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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ Α Η Β
ΤΗΣ ΡΟΣΣ1ΑΣ ΑΥΓΟΚΡΑΤΕ1ΡΑ ΕΝΔΟΞΟΣ.
Α ίγιτα ι β' καθότι ήγεμόνευσε τή; Ρωσσίας χαΐ ή ά Αίκατερίνβ,
ήτι;, γεννηβεΐσα κατά τό 1687 εν τινι κώμη τής Λιβονία; έκ πτω
χών καί αφανών γονέων και Μάρθα κληδείσα ύπ’ αυτών, μετά τό»
θάνατον τοΰ έαυτή; πατρός έχορήγει διά τών κόπων τών Ιδίων χειρών τά πρός τό ζνίν εί; έαυτήν και εί; τήν προβεβηκυΐαν μητέρα μεδ*
ίς έβίου έν καλύβτι. ή μήτηρ έδίδαξεν έκείνην τήν άνάγνωσιν, 6 δ ΐ
λουδηρανός ίερεύς τ ις κώμη; έξεπαίδευσεν αύτήν τά τή; πατρίου θρη
σκεία; καδήκοντα, οστις, μετά τήν άποβίωσιν καί τή ; μητρό;, εϋσπλαγχνία φερόμενος παρέλαβεν είς τόν οίκον αύτοΰ τήν δεκαπενταετή νεάνιδα Μάρθαν, ό γέρων ίερεύς ώς ιδίαν θυγατέρα νομίζων τήν
όρφανήν διώρισεν Ϊνα μετά τών έαυτοΰ τέκνων άκολουδή αύτη καί
τήν παράδοσιν τών άνωτέρων κα’ι κομψοτε'ρων μαδημάτων τών συναπαρτιζόντων τήν γυναικείαν αγωγήν. Τέλος άπέδανεν ό έλεήμων
ούτο; Ιερεύ; και ή Μάρδα τήν ήδικότητα καί τήν καλώ; συγκεκροτημένην ανατροφήν έπενεγκοΰσα μεδ’ έαοτής, καί οίονεί τοϋ φιλοσόφου
τό περιβόητον ρητόν omnia mea mecum porto έφαρμόσασα, ύπέστη πολλάς περιπετείας καί κινδύνους καί στερήσεις, ύδοιποροΰσά πο
τέ είς Μαριεμβοΰργον, καταπολεμούμενον έναλλάξ ύπό τών Ρωσσων
καί Σουηδών, καί ώς έκ θαύματος διασωδεϊσα άπό τών χειρών δύο
Σουηδών στρατιωτών, διανυκτερευσάντων έν τώ αύτώ καταλύματι, ύπό
άξιωματικοϋ τίνος, έποοεύδη άσφαλώς εί; τόν πρό; δν δρον. ’Αλλά τίς
i τυχών αξιωματικό;; Εξεπλάγη ή κόρη άναγνωρίσασα εί; τόν αξιω
ματικόν τόν υιόν τοΰ Ιερεως, τοΰ διδασκάλου, προβάτου και ευεργέτου

82 —
« ύ τ ή ;. ή Μάρθα ευγνω μοσύνης ενεκα, £νώ πο λλο ί, x a i α ύτός ό ?παρ·
χ ο ; τής π ό λ ε ω ;, έζήτησαν ΐνα νυμ φ ευθώ σι τ α ύ τ η ν , ποοσήνεγκε τή ν
χ ίΐρ α ε ί; τόν α ξ ιω μ α τικ ό ν κ α ίτ ο ι ήκρ ω τηρ ιασμ ίνο ν κ α ί τό ν βραχίονα
ΐ*7 τερ/μένον έν τ ω π δ·ω τή ς μ άχ η ς. Ο ύτος δε συντ]νεοε ^αί παραχρήμ·> έτελέσθη ή ιερουργία τοΰ γάμου· π λ ή ν η το πεπρωμένον νά δ ια τ κ y';~r\ έ ντό ; τ ι ; ήμέρας δ α ξ ιω μ α τ ικ ό ;, κ α ί μ ε τ ά τή ν ίερολογίαν τοΰ
σύνοικε βίο'·, νά μ ίτ α β ν ί ε ί; τή ν μάχη ν ά φ ’ η ; δέν ύπές-ρεψε πλέον ΐνα
S&7) τή ν π α ρ θ;νΐκή ν σύζυγον κ α ί π ερ ικα λλή νύμ φ ην. ϊ ό Μαριέμβοΰργον
ήλώ θη υπό τ ώ ν ρώ σσ ω ν έξ εφόδου κ α ί έν σ τ ό μ α τ ι μ αχαιρχς γ υ να ίκ ε ς,
π α ιδ ί» κ χ ί γέροντες κ α ί α ΰ τή ή φρουρά άπανθρώ πω ς διήλθαν. ή Μάρ
θα κρυβ;Τσα εί; κ λ βανον δ ι.φ υ γ ε τή ν σπάθην, ά λ λ ά μ ε τ ο λίγον ή χ μ α) ω τ·σθη, ό δέ άρχις-ρο'τηγος Μ εντζικ ω φ , πρόγονο; το ΰ έ π ί το ΰ Κ ρ ι
μ α ϊκ ο ύ π ολέμου έσ χ ά τω ς διαπ ρ έψαντο ς Μ εντζικ ώ φ , ήγόρασ.ν α ύ τή ν
π α οά τοΰ ο τ α τ ιώ τ ο υ . ό τό Μαριεμβοΰργον κ α ί τό φρούριον αύτο ΰ κ υ ρ ι;0 3 « ; στρατηγός ητο 6 Σ ερεμετιέφ. Η νέα έζησεν έν τ ω οί*ω τ ο ΰ
Μ εντζικώ ® άχρι τ ώ ν 1 7 0 4 , ό π ό τ ϊ έν μ ια τώ ν ήμερων Πέτρος ό Μεγ α ς κ α τ ά τι^ α έπ ίσ κ εψ ιν πρό; τό ν Π ρίγκηπα ήράσθί α ύτή ς υπ ηρετούσες.

U Πέτρος χωρίσα; τήν αΰτοΰ σύζυγον Ευδοκίαν, τεκοϋσαν αύτώ
τόν δυστυχή ’Αλέξιον, έστέφθη τήν άπό Μάρθχς προσαγορευθεΐσαν
Λίκατερίναν μετά τή ; όποια; έγέννησε δύο θυγατέρας τήν Ανναν
καί Ε /ιςίο-:- έξ ίον ή π -ώ τ η έγένετο μήτνρ Πέτρου τοΰ γ' καί
ή δίυτέρα αυτοκρατόρισσα. II Αΐ/.ατερίνα, ης ό γάμο; προεκηρύχθη ήδη,
συ-ώδευσε τόν σύζυγον έν τη, κατά τώ ν Τούρκων εί; τά 1711 εκ
στρατεία, άναγρ*ψάση; τή ; ιστορία; τήν μεγάλην έκδούλευσιν αΰτή;
πρόν τόν Μεγαν Πέτρον διά τή ; αίσιου έπινοήσεως τοΰ νά ςείλνι τούς
πολυτίμους αυτής λίθους καί τά αργυρά καί χρυσά είδη είς τόν Μεγαν
Βεζύρην Βχλτατσήν πεμ τάς οχθας τοΰ Προύθου· δθεν έπετεύχθη άνακωχή,
έγένετο ή ειρήνη καί ό Πέτρος έσώθη τοιούτου κινδύνου. Πρός μνήμην
τής εύτολμίις καί τής ς-οργή; ό Πέτρο; έθέσπισε τώ 1714 Ιδιαίτερον
τάγμα ίπποτικόν τή ; ά γ’α; Αικατερίνη; διά τάς γυναίκα; δι’ οΰ ό'μως
ή Αίκατεοίνα κατά τό 1 727 περιεκόσμησε τόν πρίγκηπα Μεντζικώφ.
Απυθανόντος τοΰ Πέτρου τ ά ; 28 ίανουαρίου 1725, άνεδε!χθη ή Αίκατερίνα ά άνευ άντι-άσεω ; αΰτοκράτειρα τών Ρωσσιών, βχσιλεύσασκ
δύο έτ/ι άχρι τοΰ 1 7 2 7 . Πεσόντος τοΰ Μεντζικώφ, οΐ Δουλγοροΰκαι
καθίδρυσχν τόν νέον Αΰτοκράτορα Πέτρον τόν Β μετά τοΰ οποίου έμελέτων νά συνάψωσι γάμον, διδόντε; μίαν τών έαυτών θυγατέρων είς
νύμφην τώ Β’ τούτιρ Πετρω Πλήν τη 2 9 Ιυουαρίου 1 7 3 0 άπεθίνε Πέ
τρος ό Β ύπό ίΰφλογ’α;. Οί Λουλγοροΰκχι, έκλειψάντων άρρένων έκ
■τού Ρωμανοβικοΰ οίκου, ένωδ;ντε; μετά άλλων ισχυρών μεγιστάνων

