιδεί κατω-

τέρω. Η Βακχεία ή επακολουθούσα τας έορτας ταύτας , ή άπόπτυσις 

παντός ζυγού περισταλτικοΰ τής νέας θρησκείας, ή επαναφορά εις τόν 

παλαιόν οργιώδη βίον τών Διονυσιακών, έκι'νησαν τήν προσοχήν τής 

εκκλησίας, ήτ ις διά τών διασημότατων διδασκάλων της , και ιδίως τοϋ 

Χρυσοστόμου, επήλθε δριμύτατα κατά τών εορτών, άφ' ων έζητησε ν' άπο-

τρέψη τον λαόν. Ά λ λ ΄ οι λόγοι τού κορυφαίου εκκλησιαστικού ρητορος 

ουδέν έπηνεγκον αποτέλεσμα και εδέησε νά έπέλθη απειλητικός ό Θεοδό-

σιος Α ' κατα τής Αντ ιοχε ίας ένεκα τής ανατροπής τών βασιλικών 

αγαλμάτων, δια νά έγκαταλίπη ή πόλις τ ά θέατρα τών εορτών και νά 

προσέλθη εις την έκκλησίαν. 

Κ α ι ένω το ιαύτη ητο ή αποδιδομένη εις τας Κλήσεις και τας Καλάν -

δας σημασία εις τας ώρισμ.ένας τών εορτών τούτων έποχάς, καθ' όλον 

τό έπίλοιπον τού χρόνου διάστημα οι φιλοθεάμονες Άντ ιοχε ι ς δέν έστε-

ροϋντο καλλιτεχνικών απολαύσεων. 

Τέσσαρα θέατρα ΰπήρχον εις τήν Άσιανήν μ,ητρόπολιν, τό τοϋ Διο-

νύσου, τό τοϋ Όλυμπίου Διός, τό Πλεθρίν και τό Πρόμηκες. Τό Π λ ε -

' Λιβανίου Περί τών έν Όλυμπιοις Κλήσεων. 
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θρίν —-άλλως Πλέθρον άναφερόμενον—- έκτίσθη πλησίον τοϋ Καισαρίου, 

διά χρημάτων παρασχεθέντων ύπό τοϋ άρχοντος Διδίου Ιουλιανοΰ κατά 

παράκλησιν τών κατοίκων τής πόλεως . Επε ιδή δέ και πάλιν τα θέατρα 

δέν έπήρκουν, ό άρχων Πρόκλος ύπείκων εις παράκλησιν τών πολιτών 

ηΰρυνε τό Πλεθρίν, οπερ ούτω κατέστη έν τών μεγαλυτέρων θεάτρων τής 

εποχής. Κ α ι τάλλα έν τούτοις θέατρα ήσαν έκ τών μεγαλυτέρων και 

πολυτελέστερων, πλην δέ αυτών πληθΰς άλλων μικρότερων περιελάμ.-

βανε τά λαικώτερα ούτως ειπείν θεάματα, θηριομαχίας και ιπποδρόμια 

και αγώνας. 

Σπουδαιότατα ποσά διετίθεντο ύπό τής πόλεως πρός συντήρησιν τών 

θεαμάτων τούτων. Ειδικά κονδύλια τοϋ προϋπολογισμού αυτής αφίε-

ροϋντο εις τάς δύο μεγάλας έορτάς κα ι εις τ ά θεάματα, πλούσιοι δέ 

πολϊται έπροθυμοποιοϋντο νά προσέρχωνται αρωγοί εις τήν πόλιν πρός 

λαμπροτέραν διεξαγωγήν τών πανηγύρεων. 

Κα ι έφ' όσον ή κλίσις των Άντ ιοχέων πρός τά θεάματα ηυξανεν, 

έπι τοσούτον ή πόλις αυτών προσελάμβανε μείζονα λάμψιν και φήμην 

μεταξύ τών Ασιατικών πόλεων. Ο ι Αντιοχεϊς χρονογράφοι τής εποχής 

οι έξυμνοϋντες τήν "μεγάλην" αυτών πατρίδα, έναβρύνονται διότ ι αΰτη 

"Μούσαις ιερά πολυτελώς οίκοδομ.εΐται", και διά μακρών και έν πάση 

λεπτομέρεια περιγράφουσι τόν Μαιουμάν και τους Όλυμ.πιακούς αγώ-
νας. Τόσον δέ ανάγκη β ιωτ ική είχε καταστή τότε τό θέαμα και το ιαύτη 

απεδίδετο εις την απ αυτού αποχην σημασία, ωστε η αργία των 

θεάτρων έσήμαινεν ότι μέγα πένθος έπήλθεν ή ότ ι ύψιστος κίνδυνος 

απειλεί την πόλιν. Ειπομεν ηδη μίαν περίπτωσιν, καθ' ην οι πολϊται 

καταλιποντες τά θέατρα προσέτρεξαν εις τήν έκκλησίαν. Ό Λιβάνιος 

αναφέρει άκόμ,η ό τ ι , και ότε αί σχέσεις τής Συριακής μ.ητροπόλεως και 

τοϋ αΰτοκράτορος Ιουλιανού περιέστησαν εις όξυ σημ.εϊον, πάλιν ή έγκα-

τάλεψις τών θεάτρων εξήρε τόν μέγαν κίνδυνον, ον διέτρεχεν ή πόλις . 

Εννοείται ότ ι ουχί σπανίως αυτοκράτορες και ανώτατοι εκκλησια-

στικοί άρχοντες επεχείρησαν νά περιορίσωσι την μανίαν ταύτην τών 

εορτών και θεαμάτων τών Άντ ιοχέων . 'Αλλ ' οι φιλύκαλοι Σύροι το ιαύ -

την πάντοτε άντέταξαν έπιμονήν, ώστε πασα προσπάθεια, όθενδηποτε 

και άν ηλθεν, έναυάγησε και οι φλογεροί τών εκκλησιαστικών ρητόρων 

Μαλάλας σελίς 290. 
Λιβάνιος Τόμ. Α ' . σελίς 500. 
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λόγοι ουδέν είχον αποτέλεσμα παρα λαώ, όστις αποδεχθείς την νέαν 

θρησκείαν είχετο ακόμη τόσον στερρως προς τας ποιητικας παραδόσεις 

του εθνισμού. 

Ή εορτή όμως, ήτ ις ιδιαιτέρως έσημείωσεν έποχήν έν τ η μεσαιωνική 

ήμων ιστορία, είναι οι περίφημοι έν Α ν τ ι ό χ ε ι α Ολυμπιακοί αγώνες. 

Κατα τά τελευταία έτη των ελληνικών δοκιμασιών οι έν Ό λ υ μ π ι α 

πανελλήνιοι άγωνες ήρχισαν να έκπίπτωσι. Τό έπ' αΰτων ενδιαφέρον 

έξησθένησεν ολίγον κατ'ολίγον, ό διαμελισμός και ή δουλεία της Ε λ λ ά 

δος παρέλυσαν τήν μεγάλην πανήγυριν του σώματος και τοϋ πνεύματος, 

κα ι τέλος μίαν θλιβεραν ήμ.έραν οι Ηλείοι ήναγκάσθησαν ν' άναγνωρι-

σωσιν ότ ι δεν είναι πλέον δυνατόν να διαθέσωσι τα διά τήν διεξαγωγήν 

τών αγώνων απαιτούμενα χρήματα . 

Τής ευκαιρίας ταύτης έπωφελήθησαν οι Άντ ιοχε ι ς και έζήτησαν να 
παραχωρηθη είς αυτούς αντί χρημάτων τό δικαίωμα τής διεξαγωγής 

τών αγώνων. Α ι διαπραγματεύσεις δεν έβράδυναν να φθάσωσιν εις αι'σιον 

διά τους Άντ ιοχε ι ς αποτέλεσμα. Ο ι Η λ ε ί ο ι κατατρυχόμενοι ΰπό τής 

δεινής πενίας, ήτ ις έμάστιζε τότε όλας τας πριν άνθούσας κα ι ευημερού-

σας έλληνικας πολιτείας, ήρκέσθησαν εις ποσόν άσήμαντον καθ' εαυτό, 

άλλ ' ιδίως διά τήν ευημερούσαν πόλιν, ήτ ις ειχεν εσχάτως λάβει μέγα 

ποσόν πρός τόν σκοπόν ενισχύσεως θεαμάτων και αγώνων. 

Τό ποσόν τούτο έκληροδότησεν εις τήν πόλιν ό 'Αντιοχεΰς συγκλητι-

κός Σωσίβιος αποθανών ή δολοφονηθείς έν Ρώμη τω 4 9 π. Χ . Ό 

Σωσίβιος οΰτος. φίλοθεάμων και φιλόκαλος άνήρ, αποθνήσκων κ α τ έ λ ι -

πεν όλόκληρον τήν περιουσιαν του εις τήν πόλιν υπό τόν όρον, οι τόκοι 

αυτής, δεκαπέντε χρυσά τάλαντα , να διατεθώσιν υπέρ τών θεωριών, 

ήτο ι αγώνων, σκηνικών, θυμελικών, τραγικών, αθλητικών, ιπποδρομικών 

και μονομαχιών, τελουμένων άνα πασαν πενταετίαν και καθ ολην τήν 

δάρκειαν τού μηνός Υπερβερεταίου, ήτο ι τοϋ ημετέρου Οκτωβρίου. 

Ό Κλαύδιος, εις τόν όποιον άνηνέχθησαν οι Άντ ιοχε ϊ ς ζητοΰντες τήν 

άδειαν τής εγκρίσεως προς άγοραν τών αγώνων, παρεχώρησεν αυτήν 

και απεφασίσθη, οι τόκοι τού κληροδοτήματος τοϋ Σωσιβίου να διατε-

θώσιν ειδικώς διά τους αγώνας τούτους, να διακοπή δέ ή έκ τοϋ κλη-

ροδοτήματος παροχή χρημάτων εις τάλλα ανεπίσημα θεάματα, εις τ α 

όποια άπό τοϋ θανάτου τοϋ Σωσιβίου οι πολιτευόμενοι Αντ ιοχείας 

παρέσχον τας ενισχύσεις συμφώνως πρός τας διατάξεις τής διαθήκης τοϋ 

Αντιοχεως ευεργέτου. 
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Α ι διαπραγματεύσεις μετά τήν παροχήν τής αυτοκρατορικής άδειας 

έληξαν αισίως και οι Η λ ε ί ο ι άποζημιωθέντες παρεχώρησαν τό δικαίωμα 

τής τελέσεως τών Όλυμπιακών αγώνων έπι ένενήκοντα Ολυμπιάδας, 

ήτο ι μέχρι του 3 1 0 μ. Χ . 

Ά λ λ ' ή μεγάλη και θαυμάσια εορτή, ήτ ις υπήρξε στάδιον δόξης και 

λάμψεως δ ά τήν έθνικήν Ε λ λ ά δ α , δέν ηύτύχησεν επίσης μεταφυτευ-

θεϊσα εις την Συρίαν. Ο ι πολιτευόμενοι τής μεγάλης Αντιοχείας δέν 

ένεφοροϋντο ύπό τοϋ ιερού ζήλου τών Ηλε ίων και μάλλον φαίνεται ότ ι 

έθεώρησαν τας έορτας εύκαιρίαν κατάλληλον πρός χρηματισμόν. 

Τήν πρώτην φοράν, καθ' ήν έτελέσθησαν οί αγώνες εις τήν νέαν αυτών 

πατρίδα, μόλις ειχον παρέλθει τέσσαρα έτη άπό τού θανάτου τοϋ Σωσι-

βίου. Οτε όμως έμελλον μετα τέσσαρα έτη κατα τ α συμπεφωνημένα 

να έπαναληφθώσιν, οί πολιτευόμενοι διαχειρισταί τοϋ κληροδοτήματος, 

προφασιζόμενοι διαφόρους πολέμους έν τ η Ανατολή , "ού μ.ην άλλα και 

τής αυτής πόλεως Αντ ιοχε ίας ληφθείσης ύπό εναντ ίων", και θεομ.ηνίαν 

τ ινα γενομένην και σεισμόν έπισυμβάντα και μίαν μεγάλην πυρκαιάν, 

'άνέβαλλον άλλεπαλλήλως τήν έορτήν και μόλις κατα δεκαπέντε ή εικο-

σιν έτη κατώρθουν απαξ να πανηγυριζωσι, καταχρώμενοι έν τω μεταξύ 

τ α διά τους αγώνας διατεθειμ.ένα δεκαπέντε χρυσά τάλαντα και ίσως 

άπό καιροΰ εις καιρόν άποκοιμίζοντες τόν δήμον διά τής παροχής τών 

προτέρων ανεπισήμων σκηνικών αγώνων. 

Το αύτη ΰπήρξεν ή πρώτη περίοδος τών εις Αντιόχειαν μετενεχθέν-

των Όλυμ.πιακών αγώνων, τής όποιας ουδεμία άλλη διεσώθη λεπτομέ-

ρεια. Ό Άντ ιοχεΰς χρονογράφος Μαλάλας, όστις τόσον λεπτομερώς 

εξιστορεί κατωτέρω τήν διεξαγωγήν τών αγώνων έν τ ή ιδιαιτέρα αύτοΰ 

πατρίδ ι , είναι λακωνικώτατος κατα τήν πρώτην ταύτην περίοδον, 

δικαίως θεωρών αΰτην ώς άπλήν συνέχειαν τών προτέρων ανεπισήμων 

αγώνων, έρμαιον τής απληστίας τών πολιτευόμενων τής Αντ ιοχε ίας . 

Φαίνεται έν τούτοις ότ ι κατα την περίοδον ταύτην οι αγώνες δέν 

ένεποίησαν τήν έντΰπωσιν, ήν θά ήδύνατο ν ' άναμεινη τ ις . Ή πόλις ή 
γέμουσα θεαμάτων, ή επωφελούμενη πάσης ευκαιρίας όπως έορτάση όλό-

κληρον μήνα, ή πλήρης θεάτρων και εις την οποίαν συνέρρεον πανταχό-

θεν οι θυμελικοι, ή "πασι τερπνοις περισσεύουσα" δέν έβλεπε τ ι προστι-

θέμενον αύτη διά τών Όλυμπιακών αγώνων. Ό άκρως επίσημος 

χαρακτήρ, όν ένεϊχεν ή εορτή έν Ε λ λ ά δ ι , δέν τή ειχεν άποδοθή έτ ι έν 

Αντ ιόχε ια και τούτο μαρτυρεϊται έξ αυτού τοϋ γεγονότος τής κ α τ α χ ρ ή -
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σεως τών χρημάτων υπό τών πολιτευομ.ένων και έκ της έπι έτη αναβο-

λής άνευ μεγίστης δυσφορίας του δήμου. Εξ άλλου ό ποιητικώς θρη-

σκευτικός χαρακτήρ, δ ι ' οΰ περιέβαλλε τήν πανήγυριν ή παλαιά θρησκεία, 

δέν είχε πλέον τήν θέσιν του εις τόπον, όστις εθεωρείτο προπύργιον τής 

νέας και τ ι πλέον τούτου μάλ ιστα, εις πεδίον, έν ώ διεξήχθησαν αϊ μεγα-

λύτεραι θρησκευτικάι δ ίαμάχαί και έν ω πρωτηγωνίστησαν οι μ.έγιστοι 

εκκλησιαστικοί ρήτορες. 

Τοιουτοτρόπως κατά μακρά δ ιαστήματα τελούμενοι, έρμαιον τών δια-

θέσεων των πολιτευόμενων και πρόφασίς των πρός χρηματισμόν, έκιν-

δύνευον ίσως νά λησμονηθώσι διά παντός, ό'τε νέα τοις εδόθη ώθησις και 

νέα έσημειώθη περίοδος, ένθυμίσασα σχεδόν τήν πάλαιαν των εύκλειαν. 

Οί Άντ ιοχε ι ς άπελπίσθέντες έκ τής διαγωγής τών διαχειριστών τοϋ 

κληοοδοτήματος έπεμψαν άναφοράν πρός τόν αυτοκράτορα Κόμμοδον, 

ζητοΰντες ν' άφαιρεθη ή διαχείρισις άπό τών πολιτευόμενων και νά δοθή 

εις αυτόν τόν δήμον, ΰποχρεούμ.ενον εις τακτ ικήν τέλεσιν τών αγώνων 

κατά τετραετ ίαν. 

Ό Κόμμοδος απεδέχθη την αι'τησιν κα ι καθιέρωσεν "ίεράν και κοσμ.ι-

κήν έορτην", ώρισεν άνά τετραετίαν τήν τέλεσιν αυτής, έπι τεσσαρά-

κοντα πέντε ημέρας του Πανέμου, ήτο ι Ιουλ ίου μηνός, μέχρι τοϋ Λώου, 

ήτο ι τοϋ Αυγούστου. 

Συγχρόνως ποσότης ανάλογος έκ τοϋ κληροδοτήματος κατά πασαν 

πιθανότητα διετέθη κα τ ' αΰτοκρατορικήν διαταγήν διά τάς έορτάς τών 

ιπποδρομιών και διά την μεγάλην νυκτερινην έορτην τών οργίων, ητο ι 

τών μυστηρίων τοϋ Διονύσου και τής Αφροδ ί της . Επίσης ποσά διετέθη-

σαν υπέρ τών λαϊκών θεαμάτων τοϋ κυνηγίου, τών-μιμ.ων και τών όρχη-

στών, ίσως πάντων τούτων τών θεαμάτων παρεμβαλλόμενων κατά τά 

μεταξύ τών αγώνων χρονικά κενά. Οί 'Αντιοχεΐς εύγνωμονοϋντες πρός 

τον αυτοκράτορα ιορυσαν εις αναμνησιν των υπερ της πόλεως των 

αποφάσεων του χαλκήν άναθημ.ατικήν στήλην εις τό υπ' αύτοΰ κ τ ι -

σθέν Ξυστόν. 

Ο ι Άν τ ι οχε ί ς , παραλαβόντες παρά τών Ηλε ίων τους αγώνας, ηθέ-

λησαν νά προσδώσωσιν αΰτοϊς ολην την άρχαίαν αίίγλην και τήν έπιβο-

λην. Ά ν ό πόθος των οΰτος δέν έπραγματοποιήθη καθ΄ολοκληρίαν και 

άν ή υπέρτατη εορτή, ή συγκεντροϋσα εις τήν Όλυμπιακήν Ά λ τ ι ν ό , τ ι 

είχε νά επίδειξη ή αρχαία Ε λ λ ά ς τιμιώτερον και περίφανέστερον, δέν 

κατώρθωσε νά άρθη εις την πάλαιαν περιωπην, εις τοΰτο βεβαίως δέν 
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πταίουσιν οι κληρονόμοι τοϋ Σωσιβίου, άλλα μάλλον ή γενική άλλοίω-

σις, ήτ ις έπήλθεν εις τό έλληνικόν πνεϋμα. 

Πρώτος αλυτάρχης τών άγωνων — κα τά τόν 'Αντ ιοχέα χρονογράφον 

—έγένετο ό 'Αντιοχεϋς πολίτης 'Αφρόνιος, Οστις "φορέσας τό σχήμα τοϋ 

άλυτάρχου τής μέν ήμ.έρας έτιμ.ατο και προσεκυνειτο ώς Χεύς, δεν ανήρ-

χετο δέ εις τόν οικόν του ουτε εις κλι'νην καθ όλον τό δ ιάστημα, άλλα 

έκοιματο υπεράνω λίθων και καθαρών στρωμάτων και δρύινης ψιάθου, 

εις έξάερον, έφόρει δέ άσπρην ώς χιόνα στολήν διάχρυσον και στέφανον 

λυχνιτών και άλλων τ ιμ ίων λίθων και κατείχε ράβδον έβενίνην και εις 
τους πόδας σανδάλια άσπρα". Έκο ιματο δέ εις τόν έξώστην της Βασιλι-

κής τό Καισάρων. Γραμματεύς δέ τών αγώνων προεχειρίσθη πρώτος ύπό 

τής βουλής και τοϋ δήμου ό Πομ.πηιανός Κουαίστωρ, καταγόμενος έκ 

Ρωμαίων συγκλητικών, "φορέσας και αυτός στολήν άσπρην και στέ-

φανον όλόχρυσον τύπω φυλλοδαφνών τούτον οι ευλαβείς πολϊται έτίμων 

ώς Απόλλωνα και προσεκύνουν. 

Τό άνώτατον προσωπικόν τών εφόρων συνεπληροΰτο διά τοϋ λατρευο-

μένου ώς Έρμου , Οστις κα ι ούτος διωρισθη ύπό τής Αντ ιοχ ικής βουλής 

και τοϋ δήμου. Ούτος έφερε στολήν λευκήν έξ όλοσηρικοϋ και στέφανον 

πεπλεγμ.ένον έκ φύλλων δάφνης, έν τω μέσω δέ στηθάριον χρυσοΰν έχον 

τόν Δ ί α . Πρώτος τοιούτος διωρισθη ό ευπατρίδης Κάσσιος Ιλλούστριος, 

εις τήν ίδιαιτέραν δέ όνοματολογίαν τών Άντ ιοχ ι κών αγώνων έφερε τόν 

τ ίτλον Αμφιθαλλής. 

Ο ι αγώνες, ώς ει'πομεν ήδη , έτελοΰντο εις τό ΰπότοΰΚομμόδου κ τ ι -

σθέν Ξυστόν. Αίφνης ό'μως νέα μεγίστη ώθησις εδόθη εις τήν Συριακήν 

έορτην ύπό τοϋ αΰτοκράτορος Διοκλητιανοΰ. Οΰτος φρονών ότ ι διά τής 

έξάρσεως τών αγώνων θά κατέφερε τό καιριώτερον τραύμα κατά της νέας 

θρησκείας, ης ήρχισε μετά φόβου ν'΄ άνκγνωρίζη τάς καθ'ήμ.έραν συντε-

λουμένας γ ιγαντ ια ίας προόδους, απεφάσισε νά λαμπρύνη διά παντός 

μέσου τ ά Ολύμπια, καθιστών αυτά πανεθνικήν έορτην, καθ' ην έν τω 

αυτώ τόπω θά συνεκεντρούντο όλοι οι εις τήν άρχαίαν θρησκείαν πιστοί 

υπήκοοι του . 

Κ α ι πρώτον μέν προέβη εις τήν ιδρυσιν νέου σταδίου εις τό προά-

στειον τής Αντ ιοχε ίας, τήν Δάφνην. Εις τό προάστειον τούτο υπήρχε και 

ιερόν τοϋ περίφημου Δαφναίου Απόλλωνος, ούτινος χρυσοκόσμητον άγαλμα 

ύψοϋτο, προσκύνημα τών πανταχόθεν τής Ασίας συρρεόντων. Τόν ναόν 

τούτον συνεπλη,ρωσεν 0 χριστιανομάχος αυτοκράτωρ, ανήγειρε δέ έτερον 
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τω Όλυμπ ίω Δ ι ί , τ η Νεμεσει και τ η Ε κ ά τ η . Συγχρόνως έπιθυμων να 

προσελκύση και επίσημους ξένους εις τήν τελετήν συνεπληρωσε τό προά-

στειον διά μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων. 

"Οτε τοιαύτην όψιν έλαβε τό υπό τής φύσεως άλλως τε πλουσίως 

προικισθέν προάστειον τής Δάφνης και επέστη ό καιρός των αγώνων, ο 

Διοκλητιανός επιστρέφων έξ Αιγύπτου διήλθε διά τής Αντ ιοχε ίας και 

προέστη αυτοπροσώπως τών αγώνων. Άλυταρχήσας ό αυτοκράτωρ έκα ι -

νοτόμ.ησε κατα τήν στολήν, περιβληθείς πορφυραν αντί τής άσπρης τής 

καθιερωμένης διά τον πρώτον έφορον. Έ κ τής ακολουθίας του αξ ιωματ ι -

κοί έλαβον μέρος εις τους αγώνας, παλαίοντες, πυκτεΰοντες ή τρέχοντες. 

Ο ι ν ικηταί περιεβλήθησαν ύπό τού βασιλέως διά πάσης τ ιμής πρός ένθάρ-

ρυνσιν βεβαίως, παρεσχέθησαν δέ αΰτοϊς αφειδώς "σάκραί" και δώρα. 

Μετα την τελετήν ό Διοκλητιανός εί'τε πραγματικώς έν συναισθήσει αύτο-

θυσίαζόμ.ενος υπέρ τής έπικρατήσεως τής κινδυνευούσης θρησκείας, είτε έν 

στ ιγμή θρησκοληψίας παρητηθη τοϋ θρόνου λέγων ότ ι δέν ήδύνατο πλέον 

να άρχη επί τής γής, άφ' οΰ "έφόρεσε τό σχήμα τοϋ Διός". 

