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Γ ραφεϊσα  έχ  Πόρου πρός T ira  i r  Α θ ψ α ις  
οιχοΰιτ α  y i lo r .

(Σννίχ. καί τίλος. ’ l i s  φυλλάί. sos xa  230 ) .

Γενική τ ις  επ ικρατεί ού μόνον παρ' ήμίν, άλλά 
καί παρ’ άλλοις ιδέα, ό τι τό  ναυτικόν τών αρχαίων 
καί α ί ναυμαχία·, αύτών ήσαν πράγματα γελοία 
καί ευτελή, απέναντι τού κολοσσιαίου ναυτικούτών 
σημερινών ναυτικών εθνών, καί ό τι ή τριήρης, ήτις 
ήνπαρά τοίς Αθηναίοι« τό σύνηθες πολεμικόν πλοιον, 
δέν ήτο πολύ διάφορος τινός σημερινού ήμετέρου π .χ . 
τρεχαντηριού. Βαθεια, φ ίλτατε, τών τοιούτων ή 
πλάνη καί ή αμάθεια. Η τριήρης τών αρχαίων, ώς 
ή λέξις αϋτή εμφαίνει, ε ίχε  τρεις τάξεις κωπών, 
πρώτον τάς κώπας θρανίτιδας ή θρανιτικάς, δεύ
τερον τάς κώπας ζυγίας, καί τρ ίτον τάς θχλα- 
μίας ή θχλ,αμιαίας. Η αληθής καί πραγματική  σχέ- 
σις τώ ν τριών τούτων σειρών τώ ν κωπών παρέσχε 
πάντοτε τοίς άρχαιολογοϋσι πολλάς δυσκολίας. 
Τό βέβαιον όμως είναι πρώτον, ότι α ί κώπαι έξε- 
τείνοντο άπό τού ένός μέχρι τού άλλου άκρου τού 
πλοίου, καί ίσταντο ή μ ία  ύπό τήν άλλην, ώ ; ά- 
ποδεικνύουσιν εναργέστατα αί απεικονίσεις τών αρ
χαίων πλοίων επ ί τής στήλης τού Τραϊανού, έπί 
τού παρά Ούϊλκενμάνω Πραινεστίνου μαρμάρου, 
έπ ί αγγείων, καί άλλων αρχαίων μνημείων, οίς κα- 
τάταξον εί βούλει, καί τόν ήμέτερον λριστοφά- 
νην έν τοΐς βατράχοις αύτού, ού τήν μαρτυρίαν,

άποδεικτικωτάτην άλλως τε, άνάγνωθι κατά μά
νας' δεύτερον δέ, ό τι μίαν κώπην είς καί μόνος 
ναύτης έκίνεΓ όσαι άρα κώπαι, τοσούτοι καί έρεται 
ή ναύται. Εκ τών ήμετέρων δέ επιγραφών εξάγεται 
σαφώς, ότι έν τιν ι συνήθει τριήρει αί μέν κώπαι 
θρανίτιδες ήσαν τουλάχιστον 6 2 , αί δέ ζύγιαι 5 4 , 
καί α ί θαλάμιαι 5 4 . Εκτός δέ τούτων άναφερονται 
έτ ι καί κώπαι περίνεω τριάκοντα τόν αριθμόν, αίς 
έχρώντο οί περίνεω, ήτοι οί περ ιττο ί έν τή  νηί 
έπ ιβάται. Τό ολ.ον άρα έν έκάστγ τριήρει κώπαι 
κα ί ναύται 2 0 0 . 6  αριθμός δέ ούτος τών ναυτών έ- 
σχημάτιζε τό  κυρίως καλούμενου πλήρωμα μιας 
ταχείας ήτοι μαχίμου τριήρους. Αλλ αί μάχιμοι 
τριήοεις, έκτός τού ναυτικού πληρώματος, είχον έτι 
καί τούς καλουμένους έπ ιβάτας κατά τήν στενωτέ- 
ραν τής λέξεως σημασίαν, ήτοι θαλασσίους στρατιώ- 
τα ς , ανήκοντας είς τό πλοΐον αύτό, διαφόρους τών 
ναυτών καί τών άλλων στρατιω τώ ν, οίον π ελ 
ταστώ ν, οπλιτών, καί Ιππ έω ν  εργον δ ’ αύτών ά- 
ποκλειστικώς ήν τό  μάχεσθαι άπό τής νηός. Τού
τω ν δέ Ι τ ι  διάφοροι ήσαν οί έν τή νηί άνδρες τής 
τέχνης, οίον ό κυβερνητήρ, ύ πρωρεύς, ό κελευ- 
στής, ό τριηραύλης, οί τοίχαρχοι, οί διόποι, καί 
ό έσχαρευς, οίς προσθετέοι έτ ι καί τρεις ή τέσσαρες 
πεντηκόνταρχοι έν έκάστγ, τριήρει. όρας λοιπόν έκ 
τούτων απάντων, φ ίλτατε, ότι ή ευτελής αύτη τριή
ρης ε ίχ ε  πλήρωμα έν ολω σχεδόν κατά  έν καί ή -  
μισυ μεϊζον τού μεγίστου ήμών καί μ αχιμ ω τά- 
του τήν σήμερον πλοίου τής Αριάδνης. Αλλά τό
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πλήρωμα τούτο ήν πλήρωμα μ ιας ανήθου; τριή- 
ρους' όποιον δέ ήν τό  τής τετρήρους, πεντήρους, έ- 
ζήοους, όκτήρους καί καθεξής μέχρι πής τερατώδους 
τεσσαρακοντήρους Πτολεμαίου τού Φιλοπάτορος ! 
Ο Πολύβιος εις πάσαν ρωμαϊκήν και καρχηδονίαν 
πεντήρη αριθμεί 3 0 0  ναύτας καί 120 έπιβάτας 
στρατιώ τας. Ποοςτιθεμένων δέ τούτοις καί πεντή- 
κοντα τούλάχιστον έτέρων άνδρών μηχανικών καί 
τεχνητώ ν, ή πεντήρη; ε ίχ ε  πλήρωμα τουλάχιστον 
4 7 0  άνδρών. 'Κπί τών -χρόνων τού Καλλιγούλα 
μ ία  πεντήρης κατά  τόν  Πλίνιον είχε μόνον ναύτας 
4 0 0 . Μία όκτήρηί πού Λυσιμάχου είχε ναύτας 
4 0 0 0 . Τό δέ πλήρωμα τής τεσσχρακοντήρους τού 
Ιΐτολεμαίου ήν ύπέρ τού; 4 0 0 0  ναύτας! Τής πεν- 
τήρους λοιπόν, ήτις ε ίχε συνήθως 500  άνδρας, λαμ - 
βανομένηί ώς βάσεως ώς πρός τόν αριθμόν τού πλη
ρώματος, καί προστιθεμένων εις έκαστον πλοϊον άνω- 
τέρας τάξεως τούλάχιστον 4 00  άνδρών- τότε ό στό
λος Πτολεμαίου τού Φιλαδέλφου περιέχων τριακοντή- 
ρεες δύο, είκοσήρη μίαν, τριςκαιδεκήρεις τέσσαρας, 
δωδεκήρεις δύο, ένδεκήρεις δεκατεσσαρας, έννήρεις 
τριάκοντα, έπτήρεις τριάκοντα επτά , έςήρεις πέντε, 
πεντήρεις δεκαεπτά, τετρήρεις καί τριήρεις ύπέρ 
τά ς διακοσίας, ό στόλος λέγω  τού βασιλέως Φιλα- 
δέλοου συνίστατο έξ 4 5 5 3 0 0  ναυτών (α). Αλλά 
δέν άρκεϊ τα ύ τα - δ ιό τι ό λθήναιος λέγει ρητώς Ιτ ι, 
ό’τ ι  « τά  δ ’ έλάσσονα πλοία  εις τάς νήσους πεμ- 
πόμενα καί εις άλλας πόλεις, ών ήρχε, καί τήν 
Λιβύην, πλείονα ήν τών τετρακισχιλίω ν. η ! 11 όέ 
υπερφυής Πτολεμαίου τού Φιλοπάτορος ναός, μέγα 
μαρτύριον τής τ ε  έξόχου τέχνης τών άρχαίων ναυ
πηγώ ν, καί τού πλούτου τώ ν Ελλήνων βασιλέων 
τής Αίγύπτου, περιγραφεϊσα άκριβώ; ύπό Φιλοςέ- 
νου, μήκος μέν ε ίχε  πηχών διακοσίων όγδοήκοντα- 
(6 πήχυς ε ίχε μήκος ένός χαίήμίσεως ποδός, άρα εί
χ ε  μήκος 3 2 0  ποδών, ήν δηλαδή μακροτέρατών μ ε
γίστω ν σημερινών χαταφράκτων πλοίων, ήτοι τρι- 
κρότων τών 120  πυροβόλων, κατά διακοσίουςείκοσι 
πέντε είσέτι πόδας ! (β) Τό δέ υψος αύτής άπό τού 
άκροστολίου ήν τεσσαράκοντα όκτώ πηγώ ν- άρα ύπε- 
ρέβαινεν έν τή  πρώρα τό υψος τού σημερινού ναυπη-

(α) T i πλήρωμα «ήμιρον τού μιγίστο» χαταφιάχτου ήτοι τρι- 
χρο'του τών 120 πυροβόλων σύγχιιτχι «ζ άνδρών 1 0 9 1 - του 
τής 6' τάζιως ήτοι τών 100  πυροβόλων ίζ  919  ϊν ίρ ώ ν  τού τής 
Υ  τάζιως ήτοι .<«ν 90  πυροβόλων ίζ  864  άνδρών τοϋ ττ,ς δ' 
τάζιως ήτοι τών 80 πυροβόλων ίζ  721  άνδρών. Τ ά  δέ μονόχροτα 
(fre g s te s ι ττ,ς ά . τάζιως ίχουσιν άνδρας 515- χ α ί πυροβ. 60 . 
ττ,ς 6 ’ τάζιως 4 4 4 , χα ί πυροβ- 5 0 ' τής δ ι τρίτης άνδρας 3 3 0 - 
χα ί πυροβόλα 40 . *08ιν μόναι α! διχατίσσαοις ίνδιχήρ.ις του Πτο
λεμαίου Etpipov όσους άνδρας φίρουσι νυν διχατεσσαρα τρίχροτα 
τών 1 2 0  πυροβόλων διο'τι πάσα Ινδιχήρης ιίχε πλήρωμα 1100  
άνδρών! Ή  2ϊ συνήθη; πεντήρης είναι μείζων άς προς τό πλή- 
ρωμα ενός μονοχρότου (freg s le ) τής β' τάξεως, ήτοι τών 50 π υ 
ροβόλων, χατά '¿ 6  άνδρας.
, ιβ )  ΟΙ ναϋται τήν σήμερον διαιροΰσι τά  π ολιμ ιχά  πλοία  εις 
τίοσαρας τάζεις, ήτοι ιί , χατάφραχτα, χατά τό ναυτυώνόνομαστι- 
χον (Y oisscom J, μονόχρστα (F re g s le s), δρόμονας (eorvclles), 
χαί είς πάρονας (B rigs;. Καί τά  μέν χατάφραχτα δ'Λιρσϋαιν εις 
τρεΓς τάζεις· τής πρώττ,ς τάζιως τό χχτάφραχτον ί γ α  μήχος μίτρ. 
Λ* και 81- ίχιτοστώ ν, ήτοι ποδών 192  περίπου- (τό μετρονί- 
στίν ίσον προς 3 πόδας, 11 γραμμάς καί 2 9 6  χιλιοστά τών άρχαιο- 
τίρω ν ή δ ί γραμμή, τό 1 /1 2  τοϋ δακτύλου,τό 1 /1 4 8  το» ποδός, 
τό 1 /4 4 3  του μέτρου.)· τό  τής δευτερας 6 2  χαι 50- τό τής Υ

γικού τής Ευρώπη; τέρατος, τού Λεβιαθάν, κατά 4 2 
έ τ ι π όδα ς! Από δέ τώ ν πρυμνηστικών άφλάστων έως 
τό  πρός τή  θαλάσση μέρος, τό  υψος αύτής ήν 7ίή- 
χεις πεντ-ήκοντα τρεις, ήτοι πόδας 7 9  4/2* άρα ή 
τεσσαρακοντήρης τού Πτολεμαίου κατά  τήν πρύ- 
μναν ήν ύψτ,λοτέρα τού Λεβιαθάν κατά  4 9 καί 4/2 
πόό'ας! Πηδάλια ε ίχ ε  τέσσαρα τριακονταπήχη- τό 
μήκος τών θρανιτικών κωπών ήν πηχώ ν τριάκοντα 
όκτώ. Καί το ι δέ Εχουσαι τοιούτον άπιστον μήκος 
αί κώπαι (57  ποδών), ήσαν όμως λίαν ευκίνητοι καί 
εύηρεις- δ ιότι είχον μόλυβδον έν το ϊς έγχειριδίοις, 
καθιστάντα αϋτάς είσω λίαν βαρείας κατά  τήν ζύ- 
γωσιν. Ην δέ δίπρωρος καί δίπρυμνος, ε/ουσα έμ
βολα έπ τά , έν μέν ηγούμενον, έτερα δέ ύποστέλ- 
λοντα, τρία  δέ κατά  τάς έπωτίδας. 01 έρέται ήτοι 
οί κυρίως ναϋται ήσαν πλείους τών τετρακισχιλίω ν, 
οι δέ είς τάς διαφόρους έσωτερικάς τεταγμένοι υ
πηρεσίας τοϋ πλοίου, τετρακόσιοι- πείρας δέ γενομέ- 
νη ςεπ ίτο ϋ  καταστρώματος έδέξατο έπιβάτας στρα
τιώ τας δύο χιλ ιάδας όκτακοσίους πεντήχοντα. Εκτός 
δέ τούτων ύπό τ ά  ζύγια  πλήθος έτερον ύπήρχεν άν- 
θρώπων, κα ίό  άνάλογος πάντων τούτων επισιτισμός. 
Τοιούτον δέ έχουσα κολοσσιαϊον όγκον, * εύρυθμος 
(λέγει ό Φιλόξενος) ην καθ’ υπερβολήν- θαυμαστός 
δ’ ήν καί ό άλλος κόσμος τής νεώς. Ζώα μέν γάρ ει- 
χεν ούκ έλάττω  δώδεκα πηχών κατά πρύμναν τ ε  
καί πρώραν, καί πάς τόπος αυτής κηρογραφία κα- 
ταπεποίκιλτο, τό δ’ έγκωπον άπαν μέχρι τή ς τρό- 
πεως κυσσίνην φυλλάδα καί θύρσους είχε  πέριξ. Πο
λύς δ ' ήν καί ό τών όπλων κόσμος. Λνεπλήρου δέ 
τά  προσδεόμενα τής νεώς μέρη* D Κ αί ό τρόπος δέ 
τής καθολκής αύτοϋ είναι ώσαύτως λίαν περίεργος, 
δ ιότι άποδεικνύει, ότι α ί δεξαμεναί τών νεωτέρων 
εθνών δέν είναι ίδιον αύτών επινόημα. Μέχρι μέν 
τίνος δηλονότι τό  πλοϊον κατήγετο ύπό όχλου μετά  
βοής καί σαλπίγγω ν, ύστερον δέ, λέγει 6 αύτός ι
στορικός, a τών άπό Φοινίκη; τ ι ;  έπενόησε τήν κα- 
θολκήν, τάφρον ϋποστησάμενο;, ίσην τή  νη,ί κατά 
μήκο;, ήν πλησίον τοϋ λιμένο; ωρυξε. Ταύτη δέ 
τού; θεμελίου; κατωκοδόμησε λίθω στερεώ πρό; 
πέντε 7ηίχεις τό  βάθος, καί δ ιά  τούτων φάλαγγα ; 
έπικαρσία; κατά  π λά το ; τ ή ; τάφρου διώσα; συνε- 
χ ε ΐ; ,  τετράπτ,χον εί; βάθο; τόπον, άπολιπούαας. 
Καί ποιήσας εί;ρουν άπό τ ή ; θαλάσση; ένέπλη- 
σεν αύτής πάντα  τόν όρυχθέντα τόπον, είς 8ν £α- 
δίως άπό τώ ν τυχόντων άνδρών είσήγαγε τήν
ν α ύ ν ................... » Ó αύτός δέ Πτολεμαίος ό Φι-
λοπάτωρ κατεσκεύασε καί ποτάμιόν τ ι  κολοσ- 
σιαΐον πλοϊον τήν καλουμένην θαλαμηγόν, ήτις ην 
άριστούργημα κομψότητος καί πολυτελείας. Η  θα
λαμηγός αύτη τοϋ Πτολεμαίου ε ίχ ε  μήκος ήμισυ 
στάδιον ήτοι 7τόδας 3 0 3  4 /2 ,  πλάτος δέ τριάκοντα 
πήχεις, τό δέ ύψος αύτής ήν πήχεις περίπου τεσ
σαράκοντα. Ην δέ αληθώς τό πλοϊον τούτο θαυ
μαστόν, εκτός τοϋ μεγέθους, καί δ ιά  τόν έν αύτώ

55  χ*'ι 90-Τ ά δ ί μονόχροτα τής ά τάζιως 54  χα ί 4 0 , τής ί ' .  32  
45· τής y .  4 7 .  Οί δί δρόμονις τής ά. τάζιως 42  χαί 1 0 ' τής 
5 ’.  3 8  χα ί 9 5 .  ΟΪ ¿ i  s í» - .« ;  4* -jivoi 34 *αί 15·
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κατεσπαρμένον πλούτον, τήν πανταχοϋ ένυπάοχου- 
σαν λαμπρότητα , καί τάς παντοειδείς άναπαύσεις, 
οίον οίκους, περιπάτους, κοιτώνας περιφανείς, συμ
πόσια περίπτερα πολυτελέστατα, προπύλαια έξ ε 
λέφαντας καί πολυτελέστατη; ύλη; κατεσκευα- 
σμένα, θολ.οειδεΐς ναούς τής Αφροδίτης, οίκους 
βακχικούς, άντρα, κλίμακας έλικτάς φερούσας πρός 
τούς κρυπτούς περιπάτους, κα ί άλλα όντως θαυμα
στά έργα. Π ανταχοϋ δέ ήστραπτεν ό χρυσός, καί 
τ ά  πά ντα  ήσαν κατεσκευασμένα δ ι’ έλέφαντος, α
λαβάστρου, λίθων ινδικών, άλουργίδων, γλυφών 
έκφαινουσών κάλυκας λωτών ποταμίω ν, καί καρ
πούς άρτιβλάστων φοινίκων, κ α ί άλλα μύρια άνθη. 
Πρός δέ τούτοις τά  πλεϊστα μέρηαύτης κατεσκευά- 
σθησαν άπό κέδρου σχιστής, κα ί κυπαρίσσου Μι- 
λησίας, καί θυίνων σανίδων. 'Γοιαύτη ήν ή αληθώς 
έξαισία αύτη θαλαμηγός ναύς τοϋ βασιλέως Πτο- 
λ.εμαίου! Κ αί τρ ίτον δέ τ ι  κολοσσιαϊον υπήρχε 
παρά τοϊς Ελλτ,σι πλοϊον, ή ναύς τοϋ ίέρωνος, ή 
Συρακοσία, κατασκευασθεϊσα ύπό τάς όψεις τοϋ μ ε
γάλου Αρχιμήδους. Περί ταύτη ; δέ Μοσχίων τ ι ;  έ- 
ξέδωκεν ίδιον σύγγραμμα, έν ω μεταξύ άλλων πε- 
ριεργοτάτων ιστορείτο ώσαύτω;, ό τ ι ή  ξυλεία τή ; 
ντ,ός τα ύ τη ; ην ίση πρό; έξήκοντα τριηρικά σκάφη- 
τριακόσιοι δέ άνδρες χωρίς τών ύπηρετούντων εϊργά- 
ζοντο έν αύτφ ώ ; άρχιτεχν ίτα ι. Οϊ συνήθεις ήλοι αυ
τή ς  ήσαν χα λκ ο ί καί ώς επ ί τό  πλεΐστον δεκάμνοοι, 
ήτοι βάρους πλέον τών τριών καθ'ήμάς οκάδων- πάσα 
δ έ  ή εξωτερική επιφάνεια ήν άπεστεγασμένη διά 
μολυβδίνων κεραμίδων. Περιείχε δέ ή ναύς αΰτη εκ
τός τών πολυαρίθμων κλινών καί τών απείρων σκευών 
τών δισχιλίων αύτής τούλάχιστον ναυτών, καί τών 
στρατιωτών επιβατώ ν, κα ί τώ ν άλλων έν αΰτή 
ναυκλήρων, μηχανικών, τεχν ιτώ ν, υπηρετών καί 
λοιπών, περιπάτους, κήπους, σκτ,νάς κισσού λευκού 
καί αμπέλων σχιαζούσας τούς περιπάτους, σχολαστή- 
ρια, βιβλιοθήκας, γυμνάσια, βαλανεϊα, ίππώνας, ύ- 
δροθήκας μεγίστας, ιχθυοτροφεία, ξυλοθήκας,κριβά- 
νους, όπτάνια , κα ί μύλους. Τά πάντα  δ’ έν αύτή ήσαν 
πολυτελώς κατειργασμένα- β ταύτα δέ πάντα (ι
στορεί ό Μοσχίων) δάπεδον ειχεν έν άβακίσκοις συγ
κείμενον έκ παντοίων λίθων, έν οίς ήν κατεσκευα- 
σμένος π ά ς  ό περ ί τήν  ίλ ιά δα  μύθος θαυμασίως . . 
. . . .  έξής δέ τούτων Αφροδίσιον κατεσκεύαστο 
τρίκλινον, δάπεδον εχον έκ λίθων αχατών τε καί 
άλλων χαριεστάτων, όσοι κ α τά  τή ν  νήσον ήσαν- 
τούς τοίχους δ ' ειχε  καί τήν όροφόν κυπαρίσσου, 
τ ά ; δέ θύρας έλέφαντος κα ί θύου- γραφαΐς δέ καί 
άγάλμασιν, ε τ ι δέ ποτηρίων κατασκευαϊς υπερβαλ
λόντως κατεσκεύαστο.................11 δέ ναύς πάσα οί-
κείαις γραφαϊς έπεπόνητο ». ϊσταντο δ ’ έ τ ι έπ’ αύ
τής πύργοι όκτώ , δύο μέν κα τά  πρύμναν ίσοι δέ 
κ α τά  πρώραν, οί δέ λοιποί έν τώ  μέσω τής ντ,ός. 
Πάν δέ τό  έντός τών πύργων ήν πλήρες λίθων καί 
βελών. Ην δ ’ έπ’ αύτής κατεσκευασμένον καί τε ί
χος έχον επάλξεις καί καταστρώ ματα, έργον Αρχι
μήδους, έφ’ ού ίστατο μηχανή λιθοβόλο; άφιεΐσα 
λίθους τριταλάντους (7 2  οκάδων), καί βέλη δωδεκα-

πήχη, βάλλοντα επ ί στάδιον, ήτο ι 6 0 7  πόδας μα" 
κράν. Εκτός δέ τούτων κύκλω τής νηός ήσαν χά ρα 
κες σίδηροι, ίνα έμπόδίζωσι τήν άνάβασιν, καί κό
ρακες ΐνα συλλαμβάνωσι τά  εχθρικά πλοϊα. Εί; 
έκάτερον δέ τών τοίχω ν ϊσταντο έξήκοντα όπλΐται, 
ίσοι δέ τούτοι; περ ί τοϋ ; ιστού; καί τά ς  λιθοφό- 
ρους κεραίας. Τριών δέ ϋπερμεγέθων ιστών υπαρ
χόντων, ών ό μέγιστος μόλις εύρέθη έν το ϊς δρεσι 
τής Βρεττίας, έξ έκαστου έξήρτηντο δύο λιθοφό- 
ροι κεραΐαι, έξ ών διά  μηχανών ηφίεντο έπ ί τούς 
επιτιθεμένους αρπαγές καί πλίνθοι μολίβου. Αγκυ- 
ραι δέ ήσαν σιδηραϊ όκτώ καί ξύλιναι τέσσαρες. ή  
δέ αντλία καίπεο έχουσα ύπερβάλλον βάθος, ύφ’έ- 
νό; μόνου άνδρός έξηντλεΐτο διά  κοχλίου, 8ν ό Αρ
χ ιμ ή δη ; έξεϋρε. Εφόλκια δέ ειχεν ή Συρακοσία τό 
μέν πρώτον καί μέγιστον τόν Κέρκουρον δυνάμενον 
βαστάσα: τρ ιςχ ίλ ια  τάλαντα , ή το ι 7 2 0 0 0  όκάδ. 
βάρος. Μετά δέ τούτον ήσαν πολλαί άλλαι αλιά 
δες καί σκάφαι, βαστάζουσαι έκαστη χ ίλ ια  πεντα
κόσια τάλαντα , ήτοι 3 6 0 0 0  όκάδας. 11 ναύς αύτη 
ήν τή  κατασκευή εϊκόσορο;- άρα δύο χιλ ιάδες άν· 
δρες ήν τό τακτικόν αύτής πλήρωμα τών ναυτών. 
Αλλ’ έκτός τούτων καί τών άλλων ήδη ανωτέρω 
μνημονευθέντων, παρά τήν  πρώραν ϊσταντο έ τ ι έξα- 
κόσιοι άνδρες έπιτηρούντες τά  παραγγελλόμενα. Καί 
το ι δ έ  ή ναύς αυτη ήν έξόχως πολεμική, όμως έ -  
νεβάλλοντο ε τ ι έν αύτή, έξήκοντα χιλ ιάδες μ εδ ί
μνων σίτου, δέκα χιλ ιάδες κεράμια (βαρέλια) τυ- 
ρίχων σικελικών, είκοσι χιλ ιάδες τά λα ντα  έοεών 
(4 8 0 0 0 0  οκάδες μαλλί), καί έτεραι είκοσι χ ιλ ιά 
δες τάλα ντα  διαφόρων φορτίων. Ιικτός δέ τούτων 
απάντων ύπήρχεν έν αύτή πλήρης καί ό έπισιτισμός 
πάντω ν τώ ν έμπλεόντων! 0  δέ ίίρων επειδή  ήκουεν, 
ότι πάντες οί έν Μεσογείω λιμένες, οί μέν ήσαν αδύ
νατοι νά δεχθώσι τόν άρχαϊον τούτον Λεβιαθάν, οϊ 
δέ καί επικίνδυνοι, άπέστειλεν αύτόν δώρον τώ  βκ- 
σιλεΐ Πτολεμ.αίω μετονομάσας αυτήν άπό Συρακο- 
σίας Αλεξάνδρειαν. Τοιαύτη καί τηλικαύτη ήν καί ή 
ναύς τού Ιέρωνος, είς ήν τό  έξής ώραϊον επίγραμμα 
έποίησεν ό επιγραμματοποιός ποιητής Αρχίμηλος.