χαί τών έπκιημοτερων τοΰ βουλευτηρίου συνετέλεσαν ίνα τεδή ίπ ΐ τοΰ
θρόνου μία έκ τοΰ γυναικείου φύλου τής αΰτοκρατορική; οίκιας· τώ
όντι Αννα ίωαννίς τή; Κουρλανδίας Δούκισσα χη'ρα, ή νεωτέρα 3υγάτηρ τοΰ Ιωάννου, πρεσβυτέρου άδελφοΰ Πέτρου τοΰ μεγάλου, άνηγοριύθη αΰτοκράτειρα πασών τών Ρωσσιών. Η Αννα δπω; έδραιωθή έπί
τό μάλλον απόλυτον έξώρισε τοΰ; έπιφόβου; Δουλγορούκας καί Γαλιτσίνου;, βοηθουμένη ύπό τοΰ υπουργού όστερμε'ννου καί τών στραταρ
χών Μυννιχίου καί τοΰ προσφιλοΰ; αϋτνί Βίρωνο;. Η Αννα έμεινεν ά
τεκνο;. Ακολούθως μετά τήν έπιτροπείαν Αννης Πριγκηπίσσης Βρουνσουίκου διά τόν υιόν αΰτή; Ιωάννη», άνε'οη τόν θρόνον τώ 17 4 1 ή
Ελισχβετ ΰυγάτηρ νεωτέρα τοΰ Μεγάλου Πέτρου, άπέθανε δέ τώ 1 7 6 2 ,
διχδεχδέντο; ταύτην Πε'τρου τοΰ Γ , υίοΰ τή ; πρεσβυτέρα; αΰτή; α 
δελφή; Αννη;, άνδρό; δέ τή; β’ Αικατερίνης μεθ’ ής έγέννησε τόν
Παύλον, πατέρα τοΰ α’ Αλεξάνδρου καί τοΰ αειμνήστου Νικολάου, πα
τρός τοΰ νΰν εύκλεώς βασιλεύοντος Αλεξάνδρου τοΰ S', ύ Πέτρος 6
γ άφρων καί ίδιότροπος άνήρ ήναγκάσθη νά παραιτηθ^ υπέρ τής συ
ζύγου αύτοΰ Αικατερίνης β’ περί ής ό λόγος. Η Αΰτοκράτειρα αΰτη
έγεννήθη κατά τάς 25 ’Απριλίου 1729 έν Στετίνω τής Πομερανίας,
ίνθ* ό πατήο αύτής Χριστιανός Αύγουστος, Πρίγκηψ τή; λσκανικής
Σιρβέστη;, ή το κυβερνήτη; διορισθεί; ύπό τοΰ βχσιλέω; τής Προυσίας.
Πρότερον αΰτη έκαλεΐτο Σοφία Αύγούστα, άλλ’ ώς μελλόνυμφος Πέ
τρου τοΰ Γ’, τή; Ελισάβετ τόν γάμον τούτον συμφωνησάση;» έλθούσ*
ίί; Πετρούπολιν κατηχήθ/ι πρότερον καί είτα έβαπτίσθη εί; τήν όρθόδοξον Ελληνικήν κολυμβήθραν, μετονομασθεΐσα Αίκατερίνα ’Αλεξιάς.
ϊίετά τοΰ συζύγου δέ» έζη είρηνικώ; καί μόνην διασκέδασιν εΰρισκ*
τήν σπουδήν, έ*ετρύφα εί; τά ; Μούσας, έμαθε τήν ρωσσικήν γλώσσαν,
περιεποιείτο τόν ορθόδοξον κλήρον, έθαλπε τά; άναμνήσει; καί τά έ
θιμα τοΰ έθνους, εύπροσήγορο; εί; τοΰ; εΰγενεΐ;, μεγβλόδωρο; εί; τόν
ς-ρατόν, μετά δέ τήν παραίτηαιν καί τόν θάνατον τοΰ συζύγου έςέφθη
κατά τό είωθός tv .Μόσχα τώ 1762 μετά τής δσον ένήν μείζονος έπισημότητος. Η γυνή αίίτη ένεθχ(3ρυνε τή* γεωργίβν καί τά ; τέχνας, έξετΐΐνβ τό ναυτικόν καί τό έμπόριον, έβελτίωσε τάς 5εσμοθεσίας, είσήγαγε νε'ας, ήθελεν αύστηράν καί άμερόληπτον δικαιοσύ
νην έν τοϊ; δικαστηρίοι;, καθ^δρυσε καταστήματα έπωφελή είς τό έ 
θνος. Μετά £ν έτος άπό τοΰ ένθρονισμοΰ αύτής ήνάγκασε τους Κουρλανδοΰς νά έγκχταλείψωσι τόν νέον αυτών δοΰκα Κάρολον τής Σαξωνίας καί νά άνακαλέσωσι τόν Βίρωνα, τόν παλαιόν εύνοούμινον τής αύτοκρατορίσση; Αννης. ύ θάνατος τοΰ Αΰγούστου Γ' βασιλέως τής Πολονίας συμβά; κατά τό 1 7 6 3 π«ρέσχ»ν αφορμήν τή Αικατερίνη ν*

έζτ,γήση τήν έαυτής πολιτικήν καί συντελίβη δπως στεφδή έν Βαρσαβίι* ό Στανίσλαος Πονιατόβσκης εύγενής ΓΙολονός, εΰνους αύτή, δτε διά
τοΰ θανάτου τοΰ νέου πρίγκηπος ϊβάν έμηδένονε καί τήν κατ αύτής πλε·
χδέισαν συνωμοσίαν. Εν τούτοι; κατά προτροπήν τών αντίζηλων δυ
νάμεων ή Τουρκία έκήρυττε τ6ν πόλεμον κατά τής Ρωσσίας διά τάς
κατακτήσεις ταύτης έν τώ Εύξείνω πόντω- άλλ οι όδωμανοί ήττήδηοαν υπό τής Αικατερίνης διατηρούσης τά φρούρια καί έπιτυγχανούσης
τόν ελεύθερον πλοΰν τοΰ Εύξείνου καί τήν ανεξαρτησίαν τής Ταυρίδος
% Κριμαίας. Η τελεία καδυπόταξις τής Ταυρίδος είς τήν Ρωσσίαν χριωστεϊται είς τόν Γρηγόριον Ποτεμκίνον, Ούτος εφάμιλλος τοΰ Γρηγορίου όρλόφου, έρωμε'νου τής άνάσσης καί έκπεσόντος τής αύτοκρατορικής εύνοίας διά τόν ^ρασύν αύτοϋ τρόπον, ηύτύχησε νά άντικατα·
ς·ήση έαυτόν είς τήν £έσιν αύτοΰ τούτου, νά άποφασιζη περι τε πο
λεμικών καί πολιτικών, εσωτερικών τε καί εξωτερικών τής Ρωσσίας,
νά λάβη παρά τής Αικατερίνης ύπέρογκον πλοΰτον, άδροΰς μιοδοΰς,
παράσημα, τίτλους, φιλοτιμουμε'νων καί τών αλλοδαπών βασιλέων νά
περιοάλωσιν αυτόν διάφορα Ιπποτικά τάγματα. Εν πρώτοις η Ρωσσία
έπιβαλοΰσα διά τών θριάμβων χαί άλλεπαλλη'λων νικών κατά τής
Τουρκίας τήν ειρήνην, καί παγιώσασα τήν αυτονομίαν τής Τακρικής
Χερσονήσου έπραττεν 6',τι ήδελε διά τοΰ Χάνη Σχαίν Γεράϊ άφοσιωμένου είς αύτήν διά δέ τοΰ έγγόνου τής Αικατερίνης Κωνςαντίνου, ύπό τροφοΰ Ελληνίδος άνατραφέντος κατά τε τό γάλα καί τήν έλληνικήν γλώσσαν κατόπιν διαταγής αυτής, ίκολακεύετο νά βασιλεύση κα’ι
τής ελληνικής αυτοκρατορίας τών Παλαιολόγων, δπερ έδηλοϋτο καί έκ
τής επιγραφής έπί τής πύλης τής Χερσώνος. «Εντεύδεν φέρει ή όδός είς τό
Βυζάντιον.» Ο Ποτεμκΐνος έλκύσας άρχοντας τινας τών Τατάρων καί
κερδίσας διά τών δπλων την χερσόνησον ήνάγκασε τους Τούρκους νά
ς·ερξωσιν εμπορικήν συνδήκην καί νά άναγνωρίσωσι τήν κυριαρχίαν τής
ί>ωσσίας είς τήν Ταυρικήν, Κ,ουβάν καί Ταμάν. 'Η ειρήνη αΰτη έκλείσδη τώ 1774. 0 Ποτεμκϊνος έλαβε τήν ύπερτάτην κυβέρνησιν τής
κατακτηδείσης έπικρατείας,
καί έμόρφωσεν έπί τό ρωσσικώτερον,
καταργησας πάντας τους μέχρι τότε δεσμούς καί μετοικίσας άλ*
λαχοΰ τούς έγχωρίους. Η Αίκατερίνα κατά τό 1787 έκαμε περιοδεί
αν είς τήν Ταυρικήν Χερσόνησον παρηκολουδημενη καί ύπό πολλών
πρέσβεων τών ξένων δυνάμεων. Πανηγύρεις, εορταί έν τί, άπό Πέτρουπόλε ως μεταβάσει τής Εαρίνης άπανταχοΰ πολυτελέσταται καί λαμπρόταται έγένοντο. Νέαι κώμαι καί πόλεις καί ανάκτορα ήγείροντο υ-.
πό Ποτεμκίνου έν τάϊς μεταξύ άκατοικήτοις χώραις, έν Κρεμεσουκίφ
«ολυανδής καί τερπνός κήπος έφυτεύδη χάριν τής Αικατερίνης, έχούσιις