Και ό μ.ετ αυτόν βασιλεύσας Μίαξιμιανός ισην προσοχήν και ένθάρ-

ρυνσιν έδωκεν εις τούς Ολυμπιακούς αγώνας. Κ α ι ούτος επιστρέφων έκ 

τής εναντίον τών Αρμενίων εκστρατείας του προσήλθεν εις τά Όλυμ.πια 

και έγένετο αλυτάρχης, εις τόν αγώνα δέ κατήλθον οι ευγενέστεροι νέοι 

τών χρόνων του, τέκνα συγκλητικών και συγκλητικοί νεώτεροι. Κ α ι περί 

τούτου ό Μαλάλας λέγει οτ ι έπιστρέψας εις 'Ρώμην παρητήθη΄ ο χρονο-

γράφος όμως φαίνεται ότ ι άνέγραψεν άβασανίστως φήμην κυκλοφορήσα-

σαν τότε , μή έπβεβαιουμ.ένην δέ ιστορικώς. 

Ο ι Όλυμ.πιακοί αγώνες τής Αντ ιοχε ίας περιέλαβον δάφορον τών 

παλαιών τής Ηλείας πρόγραμμα και κατέστησαν ποικιλώτεροι, συμφώ-

νως πρός τας απαιτήσεις τής εποχής. 

Εις την Άντ ιοχ ι κην Α λ τ ι ν ήρχοντο άπό πάσης πόλεως και χώρας 

νέοι ευγενείς κατα τ ά γ μ α αγωνιζόμενοι και έμέριζον αυτούς κατέναντ ι 

αλλήλων μετα δέ τής πολλής σωφροσύνης και επιεικείας διήγον μηδαμό-

θεν μ,ηδέν κομ ιζόμενο ι ' . Ησαν γαρ εύποροι έχοντες και δούλους ίδιους 

εις την ΰπηρεσιαν έκαστος κατά τόν ίδιον πλοϋτον. Οί δέ πολλοί έξ 

αυτών κα ι παρθένοι ύπήρχον. Ησαν δέ και έπίφερόμενοι πολύν χρυσόν 

' Ή λεπτομερής αύτη περιγραφή τών αγώνων Οφείλεται εις τον Άντιοχέα 
χρονογράφον Μαλάλαν, από τοϋ όποιου τήν παραλαμβάνομεν ώς έχει. 
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έκ τής ιδίας πατρίδος άλλ' ευχής χάριν και τάγματος ήγωνίζοντο και 

διά τό έχειν δόξας εις τήν ιδίαν πατριδα πολύν ουν ειχον αγώνα και 

φόβον ερχόμενοι. Κ α ι οί μέν έπάλαιον, οί δέ ετρεχον, οί δέ έσάλπιζον, οί 

δέ έπαγκρατίαζον, έτεροι δέ έπύκτευον πυξίνοις δακτύλοις πυκτικας συμ-

βολάς, άλλοι δέ ήνιόχουν ίππους πρωτοβόλους, οι δέ έφωνάσκουν τρα-

γικά μέλη. Ησαν δέ και παρθένοι κόραι, φιλοσοφούσαι και κατα τ ά γ μ α 

σωφροσύνης έρχόμεναι και αγωνιζόμεναι και παλαιουσαι μετα βομβο-

ναρίων, και τρέχουσαι και τραγωδοϋσαι και λέγουσα: ύμνους τινας ελλη-

νικούς, αιτινες γυναίκες μετα γυναικών έμάχοντο άγωνίζόμεναι πικρώς 

και περί τα παλαίσματα και περί τους δρόμους και περί τό φώνημα. 

Κ α ι ει τ ις αυτών εί'τε γυνή εί'τε νέος τοϋ ιερού, φησί, δήμου κράζοντος 

έστέφθη, ό στεφανούμενος ώς νικητής σώφρων έμενεν εως τής τελευτής 

αΰτοΰ' έσφραγίζετο γαρ ευθέως με τα τόν αγώνα και έγινετο ίερεύς 

ωσαύτως δέ και παρθένοι φιλόσοφοι αί στεφανούμεναί έγίνοντο μετα τόν 

αγώνα ίέρείαι. Κάκειθεν άπεστρέφοντο πάντες, οί δέ έχοντες κτήσεις 

χωρίων ού συνετέλουν, άλλ άσυντελεις έμενον, ά φ ' ού έστε'φθησαν ή κτήσις 

αύτοΰ, τόν χρόνον και μόνον τής ζωής τοϋ στεφθέντος' ει δέ και εργα-

στηρίων τινών έδέσποζεν, αλειτούργητα έμενε τόν χρόνον τής ζωής 

αύτοΰ μόνον α ειχεν εργαστήρια ό άγωνσάμενος. Τοσοϋτοι δέ ήσαν οι 

ερχόμενοι άγωνίσασθαι, ότ ι ούχ ύπερεβάλλετο αριθμώ άλλ ' οσους συνέβη 

ελθειν κατα τάγμα και ειτε νέους εί'τε παρθένους κόρας πάντες έθεώ-
ρουν. Κ α ι ποτέ μέν πλήθος ήρχετο πολύ, ποτέ ούκ ηρχετο πρός τούς 

χρόνους και τούς άνεμους τής θαλάσσης". 

Βεβαίως πολλά τ ά κενα αφήνει ή άλλως λεπτομερής αύτη περιγραφή 

τοϋ 'Αντιοχέως χρονογράφου και πολλαι αύτου φράσεις άπομένουσιν έτ ι 

σκοτεινά! κα ι άδιευκρίνητοι. "Οπως δήποτε όμως έκ τής περιγραφής 

εξάγεται ότ ι ή μεγαλοπρεπής τελετή τής Ηλε ίας μετεβλήθη ουσιωδώς 

εις τήν νέαν αυτής πατρίδα και ότ ι προσελάμβανεν ήδη θεωριών χροίάν, 

κα ι μάλ ιστα θεωριών διεξαγόμενων μεταξύ νέων και νεανίδων τής προ-

νομιούχου αριστοκρατίας. Έαν ή μεταβολή αύτη έγένετο επίτηδες όπως 

οί αγώνες καταστώσι συμφωνότεροι πρός τ ά κρατοϋντα τότε ήθη και 
καταλληλότεροι πρός τάς απαιτήσεις κοινοϋ, όπερ τοσαύτην άφοσίωσιν 

έτρεφε πρός τό θέατρον, δέν είναι βεβαιωμένον. Πάντες όμως όφείλο-

μεν νά όμολογήσωμεν ότ ι ώς παρουσιάζοντο ήδη οί αγώνες ουδόλως 

περιεϊχον πλέον τόν θρησκευτικόν και μεγαλοπρεπή χαρακτήρα, όν ειχον 

έν Ηλε ία , μή στηριζόμενοι δέ άπ ευθείας εις τήν θρησκείαν και μή άπο-
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βλέποντες, ώς εκείνοι, εις σύσφίγξιν τών δεσμών διαφόρων μεγάλων 

φυλών ενός κα ι τοϋ αΰτοΰ έθνους, δέν περιέκλειον πλέον τά στοιχεία 

τής ζωτικότητος, ατ ινα διέκρινον αύτοϋς έν τ η πρώτη των κο ι τ ίδ ι . 

Μάτην οί αυτοκράτορες, αλλά και ή βουλή τών Άντ ιοχέων προσε-

πάθησαν δι ' ευεργετικών νόμ.ων, δ ι ' αυτοπρόσωπων ενεργειών νά ένθαρ-

ρύνωσι την μεγάλην πανήγυριν. Μάτην κατηρχετο εις τήν κονίστραν ό 

Διοκλητιανός και ό Μαξιμιανός, αδίκως δέ οι συγκλητικοί και οι υιοί 

των και αι θυγατέρες τών ευπατριδών έπύκτευον και έφωνάσκουν και 

ηγωνίζοντο. 

Αδ ίκως ή βουλή τών Άντ ι οχέων παρέθετο μεγαλοπρεπή συμπόσια 

και προεκήρυττεν άσυδοσίαν τών νικητών, άπεδίωκε δέ τους μίμους και 

τάς κοινάς γυναίκας άπό τόν έξαγιαζόμενον χώρον. Ματαίως ό Ή λ ι ο -

γάβαλος έξηρει τους αγώνας άπό τών λοιπών θεαμάτων της σκηνής. 

Πάντα ταΰτα εις ουδέν συνετέλουν. Οι αγώνες ήσαν καταδεδικασμ.έ-

νοι ή ν' άποθάνωσιν έξ ελλείψεως ενδιαφέροντος ή να καταργηθώσι. 

Και τό τελευταίον τοϋτο συνέβη. Έ π ι τής βασιλείας Θεοδοσίου τοϋ 

Μικροΰ ό δήμος έγένετο κύριος τοϋ σταδίου τής Δάφνης και αι φατρίαι 

τών Βένετων και τών Πρασίνων έβαψαν διά πόταμου αιμάτων τόν χώρον, 

έφ' οΰ τόσας ελπίδας έστήριξαν ό Διοκλητιανός και οι λοιποί αυτοκρά-

τορες. Τέλος μετά δεκατεσσάρων ακόμη ετών άδοξον βίον τω 5 2 0 ό 

αυτοκράτωρ Ιουστίνος κατήργησε τ ά Ά ν τ ι ο χ ι κ ά Όλύμ.πια. 

Λέγετα ι ότ ι έπι Ιουστινιανού ό κόμης τής Αντ ιοχε ίας Ζαχαρίας, διο-

ρισθείς τοιούτος άντ ι τοϋ τέως Εύφραιμίου άπό κόμητος προχειρισθέντος 

εις πατριάρχην, παραλαβών τόν έπίσκοπον Αμάθε ιας και άλλους κλη-

ρικούς και λαϊκούς μετέβη εις τό Βυζάντιον και επέτυχε πολλά υπέρ τής 

Αντ ιοχε ίας , μεταξύ τών όποιων πιθανώς και άναγέννησιν τών Ολυμ-

πίων. Έ ν πάση περιπτώσει άπό τοϋ 5 2 0 αγώνες δέν αναφέρονται πλέον. 

Σειρά θεομηνιών και ατυχημάτων έπηκολούθησε την κατάργησιν τής 

ώχρας άπομιμ.ήσεως τών Ολυμπιακών αγώνων. 

"Οτε ακόμη ή εορτή εΰρίσκετο εις τ ά έσχατα και έμελετατο ή 

κατάργησις αυτής, τρομερά λαίλαψ κατέστρεψε καθ ' ολοκληρίαν τό έν 

Δάφνη περίφημον άλσος τών κυπαρίσσων. Ο ι οίωνοσκόποι εξήγησαν τήν 

θεομηνίαν, ώς σημαίνουσαν τήν όργήν τού Διός, οι αγώνες όμως έδιδον 

άφορμήν εις τοιαύτην μεταξύ Βένετων και Πρασίνων σφαγήν, ώστε ό 

αυτοκράτωρ ήναγκάσθη μεθ' όλα τ ά κακά προμαντεύματα νά δ ιάταξη 

τήν κατάργησιν αυτών. Έ ν τούτοις τά απαίσια προμηνύματα ήρχισαν 
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νά έπαληθεύωνται. Πέντε έτη μετά τήν κατάργησιν τών Ολυμπίων 

σειρά αλλεπάλληλος τρομερών σεισμών κατέστρεψε τό ήμισυ τής ωραίας 

πόλεως, ένταφιάσασα ΰπό τ ά ερείπια αυτής 3 0 0 χ ι λ . κατοίκων. Ολίγον 

μετά τ α ΰ τ α νέα σειρά σεισμ.ών άπετελείωσε τό καταστρεπτικόν έργον 

τών πρώτων και ή πόλις μετεβλήθη εις ερείπια. Δεκατέσσαρα δέ έτη 

άργότερον ό βασιλεύς τής Περσίας Χοσροης έπελθών κατά τής πόλεως 

έκυρίευσεν αυτήν και αίχμαλωτίσας τούς έναπομείναντας κατοίκους, τούς 

μετέφερεν εις τήν ύπ' αΰτοΰ παρά τόν Τίγρην κτισθείσαν Άντ ιόχε ιαν 

τοΰ Χοσρόου. 

Ούτω μετά τής άδοξου ιστορίας τών Άντ ιοχ ικών Ολυμπίων έληξε 
και ό βίος τής μεγάλης και ωραίας πόλεως, ήτις έγνώρισεν ημέρας 
δόξης και λαμπρότητος, ό'σαι όλίγαι τής μεγάλης ρωμαϊκής και βυζαν-
τιακής αυτοκρατορίας. 

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΤΩι 1834 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΥ THOMAS ABBET-GRASSET 

(Μεταξύ τών έγγραφων, τών πλείστων σπουδαιότατων, τά όποια κατέλιπεν 
ανήρ σπουδαίας παράσχων υπηρεσίας τή πατρίδι καί ών έδημοσιεύθη ήδη εις 
τήν Αρμονιαν ή περί τής έκστρατείας τοϋ Όμέρ εις Σφαχία έκθεσις, ευρέ-
θησαν καί έπιστολαί τοϋ Γάλλου λογίου καί φιλέλληνος Thomas Abbet-Grasset 
έπισκεφθέντος τας Αθήνας τώ 1834 καί έπιστέλλοντος τάς έντυπωθσεις του πρός 
τόν έν Παρισίοις κόμητα Durcis Προφανώς τά διασωζόμενα είναι αντίγραφα τών 
προς τόν κόμητα επιστολών, παραχωρηθέντα ύπό τοϋ Grasset εις τόν ομογενή 
λόγιον, δν δεν διέφευγεν ή αξία τών σπουδαίων έκείνων καί ενδιαφερουσών μαρ-
τυριών περί τής πόλεως. 'Εκ τών επιστολών τοϋ Grasset δημοσιεύομεν τήν 
πρώτην, έν ή περιλαμβάνονται αι γενικαι περί τής πόλεως εντυπώσεις του). 
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Μοι έκάμετε τήν τ ιμήν , κύριε κόμ.η, να μοΰ ζητήσητε τας έξ Αθη-

νών εντυπώσεις μου. κα ι έπεμείνατε να σας γράψω αΰτας ακριβώς άπό 

τοΰ αρχαίου τόπου, μέχρι τοΰ όποιου μέ προέπεμπεν ή καλωσύνη σας. 

Υπήρξατε τόσον καλός πρός έμέ και τόσον θερμή ήτο ή σύστασίς σας 

πρός τόν κ. Ζεβριέ, τόν εΰγενη μας συμπατριωτην, έξ άλλου δέ σέβομαι 

κα ι άγαπω τόσον τον σεβαστόν μοι προστάτην, ώστε δέν δΰναμαι να 

τω άρνηθω ό',τι μοΰ εζήτησε, κα ίτο ι ά φ ' ή ς ημέρας έθεσα τόν πόδα μου 

έπι τοΰ Αθηνα ϊκού εδάφους αισθάνομαι ξηραν τήν κεφαλήν μου και 

στειρεύσασαν τήν πηγήν της σκέψεως και της φαντασίας. 

Δεν θα έκταθώ εις αρχα ιολογ ί κας περιγραφάς, των όποιων δέν άμοι-

ρει ή βιβλιοθήκη και τό άρχειον παντός άγαπώντος τήν αρχα ιότητα . 

Ά φ ' ότου ό κ. Φωβέλ ό άξιος έν Αθήναις πρόξενος ημών και ό Γερμα-

νός κ. Σελλερ (;) έπεδόθησαν ειδικώς εις μελετάς της αρχαιολογικής 

θέσεως και των αρχαιολογικών θησαυρών της πόλεως, ουδέν νεώτερον 

προσετέθη. Ό φιλοξενών με κ. Ζεβριέ μοι έλεγεν ότι εντόπιος τις διδά-

σκαλος, ό Κωνσταντίνος Δερδήμας, έκ τίνος τών δήμων της Α τ τ ι κ ή ς 

καταγόμενος, εξακολουθεί σπουδαίας τοιαύτας μελετάς, οΰχι δέ πρό 

πολλοΰ άνεκάλυψε παρά τόν Ίλισσόν τάφον πλήρη αγγείων και άλλων 

κτερισμάτων. 

θ α προσπαθήσω μάλλον νά σας δώσω εικόνα της σημερινής πολίχνης, 

ώς είναι ήδη , και τών πόθων και βλέψεων αϋτης εις τό μέλλον. Θά 

προσπαθήσω ακόμη να ε ίμαι σύντομος και ακριβής, μολονότι δέν φοβοϋ-

μ.αι ότ ι ή επιστολή μου αύτη θα ελάμβανε ποτε αξιώσεις επισήμου ανα-
κοινώσεως. 

Τό πλοίον "Λευκή της Φλάνδρας", τοΰ όποιου έπεβαινον, διήλθε τ η 

16 Όκτωβρίου πρό τοΰ Φαλήρου και άποτόμως λοξοδρόμησαν εισήλθε 

μεθ' ήμίσειαν ώραν εις Πε ιραιά. Καθ ήν ώραν παρεπλέομ.εν τήν Φ α λ η -

ρικήν άκτήν διηύθυνα τό βλέμμα πρός τας Αθήνας έλπίζων ότ ι θά 

κατώρθουν εκείθεν νά ί'δω τον Παρθενώνα και έν γένει τήν Άκρόπολιν. 

Πυκνή όμως ομίχλη, ασυνήθης διά τήν έποχήν ταύτην , ήμπόδισέ με να 

απολαύσω τοϋ θεάματος, όπερ ένεθουσίασε τον Σατωβριαν και ένέπνευ-

?εν ωραίους στίχους εις τόν κ. Φωβέλ. Ήναγκάσθην λοιπόν νά περιορι-

σθώ εις κατόπτευσιν τοϋ Φαλήρου, τό όποιον έγέννησε τόν Δημήτριον 

και έσημ.είωσεν ωραίας σελίδας εις τήν Άθηνα ϊκήν ίστορίαν(;) 

Ε ίνα ι δέ τό Φάληρον έρημος α κ τ ή , ασήμαντος, εις τό βραχώδες μ.έρος 

της όποιας πλησιάζουσι συνήθως πτωχοί αλιείς, εκμεταλλευόμενοι τήν 

Αθηναι τη 24 Όκτωβρίου 1834 

Κυριέ κομή, 

Ευρίσκομαι άπό επτά ήδη ήμερων έν τω χώρω, έν ώ ΰπήρχεν άλλοτε 

ή περίφημος πολις τοΰ Περικλέους και τοΰ Άλκ ιβ ιάδου και τοΰ Σωκρά-

τους και τής Ασπασίας και τοΰ Πλάτωνος. Ηθελεν ε ίναι , νομίζω, εντε-

λώς περιττόν να εκθέσω εις τήν ΰμετέραν ευγένειαν, άπό τών συντόμ.ων 

στηλών τής επιστολής ταύτης, τους λόγους, δι ' ους μετεχειρίσθην παρελ-

θόντα χρόνον, προκείμενου περί υπάρξεως τών Αθηνών. Τ ω όντ ι , κύριε 

κόμ.η, αι Α θ ή ν α ι υπήρξαν. Μαρτύρια παρελθούσης λάμψεως απέμειναν 

περίδοξα ή Ακρόπολις και τα μνημεία, τ ά οποία συναντώ άνά παν μου 

βήμα , ύπό μορφήν κιόνων ή κιονόκρανων ή αρχαϊκών εδρών ή κειμηλίων 

έκ τάφων. Δέν ύπάρχουσιν όμως πλέον Αθήναι . Εις τόν τόπον τής 

ωραίας δημοκρατίας, ήτ ις έκυριάρχησέ ποτε ενός μεγάλου τμήματος τοϋ 

αρχαίου κόσμου, απλοϋται σήμερον πενιχρά πολίχνη, μαύρη έκ τών 

καπνών, σιωπηλή ώς φύλαξ τών νεκρών μνημείων, μέ στενούς και ασύμ-

μετρους δρομίσκους. 
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άλλως τε πτωχωτατην άλιείαν του κόλπου. Ή παραλία, ανώμαλος και 

φαλακρά, βρίθει τελμάτων νοσογόνων, ήκουσα δέ τόν "Ελληνα ναύκληρον 

της "Λευκής" βεβαιοϋντα ότ ι ολόκληρος ή οικογένεια τοϋ Τούρκου 

Φέρικ έξωλοθρεύθη ολίγον χρόνον πριν έκ τών τρομερών πυρετών της 

θέσεως τ α ύ ι η ς . Πρός τα δεξ ιά, εκεί, όπου ή παραλία εκτείνεται αμμω-

δης, μικρά μονή ΰψοϋται πάλλευκος και φαιδρά, διακόπτουσα τήν φαιαν 

μιονοτονίαν της ομιχλώδους ημέρας. Ε ίνα ι ή μονή τοϋ Ά γ ι ο υ Ιωάννου , 

αποτελούμενη έκ δύο κελλίων μόνον, εις τ α όποια πολλάκις εΰρον κ α τ α -

φύγιον έπί τουρκοκρατίας Αθηναίοι , τών Τούρκων σεβομ.ένων τόν αγιον, 

όστις λέγεται ότ ι προστατεύει άπό τών πυρετών πιστούς και άπιστους. 

Είσερχόμεθα έπί τέλους εις τόν Πειραιά. Ό λ ιμήν, τραχύς και στε-

νός, είναι μάλλον υπήνεμος και ό ισχυρός άνεμος, ό όποιος μάς έκλυδώ-

νιζεν ολίγον έξωθεν, δέν προσβάλλει τόν κόλπον. παρα τόν όποιον είχεν 

ένδοξον προάστειον ή πόλις της Παλλάδος. 

Τό πλοίον έστρεφε τήν πρώραν πρός τόν λιμ.ένα και ήσθανόμ.ην παρά-

δοξόν τ ινα συγκίνησιν καταλαμ.βάνουσάν με, ότε ό ΄Ελλην ναΰκληρος 

της "Λευκής" μ.'έπλησίασε και έψιθύρισε κ ά τ ι , τό όποιον δέν ήδυνηθην 

να εννοήσω, έκτείνων συγχρόνως τήν δεξιάν πρός το βάθος τής απέναντι 

ακτής. Ευτυχώς ό υποπλοίαρχος τής "Λευκής" αντελήφθη και έσπευσε 

να βοηθήση τόν φίλοπάτριδα και έγωιστήν ΄Ελληνα. 

— Ή Σαλαμίς ! . . , μοί είπε δεικνύων μοι τόν ιστορικόν κόλπον. 

Μ ία απροσδιόριστος ταραχή μ.έ κατέλαβεν εις τήν θέαν τοϋ περίφημου 

εκείνου κόλπου, όστις έδωκε τό όνομα του εις εν άπό τα μεγαλύτερα 

άθλα, τα όποια περιέγραψαν οι ιστορικοί τών αιώνων. 

Ή Σαλαμ ίς ! Ω ! χαίρε, Σαλαμίς αδάμαστος, ώς σέ έκάλεσεν ό 

μέγας σου ψάλτης, χαίρε, Σαλαμίς τής όποιας τό όνομα θα προφέρη 

μετά θαυμασμού και ευγνωμοσύνης ή Ευρώπη και ό πολιτισμός, ων 

υπήρξες τό πρώτον προπύργιον ! 

Ό Πειραιεύς διασώζει μόνον τό όνομα άπό τήν άρχαίαν του ΰπό-

στασιν. Ή δ η είναι μ ία μικρά ξύλινη αποβάθρα, πρό ολίγου κ α τ α -

σκευασθείσα και όμως ήδη ήμικατεστραμμένη τό παράπηγμα τό χρη -

σιμεϋον ώς τελωνείον, ή μονή τοϋ άγιου Σπυρίδωνος και τρεις ή τέσσα-

ρες νέοι οικίσκοι, ήδη κτισθέντες ύπό νέων άποικων, οιτινες συρρέουσι 

πανταχόθεν. Έ π ί τής ακτής πρωτογενής γερανός ανασύρει ύδωρ, τό 

όποιον κτ ίστα ι απέναντι μεταχειρίζονται είς τό κτίσιμον μιας οικίας. 
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Στενή, κονιορτώδης οδός άναρριχωμ.ένη έπί χωματωδους λοφίσκου και 

άνελισσομ.ένη μεταξύ των φρακτών δύο άμπέλων φέρει πρός τας Α θ ή -

νας. Εισέρχομαι εις τήν όδόν ταύτην δια να προσπαθήσω εκείθεν του-
λάχιστον να ρίψω βλέμμα πρός τας Αθήνας. Ά λ λ α συνοδεία επί ονων 

έρχεται αντιθέτως και αναγκάζομαι να υποχωρήσω, ένώ ό περιποιητι-

κώτατος οδηγός μας με πληροφορεί ότ ι ή συνοδεία έρχεται έκ Χαλκίδος 

και πρόκειται να έγκατασταθη εις τόν Πειραιά. Μεταξύ τών έφιππων 

διακρίνω καλώς προφυλαττομένην νεαραν παρθένον δεκαοκταέτιδα ίσως. 