Τις το'ίι «ϊλ»; ττίλωρ« ίκ ι χίο'ϊος ιϊοατο; ποΓι; 
χ ο ίρ ν β ; άιςαιιάτοι; «ιίτρ-ασ., ή ^ ίγ ιτ ο ; 
πώς 3ί χατά 3ουο/_«ι ϊπάγη οατίς; ή τίνι γο'(ΐ«ο·. 
τ(ΐτ,6έντίς π ιλ ίχ ιι τςντ' Γχαιιο* το χντος, 
ή  χορυφαΓς Αίτνας πα?'-»ού(χινον, ή τ ι«  νάο«ν, 
άς ΑίγαΓον υΪΜρ Κ νχλάίας ίν ίίο ιτα ι, 
τοΐ/φθΐς άρκροτίρωΟιν ΐσοπλατίς; Ή ρα Γιγαντις 
τ ιύ το  προς ουρανίας ϊζιααν άτραπιτιύς.
Άστρων -[άρ ψαόΐι χαρχήσια, χαί τριιλίχτους 
ίώραχας ρ-ΐ-γάλων ιντ ίς  ϊχ ι ι  νιφϊων.
Πιίσαασ.ν ά-ρχύρ«ς άπιριίοιται, οΐσιν "Αβϋίου 
Ειρξης χ α ί ϊηοτοϋ ίισσόν ιίη σ ι ποριν.
Μανύιι στ.βαράς χα τ' «πωρ.ίοος άρτιχάραχτον 
■νράριρ.«, τ ίς  *χ χίροου τά ν ί' ϊχύλ .οι τρο'πιν- 
φατί -γχρ, ώς Ίίρων Ίιροχλίος Έ λλά ία  πάοα 

,χ α ί νάαοις χαρτών πίονα οορνφσρον 
¿ιχιλίας οχαπτοΟχος ή Αωριχος. ΆΧλά, Ποσιιίον, 
σωζί χατά γλαυχών ο ΰ .) ΐ ι  το'δι ροδίων.

ό τ ι  δέ καί ή ναυτική τών άρχαίων τέχνη  δέν ήτον 
ώς τινες τήν  φαντάζονται σήμερον, μαρτυρεί πρός

t
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τ ο ϊ;  άλλοι; κ χ ί  τό  έσχάτω ς έκδοθέν ναυτικόν ονο
μαστικόν, (ούχί όνοματολόγιον ώς ανύπαρκτον, άλλ’ 
ούδέ λεξικόν ώ ; μή συντεταγμένον κατά  στοιχεϊον), 
έν ο» τά  πλεϊστα καί επ ιτυχέσ τα τα  ώς ττρός τε  τό 
σκάφος τού πλοίου, καί την διασκευήν, τήν διαίρεσιν, 
τήν στοιβασίζν, τά  σχοινιά, τούς ιστούς, τα  ιστία, 
τόν έξαρτισμόν, τόν χειρισμόν τώ ν άρμενων, τάς 
κινήσεις, τό προσωπικόν, τ ά  κελεύσματα, τήν τα
κτικήν ναυτικήν, τήν ναυπηγικήν, καί αύτά τά  έ- 
φολκια, έκ των αρχαίων έλήφθησαν, ών τούς ναυ
τικού; ορούς, σημειωτέον, γινώσκομεν σήμερον ούχΐ 
έκ συγγραμμάτων αρχαίων επιστημονικών περί ναυ
τ ικ ή ;, άλλ’ έκ διεσπαρμένων τήδε κακείσε λέξεων 
παρά τοϊς διασωθεΐσι συγγραφεύσι" καί δμω; όπό- 
σαι άρχαίαι νχυτικαί λέςεις λείπονται έτ ι έν αύτώ, 
ώ ; φέρ’ είπείν, τό ίκριον, ό καταπειρατήρ, ή  ζύγω- 
σις, τ ά  ζυγά (έν άλλη, ή έν τώ  ονομαστική σημ.α- 
σία) ό ζυγό;, τό διατόναιον, τά  ζύγια , ό κάλαθος, 
τά  καρχήσια, α ί κώπαι μεσόνεοι ή καί ζύγια ι, οί 
περίνεω, (άντί τού κοινού υπεράριθμοι) τό προεμβό- 
λιον, ή εμβολή, τά  κόρυμβα, ό χηνίσκο;, ό τράφηξ, 
ή πτυχ ίς , τά  τοπεϊα , τά  τρήματα  (άλλως ή έν τώ 
ονομαστικό») ό τριηραύλη; άντί του κακοφώνου νι- 
γλαριστής, καί αύλό; ά ντ ί του νίγλαοος, κ α ίτο ι ό- 
μολογητέον κυριολεκτικόν τούτο, κ τλ . κ τλ . Αλλά 
ταύτα. άντί νά έλαττιόσωσι κατ’ ούδεν τήν άξίαν 
τού ναυτικού ονομαστικού, άποδεικνύουσι μόνον τήν 
άκραν τού έργου δυσχέρειαν, ήν μόνοι γινώσκουσιν, 
όσοι ποτε ένέκυψάν πως εις τά /τ·ια ύ τα . Πλείστων 
άρα επαίνων άξιοι είσίν οί ναυτικοί όνοματοθέται, 
καταβαλόντες ήδη τού μέλλοντος έλληνικού ναυτι
κού λεξικού τόν πρώτον θεμέλιον, έφ’ ου μέλλει ϊνα 
στηριχθή εις τό  μ ετά  ταύτα  τό  όλον ναυτικόν έπι- 
στημονικόν οικοδόμημα. Αλλ’ ϊνα τό ναυτικόν ονο
μαστικόν μή μέννι καί τούτο χά ρτη ; άπλούς γε- 
γραμμένο;, απα ιτείτα ι φροντίς, καί πρόνοια, καί 
τοιαύτη των ναυτών καί αξιωματικών καί δοκίμων 
διάθεσις καί δ ιάταξις, ώστε νά βιασθώσιν έκ τής α
νάγκης έκόντες άκοντες νά έφαρμόσωσι τάς νέας 
ελληνικά; λέξεις άντί τών συνήθων βαρβαρικών. 
Τούτο δέ μόνον δύναται νά συμβή άν πρώτον τά  
πληρώματα τών πλοίων τουλάχιστον μέχρι τινός 
συγκροτώνται άναμίξ έξ άπάντων Ελλήνων. II 
τοιαύτη τών πληρωμάτων διάταξις ού μόνον κ α τ’ 
ανάγκην θέλει εισαγάγει εις ‘τόν στόλον ημών 
τήν έλληνικήν γλώσσαν, άλλά καί τήν πειθαρχίαν 
εντός όλίγου θέλει ένισχύσει έπαισθητώς, τών αρ
χόντων καί άρχομένων μ.ή συνδεομένων ώ ; νύν 
πρός άλλήλους διά  ποικίλων δεσμών συγγενείας, καί 
κηδεστίας, καί αναδοχών, καί κοινής ίδιαζούσης 
καταγω γής, κα ί άλλων έτι πολλών παραλυόντων 
τήν τυφλήν ύπακοήν τών κατωτέρων πρός τού; άνω- 
τέρους, καί άοαιρούντων ώ ; είκός τό σέβας τώ ν άρ
χομένων πρός τους άρχοντας αυτών, όταν μάλιστα 
έν γένει ούδέ κοινωνική τάξις, ούδ" επιστήμη, ούδέ 
πλούτος, ουδ άλλο τ ι  έξοχον πλεονέκτημα διακρίνη 
αυτούς ά π ’άλλήλων"δεύτερον δέ, δπερ ευχερέστατο·/, 
άν αύτοί πρώτον οί συντάκται τού ονομαστικού,

I θελήσωσι νά καταστήσωσιν αυτό χρήσιμον διά τή ς 
άπό τώ ν γνωστών εις τά  άγνωστα μεταβάσεως, καί 
τής τροποποιήσεως αυτού άπό όνομ.αστικοϋ κυρίως 
εις λεξικόν.

Ω; δέ τό  πολεμικόν ναυτικόν τώ ν άοχαίων ήν 
πλείστου άξιον λόγου, οϋτω καί τό  έμπορικάν, ώς 
τοιούτο, δέν ήτο ποσώς έκείνου κατώτερον. Ó Λου
κιανός έν τ ιν ι συγγραμματίω  αυτού, έπιγραφομένω 
π ΐο ϊο γ  η ( ϊ'χ α ί,  περιγράφει μέγα τ ι  πλοΐον σιτη- 
γόν τών ά π ’ Αίγυπτου πλεόντων εις Ιταλίαν, ϊσις 
έπικαλούμενον, καταπλεύσαν εις Πειραιά. Év δέ τών 
τού διαλόγου προσώπων, ό Σάμιππος, θεώμενος τήν 
ναύν εκφωνεί" « ΙΙλίκη ναύς! Είκοσι καί έκατόν π ή - 
χεων έλεγεν ό ναυπηγός τό μήκος (ήν άρα τό μήκος 
τού έμπορικού τούτου σιτηγού πλοίου, ίσον τρικρό- 
του τής πρώτης τάξεω;) ευρο; δέ υπέρ τό τέταρτον 
μάλιστα τούτου" καί άπό τού καταστρώματος εις 
τόν πυθμένα, ή  βαθύτατον κατά  τόν άντλον, έννέα 
πρός τοϊς είκοσι. Τά δ άλλα ήλίκος μέν ό ιστός! 
δσην δ έ  άνέχει τήν κεραίαν ! οϊω δέ προτόνω συνέχε
τα ι! ι·»ς δ έ  ή πρύμνα μέν έπανέστηκεν ήρέμα καμ
πύλη, χρυσούν χηνίσκον έπικειμένη, καταντικρύ δέ 
άνάλογον ή πρώρα ύπερβέβηκεν, εις τά  πρόσω άπο-

ί.ηκυνομένη, τήν έπώνυμον τής νεώς θεόν έχουσα τήν 
σιν έκατέρωθεν. Ó μέν γάρ άλλος κόσμος, α ί γρα- 

φαί, καί τού ιστίου τό  παράσειον πυραυγές, καί πρό 
τούτων αί άγκυραι, καί στροφεία, καί περιαγωγείς 
καί αί μετά  τήν πρύμνην οικήσεις, θαυμάσια πάντα  
μοι έδοξε. Καί τό τών ναυτών πλήθος στρατοπέδω 
άν τ ις  είκασειεν. Ελέγετο δέ καί τοσούτον άγειν 
σίτον, ώς ικανόν είναι πάσι τοϊς έν τή  Α ττική  έ- 
νιαύσιον πρός τροφήν. Κάκεΐνα πάντα  μικρός τ ις  
άνθρωπίσκος γέρων ήδη έσωζεν, ύπό λεπτή  κάμα- 
κι τά  τηλικαϋτα πηδάλια περιστρέφων. 8 Ετερον 
δέ τ ι  πλοΐον έμπορικόν συνήθους μεγέθους άναφερό- 
μενον παρά Δημοσθένει κατά  Φορμίωνος έκτός τού 
φορτίου αύτοΰ, τών δούλων, κα ί τού πληρώματος, 
έφερεν έτι έντός καί 3 0 0  έπιβάτας μ ετά  πάντων 
τώ ν σκευών αυτών. Καί ώς πρός τήν ταχυπλοΐαν 
έπίσης τά  πλοία τών αρχαίων δέν ησαν κατώτερα 
τών ήμετέρων ταχύτα τω ν  ιστιοφόρων. Δέν ήτο δη
λονότι σπάνιον παρά τοϊς άοχαίοις, ό άπό Βυζαν
τίου έν τρισίν ήμέραις κατάπλους εις Πειραιά, ώς έκ 
τών εξής έν τώ  Ζ ω γρά γω  καταφαίνεται στίχων" 

Άλλ’ Γτιοος «ϊςκίπλιυχι·* ix Βυζαντίου 
Τρ'.ταίο;, ά π α ίός, ιύπ-.ρηίώ;, iw pi^afx;
Ε'ς δίχ" ίη ΐ τή μ ιχ  χιγονίναι χαί δώοιχα,
Λ αλών τά ναϋλα χα ί 2 á v i t ’  íp v j-fáv u > » .

Καί αύταί δ έ  αί ναυμαχίχι τών αρχαίων, καί 
το ι έστερούντο τού καταπληκτικού κρότου τώ ν πυ
ροβόλων, καί τών ζοφερών νεφών τού καπνού, ούχ 
ήττον δμως ήσαν φοβεραί κα ί φονικαί" τολμώ  δ ' εί- 
πείν δτι α ί σημεοιναί πολύκροτοι ναυμαχίαι δέν 
δύνανται ποσώς νά παοαβληθώσι πρός|τάς άρχαίας, 
ώς πρός τό πλήθος τών παρατασσομένων είςμα'χην 
άνδρών, καί τάς έπερχομένας καταστροφάς.

Περίεργον δ ’ ένταύθα φαινόμενον είναι τό  έξης, 
δτι ή διά τού ατμού ύπερτάτη άνάπτυξις τή ς ναυ-
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. τ ική ς δυνάμεως έπαναφέρει τόν νηίτην πόλ.εμον εις 
τό πρώτον αύτού άρχαιότατον σημεϊον. Καθότι, 
τούθ’ δπερ ό Θουκυδίδης θεωρεί ώς απειρίαν τής 
ναυτικής επιστήμης, τό  οίονεί έν θαλάσσφ πεζομα- 
χε ϊν , άνευ διά.-Λω ν  κ'αί ά> ασΤρο<ρώ>\ εις τούτ’ αυ
τό σήμερον μετά  τοσαύτας εκατονταετηρίδας διά 
τού άτμού έπανάγετα ι ή ναυμαχία, δύο τ ι  να νύν 
ώς Ιοικε κυρίως προτιθεμένη, τόν εις έμβολήν έ- 
πίπλουν καί τήν έφοδον. Δέν είναι δέ ποσώς άπί- 
θανον μή εις τό μέλλον είσαγάγωσιν αύθις καί τάς 
άρπαγας τώ ν αρχαίων καί τούς κόρακας καί τάς σι
δηράς χείρας. Οθεν δ ,τ ι ποτέ ό Αγησίλαος έξεφώνη- 
σεν, δτε ήκουσε τήν έν τα ϊς  ναυμαχίαις χρ ίσ ιν  τών 
καταπελτικώ ν βελών, α Λπόλωλεν άνδρός άρετά, » 
τούτο δυνάμεθα φρονώ καί ήμεϊς σήμερον νά έπα- 
ναλάβωμεν επ ί τής παρούσης τάσεως τού πολεμ ι
κού ναυτικού, καθ’ ήν έλαχίστην έξει ροπήν έν ταΐς 
μελλούσαις ναυμαχίαις,ή  κυρίωςκαλουμένη ναυτική 
τέ χν η  καί εμπειρία, δ ι’ ήν ώς έπιτοπολύ ένίκων μέ
χ ρ ι τούδε τούς άπειροτέρους τά  τέκνα τής Αλβίω- 
νος. Πρός άπόδειξιν δέ τού ανωτέρω λόγου, δτι 
ύπερέβαινον α ί ναυμαχίαι τών αρχαίων τάς καθ’ 
ήμάς ώς πρός τό  πλήθος τών παρατασσομένων άν
δρών, έξέστω ήμϊν έν συντόμω νά ϋπομνήσωμεν 
τά ς  κατά  θάλασσαν π ρ ώ τα ; τών Ρωμαίων απόπει
ρας, έν τώ  πρώ τω  αυτών πρός τούς Καρχηδονίους 
πολέμω , έξ ών δύναταί τις εϊκάσαι τ ά  μετά  ταύτα.
Οί Ρωμαίοι ώς φύσει χερσαίοι, πρό τών διενέξεων 
αυτών πρός τούς θαλασσοκρατούντας Καρχηδονίους 
« ούδ άφορμάς έσχον καθάπαξ ούδ επίνοιαν ουδέ
ποτε έποιήσαντο τή ς θαλάσση; » , ώς λέγει ό κρι- 
τικώ τατος Πολύβιος. Συγχρόνως δέ ήρξαντο καί 
νά σκέπτωνται περί θαλασσίας δυνάμεως, καί 
παρασκευάζονται ΐν’ άγωνισθώσι πρός τούς έκ 
προγόνων έχοντας τήν κατά  θάλασσαν ηγεμονίαν 
άδήριτον. ΐ ΐ  τύχη  δέ ώθησε τό πρώτον πρός τούς 
Ρωμαίους πεντήρη τινά Καρχηδονίαν, ναυαγήσασαν 
κα τά  τ ά  παράλια τής Βρεττίας, ήν συλλαβόντε; 
έχρήσαντο ώς τύπω καί ύποδείγματι πρός ναυπή- 
γησιν τού μέλλοντος στόλου αυτών. Κ ατά  ταύτην 
λοιπόν έναυπηγήΟησαν τό  4 8 5  κ. Ρ . έν μεγίστη 
σπουδή έκατόν τριάκοντα όκτώ πεντήρεις, φέρουσαι 
κ α τ ’ έλάχιστόν δρον 3 0 0 0 0  άνδρας. Η  ναυτική 
δέ αΰτη καθ’ έαυτήν μεγίστη παρασκευή ήν άπλούν 
ποοοίμιον μειζόνων έτ ι καί καταπληκτικωτέρων 
αγώνων, καθότι μ ετ’ ού πολύ τδ  έτος 4 8 9  —  490  
τριακόσιαι πριάκοντα πεντήρεις έχουσαι πλήρωμα 
ναυτικόν 9 9 0 0 0  άνδρας, καί φέρουσαι πρό; τού
το ι; 4 0 0 0 0  στρατόν, έξέπλευσαν πρός τήν Αφρι
κήν κατά  τής Καρχηδόνος. Ταύταις δ έ  άπήντησαν 
κατά  θάλασσαν 3 5 0  πεντήρεις τών Καρχηδονίων 
φέρουσαι εν έαυταΐς 1 5 0 0 0 0  άνδρας ναύτας καί 
στρατιώτας, « έφ’ οίς (λέγει αύθις ό Πολύβιος) ούχ 
οίον ά ν τ ις  παρών καί θεώμενος ύπό τήν όψιν, άλλά 
κάν άκούων καταπλαγείη τό  τού κινδύνου μέγεθος 
καί τήν τώ ν πολιτευμάτων άμφοτέρων μεγαλομε- 
ρίαν καί δύναμιν, στοχαζόμενος έκ  τού τών άνδρών 
καί τού τών νεών πλήθους. » Διακόσιαι έννενήκοντα

άρα χιλ ιάδες μ α χη τα ί συμπεσόντες τό τε  εις 8ν ή -  
γωνίζοντο έν θαλάσσρ ! II γιγάντειος δέ αυτή π ά 
λη, ή μεγίστη, ήν μ.έχρι τούδε ή άρχαιότης διηγω - 
νίσατο, έλαβε χώραν ύπό τ ό  Εκνομον δρος τή ς Σι- 

’ κελίας, έν ώ ήν τό  έπ ί βασάνοις διαβόητον φρού- 
I ριον τού Φαλάριδος, καί ό έτι μάλλον διαβεβοη- 

μένος χαλκούς τού τυράννου ταύρος. Κ αταστρα- 
φέντος δέ μ ε τ ’ ού πολύ σύμπαντος τού ρωμαϊκού 
στόλου ύπό τρικυμίας φρικαλέας παρά τάς άκτάς 
τή ς Καμαρίνης, διά  τήν άπειρίαν αυτών έν θαλάσ- 
βϊ), καί τών Καρχηδονίων παρασκευαζομένων τότε 
μάλιστα προθυμότερον, έντός τριών μηνών κατώ ρ- 
θωσαν ϊνα καταρτίσωσι νέον στόλον οί ΓΡωμαΐοι έκ 
διακοσίων είκοσι πλοίων συγκείμενον, καί άνήχθησαν 
εις Σνκελίαν τό έτος 49 7 . Προςθέντες δ έ μ ε τ ’ούπολύ 
έτερα 40  πλοία , τό  έπιόν έτος μετέβησαν εις τήν 
Αφρικήν. Εν τ ή  επιστροφή δέ τού στόλου τούτου 
παρά τό Πολύνουρον άκρωτήριον, περιπεσόντες χε ι- 
μώνι δεινώ άπώλεσαν πλέον τώ ν έκατόν πεντήκοντα 
πλοίων. Αί έπανειλχιμμέναι δέ αύται μεγάλαι κατα- 
στροφαί κα ί άπώλειαι άνδρών τ ε  καί πλοίων, μαρ- 
τυρούσαι τρανώ τατα  τήν  αλήθειαν, δ τ ι  στόλος καί 
ναύται δέν αυτοσχεδιάζονται, έκαμψαν πρός στιγ
μήν τό  άγέρωχον τών Ρωμαίων, περί τού χ_αρακτή- 
ρος τών όποιων ό σοφός ιστορικός λέγει ένταύθα 
καί τά δε , σχέσιν άμεσον εχοντα πρός τήν ήμετέραν 
ύπόθεσιν. a Καθόλου δέ 'Ρωμαίοι πρός πάντα  χρώ - 
μενοι τή  β ία , καί τό προτεθέν οΐόμενοι δείν κατ’ά - 
νάγκην έπιτελείν, καί μηδέν αδύνατον είναι τών 
σφίσι άπαξ δοξάντων έν πολλοί; μέν κατορ- 
θούσι δ ιά  τήν τοιαύτην ορμήν, έν τ ισ ι δ έ  προφα
νώς σφάλλονται, κα ί μάλιστα έν τοϊς κατά  θα'λασ- 
σαν" έπ ί μέν γάρ τής γής, πρός ανθρώπους καί τά  
τούτων έργα ποιούμενοι τάς έπιβολάς, τ ά  μέν πολλά 
κατορθούσι, δ ιά  τό  πρός τά ς παραπλήσιους δυνά
μεις χρήσθαι τή  βία" ποτέ δέ κα ί σπανίως άπο- 
τυγχάνουσι" πρός δ έ  τήν Οάλατταν κ α ί πρός τό 
περιέχον δταν παραβάλωνται καί βιαιομαχώσι, μ ε
γάλοι; έλαττώμασι περιπίπτουσι, Ó καί τότε καί 
πλεονάκις αυτοί; ήδη συνέβη, κα ί «υμβήσεται π ά -  
σχειν έως άν ποτε διορθώσονται τήν τοιαύτην τόλ- 

I μην καί βίαν, καθ’ ήν οϊονται δείν αϋτοϊς πάντα  
καιρόν είναι πλωτόν καί πορευτόν *. Πλήν μόλις 
ένίκησαν τήν κα τά  γήν έν Πανόρμω τής Σικελίας 
νίκην, καταργήσαντες τόν νόμον, καθ 3ν έμελλον 
τού λοιπού νά έχωσι μόνον 6 0  πλοία  δ ιά  τά ς  ά- 
νάγκας τού έν Σικελία στρατού, πάλιν κατεσκεύα- 
σαν ευθύς τά έτος 4 9 6  στόλον έκ διακοσίων πεν- 
τήρων, εις άς έπιβιβάσαντες καί τέσσαρας λεγεώ
νας, ήτοι 2 4 0 0 0  στρατόν, έπολιόρκησαν τήν πό- 
λιν τής Σικελίας Διλύβαιον. Ουτος δμως ό νέος 
στόλο; μ ετ’ αύτών τώ ν πληρωμάτων κατεστράφη 
τό  έπόμενον έτος ναυμαχώ·/ πρδς Καρχηδονίους, 
πρώτον μέν περί Δρέπανα, ε ίτα  δέ ενώπιον τού Λι- 
λυβαίου. Τέλος δ έ  νέα τ ις  τρικυμία έξ ολοκλήρου 
κατεπόντισεν δ ,τ ι έκ νέου οί 'Ρω μαίοι δ ι’ ακατα
λόγιστων αγώνων συνήνεγκον εις τήν θάλασσαν, 
ώστε έξ έκατονπεντήκοντα νέων άλλων πλοίων δύο
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μόνον έσώθησαν. Νύν δέ τό δεύτερον α3θις έψηφί- 
σαντο ϊναοί 'Ρω μαίοι ούδένα τού λοιπού κατασκευά
σ ω «  στόλον. Αλλ’ εις τό  επακρον τής οργής «- 
χθέντες όπό τής ύβρεως των Καρχηδονίων, πάσαν 
δηούντων /.α ί κατερηρ,ούντων την ιταλικήν παρα
λίαν, έ τ ι άπαξ άπεπειράθησαν τήν τύχην αυτών εις 
τήν  θάλασσαν* όθεν άνελπίστως αύθις έναυπήγησαν 
2 0 0  πεντήρεις, δ ι’ ών επ ί τέλους μετά  θυσίας ανή
κουστους καί αγώνας ύπερανθρωπίνους είκοσιτεσσά- 
ρων ολων ετών, κατώρθωσαν τό  έτος 5 1 3  τήν πρώ- 
την τού Λιβυκοΰ πολέμου ανακωχήν, άπολέσαντες 
πρός έπίτευξιν αύτής έκτός του πεζού στρατού καί 
τώ ν πολυαρίθμων φορτηγών πλοίων, 7 0 0  πεντήρεις 
κα ί 2 0 0 0 0 0  ναύτας! Οδτω κτώ νται οϊ άνθρωποι 
τήν έλέυθερίαν, καί τοιαύτας θυσίας α πα ιτεί ή εθνι
κή ανεξαρτησία καί δόξα!