μεδ έαυτής καί τόν βασιλί* τής Πολονίας Στανίσλαον Αύγουστον· ή
Χερσών ένεκα τής έμπορικής κινήσεως είς ήν μετεκομίζοντο παντοΊα
έμπορεύματα έλάμβανεν ύπόληψιν άκμαζούσης καί άνδηράς πόλεως έν
τή Σεβαστουπολει, καταστάση ύστερον κλεινή διά τά οχυρά φρούρια
αυτής καί κατά τό 1855 διά τήν ηρωικήν άμυναν, τούς αντιπερισπα
σμούς καί τά μεγαλοφυή έπινοήματα δοξάσασα τόν ρωσσικόν ςφατόν,
και μάλις·α τόν μεγαλεπήβολον καί μηχανικώτατον ς-ρατηγόν Τότλεβεν,
διά δε τήν πτώσιν τόν τολμηρότατον στρατάρχην τής Γαλλίας καί
αρχηγόν τοΰ Εμπειροπολέμου συμμαχικού ς-ρατοΰ Πελισσιέρον, ό Ποτεμκϊνος διά 3αυμας·ών πυροτεχνημάτων παρίς-ανεν έν τώ λιμένι εικόνα πολεμι
κού στόλου. Τούτων ένεκα ή Αίκατερίνα προσηγόρευσ* τόν Ποτεμκΐνον
Ταυρικόν, κελεύσασα τήν Γερουσίαν νά συντάξη έγκώμιον τώ Πρίγκηπι καί διαδήλωση τοΰτο έν άπάση τή Ρωσσία. Τότε ηλδε καί ό Αύτοκράτωρ Ιωσήφ ό Β' είς τήν Ταυρικήν έν τή συνοδια τής ΐαρίνης καί
τότε ό φιλε'λλην Ποτεμκ'ϊνος τά μέγις·α σονήργησεν είς έκτέλεσιν τών κατά
τής Τουρκίας σκοπών αύτοΰ. ΐίντοσούτω ή Πύλη άπό τής τελευταίας συνδη'κης τών 17 84 διετέλει είς ψύχρας σχέσεις μετά τής Ρωσσίας* δδεν
τη πρωτοβουλία τοΰ Καπουδαν Χασάν Πασά έν τώ Διβανίω καί τή ΰ«ος-ηρίξει τής Αγγλίας καί τής Προυσίας, 3ς ό βασιλεύς Φριδερΐκος Βιλε'λμος Β έτρεφε μεγίστην ζηλοτυπίαν κατά τής διίνάμεως ταύτης,
έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Ρωσσίας. Η Αίκατερίνα διά πανδήμου
διαδηλώσεως, άναγνωσδείσης ένώπιον έαυτής έν τή έκκλησία τής αυ
λής, άπήντησεν είς τήν κήρυζιν τοΰ πολέμου, προσεχάλει τόν χρις·ιανικόν κόσμον νά ένωση τάς προσευχάς καί δυνάμεις αύτοϋ πρός έξολοδρευμόν τοϋ ασπόνδου καί βαρβάρου έχδροΰ τής χρις·ιανωσύνης, καί
έζήτει τήν συμμαχίαν τοϋ ίωσήφ, δστις τώ δντι διέταξε κατά τό
17 88
στρατόν 2 0 0 χιλιάδων αυστριακών, διανεμομένωνείς πέντ*
μοίρας
άπό Βορυσδένους άχρι τοϋ λδριατικοϋ πελάγους ϊνα ένωδή μι*
τα τών δύο ρωσσικών στρατών στρατηγουμε’νων ύπό τοϋ Ρωμανσοβι'ου
καί τοΰ μνημονευδεντος Ποτεμκίνου. Ενταϋδα έπαιξαν τό μέρος αύτών
καί οί Ελληνες, οιτινες έλαβον τά δπλα* οί γενναίοι Σουλιώται ήγέρ*
δησαν καί οί έν Τεργέστη ομογενείς ώπλισαν ίδίοις άναλώμασι στολί
σκον ναυαρχούμενον ύπό τοΰ Λάμπρου Κατσώνη, δς-ις καί κατήλδεν «Ις
τήν ελληνικήν θάλασσαν κακοποιών τούς Τούρκους καί έπιπίπτων κα
τά τών εμπορικών καί πολεμικών αύτών πλοίων. Αν ήνόνετο μετά
τοϋ έκ Βαλτικής περιμενομένου ρωσσικοϋ ό στολίσκος ουτος, λαμπρά
‘ κατορδώματα ήδελον κοσμήσει τάς σελίδας τής ιστορίας. Πλήν ώς μή
ωφελεν! έματαιώδη τό πράγμα διά τόν τής Σουηδίας πόλεμον, κωλυδδντος τοΰ ρωσσικοΰ στόλου νά έκπλεύση άπό τής Βαλτικής, ή δέ φ ι-
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λαργυρία τινών έκ τών ί'ώβσων κατεβρόχθισε τά στελλόμενα χρήμα
τα είς του; Ελληνας ύπό τ ί ; Αικατερίνη;. Δεν πρέπει νά άποσιωπήσωμεν οτι καί επί τοΰ πρώτου ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου κατά τό 17 68
ή Αίκατερίνα προσέδραμεν εί; τού; Ελληνας, δπω; συμπράξωσιν είς
τού; κατά το; Τουρκίας πολέμου; αύτή;. 01 Ελληνες διά το όμόδοξον τή; θρησκείας, διά την έπαινετήν καί διάπυρον επιθυμίαν αύτών
νά άποτινάξωσι τόν απεχθή καί βαρύν ζυγόν τών Μουσουλμάνων, διά
τήν προσδοκίαν αύτών εϊ; τού; Ρώσσουςκαθό μόνου; εχθρούς τοΰ κατακτη*
τοΰ έχθροΰ αύτών, τοΰ έπί τοσούτους αιών#; χύνοντος τό αίμα τών α
δελφών, άποκεφαλίζοντος δωρεάν, κατασπαράττοντο; μετά άνηκούς·ο*
ώμόττ,το: χαί βαρβαρότητος τάς σάρκα; αύτών, ποιούντο; ανεκδιή
γητου; ατιμώσεις εί; τάς παρθένους, εί; τού; νέους αύτών, βεβηλοΰντος τούς Ιερού; ναού;, άρπάζοντος άποινί την περιουσίαν αύτών, έξυβρίζοντο; τήν πάτριον χρις·ιανικήν θρησκείαν καί κατατυραννεύοντος
ανηλεώς καί φριχαλέω; καί καταπιέζοντος σπαραξικαρδίως αύτούς, έτι
δέ διά τά; περιποιήσεις,
έλάμβανον μεταβαίνοντε; εί; τά ρωσακά
χώματα, καί διά τού; δεδομένου; αύτοΐ; ς·ρατκ»τικούς βαθμού; εί; τά;
ρωσσικά; φάλαγγα;, ασκαρδαμυκτί άτενίζοντε; εί; τήν όμόθρτ,σκον Ρωσ
σίαν, έσηκώθησαν τώ 1 7 6 9 . Τρία ρωσσικά δίκροτα καί τρεΐ; φρεγάται ύπό -rbv όρλόφον κατέπλευσαν εί; Οίτύλον οι Μανιαται άνέλαβον
τΑν αγώνα, προσδραμόντων εί; βοήθειαν καί άλλων Ελλήνων έκ Ζα
κύνθου, Κεφαλληνία; καί Κρήτης’ έκυριεύθη ή Σπάρτη, έπανέστησαν
αί Πάτραι, τά Καλάβρυτα, τό Μεσολόγγιον, κατελήφθη ή πίλο; ύπό
μοίρα; Ρωσσικοΰ ς·όλου. Αλλά το κίνημα δυς-υχώ; δέν έτελεσφόρησε οίελλειψιν ρωσσικών δυνάμεων τή; ζηρα;* τουναντίον οί Τούρκοι συλλέζαντε; τά μάχιμα στρατεύματα τών Αλβανών καί τών άλλων Μωα
μεθανών ήλωσαν έζ έφόδου τάς Πάτρας, διέλυσαν την πολιορκίαν
τή ; Τριπόλεω;, έκυρίευσαν τήν Μεθώνη,ν καί Κορώνην σκη.ναί τραγικώ ταται παρες-άθτ,σαν, έρημία, θάνατος, φρίκη, βοαί, θρήνοι· έσφα
ζαν πάσης τάξεως καί ήλικίας έκατέρου τοΰ φύλου Ελληνα;, λαϊκού;
τε καί Ιερείς καί αρχιερείς, έγκαταλειφθέντων τών έπιζητάντων ταλαι·
πώρων Πελοποννησίων ύπό τού όρλόφου, 071; ώφειλε πρίν η ένθαρρύνιρ τούτους είς τόν υπέρ άνεςαρτη,σίας αγώνα νά συνεννοηθή καί με
τά τών λοιπών τη; Ελλάδος μερών, καί νά προπαρασκευάσω τά πάν
τα άρκούντως καί εύστόχω;. Βεβαίως τό έπιχείρημα ά π έ τυ χ ε ν, αλλ
ol Ελληνες απέδειξαν τήν ανδρείαν καί τόν πατριωτισμόν αύτών, δ
Ανδροΰτσο;, ό γενναίο; εκείνο; άρματωλό; άνέπτυξεν "ηρωισμόν έναγώνιον καί έφάμιλλον τοΰ Λεωνίδου καί τών τριακοσίιον Σπαρτιατών,
7tssi ών 6 αείμνηστος άοιδό; της έλληνική; έλευθερία; Σολομός λαμ