Δέν ειχον άκόμ.η ιδεί τας γυναίκας των Αθηνών και δέν ειχον ίδέαν της 

Έλληνίδος. Τούτο όμως δέν μ.' έκώλυσε να σκεφθώ ο τ ι , αν όλαι αί 

Ελλην ίδες ήσαν ώς ή ωραία εκείνη χωρική, βεβαίως ουδέν άπωλεσεν ό 

αρχαίος ελληνικός τύπος έκ της δουλείας και τών ατυχημάτων. 

Από της στιγμής εκείνης παρετήρησα και ήδη επί έπτα ήμέρας 

βεβαιούμαι άτι συνεχές και άδιάκοπον μ.εταναστευτικόν ρεύμα φέρει πρός 

τας Αθήνας πληθυσμ.όν έκ τών επαρχιών. Ό κ. Ζεβριέ μ έβεβαίωσεν 

ότ ι παρα τ η νέα Κυβερνήσει επικρατεί και ώρίμασεν ήδη ή σκέψις, ορι-

στική πρωτεύουσα τού κράτους να καταστώσιν αί Αθήναι , μολονότι 

πλείσται πόλεις τοϋ ήδη άναγεννωμ.ένου κράτους διεκδικούσιν υπέρ εαυ-

τών τήν τ ιμήν ταύτην . Νομ ίζω κα ι εύχομαι οτι θά έπικρατήσωσιν οι 

ΰποστηρίζοντες τας Αθήνας , διότ ι πραγμ.ατικώς, οιαι δήποτε κα ι αν 

είναι αί πρός τήν γενικήν πατρίδα ύπηρεσίαι τών διαφόρων ελληνικών 

πόλεων, ουδεμία δύναται να συγκριθη πρός τήν εύνοουμένην της Παλλά-

δος πόλιν. 

Ο "Ελλην υπάλληλος, όστις κατώκει εις τήν μίαν τών τριών Πει-
ραϊκών καλυβών, είναι ό τελώνης. Ε ίνα ι νέος υπάλληλος εις νέαν υπη-
ρεσίαν και αγνοεί τα καθήκοντα του . Ε ίνα ι οΰχ ήττον ευγενής κνήρ κ α ι , 
όταν ό οδηγός μου έδήλωσε τήν εθνικότητα και τήν ιδ ιότητα μου, ό 
τελώνης Πειραιώς έφερε τήν χείρα εις τήν καρδίαν και τήν ύψωσεν 
έπειτα πρός τόν οΰρανόν. 

Βαίνομεν ήδη δια στενής καί κονιορτώδους όδοΰ πρός τας Αθήνας . 

Ολίγον κατ' ολίγον τώρα ή ομίχλη διαλύεται και παρίσταται πρό ημών 

ζωηρός έπιστεφόμενος ύπό τών ηλιακών ακτινών ό Υ μ η τ τ ό ς , τό όρος τό 

παράγον τό θαυμάσιον μέλ ι . Δεξ ιά μας, έχει, όπου εντελώς πλέον ή ομί-

χλη διελύθη, μιχρόν δάσος έλαιών φαίνεται απορούν, πώς διεσώθη άπό 

τού τουρχιχού βανδαλισμού. Μανθάνω ότ ι άνήχεν εις Τοΰρκόν τ ίνα Γιαν-

νιτσαρον, Ιουσοΰφ άγαν, ιδιαιτέρως προστατευόμ.ενον ύπό τοϋ δ ιο ικη-



10 ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΤΩ 1834 

τοϋ των Αθηνών, κα ι εξηγώ την ύπαρξιν τοϋ μικροϋ έλαιώνος. Όλι'γον 

άκόμη ανωτέρω διακρίνω τας κυπαρίσσους τοϋ νεκροταφείου κα ι βαθύτε-

ρον έκτεταμένον κήπον, ίδιοκτησίαν τοϋ ώμου Τούρκου Χασεκή. Έ ν δ ι έ -

τ ρ ψ α εις τας ασήμαντους ταύτας λεπτομέρειας, δ ά νά σας υποδείξω 

ότ ι όλη εκείνη ή αρχαία πόλις, την οποίαν έγνωρίσαμεν διά τών συγγρα-

φέων κατάφυτον και περιρρεομ.ένην ύπό υδάτων, έξηφανίσθη και εις τόν 

τόπον της ξηρα και αύχμ,ηρά και φαλακρά έκτασις καλύπτει τόν ιερόν 

και ένδοξον χώρον. 

Καθ'όσον πλησάζομεν πρός τάς Αθήνας ή Οδός γ ίνετα ι πλατυτέρα 

κα ι άνετωτέρα, προς τό άκρον δέ αυτής έργάται μετά ζήλου εργαζόμε-

νοι καταρρίπτουσιν ένθεν και ένθεν τούς φράκτας και εύρύνουσιν αυτήν. 

Κ α ι έξαφνα, άπροσδοκήτως, παρουσιάζεται πρό ήμ.ών, έν όλη αυτής τ η 

μελαγχολική μεγαλοπρέπεια, ή Ακρόπολις έπιστεφομ.ένη άπό τας τελευ-

ταίας ακτίνας τοϋ δύοντος ήλιου. Εις τό γλυκϋτατον ιώδες φώς τής 

δύσεως οι γηραιοί στύλοι και τ ά αιωνόβια μάρμαρα λαμβάνουσι χρυ-

σίζουσάν τ ινα άπόχρωσιν, ήτ ις έτ ι μάλλον προσθέτει εις τήν σεβαστήν 

κα ι πολύτιμον καλλονήν των. Οία όμως θρασύτης και οία ασέβεια! 

Παραπλεύρως τού Παρθενώνος και μεταξύ τών στηλών τών Προπυλαίων 

προβάλλει αυθάδη κεφαλήν μιναρές, λεψανον μ.υσαρας δουλείας, και 

ολίγον κατωτέρω διακρίνεται πλευρά τοϋ τείχους κατάμαυρος έκ σφαι-

ρών και πυρίτιδος, τ ις οιδε ύπό ποίας περιστάσεις προώρως άναφλεγεισης. 

Εκφράζω εις τόν ευγενή μου φίλον κ. Ζεβριέ τήν έπιθυμίαν ν' άνέλ-

θωμεν τήν ιδίαν ώραν έκείνην επί τής Ακροπόλεως ίνα θαυμάσω έκ 

τοϋ πλησίον τ ά μεγαλοπρεπή ερείπια, τόν έρωτα τών όποιων ύπεξεκαύ-

σατε μετά τόσης επιμελείας εις την καρδίαν μου, κύριε κόμ.η. Αλλ ό κ. 

Ζεβριέ μοι παριστα ώς αδύνατον τοΰτο. 'Ήμεθα κατάκοποι έκ τού 

ταξε ιδ ιου, έξ ωριαίας ονοδρομίας, έκ τού καύσωνος κα ι τής υγρασίας. 

Ειχομεν ανάγκην αναπαύσεως, πρός τούτοις δέ δύσκολον ήτο εις 

τοιαυτην ωραν να επιτυχωμεν την αόειαν των φρουρών. 

Εδέησε νά υπακούσω και ό οδηγός άφήσας τήν ευλαβή όπισθεν ημών 

θέσιν του προηγηθη ήδη , διά νά μας Οδήγηση διά μέσου σκοτεινών και 

ακαθάρτων στενωπών εις τήν έναντι τοϋ παρθεναγωγείου Χ ίλλ οίκίαν τοϋ 

κ. Ζεβριέ, οπου κατέλυσα. 

Ή πρώτη οδός, διά τής όποιας διερχόμεθα, ε ίναι—ώς μοι ε ιπον—ή 

μεγαλύτερα και καλύτερα τής πόλεως, φέρουσα έκ τού παλαιοΰ ναίσκου 

τοϋ άγιου Φιλίππου και τής βρύσις τοϋ Χαλαράκη εις τό μέγα τουρκικόν 
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τ ζ α μ ί ο ν . Κ α ι όμως φαντασθήτε ότ ι ή μεγαλύτερα αύτη οδός δέν εκτεί-

νεται πλειότερον τών εκατόν μέτρων, ουδεμία δέ οικία της διακρίνεται 

δι ' αρχιτεκτονική η τουλάχιστον δι όπως δήποτε καλλιτεχνικήν διακό-

σμησιν. Ή είσοδος τής συνοδείας μας εις τήν συνοικίαν προκαλεί γενικήν 

άναστάτωσιν. Πέντε ή έξ γυμνόποδα παιδ ία, εύμορφα Ομως και ζωηρών 

χαρακτηριστικών, προηγοϋντο τών ίππων μας άλαλάζοντα και άκούο-

μεν παράθυρα άνοιγόμενκ έν σπουδή. Εις τ ά παράθυρα τής οικίας Αργυ-

ροπούλου εμφανίζονται δύο δροσεραί μορφαί νεανίδων, αιτινες άναγνωρί-

ζουσι τόν κ. Ζεβριέ και τόν προσφωνοϋσιν ελληνιστί. 

— Καλή 'σπέρα σας (0 χαιρετισμός ελληνιστί εις τό κείμενον). 

Ό κ. Ζεβριέ άπαντα και δίδε; πληροφορίας και περί τοϋ ξένου του, 

όστις καθίσταται τό κέντρον τής γενικής περιεργιας. Μέχρις ότου φθά-

σωμεν εις τό πέρας τής οδού πρό τοϋ τζαμιού πολυάριθμοι ήσαν οί προ-

τρέχοντες ίνα μας ιδωσι, κα ίτο ι ουδέν απολύτως έξαιρετικόν πρός θέαν 

παρείχεν ή συνοδεία μας. 

Ή δ η ύψοϋτο πρό ημών βαρύ και άκομψον τό μέγα τουρκικόν τζαμίον 

δεσπόζον τής μικρας τής πόλεως άγορας. Κάτωθεν αύτοΰ μ ία σειρά μικρών 

και σκοτεινών καταστημάτων, εις τ ά όποια ράπτονται εγχώρια ενδύ-

ματα και υποδήματα και απέναντι ή μεγάλη τουρκική κρήνη γέμουσα 

επιγραφών και φέρουσα κεχαραγμένα τ ά ονόματα όλων των κατά κα ι -

ρούς διοικητών τών Αθηνών. 

Κατόπιν τής βρύσεως ταύτης έξετείνετο μικρά πλατε ία , τό μόνον 

καφενεΐον τής όποιας, ρυπαρόν κα ι σεσαθρωμένον κτίριον, έκλειεν έκεί-

νην τήν στιγμ.ήν τήν θύραν του, διότι ή ώρα είχε παρέλθει πλέον. Έ π ί 

τέλους μετά τινας ακόμη περιπλανήσεις δ ά μέσου δρόμ.ων ώς έπί τό 

πλείστον στενωπών έφθάσαμεν εις τήν οίκίαν τοϋ κ. Ζεβριέ, πραγματ ι -

κώς μέγαρον έν μέσω τής περιβαλλούσης αυτό πενιχρότητος. 

Από τοϋ έξώστου τοϋ κ. Ζεβριέ ειδον τάς πυράς τάς άναπτομ.ε'νας 

ύπό τών φρουρών τής Ακροπόλεως και εις τήν ήσυχον κα ι διαυγή ' Α τ τ ι -

κήν νύκτα ήδυνήθην νά ρεμβάσω έπί τής τύχης ανθρώπων και πόλεων. 

Ό ρεμβασμός εκείνος, εις τόν όποιον συνεχέοντο έν τ ή μνήμη μου πρό-

σωπα κα ι γεγονότα αξιοθαύμαστα διαιωνισθέντα ΰπό τής ιστορίας, θά 

' Σημ. Μετάφρ. Ή Οδός αύτη είναι προφανώς ή σημερινή Οδός Ηφαίστου. 
Οσον άφορα τήν βρΰσιν τοϋ Χαλαράχη θά ήτο αύτη κατά τήν διασταύρωσιν 

τών οδών Ηφαίστου και άγιου Φιλίππου. 
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παρετεινετο έπι πολύ, άν δέν ηκούετο αίφνης ισχυρός κρότος έπι τετρα-

γώνου λίθου τοποθετημένου εις την γωνίαν της όδοϋ. Έστραφην έκπλη-

κτος, ίνα ι'δω τ ι συμβαίνει, και ειδον ότ ι νυκτοφύλαξ ώπλισμένος διά 

βαρύτατης κα ι μακράς ράβδου ειδοποιεί τους πολίτας της μικρας πόλεως 

να είσέλθωσιν εις τας οικίας των και να μη πλανώνται έξω, διότ ι ή άρχή 

δέν ηδύνατο να εξασφάλιση αυτούς άπό κακοποιών στοιχείων. 

Την έπομένην έπληροφορηθην ότ ι τό μέτρον δέν ήτο άσκοπον, ώς τό 

έφαντάσθην. Από τών άρχων του θέρους ήδη απειράριθμοι λησταί ένέ-

μοντο την Ά τ τ ι κ ή ν , πρό ολίγων δέ ημερών ακόμη εις τούς Κήπους (τούς 

Αμπελοκήπους ;) οι κακοποιοί ούτοι ειχον συλλάβει τόν γέροντα Δελέν-

δαν και τόν μετεκόμισαν εις τήν Πάρνηθα, οπόθεν τόν απέλυσαν μετά 

πολύωρον και κοπιώδη πορείαν. 

Ή οικία τοϋ κ. Ζεβριέ κε ί τα ι εις τό κέντρον της πόλεως. Απέναντ ι 

εις μικράν άπόστασιν ειχεν έγκατασταθη τό σχολείον Χ ί λ λ , τό πρώτον 

σχολείον, όπερ ίδρυθη έν Αθήναις. Όλ ίγον κατωτέρω είναι τό τουρκικόν 

ίεροδικαστήριον και κα τ ' ευθείαν γραμμην πρός τ ά κάτω τ ά προξενεία. 

Τοιουτοτρόπως και εις τήν μικράν και έρημον πόλιν ό κ. Ζεβριέ κατορ-

θώνει νά σχηματ ίζη κέντρον περιζήτητον διά την κρατούσαν φίλοξε-

νίαν και τήν προθυμίαν τών οικοδεσποτών. 

Ή κοινωνία τών Αθηνών, άραιά και όλίγη, είναι ούχ ήττον εύάρεστος 

και ανεπτυγμένη. Την έσπέραν παρά τω κ. Ζεβριέ συνέρχεται εκλεκτή 

μερίς εντοπίων και ξένων, ή θυγάτηρ τοϋ κ. 'Ρουέν τοϋ αείμνηστου 

ημ.ών συμπατριώτου, ό κύριος Στόκμανν, ό Γερμανός αρχαιολόγος ό 

παρεπίδημων ένταΰθα, ό νομάρχης Αργολίδος Ζωγράφος, ευφυής και 

δραστήριος άνήρ, ευρισκόμενος τάς ήμερας ταύτας εις Αθήνας πρός δ ι α -

κανονισμόν υποθέσεων τοϋ νομοΰ του καί της πόλεως Αθηνών, ό αστυνόμος 

Δημάρτος, η έκ Χίου οικογένεια Παντζ ί κη , ό Πελοπόννησος ευπατρίδης 

Δηληγιάννης και ό ανεψιός τοϋ πλουσίου Έλληνος Κουντουριώτου τοϋ 

δαπανήσαντος εκατομμύρια ταλλήρων διά τόν αγώνα, αι θυγατέρες τοϋ 

κ. Αργυροπούλου, νεαραί Κρησσαι μεγάλης αναπτύξεως και μορφώσεως, 

ό διδάσκαλος Σεργιάδης, σοφός άνηρ και γλωσσομαθής, σπουδάσας δέ 

παρ' ήμϊν έν Γαλλ ία , ό αρχιμανδρίτης Προκόπιος, εκκλησιαστικός άνηρ, 

περί τοϋ όποιου θερμοτάτας συστάσεις μοι έκαμεν ό κ. Ζεβριέ και άλλοι . 

Η συναναστροφή κατατέμνετα ι εις κύκλους. Κ α ι ύπάρχουσι μέν οί 

συζητοΰντες περί διαφόρων θεμάτων, εις τ ά οποία ιδίως τροφήν δίδει ή 

σύγχρονος ελληνική ιστορία, ιστορία ερίδων και σπαραγμών και αιωνίων 
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αμφιβολιών, άλλοι δέ ρίπτονται εις τό χαρτοπαίγνιον, εις τό όποιον 

διακινδυνεύονται καθ έκάστην εσπέραν μηδαμινά ποσά εις μικρά ισπα-

νικά νομίσματα άργυρα, τά όποια συναντά τ ις ένταϋθα ανά παν βήμα, 

αι δε κυρίαι καταγίνονται εις την μουσικην και ενίοτε εις τον χορον. 

Ήκουσα ένταΰθα μετά χαράς μουσικην γαλλικήν και η δεσποινίς 

Αργυροπούλου έψαλε διά φωνής πλήρους χάριτος και γλυκύτητας τήν 

λεμβωδίαν τοϋ Μενέτρ "Άς φύγωμεν όμοΰ" . Έ ξ αΰτοΰ μοι έδοθη 

εύκαιρία νά μάθω ότι αί θυγατέρες τοϋ κ. Αργυροπούλου, άλλα κα ι 

άλλα ι Αθηναίαι κόραι έσπούδασαν εις τό ένταΰθα Γαλλικόν παρθεναγω-

γεΐον, διά τοΰ όποιου τούς καρπούς δυνάμεθα νά ύπερηφανευώμεθα ημείς 

οί Γάλλο ι . 

Όλ ίγον προ της ενδέκατης της νυκτός ή συναναστροφή λήγει και 
προηγουμένων τών κλητήρων τών προξενείων άποχωροϋσιν εις τά ιδία 

οί διάφοροι ξένοι. Ύπάρχουσιν έν τούτοις οί φρονοΰντες έν Αθήνα ις ότ ι 

και τοϋτο άκόμ.η είναι έπικίνδυνον, διότι οί κακοποιοί τών πέριξ εσχά-

τως έθρασύνθησαν έπαισθητώς και δέν είναι άπίθανον μ ια έφοδος νά 

ελάττωση έσπέραν τ ινά τούς έπισκέπτας τοΰ κ. Ζεβριέ. 

Από τής Ακροπόλεως κατήλθομεν και πάλιν πρός τήν πόλιν. Παρά-

δοξον κράμα ζωής και θανάτου, ή πόλις αύτη έχει τήν μυστηριώδη 

και μεγαλοπρεπή γαλήνην τών αρχαίων νεκροπόλεων και συγχρόνως 

δεικνύει τήν τάσιν πρός τήν άναγέννησιν, πρός τήν άναβίωσιν. Ευθύς 
ώς έγνώσθη ότι ενταύθα θά μεταφερθή ή πρωτεύουσα, έκανονίσθη δέ 

και τό ζήτημα τών κτημάτων τών αποχωρησάντων Οθωμανών, ευθύς 
ανεφύησαν έπι τοϋ κλασικού εδάφους πολυάριθμοι οικίσκοι και κ τ ή -

ματα διεχωρι'σθησαν και όδοι έχαράχθησαν και σχετική, τις κίνησις 

κα ι ζωή βασιλεύει. Ά π ό τών ετοιμόρροπων βράχων τών αποτε-

λούντων τήν Άκρόπολιν έξώρμ.ησαν σειραι ολα ι οικιών και έν γένει 

οίκοδομ.ημ.άτων και τ ά πλοιάρια καθ ' έκάστην μεταφέρουσιν εις τόν 

Πειραιά μ.ετανάστας άφ όλων τών επαρχιών τής Ελλάδος , όπως κ α τ α -

λάβωσιν εγκαίρως θέσιν εις τήν νέαν πρωτεύουσαν. 

"Ηδη έν ξενοδοχείον και έν ποτοποιείον έγκατεστάθησαν έν τή πόλει 

τό ξενοδοχείον ίδρυσε Γάλλος τις Όλβ ι έρος μετά τής συζύγου του, 

άναλαβούσης ειδικώς τό μαγειρείον, τό δέ ποτοποιείον ίδρύθη ύπό τίνος 

Γερμανού γνωστοΰ ένταΰθα ύπό τό όνομα "Μαστρο-Φρίτζ" ευφυέστατου 

και προοδευτικωτάτου άνθρωπου. Αμφότερα τ ά καταστήματα ταύτα 
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είναι εντευκτήρια ξένων και εντοπίων, ερχομένων ιδίως πρός ένθάρρυνσιν. 

Aι γυναίκες των Αθηνών δέν είναι εύμορφοι, άλλ ούδέ άσχημοι. Δέν 

έχουσι τα κανονικά και ήρεμα χαρακτηριστ ικά, ατινά άπητησε τό υπό-

δειγμα της τελειότητος της καλλονής, παρακολουθούσαι δέ τόν εΰρω-

παικόν συρμόν δέν έχουσίν ακόμη την έξοικείωσίν πρός τα πράγματα, 

ώστε ν ' άφομοιωσίν ό , τ ι παραλαμβάνουσι, και τούτο βλάπτει καιρίως 

την έξωτερικην των έντύπωσίν. Ε ίνα ι όμως ευφυείς, ζωηραι, χαρίεσσαι, 

πρό παντός δέ καλαί σύζυγοι και καλαί μητέρες. Έγνωρισα οικογενείας, 

αιτινες έδοκιμάσθησαν κατά τόν πολυετή άγωνα και έσώθησαν μόνον 

και μόνον χάρις εις την ήρωικήν άφοσίωσιν της μ.ητρός. 

Ο ι άνδρες είναι ώς και οί αρχαίοι, κενόσπουδοι, περίεργοι, καυχημα-

τ ί α ι , υπερήφανοι διά την καταγωγην των, γενναίοι, μικροπολιτικοί, 

ενίοτε ραδιούργοι, τοις χρειάζεται χρόνος πολύς δ ά ν' άποσείσωσι τα 

βάρη, ατ ινα άφήκεν έπί της ράχεώς των ό ζυγός ό αφόρητος. 

Οί Αθηναίοι εισι λίαν υπερήφανοι διά την προτίμ.ησιν της πόλεως 

των. Ό σοφός διδάσκαλος Σεργιάδης την παρελθοΰσαν έσπέραν δικαιο-

λογών την άπόφασιν τοΰ βασιλέως έξεφώνησεν έν πλήρει συναναστροφή 

τόν πανηγυρικόν της πόλεως και προυκάλεσε τόν θαυμασμόν και τα 

χειροκροτήματα, τόσος δέ ενθουσιασμός κατέλαβε τήν αίθουσαν όλό-

κληρον, ώστε ό Κρης κ. Αργυρόπουλος έδηλωσεν ότ ι προσφέρει δ ισχ ί -

λ ια τάλληρα υπέρ του καλλωπισμού της πρωτευούσης, όταν αύτη όρι-

σθη ε ις 'Αθήνας . 

Κ α ι τώρα, σεβαστέ μοι κύριε κόμη, . . . . 

THOMAS ABBET-GRASSET 

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
— * — 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΚ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ Κ Α Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α Σ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Π Α Ν Τ Α Ζ Ι Δ Ο Υ 

Τ Ο Μ Ο Σ Α΄—ΑΝΑΒΑΣΙΣ 

Ή άπό τοσούτου χρόνου προσδοκωμ.ένη έκδοσις τού Ξενοφώντος έπε'-

πρωτο μόλις άρξαμένη νά διακοπή διά τού αιφνίδιου και πως προώρου 

θανάτου τοϋ έκδοτου, ούτω δέ ό μακαρίτης, μετά τόσους κόπους, δέν 

ηδυνηθη να έπίδη μίαν καν κρίσιν περί της εκδόσεως του. Εινε δέ 

λυπηρόν ότ ι ού μόνον περί τοΰ παρόντος, άλλα και περί τών άλλων 

τόμων της Ζωγραφείου Βιβλιοθήκης, πλην ολίγων, ουδείς λόγος μέχρι 

τής σήμερον έγένετο, όπερ αποδεικνύει μεγίστην άδιαφορίαν, ίνα μη τ ι 

άλλο ει'πω, άφ' ού πολλάκις γ ίνεται λόγος περί φιλολογικών συγγραμ-

μάτων πολύ μικρότερου λόγου άξιων. 