Εν τώ  μέσω δέ τώ ν θλιβερών τούτων σκέψεων 
περί τής αρετής καί τών αγώνων τών άλλων εθνών 
υπέρ τής δόξης καί τού εθνικού αυτών μεγαλείου, 
αίφνης ήγέρθη ή καταβεβλημένη διάνοια έκ τού 
κρότου άλύσεως άγκυροβολούντος τινός ού μακράν 
ατμοκίνητου πλοίου. Χαρά δέ καί ελπίς αυθις διε- 
χύθη εις τήν ψυχήν μου, δτε άποβάντων τών πρώτων 
ναυτών εις τήν παραλίαν, άνέγνων έπ ί τής μελαί- 
νης ταινίας τώ ν σκιαδίων αΰτών τήν  λέξιν Σα.Ια-  
{ίΐη 'α ΐ Σκεπτόμεθα άρα, φ ίλτατε, ίνα έπαναφέρωμεν 
τήν πατρ ίδα  εις τήν άρχαίαν αυτής Σαλαμινομάχον 
δόξαν, άρχόμενοι από τώ ν ονομάτων τώ ν ιερών 
πλοίων τών προγόνων η μ ώ ν; Η  Σαλαμινία ναύς καί 
ή  Πάραλος ησαν δύο έκ τών άρχαιοτάτων τής πολι
τείας τών Αθηναίων πλοία , οίς έχρώντο πρός τάς 
δημοσίους χρείας* ώφειλεν όμως ό εύτυχής ονομα
τοθέτης ίνα προσθέσ-ρ εις τα ύτα , ά ντ ί έτέρου τινός 
ώς ή'κουσα τής Πανόπης, ή'τις οϋδέν έχει τό  ένδοξον 
ή ιστορικόν, εί μή δτι ήν τ ις  αυτη έκ τών πολλών 
Νηρηίδων, &ς προσεκάλεσεν έκ τού βάθους τώ ν θα
λασσών ή ©έτις, ή μήτηρ τού Αχιλλέως, όδυρομένου 
τάν θάνατον τού φίλου αυτού Πατρόκλου, ίνα μ ε τ’ 
αυτού συνθρηνήσωσι*

ϊ'ριροχλίον ο’ Λαιαξιν ο ί «ιοτιι* {λτ,ττ,ο
ή |« ’νη «ν βένΟενσιν ¿7.4; π χρ χ  τ τ ι -ρ ;  ·γ£ροντι 
χώ/.υσιν τ ' χρ  ί-ιττ» · θ ί ΐ ι  ο ί μ ιν  άμφχγίροντο 
π χ α χ ι  ίσα·, κατά βίνΟος άλο; Νηρτ,ίίις τ,πχί 
Λωρ\( καί ΙΙανο'κη καί ά-γακλιιτή Γαλάτ«;«, κλ.

ώφειλε, λέγω, καταλείπων εις τό  βένθος τή ς άλός 
τήν Πανόπην ν’ άνακαλέση εις τήν ζωήν τήν Αηλίαν 
ή Δηλιάδα, ήτις άναμιμνήσκει ήμϊν κα ί τόν Θησέα 
έπ’ αύτής εις Κρήτην έκπλεύσαντα, κα ί τάς τελευ
τα ίας έν δεσμωτηοίφ στιγμάς τού Σωκράτους, καί 
τάς ύψίστας περί αθανασίας ψυχής θεωρίας τού Πλά
τωνος έν τώ  Φαίδωνι. Τοιούτον δέ σέβας έφερον οί 
Αθηναίοι πρός τό άρχαιότατον τούτο λείψανον τής 
αρχαιότατης αΰτών ιστορίας, ώστε ού μόνον έπί 
τώ ν σωκρατικών έτ ι χρόνων διετηρεΐτο, άλλά καί 
άχρ ι Δημητρίου τού Φαληρέως οί Αθηναίοι διεφύ- 
λασσον αύτό, τά  μέν παλαίά  τώ ν ξύλων ύφαιρούν- 
τες, άλλα δέ άντί τώ ν πονούντων ισχυρά έμβάλ- 
λοντες καί συμπηγνύντες. Εχομεν δέ σήμερον έτι 
καί ήμείς τοιαύτην τινά  θεωρίν καί ίεράν τριήρη,

τό  μόνον έ τ ι σωζόμενον λείψανον τού θαλασ
σίου υπέρ έλευθερίας άγώνος, τήν γηραιάν Αθή
ναν, ήν όφείλομεν πάντω ς, εί τ ι  υπολείπεται έ τ ι έν 
ήμΐν έλάχιστον σέβας πρός τους πατέρας ήμών καί 
τά  ένδοξα αΰτών έργα, ίνα διαιωνίσωμεν διηνεκώς 
άνακαινίζοντες αύτήν, κα ί λαμπρύνοντες, καί κατα- 
κοσμούντες, καί λέγοντες πρός τά  τέκνα τών τέκνων 
ήμών* ϊδ ε  οί πατέρες ήμών έν αυτή « έβάλοντο 
φαενάν κρηπίδα έλευθερίας *! άπό τώ ν άφλάστων 
καί άκροστολίων αύτής ήκούεπο πανταχού ή λαμ
πρά καί μεγάλη βοή

Τί1 Παίοις Έλλτ,νων 
¿λιυΟίροϋτι πατρίοα, ϊλιυβιροΰτι οί 
ΠαΓοχς, -ρπαίχας, τ ι  πατρώων ίίη ,. 
βτχχς τ ι  προγίνων, νδν ύπίρ πάντων ά-[ών.

Ην ποτε γενική ίδέα, ό τι δύο μόνον ΰπήρχον 
α ί ίεραί τών Αθηναίων τριήρεις* άλλά νεώτεραι έ- 
ρευναι άπέδειζαν, δ τ ι έκτός τής Σαλαμινίας κα ί τής 
Παράλου ύπήρχεν έτ ι κ α ί ή ρηθεΐσα Δηλιάς* άπό δέ 
τών χρόνων τού μεγάλου Αλεξάνδρου, προσετέθη καί 
τετάρτη  Ιερά τριήρης ή ΑμωνΙς ή Αμωνιάς, καί έπ ί 
τών διαδόχων τού Αλεξάνδρου έτεραι τρεις ώνομά- 
σθησαν ίεραί, ή Αντιγονίς, ή Δημητριάς. καί ή Πτο- 
λεμαΐς. όπω ς δέ καί άν έχη τό περ ί τών ονομάτων 
τώ ν τριών τελευταίων τούτων πλοίων εποχής με- 
ταγενεστέρας, έν γένει τ ά  ονόματα, ά έφερον τά  
πολεμικά πλοία  τώ ν Αθηναίων έν τή  κλασική καί 
δημοκρατική έποχή, ησαν προσφυέστατα καί κ α 
ταλληλότατα , λαμβάνοντα τό  δνομα αύτών ώς έπ ί 
τό πολύ, είτε έκ τής φύσεως αύτού τού πλοίου, είτε 
έκ τού προορισμού καί τών έλπίδων αύτού. Ούτως 
αί έν Πειραιεΐ άνακαλυφθεϊσαι πολύτιμοι έπιγραφαί, 
παρέχουσιν ήμΐν έν άλλοις πολλούς καί τά  έξης 
ώραία άττικώ ν τριήρων ονόματα, π . χ .  Ανδραγα
θία, Αμώμητος, Α μιλλα, Αμυνόμενη, Παρθένος, Α- 
ξιονίκη, Απόβασις, Αύρα, Α κτίς, Α ιχμή, Δελφίνια, 
Βοήθεια, Δημοκρατία, Ελευθερία, Ν ίκη, Πετομένη, 
Προθυμία, Σωζομένη, Σώζουσα, Φερενίκη, Σώτειρα, 
Ν ικαρίστη κτλ.

Νύν δέ τέλος, φίλων μοι άριστε, καιρός ίνα διακό- 
ψωμεν πρός ώραν τήν διά  γραφής ήμών ταύτην 
διάλεξιν* διότι ή μέν έμή μνήμη ήδη άπέ/.αμε, 
τήν σήν δέ υπομονήν δέν θέλω νά εξαντλήσω. Σύγ- 
γνωθί μοι όμως τήν μακρηγορίαν ταύτην, δ ιότι ίσως 
ή παρούσα επιστολή είναι καί ή τελευταία άπό ταύ- 
της τής νήσου. Τις οίδε τάς τύχας καί τάς πεοι- 
πετείας ήμών έν τώ  μέλλοντι; ϊσως δέ ήν Θεός δι- 
δώ, καί άλλων τόπων φυσικάς καλλονάς, καί άλλων 
ανθρώπων ήθη καί βίους προσεχώς περιγράψομεν. 
α Ατέκμαρτος δέ ό πάς βίος, ούδέν έχων πιστόν 
πλανάται συντυχίαις* έλπίς δέ φρένας παοαθαρσύ- 
νει, τό δέ μέλλον άκοιβώς οίδεν ούδείς. ®εάς δέ 
πάντας έν κινδύνοις θνατούς κυβερνά. » (α).

Εν Πόρω, τήν 20  Αϋγούστου 1 8 5 9 .
"Ερρωσο  

Κ.. ΦΡΕΑΡΙ ΓΗ Ϊ.

(α ) Έν σ ιλ ίί. 4 1 7 , αττΧτ, ά , οτίχω προτιλ«υτ*ίω τον πο«κ- 
γουιιήου φιΑλαίίου άντί τοù ¡oçaX[Uvo’j  4μϊν άνά-[νω6ι Υ.μΓ».
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ

Π 1 Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι 0 1  ΕΝ  Ρ Ω Σ Σ ΙΑ .

Δύο μεγάλας ναυμαχίας άναφέρει ή νεωτέρα Ι
στορία, καθ’ άς πανστρατιά σχεδόν ή Χριστιανω- 
σύνη συνέρχεται κατά  Μωαμεθανών* ή έν Επάκτω 
πρώτη καί πολυθρύλλητος ταπεινοί κατά  θάλατταν 
τήν  αυθάδειαν τού Τούρκου, έκατόν εΐκοσιν έτη  πε
ρίπου μετά τήν άλωσιν Κωνσταντινουπόλεως* ή 
δευτέρα, υπό τ ά  τε ίχη  τού Νεοκάστρου συγκροτη- 
θεΐσα, επισφραγίζει τήν ελληνικήν ελευθερίαν εις 
τάς ημέρας μας. Καί σύμπτωσις αξιοσημείωτος! 
Αμφότεροι οί κατά  βαρβαρότητος ιεροί αγώνες ού- 
το ι τού πολιτισμού τελούνται εις τά  όδατα τής 
Πελοπόννησου, ό μέν ού μακράν τώ ν Δελφών, τού 
μαντείου δπερ τό πάλαι προεμήνυσε τού Ξέρξου 
τήν εντροπήν, ό δέ εις έποψιν τών όρέων, ό’που πρό 
τίνος 6 Τζαβέλλας, ό Καρατάσος, ό Καραϊσκάκης έ
στησαν τρόπαια ηρωικής καρτερίας, παρά τήν  νή
σον αύτήν, ένθα κείτα ι τό σώμα τού 'Γσαμαδοϋ.

Τήν έν Επάκτω ναυμαχίαν τ ις  τώ ν τότε συγ
χρόνων δέν έχαιρέτισεν ώς πρόδρομον άνεπισχετου 
καταλύσεως τών Οθωμανών; ¿πανηγύρισαν αύτήν 
όμοθυμαδόν πά ντα  τ ά  φύλα τής Ευρώπης, Ιταλοί 
τ ε  καί Ισπανοί, κα ί Γάλλοι, κα ί Α γγλοι, κα ί Γερ- 
μ,ανοί καί 'ΡώσσοΓ έξύμνησεν αύτήν παν γένος καί 
δόγμα χριστιανικόν, άπό Λιβανιού όρους καί Γεωρ
γ ία ς άχρ ι τών αποικιών τής πρό ολίγου άνακα- 
λυφθείσης Αμερικής. Πρός άνάμνησιν τής ενδόξου 
νίκης, ή Ενετία άνύψωσεν άνδρια'ντας καί ναούς* 
ή Νεάπολις, εις τιμήν τού ναυάρχου της, συνέστη- 
σεν ενιαυσίους ιππικούς αγώνας* ή Μ αδρίτη, ώς 
πρω ταγω νίστρια, ΰπεδέξατο βασιλική τή  πομπή 
τόν τουρκομάχον ήγεμονόπαιδά της, ό δέ Πάπας 
συνέταξεν επίτηδες ϋμνον ευχαριστήριον υπέρ τής 
τελείας τών Μωαμεθανών καταστροφής, 8ν έπέβα- 
λεν εις πάσας τά ς Εκκλησίας τής δικαιοδοσίας του. 
ΐϊρόδοτοι τού αϊώνος μεγαλορρήμονες περιέγραψαν 
λεπτομερώς τή ς ναυμαχίας έκαστον περιστατικόν* 
ποιήματα  παντοίου είδους έμεγέθυνον τού Σταυρού 
τ ά  νικητήρια* ένί λόγω, άγαλλίασις, καί χειροκρο
τήματα , καί εύφημήσεις αντήχησαν άπό περάτων 
έως περάτων τού έξηυγενισμένου κόσμου εις όόςαν 
καί κραταίωσιν Χριστού.

Αλλ’ ενώ ή Ευρώπη άφροντις έσκίρτα εις την 
λάμψιν τού καιομένου στόλου τώ ν Οθωμανών, καί 
κατεγίνετο  πλέκουσα στεφάνους πρός τούς κατά  τήν 
μάχην άριστεύσαντας, ή τύχη  τών ταλαιπώρων χρι
στιανών έν Ανατολή προέβαινεν έπ ί τό  χείρον. Οί 
Τούοκοι δέν έβράδυνον νά μάθωσιν δ τ ι, μεταξύ τών 
έν Επάκτω  συναθλησάντων, οί τολμηρότεροι, καί 
το ι μηδεμιάς μετασχόντες αμοιβής, ησαν Ελληνες, 
Κρήτες, Επτανήσιοι, Ηπειρώται κα ί Πελοποννησιοι 
κ α τά  μέγα μέρος, Οπό τά  σύμβολα τού Αγίου Μάρ
κου συνδραμόντες ώς έθελονταί. Εντεύθεν, τά  Δι-

βάνιον ώμοσεν δρκους τρομερούς κα τά  τού ελληνι
κού ονόματος* ή λύσσα τών κατακτητών έξετρα- 
χύνθη σφόδρα* πάλιν ή ΰπαρξις τής άπιστου  μεοί- 
δος τών υπηκόων άπέβη, ώς έπ ί Βαγιαζίτου, προ
βληματική. Inde lacrym œ ! Λρχεται τό νέον τής 
Ελλάδος μαρτυρολόγιον.

Τίς ό μή φρίττων έν τή  άναγνώσει τών ώμων ε
κείνων διωγμών, οίτινες οδτω μαστίζουσιν έπ ί 2ε- 
λήμ Β ' τό  ύπήκοον, ώστε φαίνονται έπαπειλούντε; 
τού χριστιανικού πληθυσμού τήν σωτηρίαν ; Εις 
τάς αποφράδας έκείνας ήμέοας, ας έξεικόνισε μέν 
έπιτετηδευμένως ό φιλότουρκος Λαμαρτινος, άλλ 
ών τό  πένθος είσέτι δέν κατέδειξεν αυτοπαθής κά
λαμος ελληνικός, ζωή, τ ιμ ή , ελευθερία, περιουσία, 
τέκνα παντός υπηκόου, μή όμολογούντος τόν Μωά
μεθ, άφέθησαν εις λεηλασίας πειρατών, εις τήν ορ
γήν θρησκομανών βεζυρών, εις τήν απληστίαν τών 
πασσάδων, εις τήν θηριωδίαν ίανισσάρων, οίτινες, 
πλήν τής μορφής, ούδέν είχον ανθρώπινον* παρεδό- 
θησαν άδιακρίτως, τή  μαρτυρία αύτών τών παρεπι- 
δημούντων πρέσβεων, εις τήν διάθεσιν φρενοπληγος 
συρφετού. Ούαί τότε πρός όν τινα  δέν προσεποιήθη 
δυσμένειαν κα τά  τών Φράγκων, άλλ άπετόλμησε 
νά  φαιδρύνρ τήν δψιν έπ ί τή  αγγελία  τή ς νίκης 
αύτών! ί ΐ  Οπόκρισις, μετά  δέ τής ύποκρίσεως ή 
αναπόφευκτος τού ήθους χαμέρπεια, έβύθισαν έκ- 
τοτε μάλλον έπ ί μάλλον τόν εθνικόν χαρακτήρα 
τής βασιλευούσης εις τήν δουλοπρέπειαν, δ ιότι έν- 
ταύθα μάλιστα έξερράγη φόβος καί τρόμος. Ε π ί
σκοποι καί προύχοντες έκαρατομήθησαν είς τάς φύ
λακας, πλήθος ύποπτων, άνευ δ ιαταγής άνωτέρας, 
έσφάγησαν έν τα ϊς οίκίαις τω ν, έκ δέ τώ ν ήμετερων 
οϋκ ολίγοι, πρός άποφυγήν θανάτου, ήναγκάσθησαν 
νά έξομώσωσι τά  πάτρ ια , όσάκις δέν προέφθασαν 
νά δραπετεύσωσι πανοικεί, οί μέν είς τά ς  άπω τε- 
ρας τώ ν έπαρχιών, οί δε είς Ούγγοίαν, ή Αεχίαν, 
ή Μόσχαν.

Αλλά τραχύτεοος Ι τ ι  προβαίνει έπ ί Αμουράτ Γ ' 
ό διωγμός. Προτροπή τού μουφτή, τού χότσα καί 
τώ ν καδιασκέρων, ό Σουλτάνος διατάσσει νά μετα- 
βληθώσιν είς τ ζα μ ί α πάντες οί ναοί τής Κωνσταν
τινουπόλεως, ορθόδοξοί τ ε  άμα καί λατινικοί, ΐίρ- 
ξατο δέ ό άλιτήριος τής έκτελέσεως τού σχεδίου 
του άπό τής εκκλησίας τού πατριαρχείου, προφα- 
σισθείς, ότι τά  παοά τού κατακτητοΰ παραχωρη- 
θέντα το ίς  Ελλησι δικαιώ ματα ή'ρμοζον μέν εις 
χρόνους, έ'τε ή πρωτεύουσα, έρημος ούσα διά  τήν 
άπόδρασιν τώ ν έγκατοίκων, ε ίχε χρείαν πληθυσμού, 
νύν δέ, τής μωαμεθανικής μερίδος ήδη πολλαπλα- 
σιασθείσης, προνόμια τοιαϋτα άπέβαινον περ ιττά , 
εί μή  καί έπιζήμια. Τή αύτή βεβηλώσει κατεδ ι- 
κάσθησαν καί τρεις ναοί λατινικοί, ό τού Αγίου 
Φραγκίσκου εις Γαλατάν, ό τής Αγίας Αννης, καί 
ό τού άγιου Σεβαστιανού, έωσοϋ ό πρεσοευτής τής 
Γαλλίας δωροδοκήσας τόν μουφτήν, δ ιά  χρυσής 
κλειδός πάλιν ήνοιξεν αυτούς. Τήν επιούσαν τού σφε- 
τερισμού Κυριακήν, δ πρεσβευτής, ύφ’ άπάντων τών 
ομογενών του παρακολουθούμενος, ηλθεν έμπροσθεν
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τ ι ς  έτ ι κεκλεισμένης εκκλησίας, καί κρούσας τάς 
θύρας. ανέκραξε τό ιερόν "Α ρ α ζε πν .Ιας ά ό ο υ ! Αί 
πύλαι άνεώχθησαν, χλευαζόντων όμως καί κ α γχα - 
ζόντων τω ν περιεστώτων όθωμανών.

Ταραχθείς δ απροστάτευτος κλήρος τής ήμετέρας 
Εκκλησίας επ ί τοιαύτ·/] αύτοκοχτοοικ^ διαταγή , 
καί τά  χείρονα ό πατριάρχης Ιερεμίας κατά του 
ποιμνίου προαισθανόμενος, έσπευσε νά προσφυγή εις 
την  μεσιτείαν των δύο πρέσβεων τής Γαλλίας καί 
Αυστρίας, προϋποσχόμενος οίανδήποτε θυσίαν χρη 
ματικήν, αν ή διατεταγμένη βεβήλωσις άνεστέλ- 
λετο. Αλλ’ ούτοι, έπιδιώκοντες άλλα συμφέροντα, 
μάλλον ίσως έπεικτικά , καί πρδς τΐ,ν εαυτών έντο- 
λήν συμφωνότερα, άπεποιήθησαν νά  προσφέρωσι τώ  
Πατριάρχη τή,ν παραμικρά·/ συνδρομήν. Εις τίνος 
φίλου την μεσιτείαν οφείλεται ή άναστολή; Τούτο 
μένει άγνωστον. Σημειούμεν δμως περί τήν εποχήν 
ταύτη,ν δύο εκτάκτους ρωσσικάς πρεσβείας εις Κων- 
σταντινούπολιν, έτ ι δέ τήν μετάβασιν έπισκόπου 
τινάς Ελλτ,νος από Πελοπόννησου εις Μόσχαν παρά 
τώ  Τσάρω, πρός συλλογήν δήθεν ελεών, ίσως υπο
κινηθείς ό ομόδοξος μονάρχης διά  μυστικής άπο- 
στολής, καί προϊδών τόν επικείμενον όλεθρον τού 
ανατολικού δόγματος, ω συνηρμόζετο καί ή σωτη
ρία τής ρωσσική,ς Εκκλησίας, έτάχυνε νά πέμψη, 
ικεσίας πρός τόν Σουλτάνον υπέρ τή,ς διατηρήσεως 
τών προτέρων ψηφισμάτων τού κατακτητού. II 
ΰπόθεσις θέλει φανή πιθανωτέρα όταν προσθέσωμεν, 
ότι μεσολαβήσει τού Τσάρου, βέβαια επ ί τιν ι προσ- 
δοκωμένη άνταμοιβή χαριζομένου πρός τόν Αμου- 
ράτη.ν, οί Τάρταροι τή,ς Κριμαίας δέν ελαβον τότε 
μέρος υπέρ τών Περσών εις τόν τή,ς Τουρκίας πόλε
μον' έτ ι δέ μάλλον ενισχύει τήν εικασίαν μας ή π α - 
ρατήρ'ησις, ό τι ή περί ής ό λόγος πρεσβεία προη
γε ίτο  ολίγων τινών μηνών τή,ς άναστολής, ή τις, έάν 
δέν άπατώμεθα, συνέβη μετά  τή,ν εξωσιν τού ίερε- 
μίου, καί επ ί τής π ατρ ιαρχεία ; τού Μητροφάνους 
Καισαρείας, έν έτει 1 5 8 1 .

Τό έπόμενον έτος μεγάλαι καί πολυδάπανοι έτοι- 
μασίαι έγένοντο εις τό τή,ς βασιλευούσης ίπποδρό- 
μιον. Προτιθέμενος ό Αμουράτ νά τελέση τού δια
δόχου του τήν περιτομήν, έφιλοτιμήθη νά ύπερβή, 
εις ανατολικήν μεγαλοπρέπειαν κα ί αύτά τά  παρα- 
δοξώτερα πλάσματα τή,ς άραβικής φαντασίας. Αν ό 
ματαιόσπουδος επέτυχε ν’ άμαυρώση περί τή,ν έκτέ- 
λεσιν τούς μύθους τής Χ αλιμάς, περιγράφοντας τά  
τεράστια τή,ς αύλή,ς τών Καλιφών, τούτο πρός ή,μάς 
άδιάφορον. Οί πολυπραγμονούντες τών άναγνωστών 
μ α ς άς διατρέξωσι τή,ν διεξοδικήν τής τελετής εκεί
νης σκηνογραφίαν έν τώ  Λ θ ' βιβλίω  τή,ς οθωμανι
κής ιστορίας τού Χαμμέρου, καί άς θαυμάσωσιν έν 
αύτφ τό  δημιουργικόν καί φιλόκαλον τού Τούρκου. 
Τό δε μόνον στενάζοντες όφείλομεν, τό καθ’ ή,μάς, 
ν' άναφέρωμεν έξ όλου τού δράματος εκείνου, ότι ή 
πανήγυρις διήρκεσεν επ ί πεντήκοντα δύο ημέρας, 
καί ό τι καθ’ έκάσττ,ν, πρός άπαρτισμόν καί συμ- 
πλήρωσιν τής εορτής, Ελληνες καί Αλβανοί, υπέρ 
τοός εκατόν, έκόντες άκοντες παρεδεξαντο τόν Ισλα
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μισμόν, άποκαλύψαντες τή,ν κεφαλήν, καί άνυψώ- 
σαντες τόν δείκτην, ώς άν έζήτουν, ουτω πράττον- 
τες, νά συμμεθέξωσι τή,ς τού βασιλόπαιδος περιτο
μής. Μαρτυρούσι τό γεγονός πλεΐστοι όσοι Πίνδαρο·, 
τιαροφόροι τής εποχής, διαδραματίσαντες τά  τής 
πανηγύρεως. ίΐσ τε , έάν αί πηγα ί, ένθα ήντλτ,σεν ό 
γερμανός ίστοοικός τήν ΰλην τή,ς περέγραφής, τ,ναι 
αξιόπιστοι, έξακισχίλιοι περίπου ορθόδοξοι χρ ισ τια 
νοί έτούρκευσαν κατά μόνην ταύτην τήν .τερίστασιν, 
εις έπικόσμησιν τή,ς περιτομής τού διαδόχου.

Παρευρέθτ,σαν έν τή  έορτν; προσκεκλημένοι οί 
πληρεξούσιοι πάντων τών υποτελών ήγεμόνων, οί 
τώ ν Βοϊβοδών τή,ς Μολδαυΐας καί Βλαχίας, οί τού 
Ψες, τού Μαρόκου, τής Τύνιδος, καί ετέρων άντι- 
βασιλειών' άλλά, τό σκανδαλώδες, έσέμνωσαν διά 
τής παρουσίας τω ν τήν βαρβαρικήν τελετήν καί 
πρέσβεις χριστιανικών πολιτειώ ν, οίον ό τή,ς Λεχίας, 
ό τή,ς Αύστρίας, κα ί ό τή ς 'Ραγούζης, οιτινες, ώ; 
έθος ήν, υπό τά πρόσχημα δώρων βαρυτίμων, προσέ- 
φερον τώ  Σουλτάνω τόν παρά τούτου προσδοκώμενον 
φόρον. Τρεις μόνοι τώ ν Ευρωπαίων ήγεμόνων άντι- 
πρόσωποι δέν παρευρέθησαν' ό τής Γαλλίας, προ- 
οασισθείς άναξιοπρεπή τινα  ανωμαλίαν έν τγ  προσ- 
διωρισμένη έθιμοταξία τής πομ-πή,ς' ό τής Αγγλίας, 
καθόσον ή πολιτεία  αυτη δέν εϊχεν είσέτι τακτικόν 
πληρεξούσιον παρά τρ  Τψηλή, Πύλη, καί έπ ί τέλους 
ή 'Ρωσσία, ή τις, ώ ; φαίνεται, εύλογον δέν έκρινε 
νά τίμηση έπισήμως διά  τού πρέσβεως της τάς άν- 
ιέρους πράςεις μωαμεθανικής τελετής.