πρότατα καί ευφυέστατα έστιχούργησε, κινήσας τοΰ ήμετέρου Κοραή,
τοΰ φωστήρο; τούτου τ ή ; έλληνική; φιλολογίας, κ α ί τώ ν φιλελλήνων
Ευρωπαίων τόν θαυμασμόν
β 'Ω τριακόσιοι! σηχωθήτι
« A'ttt ζανά.Ιθετε ς Ιμΰς
* Τά παιδιά σας StJ ΐΰιΐτβ
« Πόσο μοιάζουνε jti σας.
0 Ανδροΰτσο; τρέπει εί; φυγήν τ ά άπειρα στίφη τών όθωμανών,
γίνεται κύριο; τών σκευών αύτών καί έπιβιβασθείς εί; πλοία τή; Ζα
κύνθου καί Κεφαλλ/,νία; μετά τών παλληκ*ρίο»ν αύτοΰ αποχαιρετά καί άκων τήν άθλίαν καί αίματόφυρτον αύτοΰ πατρίδα, άλλ ανεχώρησεν ό ατρό
μητος τροπαιοΰχο; καί νικητής, τ ή ; δάφνη; τόν ς-έφανον φορών έπί κεφα
λή;. 01 ίώσσοι άποπλεύσαντε; τή; Πελοποννήσου κατέστρεψαν διά
πυρπολικών πλησίον τοΰ ακρωτηρίου τή; Μυκάλης, είς τά παράλια
τής μικρας Α σ ία ;, έν τώ Τσεσμέ, τόν Τουρκικόν στόλον, κατά τή»
νύκτα 6 πρό; 7 Ιουλίου 1 770. 'Γάπάνδεινα ομως ύπέ^ησανοί Ελληνες τό
τε ώ; ρωσσίζοντε;, καί τοΰτο τό φρόνημα τή; Εύρώπη; καί τή; διπλωμα
τία; έβλαψε κατά δυς-υχίαν αύτού; πολιτικώ; καί βιομτ.χανικώ; πάντοτε.
0 πόλεμο; τών Τούρκων ουδόλως έκώλυσε τόν πρώτον διαμελισμόν
τή; Πολονία:. 0 βασιλεύ; τή: Προυσσία:, ό αύτοκράτωρ τή; Γερμανί
ας καί ή Ρωσσία κατά τό 1 7 7 2 ελαβον τό άνάλογον έκαστο; μέρος
έκείνη; τή; έκλεκτική; μοναρχία;, έπιφυλλατούση; τη; Αικατερίνης
είς έαυτήν δριστική* τινα έπιρροήν εις τό εναπολειφθέν τώ Στανισλά^»
μέρος 0 Αίκατερίνα συλλαβοΰσα ειχε τό σχέδιον τοΰ νά μεταρρύθ
μισή τού; νόμου; τή; αύτοκρατορία; αύτή;, οί δέ αντιπρόσωποι τών
έπαρχιών προσηγόρευσαν ταύτην μητέρα τή; πατρίδο;. Τς·?ρον άπολύσασα ή Αίκατερίνα τούτου; τού; νομοΟέτας έδημοσίευσε νέον κώ·
δηκα· ή δέ είσήγησι; τή; Αικατερίνη; πρός τήν έπιταχθεϊσαν έπιτρο·
πήν μετεφράσθη έκ τοΰ ί’ωσσικοΰ εί; τήν κοινήν τών νΰν Ελλήνων
διάλεκτον ύπό Ευγενίου τοϋ Βουλγάρειο; Ιεροδιακόνου Ιτι δντο;, παντοΐα μέτρα καί προ-Όησεις ελαβεν αύτή οπως λαμπρύνη, τήν Ρωσσίαν καί
«παθανατίση τό ϊδιον όνομα, ούδόλω; όλιγωροΰσα τή; Κωνσταντινου
πόλεως καί τή; ’Ανατολ>ής ϊνα στεοθή έκεΐ Αύτοκράτειρα. ’Αλλά τό
στεα,αα τούτο άνηχ,ει τοι; Ελλη σι οπερ, κρ·.|/.ασιν οί; οίδε
κρατείται ύπό αλλοφύλου. ΑΙ έλ.πίδες τή; Αικατερίνη; έματαιώΟτ,σαν
διά τήν γαλλικήν καί αγγλικήν πολιτικήν, διό καί έκλεισεν αΰτη τήν ειρή
νην μετά τών ήττηθέντων Τούρκων έν ίασσίφ τώ 1 7 9 2 . Τότε εςφεψε τήν προσοχήν αύτής εί; τήν Πολονίαν, αποτέλεσμα δέ έδείχθη δ
δεύτερος διαμελισμός συμβάς τώ 1 7 9 3 ύπέρ τής ί ’ωσσΐας, Προυσσίας
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awtl τής Α υστρίας, ή έξόντωσις τής αυτονομίας τ ή ; ηρωικής καί χρι
σ τια νική ; τ α ύ τη ; έθνικόττ,το;! Η γα λλικ ή έπανάστασι; προεχώρει,
ταύττ,ν, ε-ι εζη, έπεθύμει νά σβέση ώ ; εξά γετα ι έκ τώ ν λόγω ν α ΰτή;
πρδς τόν τό τε πρέσβυν τ ι ; Γ α λ λ ία ;, άπολυόμενον τ ή ; υπηρεσία; αΰ
τοΰ, «λυπούμαι οιά τήν άναχώρησίν σου, είμ α ι αριστοκρατική καί 2καστος πρέπει νά κάμη τ ά εργα αύτοΰ» κα ί έκ τ ή ; ΰποσχέσεω;, $ν
Ιδωκε τώ κόμ ητι A rto is άδελφώ τοΰ ις- Λουδοβίκου νά ς-είλη τρα
τών 8 0 χιλιάδω ν Ρώσσων, ομω ; άπέθανεν ή Αίκατερίνα τ ά ; 1 7 Νο
εμβρίου 4 7 9 6 . Τά ανθρώπινα είναι μεμιγμένα μ ετά έλα ττω μ άτω ν
κ α ί πολλών έλλειμμάτων* ώ ; γυνή ή Α ίκατερίνα ητο ά σελγή; καί φι
λήδονος, ώ ; σύζυγο; δέ ούχι τοσοΰτον α ίδήμ ω ν- καθδ ομω ; αύτοκράτειρα ΰπερήρε τδ Ρωσσικον έθνο;, ή γα γε τούτο ε ί; ύψηλήν περιω πήν, άνέδειξεν εί; αύτό μ εγά λ α ; αρτηρία; α ΐμ ατος, Ισχύο;, πλούτου καί
δόξης. Συγκεφαλαιούντες βλέπομεν ότι αύτή διέχυσε τά φώ τα, ητο ανεξίθρη
σκο;, εύσεβής πρόμαχο; τ ή ; ορθοδόξου έκκλησία;, έπρος-άτευε τ ά γράμ
μ α τα καί τ ά ; έπιστήμας, είσήγαγε τόν έγκεντρισμδν τ ή ; δαμαλίδος,
Ιδρυσε π α νεπ ισ τή μ ια, το υ; σοφούς π α ντο ; έθνου; προσεκάλει είς έα υτή ν, τδν Βολταΐρον, τδν Δαλεμβέρτον, τόν Διδερώτον, έν ο ί; και το υ;
ήμετέρου; Εύγένιον καί ©εοτόκην, οδ; διά τήν «ολυμάθειαν καί α
ρετήν είς τδν επίζηλον τής άρχιερωσύνη; βαθμδν αρχιεπισκόπους τ η ;
ίω σ σ ία ; προεβίβασε, φιλολογικά; έταιρία;, νοσοκομεία, διώρυγας, ναυς-άθμου; καί ναυπ ηγεία, τυπ ικ ά σχολεία εί; ολην τήν έπικράτειαν συνέςτ.σε
κα ί πδν τδ τεϊνον εί; τήν έκπαίδευσιν τώ ν έα υτή ;λ α ώ ν εύώδωσε, συνήργησεν ένΐ λόγω είς τδν πολιτισμδν τώ ν Ρώσσων. ΐ π δ τή ν εποψιν τήν π ο λ ιτι
κήν τοιαύτη ητο ή κλεινή εκείνη άνασσα· ύπδ δέ τήν φιλολογικήν ύπήρξε
σ υγγρ α φ είς, μετέφραζε κλασικού; τ ή ; άρχαιότητος συγγραφείς καί νέου;
άλλους είς τδ ^ωσσικδν, ώς δ Αλφρέδος άλλοτε ώ ; πρδ; το ύ; Αγγλοσάξονα ; μετέφρασε τδν Βελισάριον τού Μαρμοντέλου, συνέγραψε δέ ρωσσις-t δρά
μ α τα δεικνύοντα τήν δξύνοιαν κα ί εύφυίαν α ύ τ ή ;, συνέθεσε μελόδραμα δι
ού έχλεύαζε τ ά επιχειρήματα τού βασιλέω ; τ ή ; Σουηδία; καί τδ δράμα 0 λ έ γ πνέον έκδίκησιν καί πόθον ΐνα κατεδαφίση τδ βασίλειον τ ή ; Τουρκίας.
Μ εγαλεπήβολο; γυνή καί σοφή αΰτοκράτειρα ύπήρξεν ή β Α ίκατερίνα.

Κωνς-αντΐνος Ιερ ο μ ό να χ ο ς Στρατούλης.
ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΙΙΚΟΣ ΠΑΦΙΑ (LINN.).
(Σ υ ν ίχ ιια και τελο;· ορα Τ ιΰ χ . έ . Σ ιλ . 7 5 .)