Ό μακαρίτης Πανταζίδης ήτο ει'περ τις και άλλος αρμόδιος εις παρα-

σκευην εκδόσεως τοΰ Ξενοφώντος δ ιότ ι , έν ώ άκόμ.η έσπούδαζεν έν Γερ-

μανία, έξέδωκε "Τών παρά Ξενοφώντι διορθωτέων μέρος πρώτον (έν 

Γ ο τ τ ί γ γ η 1858), όπερ ύπερεπηνέθη και ύπό τών Γερμανών και ύπό τών 

Ολλανδών κριτικών. Τό "δεύτερον μέρος τών παρά Ξενοφώντι διορθω-

τέων" έπηκολούθησεν έν Αθήναις τω 1866, περιέχον πολύ πλείονας 

διορθώσεις τών έν τώ πρωτω. Λίαν δέ δεξιώς άνηρεσεν έν τώ Φιλιστορί 

την γνώμην τοΰ αείμνηστου ήμ.ών διδασκάλου Αρ . Κυπριανού, ότ ι τ α 

Ελληνικά τοϋ Ξενοφώντος εινε επίτομη. Έ π ί δέ τούτοις ό διαπρεπής 

φιλόλογος έξέδωκεν έπί διαφόροις εύκαιρίαις πολλάς άλλας κριτικας δ ια -

τριβάς, έξ ών μνημονεύω ενταύθα την λαμπραν εκείνην εις τού Μιχαήλ 

Ψελλού τήν εκατονταετηρίδα Βυζαντινής ιστορίας (εκδοθείσης έπιστα-
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σία Κ . Ν . Σάθα, έν Παρισίοις 1874 ) , έπιγραφομένην Κριτ ικά κα ι ερμη-

νευτικά (έν Αθήναις 1875 ) , ήτ ις κα ι δια το εύστοχον σχεδόν πασών 

των προτεινομένων διορθώσεων και δια τό πλήθος αυτών άμφβάλλω αν 

έχει άλλην τινα τών ημετέρων φιλολόγων έφαμιλλον. Πλειστας δέ διορ-

θώσεις εις τόν Σοφοκλέα, τόν Εΰριπιδην και τούς άλλους Ελληνας 

συγγραφείς έχει δημοσιεύσει έν τοις διαφόροις περιοδικοίς, ών πλείσται 

ή μ.νημονεύονται μετ επαίνων ή και παρελήφθησαν έν τα ίς έκδόσεσιν 

ύπό τών Ευρωπαίων φιλολόγων. 

'Αλλά τοϋ άοιδίμου λογίου ή συγγραφική γονιμότης δέν περιορίζεται 

εις τάς ολίγας ταύτας μικράς μάλλον διατριβάς' έχει νά επίδειξη ί κ α -

νώς ογκώδεις βίβλους, χρησιμωτάτας γενομ.ένας εις τήν παρ' ήμ.ίν φίλο-

λογίαν, έξ ών αναφέρω ένταΰθα τό Όμηρικόν Λεξικόν,υπερ μετριοφρό-

νως ώνόμασε μετάφρασιν τοΰ Λεξικοΰ τοΰ Κρουσίου, πράγματ ι δέ ουδα-

μώς υπολείπεται οίαςδήποτε πρωτοτύπου συγγραφής διά τό πλήθος τών 

διορθώσεων και προσθηκών και δή διά τήν συνεχή και άδιάκοπον παρα-

βολήν τών λέξεων πρός τάς τής δημώδους γλώσσης. Τό Λεξικόν τοΰτο 

τοΰ έπιφανοΰς λογίου υπήρξε χρησιμώτατον καθ' ους χρόνους εξεδόθη, ή 

δέ χρησιμότης αΰτοΰ εξακολουθεί μέχρι τής σήμερον, δ ιότ ι ανακοίνωσαν 

και οίον διοχέτευσαν μεθοδικώς και διά γλώσσης καταλλήλου και εύλη-

πτου και λελογισμένης πάσας τάς γνωστάς περί τοϋ καθ ' "Ομηρον βίου 

γνώσεις και τάς ερμηνείας τών λέξεων και χωρίων εξέθρεψε πνευματι-

κούς και έξεπαι'δευσε γενεάς ολόκληρους Ελλήνων , και έχρησίμευσεν ώς 

ασφαλέστατος οδηγός και εισηγητής εις τήν έρμηνείαν τών ομηρικών 

ποιημάτων. Ούτω δέ παρέσχεν εις τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν πολϋ 

πλείονας υπηρεσίας παρά τήν τέως έν θριπηδέστοις ώς τό πολύ κα ι 

δυσαναγνώστοις τετραδίοις άποκειμ.ένην και κεκρυμμένην σοφίαν. 'Αρκοΰσι 

ταΰτα εις τόν θέλοντα νά μνημόνευση μόνον τ ά κυριώτατα έκ τών 

κυρίως φιλολογικών έργων τοΰ μακαρίτου Πανταζίδου, νά παραλίπη δέ 

τά άλλα, περί ών άλλος λόγος' δ ιότ ι σκοπός μου κυρίως ένταΰθα ήτο 

ν' αναφέρω μόνον τ ά οίκειοτέραν και στενωτέραν σχέσιν έχοντα πρός τήν 

έκδοσιν τοΰ Ξενοφώντος. 

Η παροΰσα έκδοσις τής Αναβάσεως, συγκείμενη έξ 648 σελίδων 

(ών προτάσσονται η ' σελ. τοϋ προοιμίου), περιέχει 1) σύντομον προοί-

μιον πρός τους άναγνώστας, έν ω κυρίως έξηγών τό πρόγραμμα της 

Ζωγραφείου Βιβλιοθήκης ομιλεί και περί τοϋ όγκου τοϋ τόμου, ον δέν 

ήδυνατο να ελάττωση κα ι άλλως κα ι διά τήν ανάγκην τοΰ νά τηρηθη 
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τό Α ' άρθρον τοϋ προγράμματος, καθ' ο αι εκδόσεις αύται έσονται 

ομο ιόμορφο ι , προηγήθησαν δέ άλλαι ίκανώς ογκώδεις. 'Αλλά και αύτα ι 

έγειναν ογκώδεις, κυρίως διότι τό πρόγραμμα ρητώς επιβάλλει εις τους 

έκδότας πρός τοις άλλοις κα ι τήν καταπολέμησιν τών κακών αναγνώ-

σεων και ερμηνε ιών , το ιαΰτα ι δέ είναι πλείσται όσαι. Μετά τό προοί-

μιον έρχονται 2) τ ά Προλεγόμενα (σελ. 1—66) , έν οις μετά πολλής 

ακριβείας και σαφήνειας και γνώσεως τών πραγμάτων και πάσης τής 

σχετικής φιλολογίας πραγματεύεται ό έκδοτης Α') περί τοΰ βίου τοϋ 

Ξενοφώντος και τοϋ χαρακτήρος αΰτοΰ. Β ) περί τοϋ Ξενοφώντος ώς 

φιλοσόφου, ώς στρατιωτικοΰ, ώς πολιτικού και ώς συγγραφέως- και Γ ) 

περί τής Αναβάσεως, τ . έ. περί τής γνησιότητος αυτής, περί τοϋ χρόνου, 

καθ ' ον έγράφη, και περί τών χειρογράφων και τής κριτικής επεξεργα-

σίας τοΰ κειμ.ένου. Ά λ λ α δέ τ ινα ζ η τ ή μ α τ α , οίον τίνες αί άφορμαί 

κα ι περιστάσεις, αιτινες προυκάλεσαν τ ά διάφορα συγγράμματα τοΰ 

Ξενοφώντος", περί τούτων έσκόπει νά όμιλήση έν τοις Προλεγομένοις 

τοΰ Β ' τόμου, Οστις κατά τό σχέδιον τοΰ έκδοτου έμελλε νά περιλάβη 

τά φιλοσοφικά συγγράμματα τοΰ Ξενοφώντος. Εις τό τέλος τών Προ-

λεγομένων επισυνάπτεται ό χρονολογικός πιναξ τής Αναβάσεως κατά 

τήν έκδοσιν τοΰ Γουλιέλμου Γεμόλλ. Εν τοις Προλεγομένοις τούτοις, 

γεγραμμ.ένοις μετά σπανίας γλαφυρότητος, σαφήνειας και ακριβείας, 

ευρίσκει ό αναγνώστης παν ό',τι επιθυμεί σχετικόν πρός τ ά περί ών ό 

λόγος ζ η τ ή μ α τ α και πολλάς ίδιας γνώμας τοΰ έκδοτου, οίον έν τοις 

περί φυγής τοΰ Ξενοφώντος, περί ής πραγματεύεται μετά πολλής 

δεξιότητος. 

Εις τά Προλεγόμενα επακολουθεί 3) τό κείμενον και εις τοΰτο 4) τό 

Παράρτημα, έν ω κατά τό πρόγραμμα τής Ζωγραφείου Βιβλιοθήκης 

πρέπει νά έκτυπώνται "αί άλλα ι σημειώσεις αί άφορώσαι εις τους 

λογίους και σκοπόν έχουσαι τήν έξηκριβωμένην και τεχνικωτέραν έρμη-

νείαν, ίδια δέ τήν κριτικήν τοΰ κειμένου έπεξεργασίαν και τήν κατα-

πολέμησιν κακών αναγνώσεων και έρμ.ηνειών κ τ λ . . Εις τό Παράρτημα 

( 4 1 7 — 6 1 5 ) προστίθενται δύο αλφαβητικοί πίνακες ( Α ' τών κυρίων 

ονομάτων και Β ' τών έν ταϊς σημειώσεσιν έρμηνευομενων σελ. 6 1 6 — 

646) και έπι τούτοις χωρογραοικός πιναξ εις τήν Άνάβασιν . 

Τό κείμενον εινε εύανάγνωστον όχι μόνον διά τάς πολλάς και ποικ ί -

λας σημειώσεις (ει και τίνες αυτών φαίνονται ότ ι άπεκόπησαν), αλλά και 

διά μίαν προ πάντων καινοτομίαν, ής στερούνται αί άλλαι εκδόσεις, ότ ι 
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άπ' αρχής μέχρι τέλους προτάσσεται έκαστου κεφαλαίου περίληψις άκρ ι -

βεστάτη ώστε δύναται τ ις ή προαναγινώσκων έκάστην περιληψιν να μ ε τ α -

βαίνη εις τήν άνάγνωσιν έκαστου κεφαλαίού ή και έφ' άπαξ ν' άναγινώσκη, 

άπ' αρχής μέχρι τέλους πάσας τάς περιλήψεις, ίνα έχη σύνολον τ ινα 

γνώσιν τής Αναβάσεως ή και ν' άνατρέχη, οσάκις έχει ανάγκην, ευκό-

λως εις τ ά προηγούμενα. Ά λ λ α τήν άντίληψιν και κατανόησιν τοϋ κεί-

μενου διευκολύνει και ή πυκνότερα ή αραιότερα στιξις μετά πολλής προ-

σοχής γενομένη. Α ι δ' ΰπό τό κειμ.ενον σημειώσεις είναι δύο ε ιδών αί μέν 

αμέσως ΰπό τό κειμ.ενον μονόστηλοι εινε αί κριτ ικαί λεγόμεναι, πραγ-

ματευόμεναι περί τών διαφόρων γραφών τών χειρογράφων και περί τών 

διορθώσεων τών κρ ι τ ι κών αί δ ' έτεραι αί ΰπό τας κριτικάς εινε αί άλλαι 

σημειώσεις, γλωσσικάι, γεωγραφικάι, ίστορικαι, στρατ ιωτ ικά ι κλπ. , 

έν αις διασαφηνίζεται πασα δυσκολία, πρός ήν ήθελε προσκόψει ό ανα-

γνώστης, όστις περί πάσης κριτικωτέρας και λεπτομερεστέρας και ακριβε-

στέρας διασαφήσεως παραπέμπεται πολλάκις εις τό έν τέλει Παράρτημα. 

Έ ν πάση δέ ταύτη τ ή εργασία τ ή μετα πλείστης επιμελείας και εΰλα-

βοΰς έπιστάσεως γενομένη διαλάμπει ή σώφρων συντηρητικότης, ίνα 

είπω ούτω, τοϋ μακαρίτου αποκρούοντος πλειστάκις μετα λόγου τας 

πολλας και ποικιλας, μικράς ή μεγάλας αθετήσεις τών νεωτέρων και 

μάλιστα τών Γερμανών, αίτινες κατά τό πλείστον αποδεικνύονται έκ τών 

υστέρων ανυπόστατοι. Έ κ τών υστέρων επίσης αποδεικνύεται πόσον εινε 

υπερβολικός πολλάκις και υπέρμετρος ό ζήλος τών νεωτέρων έκδοτων 

κινδυνεύων να καταφάγη τ ά κείμενα τών Ελλήνων συγγραφέων. Εινε 

αληθές ότ ι εν πολλοίς διελευκάνθησαν και διεσαφηνίσθησαν αί σημερινάι 

εκδόσεις παραβαλλόμ.εναι πρός τάς προγενεστέρας. Αλλά και πόσαι όμως 

διορθώσεις αποδεικνύονται σήμερον περιτταί και ουδέ μνημονεύονται καν 

έν ταίς σημειώσεσι ! Πόσα δέ χωρία παρερμηνευόμενα άλλοτε σήμερον 

έτυχον ορθής ερμηνείας ! Βεβαίως ΰπάρχουσιν εισέτι πολλά γραφικά (ή , 

αν προτίμα τ ις . παλαιογραφικά) σφάλματα χρήζοντα διορθώσεως, άλλά 
τούτων τ ά πλείστα διωρθώθησαν, τά δ' ολίγα υπολειπόμενα δέονται 

μεγάλης ευλάβειας και προσοχής. Έ ν γένει δέ ερμηνείας χρηζουσι κατά 

τό πλείστον οί "Ελληνες συγγραφείς μόνον δέ όπου πασα ερμηνεία 

ναυαγεί, έκεϊ πρέπει νά προσέρχηται επίκουρος ή διόρθωσις. 

Περιττόν δέ και νά ειπώ ότ ι ό έκδοτης ειχε πρό οφθαλμών πάσας 

σχεδόν τάς υπάρχουσας εκδόσεις κα ι τάς άλλας σχετικάς εργασίας, άς 

έμελέτησε και ήνθολόγησε μετά πλείστης επιμελείας και είδημοσύνης. 
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Σαφήνεια δέ μεγάλη χαρακτηρίζει ού μόνον τ ά προλεγόμενα, άλλά και 

πάσας τάς σημειώσεις, ών ούκ ολίγα! ιδία διότι πολλά τ ινα πρώτος 

ορθώς ή ήρμήνευσεν ή έστήρίξεν ή διώρθωσεν ή διετύπωσεν ελληνιστί . 

Άρκοΰσιν εις άπόδειξιν όλιγαι παραπομπαί, ας εξέλεξα έκ τών πολλών 

ο!ον δε ίγματα. Κ α ι πρώτον τής ερμηνείας, δ ι ' ής υποστηρίζει ορθότατα 

πολλάς παραδεδομένας γραφάς, πολλαχώς διορθουμένας ή άθετουμένας 

ΰ π ά λ λ ω ν , οίον στρατιώτας σελ. 88 (Α ' β ' 20 ) . τοϋ Κιλίκων βασι-

λέως σελ. 91 ( Α ' β ' 2 3 . διαγράφει ό Ούγ). ήν που έντυγχάνωσιν 

σελ. 93 ( Α ' β ' 2 7 . δίορθοί ό Αρτμανν) . άπαγγείλαΐ σελ. 103 

( Α ' γ ' 19 . διορθοϋται). κάμα τ ή έπιούση ήμερα σελ. 131 ( Α ' ς 2 . 

αθετείται τό επίουση και διορθοΰνται τ ά έξης), πώς αν την μάχην 

ποιείτο ( Α ' ς 2 . αθετείται ό αν), ει δ' ΰμείς τ ά τ τ ε τ έ με διότι ό 

άριστος κώδιξ έχει τά τ τ ε τάν μ ε , κ α ι κ λ έ ψ α ι . . . και άρπάσαι σελ. 

3 1 9 ( Δ ' ς 11). Έ κ δέ τοΰ 77 Παραρτηματος αναφέρω τήν σελ. 5 5 2 , 

όπου ορθότατα καταπολεμείται ή άθέτησις τοΰ ει τω σπείσαιτο 

( Α ' θ ' 7 ) ' τήν σελ. 5 5 7 , όπου υποστηρίζει πειστικώς την γνησιότητα 

τοΰ προοιμίου Β ' α' 1 ώς μέν ουν . . . δεδήλωται κα ι την σελ. 6 1 1 , 

όπου αποδεικνύει ότ ι ή διόρθωσις τοΰ έν Ζ ' ζ ' 40 αίσχρόν γάρ ήν 

οΰδενα λόγον έχει. 

Όρθής ερμηνείας γλωσσικής και άλλης παραδείγματα έστωσαν έκ 

πολλών σελ. 84 δ 'ούν ( Α ' β 12). σελ. 92 πίστεις έλαβε ( Α ' β ' 

26 ) . καθηδυπάθησα σελ. 9 5 ( Α ' γ ' 3). άρξαντες σελ. 111 ( Α ' δ ' 

15 . Διατυποΰται σαφώς ή διαφορά τοΰ αρχειν και αρχεσθαι). χιλόν 

σελ. 1 1 9 ( Α ' ε ' 7 ) . έλαβον τής ζώνης σελ. 1 2 9 ( Α ' ς ' 10). σατρα-

πεύουσι σελ. 134 ( Α ' ζ ' 6 ) . ά λ λ ά μ η ν σ ε λ . 156 ( Α ' θ' 18). έμβάλλειν 

τόν χιλόν σελ. 1 5 9 ( Α ' θ ' 2 7 ) . διαθεώμενος αυτών σελ. 226 ( Γ ' α ' 

19). ίσως δέ το ι σελ. 231 ( Γ ' α ' 37 ) . χείρον σελ. 4 8 5 ( Ζ ' ς' 4). 

Έ ν δέ τω Παραρτήματ ι σελ. 5 3 5 ω δοίη ( Α ' γ ' 17) ορθώς δια-

σαφηνίζεται και ή ευκτική αύτη και αί άλλαι ό μ ο ι α ΐ . σελ. 588 

κύκλω περιιόντες ( Δ ' β ' 5) . σελ. 6 1 2 ά λ λ ' ή ( Ζ ' ζ ' 5 3 . Ορθό

τ α τ α ερμηνεύονται τά τοΰ μορίου τούτου). Πρβ. σελ. 115 ώτιδες 

δορκάδες (Α . ε' 2). σελ. 117 «ΚορσωτηΒ ( Α ' ε' 4 ) . -—Στ ί ξ εως 

διορθώσεις ιδ . σελ. 116 ταίς δέ πτέρυξιν, αιρουσα, ώσπερ ίστίω ( Α ' 

ε ' 3 ) . σελ. 2 0 8 «έλθείν, έν τώ έμφανεΐ ( Β ε ' 25 ) . Αλλων δέ διορ-

θώσεων παραδείγματα ιδ . σελ. 119 περί αΰτόν (Α ε 7). σελ. 131 
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και έκέλευσε ( Α ' ζ ' 1). σελ. 133 ύπισχνη ( Α ' ζ ' 5). σελ. 2 0 2 

"ούτ' αν βουλομένους" ( Β ' ε' 5). σελ. 2 8 8 "συνερρύησαν, ένθα ισταντο 

οι πολέμιοι" ( Δ ' β ' 19). 

Ι δ ί α ν γνώμην έχω έν τοις έξης χωρίοις. Έ ν σελ. 187 ( Β ' γ ' 1 3 ) 

άναγινώσκομεν "πολύ δέ μάλλον ό Κλέαρχος έσπευδεν, υποπτεύων μή αεί 

ούτω πλήρεις είναι τας τάφρους ύδατος (ού γαρ ήν ώρα, οία τό πεδίον 

άρδειν), άλλ ' ινα ήδη πολλά προφαινοιτο τοις Ελλησι δείνα εις τήν 

πορείαν, τούτου ένεκα βασιλέα ύπώπτευεν έπι τό πεδίον τό ύδωρ άφεικέ-

να ιο . Ούτως έγραψεν ό έκδοτης μετα πάντων τών χειρογράφων πλήν 

τοΰ άριστου C . όπου υπάρχει ή γραφή ((υποπτεύων ούτω πλήρεις)). 

Προς τούτου τήν γραφήν συμφωνότερον έγραψεν ό Ούγ εκ διορθώσεως 

τοΰ Δινδορφ "υποπτεύων αυτό τό πλήρεις". Α λ λ ά και ή διόρθωσις 

αύτη ουδαμώς είναι επαρκής. 

Κ α ι ομως ή διόρθωσις τοΰ χωρίου εις έμέ τουλάχιστον φαίνεται εύκο-

λ ω τ ά τ η , αν γράψωμεν "ΰποπτεύων ούπω πλήρεις είναι" κ τλ . Τοΰτο δέ 

τό ονπω έπεξηγεϊται κατόπιν διά τής φράσεως "ού γάρ ήν ώρα, οία τό 

πεδίον άρδειν" εΰθϋς δ ' έξ αρχής φαίνεται ό δόλος τοΰ βασιλέως, κα ι 

επιφέρονται λίαν φυσικά τ ά έξης. 

Σελ. 2 5 4 ( Γ ' γ ' 18) "Ην ουν αυτών έπισκεψώμεθα, τίνες πέπανται 

σφενδόνας, κα ι τω μέν δώμεν αύτων άργύριον, τώ δέ άλλας πλέκειν έθέ-

λοντ ι άλλο άργύριον τελώμεν. . ., ίσως τινές φανοΰνται ικανοί ήμας 

ώφελειν". Ούτως έγραψεν ό Γεμ.όλλ άντί τοΰ τοντω μεν τών κρειττό-

νων, τούτων τω μέν τών χειρόνων. Α ύ τ η ή γραφή τών χειρόνων είτε έκ 

διορθώσεως ε'ιίτε έξ αντιγράφου κρείττονος έχουσα τήν αρχήν ε ι νεή ορθή, 

έκ δέ ταύτης προήλθε κατά συνηθέστατον γραφικόν άλμα ή τών κρειτ-

τόνων "τού < τ ω ν > τ ω μεν" 

Σελ . 127 ( Α ' ς΄ 5) Ίσως : "ός γε και αΰτώ και τοις άλλοις έδόκει 

π ρ ο τ ι μ η θ < Η Ν Α Ι χ ρ > Η Ν Α Ι μάλιστα τών Ε λ λ ή ν ω ν ιδ. L o b e c k . 

P h r y n . σ. 7 5 4 . 

Σελ . 152 ( Α ' θ ' 4) τό "άλλους άτιμαζομένους" αρμόζει κάλλιον 

πρός τήν γρ. "καί τ ιμωμένους". 

Σελ . 149 ( Α ' η ' 22) ϊσ. γρ. "μέσον έχοντες τοϋ α υ τ ώ ν " , ώς κα ι 

προηγουμ.ένως λέγει "ήδει αυτόν ότ ι μέσον έχοι τον περσιχοΰ στρατεύ-

ματος" κα ι κατωτέρω "μέσον έχον τής αΰτοΰ στρατ ιάς " . 

Σελ . 3 4 8 ( Ε ' β ' 4) "ίέγένοντο οι διαβάντες πλείους ή δισχίλιοι άνθρω-

π ο ι " . Ε ικάζω ό'τι πρέπει νά έξαλείφθήτό "ή(γουν) δισχίλιοι άνθρωποι", 
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τό μέν διότι έν ω τό πλείους μαρτυρειται ύπό πάντων τών χειρογράφων, 

τό "ή δισχίλιοι άνθρωποι" παραλλάσσει κατά πολλούς και ποικίλους 

τρόπους έν τοις χειρογράφοις. Τό δέ διότι και ό αριθμός είνε και ώς έκ 

τών προηγουμένων και ώς έκ τών χειρογράφων άγνωστος. Όθεν είνε 

πιθανόν ό'τι οφείλεται εις προσθήκην γενομένην εις άκριβέστερον διορισμόν 

τοΰ γυμνοΰ πλείους.. 