Τό άπερικάλυπτον καί επ ιδεικτικόν τού προση
λυτισμού, έκτελεσθέν μετά  θεατρικής πομπής έν τώ  
ίπποδρομίω αύτώ, όπου δύο προηγούμενοι πολιτι
σμοί συνή,λθον καί συνεμάχησαν πρός διάδοσιν τού 
χριστιανικού κηρύγματος, τό δέ βαρύτερο·/, έκτε
λεσθέν έν τή, παρουσία τή,ς περιβόητου Σουλτάνας 
Βάφας, ϊταλίδος τό γένος, καί εύνοουμένη; το& Α
μουράτ, ήτις έν πολλαϊς περιστάσεσιν ϋπερησπίσθη 
τούς ομοθρήσκους της χριστιανούς, έτ ι δέ εις εποψιν 
τριών πληρεξουσίων, πρεσβευόντων τό δόγμα τό  λ α 
τινικόν, τό  άπερικάλυπτον, λέγομεν, τοιούτου προσ
ηλυτισμού κατετάραξεν, ώς εΐκός η,ν, πάσαν όρθό- 
δοξον καρδίαν, ένέπλτ,σε τρόμου τή,ν Εκκλησίαν μας. 
Αδηλον τ ί  συνεβουλεύθησαν έν άκμή τοιαύτγ, οί ίε- 
ράρχαι μας, καί τίνα  ελαβον μέτρα μυστικά πρός 
περιστολήν τής συμφοράς, δ ιότι βεβαίως δέν έμει
ναν άπρακτοι. Εν τούτοις άναγινώσκομεν, ότι μετά 
παρέλευσιν όλίγων μηνών άπό τή,ς περιτομής τού 
ΐβραήμ καί τή,ς ύποκινηθείσης αποστασίας, ήγουν 
τό 1 5 8 4 , ε ϊτα  δέ καί τό 1 5 8 5 , δύο ρωσσικαί δια- 
πρεσβεύσεις η,λθον εις Κωνσταντινούπολιν μ ε τ ' επ ι
στολών καί δοιρων πρός *όν Σουλτάνον, παρά τού 
τότε ήγεμονεύοντος θεοδώρου έξαποσταλεΐσαι. Καί 
6 μέν πρώτος τώ ν πληρεξουσίων τού Τσάρου, ό Βλα- 
χώ β, διήγγειλεν, ότι ή 'Ρωσσία άπεποιεϊτο νά πέμ- 
ψη πρός τόν βασιλέα τώ ν Περσών τάς επικουρίας, 
άς ούτος κατά Τούρκων έπιμόνως έξητεΐτο, έξέ- 
φοασε δέ συγχρόνως τήν επιθυμίαν, κ έλαβε τή,ν 
άδειαν, νά έπισκεφθφ τούς Αγίους Τόπους, ΐνα έρευ-

νήση, πού καί πώ ς ό πατριάρχης έδαπάνα τά  ελέη 
τής πατρίδος του.

0  δέ δεύτερος τών πρέσβεων ήλθε παρά τώ  Α- 
μ.ουράτ/ι εντεταλμένος σπουδαιοτέραν άλλη,ν τινά 
εντολήν. Περί ταύτης θέλομεν πραγματευθή, άνέτως 
παρακατιόντες' επειδή, εκτός ότι ή δευτέρα τώ ν ά- 
ναφερομένων τούτο»·/ διαπρεσοεύσεων παρέχει τή,ν 
κυρίαν αφορμήν εις τήν δε τή,ν διατριβή,·/, άλλά, 
ποός κρείττονα τώ ν επομένων ευκρίνειαν, έπάναγ- 
κες κρίνομεν έ’τ ι  νά προτάξωμεν σύντομον έκθεσιν 
τώ ν έν Μόσχα συγχρόνως διατρεχόντων, τή,ν υλη,ν, 
(ένιαχού δέ καί τή,ν φράσιν), έοανιζόμενοι έκ τή,ς 
ρωσσικής ιστορίας τού Καραμψίνου, ή,ν νεο»στί μετ- 
ήνεγκεν εις τή,ν ήμετέοαν ό Κ. Κροκιδχ; (α).

II ιστορία τής "Ρωσσίας κατά τή,ν περίοδον ταύ- 
ττ,ν είναι θυελλώδης καί1 άστατος. Εν τώ  ύποκει- 
μένω χρόνω Ιωάννης ό Τ ύ ρ α η ο ς , ή κ α τ  άλλους ό 
Τ ρομερός  άπεβίου, παρασκευάζω·/ τούς πεσσούς, ό
πω ς παίξν, τό ζατρίκιον' άνέβαινε δε εις τόν θρό
νον ό υιός αύτού Θεόδωρος, άνήρ ευσεβέστατος μέν, 
ίσως δέ καί φιλόπατρις, όμως καχεκτικός τήν φύ- 
σιν, άσθενή,ς δέ τό ήθος, άλλά καί τόν νούν ασθενέ
στερος, διό μάλλον ένη,σχολημένος εις τάς πνευμα
τ ικ ά ; ασκήσεις, καί τή,ν σωτηρίαν τή,ς ψυχ ής αύτού, 
ή εις τάς πολύπλοκους φροντίδας τή,ς διοικήσεως, 
·?,ν ένόμισε παιδιόθεν δευτερεύουσαν άσχολίαν. 0  
0εόδο>ρος, 8ν αύτός ό πατήρ του εΐωθε ν άποκαλή 
άσθεγΐ] τό  ζε σώμα χα'ι τ φ ·  ¡¡τνχηγ, διή,γε βίον ό- 
λως μοναστικόν, βίον άξιον τών μεσαιωνικών Συνα- 
ξαρίων. Τό ημερολόγιό·/ του είναι άρκετά περίεργον. 
Εγειρόμενος πάντοτε τή,·/ τετάρτ/,ν ώραν τής πρωίας, 
άνέμενε τόν πνευματικόν εις τόν κοιτώνα, μεστόν 
εικονισμάτων, καί νυχθήμερον ύπό λαμπάδων πε- 
ριαυγαζόμενον. 0  πνευματικός έπορεύετο μετά Σταυ
ρού, ευλογίας κ α ί ηγιασμένου ΰδατος, έ τ ι δ έ  μετά 
τή,ς είκόνος τού άγιου, 0ν έπχνηγύριζεν ή, εκκλησία 
τή,ν ημέραν εκείνην, ό.κυριάρχης προσεκύνει μέχρις 
εδάφους, προσηύχετο μεγαλοφώνως ύπέρ τά  δέκα 
λεπτά , ε ίτα  δέ μετέβαινεν εις τό δωμ,άτιον τής συ
ζύγου, όπως άπέλθρ μ ε τ ’ αότή,ς εις τόν όρθρον' 
έπανελθών δε, έκάθητο έπ’ άνακλίντρου έν τ ιν ι δω- 
ματίω  μεγάλω , όπου οί οίκειότεροι τών αύλικών καί 
μοναχών έχαιρέτιζον αυτόν' τήν δέ έννάτην ώραν 
άπή,ρχετο εις τή,ν λειτουργίαν, καί τή,ν ένδεκάτη,ν 
ν,ρίστα. Μετά ταύτα  έκάθευδεν έπ ί τρεις ώρας, έ
π ε ιτα  άπήρχετο εις τόν εσπερινόν, πάντα  δε τόν 
επίλοιπο·/ χρόνον μέχρι δείπνου, διήγε μετά  τής 
Τσαρίνης, τών γελωτοποιών καί νάνων, τερπόμενος 
εις τά ς σχηματοποιΐας των, ·?, άκούων άσματα, ί, 
ενίοτε θαυμάζων τά  έργα τών λ'.θοπωλών, τώ·/ χρυ- 
σοχόων, τών ποικιλτών καί ζωγράφων. Τή,ν νύκτα, 
παρασκευαζόμενος εις ύπνον, πάλιν προσηύχετο μ ε
τ ά  τού πνευματικού, καί δέν κατεκλίνετο ή λαβών 
τή,ν ευλογίαν αύτού. Πλή,ν δέ τούτων, άπαξ τής έ-
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βδομάδος έπεσκέπτετο τ ά  περί τή,ν πρωτεύουσαν 
μοναστήρια, κα ί μόνον κατά  τάς έορτασίμους ημέ
ρας έξήρχετο έπ ί Θήραν άρκτων. Τότε, οί έχοντες 
αναφοράς νά εγχειρίσω σι·/ αύτώ έσπευδον εις άπάν- 
τησίν του- άλλ’ ούτος, αποφεύγω·/ τίμ · χοσμιχ:)γ 
μ α τα ιό τη τα  χα'ι ά ν η σ υχ ία χ ,  άπέστρεφε τό  πρόσω- 
πον, καί παρέπεμπε τούς ίκέτας πρός τόν γυναικα
δελφών του.

Ούδέν έπιτηδειότερον τού ή,μερολογίου τούτου 
πρός είκονογράφησιν κα ί τή,ς εποχής εκείνης, καί 
τού χαρακτήρος τού Θεοδώρου συγχρόνως. 6  μ α - 
λακογνώμων υιός τού τυράννου, δ ιη γείτα ι ό έξοχος 
τής 'Ρωσσίας ιστορικός, βαρυνόμενος τή,ν άρχή,ν, έν
τρομος δ ’ έκ τή,ς στάσεως, καί συνορών τήν άνάγ- 
κην αύστηρότητος πρός τή,ν κοινήν ευημερίαν, άλλά 
στερούμενος άγχινοίας καί σταθεοότητος, έζή,τησε 
πλέον τ ι  τού συμβούλου, ή τού βοηθού" έπεθύμησε·/ 
άνδρα ικανόν, πρός ον ν άναθέσνι άπαν  τό  βάρος 
τή,ς κυβερνήσεως . . . .  Προσανετέθη τώ  σπουδάρχ/ι
Βορίσ/ι, άδελφώ τή,ς αγαπητής γυ να ικ ό ς.............. Ο
επιφανής ούτος άνήρ ήκμαζε τότε κατά  τάς φυσικάς 
καί ψυχικά; δυνάμεις, άγιον τό τριακοστόν δεύτερον 
έτος τή,ς ή,λικίας' καί υπερέβαλλε μέν πάντας τούς 
μεγιστάνα; κατά  τή,ν μεγαλοπρεπή, ιδέαν, τό  προστα
κτικόν ήθος, τή,ν οξύνοιαν, βαθύνοιαν καί ευγλω τ
τία ν , όμως έστερεΐτο αρετή,ς. ΕπεΟύμει εγίνωσκε 
νά εύεργετή, άλλά μόνον εκ φιλοδοξίας καί φιλαρ- 
χ ία ς ' έβλεπε δέ τή·/ αρετήν οϋχί ώς σκοπόν, άλλά 
μόνον ώ ; μέσον επ ιτυχ ία ς τού σκοπού. Ε ί έγεννάτο 
έπ ί θρόνου, κατελέγετο έν το ί; άρίστοι; βασιλεύσιν, 
άλλ έγεννήθη υπήκοος μετά  πάθους άχαλινώτου 
πρός τό δεσπόζειν, καί ανίκανος νά ύπερνικήσ/ι 
τούς πειρασμούς, όπου τό κακόν έφαίνετο ωφέλιμον, 
σΔιό ή κατάρα τών αιώνων κατασιγά  έν τή, ιστορία 
τή,ν ευδοξίαν τού Βορίσν) Γοδουνβό.»

Εί τ ις  προύτίίετό ποτε νά παραλληλίσει τά  έν 
τή, περικοπή ταύτγ, συντόμως μεν, άλλ’ εϋρώστω τή, 
χειρί διαζωγοαφούμενα πρός τά  πρόσωπα κ α ί τά  
ήθη άλλου τινός γένους καί άλλης χώρας, δυσκό- 
λως ήθελεν εύρεϊ δ ιά  τή -/ παραβολ.ή,ν Λύλή,ν καταλ- 
ληλοτέραν τή,ς βυζαντινής, άπό Σταυροφόρων καί 
μετέπειτα , καθόσον μάλιστα ή Αύλή τή,ς Μόσχας, 
άπό άλώσεω; Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Πέτρου 
τού μεγάλου, ούδέν άλλο φαίνεται, ή, συνέχεια φυ
σική, καί οίωνεί μετάθεσις τή,ς τών Παλαιολόγων 
αύλής. Π μοναρχία τού Κωνσταντίνου έγένετο πρός 
τό γένος τών Ρουρίκων τύπος καί υπογραμμός. Καί 
τώ όντι, όποία όμοιότης εθίμων, πράςεων, θεσμών, 
πολιτική,; διαγωγής ! Τριών εκατονταετηρίδων ά- 
πόστασις δέν επιφέρει τή,ν έλαχίστην διάκρισιν ά- 
ναμέσον δύο προσώπων ετεροεθνών, ώσαύτως θορυ- 
βτ,σάντων καί τή,ν πατρίδα τω ν , καί τόν αιώνα, 
έν ώ έζησαν, τού Γοδουνόβ, δηλαδή, καί του αύ- 
τοκράτορος Μ ιχαήλ, καθιδρυτού τή,ς δυναστείας 
τών Παλαιολόγων έν Κωνσταν-ινουπόλει. II αύτή 
παρ’ άμφοτέροις ακόρεστος σπουδαρχία καί φιλοδο
ξία , συνηρμοσμέναι πρός θαυμασίας άρετάς, πρός 
έξοχον ά/δρίαν, πρός ήθος γενναίο·/ κα ί μεγαλεπή-
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βολον" ή αυτή κρυψίνοια καί ψευδοευλάβεια περί
τον μακρομηχάνευτον τής βασιλικής εξουσίας σφε- 
τερισμόν" αυτά εκείνα τ ά  στυγερά έγκλημα τα πρό 
τής άναβάσεως, αύταί δ’ ώσαϋτως αί μετάνοιαι καί 
πάνδημοι συντριβαί μ ετά  τήν στέψιν. Φύσεις άμ- 
φότεραι, δυσδιορίστως συγκεκραμέναι χαμερπεία  
καί μεγαλοφυΐα, συμπεουρμέναι παραδόξω; πως αύ- 
ταπαρνήσει τ ε  καί έγωϊσμώ, τάς όποιας ή στάθμη 
τώ ν νεωτέρων επαναστάσεων άπέοαλενήδη τής π ο 
λιτικής σκηνής, καί έξώρισεν ώς ανωμαλίας, ασυμ
βιβάστους πλέον πρός τά  καθεστώτα, εί; τήν τρ ι
κυμιώδη του παρελθόντος θάλασσαν" άνδρες αινιγ
ματώ δεις, ζημιώσαντες μέν τήν  εαυτών ψυχήν, λαμ- 
πρύναντες ό'μο>ς τόν θρόνον, 2ν έξιδιάοθησαν, άν
δρες, ένί λ ό γο , τούς οποίους ή ιστορία άγνοεΐ πώς 
νά παραστήση, μόνη δέ ή θεία δίκη θέλει εξελέγ
ξει έν ήμερα κρίσεως.

Ιστορία! 0 /  σχετικόν, ούχί απόλυτον, καθά δέ 
τοιούτο, υποκείμενον καί αυτό μετά  τών λοιπών άν- 
θρωπίνων εις τό άστατου τών προλήψεων. Μετρού- 
μεν συνήθως τού; μεγάλους άνδρας τώ  κοινώ καί 
χυ δα ίο  πήχει τ ή ; ηθικής" άλλα, καθ’ τμά ς, οί έ
ξοχοι νόες, οί άναμορφωταί έθνών, οί διάσημοι νο- 
μοθέται, ή σοφοί, η στρατηγοί, όσοι, ένί λόγω, τήν 
εαυτών πατρ ίδα  προβιβάσαντες, ήγειρον ύπεράνω 
τού πλήθους τήν κεφαλήν, ούτοι τυχόντες αναστή
ματος προφερους, εις άλλ α προφερέστερα μέτρα δ ι 
καιω ματικάς υπάγονται. Αλλως, ή Ιστοριογραφία, 
θρέμμα οιλ.οσοφίας, στενουμένη έν τή  βασάνω τής 
πραγματικότητος, αποβάλλει τάς ιδανικά; αναλο
γίας της, καί αποβαίνει σχήμα γεωμετρικόν. Τί 
ώφελοΰσιν έπί τού θρόνου τ ά  ιδ ιω τικά  προτερήμα
τα , χωρίς φιλοδοξίας, τόλμης, μεγαλοφυΐα; ;  Τό 
καθ ήμάς, βδελυττόμεθα έξ όλης ψυχής τήν άσκο- 
πον ώ μότητα Ιωάννου του τυράννου, άλλ’ άντί τών 
ταπεινών αρετών τού Θεοδώρου, προτιμώμεν τά  
ελαττώ μ ατα  τού Γοδουνόβ. Α ί αρτιγενείς κα ί α 
μόρφωτοι κοινωνίαι, κατά  τήν πρός τό  μ-έλλον οδοι
πορίαν, χρήζουσιν άνδρών δραστήριων, καινοτό- 
μων, φιλοταράχων, χρήζουσιν αρχηγών θρασυμη- 
χάνων μάλλον, ή εστεμμένων μηδενικών, διότι τά  
γένη, καθώς ό άνθρωπος, δέν προάγονται άπό 
μιάς εις άλλην ηλικίαν, χωρίς σφαδασμών, καί τ ί
νος πυρετώδους οργασμού. Ο /α ί πρός τό παοελθόν, 
άν έδικάζομεν τά  μεγάλα πρόσωπα τής ιστορίας, 
ύπολογίζοντες ακριβώς τάς παρεκτροπάς καί τά  
αμαρτήματα  αυτών ! Η  Α γγλία  ήθελε παραιτηθή 
τού κατακτητού της Ούϊλλέλμου, ή Γαλλία τού Πε- 
πίνου της κα ί τού Βοναπάρτου, ή νεωτέρα Ελλάς 
τώ» Αρματολών αυτής. Καί όμως, ή Α γγλία  ο 
φείλει τό  σημερινόν πολίτευμά της πρός τόν τυχο
διώκτην κ α ί καταδιώκτην εκείνον Νορμανδόν, ώς ή 
Γαλλία χρεωστεϊ τήν σωτηρίαν της πρό; τόν τυχο
διώκτην τής Κύρνου, ώς οί Ελληνες ήμείς, έπικαρ- 
πούμενοι τά  προϊόντα τού άγώνος, μακαρίζομεν 
τούς πρωταθλητάς, παρασιωπώντες έν τώ  μνημό
συνό» ΰποπτά  τινα προηγούμενα τής βιογραφίας των.

Ó Γοδουνόβ άνέλαβε τήν άπόλυτον κυβέρνησιν

τής 'Ρωσσίας, ζώντος ε τ ι τού δεισιδαίμονος γα μ 
βρού του, όστις, τέρψεις άφίσας καί συμπόσια, π ε 
ριόδευε πεζή ιός ταπεινός προσκυνητής άπό μονής 
εις μονήν, καί τόν βίον κατηνάλισκεν εις καλογη- 
ρΐκάς ασκήσεις. Εν τούτο ι;, ή φήμη τής τού Τσά
ρου ύπερευλαβείας, διελθούσα τήν Ανατολήν, άνε- 
πτέρωσε τήν καρτερίαν λαών καί ήι^εμόνων όρθοδό- 
ξων, ύποπεσόντων ήδη εις τόν οθωμανικόν ζυγόν, ή 
έν ακμή κινδύνου διακειμ.ένων. Αί ελπίδες τώ ν π ι
στών έστράφησαν όλαι πρός Μόσχαν, ιός πρός μ ό 
νην άγκυραν σωτηρίας, ο Επέστη φοβερός τή  χρι
στιανοσύνη καιρός, έγραφε διά  τούτο πρός τόν 
Θεόδωρον καί ό ’Αλέξανδρος, βασιλεύς τής Γεωρ
γίας, καιρός φοβερός, δν προεΐδον άνδρες θεόπνευ
στοι. Ημείς οί ομόθρησκοι αδελφοί τών 'Ρώσσων 
στενάζομεν ύπό τούς άσεβεϊς" σύ δέ μόνος, όρθόδοξε 
κυρίαρχα, θέλεις σώσει τήν  τ ε  ζωήν καί τά ς ψυ- 
χ ά ; ημών. Εγώ  τε καί τά έθνος μου προσκυνού
με·/ σε μεχρις εδάφους, αΐτούμενοι ίνα ώμεν σοί εις 
αιώνας αιώνιον ! » Αύτά δε ταύτα , ώς έγγ ισ τα , 
διεβίβαζον στοματική πρεσβεία καί επανειλημμέ
νο»; τ ά  τέσσαρα Πατριαρχεία τής Ανατολής, ίκε- 
τευτικώς πρό; τόν Τσάρον διερμηνεύοντα τού συνό
λου πληρώματος τάς εύχάς, τούς φόβους, τάς προσ
δοκίας, κα ί επικαλούμενα προστασίαν. Τά μονα
στήρια τού Αθω, τού μεγάλου Σπηλαίου, τού όσίου 
Λουκά, τής Ιερουσαλήμ, τ ά  τή ; Βλαχίας καί Μολ- 
δαυΐας εσπευσαν νά στείλωσιν αποστόλους εις Μό
σχαν, όπως έ/δείξωσι τήν φυσικήν αυτών πρόσφυ- 
σιν πρός μονάρχη·/ όμόδοξον, κα ί όζοντα άγιωσύ- 
νης. ίερά δώρα, προσφορά!, χειροτεχνήματα ποι
κίλα έπέμφθησαν τώ  Θεοδιόρω πανταχόθεν τής Ελ
λάδος. Επεμψεν ή Κρήτη τάς τότε Οαυμαζομένας 
εικόνας της, παριστώσας τήν  θεομήτορα" επεμψεν 
ό Αθως τά  καί σήμερον ετ ι τιμώμενα ξυλογλυφή- 
μ α τά  του, προϊόντα μοναστικής αργίας καί υπο
μονής" επεμψεν ή Πελοπόννησος όσα ή φυγή τών 
Παλαιολόγων εις Ιταλίαν άφισεν έκεϊ θαυματουργά 
λείψανα άγίιυν καί μαρτύρων' έπεμψεν ή Ιερουσα
λήμ πολύτιμα κομβολόγια, τ ό  Σινά ήλεκτρίνους 
Σταυρούς, ή Αλεξάνδρεια μηναία χειρόγραφα, καί δι- 
φθέρας περιεχούσας τής μοναχική; δια ίτης τ ά  τυπι
κά. Εντός ολίγου, τ ’ ανάκτορα τού Θεοδώοου έβρι
σαν βιβλίων εκκλησιαστικών, εικονισμάτων, καί φυ- 
λακτηρίιον, καί λειψάνων, καί παντοειδών κειμη
λίων. Αληθές δέ ο τι ή παρουσία τώ ν εξόριστων μο
ναχών καί αποστόλων τής Ανατολής είσήγαγεν έκ- 
τοτε εις Ρωσσίαν πολλάς βελτιώσεις περί τήν ιερο
πραξίαν. Τοιούτοι ησαν έκ μέν τών κληρικών ό Ε· 
λασσώνος Αρσένιος, περί ού μνεία γενήσεται κατω 
τέρω, Γεν/άδιος ό αρχιμανδρίτης Θεσσαλονίκης, ό 
Ιγνάτιος Κύπρου, Μακάριος ά ηγούμενος Αθω, καί 
έτεροι πολλοί, έκ δέ τών λαϊκών, ό Εμ.μανουήλ Μο- 
σχόπουλος,απόγονος τώνΠαλαιολόγων, ό Αημήτριος, 
έκ τώ ν μεγιστάνων Θεσσαλονίκης, οί όσποδάροι τής 
ΛΙολδαυίας Στέφανος καί Αημήτριος, οί υίοί τού 
όσποδάρου τής Βλαχίας, ό έκ Κεφαλληνίας ελληνο
διδάσκαλο; Φωκάς, Γαβριήλ ό Σεβήρος, ό κα ί έν
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ίίνετια ποιμάνας έπειτα  τόν ορθόδοξον λαόν, καί 
πλεϊστοι άλλοι Ελληνες είτε  λόγιοι, είτε εύπατρί- 
δ α ι, ε ίτε  στρατιω τικοί, έν υπηρεσία τ ή ; Ρωσσίας 
έκεϊ διαμένοντες.