3.ον Αιά νά έκτυλιχθοΰν τ ά κουκούλια τα ΰ τα μ εταχειρίζονται οΐ
Ιγκάτοικοι αλισίβαν έντδ; τ ή ; δποία; τ ά βυθίζουν δύο ώρα;, γενομέ-

vyiv μέ ςάκτην κατασκευασμένην άπδ χόρτον έπονομαζόμενον Πεντάνευρον, μετά ταΰτα τά εξάγουν, καί οΰτω ύγρά τά θέτουν εί; άγγεΐον πύλινον’ τά μεμαλακωμένα ώ ; πρέπει είναι τά πρώτα ά έκτυλίγονται- πεοιβαλμένη δέ ί) κλως-ή εί; τήν άνε'μν,ν, παρέρχονται τέσσαραι ή καί πέντε ήμέραι έω; νά γίνουν έτοιμα καί νά έκτυλιχθή ά
πδ αύτά όλη ή μέταξα.
Τδ εί; χρησιν έργαλεΐον ΐνα έξάγηται ή μέταξα είναι μικρά τις
κοινή άνέμη, κατασκευασμένη άπδ τέσσαρα; πλευρά;. Τά κουκούλια
τίθενται εί; μικρόν τινα πύλινον δίσκον χωρίς υδατο;. Η άνέμη
περις-ρέφεται άπδ τήν δεξιάν χεΐρα τοΰ εργάτου, ενώ ή κλωστή τών
τριών !ή τεσσάρων κουκουλίων διέρχεται έπί τού άριστεοοΰ μηρού τοΰ
άυτού γνές-ου, λαμβάνουσα καί τήν τρίψιν τη; διά τη; άρις-εοά; χειρδ; έρπούση; έπί τού μηρού του. Η πραξι; έγινε ένώπιόν μου αίφνηδίω; μέ τήν κλωστήν πέντε κουκουλίων άλλη; ποιότητο; έπονομαζομένη; Jaroo, περί τή; όποιας άκολούθω; 3ελω πραγματευτεί. Αλλ’ επειδή
ό τρόπο; τού έκτυλίγειν είναι έντελώ; ό αύτδς ώ; εί; τδ εΐδο; τοΰ
Bughy, ή περιγραφή χρησιμεύει καί διά τά δύο. ’Εγώ 3έλ«ι
προσθέσω οτι ή κλως-ή έξίρχεται μέ μεγαλητέραν ευκολίαν διπλάσιο;
?) τριπλάσιος, μέ μήκο; πολλών πήχεων, όπερ δέν έκτιμήται άπδ
τού; έγκατοίκου;, αν καί κοπτομένη ή διπλάσιο; κλωστή ολιγοστεύει
τδ όφελο;, καί προξενεί απώλειαν υλικού καιρού. Πλήν καί μία όμοιο;
κλωστή έξισουμένη εί; βλον τη; τδ μήκο; δύναται νά έξέλθη άπδ τδ
κουκούλων τού Bughy $ τού Jaroo καί νά ηναι τυλιγμένη.
4.ον 0 σκώληΗ τοΰ μεταξιού Bughy τρέφεται έξίσου άπδ τά φύλ
λα τοΰ Byer καί Asseen, καί εΐναι είδο; άναμφιβόλω; διαφορετικόν
τοΰ μεταξο<τκώληκο; τοΰ ρικίνου’ διότι δ τελευταίο; ούτο; είναι μ ι
κρότερο;, καί ώ; έκ τούτου δλιγότερον καρποφόρος, τρέφεται δέ έντδ; τοΰ
οίκου, ώ; ό σκώληξ έπονομαζόμενο; Mulberry. Δέν τδν περιγράφω
καθότι δέν μοΰ έζητήθη άπδ τδν Δόκτοοα Ροξβοΰργον. Τά κουκούλια
τού Jaroo, περί ών άνεφέρθη άνωθεν, ώνομάσθησαν ουτ&);, καθ
ότι γίνονται κατά τδν δροσερώτατον μήνα τοΰ έτους δηλαδή τδν Ι
ανουάριον. 0 σκώληξ Παφίας, άναπτύσσεται ένα μήνα πρότερον. Οί
Jaroo είναι χρονικοί,καί ή 'ιστορία των είναι σχεδδν αύτή έκείνη
κατά τά; ιδιότητα;
τοΰ Bughy, όμως διαφέρουν είς αύτά ώς
έπληροφορήθην. ό σκώληξ Jaroo τρώγει τά φύλλα τού Byer άν δέν
εχη τά τοΰ Asseen, προτιμεΐ όμως τά τελευταία, καί αποδίδει έκλεκτώτερον κουκούλων όταν τρέφηται έξ αύτών. II μέταξά του είναι χρώμα
τος σκοτεινοτέρου έκείνη; τοΰ Bughy, τδν δέ τελευταιον σκώληκαοί
έγκάτοικοΐ τών λόφων μεταφέρουν έπί τού Asseen όχι διά τδ v i
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ϊό προτιμά! άπό τά φύλλα τοϋ Byer άλλα διότι τί) δένδρον τοΰτο
ίιναι κοινότερον καί συχνότερο» τοϋ Byer, διά τό όποιον καλλιεργούν
«ύτό καί έντός αγγείων ίνα έπιθετωσι τούς σκώληκας. Η πρώτις-ος
δι*φορά μεταξύ αυτών τών δύο ειδών συνίσταται ει; τοΰτο, δτι οί
έγκάτοικοι άποκτοϋσι μέρος τι τών κουκουλίων τοΰ Jaroo άπο
τόν σπόρον. Τά τοιαΰτα κουκούλια κρέμονται ’επί τών δένδρων τοϋ
Asseen, δταν πλησιάζη, ό καιρός τοΰ νά έξέλθη ή ψύχη. Τά αρρενα
μόλις γεννηθοϋν δλα χωρίς έςαίρεσιν φεύγουν, και τά 5«λεα μένουν
έπί τών δένδρων. Αυται δεν είναι συνεζευγμέναι μετά τών άρρένων, αν
καί έμεγάλωσαν ύπό τήν ατελή κάτάστασιν όμοΰ μέ εκείνα, άλλα με
τά δέκα ?ι δώδεκα ώρας, ίι μετά μίαν η δύο ?; καί τρεις ήμέρα;
φθάνει νέφος άρρένων, 8 κάθηται έπί τών κλάδων τοϋ δένδρου, καί
συνεζευγνύηται μετά τών 3·ηλέων. Οί κάτοικοι τοΰ λόφου, άπό τό ταχύ
% αργόν φθάσιμον τών άρρένων έννοοϋσιν αν ή σύζευξις είναι καλή ?ι
κακή. Τά άρόεν* αποθνήσκουν έν τφ αμα αποζευγνυόμενα, τά δέ θ-λλεα
μένουν εις τήν ζωήν τόσου, δσον άρκέΐ ίνα γεννήσουν τά ώά το>ν έπί
τών κλάδων τοΰ δένδρου. Ώ; πρός τό είδος τό έπονομαζόμενον B u ghy, τόσον τά αρρενα δσον τά 5'όλεα δλα πετοϋν καί φεύγουν, διό οΐ
ίκγάτοικοι εκλαμβάνουν δτι όλ* είναι άρρεν*, άλλ έγώ δεν βλέπω οΰδεμίαν φυσικήν αιτίαν ΐνα π ’.'Γΐύσω τοΰτο. Εγώ πολλάκις έπροσπάθηβα ν* σταματήσω τά αρρενα Jaroo, καί Six νά τά επιθεωρώ τά έθεσα
έντός κιβωτίου· άλλ’ αγνοώ πώς εις τοιαύτας περιπετείας δέν
ένοϋνται μέ τά 5ήλεα. Δεν ήδυνήθην ποτέ ν αποκτήσω τεκνοποίησιν άπό τήν δουλικήν ταύτην κατάστασιν, καί αί προσπάθειαι τών
άρρέ/ων διά νά άποφύγουν είναι θαυμάσιοι. Θαυμάσιοι επίσης είναι αί
ειδήσεις αί δποΐαι μάς έδόθησαν έκ τών κατοίκων τής περιοχής, είς
τήν όποιαν τά αρρενα ταΰτα κατοικοΰν.
Μ’ έβεοαίωσαν δτι
πολλάκις μετεχειρίσθησαν νά συλλάβουν τά αρρενα, νά βάλουν σηιχεΤον τι έπί τών πτερύγων των, πριν η τά άφίσουν νά φύγουν, άλλ επειδή
τά σημεία ταΰτα έγνωρίσθησαν έκ τών διαφόρο>ν περιοχών, εβεβαιώθηβαν δτι τά αρρενα ηλθον άπό άπόστασιν περ!που έκατόν μιλλίο>ν. Νά βεβαιώσω δέ τήν άλήθειαν ταύτην έγώ δέν δύναμαι, πλήν
τήν πιστεύω. 0 ϊκώληξ Jaroo ζ*ί έπί τών δ-'νδρων κατά τόν αύτόν
τρόπον τοϋ Bughy. ’Ελαβον δέ έγώ άφοο^,ήν νά παρατηρήσω τοϋτο
έπί τών λόφων, οίτινες κεΐνται δυτικώς τής οικίας μου. Τά κουκού
λια ήσαν χρώματος μελανοτέρονι έκείνων τοϋ Bugby άλλά τής
αύτής κατασκευή;.
0 πήχας τόν όποίον έσχημάτισα έγώ τήναυγήν ταύτην έπί τοϋ
βραχίονός μου κλινομένου πρός τον αγκώνα εγινε άπό πέντε κου
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κούλια τοΰ Jaroo, άλλά σχηματίζων αύτόν είς τήν άρχήν έκόπη ή
ftia τών πέντε κλωστών, καί όέν έμειναν είμή τέσσαρες, άκολούθω;
τρεις καθότι αί μ έν έτελείοιναν πριν τών άλλων. Τά έσχατα έδωσαν τήν
κλως-ήν των κατά τό μήκος τόσον, εως δτου έσχηματίσθη δλο; ό πήχας.
ίπάρχει είδος άλλου μεταξοσκώληκας έπί τών λόφων τού Burboon,
τό όποίον μοί είπον δτι είναι εύκολώτεοον νάήμερωθνι ?j τά ρηθέντα· ζητώ
συγγνώμην αν δεν έχω πληροφορίας λεπτομερες·έρας ώ; πρός τοϋτο,καθότι
ήκουσα μόνον νά όμιλοΰν περί βύτοΰ, αλλά ποτέ δέν έφάνη ιίς τούς
λόφους μας.
-i^J O»Orai-»i·

ΙΣΤΟ ΡΙΚΑΪ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΑΑΠΜΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ.