Σελ . 86 ( Α ' β ' 16) ίσως γρ. και "κνημϊδας καινάς και ασπίδας έκκε-

καλυμμένας" . 

Σελ . 3 3 9 ( Δ ' η ' 27) συμπληρωτέον τό χωρίον διά τοΰ έτεροι και 
μαρτυρουμένου κα ι ύπό τοΰ Στεφάνου, όστις απεδείχθη ότ ι είναι μάρτυς 

αξιόπιστος, και ύπό τοΰ άριστου χειρογράφου C . 

Σελ . 154 ( Α ' θ ' 11) πρός τό χωρίον "και τούς εύ και τους κακώς 

ποιοΰντας άλεξόμενος" αντιπαραβάλλω τό παρά Θουκ. Β ' 6 7 , 4 (τοις 

αΰτοϊς άμύνεσθαι) και Δ ' 63 2 "τόν ευ και κακώς δρώντα έξ ίσου . . . 

άμυνούμεθα". πρβ. και "τοις όμοίοις άμειβεσθαΐ". 

Σελ . 291 ( Δ ' γ ' 2 ) "τών παρεληλυθότων πόνων μ.νημονεύοντες" πρβ. 

τό τοΰ Εΰριπίδου "άλλ' ήδύ το ι σωθέντα μεμνήσθαι πόνων". 

Σελ . 2 0 8 ( Β ' ε' 27) "ό Κλέαρχος . . . δήλος ήν πάνυ φιλικώς οίόμε-

νος διακεισθαι τώ Τισσαφέρνεΐ". Τό νόημα δέν εινε (ώς ορθότατα παρα-

τηρεί ό έκδοτης) «ό Κ λ . ένόμιζεν ότ ι έχει πάνυ φιλικήν δάθεσιν πρός 

τόν Τισσαφέρνην", άλλα τό άνάπαλιν οτ ι "ό Τισσαφέρνης ειχε πάνυ 

φιλικήν διάθεσιν πρός τόν Κλέαρχον" . "Οθεν παραδέχεται τήν διόρθωσιν 

τοΰ Σχαϊφερ "διακεισθαι τόν Τισσαφέρνην", ήν απεδέχθη και ό Κόβετ , 

αλλά μετενόησε κατόπιν, μεταπεισθείς έξ άλλων χωρίων. Κ α ι τώ όντ ι , 

εκτός τών χωρίων, τών αναφερομένων έν τώ Παραρτήματ ι , ϋπάρχουσι 

και άλλα μαρτυροΰντα υπέρ τής παραδεδομένης γραφής, οίον Ι σ α ί . περί 

τοΰ 'Αστυφ. κλήρ. 22 (77 ,1 ) "Ούτω τοίνυν διακείμενος τώ τε τελευτη -

κότ ι Κλέων, άξιοι τόν υίόν τόν έαυτοΰ τ ά εκείνων έχε ιν" . Τό νόημα είναι 
ότι "ό τετελευτηκώς διέκειτο άπεχθώς πρός τόν Κλέωνα, έμίσει αυτόν". 
Ομοίως Δημοσθ. 8 , 4 0 "Σκεψάσθωσαν Εύθυκράτη και Λασθένη τους 

Όλυνθίους, οι δοκοΰντες οίκειότατ' αΰτώ διακεισθαι (quibus Philippus 
a m i c i s s i m u s esse v idebatur ) , επειδή τήν πόλιν προύδοσαν, πάντων 

κάκιστ άπολώλασιν". "Ομοιόν τ ι συμβαίνει έν τω ρήματ ι οιχειως εχείν 

(τ ιν ι η πρός τ ινα) , όπερ εύρηται και έπι τοΰ φιλοΰντος, άλλα κα ι έπι 

τοΰ φίλουμένου, οίον Δ η μ . 10 ,52 "νΰν δή πρώτον μέν βασιλεύς απασι 

τοις Έλλησιν οίκείως έχειο", καθ' ο ό Κόβετ διορθοΐ παρά Θεοφρ. 
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2 3 , 5 "ώς μετ ' Αλεξάνδρου έστρατεύσατο και οικειως αύτώ ε ιχεν" . 

Εινε δέ περίεργον ό τ ι , έν ώ ό μέγας κριτικός διέκρινεν έν τω "οικείω, 

έχειν" την ένεργητικην και παθητικην σημασάν, δέν έννόησεν ότ ι επεκ-

τε ίνεται ή διπλή αύτη σημ. και εις τό διακεισθαι συντασσόμενον μετα 

τροπικού επιρρήματος. Ά λ λ α μετέγνω, ώς εί'δομεν. Κατα τόν αυτόν 

τρόπον, όπως τό Θουκυδ. ( H ' 68) "ΰπόπτως τω πλήθει: διά δόξαν δε ι -

νότητος διακείμενος" έχει παθητικών σημ. ( = ύποπτος ων τω πληθει, 

ύφορώμ.ενος ύπό τοϋ πλήθους), ούτω και τό Ξενοφ. ( Έ λ λ . Β ' γ ' 40) 

"ήπιστάμην ότ ι πάντες ύπόπτως ήμϊν έξοιεν" ( = ύ π ο π τ ο ι , δυσμενείς, 

ήμιν έσοιντο). Ά λ λ α Δημοσθ. 1 9 , 1 3 2 "δυσκόλως και ύπόπτως έχειν 

πρός τόν Φίλιππον" κε ί τα ι ενεργητικώς. Ομοίως "έπιφθόνως διακείσθαί 

τ ι ν ι " είναι παθητικόν (Θουκυδ. Α ' 75 ) , έν ω τό "έπιφθόνως έχω ( = δ ι ά -

κειμαι) πρός τ ινα" είναι ένεργητικόν (ώς Ξενοφ. Κ. Π . Η ' 2 , 2 6 ) . Φανε-

ρόν δέ ότ ι ή διπλή αύτη εκδοχή διευκολύνεται και έκ τοΰ ότ ι τ ά επίθετα 

ταΰτα δύνανται να έχωσι και ένεργητικην και παθητικην σημασίαν. Έν 

πασι τούτοις παρατηρητέον ότ ι διά μέν τής πρός δηλουται ή μεταβίβασις, 

ώς ειπείν, τής σχέσεως ή διαθέσεως πρός τ ινα άλλον επομένως ή σύντα-

ξις είναι ενεργητική. Δ ά δέ τής δοτικής δύναται να δηλωθή (διότι δέν 

γ ίνετα ι πάντοτε τοΰτο έπί πασών τών όμοιων φράσεων) ότ ι ή σχέσις ή 

ή δάθεσις υπάρχει παρα τώ προσώπω τω διά τής δοτικής έκφραζο-

μένω (πρβ. Π λ ά τ . Λ ά χ . 189 b "ούτω σύ παρ' έμοί δάκε ισα ι " ) και οίον 

εκπορεύεται έξ αύτοΰ, ινα περιορισθώ εις ταύτην μόνον τήν έννοιαν τής 

δοτικής, διότι έν τοις τοιούτοις έχει ποικίλην ού μόνον περιποιητικήν, 

άλλα κα ι τοΰ ποιητικοΰ αιτίου σημαντικήν έννοιαν. Κατα ταΰτα ή δοτ. 

"τω Τισσαφέρνει" έχει ορθώς. 

Ά λ λ ' ιδιαίτερος έπαινος οφείλεται εις τήν έκδοσιν τοΰ άειμνήστου 

ανδρός, ότι πιστός εις τό πρόγραμμα τής Ζωγραφείου Βιβλιοθήκης 

προσεπάθησε νά έξηγήση πλείστας όσας λέξεις και φράσεις τής αρχαίας 

γλώσσης διά τών αντιστοίχων τής δημ.ώδους (έκτετυπωμενων δι ίδιων 

χαρακτήρων έν τω Β' άλφαβητ. π ί ν α κ ι ) . Η τ ο δέ ό άνήρ ειπερ τις και άλλος 

καλώς παρεσκευασμ.ένος πρός τό έργον τοΰτο, διότ ι καλώς έγνώριζε κα ι 

τήν άρχαιαν και τήν καθομιλουμένην, ώς μαρτυρεί προς τοις άλλοις κα ι 

τό Όμηρικόν Λεξικόν του. 

Τ ά δέ διά τών αντιστοίχων φράσεων τής δημώδους γλώσσης διασαφη-

νισθέντα χωρία (άτ ινα ευκόλως δύναται ν ' άνευρη τ ις έν τώ Β ' άλφαβητ. 

πινάκι) είναι πάμπολλα, έξ ών αναφέρω ολίγα επίσης. Σελ . 75 " κα ταλΰ -
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σαιο ( Α ' α ' ίΟ). Η χρήσις τοΰ ρήματος διασαφηνίζεται διά τών αντ ι -

στοίχων ρημάτων τής καθομιλουμένης). Όμοίως σελ. 8 5 "Κίλισσα" 

( Α ' β ' 12). σελ. 91 "ιέναι ήθελε" ( Α ' 6 ' 26) . σελ. 94 τοϋ πρόσω 

ιέναι" ( Α ' γ ' 1). αΰτ . "μικρόν εξέφυγε" σελ. 106 "τό έ σ ω θ ε ν " ( Α ' δ ' 

4). σελ. 116 "άνιστή" ( Α ' ε ' 3). σελ. 134 "έμπιπλάς" ( Α ' ζ ' 9 ) . 

σελ. 143 "μελανιά" ( Α ' η ' 8) . σελ. 227 "εξόρμησαι" ( Γ ' α ' 24) . 

σελ. 254 «έκ τόξου ρΰματος)) ( Γ ' γ ' 15). σελ. 281 "ΰποστάς" ( Δ ' α ' 
27) . σελ. 2 9 6 «έβόων μή άπολείπεσθαΐ)) ( Δ ' γ ' 22 ) . σελ. 3 0 0 "απαν" 

( Δ ' δ ' 1). σελ. 3 0 7 "άποκάων" ( Δ ' ε ' 3 ) . σελ. 3 3 6 "ωμούς—καταφα-

γείν" ( Δ ' η ' 17) σελ. 3 9 4 "όπόσα γε β ο ύ λ ε τ α ι " ( Ε ' η ' 10). σελ. 3 9 7 

"δ ι εμάχετο—μη" ( Ε ' η ' 2 3 ) . σελ. 401 "τόν Σ ι τάλκαν ( ζ " α ' 6). 

σελ. 415" ισχετό" (σ΄ γ ' 9). σελ. 468 "φαγειν δεινός" ( Ζ ' γ ' 23) . 

αΰτ " ε ι α χ α ί ρ ε ί ν " . 

Ομοίως δυνατάι τις νά έρμηνεύση τό έν σελ. 3 3 7 (Δ η ' 20) "κάτω 

διεχωρε: αϋτοίς" διά τής τήν αύτην άντιληψιν δίασωζούσης κοινολέκτου 

φράσεως "τούς πήγαινε άπό κ ά τ ω " . Κ α ι σελ. 3 9 5 ( Ε ' η ' 1 1) τό "ολί-
γας παισειεν" διά τοϋ "τοϋ έδωκε όλ ίγα ις" , πρβ. "έφαγε πολλαίς" κ τ τ . 

Ομοίως τό έν σελ. 473 ( Ζ ' γ ' 47) "Τάδε δή, ά σοι έλεγον" διά τοϋ 

"Νά τα δά κείνα, ποΰ σοϋ έλεγα" . Ή δέ υπάρχουσα γρ. ά' συ ελεγες 

προήλθεν έκ διορθώσεως τοΰ "α σΰ έλεγον". 

Παραθέτω δ' ενταύθα τά έν σελ. 6 0 9 περί τών ζυμιτών άρτων λεγό-

μενα (ί'δ. Ζ' γ ' 21) . «Τολμώ, λέγει , νά εκφράσω τήν ε ίκασαν, ότ ι ή 

. λ. αΰτη έσώθη έν τή καθομιλ. συμ ί τ ι .Γνωστόν ότι συμίτια λέγονται οι 
μ:κροί εκείνοι άρτοι οι ζυμωνόμενοι όχι διά τοΰ συνήθους προζυμίου, 

άλλά διά τοΰ έξ έρεβίνθων, όστις καθίστα γλυκύτερον άμα και μανότερον 

τόν άρτον. Τόν άρτον τούτον λέγει ό λαός έν Άθήνα ις τουλάχιστον εφτά-

ζουμό (ώς κατ΄ εξοχήν ένζυμον ή ζυμιίτην ή ώς αύτόζυμον;) . Ή δέ 

χρήσις αύτοΰ έν ταις οίκογενειαις τοΰ έλλην. λαοϋ είναι συνήθης κατά 

τας έορτας και τας γαμηλίους ευωχίας. Τοΰτο αποδεικνύει τό έξαίρετον 

τοΰ άρτου τούτου, όπως εξαίρετοι θά ήσαν οι ζυμιταί κατά τό δείπνον 

τοΰ Σεύθου. Ό Κοραής ( Ά τ . Β ' , 325 ) παράγει τό "σημίτι" έκ του σεμιδαλίτινον 

κατά συγκοπήν, τοΰτο δέ έκ τοΰ σεμίδαλις. Λίαν άπίθανον". 

Και λίαν πιθανή ή ετυμολογία τοϋ εκδότου. 

Περί τούτων δ' οντος τοΰ λόγου παρατηρητέον Οτι τά άριστα γλωσσικά 

σχολία, ών στεροΰνται πάντα τ ά άλλα έθνη, εινε αί αντίστοιχοι δημώδεις 

φράσεις και λέξεις. Έ κ α σ τ η φράσις εινε μνημείον τής γλώσσης. Έκάστην 
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ήκούσαμεν και άκούομεν και ημείς οι σύγχρονοι Έλληνες έξ απαλών 

ονύχων και οι προγενέστεροι ημών άπό αιώνων μέχρι της σήμερον δι 

αυτών άνατρεφόμεθα και παιδευόμεθα. Έ κ α σ τ η λοιπόν φράσις είνε ζ ω η -

ρώς έντετυπωμ.ένη έν ήμϊν κα ι ζωηρώς διεγείρει και τό γλωσσικόν αίσθημα 

ήμ.ών, κυρίως διότι είνε τό όργανον τής διανοήσεως ήμ.ών, κα ι τό έθνικόν 

αίσθημα, διότ ι υποδεικνύει τήν ύπάρχουσαν ενότητα. Ηασα δέ αρχαία 

φρασις άναζή και εινε ζωντανή δι ' ημάς, ώς ή γλώσσα, ήν όμιλοΰμεν, 

όταν και οσάκις αποδίδεται δ ι ' αντίστοιχου δημώδοος. Ή δημ,ώδης 

φράσις εινε ή τελευταία φάσις τής αρχαίας, όλίγον παρηλλαγμενη έξω-

τερικώς, άλλα διασώζουσα πλήρη και άκέραιον τόν έσωτερικόν πυρήνα 

και οίον μαγνητικήν δΰναμιν ασκούσα έπι πασαν έλληνικήν ψυχήν. Και 
δικαίως, δ ιότ ι , ώς ειπομεν, έκαστη φράσις, έν ω φέρει τό κύρος τόσων 

αιώνων, φέρει άμα τήν σφραγίδα τήν έθνίκήν έν ω έκαστη φράσις, ήν 

έκαστος ήμ.ών κατασκευάζει, εινε συνήθως προσωρινόν τ ι κατασκεύασμα. 

Κ α ι δέν εινε μόνος ό λεξικός και φρασιολογίκός πλούτος τής αρχαίας, 
όστις διεσώθη κατά μέγα μ.έρος έν τ ή σημερινή, εινε και ή διατύπωση 

τών νοημάτων, αυτά πολλάκις τά νοήματα, παροιμιαι , παροιμιώδεις 

φράσεις κ τ τ . Πάντα ταύτα εινε τ ά άγραφα μνημεία τής γλώσσης, άτ ινα 

οφείλομεν να τιμ.ώμεν και περιέπωμεν όπως και τ ά άλλα μνημεία, ών 

κ α τ ' ουδέν υπολείπονται είνε δέ ασέβεια ν' άπορρίπτωμεν αυτά ώς τό 

πρώτον τυχόν σκύβαλον. Είνε ήκρωτηριασμένα και παραμεμορφωμένα 

άλλα μ.ήπως και τά άλλα εινε όλιγώτερον ήκρωτηριασμένα και συντε-

τριμμένα ; Οπως και τών άλλων μνημείων πολλά ποθούνται άπολω-

λότα, ούτω και έν τοις μνημειοις τής γλώσσης ΰπάρχουσι πολλά τ ά 

ελλείποντα, άλλά τ ά υπάρχοντα είνε το ιαύτα, ώστε δύναται τ ις , άνευ 

υπερβολής, νά τ ά χαρακτηρίση ώς τά άριστα μεν σχόλια τής αρχαίας 
γλώσσης, ακρογωνιαίους δέ λίθους τής σημερινής. Ή δημ.ώδης εινε ή 

μ.όνη γέφυρα, ήτ ις δύναται ασφαλώς νά όδηγήση ημάς εις τήν κατανόη-

σιν τής αρχαίας ώς ζώσης γλώσσης, συγχρόνως δέ αύτη μονή συνενώνει 

τόν νΰν έλληνισμ.όν πρός τόν παλαιόν, υποδεικνύουσα, ώς ειπομεν, τήν 

ύπάρχουσαν ενότητα. 'Αλλά δέν θέλομεν νά έπωφεληθώμεν προτ ιμώ-

μεν νά μεταφράζωμεν τήν άρχαίαν δι ' αντίστοιχων ξενικών εκφράσεων 

ψυχρότατων και όχι δια τών ζωντανών και φερουσών τό χΰρος τόσων 

αιώνων γνησίων ελληνικών. 

Απ αιώνων ήδη ή δημώδης και αί έξ αυτής φράσεις εύρισκον π τ ω -

χικήν τ ίνα γωνίαν έν τ ή λεγομένη ψυχογωγία, έπ' εσχάτων δέ έν τ ή 
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εξηγήσει. Ά λ λ α δυστυχώς και ή έξηγησις αϋτη μικρόν κατα μικρόν έξη -

λει'φθη έκ των σχολείων ευρεθείσα περιττή και επιβλαβής (πως γαρ ου ;) 

ού μόνον δια τούς μαθητάς, άλλα και δ ι ' αΰτοΰς τούς διδασκάλους και 

καθηγητάς. Κ α ι όμως και αυτός ό καθηγητής ό συνηθισμένος ν ' ά ν κ γ ι -

νώσχη την άρχαιαν γλωσσαν, θα έννοηση πολύ καλλιτερον αυτήν, όταν 

προσπαθήση να φίλοτεχνήση μετάφρασιν (διότι ή προσπάθεια αύτη συμ-

πίπτει μέ την προσπάθειαν όπως έννοηση καλλιτερον τό άρχαϊον κε ιμε-

νον) ένθεν μεν πιστήν, ένθεν δέ διασώζουσαν κατά τό ενόν τόν χ ρ ω μ α τ ι -

σμόν και τό κάλλος του αρχαίου λόγου. Τόσον είναι τοϋτο αληθές, ώστε, 

αν ό καθηγητής ΰποχρεωθη να τυπώση την ηδη δεδομένην εις τούς μαθη-

τάς του μετάφρασιν, θα διόρθωση και θα καλλωπιση και θα ρινιση αυτήν 

έπι πολΰν έτ ι χρόνον. Ακριβώς δε τοϋτο είναι τό άναπτύσσον τό γλωσσι-

κόν αίσθημα. Ά λ λ ' είνε όμως δύσκολον και απαιτε ί κόπον, και δια τοϋτο 

σήμερον άπο τοϋ ελληνικού σχολείου μέχρι της ανωτάτης τοϋ Γυμνά-

σιου τάξεως συμπεριλαμβανομένης, πλην ολίγων εξαιρέσεων, οι μαθηταί 

παρασκευάζουσι μόνοι των την μετάφρασιν, οι δέ καθηγητάι ένιαχοϋ 

μόνον διορθοΰσιν από στόματος τήν δείνα φράσιν η την δείνα λέξιν. 

Ούτω δέ προχωροϋσιν ανεύθυνοι κατωτέρω, λιαν άνέτως. Περιττόν δέ να 

εί'πω άτ ι ή το ιαύτη μετάφρασις παν άλλο είναι η έξήγησις τοϋ κειμέ-

νου, έν μόνον πλεονέκτημα (!) έχουσα, ότ ι πολλά όλι'γον διαφέρει της 

αρχαίας. Πλην της αναλύσεως των απαρεμφάτων και μετοχών, της 

μονότονου μεταφράσεως του αν τοϋ γαρ και τοϋ oυv και δυο τριών 

άλλων, πάντα σχεδόν τ α άλλα είνε τ ά αυτά . Ά λ λ α πόθεν και πως θά 

έπαναλάβη τό έλληνικόν μάθημα ό δυστυχής μαθητής έπι τίνος εξη-

γήσεως στηριζόμενος ; Εις τό ερώτημα τοϋτο δύναται ν ' άποκριθη οίος-

δήποτε μαθητής. Ο ι εύπορώτεροι έξ αύτων άγοράζοίσι μεταφράσεις 

αγνώστου προελεύσεως και ποιότητος, εργα, ώς εικός, βιβλιοκαπηλικά 

πολύ πλέον βλάπτοντα η ώφελοΰντα, έκτος τίνων εξαιρέσεων ί σ ω ς . Ά λ λ ' 

ή όρθη όμως και χρήσιμος και αρμόζουσα εις τόν μαθητήν μετάφρασις, 

πόρισμα ούσα όρθης συντάξεως, πρέπει να ΰπομιμνήσχη πανταχου την 

σύνταξιν και τούς λόγους, δ ι ' ους ούτως έχει και όχι άλλως πρέπει να 

φέρη πανταχοΰ καταφανη τα ίχνη της μετά τοϋ καθηγητου συνεργασιας 

τοϋ μαθητοϋ. Δ ια ταϋτα οφείλει να δίδη ό καθηγητής μ ίαν τοιαύτην 

μετάφρασιν, έξοδεύων μιαν ώραν την εβδομάδα η άλλωςr προς ανυπο-

λόγίστον ώφέλειαν τοϋ γλωσσικοϋ τούτου μαθήματος (οΰ μην αλλα και 

τοϋ γλωσσικού ζητήματος) . Α ύ τ η δε είνε μ ια των α ίτ ιων, δι ας οι 
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αρχαιότεροι έγνώριζον και ήσθάνοντο κάλλιον ήμων την άρχαιαν γλώσσαν. 

Έμακρηγόρησά πως ίσως έκτος τοϋ προκείμενου, μόνον διότι τό 

ζ ή τ η μ α εινε σπουδαιότατον. Πιστεύω δέ ότ ι ουδείς θα με παρεξήγηση 

το ιαύτα λέγοντα, διότι ε ίμαι έκ των φρονούντων ότ ι ή γλώσσα δέν γυρί-

ζει οπίσω, άλλ' όμως και έκ τών πιστευόντων άδιστάκτως, ότ ι ή σημερινή 

γλώσσα και άλλως και χάριν της ιδίας ζωηρότητος οφείλει να συνη-

θίση νά παραλαμβάνη άφθονώτερα στοιχεία μάλλον έκ της δημ.ωδους, 

ήτ ις μέχρι τοΰδε έμεινεν ίκανώς ανεκμετάλλευτος πρός μεγάλην βλάβην 

ου μόνον της γραφομ.ένης γλώσσης άλλα και αυτής τής αρχαίας. Φρονώ 

δέ ότ ι πλην άλλων πλείστον θα συντέλεση εις την ρύθμισιν της γρα-

φομένης γλώσσης η μετάφρασις τών αρχαίων συγγραφέων και μάλ ιστα 

τών δραματικών ποιητών, δι ' ους λόγους ιδίους έχω. Α λ λ ' η άνά-

πτυξις τών λόγων τούτων υπερβαίνει έτ ι μάλλον τ ά όρια της παρού-

σης κρίσεως όθεν αναβάλλω αυτήν ές άλλοτε. 

Επανερχόμενος δέ εις τήν έκδοσιν, έξ ής ώρμήθη ό λόγος, επιλέγω 

ότ ι ή έκτύπωσις αυτής, γενομένη έν τω τελε ιοτάτω τυπογραφείω τών 

αδελφών Π . Δ . Σακελλαρίου, εινε, ώς εικός, άριστη. Κ α ι τυπογραφικά 

δέ σφάλματα είναι αναλόγως τοϋ όγκου τής βίβλου ολίγα άλλ ' όμ.ως 

ύπάρχουσί τ ι να , οφειλόμενα εις τον ίδιαίτερον διορθωτήν, άτ ινα διορθώ 

εντός τής παρενθέσεως. Σελ . 68 (πρεσβύτερος). 88 (συμ.πέμψη). 115 

(διαστάντες). 137 ( τόπαρα μεγάλου). 139 (ολίγους). 152 (έστι). 155 

(ρίνας). 163 (Τισσαφέρνους). Α ύ τ . (πλησιαίτατος). 194 (άποσκάπτει). 