Αλλ’ όσω ή Οελησις τού προυασιλεύσαντος Ιωάν · 
νου άνεφάνη ακάθεκτος, άκαμπτος, σιδηρά, τόσω 
ό υίά; α·ύτού Θεόδωρός έφιλοτιμήθη νά επίδειξη, 
ότι άλλην θέλησιν δεν είχε , παρά τήν τού πα ιπα - 
λίμου γυναικαδέλφου του. Αναφέρουσιν οί ιστορικοί 
περιέργους μαρτυρίας περί τής θελήσεως τού προ- 
τελευτήσαντος τυράννου, θελήσεως εξαιρέτως ρωσ
ι κ ή ς  καί αύτοκρατορικής. Ελθόντος ποτέ , λ,έγου- 
■σιν, εις Μόσχαν πρωτοφανώς έλέφαντος πελωρίου, 
άποσταλεντο; παρά τού Περσάρχου, ήθέλησεν ό Ιω- 
άντ,ς νά τον έπισκεφθή" έπειδή όε, απέναντι τού 
κτήνους, τό ανάστημα τού βασιλέα»; άνεδείχθη τα 
πεινόν καί πυγμαϊον, ό απόλυτος μονάρχης, τρω - 
θείς, έν τή  παρουσία τού λαού καί τών αύλικών, τή 
φ ιλοτιμ ία , προσεταξε τώ ζώα» αμέσως νά γονυπε- 
τήσγ," τούτου δέ ανεπιτήδειου όντος εις τήν γονυκλι
σίαν, καί άπειθήσαντος τή  προσταγή, κατεόικάσθη 
είς θάνατο/, καί έν τώ  άμα ύπό τών σωματοφυλά
κων κατεκερματίσθη πρός κοινόν παραδειγματισμόν. 
Τήν άκαμπτο·/ ταύτην θέλησιν τού τυράννου έκλη- 
ρονόμησεν, άντί τού υιού, ό έχέφρων άδελφος τής 
Τσαρίνης, ό Γοόουνόβ, αϋτος, τον όποιον άρτίως ή- 
θελομεν άποκαλέσει Ούγον Καπέτον, ή καί Riche
lieu τής 'Ρωσσίας, άν τ ά  ήθη καί τ ά  φρονήματα 
τώ ν ομοεθνών του κατά τήν ΙΣΤ' εκατονταετηρίδα 
δέν άπεϊχον τώ ν τής Γαλλίας έπ ί τώ ν διαδόχων 
τού μεγάλου Καρόλου, ή τώ ν τ ή ; τής Βερσαλίας 
έπ ί Λουδοβίκου. Ο Γοδουνόβ, Κ ν6 ερ τή τη ς , καί Μ έ- 
■νας Ε ύχα τρ ίύης  ύπό τού Θεοδώρου άναγορευθείς, 
ώς άνέλαβε τούς οίακα; τής πολιτείας, έπεχείρησεν 
έ π ί νέας βάσεως νά στήσή καί τήν κοινωνίαν, καί 
τήν δημοσίαν υπηρεσίαν, καί τήν αξιοπρέπειαν έτι 
τής επικράτειας, έπαυσε τούς κατηγορουμένους έπι- 
τηρητάς, στρατηγούς καί δικαστας, άναπληρώσας 
αυτούς δ ι’ έπιτηδειοτέρων" έδιπλασίασε τόν μισθό/ 
τών υπαλλήλων, όπως ζώσιν έντίμως καί αδωροδό
κητοι" έκτισε πόλεις, διέταξε δέ τόν στρατόν, καί 
έπεμψεν αυτόν όπου άναγκαΐον ήν, πρός άνάκτησιν 
τή ς τ ιμ ή ς τώ ν όπλων, ή πρός ησυχίαν τής πα
τρίδας" κατέστειλε τούς έπαναστάτας, κραταιώσας 
τό  σέβας πρός τόν μονάρχην" απώθησε τώ ν Ταρτά- 
ρων τήν εισβολήν, έπανεκτησε τήν Σιβηρίαν, έξέ- 
τεινε τήν ρωσσικήν εξουσίαν άχρι Γεωργίας, κα ί συν
έδεσε φ ιλικά; σχέσεις πρός τά  κυριώτερα κράτη τής 
Ευρώπης" έπ ί τέλους, άφού διά  νόμων αρμοδίων καί 
συνθηκών πρός τό  έξωτερ.κόν έζέτεινε τό εμπόριο·/, 
επέτυχε·/ ό έμπειρος πολιτικός νά πολλαπλάσιά στ; 
τούς πόρους τής ηγεμονίας, κα ί ν’ άποταμιεύση 
πλούτον άπειρον εις τό βασιλικόν θησαυροφυλάκιο·/. 
Λ ; έκ τώ ν διενεργηθέντων τούτων αγαθών, καί ετέ
ρων έτ ι, άπερ συντομίας χάριν ένταύθα παραλείπο- 
μεν, ή  ΰπόληψις κ α ί τό  κράτος αυτού τοσούτον έν- 
ισχύθησαν έντός τ ε  καί έκτός 'Ρωσσίας, ώστε ό παν
τοδύναμος άπεταθη πρός τούς βασιλείς τή ; Εύρώπης

καί Ασίας έν τι·» ίδίω  όνόματι, άνταλλάξας πρός 
αυτούς δώρα, καί δεχθείς έπισήμως τούς πρέσβεις 
είς τόν ίδιον οίκο·/.

Αλλά τα ύ τα  δέν ήρκουν. Τών πολιτικώ ν μεταρ- 
ρυθμισυέντων, άπελείπετο ή τής εκκλησιαστικής 
αρχαιρεσίας έπ ί τό μοναρχικώτερον μεταβολή. Ε
π ί πάσι το ϊς κλάδοι; τής έξουσίας ώφειλεν ό Γοδου
νόβ νά προετοιμάση τό προσδοκώμενον μεγαλείο·/ 
κα ί άπόλυτον κράτος τής βασιλείας του.

Ó κλήρος τής 'Ρωσσίας, συμμέτοχος καί αυτός 
τών αρετών καί τώ ν έλ.αττωμ.άτων τού κλ.ήρου έπί 
Γραικορωμαίων αύτοκρατόρων, σπανίω; άντεπολι- 
τεύθη τήν κοσμικήν αρχήν, κατά δέ τήν συνήθειαν 
άνεδείχθη καί έν αύτοίς τοϊς εκκλησιαστικοί; πρό
θυμος καί ευπειθής τ ή  θελήσει τού κυριάρχου. Καί 
όμως οί ίεράρχαι, έμπαριστάμενοι είς τά ς εθνικά; 
συνελεύσεις, καί τούς θεσμούς τής έπικρατείας διά 
ψήφου συμβουλευτικής επιδοκιμάζοντας, μετεΐχον 
όπωσούν τής κυβερνήσεως, έκαστος κα τά  τήν ιδ ίαν 
άξίαν, τήν σπουδαιότητα τής Οεσμοθεσίας, καί τήν 
διάθεσιν τού κυριάρχου. II άμεσος αύτη τού κλήρου 
έπενέργεια ήν ασήμαντο; έπ ί Ιωάννου τού I’’ καί 
έπ ί Βασιλ,είου, ισχυρότερα δε κ α τ ’ άρχάς έπ ί Ιωάν
νου τού Α ', κα ί έλάσσων είς τάς ημέρας τής τούτου 
τυραννίας" άλλ’ ό Θεόδωρος, κα ίτοι ευμενέστατος 
πρός ιερείς κα ί μοναχούς, έδίσταζε νά δώσν; πο λ ι
τικήν Ttva βαρύτητα τώ  άξιώ μ ατι τού Πρωθιεράρ
χου, έωσού τήν ά-.ωτάτην τής 'Ρωσσίας εκκλησιαστι
κήν άρχήν κατεΐχεν ό σοφός, καί ένάρετος, κα ί φ ι
λόδοξος, κα ί εύγλω ττος, καί ευφυής έκεΐνος Διονύ
σιος, δν ώνόμασαν οι σύγχρονοι a o y ir  γρ α μ μ α τιχό χ .
Ó Διονύσιος, άγρυπνος παρατηρητής πάντων τών 
προβιβασμών τού σχεδίου, δ ι’ ου ό Γοδουνόβ μ ά λ
λον έπ ί μάλλ.ον θαρρών τ ή  ασυμφωνία τώ ν ευπα
τριδών καί τή  απρονοησία τού μονάρχου, εί; τήν 
βασιλείαν παρεσκευάζετο, έτόλμησε, λαβών μεθ’ ε 
αυτού τούς περιφανείς Σουΐσκη, τούς έμπορους τής 
πρωτευούσης, κ α ί τ ινα ς πολιτικούς καί σ τρατιω τι
κούς αξιωματικούς, νά καθικετεύσει τόν Θεόδωρον 
έν όνόματι τής 'Ρωσσίας άπάσης, όπως διαζεύξτ, 
τήν στείραν Ειρήνην, αδελφήν τού Γοδουνόβ, λά 
βα. δ έ  γυναίκα άλλην, ικανήν νά  δώστ, κληρονόμον 
καί πρός αυτόν άμα καί πρός τόν θρόνον. Ó Βορί
σης συνγ,σθάνθη αμέσως τών εχθρών του τήν πλα- 
γ ίαν  προσβολήν, καί εγκαίρως άπεκρουσεν αυτήν. 
Μετ’ ολίγον, ψευδείς καταμηνύσεις έπινοήσας, κα ί 
δικαστας συστήσας ασυνειδήτους, τού; μέν Σουΐσκη 
έξώρισε, τόν δε πρίγκηπα Ανδρέαν Ιωάννου, πρω
τα ίτιον τής προδοσίας έξελεγχθέντα, καθώς καί τόν 
πρ ίγκηπα  Ιωάννου Πέτρου, ύπερορίους έποίησεν είς 
απέχοντας τόπους, άλλους δέ πολλούς εύπατρίδας 
έπεμψεν είς διαφόρουε ερήμους, καί τούς συνομώσαν- 
τας κατά  τής Ειρήνης, έπ ί τέλους, αποκεφάλισε» 
έν τή  αγορά, πολλούς τόν αριθμόν. Ó κλήρος, έπ ί 
τοιούτοις άνοσιουργήμασι, προσφυής ών τώ  Διονύ
σιο», συνεξανέστη" ό δέ παρρησιώδης Πρωθιεράρ
χη ς , μή ανεχόμενος νά μείνη δειλός τού διωγμού 
θεατής, αναφανδόν καί ενώπιον αύτού τού βασι-
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λέω ; έχάλεσε τόν Γοδουνόβ συκοφάντην καί τύραν
νον, μαρτυρόμενος, δτι οί ηρωικοί καί φιλοπάτρι- 
δες Σουίοκη άπόΛ.Ιυντο ώς βουΛενσάμενοι σώσαι 
τ η ν  'Ρ ω βσίαν άπό  τής ά μ ίΐρ ο ν  <ρι.Ιοδοζίας του  
Β ορίση. Καί ό μέν Διονύσιος ίμεινεν άβλαβή; πρός 
ώραν, μή ύποστάς ή τήν καΟαίρεσιν μόνην, ήν άλ
λως τ ε  συνεμερίσθη καί ό αρχιεπίσκοπος τώ ν Κρου- 
τίτσω ν Βαρλαάμ, ώ ; κατηγόρησα; τού Κυβερνήτου 
μετά  τής αύτής εϋτολμίας, καί τήν ουρανίαν δ ί 
κην άπειλήσας αύτώ* οί δέ δύο πρώ τοι τώ ν Σουΐ- 
σκων, ό άγχινούστατος ευπατρίδης Ανδρέας, καί ό 
ένδοξος πρίγκηψ Ιωάννης, μυστική του Βορίση δια
ταγή , άπηγχονίσθησαν εν τή  ειρκτή . . .  ο Ούτω. 
τήν τραγικήν περιγραφήν πεοαίνων παρατηρεί ό 
Καραμψΐνος, ό σωτήρ του Πσκόβου καί τής στρα
τιω τικής ήμών τ ιμ ή ς, ό αθάνατος έν τή  ιστορία ά
νήρ, ουπερ τό ένδοξον κατόρθωμα έν πολλαΐς εύ- 
ρωπαϊκαΐς γλώσσαις έξιστορήθη όπό τών συγχρόνων 
πρός δόξαν τού ^ωσσικού ονόματος, παρέόωκε 
τήν δαφνοστεφή κεφαλήν τή  άγχόνη έν ειρκτή ζο
φερά ! ο

Αντί τού τολμηρού καί παρρησιώδους Διονυσίου, 
άνηγορεύθη Μητροπολίτης Μόσχας ό ταπεινότερος 
Ιώβ, αρχιεπίσκοπος 'Ροστόβου, πρόθυμος ών νά υ
πουργήσει τώ Βορίσγι εις τήν  τελεσοόρησιν τών σχε
δίων του, ούχ ηττον δέ τούτου κενόδοξος τυγχάνων 
καί σπουδάρχης περί τήν εκκλησιαστικήν άρχήν. 
Οί δύο ούτοι συνεργάται τού τεκταινομένου σφε- 
τερισμού συνεννοούνται πρός άλλήλους, έκαστος 
δέ είς συμφέρον ίδιον διαμερίζονται τήν μέλλον
ταν εξουσίαν, ό μέν Γοδουνόβ έπιφυλαττόμενος τήν 
βασιλικήν, ήτις έπρεπε μόνω τώ  είς δολοφονίαν 
προωρισμένω ήγεμονόπαιδι Δημητρίω, υΐώ τού βα- 
σιλέως Ιωάννου, κα ί άδελφώ τού Θεοδώρου, ό δέ 
προσλαμβάνων τήν Πατριαρχικήν άξίαν τής Ορθο
δόξου Εκκλησίας, πρός ήν ούδείς τών 'Ριόσσων ιε
ραρχών είχεν έως τότε τολμήσφ ν’ άποβλέψγ. Δύο 
θρόνοι, τοιουτοτρόπως, υπό δύο συνενόχων ήγεί- 
ροντο έκ δεξιών καί έξ εΰωνύμων τής σκιάς, ήτις 
ώνομάζετο Θεόδωρος, έπ ί δέ τάς βαθμίδας τού νο
μίμου θρόνου τώ ν 'Ρουρίκων έκάθητο έν τοσούτω 
τό έννεατές αύτό μειράκιον, δπερ ή δίψα τής εξου
σίας καθειμαρμένον είχεν έω; άπό γενετής είς τήν 
σφαγήν.

Δύο έτη μετά  τήν καθαίρεσιν τού Διονυσίου καί 
τού Βαρλαάμ, τό 1 5 8 6 , ετυχε παρών είς Μόσχαν 
ό Πατριάρχης Αντιόχειας Ιωακείμ, τή  μέν γνώμη, 
τινών, πρός συναγωγήν ιερών προσφορών, τή  δέ 
μαρτυρία άλλων, κατά πρεσβείαν τού Βορίση. 0  
παναγιώτατος έλαβε λαμπροτάτην, κα ί όντως βα
σιλικήν είς τ ’ άνάκτορα, είς τήν μητοόπολιν, εί; 
τάς πέριξ μονάς τήν υποδοχήν* μετά  δέ παρέλευ- 
σιν ημερών τινων, ό Τσάρος, υπό τού Κυβερνήτου 
παρακινηθείς, έδήλωσεν αύτώ τήν άκραν ανάγκην 
τής καθιδρύσεως Πατριαρχείου έν τή  Βασιλευούση 
τ ή ; επικράτειας του, λόγω ότι πλατυνθέντος ήδη 
τού κύκλου τής Ορθοδοξίας πρός βορράν, ώς έπλα- 
τύνθη τό πάλαι έπ ί Κωνσταντίνου τού μεγάλου
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περί τόν Βόσπορον, αί έπαρχίαι τής 'Ρωσσίας δέν 
ήδύναντο νά διαμείνωσι περαιτέρω στερούμεναι τής 
ίεοαρχικής τιμής, ής ήξιώθη ποτέ διά  τόν λόγον 
αΰτδν καί ή νέα 'Ρώμη. 0  Ιωακείμ έπήνεσε μέν 
τήν ευσέβειαν καί τόν σκοπόν τού Θεοδώρου, ά π ε- 
ποιήθη όμως, ώς πατριάρχης, τήν άμεσον τής έγ- 
καθιδούσειυς έκτέλεσιν, χωρίς άδείας 'άνωτέρας, καί 
ταμιεύσας άφθονα ελέη, άπήλθεν είς Κωνσταντι- 
νούπολιν, διατεθειμένος νά μεσιτεύσνι παρά τή  ίεοά 
Συνόδω υπέρ τής επιθυμίας τού ευεργέτου του, καί 
κ α τ’ αύτόν μόνου τής πίστεως προστάτου. 'Ρώσ- 
σός τις πρεσβευτής διέτριβεν έν τοσούτω είς Κων
σταντινούπολή έως άπό τού προηγουμένου έτους 
υπό πρόφασιν διάφορον. 0  πρεσβευτής ούτος. δεύ
τερος τών δύο έκείνων, ών έμνημονεύσαμεν ανωτέρω, 
επιτετραμμένος ήτο παρά τού Γοδουνόβ νά ζητήστ) 
τήν άδειαν τής μεταβάσεως τού Οικουμενικού Πα- 
τοιάρχου είς Μόσ/αν πρός τόν αύτόν σκοπόν, άμα 
ώς ή Σύνοδος τής ελληνικής Εκκλησίας ήθελεν εγ
κρίνει τήν σύστασιν πέμπτου  Πατριαρχείου έν τή  
πρωτευούσφ τής 'Ρωσσίας.

Προέδρευε τότε τής δεινοπαθούσης έλλ,ηνικής εκ
κλησίας έν Κωνοταντινουπόλει ό πολύς τήν τε  π α ι
δείαν καί τόν πατριωτισμόν ιερεμίας ό Λαρίσσν,ς, 
άνήρ, κατά  Μελέτιον, άρετή πάση κεκοσμημένος, 
κα ί τώ ν σωτηρίων λογιών ερμηνευτής, άγρυπνος δέ 
φύλαζ τώ ν πατρίω ν παραδόσεων. Είς τάς ημέρας 
τού Πατριάρχου τούτου οί αίρεσιάοχαι καί άντιπα- 
π ιστα ί τής Δύσεως δέν ε ί/ον  είσέτι άποθέσει τήν 
ελπίδα νά σύρωσι τό γένος ήμών είς τήν πλάνην 
τή ς μεταρρυθμίσεως* μάλιστα βλέποντες αύτό π ο 
λιτικιό; έξουδενημένον, καί υπό μέν τών Λατίνων 
είς τά  τής τύχης έγκαταλειπόμενον, ύπό δε τών ά 
πιστων δεσποτών μυριοτρόπως κατατυοαννούμ.ενον, 
ένόμισαν αυτό ευάλωτου θήραμα πρός τόν νεωτερι
σμόν. Αλλ’,  ώ ; φαίνετα ι, πεπρωμένο; ήτο ό ελλη
νισμός καί τότε, ώς έν ταίς πρότερον περιπετείαις, 
τήν ιδίαν άκατάβλητον δύναμιν νά μή άντλή, ή, 
κατά  τόν μυθολογούμενο·/ Ανταίον, πατώ ν τό  έδα
φος τής μητρώα; γης* πεπρωμένο; ήτο, έκτός μέν 
νά περιοδεύγ, τήν οικουμένην, διασκεδάζων τήν ά- 
χλυν τή ; βαρβαρότητος, κα ί φωταγωγών λαούς, είς 
δέ τά  εντός νά μή εύρίσκτ, τήν ένεστώσαν καίμέλλου- 
οαν αυτού σωτηρίαν, παρά έν τώ  νόμω τή ς άμετα- 
βλησίας. Τίνα λίθον δέν έκίνησαν, τ ί  δέν έπειράθη- 
σαν οϊ σοφώτεροι τών τότε διαμαρτυρομένων, όπως 
έπιτύχωσιν ά παξ νά  μετακινήσωοι τόν άδρανή καί 
άσάλευτον εκείνον όγκον τής Επτασυνόδου πολιτείας; 
Εως άπό Μελάγχθωνος καί Ζουϊγκλίου ένεδύσατο 
πρός δραοτηριωτεραν πλάνην ό νεωτερισμός καί αύ
τό  τό σχήμα τό ελληνικόν, τοΐς ήμετέροις ίεοάρχαις 
ϋποβάλλων τ ά  κεφάλαια τή ς μεταρρυθμίσεως* ά λλ’ 
ή πλάνη δέν ένήογησεν, ή δέ τών διαμαρτυρομένων 
προσπάθεια άπήντησεν έντονωτάτην κατά  τά  τέσ- 
σαρα πατριαρχεία  τήν άντιδιαμαρτύρησιν, έτυχε 
πανταχόθεν έλέγξεως, άντί προσήλυτων. 0  Ιερεμίας, 
έν τή  μελέτη τώ ν Πατέρων δεινός είπερ τ ις  καί 
άλλος τής εποχής του, ώς προύχειρίσθη Πατριάρχης
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Οικουμενικός, ύπεδύθη γενναίως τόν διπλούν κατά  ] 
λατίνων καί διαμαρτυρομένων πόλεμον. Κ αί πρώ
τον μέν, ίδιογράφως καί εις καθαρόν ΰφος έλληνι
κάν άνεσκεύασεν έν πρός έν τ ά  κεφάλαια τή ς  νέας 
πίστεως, άπερ έστάλησαν αύτώ άπό Τυβίγγης πα
ρά τώ ν έλληνιζόν των Ιακώβου τού Ανδρέου, κα ί τού 
γνωστού συγγραφέως τής Τουρκογραικίας Μαρτίνου 
τού Κρουσίου, άποδείξας αΰτά φρούδα καί έν πολ
λοί; αιρετικά* ακολούθως δέ πάλιν έξήλεγξεν έπ ι-  
στολιμαίως τόν Λουκάν όσιάνδρου, συζητη'σαντα 
τήν  θεολογίαν τής Αγίας Τριάδος, κα ί τρ ίτον αυθις 
άνήοεσε τήν ομολογίαν τών έν Τυβίγγη νεωτερι- 
στώ ν, έμπεδώσας ώς μόνην χριστιανικήν ορθοδοξίαν 
τήν τής έλλην. Εκκλησίας, καί είς τούς κόλπους τής 
Εκκλησίας ταύτης προσκαλέσας τούς κακοζήλους 
άντεπιστελλοντας. Ού αήν άλλά , φρουρός τών πα
τρίων δογμάτων καί εθίμων άναγορευθείς, συνή- 
θροισε τώ  1 5 8 3  σύνοόον μητροπολιτών έν Κων- 
σταντινουπόλει, έπιδημήσαντος καί Σιλβέστρου τού 
Αλεξανδρείας, δ·.’ ή ς , τήν  αίτησιν τών λατίνων ά- 
πορρίψας, κατέκρινε καί άπεδοκίμασε τό ύπό Γοη- 
γορίου ΙΕ' Ρώμης καινοτομηθέν Καλενδάριον, όθεν 
πηγάζει ή  σήμερον έ τ ι σωζομένη διάχρισ ι; τού έτους 
είς παλαιόν καί νέον.

Τοιοϋτος άνήρ έπατριάρχευεν, ότε προήλθεν έν 
τή  Ιερά Συνόδω ή α ΐτησι; τού Γοδουνόβ περί καθι- 
δρύσεως πέμπτου Πατριαρχείου έν τή  βασιλευούση 
τού Θεοδώρου.

Τό οθωμανικόν ανακτοβούλιου, θ-ωρήσαν τήν 
πρότασιν τού 'Ρώσσου πρέσβεως, καί τον σκοπόν 
τής είς Μόσχαν άποδημήσεως τού ίερεμίου, ό>ς έν- 
δεχομένην αφορμήν προσεχούς ρήξεως τώ ν δύο ό- 
μοδόξων έκκλησιών, τής ελληνικής, δηλαδή, καί 
τής ρωσσικής, έξ ής ρήξεως ήθελε βέβαια πηγάσει 
ή παντελής τώ ν υποκειμένων αύτώ χριστιανών πο
λ ιτ ική  άπομόνωσις, προθύμως έξέδωκε τήν άδειαν 
τής άπελεύσεως τού Πατριάρχου. Η  ίερά Σύνοδος, 
άφ’ έτέρου, άπρεπες, άμα δέ καί πρός τήν ιδίαν 
αύτής ασφάλειαν ασύμφορου κρίνασα νά δυσαρε- 
στήση δι αποδοκιμασίας βασιλεί, έως τότε προστα- 
τεύσαντι κατά δύναμιν τήν πάοχουσαν Εκκλησίαν 
τής Ελλάδος, άλλως τε  δέ δυναμένω καί αύθαιοέ- 
τως νά κατορθώση τό σκοπούμενον, δοθείσης τής 
Συνοδικής άρνήσεως, εσπευσε νά κηούξη δεκτήν τήν 
πρότασιν τού Πατριάρχου Λ ντιο/είας Ιωακείμ περί 
συστάσεως Μοσχαϊκού Πατριαρχείου, συμφώνως δέ 
πρός τοιαύτην άπόφασιν έπέτρεψε τώ  Οίκουμενικώ 
ποιμένι Ιερεμία τό βάρος νά μεταβή είς 'Ρωσσίαν, 
κάκεί δ έ  μετά ποοσηκούοης πομπής νά χειροτονήση 
τόν έψηφισμένον.