Ο BAZETTHS.
έ.

(Σ υνε'χεια κ α ι τίλ ο ς· Spa Τ ίΰ χ .

2 ι λ . 7 6 .)

Επιπτον ήδη οί Ναυαρΐνοι εις τάς χεΐρας τών όθωμανών κατά τόν
μάϊον μήνα 1 8 2 5 δυνάμει συνθήκης, f a ουδέποτε ό νικητής έσεβάσθη, οί δέ Ελληνες μεγάλως όργισθέντες διά τήν κακήν ταύτην π ί7 ΐν έλάμβανον τά δπλα δπω; κατατροπώσωσι τήν αύθαδείαν του, $
ν άφίσωσι τήν ζωήν είς αίωνίαν μνήμην καί παράδειγμα τοΰ μή θέ
λοντας ύποστήναι είς τήν τυραννίαν, καί δπως αυτός ό νικητής ένθυμήται δτι οΰκ ατιμωρητί έψευοθη ενώπιον λαοΰ έπιθυμοϋντος παντί
βθε'νει νά συντρίψη τόν ζυγόν τόν όποιον τώ είχον έπιβάλλει· κατ έξοχήν δέ εις τοϋτο παρεκινεΐτο ύπό τής πατρίου καί θρησκευτικής
φωνής, φωνή ητις έν παντί καιρώ ώθησε τούς λαούς είς τάς γενναιοτέρας καί άγιωτέρα; επιχειρήσεις.
Η φωνή τέλος τής μάχης, ητις ύπό τήν τής πατρίδος σημαίαν
εκραζεν εις τά δπλα τά τέκνα της άντήχει καθ’ ολην τήν Πελοπόν
νησον καί «ί δυνάμεις τών Ελληνικών πόλεων διεο&ύνοντο είς Καλά[λας δπου 6 πρόεδρος Κουνδουριώτης τούς συνεκέντρωνεν. 0 ύπουργός
Παπά; Φλέσσας Δίκαιος αρχηγός 1 500 άνδρείων έκ διαφόρων πόλε
ων έκλελεγμένων διευθύνετο νά προφθάσν) τό σώμα τοΰ στρατοΰ τοΰ
όποίου τήν κυριαρχίαν ό πρόεδρος είχεν έπιθέσει τφ Πέτρω Βέϊ) ενώ
αύτός ένεκα δηαοσιων &πο(;έσεων διέμενεν είς Υδραν. Φλέσσας ό Δί
καιος ούτινος ύπασπις-ής ψυχή καί βοαχίων ήτον ό Ιταλός Βαζέττης,
διέτρεχε τάς όδούς τών Καλάμων, δπόταν περί τάς λύχνων άφάς
τών 20 Ιουνίου (δέν ένθυμοΰ[λαι λεπτομερώς τήν ημέραν) άπήντει πέ
ραν τής Μάνης, τρεις λεύγας μακράν τών Nnviapivwv είς τάς έκτετβ*
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μένχ; πεδιάδα; αΐτινες τδν περικυκλοϋσιν άπδ τδ μέρος τής γής τήν
Ισχυράν εμπροσθοφυλακήν τοΰ ’ίβραήμ βυγκειμένην σχεδόν έκ 6000
πολεμικών. ’Εκπληχθεί; ό Φλέσσας, μή νομίζων τδν εχθρόν τοσούτον
πλησίον εί; έκείνα; τ ά ; πεδιάδας, εϊ; ά ; ό f/ικρδ; άριθμδς τών ς·ρατιω τώ ν του δέν ήδύνατο νά άνθεξη κασά τοσούτον πολυαρίθμου ςφ**
τοϋ καί πλησιαζοΰσης τής νυκτδς, ήναγκάσθη νά έπιταχύνη ο λ ί γ ο ν τδ
βήμα καί νά λάβη σταθμόν είς μικρόν τ ι χωρίον καλούμενον Πέδεμον, εί; <5 διαρκούση; ττ;ς νικ τδ ; ήδυνήθη καθ’ δσον αί δυνάμει; του
τώ έπέτρεπον νά διατάξη απεο ένόμιζε κατάλληλα δπω; ό έχθρό;
μένη μακράν μή ών ικανός ισχυρά; ύπιρασπίσεω;·
'Ο ’ΐβραήμ του 6noioj δέν δύναται ούδείς ν’ άρνηθη το πολεμικδν
πνεύμα, καλώς προεϊδεν δτι εύκολώτερον ήθελεν είσθαι νά εφόρμηση
τούς Ελληνα; διακεχωρισμένως προσβάλλ.οιν τά μικρά σώματα πριν η
ένωθώσι, $ νά τούς νικήση δτε ήθελον σχηματίσει ί*ανδν άριθμδν, ε
φοδιασμένοι παντδς είδους οπλών, καί τοποθετημένον είς αρμόδιας
δέσεις, διδ έστοχάσθη νά συνάψη μάχην μετά Φλέσσα τού Δικαίου.
Πραγματικώ; μόλις ό δίσκος τού 'Ηλίου έχρύσωνε τάς κορυφάς τών
πέριξ λοφίσκων αί τουρκικαί φάλαγγες τετράκι; μεγαλύτερα-, τών
'Ελληνικών προσέβαλον τδ ς-ρατόπεδον τώ ν Ελλήνων μεταχειρισθέντε;
παν μέσον δπω; περικυκλώσωσι αυτό, τό ς-ενοχωρήσωσι καί άναγκάσωσι αϋτό νά παραδοθή. Αλλ οί Ελληνε; ούδόλω; έδειλιασαν ένωπιον τοσούτου πλήθου; καί τοσούτον έναντιώθησαν ώς-ε κατετρόμαξαν
τδν κενόδοξον ’Οθωμανόν. Καί τοιαϋτα καί τόσα υπήρξαν τά άνδραγαθήματά των καί αί ήρωίκαί αύτών πράξει; ώστε άποβαίνουσιν άνεκδιήγηται. Αρκεί μόνον νά είπω ότι όκτω ωρα; διηρκησεν η φρικώδη; καί αίματηρά συμπλοκή καί άπειρον πλήθο; Μουσουλμάνων είχον
πέσει, δι’ δ ή νίκη άποκαθίστατο αβέβαιο; όπόταν (ω τής αισχύνης!)
ό ευτελής Κομοδαυράκης άρχηγδς 500 Σπαρτιατών δ ςι; κατείχε τήν
καλλητέραν ,&έσιν τού πεδίου εί; τα πλαγια Φλεσσα τού Δίκαιου την
παρήτει είς τδν έχθρδν αγνοώ ή ένεκεν δειλίας, προδοσίας, η αργυρί
ου, καί τδν ς-ρατηγδν καί τούς δυστυχείς αδελφούς του άφήκεν είς έκείνο τού μέρους άνευ ΰπερασπισεως και εκτιθεμενου; είς ολην την
ΐσχύν τής εχθρικής όρμής.
’Αλλά τούτο δέν είναι τδ πάν. 'Αλλα μικρότερα σώματα συνθεμένα άπό εκατοντάδας ανθρώπων, διευθυνόμενα Οπδ διαφόρων αρχη
γώ ν τών όποιων δ ’ίουρδάν άποσιωπεΐ τά ονόματα έγκατέλε«πον τδν
άρχηστράτηγον οΟτινο; μόνη ύπεράσπισις εμενεν ο Ιταλός υπασπιστή;
καί τριακόσιοι ’Αρκαδοί κεκοπιακότες ενεκα μακρυνών δρόμων οΰ;
*ϊνον έκτελέσει τ ά ; προτίρ*;*; καί βεβαρυμένοι καί ήμιθανεΐς ενεκα