199 αί λέξεις "26 όσον δ αν] Παρ." φαίνονται έξαλειπτέαι. 291 (όσασ-

περ). 2 9 3 (άντίθετον). 3 0 6 (έπεί πρός ήμ.έραν ήν). 3 3 3 (καταντιπέραν). 

337 (ήμουν και κάτω) . 341 (έψηφίσθησαν). 3 7 2 (ώδ') . 3 8 0 (προτίμα). 

457 ( 'Αθ . άπο). 5 0 3 (σαφές). 538 (έπιστάσθων). 

Τέλος συγκεφαλαιών πάντα τ ά περί τής παρούσης εκδόσεως τής Α ν α -

βάσεως τοΰ Ξενοφώντος προειρημ.ένα λέγω ότι ή έκδοσις αύτη είναι κα τά 

τήν γνώμην μου ή άριστη ού μόνον τών παρ' ήμΐν άλλά, π ιθανώτατα, 

κα ι τών παρά τοις ξένοις εκδόσεων τής Αναβάσεως. 

ΓΡΗΓ. Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ 

H ΑΠΟΛΟΓΙΑ TOY ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
— * — 

Δ ' 

Οδυνηρά είναι ή αναγραφή τών γεγονότων τούτων και πάς φιλόπα-

τρις δικαίως θά έπόθει νά ρίφθή πέπλος έπί τών λεπτομερειών τής απαί-
σιου ταύτης σελίδος, ήτ ις δυστυχώς δέν είναι μόνη έν τ ή ιστορία τού 

Αγώνος. Τ ά ά τ ί θ α σ α τών τραχέων εκείνων πολεμιστών πάθη, αί προς 

αλλήλους διχόνοιαι και ό φθόνος εξώθησαν τ ινας, και δή και έξ αυτών 
τών μάλλον κλεισθεντων οπλαρχηγών, νά συμμαχησωσι μετά τών 

έχθρων τής πίστεως και τής πατρίδος. Εις τό δεινόν αυτό αμάρτημα 

υπέπεσε και ό Καραϊσκάκης, ευτύχησας όμως νά έξαγνίση αυτό κατό-

πιν διά τών λαμπρών άθλων του και διά τοΰ θανάτου του. Ό Ισκος, 

ό Βαρνακιώτης, ό Γώγος (έν Πέτα ) θεωρείται βέβαιον ότ ι συνησπίσθησαν 

μετά τών έχθρων ή παρέσχον αύτοίς όπως δήποτε τήν συνδρομ.ήν των, 

κατά δέ τήν περιλάλητον έν Αραχώβη μάχην Έλληνες οπλαρχηγοί, 

βαβαί ! συνεπολέμουν καθ Ελλήνων μετά τών Αλβανών τού Μουστά-

μπεη και τού Καρυοφίλμπεη ! Α λ λ ' όμως ή ιστορία έχει καθήκοντα και 

οφείλει νά έξακριβώνη μέχρι κεραίας, ει δυνατόν, τ ά συμβάντα, διά νά 

άποδίδη έκάστω τό αναλογούν κατά τήν στάθμην τής άιδίου δικαιοσύνης. 

Α τ υ χ ώ ς διά τήν μνήμην τού ένόόξου ανδρός, περί ού πραγματευο-

μεθα, δέν χωρούσι πολλοί δισταγμοί ώς πρός τήν ένοχήν του. Περί τής 

προδοσίας τού Οδυσσέως ήγέρθησαν αντιρρήσεις τινές, άλλ ' ουχί σοβα-

ραι. Έγράφη ότ ι ό Οδυσσεύς δέν συνεμάχησε μετα τών Τούρκων, 

άλλά συνωμολόγησε μετ αυτών τρίμηνον άνοκωχήν, ότ ι δέ αυτός δέν 

έστρεψε τά όπλα του εναντίον τών Ελλήνων. Ά λ λ ά πάντες οί ιστορι-

κοί τού Αγώνος ομοφώνως αποφαίνονται ότ ι ύπέπεσεν εις τό μέγα 

αυτό παράπτωμα ούδ αυτός δέ ό πιστός οπαδός του και συνήγορος 

Παπαδόπουλος, ό προσφάτως μετά τ ά γεγονότα ταύτα γράψας τό πολ-

λάκις μνημονευθέν φυλλάδων, έτόλμησε ν' άπαλλάξη αυτόν κατηγορίας 

Συνέχεια- ιδε σελ. 646. 657 καί 748. 



34 Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 

αυταποδείκτου, μαρτυρουμένης έκ τόσων άλλων τεκμηρίων και αποδεί-
ξεων. Τα έν Λιβανάταις συμβάντα, ει και άλλεοτρόπως παριστανόμενα 

ύπο των ΰποστηριζόντων την αθωότητα τοϋ Οδυσσέως, οΰδεμιαν κ α τ α -

λείπουσιν άμφιβολίαν ότι αυτός προσηλθεν εις τους Τούρκους και διετέ-

λει εις πλήρη μ ε τ ' αυτών συνεννόησιν και σύμπραξιν. Αλλως τε περί 

τούτου υπάρχουσι κα ι αι γραπταί μαρτυρίαι . Εις τό ύπ' άριθ. 56 της 

17 Απριλίου 1825 φύλλον της Έφημεριδος Αθηνων έδημοσιεύθησαν 

υπό τον τ ίτλον " ίΔύο αντίγραφα από την άνταπόκρισιν των Τούρκων 

με τον Οδυσσέα" αι έπόμεναι έπιστολαί, αγνωστον πως περιελθοϋσαι 

εις χεΐρας της συντάξεως της, αιτινες, έαν δεν είναι πλαστα ί ,—κα ι δεν 

είναι βεβαίως—οΰδεμιαν καταλείπουσιν άμφιβολίαν περί της πράξεως. 

Τας παραθέτομεν ώς ιστορικά μνημε ία : 

Πολύ αγαπητέ μου, καπετάν Οδυσσέα, σέ χαιρετώ και μέ τόν χ α ι -

ρετισμόν μου σοϋ φανερώνω' ελάβαμεν τα γραμματα σου καϊ ειδαμέν 

οτι να εβγουμε μιαν ώραν μπροστήτερα κα ι ήμεϊς έκάμαμε χαζερληκι 

δια να έβγοϋμε' και σήμερα ήλθε ό Γενούτζαγας Μωραιτης και μοΰ 

λέγει άλλοιώτίκα χαμπέρια, οτ ι χθες έκάματαν ενα ντουφέκι με τούς 

έχθρους κα ι έσυ κανένα γράμμα δεν μοΰ έστειλες δια να μάθουμε τό 

σίγουρο, δια να έρθουμε εις τό ΐμ τάτ ι σου. Τώρα να με γράψης άμέ -

σως οτι, αν είσαι ιχτ ι ζάς , εύθυς να έρθουμε να σέ καταφθάσωμε, ότι 

ημείς χαζήρι ειμασθε κα ι μιαν ωραν μπροστητερα να μας στειλης τό 

χαμπέρι με τό κα ί κ ι , κα ι ήμεΐς πάλι όποτε βγούμε πάλι ευθύς χ α μ -

περί σοΰ κάνομε. Λοιπόν αύριον να μας γράψης άμέσως δια τό έχθε-

σινόν ντουφέκι. 

(Βοΰλα) " Ά μ π ά ζ πασας" 

Πολύ αγαπητέ μου αδελφέ, καπετάν Οδυσσέα, τ ιμίως σέ χαιρετώ 

καί τα μάτ ια σου φιλώ, και με τό άδελφικόν μου σου φανερώνω 

έλαβα τό γράμμα σου και ειδα να μοΰ γραφής όσον ήμπορω όγλη-

γορα, και έγώ έχαζηρεύθηκα και ε ίμαι χαζηρι ομως σήμερα ηλθε 

έδω ό I ενούτζαγας Μωραίτης και μέ λέγει άλλοιώτίκα χαμπέρια ότ ι 

χθες έκάμετε ντουφέκι με τους έ χθρούς και συ κανένα γράμμα δέν 

ο μας έστειλες να μάθωμεν το σίγουρο, όπου να έλθοϋμεν εις ι μ τ ά τ ι 

ο σου κλπ. 

1825 Απριλίου α' Ζητουνη. αδελφός σου 
( Βοϋλα ) " Μουστάμπεης Μυσηρλης " 
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Νύσσεται αλγεινός ή καρδία έπι τ η αναγνώσει τών ανωτέρω εγγρά-

φ ω ν ιδίως δέ προξενεί αισθησιν περίεργον ή λέξις έχθρους, δι ης προσ-

διορίζονται τ ά ελληνικά στρατεύματα, τ ά πολεμοΰντα κατά τών Τούρ-

χων άμα και κατά τοΰ Οδυσσέως. Δ ιά τόν υιόν του αθανάτου άρμα-

τωλου, διά τόν ήρωικόν πρόμαχον της ίραβ ιας , δ ι ' εκείνον, όστις 

ήτο ή έλπίς και τό καύχημα τών έλληνιχών όπλων, όστις έμελλε νά 

είναι ό εκδικητής τοΰ Διάκου, και κατά τό περίφημον άσμα κν' άφανίση 

τήν Τουρκιά, νά κάψη τό δοβλέτι είχον καταντήσει νά θεωρώνται οί 

ομόφυλοι του εχθροί κοινοί αΰτοΰ τε και τών Οθωμανών, αδελφοί του δέ 

νά θεωρώνται οι δυνάσται, ών τήν τυραννίαν και τάνομηματα περιέ-

γραψε τόσον εΰγλώττως είς τήν πρός τούς Γαλαξειδιωτας έπιστολήν του ! 

Αληθώς, τινών τών επιφανών ανδρών ή τυχη παρουσιάζει ενίοτε τοιαύ-

τας τραγικώς αλλόκοτους μεταστροφάς. 

Ή εποχή τής προσελεύσεως τοΰ Όδυσσέως είς τούς Τούρκους δέν είναι 

ακριβώς προσδιωρισμένη. Πάντως όμως συνέβη ή πραξις κατά τους πρώ-

τους μήνας τοΰ έτους 1 8 2 5 , προηγήθησαν δέ βεβαίως αυτής κρύφιαι 

διαπραγματεύσεις μετά τών έν ταις έπαρχίαις Φθιώτιδος, Φωκίδος και 

Λοκρίδος διαμενόντων Τούρκων. Τόν χειμώνα τοΰ 1824 — 1825 ό 

Οδυσσεύς διήλθε στρατοπεδεύων παρά τήν Λεβάδειαν ή περιφερόμενος 

έν Βοιωτία και ταίς όμ.όροις έπαρχίαις ή αποσυρόμενος είς τό παρά τόν 

Παρνασόν καταφύγιόν του, όπερ είχε φροντίσει καταλλήλως νά οχύρωση 

τ ή βοήθεια τοϋ Τρελλωνη. Εκείθεν ήρχισε συνεννοούμενος μετά τών 

έχθρων. Ό γέρων Μανουριας έγραφε πρός τόν Γκούραν έκ Σαλωνων, 

προσαγορεύων αυτόν (ιώς υιέ μου Γκούρα" . ήδη άπό τής 3 6 Σεπτεμ.-

ίου, ότ ι παρά τοις Τούρκοις τής Φωκίδος παρετηροΰντο ύποπτα συμ-

πτώματα. Δ ιό τ ι , ένώ έπλησίαζεν ό χειμών και φυσικόν ήτο τό έν Γραβιά 

στρατόπεδον αυτών νά διαλυθή, παρ' ελπίδα έξηκολούθει ύφπτάμενον και 

ένδυναμούμενον μέ νέα στρατεύματα χαί έτοιμαζόμενον είς νέαν κατά 

τής 'Αμφίσσης έκστρατείαν. Τοΰτο δέ ό γηραιός τής Ηαρνασίδος οπλαρ-

χηγός άπεδιδεν εις συμβουλήν κάποιων γνωστων φιλων, αινιττόμενος 

προφανώς τόν Όδυσσέα ' . Τό αΰτό έγραφε καί ό Αίν ιάν, φέρων τόν πομ -

' Ή χατά τήν περίστασίν ταύτην δρασις τοϋ γηραιοϋ Ηανουρια είναι λίαν 
ύποπτος χαι σκοτεινή, ώς εμφαίνεται έχ τών επομένων έν τή αλληλογραφία τοϋ 
Γχούρα σωζόμενων έν άντινράφω τριών επιστολών. [ Ορα Άρχεΐον Ίστοριχής 
χαί Έθνολογιχής Εταιρείας, άριθ 1600 399, 400, 402). 
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πώδη τ ιτλον τοϋ Εφόρου των στρατοπέδων της Στέρεας Ελλάδος προς 

τόν Γκοΰραν. "Τό εις Γραβιάν έχθρικόν στρατόπεδον, έλεγε, μετα την 

πρώτην καταστροφήν ήμερα τή ήμερα ώλιγόστευε και ίσως ήθελε δ ια -

λυθη όλοτελως, εάν συμβουλαι κακοτροπων εχθρών της πατρίδος δέν 

ο τό ήμπόδιζον, τις ήςεύρει με ποίας υποσχέσεις κα ι οχι μόνον τό έμ.πό-

δισαν, άλλα τό έμψυχώνουσι με συνάθροισιν νέων δυνάμεων. Κ α ι ό 
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Γκούρας άπήντα πρός τόν Πανουριαν, μή άποκρύπτων την πρός τόν 

άντίζηλόν του μήνιν μέ λύπην μου είδον ότι οι κακότροποι και πολύ-

τρόποι και έν ένι λόγω κακεντρεχείς και αχρειοί αντιπατριωταί και 

αντίχριστοι(μέ αΰτό τό όνομα ήσμενίζετο ίδιαιτέρως όΓκούρας ν' άπο-

καλή τόν Οδυσσέα), δέν λείπουν νά ενεργούν εναντίον τής φιλτάτης 

κοινής Μητρός Πατρίδος, καί ίδιου των συμφέροντος οι χαμερπείς κaι 

νώσης τήν αδελφή του; Εγω σοϋ έγραψα νά πας εις τήν σπηληά νά πάρης 
τά ενδύματα μας καί οχι νά μπής εις τά μυαλά τοϋ Οδυσσέως. Μοϋ Φαίνε-
ται, έχασες τά μυαλά σου, κακορροίζικε.Ώς τόσον ή αληθινά ή ψεύτιχα είναι 
αυτά, αν θέλης νά είμαι παιδί σου καί αν θέλης νά είσαι Χριστιανός, νά στα-
θής είς τά όρια σου καλά καί νά μή ανακατωθής με αυτόν τόν μιαρόν ανθρω-
πον, είδε καί θέλεις νά είσαι Οδυσσεύς προδότης τής Πατρίδος καί Τουρκό-
λάτρης, ώς αυτός, νά ήξεύρης μά τήν ιεράν Πατρίδα, Οπου εις έμε δεν φαίνεται 
άλλο γλυκύτερον, μάλιστα νά έλθω νά σε πολεμήσω καί τόν παγκάκιστον 
Οδυσσέα μαζί, καί θά σε πιάσω νά σε δέσω, νά σε φέρω εις τήν Διοίκησιν, 

ώς καί διά τους αντάρτας τής Πελοποννήσου έκαμε τό Έθνος. Και ιδού όπου 
σου δίδω τήν ειδησιν νά κάμης τήν προετοίμασίαν σου νά με καρτερής έγω 
έπίγειον Θεόν άλλον δεν έχω από τούς Νόμους του Εθνους, όπου είναι ή 
Διοικησις, καί αυτήν μέλλω νά υπερασπισθώ έπί ζωής μου, την οποίαν με 
τόσους αγώνας έστερέωσε τό Εθνος. Αυτά. όπου σου είπα, σου είναι αρκετά 

καί νά έχω άπόκρισίν σου τό συντομώτερον με τόν έπί τούτου ανθρωπον, καί 
αυτά νά τά φύλαξης πολύ μυστικά. 

" 

« Παιδί μου Γχούρα χαί Νάχο, σας εύχομαι πατριχώς. Ταις περασμέναις άντα-
"μώθηχα μέ τόν Καπετάν Όδυσσέα, με τόν όποιον είπαμε πολλά."Οθεν, επειδή 
" έχατάλαβα τήν γνώμην του, αν δεν τώ δοθή διαταγή τής Διοιχήσεως χαί νά 
" λείψουν τά σχάνδαλα. θά προξενήση μεγάλον χαχόν είς τό "Εθνος μας, διότι 
"αυτός με έχείνους. όπου τόν χατατρέχουν,'θέλει νάχριθή χαί ό,τι αποφασίσετε 
«νά τόν χάμουν. *Ας άφήσωμεν λοιπόν αυτά, άν είσθε παιδιά μου χαί θέλετε 
"τήν ευχή μου. νά πασχίσετε με χάθε τρόπον νά τόν διορθώσετε εις χάθε του 
"δίχαιον, διότι δεν είναι χανένας μωρός άνθρωπος* χαί νά είποϋμεν δεν έχομεν 
" πλέον ανάγχην από αυτόν οχ:, έχει Ολον τό Έθνος. Μάλιστα ήτο χα! αύθέν-
"της μας έως χθες. Διά τοϋτο νά χάμετε παντοίους τρόπους νά τώ δοθή δ:α-
"ταγή χαί ύποσχεθήτέ του είςοσα σας έπρόβαλε και έγώ άποχρίνομϊΐ Γχούρα, 
" παιδί μου, έπιμελήσου να έλ.θη από τό χέρι σου ή ευεργεσία αΰτουνρϋ χα! δεν 
' χάνομαι* έγώ είμαι, χάτι ννωρίζω. Υγιαίνετε. 

7}/ ^ Φ^ρΟίΎΙΟίΟί' / V J Δ'ί/.Μί'Π. 

ί ίανοιριάς <. 

«"Ελαβον τό άδελφικόν σου' Οσα διά τον γέροντα μοϋ γράφετε έθαύμασα καί 
έλυπήθην μεγάλως. Ό Οδυσσεύς είναι πανοϋργος καί ημπορεί να τόν έβαλεν 
εις τά μυαλά του' ένδεχόμενον όμως, διά νά μή λάβουν έκεΐνα τά μέρη έξαφνα 

καμμίαν ζημίαν, οντα αδύνατα κατά τό παρόν, νά τον πολιτεύεται πιθανόν 
καί νά μήν αληθεύουν. Ώς τόσον έγώ έκαμα τό χρέος μου και τόν έγραψα 

γράμμα με έπί τούτου ανθρωπόν μου χαί τόν έστειλα σήμερα διά νά τοϋ είπή 
καί διά στόματος, αντιγραφον τοϋ όποιου σας περικλείω έγραψα καί τών άλλων 

αναίσθητων τοϋ Μανίκα Αντώνη τά αυτά. Ο γέροντας δεν ωφελεί διόλου 
έξεναντίας μάλιστα βλάπτει καί χρειάζεται νά τόν κυβερνήσωμεν καθώς ήξεύ-
ρετε.Όμως έως ότου νά γεινη τοϋτο, διά νά μή μοϋ αμαυρώνη τήν όλίγην μου 
ύπόληψιν, σας παρακαλώ νά τόν γράψετε καί εσείς ένα γράμμα επάνω διά 
τήν αυτήν ύπόθεσιν, Οπως στοχασθήτε, μέ μεγάλην όμως δραστηριότητα, Οτι 
δέν ημπορώ ειμή νά είμαι αφιερωμένος εις τούς νόμους τοϋ Εθνους καί νά 
διαφθεντεύω τήν Διοίκησιν, τό μοναχόν απαραιτητον χρέος, όπου στοχάζομαι, 

καί Οτι είμαι μέ τήν γνώμην σας αυτό δέν σας λανθάνει. Μένω μέ όλην τήν 
άδελφικήν αγάπην. 

Τη 9 Φεβρουαρίου 1825. 

Ν. Πανουριάς. 

(Σημ. Ό γέροντας, περί ου ό λόγος, είναι ό γηραιόςΠανουριάς πατήρ, ό δέ 
γράφων είναι ό υιός). 

Ή επομένη είναι ή μνημονευομένη άνωθι έσώκλειστος επιστολή τοϋ υιοϋ προς τόν πατέρα, αποπνέουσα αληθώς ρωμαικήν μεγαλοψυχιαν. 

Πρός τον στρατηγόν Πανουριάν, εις Σαλώνα. 
Γέροντα 

Όλη ή Ελλάδα, ώς καί τά μικρά παιδία έμαθαν ότι σύ ενώθηκες μέ τόν 
Όδυσσέα καί έκάματε συμφωνίαν μέ τους Ζητουνιάτας καί Εΰριπαίους Τούρ-

κους καί γυρεύετε νά τούς παραδώσετε τήν πατρίδα αυτήν, οπου ανέστησαν χαί 
απόκτησαν οι Ελληνες μέ τόσον πολύτιμον αίμα. Γέροντα, τοϋ Όδυσσέα τά 

καμώματα είναι γνωστά εις ολον τόν κόσμον καί σέ θαυμάζω πώς άκόμη δέν 
τά έμαθες. Αυτός, γέροντα μου, πρέπει νά πάγη μιά φορά στον Διάβολον από 

«τό "Εθνος καί τι άνάγκη ήτο νά τοϋ βάπτισης καί παιδί καί νά τοϋ στεφα-

« Παιδί μου Γχούρα καί Νάκο, σας εύχομαι πατρικώς. Ταίς περασμέναις άντα-
μώθηχα μέ τόν Καπετάν Οδυσσέα, μέ τόν όποιον είπαμε πολλά.Οθεν, επειδή 

έκατάλαβα τήν γνώμην του, αν δεν τώ δοθή διαταγή της ΔιοιΚήσεως Καί νά 
λείψουν τά σκάνδαλα. θά προξενήση μεγάλον κακόν εις τό Εθνος μας, διότι 
αυτός μέ έκείνους. όπου τόν κατατρέχουν,θέλει νά κριθή και ο,τι αποφασίσετε 
νά τόν κάμουν. Ας άφήσωμεν λοιπόν αυτά, αν είσθε παιδιά μου καί θέλετε 
τήν ευχή μου. νά πασχίσετε μέ κάθε τρόπον νά τόν διορθώσετε εις κάθε του 
δίκαιον, διότι δέν είναι κανένας μωρός άνθοωπος καί νά είποϋμεν δέν έχομεν 
πλέον άνάγκην άπό αυτόν οχι, εχει όλον τό Έθνος. Μάλιστα ήτο καί αϋθέν-
της μας έως χθες. Διά τοϋτο νά κάμετε παντοίους τρόπους νά τώ δοθή δία-

ταγή καί ΰποσχεθήτέ του είς οσα σας έπρόβαλεκαι έγώ αποκρίνομαι Γκούρα, 
παιδί μου, έπιμελήσου να έλθη άπό τό χέρι σου ή ευεργεσία αύτουνοϋ καί δέν 
χάνομαί έγώ είμαι, κάτι γνωρίζω. Υγιαίνετε. 

Ο πατήρ σας 
"Πανουριάς" 
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"οάτιδανοι. Άγκαλα ελπίζω εις την Θείαν Πρόνοιαν μόνον μέ την 

κακίαν των ν' απομείνουν. Οθεν λάβετε προσοχήν είς τα κ ινήματα 

τών αχρείων εκείνων, έως ότου να φθάσω και έγώ . . .)) Ό Γκούρας 

τότε εΰρίσκετο έν Πελοποννησω, ασχολούμενος εις την καταστολην της 

ανταρσίας τών πολεμίων της Κυβερνήσεως δύο 'Ανδρεών, Νοταρά κλπ. 

" Έ γ ώ , όταν θέλω, ε ίμαι διάβολος κα ι , όταν θέλω, γίνομαι διάβολος", 

είπεν ό Καραϊσκάκης προς τον Ζαημην, παραινοϋντα αυτόν νά μ ε τ α -

βάλη βι'ον και νά έξυπηρετηση την πατρίδα του. Τοιούτο τ ι ηδύνατο νά 

ειπη και ό Όδυσσεύς, κεκτημένος οί'αν και ό υιός της καλογραίας εύστρο-

φίαν πνεύματος και χαρακτηρος.. 'Αλλά πρός δυστυχίαν του αι περιστά-

σεις δέν έφάνησαν αΰτώ εΰνοι και δέν προέλαβε νά πετάξη με πτέρυγας 

αγγέλου άπό τό ζοφώδες βάραθρον της ατιμίας, εις ο έθελοντί ένέπεσεν, 

αφέθη δ ' έ'νεκα της σφοδρότητος τοΰ πάθους του νά έξολισθηση και νά 

φθάση είς τ ά έσχατα. 