Ανεχώρησεν ή συνοδία άπό Κωνσταντινουπόλεως 
μετά  τό Πάσχα τού 1 5 8 8 , ήλθε δέ είς Μόσχαν 
περί τά  μέσα Ιουλίου. 0  Ιερεμίας διέβη έπ ί όνου 
τάς οδού; τής πόλεως, άκολουθούμενος ύπό δύο Αρ
χιεπισκόπων, τού Ιεροθέου Μονεμβασίας, κα ί τού 
Αρσενίου Ελασσώνος, ύπό τριών ιερέων, ένός αρχι
διακόνου, κα ί οίκετών. .  . . Αλλ’ ενταύθα, νομιζο- 
μεν, προσφυέστερα πάσης άλλης συγγραφής καθί-
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σταται αΰτή ή περίληψις τώ ν είσοδίων καί τ ή ; έν 
Μόσχα γενομένης τελετής, τήν οποίαν δ ίδει αύτός 
ό κορυφαίος τώ ν 'Ρώσσων ιστοριογράφων, 8ν εχομεν 

, πρό οφθαλμών.
ί « Πάσα ή πρωτεύουσα έκινήθη, λέγει ό Καραμ- 
| ψΐνος, ότε 6 Πρωθιεράρχης ουτος τής χριστιανωσύ- 
I νης, (έπειδή ό άρχιεπιοκοπικός τής Κωνσταντινου- 
| πόλεως' θρόνος έθεωρείτο άπό πολλού ήδη ούς ό πρώ- 
| τος), ότε ό πολύπαθης καί ενάρετος ούτος γέρων,
! βλέπων μετά  περιεργείας τούς πολλούς κατοίκους 

αύτής καί τήν μεγαλοπρέπειαν τών ναών, καί ευ
λογών τόν λαόν, καί μετά  κατανύξεως άκούων τώ ν 
χαροποιών αύτού προσρήσεων, έπορεύετο έπ ί όνου 
πρός τόν Τσάρον διά  τών όδών τ ή ;  Μόσχας, ποο- 
πεμπόμενος ύπό τού Ιεροθέου, Μητροπολίτου Μο- 
νεμβασίας, κα ί τού Αρσενίου, Αρχιεπισκόπου Ελασ
σώνος, εφίππων. Εϊσελθόντων δ έ  είς περίχρυσου 
δωμάτιον, ό Θεόδωρος, ¿γερθείς, προϋπήντησε τώ  
ίερευία βήματά τινα πρό τού θρόνου* καθίσας δ ’ αύ
τόν παρ’ έαυτώ, έλαβε μετ’ αγάπης τ ά  δώρα, εικό
να δηλαδή μετά τώ ν σημείων τώ ν παθών τού Κυ
ρίου, σταγόνων αίματος τού Χριστού, καί λείψανα 
τού Αγίου Κωνσταντίνου. Παρήγγειλε δέ τώ  Βορί
ση ίνα συνδιαλεχθή κατ ιδίαν τώ  Π ατριάρχη, όστις, 
όδηγηθείς είς έτερον δωμάτιον, διηγήθη 'αύτώ τά  
καθ' έαυτόν. Ε πί δεκαετίαν ήρξε τής Εκκλησίας ό 
Ιερεμίας* διαβληθείς δέ ύπό κακοβούλου τινός Ελ
ληνας (1) έξωρισθη είς 'Ρόδον* ό δέ Σουλτάνος, π α - 
ραβάς τήν πάνδημον ύπόσχεσιν Μωάμεθ τού Β ', 
τού άπέχειν τών πραγμάτω ν τής πνευματικής αρ
χή ς τώ ν χριστιανών, έδιωξε παρανομώ; τόν θεόλη
πτου πατριάρχην. Μετά πέντη έτη άπεδόθη τώ  ε
ξοριστώ τό αξίωμα τού Ιεράρχου, άλλ’ ήδη έν τώ  
ναώ τώ ν Αρχιεπισκόπων τού Βυζαντίου έλατρεύοντο 
ό Α λλάχ καί ό Μωάμεθ, τουτέστιν 6 ναός ούτος έ- 
γένετο τέμενος Οθωμανικόν.— Διά δακρύων, ειπεν 
ό Ιερεμίας, ελαβον τήν άδειαν παρά τού ώμού Α- 
μ,ουράτ άπελθείν είς χώρας χρ ισ τιαν ικά ;, όπως συν- 
αθροίσω ελέη πρός άνέγερσιν νέου ναού τού αληθι
νού Θεού έν τή  ά ρ /α ία  πρωτευούση τής Ορθοδοξίας. 
Πού δέ έδυνάμην εύρεϊν προθυμίαν, συμπάθειαν καί 
ελευθεριότητα, πλήν τής ‘Ρωσσίας;— Εντα, συνδια- 
λεγόμενος τ ώ  Γοδουνόβ, έπήνεσε τήν  βουλήν τού 
Θεοδώρου τού έγκαθιδρΰσαι Πατριάρχην έν 'Ρω σ- 
σία, ό δέ δόλιος Βορίσης προέτεινε τό αξίωμα τού
το  αύτώ τώ  Ιερεμ.ία, έπ ί τώ  δρω, ότι έό ρεύσει έν 
Βλαδιμίρω. Καί συνήνει μέν ό Ιερεμίας είς τούτο, 
ά λλ  ήθελε μένειν εκεί όπου καί 6 Τσάρος, τουτέ- 
στιν έν Μόσχα (2). Αλλ’ ά Γοδουνόβ άπέβαλε τού
το  είπώ ν, οτι ήν άδικον τ ό  άπομακρύναι τής Μό
σχας καί τού ναού τής Θεοτόκου τόν άγιον άνδρα 
Ιώβ, προσεθηκε δέ ό τι ό Ιερεμίας ήγνόει τήν τε

( 1 )  * ϊπ 4  Ι ΐα χ ω α ίο υ  το ϋ  Α ιοο ίου .
( ϊ )  Πρ4; τήν συναίνοαιν του Ίιρ ιμ ίου , κατά ΚαρααψΓνον, άν- 

τιιράοχι·. τ4 Όοοιττίριχϊν τ»ν λροιν-ου, ί,'κ'.ν 4 πατριάρχη;, ά - 
«ιχροΰων τον Κυβιρνχτου τήν πρ·-τ*οιν λογω φιλοπατρία; χαί 
προσχολλτ,««; ιί ;  τ α  νφτ.λά αίιτευ χαβτχοντ*. ίχοω νιί λόγου; 
αυγχινητιχού; π  ιοί Έ λλά ίο; καί Ιλληνιχτ.; Έ κχλτ,οίχ;.
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γλώσσαν καί τά  έθιμα τ ή ; 'Ρωσσίας, ώστε αδύνα
τον ήν αύτώ νουθετεϊν τόν μονάρχην έν τα ϊ; έκ* 
κλησιαστικαϊς ύποθέσεσιν άνευ διερμηνέω;, πρός 8ν 
ήν άτοπον ϊνα οανεροποιί,ται ή ψυχή τού μονάρ
χου. 0  δε πατριάρχης άπεκρίνατο' α Γεννηθή,τω 
τά  θέλημα τό  κυριαρχικόν' έχων ήδη τή,ν άδειαν 
τή ς Εκκλησίας ή,μ&ν, ευλογήσω καί αναγορεύσω τή  
θεία επινεύσει όν τ ινα  έκλέξη ό Θεόδωρος. » 11 εκ
λογή ήν αναμφισβήτητος' όμως, πρός άφοσίωσιν. 
ο ί επίσκοποι 'Ρώσσοι, άναδείξαντε; τρεις υποψη
φίους, τόν Μητροπολίτην Ιώβ, Αλέξανδρον τόν Νο
βογορόδου, κα ί Βαρλαάμ, αρχιεπίσκοπον τού ’Ρο- 
στόβου, παρέστησαν τά  τρ ία  ταύτα  ονόματα πρός 
τόν Τσάρον, όστις εξέλεξε τόν Ιώβ. Τή, 23  Ιαννουα- 
ρίου 1 5 8 0 , μετά τόν εσπερινόν, ό εκλεχθείς ούτος 
πρωθιεράρχης έψηλε Δοξολογίαν έν τώ  ναώ τής 
Κοιμήσεως, φορών τό  επιτραχήλιο·/, τόν φαινόλην 
καί τό  ώμοφόριον μετά  πάντων τών επισκόπων, 
παρόντος τού Τσάρου, κα ί άναριθμήτου λαού" έςελ- 
θών όε τού Αγίου Βήματος, έστη έπ ί άμβωνος, έ
χω ν έν μέν τή, μ ια  χειρί άνημμένον κηρίον, έν δέ 
τη, έτέρα χαριστήριον επιστολήν ττράς τόν Τσάρον 
κ α ί τόν  κλήρον. Τότε είς τώ ν πρώτων μεγιστάνων, 
έχων ώσαύτως κηρίον, προσήλθεν αύτώ καί είπε με
γαλοφώνως' α ό  Οοθόδοξος Τσάρος, ό Οικουμενικός 
Πατριάρχης καί ή, Ιερά Σύνοδος άνάγουσί σε είς τόν 
θρόνον τού Βλαδιμίρου τή,ς Μόσχας καί πάσης τής 
'Ρωσσίας! » 0  δέ Ιώβ άπεκρίνατο' δ Δούλος είμι 
αμαρτωλός, άλλ’ έπειόή, ό Κυρίαρχης, ό Οικουμενι
κός Κ ύριος  Ιερεμίας καί ή Σύνοδος προάγουσί με 
έπ ί τά  μέγιστο·/ τούτο άξίωμ.α, δέχομαι αϋτό εύ- 
γνωμόνως. » Εκλινε δέ ταπεινώς τήν κεφαλήν, καί 
στραφείς πρός τόν κλήρο·/ καί τόν λαόν, απήγγει
λε·/ έν κατανύςει τή,ν ύπόσχεσιν τού κυβεονή,σαι 
μ ετά  ζήλου τό  άνατεθέν αύτώ παρά τού Θεού πο ί
μνιο·/. Ούτως έτελέσθη ή  έχ.Ιογή. Η  δ ’ επίσημος 
χειρ ο το ν ία  έγένετο τή  2 6  ϊαννουαρίου κατά  τή,νθείαν 
μυσταγωγίαν μετά  τών συνήθων τα ϊς χειροτονίαις 
τώ ν μητροπολιτών καί επισκόπων τελετών, άνευ 
ούδεμιάς καινοτομίας. Ε / μέσω τού μεγάλου, ήτοι 
καθολικού ναού, έπ ί τού εδάφους, ήν γεγραμμένος 
δ ιά  κρητίδος άετός δικέφαλος καί δωδεκάβαθμον 
άνάβαθρον, ϊσταντο δε καί δώδεκα λαμπαδούχοΓ 
αυτόθι δ ’ ό πρεσβύτερος τώ ν ποιμένων τή,ς Ανατο
λικής Εκκλησίας εύλογήσας τόν Ιώβ, ώς σύνθρονον 
τώ ν μεγάλων Πατέρων τή,ς χριστιανικής πίστεως, 
κα ί έπιθεί; αύτώ τή,ν τρέμουσαν χεϊρα, προστ,υχή- 
θη τώ  Θϊώ ϊνα ό άρχιερεύ; ούτος τού ί/,σού Χρι
στού γένη,ται άσβεστος λυχνία τής πίστεως. ό  νέος 
Πατριάρχης τή,ς Μόσχας, φέρων έπ ί κεφαλής τή,ν 
μίτραν μετά  Σταυρού καί διαδήματος, έλειτούργη- 
σε μετά  τού τή,ς Κωνσταντινουπόλεως" μετά  δέ 
τή,ν λειτουργίαν έκδυθείς, έλαβε παρά τού Τσάρου 
πολύτιμον Σταυρόν μετά Τίμιου Ξύλου, τόν έκ στ,- 
ρίχνου πράσινον μανδύαν μαργαριτοκόσμτ,τον, καί 
τό  λευκόν έπανωκαλύμμαυχον, έφ ού ήν ώσαύτως 
Σταυρός' έλαβε συγχρόνως καί τή,ν ποιμενική.ν ρά
βδον τού μητροπολίτου Αγίου Πέτρου, παραγγελ-

θείς ϊνα καλήται Α ρ χ η γ ό ς  τώ ν επ ισκόπω ν, Π ατήρ  
τώ ν Π α τέρω ν , χα'ι π α τρ ιά ρ χ η ς  πασώ ν τώ ν άρ· 
χτώ ω ν χω ρώ ν ,  έ2 έφ  Θεού χα'ι Ο ι.Ιήρατι το ν  Τ σ ά 
ρου. Ο Ιώβ ηύλόγησε τόν Θεόδωρον καί τόν λαόν, 
ό δέ χορός έψηλε τό Ε ίς  πο.Ι.ίά έ τη  ύπέρ τού κυ
ριάρχου καί τών δύο πατριαρχών Βυζαντίου καί 
Μόσχας, καθημένων παρ’ αύτώ. Ο Ιώί?,. προπεαπό- 
μενος ΰπό δύο επισκόπων, τώ ν ευπατριδών και 
πολλών τώ ν έν τέλει, έξήλθε τού ναού, καί άναβάς 
έπ ί όνου, περιή,λθε τα  τε ίχ η  τού Κρεμλίνου έπιρ- 
ραίνων αύτά άγιάσμ.ατι, ευλογών διά  τού Σταυρού, 
καί ευχόμενος ύπέρ τή,ς ακεραιότητας τή,ς πόλεως. 
ΙίδεΙπνησε δέ παρά τώ  κυρίαρχη, μ ετά  τού ίεοε- 
μίου, παντός τού κλήρου καί τή,ς Συγκλήτου. »

« Ιΐράς έδραίωσιν δέ τού αξιώματος καί τών δ ι
καιωμάτων τής ρωσσική,ς ιεραρχίας συνετάχθη ττρα- 
ξις, έν η άναοέρεται, ότι ή πρ εσ β υτέρ α  Ρ ώ μη  έ
πεσε·/ έκ τή,ς αίρέσεως τού Απολλιναρίου’ ότι ή, 
ν έ α 'Ρ ώ μ η , ή  Κωνσταντινούπολή, ήν ύπό τό κρά
τος τών άθέων φυλών τών Αγαρηνών" ότι τρ ίτη  
Ρώ μη  έστίν ή Μ όσχα' ό τ ι, α ν τ ί τού ψευδοποιαέ- 

νο; τή,ς δυτική,; Εκκλησίας, κατεσκοτισμένη; οϋση,ς 
ύπό ψευδοδιδασκαλίας, πρώ το; Οικουμενικός Ιε- 
ράρχης ήν ό πατριάρχης τή,ς Κωνσταντινουπόλεως, 
δεύτερος ό Αλεξάνδρειάς, τρ ίτος ό Μ ό σχα ς χα'ι 
πάσης 'Ρ ω σσ ίας , τέταρτος δε ό Αντιόχειας, καί 
π έμ π το ; ό Ιερουσαλήμ' ότι έν μέν τή, ’Ρωσσία κα
θήκον προσεύχεσθαι ύπέρ τώ ν πατριαρχών τή,ς Ε λ
λάδος, έν ταύτη  δε ύπέρ τού ήμετέρου, όστις τούν- 
τεύθε·/ καί μέχρι συντέλειας τού αίώνος εκλέγεται 
καί χειροτονείται έν .Μόσχα, ού χρή,ζων τή,ς συναι- 
νέσεω; κα ί έγκρίσεως αύτών. —  Πλή,ν τών εξω τε
ρικών σημείων τού άρχιποιμένος τούτου τή.ς ήμε- 
τέρας Εκκλησίας, προσετέθη,σαν καί ταύτα . ΐ ϊ  έξ
οδος αύτού γ ίνετα ι πάντοτε μετά λ.αμπάδος, ψαλ
μωδίας, κα ί κωδωνοκρουσίας, τό  δε πρός τήν άμ- 
φίεσιν αύτού ύψωμα έχει τρείς βαθμίδας' φερΐ’· δέ 
κατά  μέν τάς συνήθεις ημέρας τό έπανωκαλύμμαυ- 
χον μετά  τών Σεραφείμ, καί τόν έκ μαργαρίτου 
σταυρόν καί τή,ν ποιμενική,ν ράβδον, εποχείτα ι δ ’ 
έφ άμάςης ύπό έξ ϊππω ν κινουμένης . . . .  κ τλ . » 

α Τών διατάξεων τούτων τής Εκκλησίας μάλλον 
έν λόγω  ή έν έργο  συμμεθέξαντες ό Μονεμβασίας 
καί ό Ελασσώνος, έπορεύθη.σαν είς τά μ.οναστήριον 
τού Αγίου Σέργιου, ¿που, ώς έν τοΐς ναοί; τή,ς 
Μόσχας, έξεπλάγη,σαν έπ ί τώ  πλούτο» τώ ν εικόνων 
καί τώ ν σκευών καί τών ιερών αμφίων. Εν δέ τη, 
πρωτευούση,, δειπνούντες παρά τώ  πατριάρχη  Ιώ β, 
βθαύμαζον τήν σύνεσιν τών λόγων αύτού καί έπη,- 
νουν τά ς  μ εγά λα ; άρετά; τού Γοδουνόβ καί τόν 
έξοχον νούν τούγέροντος Ανδρέου Τσελκάλωβ. Αλλά 
πρό πάντων έπη,νουν τή,ν μεγαλοδωρίαν τών ΓΡώσ- 
σων, δωρουμένων άπαύστως αύτοϊς αργυρά σκεύη, 
ποτήρια , μαργαρίτας, σηρικά υφάσματα, σαθερί- 
νας διφθερας καί χρήματα . Προσελθόντίς δέ τή, 
Τσαρίνη, ύπερεχάρησαν έπ ί τή  άγιότητι, ταπεινό- 
φρονι μεγαλείο», αγγελική καλλονή, τή  χά ρ ιτι τών 
λ.όγων καί τή  μεγαλόπρεπε! ιδέα αύτής, φερούση;
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στέμμα μετά  δώδεκα άκτίνων έκ μαργαριτών, κε- 
φαλόδεσμ.ον, καί περί τόν τράχηλον χρυσήν άλυ- 
σιν, κεκοσμημένη,ν βαρύτιμοι; λίθοις, κα ί έσθή,τα 
έκ σηρίχνου ποδήρη, κα ί πεποικιλμενην κα τά  τ  ά 
κρα μεγάλοι; μαργαρίτα ις' άλλά καί ό μανδύας αυ
τής ή /  οΰχ ή,ττο·/ πολυτελής. Καί ένθεν μέν παρ 
αύτή ϊστατο  ό Τσάρος, ένθε·/ δ ’ άσκεπ-ή,ς ό Βορίσης 
Γοδουνόβ ταπεινώς καί εύλαβώς, άπο»τέρο> δέ α ί ε
πιφανείς γυναίκες λευχειμονούσα; καί μ ε τ’ ¿σταυ
ρωμένων χειρών. 11 Ειρήνη παρεκάλεσε θερμ.ώς 
τούς Ελληνας ίεράρχας ίκετεύσαι τόν Παντοδύνα
μον όπως δωρήσηται αύτή, υιόν, κληρονόμον τού 
θρόνου. ι  Καί ήμείς πάντες βαθέο»; κατανυχθέντες 
(λέγει ό Ελασσώνος έν τώ  όδοιπαρικώ), καί χέο /τες 
σύν αύτή δάκρυα, άνεκράξαμεν όμοθυμαδάν πρός 
τόν Τψιστον όπως πληρωθή ή άγνή, κα ί θερμή εύχή 
τής ευσεβούς ταύτης ψυχής. » — Τέλος, κατά τον 
Μάΐον μήνα τού 1 5 3 9  ό Τσάρος έπέτρεψε τώ  Ιε
ρεμία έπανελθεϊν είς Κωνσταντινούπολιν, δούς καί 
επιστολή,·/ πρός τόν Σουλτάνον, δ ι’ ή ; προέτρεπεν 
αϋτόν μ.ή καταπιέζει·/ τούς χριστιανούς. ΙΊλήν δέ 
τώ ν δώρων, έπεμψε χ ίλ ια  ρούβλια, ήτοι δ ισχι- 
λ.ίους ουγγρικούς χρυσούς, πρός άνέγερσιν νέου π α 
τριαρχικού ναού, εύγνωμονούντος μ εγά λ ο ; παντός 
τού έλληνικού κλήρου. »

Τά προτεθέντα τής διατριβής ταύτη ; δρια δέν 
μάς έπιτοέπουσι νά έπεκτείνωμεν τήν εκθεσιν τών 
πραγμάτω ν έως τής έποχής, καθ’ ?,·/ τό  επινόημα 
τού Βορίση καρποφορεί τόν παράνομον καρπόν, ή 
καί ν’ άναφέρωμεν τά  καθ’ έκαστα τής αηδούς κω
μω δίας, ήτις προετοιμάζει τή,ν άριστική,ν αύτού 
είς τόν θρόνον τή,ς 'Ρωσσίας άνάβασιν, κωμωδίας 
σκανδαλώδους, έν ή ό ευνοούμενος Ιώβ υποκρίνεται 
τό  σπουδαιότερον πρόσωπον. Περί τούτων παρα- 
πέμπομεν τόν άναγνώστη,ν πρός τάς ευφυείς κα ί έν
τονους σελίδας τού ιστορικού, όν ό Κ. Κροκιδάς έ- 
δωρή,σατο τή  ή,μετέρα γραμματολογία , κα ί προ- 
βαινομεν άχρονοτριβήτως είς τό  προκείμενον. Τούτο 
δέ μόνον έκ παρόδου παρατηρούμε·/' ότι οίαδηίποτε 
καί άν προήλθον αποτελέσματα έκ τή,ς καινοτομίας 
τού Γοδουνόβ, οί ίεράρχαι τής έλληνικής Εκκλη
σίας, οϊτινες βεβαίως ηγνότ,σαν τού; σκοπούς τού 
σπουδάρχου Κυβερνήτου, όσον άφελώς έπίστευσαν 
είς τήν όσιότητα τού Ίώ β , έτυχον έν Μόσχα παρά 
τ ε  τού Τσάρου, καί τού κλήρου, καί τών ευπατρι
δών, καί τού λαού, τοιζύτη.ς ειλικρινούς φιλοφρο
σύνης κα ί γενναίας υποδοχής, οϊας πρό εκατόν πεν- 
τήκοντα  ετών, είς τού; χρόνους τη,ς Ενιοτικη,ς ψευ
δοσυνόδου, έστερήθησαν οί Πατέρες ή,μών έν Φλω
ρεντία, ένθα ¿πείνασαν έν τή  τραπέζη τού Πάπα, 
περιη,λθον ανυπόδητοι τάς οδούς τής πόλεως τών 
Μεδίκων, κα ί τέλος, τόν όρον τής αισχύνης, δα- 
κρύοις μάλλον, ή μελάνη συνυπογράψαντες, άπέ- 
πλευσαν πεποιθότες, ότι π α ρ ά  Φ ράγγω ν ούδέν 
αγαθόν.

Συνέβη δε κατά τήν έπάνοδον τού ήμετέρου Π χ- 
τριάρχου έκτακτόν τ ι ,  δεινά; εφεξής έπαγαγών συν
έπειας έν τή  ιστορία τής Εκκλησίας μας. Ε π ι-

στρέφων έκ Μόσχας διήλθε διά  τού Κιέβου, πόλεως 
καί χώρας μή ύπαγομένων τότε τή  'Ρωσσική κυ
ριαρχία ' έκεϊ δέ. σκανδαλισθείς ύπό τ ή ί κακοηθείας 
τών κληρικών, κα ί πρό πάντων ύπό τής δ ιαγω γής 
Ονησιφόρου τού μητροπολίτου, τούτον μέν έδίκασε 
καί καθείλεν ώς δίγαμον, τόν δε Μ ιχαήλ ΓΡαγόζαν 
άνη,γόρευσεν άντ αύτού, συγχρόνως δ  έκρινε·/ επ ι
σκόπους, έτιμώρη,σεν όσους αναξίους άοχιμκνδρί- 
τας. καί άπέδοσε πρός τά  ιερά τή,ν προσήκουσαν ευ
πρέπειαν. Αλλ’ ό 'Ραγόζας ούτος, εί και σεμνυνό- 
μενος έπ ί ζή,λω πρό; τή,ν ορθοδοξίαν, ή.ν δόλιος τό 
ήθος, άπατεών καί ραδιούργος, ύπέκρυπτε δέ έπ ι- 
δεξίως τή,ν προδοσίαν, ώστε καί σχέσεις ετήρει μυ
σ τικά ; πρός τή,ν 'Ρώμην δ ιά  τού περιβόητου ’Ιη
σουίτου Αντωνίου τού Ποσσεβίνου, απεσταλμένου 
τά  πριν παρά τού Πάπα έν τή  αύλή τού Τσάρου. 
Κ ατά τό  1 5 9 5 , συγκαλέσας ό ύπουλος μητροπο
λ ίτη ; είς Κίεβον π ά ντα ; τούς επισκόπους τή,ς ε
παρχίας του’,  πειθαναγκάζει αυτούς, υποβλεπόμε
νους ήδη, καί έπιβουλευομένου; παρά τού βασιλέως 
Σιγισμούνδου, νά ζητήσωσιν εί; τούς κόλπους τής 
λατινικής Εκκλησία; τήν ασφάλειαν εαυτών καί 
τού ποιμνίου. Δύο ¡λόνοι τώ ν συνεδριασάντων, ε
φάμιλλοι τού έν Ιτα λ ία  προαθλήσαντος Μάρκου 
τού Ευγενικού, καί διερμηνείς τή,ς γνώμης άλλων 
εκκλησιαστικών αρχόντων καί Λιθουανών μ εγισ τά 
νων, έτόλμτ,σαν ν’ άποκρούσωσι τή,ν πρότασιν τής 
Ενώσεως, ό Λεμβέργου Γεδεών Βαλαβάν, καί ό 
Πρεσμιλίας Μ ιχαήλ, ών ή μνήμη αίδέσιμος αείπο
τ ε  κα ί σεπτή περιέσεται καθ’ άπασαν τήν ορθόδο
ξον πολιτείαν. Αλλ’ οΰχ ήττον άπέστειλ-ν ό λ α τ ι-  
νόφρων Σιγισμούνδος είς 'Ρώμην τούς Ιεράρχας ϊ -  
πάτιον τόν Βλαδιμίρου, καί Κύριλλον τόν Λούτσκου 
αγγέλους τής έψηφισμένης αποστασίας' ούτοι δε 
πλήθοντος τού Ούατικανού, ήσπάσαντο έν όνόματι 
τώ ν λ.οιπών έπισκόπων τής Λιθουανίας τή,ν σταυ
ροφόρον έμβάδα τού Π άπα Κλήμεντος τού ΙΓ , όσ- 
τ ις  έναγκαλισάμενος τ,ΰλόγησεν αυτούς, κα ί παν- 
τοιοτρόπως έφιλοφοονήσατο. Κ ατά  τύχην κακήν 
τού Καρδιναλίου, όστις έν τ ή  δε τή  περιστάσει με- 
γαλορρημ.όνως είς λόγον όγκώδη έχαιρέτισε τ η ν  ά- 
νά ,Ιαμψ ιν  νέου έ ν  τα ΐς  άρχτώ αις χώ ρ α ις  ψω τίς. 
ολίγον διήρκεσεν ή χαρά  διά  τή,ν κατορθωθεϊσαν 
ένωσιν, δ ιότι πολλοί καί τώ ν ιεραρχών καί τώ ν ευ
πατριδών έπιμόνως άπεδοκίμασαν αυτήν, έξαιρε- 
τως ό πρίγκηψ Κωνσταντίνος ό έξ Οστρόγου, στρα
τηγός μέν τού Κιέβου, βαθύπλουτος δε, κα ί μ έγα  δυ- 
νάμενος έν τή  Γερουσία, όθεν μ ετ’ ολίγον, δ ι’ επ ι
σήμου πράξεως συνοδικής, καί χ.άοιν είρηνοποιή- 
σεως, συνήλθον αυθις πάντες οί έπίσκοποι είς 
Βρέστην, όπου παρή,σαν καί οί μεγιστάνες τού Σι- 
γισμούνδου, καί οί πρέσβεις τού Κλήμεντος, καί οί 
έπίτροποι, καθά λέγουσι, τού Θεολήπτου, πατριάρ- 
χου  Κωνσταντινουπόλεως. Αλλ’ όμως, τ ά  εκκλη
σιαστικά πάθη, άντί νά κοπάσωσι κατά τή,ν συζή- 
τησιν, μάλλον έπ ί μάλλον άνερριπίσθη,σαν καί έξη- 
γοιώθτ,σαν αμφοτέρωθεν, ώ στε ή  άπόπειρα τού συμ
βιβασμού έματαιώθη· Εκτοτε, δύο Εκκλησία: συνυ-
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πάρχουσιν έν Λιθουανία, ή το ν  θ ν η τ ώ ν  (Uniti), ή- 
τ ις  όμολογεΐ τήν  /.α τά  Λατίνου; έκπόρευσιν του 
Αγίου Πνεύματος, τόν άγνισμόν του Καθαρτηρίου, 
κα ί τ ά  πρωτεία του ’ΐ’ώμης Επισκόπου, τηρεί ό
μως τήν παραδόσιμον ιερουργίαν, ιός έγγ ισ τα  κατά 
τό  έλληνικόν τυπικόν, κα ί τήν χρήσιν τής σλαβι
κής διαλέκτου, κ α ί ή  Ε υσεβής  λεγομένη, τουτέστιν 
ή Ορθόδοξος ελληνική. Επί βασιλείας τού Τσάρου 
Αλεξίου τό Κίεβον καί ή μικρά Ρωσσία περιήλθον 
εις τό κράτος τώ ν τής Μόσχας κυρίαρχων, ϊσω; 
μ ε τ’ ού πολύ πάν ίχνος τής αποστασίας του fP a- 
γόζα  θέλει έκ τής χιόρας αυτής έξαλειοθή, ινα π ά 
λιν επιχ.Ιηθή i r  το ϊς  νίοΐς αυτής το όνομά ¡tας , 
χ α ΐ τό  όνομα τώ ν π α τέρ ω ν  ¿/ας.