όκτώ ώρών αίματηρά; μάχης, Εί; τοιαύτην Επικίνδυνον >έσιν δέν άπέμεινεν εί; τδν Φλέσσαν Δίκαιον άλλο είμή ή νά παραδοθή ή νά ά ποθάνη ένώ ήθελε τώ άποδοθή εί; δειλίαν νά ζητήστ, καταφϋγιον καί
ήθελε φανή στρέφων τα νώτα επιχειρών διάβασιν άναμέσον τών εχ 
θρικών ταζεων. Διδ αύτδς, Ελλην, κχί ένθυμούμενο; δτι έλαβε τήν
ζωήν του έκ τού ίδίου εκείνου εδάφους, έξ ού καί ’Επαμινώνδα; καί
Λεωνίδα; καί έμψυχωθεί; ύπδ τοϋ γενναίου Βαζέττη, άπεφάσισε, σύ
ναξα; τα λείψανα τού ς·ρατοΰ του, νά πωλήσ/ι, δσον τδ δυνατδν πολυτιμοτέραν τήν ζωήν του, άλλ’ όχι ποτέ νά παραδοθή. Διά τδ όποι
ον έξηκολουθησαν οί Αρκαδοί τήν μάχην διπλασιάζων είς αύτού; καί
την όυναμιν καί τδ θάρρος δ γενναίο; ούτος στοχασμό;.
Ο ΐβραημ οστις ίσιος διά τού αργυρίου ιίχ ε κενώσει τοσούτων έχΟρών το Ελληνικόν πεδίον, και ήλπιζε ή μέ τήν αϋτήν απόπειραν $
μέ τδν φόβον νά πολεμήση τήν σταθερότητα τών Ελλήνων, ήναψε ά
πδ £υμδν όπόταν είδε μάταια τά σχέδιά του- διό όργισθείς άφ* ένδς
μεν, στενοχωρηθείς δε έξ άλλου διά τήν ανάγκην νά έχη έλευθέραν
τήν οδόν τήν όποιαν ώφπλε νά διατρέξ·/) μετά πάσης ταχύτητος διά
τά σχέδιά του, άπερ τώ έμπόδιζον οί όλίγοι εκείνοι άνδρες, ο ΐτινί;
άτρομήτως έπηρρησιάζοντο εμπροσθέν του, έμπόδισε τό όποιον κατά
πάσαν στιγμήν ήδύνατο νά τώ άποβή όλέ^ριον ένώ δχι μακράν έπί
τή; όδοΰ τή; ’Αρκαδία; συνεχή; πυροβολισμδ; τδν έκαμε νά συμπεράννι άλλην τινα μάχην, εν^α νέαι δυνάμεις 'Ελληνικαί έπλησίαζον
ίκαναι να βοτ^ησωσι τον Φλεσσαν Δίκαιον, καί ούτως εκρινεν άναγκαΐον
νά τελείωση τύν μάχην διά παντδς μέσου. Γνωρίζων δτι ητον αδύ
νατον διά τής άπάτη; νά τού; κάμγ) νά παραδο3ώσι καί μή σκεπτόμενο; τδν έπαπειλοϋντα αύτδν θάνατον, έδιώρισε τά 7Ρ«τεύματά του
νά έφορμησωσι τδ Πέδεμον, καί νά βιάσωσι μέ γυμνά ξίφη τού; ολί
γου; ’Αρκαδού; οιτινε; άντεΐχον είσέτι.
Ητον μία ώρα Μ. Μ. όπόταν ήρχισεν ή τρομερά έφοδο;. Εί; τοιαυτην 3έσιν 6 άρχηγδς, ό Βαζέττη;, καί απαντες οί "Ελληνες λησμονοΰντες τήν ΰπαρξιν, τά ; πληγά; καί τδν πλησίον θάνατον δέν σκέ
πτονται εί; αλλο παρεξ εί; άπελπισμένην ϋπεράσπισιν καί μή περιμενοντε; του; Οθωμανού;, ώ ; μανιώδη ,3-ηρία ώρμησαν κατ’ επάνω
των καί τοσοΰτον βεβαία ύπήρξεν ή άπόκρουσι; ώς-ε αί πρώται σειραί τών Τούρκων ήφανίσ5ησαν. Παν κτύπημα τού "Ελληνος ητον ό
Sot « τ ο ; τοΰ έχ^ροΰ. Ο "φόβο; τών προσβαλλόντων διά τήν άνέλπις-ον
ένδειξιν ανδρεία; ήτο τοιούτο; ώστε αί άλλαι σειραί όπισ£οδρόμησαν, όπόταν νέον πλή3ος έπροχωρησε ε ί; τού; φοβουμένου;, οδ; ένε^άρρυνεν ή φωνή καί τδ παράδειγμα τοΰ αύτοΰ Ιβραήμ, οιτινε; ώρμησαν είς
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τά δυςυχή λείψανα τών ’Αρκάδων οΐτινε; έχ τοΰ κοπου μάλλον ?ι U
τής ένθριχή; δυνάμεως κατεβάλλοντο· άλλα πάς ρ λ η ν Ιπιπτεν έπί
βωροΰ" Τούρκων t.rt’ αύτοΰ πεφονευμένων, χαΐ 6 Φλέσσας ό Δίκαιος καί
6 Β αζέττη;, δ εϊς άσπί; καί ΰπεράσπισις τοΰ άλλου περιέστρεφον την
χεραυνώδη σπά^,ν εί; τρόπον ώ ςε πέριξ των έφαίνετο τοσοΰτον πλή
θος έ/.3ρών ώστε έκινδύνευον ν’ αποπνιχ,ϊώΉν έάν ά*αβοντες υπ αυ
τών δέν ή^ελον τού; μεταχείρισή ώ ; αναβά^ρας ένώ ύπεραβπ'.ζοντο
χαΐ προσέβαλλαν τδν έχ^ρόν.· 'Γέσσαρας ώρας διηρχησεν ή τρομερά έχείνη συμπλοκή εί; $ν κάμεις έπολέμει μετ’ είκοσιν, δντόταν έχ του
χόπου κ«ί τοΰ διαχυ^έντο; αΐματο; καί έκ τοιούτων άλλων πα$«μ ατω ν ελειψεν πδν ϊχνο; δυνάμεω; εί; τού; γενναίους πολεμιστας, xai
δλοι έπεσαν, άλλά νεχρά σώματα, χαί μετ’ ό'ψεω; δυναμενής (αν χ*
τε^νηκύτες) νά προξενήση τρόμον χαΐ εί; αυτού; τού; νικήτας.^
Δυο μόνον έξ αύτών έσώ5/ισαν κεκρυμμένοι χαΐ συμπεπλεγμενοι με
ταξύ τών νεχοών, οΐτινες μετά ταΰτα άνέφερον τά ; άνδρεία; τών γενναίων τούτων,' τών εί; τδ Πέδεμον διά τήν ανεξαρτησίαν τή; πατρώο;
τω ν ένδόξω; πεσόντων.
,
(
Τδ συμβεβηκδς τοΰτο κατ’ έμέ δυνατόν νά σύγκρισή μετ έκεινου
τδ ν Θεραοπυλών (χαΐ ίσως ήμπορεΐ v i ή-αι χαΐ πολύ άνώτερον) εχν
ς ο χ α β ^ τις όποιο; τ,το» ό Λεωνίδας με τού; S 00 διατε3ειμενους ε·.;
λαιααν δύσβατων δρέων ίιπερασπιζόντων τά πλευρά του, και εχων
σειράν έ/ ^ ώ ν νά πολεμήσω καί μόνον έμπροσθεν, μ/, ουσης^ <ε
ούδέμιά; ελπίδας έν τή καρδία τών ς-ρατιωτών του και άποβαινουσης
αδυνάτου τής φυγή;, ένφ έξ εναντία; τό^περί ου δ λόγο; συμιαν εινε λάβει χώοαν είς έκτεταμένην πείιάδα κατ όλοκληοου εχθρικής
ίυνάμεως χαΐ δντων τών άνδ;είω·> περικυκλωμένων πανταχο.9*ν, και
έπομένως ύπαρξάσης πεισματώδους τής μ«χ*.«. εί; 8 προΟετ^ον δ σημεοινδς τρόπος τοΰ πολέμου· δι’ β μακρό^εν, ευκόλως έπληγωνοντο
Οπό ποικίλων οπλών, και έκτος τούτων ν>$ύναντο να ελπιβϋν>ι φυγήν
μιμούμενοι τού; συντρόφου; των ο ΐ:ινε; ειχον άφίσει το πεδιον ιελ^όντε; τάς σειράς τών 0 5 ωμανών· άλλ δλα αύτά δεν τα εψϊ,φνσαν
προτιμοΰντες ένδοξον θάνατον ·}) χτιμον φυγήν. _ * ν . , ,
.
ό λα αύτά έναργώς άποδεικνύουσι τού; 300 Αρκαδους έαν οχι ά
ξιους μεγαλητέρα; φήμη;, τούλάχι-τον εφάμιλλου; τών αοχχ ·ων Σπαρ
τια τώ ν, τδν δε Φλέσσαν Δίκαιον xai Βαζέττην άνταγωνι7ας αυτού του
λεωνίδα·
,
Ανεξάντλητο; ϊπαινος εί; σάς, ώ ανδρείοι, οΐτινες έπέσατε είς τας
πεδιάδας τοΰ Πέδεμον διά τήν ανεξαρτησίαν καί δόςαν της «ατρφας
γής σας. ήδη ή φαντασία μου σάς παρρ'/ισιάζει είς έμε *α5ομίνοε; ε
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ύ τών έδρών έκείνων, έφ’ ών κά^ηνται αί άνδρείαι ψυχ«}, βί τινες
δια τοΰ αίματος έγένοντο 5εΙαι, και έτεμμίνους ύπδ διαδημάτων δά
φνη; νά λαμπητε, Ι'νεκα τών πληγών εας γίνομένων άς-έρων. Αλλ' ας
μ* σάς άρχ:ϊ ή έυχαρίστησις τή; δδξης σας· άπΟμακρύνατε όίίγον τά
ρλεμματα σα; ;χ τοΰ Βασιλέως τών Βασιλέων, καί τρέψατε άυτά ε!«
του; δυστυχεί; λαού; τή ; Ευρώπης οΐτινες ματαίως έπι^υμοΰσι τήν
σωτηρίαν των καί άνωφελώς κοπιάζουσι καί ύποφέρουσι, έμπνέύσατε είς
αυτός τον αδελφικόν εκείνον έρωτα, δ'τις σάς έσύνα'ε δλους μαζύ νά
πολεμησητε περί τδ i$fCJv ξύλον τής Σωτηρίας, καί νά έκπνεύσητε
χαρμοσυνως ύπδ τήν σκιάν άυτοΰ ! Καί πρδ πάντων συγχίσατε, ά γιωταται ψυχαί, εκείνους ίχ ι ανθρώπους, άλλα φαρμακερού; δράκοντας
οίτιν:;
αγενών καί άτοπων σχεδίων συρ^ε'ντες τολμώσι νά διαSf
,ια λ ':,ιν οπως τήν άποκατας-ήσωσι μισητήν ένώπιον τ ή ;
Ελλάδος πχύοντες τοιουτοτρόπως τήν φιλικήν σχέσιν μεταξύ τών δύο
ώραιοτερων έ5νων, καί βλάπτοντες β Ζρέως τδν Θεόν, τήν θρησκείαν,
Τ* δικαιώματα τής άν^ωπότη,τος, καί τοσαύτας ενδόξους άναμνήσει;»