Ή φημη της πράξεως του κα τ ' αρχάς δέν έπιστεύθη καθ' ολοκλη-

ρ ί α ν . Ή ύπό του Γ. Ψύλλα συντασσομ.ένη και δυσμενέστατα πρός τόν 

Όδυσσέα διακείμενη Έφημερΐς; των Αθηνών ανέφερε τάς κατά τόν 

Ιανουάριον τοΰ 1825 κυκλοφορούσας φημας μετά πολλών ένδοιασμών. 

Ά π ό καιροΰ ψιθυρίζονται, έγραφεν, έδώ κάποια καμ.ώματα τοΰ Ό δ υ σ -

σέως, τ ά όποια, άν ειναι αληθινά, δικαιολογούν δυνατά εκείνους, όσοι, 

καί πριν ακόμη άκουσθή ό'τι έπεχειρίσθη τ ά τέτο ια , έβαζαν στοίχημα 

οτ ι αυτός πάντα εκείνα μελετά. Ηγουν έως προχθές ηκούετο έδώ και 

έκεϊ ότ ι ό Οδυσσεύς έλαβε φιρμάνι άπό τόν Σουλτανον νά διοικη τους 

τόπους άπό τό Ζητοΰνι εώς Εύριπου, οι όποιοι νά δίδουν εις τους 

Τούρκους μόνον τ ό χ α ρ ά τ ζ ι καί τήν δεκατιάν. Ε ίνα ι όμως τώρα δύο 

τρεις ήμέραι , όπου τό πράγμα άρχισε νά κοινολογηται και πολλοί έρχό-

' Η φήμη εσχε αντίκτυπον καί είς τήν άλλοδαπήν.Ήέν Σμύρνη έκδιδομένη 
φιλότουρχος έφημερίς Ανατολικός Θεατής(Spectateur d' Orient) έγραφε χαι-
ρεκάκως είς τό φύλλον τής 14 Ιανουαρίου 1825 "Ποίος λοιπόν θέλει έμπο-

δίσεί τον σατράπην τής Ευρίπου να επιχείρηση νέαν έπιδρομήν εις τήν Ά τ τ ι -
κήν ; Ο Γκούρας πάλιν θά καταφύγη είς τήν Άκρόπολιν. Αν δε ό Οδυσσεύς. 

όπως ήδη έκηρύχθη εναντίον τής Διοικήσεως ενώθη με τους Οθωμανούς ποιος 
ο δύναται νά τον βαστάξη νά μή περάση είς ΙΙελοπόννησον νά ενδυνάμωση τους 

άλλους αρχηγούς τών επαναστατών ; 
Τό τυπογραφείον τής εφημερίδος ταύτης είχε πέμψει έκ Λονδίνου ό φιλέλ-

λην Στάνωπ, δώρον τοϋ αυτόθι Φιλελληνικοϋ Κομιτάτου. 
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μενοι άπό την Λεβαδείαν βεβαιώνουν ότ ι ό Όδυσσεΰς έκαμε νά προσκυ-

νήσουν εις τους Τούρκους τής Ευρίπου μερικά χωριά τοΰ Ταλαντ ίου , 

οτ ι έβαλεν ένα άρματωλόν του εις τό Ξηροχώρι, ότ ι έλαβε συνομιλίαν 

με τόν Όμ.έρ πασαν, ότ ι έδωκεν οδηγίας εις τους Τούρκους νά προσ-

καλέσουν άπό τό Ζητοΰνι ένα σώμα Αρβαν ιτών και με αυτό νά δοκι-

μάση τή,ν τύχην των τώρα τόν χειμώνα εναντίον τών γειτονικών 

τόπων. "Ολα αυτά λέγονται τώρα πλέον παρρησία έδώ και οι αρχηγοί 
άρχισαν μέ τά σωστά των νά δίδουν είς αυτά πίστιν και νά παίρνουν 

τά μέτρα των. "Οσω διά τόν Όδυσσέα όμ,ως λέγομεν πάλιν την γνώ-

μην μας, ότ ι ποτέ δέν πιστεύομεν νά φθάση είς μίαν τέτοιαν άπάν-

θρωπον και είς τόν αυτόν καιρόν άνόητον άπόφασιν νά παραδώση (έάν 

ημπορη πρώτον) ένα τόσον πλήθος ομογενών αδελφών του εις την βαρ-

βαρικην σκληρότητα τών Τούρκων. Κ α ι μέ όλον όπου στοχαζόμεθα 

ότ ι ημπορεί νά είναι κάποια αλήθεια είς τ ά ανωτέρω, πάλιν ό'μ.ως δέν 

ημποροΰμεν νά πιστεύσωμεν ότ ι αυτός τ ά κάμνει αληθινά πρός έξολο-

θρευμόν τών αδελφών του αλΑ' ίσως πολιτεύεται πάΑιν και τώρα τοϋς 

Τούρκους, τ ις ηξεύρει διά ποιον τέλος, καθώς έκαμε πρό χρόνων εις 

την Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ . 

Ό τ ε όμως έγνώσθησαν σαφώς τά πράγματα και ουδεμία υπελείφθη 

αμφιβολία, ύβρεις κα ι άραί και αναθέματα έξηκοντίσθησαν πανταχόθεν 

κατά τοΰ ονόματος του, ηγαλλίασαν δέ και ένηβρύνθησαν οι άσπονδοι 

του δ ιώκτα ι . Και έγραφε τότε ή Έφημερις Αθηνών Ά , Όδυσσεΰ, 

Όδυσσεΰ ! . . . Πόσον ήτο καλλίτερον διά σέ, διά την Πατρ ίδα , διά την 

ανθρωπότητα όλην άνίσως, όταν εις τό Χάν ι της Γραβιάς πολεμών-

τας μέ μίαν φούκταν στρατιωτών εναντίον πέντε χιλιάδων πολεμικω-

τάτων έχθρων ήθελες πέσει θυσία τής ελευθέρας Πατρίδος ! η πάλιν 

ο εις τό Δαδί ανακατωμένος ανάμεσα είς χιλιάδας Τούρκων ήθελες κλε ί -

σει τ ά μάτ ια σου πληγωμένος άπό κανένα θανατηφόρον έχθρικόν βόλι. 

Κρίμα όμως εις τό ονομά σου, εις τους κόπους σου, εις ταίς μεγάλαις 

έλπίδαις, όπου ή Πατρίς και ή Χριστιανωσΰνη όλη έλαβε διά λόγου σου ! 

Τ ι ημπορεϊ κανείς ν ' άπολογηθη είς τους εχθρούς σου, όπου άπ' 

αρχής έδυσφημιζαν τό όνομα σου και παρεξηγούσαν τά καμώματα σου 

όλα και τους λόγους σου όλους, όσον καλοί και πατριωτικοί και άν ήτον ; 

Εσύ ό ίδιος σήμερον επιβεβαιώνεις τους λόγους των μετά ταύ τα τ ά 

φερσίματα σου. . . 

Χιλιάδες δίκαια και νά είχες διά νά είσαι ψυχραμενος εναντίον 



40 Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 

μερικών αξιωματικών τοΰ Γένους σου, δέν ημπορούσαν να αθωώσουν 

τα έργα σου. 

Ποίος ημπορεί ν' άκούση χωρίς ν' ανατρίχιαση άπό οργην, ποιος 

ημ.πορεϊ ν' άκούση τόν Όδυσσέα κατατρέχοντα μαζί μέ τους Τούρ-

κους, τους όποιους ό ίδιος ώρκίσθη έμπροσθεν τοΰ Θεού και τοΰ κόσμου 

να εξόριση άπό την πατρίδα του ; Ποιος ημπορεί νά άκούση χωρίς 

άγανάκτησιν εκείνον τόν άνδρα, τόν όποιον εως τώρα επίτροποι τών 

φιλελληνικών κομιτάτων της Ευρώπης έκήρυξαν ώς μόνον έξοχον 

μεταξύ τών παλληκαρίων και τών φρονίμ,ων πατριωτών της Έ λ λ ά -

δος; Ε ίνα ι γεμάτον τό βιβλίον τοΰ Κολονέλλου Στάνωπ περί της 

Ελλάδος άπό τό καλόν σου όνομα, Όδυσσευ δέν είναι κανένα φύλ-

λον τοΰ είρημένου βιβλίου, όπου νά μή,ν άναφέρηται τό ονομά σου μέ 

έπαινον' πόσον θέλει κοκκινίσει αυτός ό αγαθός άνδρας, οταν τοΰ είποΰν 

ειρωνικά οί φίλοι " ίδοΰ ό ήρωας σου! ιδού ό Βάζιγκτών σου! ιδού 

ό Βολιβάρης σου !" 

Τ ι έχεις ν' άπολογηθής ήμ.πορεις να προβάλης τάς δεκαπέντε 

ο χιλιάδας ψωρόγροσσα, όπου σού χρεωστούν οί Αθηναίοι , και τόν ιάτρόν 

σου, όπου τον κρατούν ; Ά βέβαια, όχι ! 

Α ι μομφαί αύτα ι είσι κατά μέγα μέρος δ ίκα ια ι , διότι ή πράξις του 

ήτο μυσαρά και άξιοστιγμάτιστος. Σφάλλετα ι όμως ό αγαθός Ψύλλας 

ισχυριζόμενος Οτι ό Όδυσσεύς δέν είχε νά προβάλη πρός δικαιολογίαν 

αυτής λόγους σοβαρούς και δυναμένους νά έπηρεάσωσι την κρίσιν παν-

τός αμερόληπτου και ευσυνείδητου δικαστού. Βεβαίως ή άρνησις τών Α θ η -
ναίων περί εξοφλήσεως τοΰ πρός αυτόν χρέους τών δεκαπεντακισχιλιων 

"ψωρογρόσσων" δέν ή τ ο τ ό μόνον της πράξεως έλατηριον. 'Η πικρία και 

η άγανάκτησις ειχον κατασταλάξε ι ράνίδα πρός ρανίδα είς την άδάμα-

στον έκεινην ψυχήν. αφότου ανεφύη ή ολέθριος διαιρεσις και έδημιουργη-

θησαν αί λυσσωδώς πρός άλλήλας αγωνιζόμεναι φατρ ία ι , ών ή ακάθε-
κτος πάλη άπό τών αρχαιοτάτων ήδη χρόνων υπήρξε πάντοτε απαίσια 

και πρόξενος συμφορών εις τάς τύχας τοΰ Ελλην ισμού , εξαρχειούσα τά 
αισθήματα και στρεβλοΰσα τούς χαρακτήρας. Ό επισκοπών ψυχραί-

μως τήν περί ής πρόκειται περίοδον τής εθνικής ημών ιστορίας οφείλει 

ν' άναλογισθή τάς περιστάσεις, εις ας ευρέθη ό άνήρ εκείνος ό βίαιος τόν 

χαρακτήρα και κυριευομενος ύπό παθών σφοδρών και αχαλίνωτων, τάς 

γενομένας πρός αυτόν σκοπίμως αδικίας και προσβολάς, τάς θλίψεις, ας 

έδοκίμασε, και τάς ταπεινώσεις, ας υπέστη ή αγέρωχος αύτοΰ ύπερηφά-
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νεια. Οί γενναίοι και υπερήφανοι χαρακτήρες είναι επιρρεπείς εις τοιούτου 

είδους ολισθήματα, πασίγνωστα δ είναι τά περί τούτου δ ιδάγματα τής 

αρχαίας ιστορίας. Βρίθει δέ και ή νεωτέρα ιστορία παραπλήσιων παρα-

δειγμάτων θλιβερας παρεκτροπής επισήμων ανδρών, χολωθέντων έκ τής 

αχαριστίας ή παρασυρθέντων έκ τοΰ πάθους τής προσωπικής έκδική-

σεως. Προχείρως δ'ύπενθυμίζομεν τόν επιφανή στρατηγόν Μορώ, ά ν τ ι -

ζηλον τοΰ Βοναπάρτου, καιριως τραυματισθέντα εις τήν παρά τήν 

Δρέσδην μάχην ύπό σφαίρας γαλλικού τηλεβόλου, ώς συμπολεμ.οΰντα 

μετά τών συμμάχων εναντίον τής πατρίδος του. 

Αλλ οί φθονεροί δ ιώκταί του, περί ών τόσον αφελώς ομιλεί ό Ψ ύ λ -

λας, ουδόλως έλαβον πάντα ταΰτα ύπ' όψει. έσχον δέ τότε τήν άφορμήν 

και τήν εύκαιρίαν νά πλάσωσι κατά τοΰ έξοκειλαντος παντοίους συκο-

φαντικούς θρύλους. Ούτως ϋπεστήριξαν πολλοί οτι ουδέποτε ό Όδυσσεύς 

ήσπάσθη μετ ' ειλικρίνειας τόν έθνικόν αγώνα, αυτός ό ακριβώς έξ από-

ψεως πολύ ανωτέρας και ύπό σημασίαν πολύ εύρυτέραν τοΰ στενού τοπι-

κού συμ,φέροντος άποβλέψας εις τόν αγώνα κα ι μετά πολιτικής περινοίας 

έννοήσας άρχήθεν τόν χαρακτήρα του και τόν τρόπον τής διεξαγωγής του 

και ύπό τό πνεύμα τοΰτο γράψας τήν άξιοσημείωτον έπιστολήν του πρός 

τόν έν Κωνσταντινουπόλει Μέγαν Βεζίρην καί τούς αυτόθι Έλτζηδες 

(πρέσβεις) τών Δυνάμεων ' . Τον κατηγόρησαν Οτι τήν φίλοπατρίαν μετε -

Ή περίφημος επιστολή αύτη, ής τήν σημασίαν ανεγνώρισε καί ο διαπρε-
πής ιστοριχός Γερβϊνος, έχει ώς εξής : 

Χρέος είναι άπαραιτητον είς όλους τους ανθρώπους νά φυλάττουν τάς έντο-
λάς τοϋ θεοϋ, καί νά ύπερασπίζωνται τήν ανθρωπότητα, διότι είναι τό πλέον 
ωραιότερον πλάσμα τοϋ Θεοϋ, καθώς είς τό τεβράτι τό λέγει ό χαζρετ Μου-
σας ποιήσωμεν ανθρωπον κατ είκόνα όμοίαν καί καθ όμοίωσιν, όπου τό είπεν 
ό ιδιος ό Θεός, διά τοϋτο, υψηλότατε, έπρεπε νά έχωμεν φιλανθρωπίαν καί νά 
στοχαζώμεθα ότι είμεθα και ήμεις τό ιδιον πλάσμα, καί, όσον δυνάμεθα, νά 
φυλάττωμεν τά προστάγματα τοϋ θεοϋ χαί τά χρέη τοϋ ανθρώπου καί ουχί 
να γινώμεθα τύραννοι τής ίδιας άνθρωπότητος. Δεν αμφιβάλλω, ότι ένθυμεισθε 
τα μεταξύ ημών διά συμφωνητιχών διατρεχούσης συνθήχης έγω ένώ έκαταγι-
νόμην περιφερόμενος διά τήν κοινήν καί άμοιβαίαν ώφέλειαν τής ανθρωπότη-
τος, ώς τό ήξεύρετε. ό πάσας τής Εύβοιας έκαμε μυρίας καταχρήσεις, κατα-
πατών τάς συνθήκας διά νά άρπάζη, νά γδύνη καί νά σκλαβώνη εις τά χωρία, 
οπου είναι ράγι μπουγιουρτά, καί νά κατασφάζη τούς πτωχούς καί αδυνάτους, 
τα οποία υπέφερα διά νά μή φανώ έπίορχος καί άπιστος καί καταπατητής τής 
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χειριζετο ώς άλωπεκήν και ότ ι ή κα τα τ α τέλη τοϋ 1 8 2 3 εκστρατεία 

αΰτοΰ έν τ ή Α ν α τ ο λ ι κ ή Ε λ λ ά δ ι , καθ' ήν μετα τοσαύτης ευφυίας κατώρ-

θωσε να εξαπάτηση τούς ϋπερισχύσαντας Τούρκους, ήτο κωμωδία σχε-

διασθείσα έκ συμπαιγνίας μετά τών εχθρών, Οτι δέ έφιλοδόξει να διορι-

σθή τοπάρχης τής Ευβοίας — έξ ού και τό ίδιαίτερον αΰτοΰ περί τής 

νήσου εκείνης ενδιαφέρον — είς άμοιβήν τής προδοσίας του. Ά λ λ ' ώς να 

προέβλεπεν ό Όδυσσεύς τήν τοιαύτην τών έχθρων του κατηγορίαν, έκτοτε 

ιεράς συνθήχης μ' όλα ταϋτα έχαταγινόμουν είς τό αίσιον τέλος τοϋ εογου 
μου καί έτοιμαζόμην να εβγω είς τά μέρη αυτά, νά άνταμωθώμεν, νά ξαναο-
μιλήσωμεν, νά σκεφθώμεν καί νά δώσωμεν ένα αίσιον καί αμοιβαιον καράρι. 

αρρωστησα βαρέως είς Άθήνας έξαφνα καί παρ' ελπίδα ακούω καί βλέπω ό 
Μπερκόφτσαλης Ίουσοΰφ πάσας είς τά σύνορα νά σφάζη καί να άρπάζη, νά 

καιη και νά σκλαβώνη. Πράγμα τή αλήθεια φριχτόν, Οπου καί τά άγρια 
θηρία δεν τό χάνουν εις τά αδύνατα μέρη, καί με αυτό δέν δίδει ό πασάς 
αυτός χανένα τέλος, παρά απελπισίαν και τουφέκί δεν δουλεύει ετζι τόν 
Βασιλέα του με συντακάτι Οτι άπό τά μεγάλα ζουλοΰμια και άπό τάς τυραν-
νιας έγεινεν εις αυτό τό χάλι τό πράγμα. Ό λαός, οπου έσήκωσε τά άρματα, 
τούς εκαμαν οι μεγάλοι καί ανυπόφοροι κουντουμέδες τόσα μέρη μουκαττά, 
παρσίματα καί ρουσφέτια τά έξοδα τα μεγάλα, όπου έπερνοϋσαν άπό τόν ένα 

καζά είς τόν άλλον, καί τό συχνοάλλαγμα τών Μανσουπίων, τά αβαρέζια. τά 
ρουσφέτια καί οι συχνοί κουντουμέδες απιθανεν ένας τοϋ έπαιρναν τό βίος του 

καί άς είχε καί δέκα παιδιά' ανυπόφοροι μπουρμπασιριέδες, Οπου ένας έδιδεν έν 
άρτζιχάλι χωρίς άκριβήν έξέτασιν τοϋ Βελή' ένας μπουρμπασίρης έδιωρίζετο, 
πέντε, Οκτώ καί δέκα χιλιάδες γρόσσια χισμετ μπουρμπασιριε αδίχως καί παρα-
λόγως, και άν είχε και Ολίγην κατάστασιν χισμετ είς τόν ζασζενε κιουλουμε-
τλή. Ενας βαλής τής Εύριπου, εάν εκαμνε μόνον αυτός αυτά, ύπομονήν, πλην 
τρεις καί τέσσαρες ήρχοντο τόν χρόνον ντελιμπασίδες καί γιουμουρτά τζετισή 
έξοδα με Ολους τους ντελίδες του χουσμετ πέντε έξη χιλιάδες γρόσσια του-
φεχτσήμπαση χλήσε τσιτησί πέντε έξη χιλιάδες γρόσσια χουσμετ μπουρμπασι-
ριέ, έπι προφάσει έβάλλετο ενα καινούριο κεραμίδι είς τήν έκκλησίαν σας εικοσι 
χιλιάδες γρόσσια εις τόν χαζενέ και καθεξής.. Ολοι οι γεντικλίδες τους με 
τέτοιους τρόπους έκατάγδυναν τους πτωχούς' καθως ό Κιόρ Ιουσουφ-πασάς 
έστειλε νά μή βόσχουν τά πρόβατα είς τόπον, όπου απερνοϋν τά γουρούνια, καί 
έπήρεν εικοσι χιλιάδες γρόσσια μόνον είς Λεβαδείαν' πράγμα ανήχουστον νά 
έχει γίνει είς άλλο μέρος. 

Επειτα βοιβοδάδες, κατήρες μέχρι τοϋ παραμικροϋ τυραννία καί άρπαγή 
αφίνω πλέον άν είχε τινας κορίτσι ευμοοφον, ή παιδί, τοϋ τό έπαιρναν, καθως 
άλογα, μουλάρια και Οσα άλλα τους ήρεσαν' ντέφι, ρέσμια ναστρί αποφάσεις 

εγκρι βελιμουσασεμίν, τά ήξεύρεις ό ίδιος πολλά καλά. Προστάζει τό δοβλέτι 
τόν Χασάν πασάν Καρβέλαν, τόν τότεκασάπην, νά ύπάγη διά τόν Ά λ ή πασά, 
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έγραφε πρός τόν Ύ ψ η λ ά ν τ η ν , Πρίγκ ιπα, ιδού σας περικλείω τ ά ίσα 

τών γραμμάτων, όπου σήμερον έλαβα άπό Τούρκους και Ρωμαίους 

Πατρατζ ικ ίου , Ζητουνίου και Λαρίσης σοΰ τά στέλνω όχι νά τά 

κρύψης, άλλά νά τ ά κάμης φανερά εις όλους και νά πληροφόρησης τόν 

κόσμον ότ ι κρατά πάντα ανταπόκρισιν με τους Τούρκους με σκοπον 

πατριωτικόν μέ τούτον τόν τρόπον να ημπορεσωμεν καμμίαν φοράν 

νά τούς φέρωμεν εις καμμίαν τοποθεσιαν, όπού νά τούς χάσωμεν. 

έρήμωσε τούς καζάδες, παίρνοντες λουφέδες, παξιμάδια καί άλογα, καθώς καί 
άχυρα, βαριντζαις με τά καικια από αυτά χίλια πουγκιά έξοδα ό κάθε καζάς 
εκαμνε διά νά τοϋ τά υπάγουν είς Ιωάννινα, όπου έδιδαν μόνον χερά εις τό 

κάθε άλογον από εκατόν γρόσσια νά φθάση έως έκει ερήμωσε τούς μενζελχα-
νέδες καί επήρε τά άλογα μαζί του έκτός έκεινα τών καζάδων. Αυτά ύποφέ-
ρονται, πασα Χαζιλετλερή ; τά προστάζει ό νόμος καί 0 Μωάμεθ ; τά κάμνουν 
είς κανένα άλλο βασιλειον, όπου διοιχείται από νόμους ; Ό βασιλεύς Σουλτάνος 
δεν τά ήξεύρει βέβαια αυτά, καί άν είναι βασιλεύς δεν τά δέχεται' μά ό κατά 

καιρόν βεζίρης τής βούλλας καί οι ρεντσάλιδές τους διά νά μήν τά μάθη τά 
κάκα, τους εκαμαν φερμάνια διά νά μήν ήμπορή κανένας νά πηγαίνη είς τήν 

πόλιν νά φανέρωση τήν αλήθειαν καί τά τυραννικά τους άρπάγματα, χωρίς 
άρζι τοϋ πασα, όστις ήτον ό Ιδιος τύραννος τους' ποιος λοιπόν έτολμοϋσε νά 
ύπάγη καί νά φανέρωση ! Ή αφεντιά σου είσαι ένας Βεζίρης με φερσίματα 
σαντιχαπέ πρός τον βασιλέα, καί ό πολιτικός σου τρόπος ήθελε κατορθώσει 
μεγάλα πράγματα προς αμοιβαίαν ώφέλειαν καί ήσυχίαν τής ανθρωπότητος οχι 
όμως τώρα ποτε με τό τυραννικόν φέρσιμον τοϋ Μπερχόφτσαλη, επειδή καί απε-
φάσισεν ό λαός νά χαθή με τα άρματα είς τάς χείρας διά τά δικάτου, μά όχι 
με αυτόν νά ξαναομιλήσουν διά φιλίαν. Τώρα ιδού ποϋ σοϋ τά γράφω όλα αυτά 

καί σε όρχίζω είς τό άχάκ δεβάνι τοϋ Θεοϋ, όις έκ μέρους τοϋ φουκαρά τό Ιδιον 
αυτό γράμμα νά τό στείλης είς τόν βασιλέα, διά νά Ιδη καί νά βεβαιωθή τήν 

κατάστασιν τής βασιλείας του,και τά τι έτραβοϋσαν και τραβούν οί φουχαρά-
δες ύπήκοοί του καί αυτά έστάθησαν τά αίτια τής αποστασίας, ή όποια δεν 
εγεινε δι' άλλο παρά διά νά λείψουν αυτά τά τυραννιχά καμώματα καί νά 
ζήσουν ύπό νόμουβασιλικούς, καθώς ζουν τά λοιπά έθνη, οχι νά έρχεται τό 

κέφι ενός νά έβγάζη τήν πιστόλα χωρίς αίτίαν καί νά σηκόνη τήν ζωήν ενός 
μπένι ατεμ άλλος νά στέλλεται εις μιαν δουλειάν καί νά γίνεται ένας τύραννος 

καί νά στέκη είς τόκέφι του τό πάν, καί ό νόμος, τό σερεάτι νά μήν ακούε-
ται. Αυτά αλλού δεν γίνονται παρά μόνον εις τους ΰπηκόους τής Βασιλείας, 
τοΰς Τούρκους Ρωμαίους καί λοιπούς. Ή δε Υψηλότης σου αΰτάς καί μυρίας 
άλλας καταχρήσεις δεν ημπορείς νά τάς άρνηθης, άγκαλά και δεν τάς εκαμες 
βέβαια, άλλά έστάθης είς τό χουσμέτι έκείνων, όπου τάς εκαμαν, καί χώρια 
όπου βλέπεις έκείνους, όπου τάς έξακολουθοϋν. 