Τού Ιερεμίου εις Κωνσταντινούπολιν έπιστρέψαν- 
τος, συνεκροτήθη Σύνοδος έν τώ  ναώ τής Π αμμα
κάριστου, τής λεγομένης Παραμυθίας, κατά  τά 
4 5 9 3 , μτ,νί Φεβρουαρίω, έν ή συνήλθον ό ίεροσολύ- 
μ.ων Σωφρόνιος, 6 Αλεζανόρεία; Μελέτιος, άντι- 
προσωπεύων καί τόν Αντιόχειας Ιωακείμ, ό έπίτρο- 
πος του έτέρου πατριαρχείου, καί πολλοί τών αρ
χιερέων, παρόντος δ ’ έ τ ι κα ί Γρηγορίου τού Αθανα
σίου, πρέσβεως τού Τσάρου, συνοδοιπόρου τών Πα
τέρων κατά  τήν επιστροφήν. II Σύνοδος κανονικώς 
έκύρωσε, πάντα  τ ά  κεφάλαια του Ορου τής έν Μό
σχα τοπικής Συνόδου, καί διέταξεν, ό πατριάρχης 
πάσν,ς 'Ρωσσίας νά έχη  έφεξής τόν τόπον μ ε τ ά  τω - 
i r  'Ιεροαο.Ιύρνις π α τρ ιά ρ χ η ν  είς τε  τά  ίεοά δ ί-  
π τυ χ α  καί τάς εκκλησιαστικά; συνελεύσεις' τούΟ' ό- 
περ προδήλως αναιρεί τήν μαρτυρίαν του Κα- 
ραμψίνου, ότι τό πατριαρχείου τής Μόσχας άνε/.η- 
ρύχθη, παρόντος τού Ιερεμίου, τριτοβάθμιον (I) . 
Γνωστόν ότι ό θρόνος οΰτος δεν κατείχε τό  πριν, 
ή  τόν εβδομηκοστόν βαθμόν έν τή  ιεραρχία τών μη
τροπόλεων, καθώς γνωστόν επίσης, ότι βραχύβιος 
άπέβη έν τ?, ιστορία τή ς Ανατολικής Εκκλησίας ή 
καθίδρυσις, ήν έπενόησεν ό Γοδουνάβ, δ ιό τι τά  11α- 
τριαρχειον τούτο κατηργήθη έπ ί Πέτρου τού μεγά
λου, κατά  τά 4 7 2 1 .

(1 )  "Ορα τήν —ράςιν τή; Συνόδου ταντη; ίν τ 5  Τομω άγά- 
χ η ς , φυλ. 5 4 2  έηνυοχν οϋτω·

■· Δ-χχιον ούν χρίνω, χ α ί τήν αγίαν τχύτι,ν καί μιγχλτ,ν Σύν
οδον χρίν» ν άςιώ, τον βρόνον τϊ.ς ιύοιοίατάτη; καί ύρβοδοξουσο'- 
λιω; Μοοχοόου ί'ν χ ι t í  χαί ΧιγισΟχι llxrp-.apy.iibv διά το £αο>  
Xjta; άςιωΟήναι παρά Θιου τήν ηώραν ταύττ,ν, πάσαν ts  Ί ’ωο- 
c i iv ,  χα ί τά  6π:ρυο’ρ:ια uípvi ίιποτάοο’οβαι τω π*τρ:αρν·.κΰ βρο'- 
νω Μοοχόοου και π ά τη ; ’Ρωσσία; καί τών ύπιροορΐίων ιχΕρών, 
ίη ιιν  τον τόπον αύιοϋ ¡α ιτ ά  τ ό ν  π  α ν  α γ  ιώ  τ  α τ  ον ' l i a e o o -  
λ ύ μ ω ν  ίν Ti το-Γ; Ιιροί; διπτύχοι; χαί «ν τα-Γ; ϊκκληο.αττικαΓ; 
ουνίλιύοΕοιν. . . .  Ή  'Αγια Σύνοδο; όμοΟυααδον οίπε- τούτο ¡π ιι- 
δλ κατά τού; i ορού; νόμου; χόχριται, ά π χ .τ , ;  στόργο ¡«ν· καί 
τούτο οί πιρί >ά; βχτ-.λιίχ; ixtívn; xpivoucv, ίνα ό ija io ia ix r c ;  
βασιλιύ; Μοτχόοου καί αύτοκράτωρ πάοτ.; 'Ρωοσία;, καί τών 
ϋπιρόορι’ων α;ρών, χαθώ; αι'χρ: ακαιρον ϊν τα·'; ϊίρχΓ; τιλι- 
τα ί; τι.; άνατοΧικτ,; Ε κκλησία; ί-/ν. τ3 μνημόσυνου αυτού, καί 
«» τχΓ; ά για  ;  πρ οβίη ιι χαί ΰροΓ; διπτύχοι;, οϋτω χαί ίν ττ, 
ά ρ χ ί τού ΈςαψάΧμου, μ ιτά  τήν συμπλήρωσιν τών δύο ψαλμών, 
ύπζρ τού βασιλόο; λ»γθ;αίνων, ίκυοινι-Γται κατά τήν ίκυώνησιν 
ίχιίντ,ν κατ' όνομα, ώ ;  ίρΟοδοξότατο; pxjiXsü;' π ά ντι; «ίπον 
καί τούτο ιΰλογον. ·  Βλίττ; καί Μιλίτιον Τ. Γ ,  1Γ'.

Περί δέ τής συστατικής τού Τσάρου Θεοδώ
ρου επιστολής πρός τόν Αμουράτ υπέρ τώ ν ορθοδό
ξων χριστιανών, ής κομιστής έγένετο ό Ιερεμίας, 
αυτή, καθ’ όσον γινώσκομεν, ούδέν εσχεν αίσιον α 
ποτέλεσμα- Μετ’ ολίγον ό Σουλτάνος άπεβίωσεν, ό 
δέ υιός του καί διάδοχος Μωάμεθ ό Γ ',  ό φονεύς 
τώ ν έννεακαίδεκα αδελφών αυτού, 4^)ός έκδίκησιν 
τής σφαγής τών Τούρκων, ύπό τών Βλάχων είς 
Γιούργεβον καί Βουκουρεστην γενομένην, διέταξεν 
i l  V é s p e r o  S i c i l i a n o  c e n t r o  i  C r i s t i a n i ,  κ α τ’ αυτήν 
τού ένετού Βαίλου τήν ρ.αρτυρίαν, δηλαδή τήν γ ε 
νικήν τώ ν έν Τουρκία χριστιανών σφαγήν. Αγαθή 
τύχη , ή δ ιαταγή  περιωρίσθη είς μόνην τήν εξωσιν 
απάντων τώ ν άγαμων Ελλήνων' οίτινες έγκατελι- 
πον τήν Κωνσταντινούπολιν εντός τριημέρου προ
θεσμίας, καί άπήλθον ημίγυμνοι καί ραπιζόμενοι 
είς τήν αλλοδαπήν (1 ) .— Ταύτα μέν περί Τούρκων.

Η δέ προβίβασις τού μητροπολίτου Μόσχας δεν 
εμεινεν έστερημένη καί Ελλήνων πανηγυριστών. Ó 
Ελασσώνος Α ρ σ έ ν ι ο ς ,  έπανακάμψας οίκοι μ ετά  τού 
Ι ε ρ ε μ ί ο υ  καί τού ΓΡώσσου πρέσβεως, συνέταξεν εκ— 
τεταμένην είς δεκαπεντασύλλαβόν στίχον περιγρα
φήν τής οδοιπορίας καί τής έν Μόσχα διατριβής 
τών Πατέρων ύπό τήν έπιγραοήν'

« Κ όποι xa i J ta tp iC i) του τα π εινο ύ  Λ ρ χ ιε π ι -  
σχύπου έΐρσενίου ,  γρά φ ει χα ί τή ν  προβίβασ ιν  
του πα τρ ιά ρ χο υ  Μ οσχοβίας. »

• Α ιατί ό πεπαιδευμένος μητροπολίτης προύτίμη- 
σεν έν τή  συγγραφή του ταύτ·ρ τόν έμμετρον λόγον, 
άντί τού πεζού, αντί δέ τής τότε έν χρήσει πρε' 
σβυτέρας έλληνίδος, προύτίμησε τήν ταπεινότητα 
τής χυδαίας καί καθομιλουμένης; Δύσκολου τό ζή
τημα" έκτός έάν ύποθέσωμεν αύτόν όλως άμοιρον 
τής καθαρευούσης, οπερ άμφισβητούμενον, ή, τό π ι-  
θανώτερον, έάν έξεικάσωμεν ότι συνέθεσε τά ποιη- 
μ.άτιον είς τήν τό τε  κοινώς λαλουμένην, όπως κατα
στήσω γνωστάς προς τούς συγχρόνους ομογενείς του 
τήν άφοσίωσιν τής ρωσσικής Αύλής καί τήν αγάπην 
τών 'Ρώσσωνπράς τούς Ελληνας. Βέβαιον, ότι ό Αρ
σένιος, συνδεσας έν Μόσχα στενάς σχέσεις πρόςτινας 
τών έν τέλει, ύπεσχέθη νά έπανέλθη, είς ’Ρωσσίαν, 
καθώς επανήλθε τώ  όντι μ ετ ολίγον, καί διώκησεν 
ώς άρχ επίσκοπος τήν επαρχίαν τής Σουσδαλίας (2). 
ίίσ τε , γινομένης δεκτής τής δευτέρας τώ ν ύποθέσεων, 
τό περί ού ό λό·,·ος όδοιπορικόν έγράφη είς σχήμα 
χυδαϊον πρός διασάλπισιν τή ; ρωσσικής φιλορθαδο- 
ξίας, καί ώ ; έκ τούτου δύναται νά θεωρηθή όος πρό
δρομος τού πασιγνώστου παρ ήμΐν ΛγαΟ αγγέΛ ον, 
όστις συνετάχθη έν 'Ρωσσία πρός τόν αύτόν σκοπόν, 
καί το ι είς υφος καθαρώτερον, διακόσια περίπου έτη 
μετά  τό  πόνημα τού Αρσενίου.

Κ αί τό  μέν πρωτότυπον τού πολυτίμου τούτου 
πρός τήν ιστορίαν τής Ρωσσίας έγγράοου άπώλετο, 
ή διαμένει άγνωστον' ή δέ βασιλική βιβλιοθήκη 
τού Ταυρίνου περιέχει Εν αντίγραφου, τό όποιον αύ-

(1 )  U oinm cr, Τ .  η. Β. 41.
(2 )  Καρα,αύ·:,·,;, Τ . 10.  Κί? . Γ .
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τοπροσώπως έξετάσαμεν, εύμινεία τού καλοκαγά- 
θου καί οιλέλληνος βιβλιοθηκάριου, αντίγραφου, 
όπερ ήμαρττ,μένως ό Adelung υπέθεσε μετακομισθέν 
είς ΙΙαρισίους. Τρεις ’Ιταλοί λόγιοι, συνεργασθέν- 
τες , ό Pasini, ό llivotella καί ό B erta, ¿δημοσίευ
σαν τω  4 7 4 9 , είς τόν Κατάλογον τώ ν χειρογρά
φων τή ς τού Ταυρίνου βιβλιοθήκης, τό κείμενον 
μετά  μετρίας λατινικής μεταφράσει»; (4). Εφεξής 
ή μετάφρασις αύτη κατά  μέρος μέν έξεδόθη παρά 
τού Beckmann (2 ), καθ' όλοκληρίαν δέ μετέπειτα  
παρά ^O W ichn iann  (3 ), καί τού Starczewscki (4). 
Ó παπολάτρης ΓΡώσσος πρίγκηψ Λύγουστϊνος Γα- 
λιτσϊνος έδημοσίευσε νεωστί κα ί μετάφρασιν γα λ
λικήν (5)·

Λς πρός τήν έκδοσιν τού κειμένου τής Ταυρια- 
νής έκδόσεως αδτη έγένετο άθλία, καί πλήρης πλεί- 
στων όσων έλαττωμάτω ν. Αρκεί μόνον περ ί ταύ- 
της νά σημειώσωμεν, ό τι ο ί έκδότα ι, ύπό τή ς ά- 
πειροκαλίας άπατηθέντες τού ίίλληνος καλλιγράφου, 
τού άντιγράψαντός ποτε τό ποίημα, έξέλαβον αύτό 
ώς σύγγραμμα πεζόν, καί είς σχήμα πεζού συγ
γράμματος έπεσύναψαν αύτό είς τόν Κατάλογον, 
άντί νά διαιρέσωσι τήν διήγησιν κατά  τούς δεκα
πεντασυλλάβους στίχους, έν οϊς ό λόγος συνετέθη. 
Παρασιωπώμεν τ ά  περισσά τυπογραφικά παρορά
μ α τα , άπερ πού μέν άκρωτηριάζουσι τόν στίχον, 
πού δέ στρεβλούσι τό  νόημα.

Τό κείμενον τούτο, έπιμελώς διωρθωμένον, καί 
στιχηδόν διατεταγμένου, ώ ; πρέπει είς έμμετρον 
πόνημα, ζητούμεν τήν άδειαν νά παρασυνάψωμεν 
τγι δε τή, Διατριβή, οΰχί βέβαια ώ ; δείγμα  ποιη
τικής ευφυΐας, ή τεκμήριου τέχνης διηγηματικής, 
άλλά μάλλον ώ ; μνημείου σπουδαίου άμα δέ καί 
δυσεύρετου, διαφέοον τά  τε  χρονικά τή ς Ανατολ.ι- 
κής Εκκλησίας κα ί τήν ιστορίαν τής νεωτέρας γραμ.- 
ματολογίας μας.

Σ Π ΪΡ ΙλΩ Ν  Ζ1Μ ΠΕΛ ΙΟΣ.

"Ε π ετα ι τό  πο ίημα).

ΑΓΩ Ρ Ω ΪΙΑ Ε Σ
α ίχμά .Ιω το ι i r  Κ αυχάσω .

(Σ ν«χ«ια . Ί ί ι  φυλΧάί. 2 S 7 , 2 2 8 , 2 2 9  χ*ί 230-)

—000—
ό  Γράμοφ άνεχώρησε τήν 2  Δεκεμβρίου εκ τού 

χωρίου Ανδρειέφσκ μετά  τού τατάοου Μωχάμεθ. 
Πλήν δέ τής επιστολής καί τώ ν προφορικών δια- 
■ ■ ■ —

(1 )  Codices nian oscrip li Kibliothccce T aurinensis A lheniri. 
T aurin i, 1 7 4 9 , I. 4 3 3 .

(2 )  U lle r o lu r  der üllorcn  R eisek esch reib u n sca . Gcilliiigen, 
1 8 0 9 , I .  4 0 4 .

(3J Sam mlung bisher noch u agcdruck ler k leiner Schriften  
altern xur G eschichte und k enn ln is  d e s  R ussischen R eichs. 
B erlin , 1 8 2 0 .

(4 )  llis lorim  R a tb e n ic s  serip lores e x le r i  sa cu li X V I.T .2 .
( 5 )  D oeum eot rcla lif eu palriarcal M oscosile .P aris , cbcs 

T ecb tn er , 1 8 5 7 .

κοινώσεων τά ς  όποίας έδωκεν αύτοΐς ό πρίγκηψ 
Δαυίδ δ ιά  τόν  Σ ιαμ ίλ , ένεχείρισε κ α ί ενδύματα καί 
διάφορα άλλα πράγματα  διά  τάς αιχμαλώτους. Καί 
πρώτον μέν ήλθον είς Βουρτοννάΐ, κώμην πρωτεύ
ουσαν τή ς πλησιεστέρας εχθρικής χώρας. Εκεί ό 
να ΐπ  Μουρτιζά ’Αλής έδειξεν αύτοΐς επιστολήν τού 
Σ ιαμ ίλ , περιέχουσαν τα ύ τα ' « Ειδον κ α τ’ όναρ ότι 
ό διερμηνεύς τού πρίγκηπος Ορβελιάνη έρχεται κο- 
μίζων εύαρέστους ειδήσεις περ ί τού υίού μου. Οί 
όφθαλ.μοί μ.ου τήν άκολουθούσιν. β Ε πειτα  δέ μετε- 
φέρθησαν είς Λερκέτ ότά ρ , όπου κατεσκήνου 6 Σιά
μ  ίλ ' άλλά πρίν ή παρουσιασθή εις τούτον ό Γράμ.οφ 
έγραψεν αύτώ έρωτών πώς έπρεπε νά παρουσιασθή. 
—  Κ ατά τόν ρωσικόν τρόπον, άπεκρίθη έκιΐνος. —  
ό τ ε  δέ ήλθεν εις τήν σκηνήν τού ιμάμη άφώπλισαν 
αύτόν οί φύλακες, κ α ί είσελ.θών εύρέθη κατέναντι τού 
Σιαμίλ, καθημένου μεταξύ τού σουλτάνου Δανιήλ 
καί τού Κέρ Εφφένδη, μουρίδου σχεδόν τυφλού, πα - 
ρακολουθούντος πάντοτε τόν αρχηγόν τώ ν όρέων, 
καί κοιμωμένου μάλιστα μ ετ ' αύτού.

α ό  Ρώσος έκλινε τήν  κεφαλήν καί ένεχείρισε 
σιωπηλώς τώ  Σιαμίλ τήν έπιστολήν τού στρατηγού 
Ορβελιάνη" ήτο  δέ ή επιστολή συστατήριος, περιέ- 
χουσα καί συγχαρητηρίους εύχάς διά  τήν δοθείσαν 
τώ  υίώ αύτού άδειαν παρά τού αϋτοκράτορος. Τε- 
λειωθείσης δέ τής μεταφράσιως, δ Σ ιαμίλ προσεκά- 
λεσε τόν Γράμοφ νά καθήσγ, κα ί ήρώτησε ττερί τού 
αρχηγού του καί τού πρίγκηπος Τσαυτσαυατζέ.

» — Τγιαίνουν χά ρ ιτι θεία, άπεκρίθη ό Γράμοφ, 
κα ί σε ευχαριστούν δ ιά  τήν  περ ί τώ ν αιχμαλώ τω ν 
φροντίδα σου. Εκτιμώμεν τό  καλόν, κα ί άν δεν ήμ- 
πορέσωμεν ημείς νά σε άνταμείψωμεν, ιδού ό Θεός.

» Ταύτα άκούσας 6 σουλτάνος Δανιήλ έμειδίασεν 
έκλαβών άντί ειρωνείας' άλλ’ ό Σιαμίλ άλλως πως 
έκρινε. Διέταξε τούς σωματοφύλακας ν ’ άποδώσωσι 
τά  όπλα είς τόν Γράμοφ, κα ί τού; έπέπληξε σφο
δρότατα ώς άτόπω ς φερθέντας πρός ξένον, τόν ό
ποιον τόσον ήγάπα. Ε ιτα  στραφείς πρός τούτον 
είπε '

» —  Χαίρω αληθώς διά  τήν πρός έμέ εμπιστο
σύνην. Πρώτον σήμερον έρχεται έδώ άξιωμ,ατικός 
ρώσος έχων άξίωμα πρέσβεως' διό καί θεωρώ τούτο 
ώς άπόόειξιν τιμής.

» Επειδή δέ ό Γράμοφ έγίνωσκε τ ά  ήθη τού τό 
που, άπεκρίθη εύγενώς' καί κατά  τόν τρόπον τούτον 
έξηκολούθησεν ή συνδιάλεξις έπ ί τινα  ώραν.

β —  θ ά  έλθη ό υιός μ ου ; ήρώτησεν έπ ί τέλους 
ό Σιαμίλ.

β —  Αν καί έγεινε μισός Ρώσος, άπεκρίθη ό 
Γράμοφ, καί έκληρονόμησε τόν ισχυρόν σου νοϋν, θά 
ελθη άναμφιβόλως. Προτιμότερον νά διοική έδώ χ ι 
λιάδας ανθρώπων παρά μίαν εκατοντάδα Ρώτων.

β —  Τι φρονείς δ ι αύτόν; ήρώτησεν ύπομει- 
διών ·  Σιαμίλ τόν σουλτάνον Δανιήλ.— Καί έκβα- 
λών τό  ώρολόγιόν του έσήμανεν αύτό' ή ώρα ητο 
ένδεκάτη καί ήμίσεια. —  Είναι καιρός, εϊπε, νά 

I προσευχηθώ.
| » Τ ό τε  μουλλάς τ ις , έκεΐ πλησίον ευρισκόμενος,

45
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-ψάλε τήν συνΜθνι κλήσιν, κα ί οδτως έτελείωσεν ή 
συνεδρίχσις, μεταφερθέντος του Γράμοφ εις άλλην 
σκηνήν. Μετά δέ τό τέλος τ η ; προσευχής 6 Κέρ έφ- 
φένδης έλθών ττρδς τούτον τόν ήοώτησε μετά  κολ
λάς εϋγενείς περ ιφράσεις, ττερί τής πολιορκίας τής 
Σεβαστουπόλεως. Εκείνος δε άπεχρίθη ότι έξηχολού- 
δει μέν πάντοτε, δτι δμως διά  τήν δριμύτητα τον 
χειμβνος άπέθνησκον καί πολλοί 'Ρώσο·, καί εχθροί 
πολλοί·

s Τήν δέ πρωίαν τής έπιούσης ό Σιαμίλ έστειλε 
νά έρωτήση τ ά  περί τού Γράμοφ, καί περί τήν πέμ - 
π τη ν  ώραν ορεινοί τινες έκ τω ν σωματοφυλάκων 
του ιμάμη έφεραν αύτώ έπ ί ξυλίνου δίσκου πήλινου 
άγγείον περιέχον τσάϊον εως δώδεκα ποτηρίων. 11- 
ναγκάσθη δέ νά π ίη  δλ.ον αύτό, δ ιότι άλλως Οά έ- 
οαίνετο οτι προσέβαλλε τόν φιλοξενούντο. Τήν με
σημβρίαν οί αυτοί ορεινοί έφεραν γεύμα, τό  δε ε
σπέρας προσεκλήθη νά ΰπάγ.ρ εις τήν σκηνήν τού 
Σ ιαμίλ, όςτις άπετεινεν αύτω μυρίας ερωτήσεις περί 
των ρώσων στρατηγών καί πολλών άλλων πραγμά
τω ν ' περί των α ιχμαλώ τω ν ό'μως οϋδέ λέξιν έπρό-Ι 
φερε. Μετά πολλάς δε ημέρας 6 Σ ιαμίλ ανήγγειλε 
πρός τόν Γράμοφ δ τ ι έσκόπει νά έπανέλθ-ρ εις Δαρ- 
γιβέδενον, κα ί οτι εκεί θά έπραγματεύοντο περί τής 
γνωστής ύποθέσεως. Κ αί αληθώς άνεχώοησε τήν ε 
πιούσαν άπό πρωίας, παρακολουδούμενος υπό δια- 
κοσίων μουριδών (*). Τήν ώραν εκείνην ήκούσΟησαν 
πυροβόλων καί καννονίων κρότοι ένεκα συμπλοκής, 
καθ’ ήν ό στρατηγός Βράγγελ κατετρόπωσε τό  κυ- 
ριώτερον σώμα τώ ν στρατευμάτων τού Σιαμίλ. 11 
άποχιόρησις τού Σ ιαμίλ άπεδείκνυε μέν δτι δύσκολα 
έδεώρει τ ά  καθ' εαυτόν, έτήρει δμως πάντοτε ατα
ραξίαν ήθους, llpiv δε προχωρήσν] εις τ ά  ορεινότερα 
μέρη, ήστειεύετο μετά τού παρακολουθούντος αύτόν 
Γράμοφ' καί είς τών αξιωματικών έψαλε τό  ιερόν 
άσμα Α ία  ί.Ι.Ιία ί.Ι A . i . i d f ,  τά όποιον έπανέλαβον 
έν χορώ όλοι οί μουριδαι. Οδτω πως ποοέβησαν 
ίκανώς' άλλα τό πύρ τής μάχης έγένετο τοσούτω 
ζωηρόν ώστε ό Σιαμίλ έστάδη, έσκέφθη έπ ί δύο ή 
τρία  λ ε π τά  τής ώρας, μεθ ά έπανέλαβε τήν πορείαν 
χωρίς νά δείξ·/) τήν έλαχίστην ανησυχίαν, δ ιότι 
πάντοτε φαίνεται ατάραχος. Καί κα τα  τάς κρισι- 
μωτέρας περιστάσεις αστειεύεται ή  σοφίζεται τ ι  
ψεύδος όπως κρύψη τήν εσωτερικήν ταραχήν του.

ο —  Ισαάκ βεη (**), ε ίπε πρός τόν Γράμοφ όπως 
έλκύση αλλαχού τήν προσοχήν του, βλέπεις τό  άλο
γον τούτο μ έ τ ά  δύο δισάκκια ;

» —  Μάλιστα.
ιι — · Ιδού πώς πρέπει νά έκστρατεύνι τ ις ’ εκεί

(*) K i t s  τα ; ίχοτρχτ:·»; ό ΣιαώΛ «υνοϊινιτα: π ά νν .τ ί ύο'. 
2 0 0  λογάόων p.c-jpiSSn, καλής ύπλισμίνω-ι χ « ί iiia ir sjxv  iytvruv
Gr.uxixt. Καί ο: (ΐίν τν .’οι·.; αύτΖ ί itjo τομύονται, ί’η ν τ α ;  ί ΐ  
ν .  λ-,·—·.!. Β»5ίζίντις GHjjr.uiiot ιι; κ ίν τ ι  ψάλλ'.υσι τί-ι
σ :ιy w  -.r.Z  Κορανίου τον όποιον άνι^ίραυ.ίν άνωτιρο- ψά/.λτυοι οί 
αύτον άλΟτ.λοδ:αίι-/.ως ο ί  προπορυοαινο; x * i  οί έποαινν·.. Έ κ  
διςιών τού -ια α ίλ  ϊρ χιτα ι ‘ο σουλτάνο; Δαν.ν.λ, ιί; μόνον τον ο
ποίον 3 ί ί · τ χ ι  ί-. ίντ .μ ο; αϋττ. ίιι:.;.

(*■) Τον τίτλον τούτη  ϊ3:οιν I  λ  *μ ίλ  προς το . ΊταάχΓράμοφ.