ΑΛΈΚΔΟΤΟΓν.
, Λΐν "™?Χει Ο '^ν χειρότερον τή ; διαφθορά; τοϋ καλλι’ου, ,Ιπεν &
(χεγας έπισκαπο; Φενελών, και μ ετ’ αύτδν τό έπανελαβεν ό δ’Α οίω; με'.
γ*ς ηβικός φιλόσοφος Βύρωνος Δεζερανδό. ’θ λ :γ χ άποφδίγματα είναι
ουτω άλν,θή καί ενδιαφ-'ρουσι τοσοΰτον ώ ; τ',ΰτο, καί ήδελεν εισδαι α,ν να Υ?*?·'···*1 εί> τά τείχη πάσης οικίας. Π ραγματικώ; δτοΐον I στι καλ),/,τερον τ ή ; θρησκεία;, καί όποιο, πράγμα ε'^έφερε μ ε γ ,λ η τ έ ραν ζημίαν η αύτή, όπόταν ητο διεφθαρμένη ε ί; τ ά ; χεΐρα; φ α να τι*ων και αγυρτών; Ημείς δέν σκοπεύομεν να Ληγ/,θώμεν βδελ/οάς ποάξει; ρ ω σ τ ά ; d ; δν -(να γνωρίζει τήν ίς-ορίαν. Πρδ; τδ παρόν ^ i o ji-εν όιηγ^,δίΐ περ'εργον τ ι ά-έκδοτον.
Πλουαιο; τις ευπατρίδη; τή ; Βονωνια; (Κύρ. Βιανκδνης) χαί xupfe
του καταγόμενη έκ τή; οίκογενείας ,νπιαβατη ηΤσαν άληΟώ; δύο, α νγελικαι ψυ/α,^ αλλά χαταπολλά έρασταί τών θρησκευτικών δοξασιώυ
και μιας^ υπερδο/,-κή; καί μωρά; μιμήσεως τοϋ 5 ;ίου ήν.ών Σωτήοος.
Κατά μ·.αν παρασκευήν τή; μεγάλη; εβδομάδα; έπείύαησαν νά κρέμαο6ωσι έπί του οταυρου, χαί παρεκάλεσαν Λίαρτΐνο. τιν* πνευματικό»
των να του; βοηδήσν! εί; τοΰτο. ό ίερεύς τούς έδεσε ε ί; δύο σταυρούς
δια σχοινίου, καί αφού τού; έπεκούμβησε ε ί; τόν τοίχον, τόν ενα πρό
τω άλλου, εί; στενωτατην προαίθουσαν άνεχώρ/.σεν. Τούτο συνεβαιν*
τό εσπερα;, χαί 6 Δόν Μαρτίνο;, δς-ι; ώφειλ* νά επανελΒ/ι μετά τρεις

« 3ας δπως τους λύση (διότι $ ελ ο ν ν ά παρ«στήσωσι_τάς τριίς ωρ«ς
«γωνίας τοϋ Κυρίου ή μ ώ ν ) ΰπήγεν είς τό ξενυδοχείον και έμεδυσί.
Μετά πέντε η £ζ ώρας ψυχρός ίδρώς άνεφάνη είς τό μέτωπο^ τ ω ν έ
π ί τοϋ ς-αυροϋ κ ρ ε μ α σ δ έ ν τ ω ν . Δεν δύναμαι ν ά υποφέρω περιπλεον, Κυ
ρία Μπιαβάτη, ϋλεγεν ό Κύρ. Βιανκύνης. Αποθνήσκω, Κύριε Βιανκόνι,
ελεγεν ή Κυρία Μπιαβάτη. Ας άποδάνωμεν λοιπόν δί άγαπην του 5 « ιβ «
ήμών Σωτήρος, έπανέλαβεν ό Κύρ. Βιανκόνης. Ας άποδάνωμεν 61 αγα
πάν του προσέθηκι ή Κυρία Μπιαβάτ*. Κατά τόν μακάριον εκείνον
καιρόν καί οί σύζυγοι άκόμη μετεχειρίζοντο μετά τοσούτου σεοασμου.
Τέλος ό Κύρ. Βιανκόνης ίκιντίδη κακώς, καί επεσε μετά τοϋ σταυρόν,
ίπ ΐ τής γυναικός του, ήτις έπεσε μετ’ εκείνου είς τό έδαφος. Κατα
τήν φρικώδη {κείνην περίπτωσιν συνετρίφδη ό βραχιων του^ Κυρίου Βιανκόνή, καί ό ποϋς τής Κυρίας Μπιαβάτη, κ α ί όπόταν έπεστρεψεν ό
ίερεΰς τήν αϋ^ήν τους ευρεν ημιθανείς.
Φ Ρ ΙΛ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ Γ\

ΔΟΪΞ ΤΟΤ ΟΡΒΙΝΟΪ.
Φ ωστήρ τ τ ς ’ Ιταλίας ^τον είς τήν έποχήν αύτοϋ 0 Φριοερικος, ουο έλλειπουην αληθείς κ α ί πλείστοι μάρτυρες, Ι'τι ζώ ντες, τ ή ς αύτου σκνεσεως, φιλανθρω
π ία ς, δικαιοσύνης, έλευθεριότητος, ?ερεάς ψ υχ ή ς, στρατιω τικής παιδε.ας. 1αυτ* μ άλιστα μαρτυροϋσι, αί τοσαϋται αύτου νίκαι, αι κυριεύσεις ακαταμαχητ
τύπ ω ν, ή αύτοσχέδιος προπαρασκευή εις τάς έκςρατειας, τό να κατεθραυσε ^πο λ ά κις μέ όλιγάριθμα στρατεύματα πολυάριθμα και εμπειροπόλεμα ς'.φη, ουτ ίν ι κ ^ θ η ποτέ είς οίανδήποτε μάχην* οθεν καί δ ϋ ν ά μ ε θ α ν ά συναριθμησωμεν αυτόν με ούκ όλίγους περίφημους αρχαίους. Α ύτός μεταξύ τω ν « ^ ω ν α ς ι ε π ^
αύτοϋ πραγμάτω ν ώκοδόμησεν άνάκτορον είς τήν δ ύ ςβ α το ντο υ Ορβινου θεσιν,
κατά τήν ρ ώ μ η ν τώ ν πολλών ώραιδτερον τώ ν h απαστ» τν> Ιταλι? ^ρισχομ νων, κ αι έβωδίασεν αύτό τόσον καλώς μέ παν ευαρμοστον επιπλον ω στ έφαινε
το π ό λ ιί μάλλον εις σ/τ,μα παλατιού ή παλατιον. Επειδή οχι μονον αφ ,
ώ ς έπ ί τό πλεϊστον συνηθίζεται, δηλαδή άργυρά κιβώ τια κοσμήματα δω μ άτω ν
π ο λ υ δ ά π α ν α
ύφάσματα έκ χρυσού κ α ί μετάξης κ αι άλλων ομοιων, έπροσθε
σεν μεγάλην τινά ποσότητα άρχαίων μαρμαρίνων τε ^ ^ - ^ ^ ε ν ^ ύ τ ό ί ι Τ λ ·
ά ξίας λόγου εικονογραφίας, παντοειδή μουσικά όργανα ουδ ηθλ ησεν^ αυτόθι αλ
λο τ ι ή τό έξοχώτατον κ α ί σπανιότατον. Συνήθροισε προσέτι με αορας δαπα <
μ έ γ α ν
α ρ ιθ μ ό ν
τώ ν άρι'στων κ αί σπανιωτάτών Ε λ λη νικ ώ ν, λατινικώ ν κ α ι εβρα
Γκών βιβλι'ών, ίτ ιν α έπεκόσμησεν έκ χρυσού καί άργυρο, ^ . “^ ^ τ ό ν έ β Γ
ίτ ο τό μέγιςον τών κοσμημάτω ν είς τό άνάκτορον αυτου. Φθασας 6ε τον eboo
μ η κ ο σ τ ό ν πέμπτον ένιαυτόν τή ς ήλικι'ας αύτοϋ άπέθανεν οϋτως_ ένδόξως καθώς
Ιζ η σ ε ν άφήσας διάδοχον αύτοϋ £να μόνον «Ιόν Αρρενα δεκαετή, ανευ μητρος,
Ούϊοοβάλδον καλούμενον.

^

Δ ι ό δ ι ά * * Συγ.ϋρος.

(έχ τοΰ Ιταλικοί.)