Τώρα λοιπόν Ολα αυτά έφεραν καί τόν κόσμον είς τελείαν άπόφασιν, όπου ή 
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Αλλα ταυτά μου τά τερτίπια οί Κ ο τ ζ α μ π α σ η δ ε ς καί οι νέοι Γκε-

νεραλαιοι της Επικρατειας τηίς Ελλαδός τά λέν ττροδοσιαις. 

Και ολίγον ανωτέρω :"Εγώ, άφοΰ έφωδίασα τό φρούριον των 'Αθη-

νών μέ ό .τ ι ήδυνήθην. εκστρατεύω μέ ολίγας στρατιωτικας δυνάμεις οχι αντίτταραταχθω εις τους εχθρους αλλα νά τονς άπατησω μέ 

τάς υποσχεσεις, έως ότου νά γλυτώσω μερικά αδύνατα παιδιά και 

γυναίκας και νά συνάξουν τ ινά άπό τ ά είς τά αλώνια ευρισκόμενα 

γ ε ν ν ή μ α τ α . 

ν' αποθάνουν με τάρματα εις τάς χείρας έντίμως ύπερ τής νομίμου έλευθε-
ρίας τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους ή νά προστρέξουν είς τάς αγκάλας 
μιας βασιλείας, Οπου νά τούς δεχθή διά ύπηκόους καί νά ζήσουν με νόμους 
βασιλικούς καί οχι με τό κέφι τοϋ ενός καί τοϋ άλλου καί τήν αύτοθέλητον 
τυραννίαν του. Αυτά ζητά ό λαός καί στέλνει καί τήν Ιδίαν κόπιαν εις τόν 
Βασιλέα, με χέρι τών νομίμων τών βασιλέων 'Ελτζήδων λοιπόν σοϋ τά γράφω, 
όπου νά τά στειλης καί νά μας έλθη ή θέλησις εις αυτά τής Βασιλείας του, 
ότι πλέον ο λαός από τό φέρσιμο τοϋ Μπερκόφτσαλη δεν δίδει πιστιν είς άλλου 
απόφασιν παρά τοϋ ιδίου,καί υγίαινε θεόθεν. 

"Οδυσσεύς Άνδρίτσου". 

Σχετίκόν πρός τανωτέρω είναι καί τό αναφερόμενον ύπό τοϋ Ζαμπελίου, 
όπερ άδηλον έκ τίνος πηγής ήρύσθη.Ό Όδυσσεύς, λέγει, παρηνωχλείτο είς τάς 
κατά τήν 'Ανατολικήν Ελλάδα πολεμικάς αύτοϋ κινήσεις ύπό τοϋ Ομερ πασα 
τής Καρύστου. Ούτος εις τάς έκστρατείας τοϋ Όδυσσέως κατά τών ερχομένων 

Οπως διαβώσιν άπό τάς Θερμοπύλας Τοΰρκων έξέβαινε τής Εύβοιας με αρχοϋσαν 
δύναμιν καί τόν έκτύπει εις τά νώτα. Ίνα δυνηθή λοιπόν νά διατήρηση έλευ-
θέραν έκ τών συνεχών έκείνων καταδρομών τήν 'Ανατολικήν Ελλάδα καί νά 

διευθύνη αφόβως όλην τήν προσοχήν του είς τούς άνωθεν καταβαίνοντας Οθω-
μανούς, ηνέωξε λόγους μετά τοϋ Σατράπου έκείνου καί τόσω μάλλον διότι τόν 
έγνώρισε διατρίβοντα είς τήν αύλήν τοϋ'Αλή πασα Τεπελενλή, καί συνεφωνησε 
τήν εφεξής συνθήκην Νά μή πολεμήση ό εις τόν άλλον έφ' όλης τής διαρ-

κείας τοϋ Αγώνος και αν ο πόλεμος τών Ελλήνων λάβη ευτυχές πέρας, ό 
Οδυσσεύς ύπέσχετο νά στείλη ασφαλώς τόν Όμέρ πασαν καί πάντας τους μετ' 
αύτοϋ Τοϋρκους καί Ολα των τάοπλα. τά χρήματα καί τά σκεύη εις Ον τινα τόπον 
τής Τουρκίας ό Όμέρ αυτός προκρίνει αν δε ό Σουλτάνος έπι τύχη νά σβέση 
την έπανάστασιν, ό Όμέρ ύπέσχετο νά έμβή πρώτος μέ τόν στρατόν του είς 
την Ανατολικήν Ελλάδα καί νά εμπόδιση Οσον τό δυνατόν πασαν παρά τών 
άλλων Τούρκων σραγήν καί φθοράν είς τούς κατοίκους αυτής. *Αν ό Οδυσσεύς, 
πριν η συμφωνήση δέν έλαβε τήν άδειαν καί τό κϋρος τής'Ελληνικής Κυβερ-
νήσεως, έσφαλε βέβαια. Οτι δέ ή συνθήκη αύτη ήτο άναγκαια καί κατέστη 
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Το μόνον ίσως αληθές και βέβαιον έκ τών έπιρριπτομένων κατ ' αυτού 

είναι ότ ι έγενοντο πρός αυτόν δελεαστικαι προτάσεις έκ μέρους τών έχθρων, 

αυτός δέ παραφερόμενος έκ τοΰ φιλεκδίκου πάθους του, έσαγηνεύθη έξ 

αυτών. Αλλως τε δέ, ώς μαρτυρείται και έκ της ανωτέρω επιστολής, 

μετά πολλών έκ τών επίσημων Οθωμανών αρχηγών, και μάλιστα τών 

Αλβανών, ό Οδυσσεύς διετέλει ανέκαθεν είς σχέσεις φιλικάς, διότι 

καλώς γινώσκων τά ηθη και τάς συνήθειας των, περιεπο:εϊτο και έκολά-

ρευεν αυτούς πανούργως. Ειναι δέ περίεργος ή εμπιστοσύνη, ην έδεί-

κνυον πρός αυτόν πολλάκις οί εχθροί. "Οτε επανερχόμενος έκ Καλαβρύ-

των συνήψε μάχην έν Ά κ ρ α τ α πρός τά αυτόθι λείψανα τοΰ στρατού τοΰ 

Δράμαλη, είς αυτόν ιδιαιτέρως παρεδόθησαν οί Τουρκαλβανοί Ίουσούφ 

βέης και Ταμάζης Μπίμπασης μετά δεκαέξ έκ τών συντρόφων των, ώδη-

γησε δέ πάντας μεθ' εαυτού εις Τρίπολιν, όποθεν είτα κατηλθεν εις 

Άστρος χάριν της Συνελεύσεως. Ε ίνα ι δέ γνωστόν ότι αχώριστος αύτοΰ 

φίλος και οπαδός ήτο ό Οθωμανός Μουσταφάς. Παρευρέθη μ ε τ ' αύτοΰ 

είς τά Χάν ι τ η ς Γ ρ α β ι α ς , κατ αξιόπιστους δέ μαρτυρίας, αυτός ητο ό 

πρώτος τουφεκίσας και φονεύσας τόν Δερβίσην. τόν προπορευόμενον τοΰ 

επερχομένου τουρκικού στρατού. "Ωστε τό έπεισόδιον τοΰ γνωστού ποιή-

ματος τοΰ Ζαλοκώστα και ό έν αΰτώ διάλογος μεταξύ Οδυσσέως και 

Δερβίσου είναι φανταστικός. Ό είρημένος δέ Μουσταφάς και μετά τον 

θάνατον τοΰ Όδυσσέως παρέμεινεν αγωνιζόμενος μετά τών Ελλήνων 

έως τέλους τής Επαναστάσεως, έπί Κυβερνήτου δέ υπηρετεί φέρων τόν 

βαθμόν τοΰ λοχαγού εις τ ά ελαφρά σώματα. Ό Μουσταφάς μετά τοΰ 

Αιγυπτίου Μαμελούκου Δαβουσί τοΰ φονευθέντος έν Π έ τ α κατά τήν 

καταστροφην τών Φιλελλήνων, περί ου έγραψα άλλαχοΰ, είναι οί μόνοι 

γνωστοί Φιλέλληνες έκ τών Μουσουλμάνων. Κ α ι λέγω γνωστοί, διότι δέν 

είναι άπίθανον να υπήρξαν και άλλοΐ' τόση ήτο τότε ή μεταξύ Ό θ ω μ α -

νών και Ελλήνων επιμιξία. Μέχρις έσχατων έζη ύπέργηρώς τις αγωνι-

στής φέρων και τό μετάλλιον τοΰ Αγώνος, Οστις, ώς διετείνοντο πολλοί 

τών πρεσβυτέρων, ήτο Τούρκος, προσελθών μετά τόν Αγώνα είς τόν 

ωφέλιμος, απεδείχθη, διότι και ό Οδυσσεύς έμεινε δι' αυτής νικητής πάντοτε 
των όσοι κατέβαιναν άπό τά στενά καί ή Άνατολική Ελλάς διετηρήθη έλευ-
θερα καί άβλαβης. Και όμως ή συνθήχη αύτη εδωκεν άφορμήν εις τούς 
εχθρούς του νά τόν κατηγορήσωσιν ώς φιλότουρχον καί προδότην και τηροϋντα 
μυστικην αλληλογραφίαν καί έννοούμενον με τόν έχθρόν. 



46 Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 

Χριστιανισμόν. Πολλοί τών αναγνωστών μου τόν ενθυμούνται Ίσως 

προσερχόμενον εις τας τελετας μέ τόν λευκον του πώγωνα και μέ την 

κυρτην του σπάθην. 

Ε 

Ή πρώτη μετα την άποστασίαν του σκέψις του Όδυσσέως ήτο να 
στραφή κατα τών Αθηνών δ ά να έκδικηθή κ α τ α τών μισητών αύτω 

προκρίτων. Ά λ λ α πριν ή επιχείρηση τήν έκστρατείαν ταύτην , έπεμψε 

πρός τούς Αθηναίους τό έπόμενον τελεσίγραφον : 

Κύριοι πρόκριτοι των Αθηνων αδελφικως σας ασπαζομαι. 

Σας έχω στείλει τόσα γράμματα δ ά να μοϋ στείλετε τα γρόσσια μου 

και τοΰ λόγου σας μοΰ δείχνετε τήν Διοίκησιν. Εγώ τής Διοικήσεως 

γρόσσια δέν έδωσα παρα έσας, καθώς στέκει είς τα χέρια μου και ή 

ο ομολογία σας και στέκουν και είς έσας τ α γρόσσια μου και εφόδια τοΰ 

Κάστρου. Λοιπόν ιδού όπου σας γράφω και έτούτην τήν φοράν ακόμη 
ότι να μοΰ στείλετε τά γρόσσια μου και τόν γιατρόν μου, όπου μοΰ 

βαστάτε , ή νά ήξεύρετε όπου θά στείλω νά σας κάψω ταίς έληαίς 

Περί του πεφημισμένου τούτου Όθωμανοϋ έμπειρικοϋ ό Σουρμελής γράφει 
τά έξής' "Ούτος είνε ό επιτήδειος χειρουργός Ασάνης Ταλαντινός Τοϋρκος, 

γενόμενος αιχμάλωτος, ή νά είπω όρθότερον, σωθείς μόνος τών έν Αταλάντη 
Τούρκων διά τήν τέχνην του, άποσφαγέντων προ τών Οφθαλμών του τών 
τέχνων καί τής γυναικός του. Ούτος έθεράπευσε, καί διά νά ειπώ μάλλον, 
έσωσε πολλούς Ελληνας τραυματισμένους καιρίως. Ο δέ Χρ. Βυζάντιος έν 

τή Ιστορία τοϋ Τακτικοϋ Στράτου (έκδ. β' 1874, σελ. 272—273) λέγει- Τά 
φάρμακα διά τους ασθενείς, ώς καί αυτός ό αγαθός έμπειρικός Ιατρός Σούρμπης 
Αθηναίος, έξέλιπον μόνον δε ό Φιλάνθρωπος χειρουργός Κούρταλης, καίτοι 
Μωαμεθανός, έδιδε χείρα βοηθείας εις τούς πληγωμένους- άλλά καί ούτος στε-
ρούμενος τών προς τοϋτο άναγκαιούντων φαρμάκων, κατεσκεύαζεν αλοιφας έκ 
τοϋ έκει ευρεθέντος χηροϋ καί τοϋ στέατος τών σφαζομένων φορτηγών ζώων, 
ιδίως δέ έκ τοϋ όνου τοϋ έχοντος πολύ στέαρ, τό δε κρέας αύτοϋ είναι τρυφερώ-
τερον τοϋ Ίππου καί τοϋ ήμιόνου τοϋ έχοντος τό κρέας σκληρότερον τών άλλων. 
Αλλά τό χείριστον πάντων είναι ότι καί τά πρός έπίδεσιν τών πληγών πανία 
έξέλιπον και οί μέν άλλοι ώς φοροϋντες φουστανέλλας και πλατείας βράκας. 
ως οι πλείστοι τών Αθηναίων, εκοπτον έξ αυτών τεμάχια καί έδενον τας πλη-
γάς των, οί δέ τοϋ τακτικοϋ σώματος, ώς μή φέροντες άλλο ένδυμα είμη μόνον 
έν ιματίδιον καί έν πανταλόνιον, στερούμενοι καί αυτών τών έπιδεμάτων, 
προσέτρεχον είς τό έλεος τών άλλων, καί ιδίως είς τάς έχει οίκογενείας, αιτινες 
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και τ ά σπαρτά. Κ α ι μή φαντάζεσθε μέ τήν Διοίκησιν, ότ ι έγώ εις 
τό δίκαιον μου έπανωθείς δέν φοβούμαι ούτε τόν Θεόν. Λοιπόν νά 

ήξεύρετε τοΰτο, ότ ι έσεις γρόσσια και γιατρόν μου δέν κρατείτε, Οτι 

αποφασίζω και κάνω ό τ ι άν έχω καζαντήσει έως τώρα, πλην άπό 

αυτά δέν τραβώ χέρι άπό έσας, και σέ πέντε ήμέραις προσμένω άπό-

κρίσιν σας ή μοΰ τά στέλλετε ή όχ ι . Ε ι δέ πάλιν κα ι σας έχω πάρει 

τιποτις εθνικά, ή τζερεμέδες ή άπό τό κάστρον σας πράγματα, κάμετε 

τόν λογαριασμόν μου και βαστάξετε. Σας λέγω τοΰτο μόνον ότ ι μή 

θέλετε δυο τρία άτομα νά πάρετε και τόν έπίλοιπον λαόν τής έπαρ-

χίας εις τόν λαιμόν σας. Κ α ι υγιαίνετε. 

1825,Φεβρουαρίου 13 . 

[Έπεται συνέχεια] ΧΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ 

έδιδον ευχαρίστως αυτοί ο,τι καί άν ειχον. ώς σινδόνια καί λοιπά. ("Ιδε καί 
όσα άλλα λίαν περίεργα καί ενδιαφέροντα περί τραυματιών αναφέρει ό Βυζάν-
τιος έν ται Σημειώσεσι τοϋ αύτοϋ βιβλίου, σελ. 383). Φαίνεται ότι τόν Κούρ-
ταλην τοϋτον έζητησεν ό Οδυσσεύς απόστειλας προς τοϋτο ένα Βούλγαρην 
μετά τριών στρατιωτών, καθά ανεκοίνωσε πρός τόν Γκούραν ό υπαρχηγός του 
Διονύσιος Εύμορφόπουλος δι' επιστολής του έκ Μεγάρων άπό 25 Νοεμβρίου 
1824, εύρισκομένης άνεκδότου εις τό Άρχεϊον τής ένταΰθα Ίστορικής καί Έθνο-
λογιχής Εταιρείας, μεταξύ τών έγγραφων τού Γκούρα. Ό τά έγγραφα ταύτα 
αντιγράψαςχαί ύπομνηματίσας Ιωάννης Βλάχος, περι ουπροανεφέραμεν, σημειοι 
περί τοϋ έν λόγω Όθωμανοϋ ιατρού τά επόμενα- Οΰτος ό Κούρταλης ήτον ένας 

τών Οθωμανών τοϋ Ταλαντίου καί ώς γνωστός χειρούργος ιατρός έφυλάχθη 
αβλαβής άπό τήν πρώτην όρμήν τής Επαναστάσεως άπό τούΈλληνας. 
Έθεράπευσε πολλους πληγωμένους "Ελληνας;, και μάλιστα τούς περισσοτέρους 
έξ αυτών παρ άλλων ιατρών αποφασισμένους διά θάνατον. Ό Όδυσσεύς νομί-
ζοντάς τον άναγκαιον διά τούς πληγωμένους του, τόν έπεριποιειτο κάλλιστα. 
τόν όποιον καί έφερε μαζί του εις τάς Αθήνας, όπου καί έμεινεν έως εις τήν 

κυριευσιν τοΰ φρουρίου τών Αθηνών παρά τοϋ Κιουταχή. Ωφέλησε πάρα 
πολύ τούς πολιορκουμένους Έλληνας καί τέλος μετά τήν παράδοσιν τοϋ φρου-
ρίου τούτου κατά τήν συνθήκην, έμεινε με τόν Κιουταχήν καί έστάλθη παρ 

εαυτού είς Εύριπον, όστις καί εύρίσκεται έτι έως σήμερον εις αυτό τό μέρος. 
( Ιδε άριθ. έγγρ. 45). 
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'Ελαβον προχθές τό από κβας γράμμα σας καί έχάρην διά τήν ύγειαν σας 
Ίδον τάς αιτίας, διά τάς όποιας διατριβετε είς τά αυτόθι, πλήν σας βεβαιώ ότι 
άν καί είς τά αυτόθι ή διατριβή σας εινε ανωφελής, αλλά καί οι ενταύθα διατρί-
βοντες ουδέν δυνάμεθα νά ωφελήσωμεν, καί έξ εναντίας ύποφέρομεν τά φυσικα 
καί ήθικά κακά έν Ναυπλίω. Περί τής έθνικής συνελεύσεως πρό καιροϋ εξεδόθη 
προκήρυξίς, ώς γνωστόν σας, πλήν καί ή πολεμική κατάστασις τοϋ έθνους 
άθλια ούσα δέν μας δίδει καιρόν, καί ορεξιν δέν βλέπω κατά τοϋτο, αλλ' ουδέ 
έκλογή έγεινεν είς μερικά μέρη, καθώς καί είς τάς Πάτρας καλόν Ομως ήθελεν 
ητο καν σας έδίώριζον οι Πατραίοι ένα τών πληρεξουσίων διά τήν έθνικήν συνέ-
λευσιν, ή Οποία πού καί πότε καί πώς θέλει συγχροτηθή άδηλον. Εις Τριπολι-
τζαν έμελετατο νά γείνη εν κίνημα, πλήν απέτυχε καί έμειναν αί ελπίδες μας 
μάταιαι. Τό Μεσολόγγιον καταπολεμείται από τους Άραβας διά ξηράς καί διά 
θαλάσσης καί ή βοήθεια τού Άγιου Θεού ας διάσωση έκείνο τό προπυργιον τής 
Ελλάδος. Τά τής Κρήτης πράγματα δέν έπροχώρησαν παντελώς δια τής έπι-
πολαζούσης καί έχει διαφωνίας. Ό λόρδος Κόχραν μήτε έκινήθη ακόμη καί 
μέ όλον όπου πολλοί λέγου ότι θέλει έλθει, έγώ Ομως άμφιβάλλω ή απόκρισις 
τής Βρετανικής διοικήσεως δέν ήλθεν ακόμη, επειδή ό υιός τού Μιαούλη έναυά-
γησεν εις τήν έπιστροφήν του, φαίνεται όμως νά ήναι αποφασιστίκοί έκ τών 
προβλημάτων, Οπου ενταύθα μας έγειναν, διά νά δεχθώμεν έν είδος συστήματος 
τής Βλαχομπογδανίας διά τής μεσιτείας τού Βρετανικού πρέσβεως Κάνιγγ, Οστις 
ήδη απέρχεται είς τήν Κωνσταντινούπολη πλήν ήμεις έκ συμφώνου άπεποιή-
θημεν τό τοιούτο καί θέλομεν ήντελείαν ανεξαρτησίαν καί ένεκα τούτου έστεί-
λαμεν δύο πληρεξουσίους, τούς Κυρίους Μαυροκορδάτον καί Ζωγράφον, διά νά 
παρρησιασθώσιν είς τόν Μινήστρον, διαβαίνοντα από τής Ύδρας, καί νά τού 
είπώσι τήν περί ανεξαρτησίας απόφασιν τού "Εθνους. Ό κύριος Κάνιγγ εφθασεν 
από προχθές είς τήν Υδραν, περιμένονται οι πληρεξούσιοι διά νά ίδώμεν τι 
ακρόασίν θέλει τους δώσει, είναι γελοίον Ομως, αφ' ενός μέν μέρους νά ζητώμεν 
τήν ανεξαρτησίαν, άφ' ετέρου δέ νά μή θέλη κάνεις νά πολεμήση, ό δέ εχθρός 
νά ήναι κύριος Ολης σχεδόν τής γής τής Ελλάδος και άν έπιτύχη είς τό Μεσο-
λόγγι, ο μή γένοιτο, δέν έχει άλλο νά κιτάξη ειμή ήμας έδώ εις τό Ναύπλιον 
καί ήμεις δέν περιμένομεν άλλο ειμή ΰπερφυσιχά έξωθεν συμβεβηκότα διά νά 
μας βοηθήσουν, καθώς λόγου χάριν ό θάνατος τού Ίμπεράτορος τής Ρωσσίας 
μας ανεζωπύρωσε τάς ελπίδας ότι θέλει επιφέρει μεταβολήν τών πολιτικών 
πραγμάτων τής Ευρώπης καί ότι θέλει διαρρήξει τόν Γορδίκόν κόμπον τής ιεράς 
συμμαχίας. Τά έσωτερικά μας είναι τά αυτά περί τών αυτών. Ο αδελφός σας 
Γεώργιος πρό ήμερων έπήγεν εις τήν Ζάκυνθον διά θαλάσσης νά ίδή τά παιδιά 
του καί πάλιν νά έπιστρέψη. Χθες έλαβον ένα γράμμα σας πρός αυτόν καί αν 
εύρω όκάζιον θέλει τού τό στείλω. Προσφέρεται παρακαλώ, τάς εϋχάς μου εις 
τόν Αγιον Πρωτοσύγγελον, εις τούς κυρίους Ιωάννην Μαυρομιχάλην, Μπει-
ζαδέ Γεωργάκην καί λοιπούς τής οίκογενείας του.Ερρωσθε. Τή λ' (30) Δεκεμ-
βρίου αωκε' (1825). Εν Ναυπλίω 

Ό ευχέτης σας + Πατρών Γερμανός 

Προς τονευγενέστατον κυριόν Ανδρέαν Καλαμογδάρτην. 
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