μέσα ευρίσκεις ό'λα μου τ ά  π ρ ά γμ α τα ' καί ώς τόσον 
είμα ι ιμάμης κα ί αρχηγός στρατευμάτων. Είς τήν 
'Ρωσίαν δμως καί οί άνσυπολοχαγοί σύρουν περισ
σότερα" δ ιά  τούτο αί στρατιω τικο ί φάλαγγες σας 
είναι τόσον εκτεταμένα·., τό  όποιον, όμολόγησέ το , 
φέρει μεγάλα εμπόδια. ,

β  Ολίγον πορρωτέρω ό  Σιαμίλ κ α ί ’οί περί αύτόν 
συνηντήθησαν ΰπό πολλών όρεινών οϊτινες, ώς έφαί- 
νετο, είχον μετασχή τής τελ.ευταίας μάχης, τής ό
ποιας τό  πύρ ήλαττούτο άδιακόπως. Είς δε τούτων 
ένεχείοισε τώ  Σιαμίλ τεμάχιον χάρτου έφ ού ό ναίπ 
Εσκί εγραφεν αύτώ  έν συντόμου. Μετά τήν άνάγνω- 
σιν ό Σιαμίλ συνεχάρη τούς περιεστώτας είπών ότι 
οί 'Ρώσοι έτράπησαν.

» —  Ευχαριστήσατε έκ μέρους μου τόν Εσκί 
να ίπ , ε ίπε μεγαλοφώνως είς τούς ορεινούς, καί εγ
χειρίσατε είς αύτόν τόν πίλον τούτον ώς δείγμα  
τής εύαρεσκείας μου.

d Καί δμως ό Γράμοφ, δςτις ήρχετο τελευ'ταίος, 
ήκουσε τούς έλθόντας άλλως πως διηγουμένους τά  
τής μάχης. Ολίγον δέ μ ετά  ταϋτα  στραφείς πρός 
τόν ’Ρώσον' —  Πήγαινε, είπεν, Ισαάκ βεη, εις Δαρ- 
γιβεδενον' εγώ  Οά υπάγω  είς τ ά  στρατεύματά μου. 
Περίμενέ με νά έπιστρέψω. Δέν θέλω νά έλίΐ-ρς μαζή 
μου διά  νά μή πληγωθής.

s Καί ταύτα είπών άνεχώρησε μ ετά  τών μουρι- 
δών* ό δέ Γοάμοφ έξηκολούθησε διευΟυνόμενος μετά  
τώ ν οδηγών του είς Δαργιβεδενον. β

Ο τε δέ έφΟασε πλησίον είς τήν πρωτεύουσαν ταύ- 
την τού Σιαμίλ, οί έκεϊ μουριδαι όπεδέχΟησαν αυ
τόν φιλοφρόνως καί μ ε τ ’ έκπυρσοκροτήσεων. Οί πλ.εϊ- 
στοι τών άνδρών τούς όποιους άπήντα ήσαν γέρον
τες, δ ιότι οί νέοι όλοι είχον εκστρατεύσει. Ιίδόθη δέ 
αύτώ πλειοτέρα ελευθερία ή πρός τάς πριγκήπισας 
ΐνα παρατηρήσνι τό Δαργιβέδενον καί τά  πέριξ- καί 
περίεργα είναι όσα είδε. Τό χωρίον, ώς όλα τά  χω 
ρία τώ ν Τσετσέγκων, έχει μεγίστην έκτασιν, καί 
όλαι α ί οίκίαι είναι ξύλινοι" τώ ν δέ κατοίκων 6 α
ριθμός ανασαίνει είς τετρακοσίους περίπου. Η οικία 
τού Σιαμίλ κείτα ι έν μέσω τού χωρίου, έπ ί α πέ
ραντου οικοπέδου, περικλειόμενου διά κιγκλίδων 
καί χάνδακος' ενταύθα είναι ή πρώτη αύλη', όπου 
ύπάρχουσιν οικήματα διά  τούς διακοσίους μουρίδας, 
τούς σωματοφύλακας. Πορρωτέρω κείται μικρόν π α 
ράπηγμα, όπου είδεν ό Γράμοφ όκτώ καννόνια ελε
εινά ' φαίνεται δέ ότι πλήν τού εκλεκτού τούτου 
στρατού, εύρίσκονται είς Δαργιβέδενον έτ·. τετρακό
σιοι τεσσαράκοντα ξένοι, καί μάλ.ιστα Πολωνοί. 
Οσάκις ό Σ ιαμίλ μεταβαίνει εις τό τζαμίον, οί μου- 
ρίδαι σχηματίζουσι δύο γραμμάς άπό τής πύλης τής 
αύλής μέχρι τής τού ναού, διά μέσου τής όποιας 
διαβαίνει εκείνος, καί ψάλ.λ.ουσι τούς προρρηθέντας 
στίχους τού Κορανίου. Ενώ δέ προσεύχεται ό ιμά
μης, ίσταντα ι όλοι σιωπηλοί κα ί έν κατανύξϊΓ αλ
λά σημειωτέον ότι δέν μένει πώ ποτε είς τό τζαμίον 
πλέον ήμισείας ώρας. Τοσούτον δ έ  σέβας έχουσι 
πρός αύτόν ώστε όρκιζόμενοι όμνύουσιν είς τό όνο
μά  του.
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Τήν έπιοϋσαν, περί τήν  έκτην ώραν, ήλθε καί ό 
Σ ια μ ίλ ' μ ετά  ουράς δέ δύο πέμψας ήρώτησε τόν 
ξένον περί τής υγείας του, κα ί τήν δεκάτην προσ- 
εκάλ.εσεν αύτόν είς τό  δωμάτιόν του , όπου ήσαν 
πολ.λοί συνηγμένοι. Εκάθησε δέ έκ δεξιών μέν έχων 
τόν σουλτάνον Δανιήλ, έξ άριστερών δέ τόν Κέρ έφ- 
οένδην. Μεταξύ τών άλ.λων ό Γράμοφ άνεγνώρισε 
τόν να ίπ  Μουρτούλ Αλήν καί τόν συμπολίτην του 
Σάκ Λββάς, τόν άρμένιον διερμηνέα, ϊσταντο δέ 
παρατεταγμενοι περί τόν τοίχον.

ο ό  απεσταλμένος ρώσος έχαιρέτισε πάντας καί 
έστάθη ακίνητος πλησίον τής πύλης.

» —  Ε ίσ α ι. καλά ; ήρώτησεν αύτόν εύμενώς ό 
Σ ιαμίλ.

8 —  Χ άριτι θεία καί μέ τήν ευχήν σου, άπε- 
κρίΟη εύσεβάστως ό Γράμοφ.

» —  Κάθησε, έπανέλαβεν ό Σ ιαμ ίλ , δακτυλοδει- 
κτήσας Οέσιν τινά έπ ί τού πρό αύτού τάπητος.

β Καί ό Ί ’ώσος ΰπακούσας έκάΟησεν έπ ί τού τά 
π ητος' μ.ετά μικρόν δ έ  ό Σ ιαμ ίλ  ήρώτησεν αύτόν 
μειδιών*

» —  Πώς ηύρες, Ισαάκ βεη, τό  Δαγεστάν ;
» —  Τ ί εννοείς, ιμάμη  ;
» —  Πώς σέ φαίνονται οί δρόμοι, αί συνήθειαι, | 

ή  υποδοχή τήν όποιαν σ’ έκαμαν, είς ένα λόγον όλα 
όσα παρετήρησες ;

»—  Μέ συγχωρεΐς, ιμάμη, νά όμιλήσω ελευθέρους;
» ·—  Βέβαια' ό άνθρωπος πρέπει νά ήναι ειλικρι

νής καί μ έ  τόν Θεόν καί μέ τούς όμοιους του.
»— ■ Σέ λέγω  λοιπόν δτι οί δρόμοι σας είναι πολ

λά κακοί καί καταλασπωμένοι. Αί μεταβάσεις γ ί
νονται μέ κόπον ένεκα τών δασών, τών στενών καί 
τών ποταμώ ν. Μόλις έπεριπάτουν δέκα βέρστια τήν 
ημέραν καί άπέκαμν*. Οσον δμως διά  τήν υποδο
χήν τήν οποίαν μ’ έκαμαν είμαι πολλά ευχαρι
στημένος.

» —  Κ αί, φίλε μου, τούτο έπεθύμουν ν’ ακούσω. 
Μάθε ό τ ι  ό δυνατός ήγεμών, ό όποιος δέν θέλει νά 
ΰποταχδή εϊ; τρεις μεγάλους βασιλείς, δέν ήμπορεΐ 
νά μέ βλάψη, αν κα ί στέλλει άδιακόπως στρατεύ
μ α τα  έναντίον μου. Δέν πρέπει, τ ό  ήξεύρω, νά συγ- 
κρίνωμαι μέ μεγάλους μονάρχας' είμαι απλούς Σ ια
μ ίλ , τάρταρο ;' άλλα α ί λάσπαι, τά  δάση καί τά  
στενά μου μέ άναδεικνύουν ισχυρότερου πολλών 
μοναρχών. Εάν έδυνάμην Οά έχριζα μ έ  άγιον μύ
ρον όλα τ ά  δένδρα τών δασών μου, κα ί 6 άνε- 
κάτωνα εΰοσμον μέλ.ι είς τάς λάσπας τών δρόμων 
μου, τόσον τά  άγαπώ ' αύτά τ ά  δένδρα καί αύτοί 
οί δρόμοι εϊύαι ή δύναμίς μου.

» Μετά τήν άπόκρισιν ταύτην ό Σ ιαμίλ έστράφη | 
μειδιών πρός τούς περιεστώτας, καί όλοι ύπεμει- j 
υίασαν συγχρόνως' άλλ’ εκείνος μεταβαλών ήθος, | 
απέτεινε κα ί πάλι·} τόν λόγον πρός τόν ρώσον είπών' 

ι  Ισαάκ βεη, οί μεγάλοι άνθρωποι αρχίζουν πάν
τοτε τήν ομιλίαν άπό αστειότητας, καί έπε ιτα  έρ
χονται είς τά  σπουδαιότερα' αύτό κάμνομεν καί η
μείς. Τώρα άς όμιλήσωμεν διά  τήν ύπόθεσίν μας.

*  —  Πρόσταζε, ιμάμη, είπεν ό Γράμοφ κ α ί Οά 
σέ άποκριθώ.

β—  Μήπως οί πρίγκηπες όρβελιάνης καί Τσαυ- 
τσαυατζε μέ περιγελούν ; ήρώτησεν ό Σ ιαμ ίλ  μέ 
τόνον όλως διάφορον τού πρώτου.

α ό  'Ρώσος έμεινεν εκστατικός, ένώ τό ήθος όλων 
έδείκνυε μεγίστην προσοχήν' ό δε Σ ιαμίλ έξηκο- 
λούθησεν'

β —  Ε ίχα  ζητήσει έν πρώτοις είς εξαγοράν τών 
οικογενειών τω ν πέντε έκατομμύρια ρουβλίων (22  
έκατοα. δμ.) Μετά τα ύ τα  όμως λυπηθείς έζήτησα 
Εν μόνον έκατομμύριον, εκατόν πενήντα ορεινούς 
α ιχμαλώ τους καί τόν υιόν μου' ά λλ  έως τώρα μέ 
τρέφουν μ.' ελπ ίδα ς ' απορώ πόσας έπιστολάς γρά 
φουν' κα ί ό'μως ήτον προτιμότερου · νά δώσουν τ έ 
λος είς τήν ύπόθεσίν. Πρό πάντων είμα ι πειραγμένος 
μέ τόν πρ ίγκηπα  Ορβελιάνην, κα ί άν τόν π ιά -  
σω . . . . Αλλά τό ίόιον θά έκαμνε καί αύτός μ έ 
έαέ, δ ιότι ειμεθα εχθροί.

β Κ αί τα ύ τα  είπών ήνοιξε τούς- οφθαλμούς, τοός 
οποίους έχει συνήθως κλειστούς, καί τό βλέμμα του 
έγένετο απειλητικόν. Μετά βραχείαν δέ σιωπήν ό 
Γράμοφ ήρώτησεν εύσεβάστως’— Ιμάμη , μ έ  συγχ ω- 
ρεϊς νά όμιλήσω ;

β —  Λέγε, είπε με ό ,τ ι σέ παρήγγειλάν νά μέ 
είπής.

β —  λδιάφορον είναι είς τούς πρίγκηπας εάν 
ζητής Εν ή πέντε εκατομμύρια ' μόνον οί βασιλείς 
έχουν τόσας ποσότητας. Μέ παρήγγειλαν λοιπόν 
νά σέ έπαναλάβω τήν πρώτην προσφοράν, δηλαδή 
σαράντα χιλ ιάδας ρούβλια αργυρά (υπέρ τάς Μ  (1 
χ ιλ . οο.) Μόνος ό Θεός ήξεύρει πόσον κόπον έδοκι- 
μάσαμεν έως νά κατορθώσωμεν αυτήν τήν ποσότητα.

» Ε ίπε καί έσιώπησεν 6 Γράμοφ' έσιώπα δ έ  
καί ό Σ ιαμίλ.

Μετά μικρόν δέ έπανέλαβεν έκείνος" —  ίδού ό 
σουλτάνος Δανιήλ, ό όποιος γνωρίζει καλά τήν  κα- 
τάστασιν τών πριγκήπων τής Γεωργίας, έρώτησέ 
τον ' εύρίσκεται κανείς τού οποίου τά  κ τήμ ατα  νά 
αξίζουν Εν εκατομμύριου;

β  ό  Δανιήλ έπεκύρωσε τούτο προσθέσας μ ά λ ι
σ τα '—  Απορώ πώ ς ήμπόρεσαν νά εΰρουν τόσα χ ρ ή 
ματα.

β Ανεμίχθησαν δέ κ α ί  οί άλλοι να ΐπ ιδες εις τήν 
ομιλίαν, καί έξέφρασαν δισταγμούς περί τής αλή
θειας τών λεχθέντων υπό τού ’Ρώσου.

β —  Ισαάκ βεη, ε ίπε τ ις  έξ αύτών, ο ,τ ι είπες 
είναι ψεϋμα. Τ ί είναι εν έκατομμύριον δ ι αυτούς ; 
Τ ίποτε. Εάν τό άπήτει ό ιμάμης μας θά τόν έδ ι
δαν καί ένα άραμπίι (άμαξαν) γεμάτου φλωοία.

β  —  Ζητήσατε καί δύο, άπε/.ρίθη ό Γράμοφ έν- 
τόνως. Τί θά τούς κάμετε; Σας είναι αδύνατον νά 
τούς περάσετε άπό τά  βουνά σας. Βλέπω ότι δέν 
εννοείτε τ ί  ονομάζεται έκατομμύριον. Εάν σάς έδι
δαν νά μετρήσετε τόσα κουκκία οσας μονάδας π ε 
ριέχει Εν έκατομμύριον αργυρών ρουβλίων, καί είς 
τό  διάστημα αύτό σας άφιναν νηστικούς, θά ά π ε -
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θνήσκετε όλοι άπό τ·λν πείναν πρίν τελειώσετε τό
μέτρημα.

» II  μεταφορά αΰτηέφάνη προξενήσασα έντύπω- 
σίν τινα  εις τούς ναίπιδας, οίτινες τωόντι δέν έ- 
νόοον τ ί  έζήτουν' ό δέ Γράμοφ συνέχαρη έαυτόν 
διά  την ευγλω ττίαν του. Παρατηρήσας δμως δτι ό 
συμπολίτης αΰτΟΰ Σάκ Αβάς ήτοιμάζετο νά  όμι- 
λήση καί νά άνατρέψη δ ,τ ι εκείνος προητοίμασεν, 
έστράφη πρός τδν Σιαμίλ καί ειπεν"

» —  Ιμάμη, κάμε με μίαν χάριν.
> —  Ποίαν ; ήρώτησε στεγνώς ό Σιαμίλ. 
ο—  Νά προστάξης νά σιωπήσουν διότι είναι α

δύνατον νά όμιλήσω. |

άφού έχωρίσθην άπδ αΰτόν, καί τόν ¿λησμόνησα, 
ό χ ι ,  δό τεμ ε 2ν έκατομμύριον. ό  πρίγκηψ Τσαυ- 
τσαυατζέ εχασε την οίκογένειάν του υπερασπιζόμε
νος γενναίως τόν τόπον του. 0  αύτοκράτωρ χρεω- 
στεί λοιπόν νά τόν άνταμείψη, καί την αμοιβήν αυ
τήν άς τήν ζητήση ό πρίγκηψ.

β —  Ιμάμη, κανείς δεν τολμ ά  νά ζητήση τ ι  άπό 
τόν αύτοκράτορα· Μόνος ευδόκησε νά δώση τήν 
άδειαν εις τόν υιόν σου" ό πρίγκηψ δέν έτόλμα νά 
τόν παρακαλέση. Οσον δέ διά  τήν γενναιότητα τήν 
όποίαν έδειξε, καί πολλοί άλλοι δεικνύουν τοιαύτην’ 
ώστε εάν έπρεπε νά άνταμείβη δλους δίδων άπό έν 
έκατομμύριον . . . .

Ο Σ ια υ ί.Ι .

» —  Δεν σε διακόπτουν πλέον, άπεκρίθη 6 Σ ια 
μ ίλ  περιφέρων βλέμμα εξουσίας περί αυτόν’ άλλά 
πώς θά τελείώσωμεν ;

» —  Οί πρίγκηπες δέν ήμπορούν βεβαίως νά σέ 
δώσουν περισσότερα τώ ν σαράντα χιλ ιάδω ν ρου- 
βλίων’ πλήν τούτων Οά λάβης καί τόν υιόν σου καί 
δλους τούς ορεινούς αιχμαλώτους όσους 
μεν. Εάν δέ ό υιός σου δέν θελήση νά ϋπακούση 
εις τήν διαταγήν τού αύτοκράτορος καί νά έλθη, 
στείλε ά/θρώπους τής εμπιστοσύνης σου δ ιά  νά τόν 
καταπείθουν.

» —  Φ ίλτατε Ισαάκ βεη, είπεν ό Σ ιαμ ίλ , περισ
σότερον φροντίζω διά τ ά  συμ.φέροντα τού λαού μου 
παρά δ ιά  τόν υιόν μου. Δεκαέξ χρόνοι έπέρασαν

β —  Καλά’ όμιλοϋμεν πάλιν’ τώρα πρέπει νά 
υπάγω  νά προσευχηθώ.

» —  Ιμάμη, επιθυμώ νά σέ 6μιλήσω καταμ-όνας- 
» —  Κ αλά, καλά .  . Πήγαινε εις τό έλεος τού 

Θεού. ο
Ο Ρώσος ύπήκουσεν’ έμεινε δέ μόνος εις τό  δω- 

μάτιόν του μέχρ ι .τής έσπέρας. Τά γεύματά  του 
ήσαν αξιόλογα, έδωκαν δέ καί άλας πρός αύτόν, 
τό όποιον παρά τοίς Τσετσέγκοις. σημαίνει έξαίρε- 
τον ύπόληψιν. Εφεραν πρός τούτοις πρός αΰτόν καί 
τούς μικρούς πρίγκηπας Τσάυτσαυατζέ καί όρβε- 
λιάνη’ τήν  δε πρός τάς α ιχμαλώ τους επιστολήν ε ί
χ ε  ν εγχειρίσει τήν  προτεραίαν πρός τόν Σιαμίλ. Τό 
έσπέρας ό Σάκ Αβάς καί πολλοί τώ ν ορεινών τώ
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παρασταθέντων εις τήν πρωινήν συνδιάλεξιν ηλθον 
πρός αΰτόν’ ουτος δε συνομιλήσας άρμενιστί μετά 
τού συμπολίτου αυτού προσέφερεν αύτώ ώρολόγιον, 
δύο τεμ ά χια  χρυσού καί τσάϊον’ ό δέ πιστός τού 
Σ ιαμίλ ύπεσχέθη νά τόν συνδράμη. Ολοι οί κατώ 
τεροι οπαδοί τού αρχηγού τώ ν ορεινών είναι εις ά- 
κρον έρασταί τώ ν δώρων. Τήν επιούσαν δέν προσ- 
εκάλεσεν ό Σιαμίλ τόν Ρώσον, τήν μ ετ’ αυτήν δ
μως συνδιελέχθησαν έκ νέου’ παρευρίσκοντο δ ε  καί 
άλλοι εις τήν αίθουσαν.

α —  Κάθησε, Ισαάκ βεη, είπεν ό Σ ιαμίλ κατά
τήν τάξιν.

β —  Δός μ ε  τήν  άδειαν νά σταθώ όρθιος, διότι 
πονούν τά  γόνατά μου.

» —  Ό π ω ς θέλεις’ είσαι καλά; 
β  —  Χάρις τώ  Θεώ.
β —  ό  Θεός νά σέ δ ιαφ υλάττη ! Δέν θέλεις νά 

χαροποιήσγ,ς τάς πριγκήπισας ;
β  —  Τούτο είναι εις τήν εξουσίαν σου. 
β  —  ίΐα ε ίς  τάς καλομεταχειριζόμεθα' τάς φυ- 

λάττομεν τόσον καλά, ώστε ούτε πουλί δέν έρχε
τα ι νά τάς ένοχλήση’ τό κάμω δμως μόνον δ ι’ 
αύτάς, καί πρέπει οί πρίγκηπες νά μέ γνωρίζουν 
χάριν. Μέ δίδουν όλίγα χρήματα’ καί υποθέτω δτι 
μακρύνουν τό πράγμα  μ έ  τήν ελπίδα νά εξουσιά
σουν τό Δαργιβέδενον καί νά τά ς ελευθερώσουν.

β —  Ιμάμη, είναι άδύνατον ν άποκριθώ εις 
αύτά έμπροσθεν άλλων.

β  —  Κ αλά, αργότερα, είπεν εκείνος, μ.ή έχων 
σκοπόν νά δεχθί, δ ,τ ι έζήτει ό Ρώσος· β

Τό έσπέρας τής έπιούσης άπεφάσισε τέλος πάν
των νά δεχθή κατ’ ιδίαν τόν Ρώσον’ άλλ’ εί καί έ- 
φαίνετο δτι έπεθύμει τήν ιδιαιτέραν ταύτην συνέν- 
τευξιν, έφοβεΐτο δμως μή  έλθωσιν αίφνης οί περί 
αΰτόν καί τον καταλάβωσιν επ ' αϋτοφώρω.

ε —  Καί άν είχαν οί πρίγκηπες, είπεν ό Γρά
μοφ πρός τον Σ ιαμίλ, τό έκατομμύριον, δέν θά σέ 
τό έδιδαν.

ι> —  Διά τ ί ;
β —  Διότι ό αύτοκράτωρ δέν θά τούς εσυγχώ- 

ρει νά σέ δώσουν πόρους τόσω σημαντικούς ώστε 
νά εξακολούθησης τόν πόλεμον. Πλήν τούτου είναι 
υπερήφανοι, κα ί δ ,τ ι  είπαν μίαν φοράν δέν τό α
ναιρούν. Τέλος πάντω ν, συγχώρησε με νά σέ τό 
είπώ, έπρεπε νά εύχαριστηθής δ ιά  τήν δόξαν τήν 
όποιαν θ' άποκτήσης άναγκάζων τούς Ρώσους νά σέ 
δώσουν τόν υιόν τόν όποιον σ’ έπήραν μέ τά  δπλα 
εις χεϊρας. θ ά  διασαλπισθή εις όλην τήν  Ευρώπην, 
κα ί θά γράψουν εις τάς εφημερίδας δτι ¿νίκησες 
τούς Ρώσους.

β — ■ Ορθόν αυτό’ άλλά καί τά  χρήματα είναι 
καλά, άπεκρίθη μειδιώ·/ ό Σιαμίλ.

β  —  Πίστευσέ με, ιμάμη, δ τ ι  άν καί θέλω νά 
φανώ χρήσιμος εις τούς πρίγκηπας, δεν επιθυμώ 
δμως νά δυσαρεστήσω κ α ί σέ. Τ ίς ήξεύρει ;  Ενδέ
χ ε τ α ι  νά πέσω μίαν ημέραν εις τήν εξουσίαν σου . .

β  —  Καλά, έπανέλαβε μετά μικρόν ό Σιαμίλ. 
θ ά  προσπαθήσω νά τελειώσω εντός τής αύριον μέ

τόν λαόν’ δ ιότι, ώς ήξεύρεις, τ ίπ ο τε  δέν ήμπορώ 
ν άποφασίσω χωρίς τήν συγκατάθεσίν του. Καί 
μεθαύριον αναχωρείς μ έ  τήν οριστικήν μου άπό- 
κρισιν. β

Καί έξήλθεν ό Ρώσος’ άλλά τήν επιούσαν, περί 
τήν έννάτην. ώραν, προσεκλήθη καί αύθις παρά τώ  
Σ ιαμ ίλ , δστις έκάθητο έν μέσω τών ορεινών αυτού. 
Αμα δέ ίδών τόν Γράμοφ έστράφη πρός αύτόν καί 
είπεν’

* —  'Ισαάκ βεη, πρέπει νά σέ συγχαρώ. Ιδού  
ό γραμματεύς μου. —  Κ αί έδειξε τ ινα  καθήμενον 
ενώπιον τετραδίου.— Θά γράψω εις τόν πρίγκηπα 
Ορβιλιάνην* τ ά  χρήματα  είναι ώ ; ό χόρτος ό ό
ποιος ξηραίνεται’ δέν λατρεύομεν τά  χρήματα  άλλά 
τόν Θεόν.

β  Ταύτα άκούσαντες οί περιεστώτες έφάνη- 
σαν σύννοες καί προσεκτικοί’ ό δ έ  Σ ιαμίλ έξηκο- 
λ.ούθησε λέγων’ —  Δέν θά γράψω πολλά ' δέν θά σάς 
μιμηθώ κ ατά  τούτο’ άλλά νά άναγγείλης έκ μέ
ρους μου εις τόν πρίγκηπα δ ,τ ι τόν γράφω εδώ" ό 
Θεός είναι πολυέλεος' νά έπιστρεψη ό υιός μ.ου καί 
άποδίδω  τά ς  πριγκήπισας.

β  0  'Ρώσος άπεχώρησεν, άλλά μ ετ’ ολίγον προσ
εκλήθη κ α ί πάλιν ϊνα  λάβη τήν  έπιστολήν. Ιίαρα- 
δούς δέ αύτώ ό Σ ιαμίλ καί τών αιχμαλώ τω ν ε π ι
στολήν πρός τόν πρ ίγκηπα  Τσαυτζαυατζέ, τήν  ό
ποίαν είχεν άναγνώσει, τόν παρήγγειλε νά θέση έπί 
παρουσία του άμφοτέρας εντός φακέλλου, τόν ό 
ποιον ¿σφράγισε μόνος, τόν παρεκάλεσε νά ύπάγη 
εις συνάντησιν τού υιού του Τζεμάλ Εδδίν, καί επ ί
τέλους είπε’

β —  Φρόντισε μή τριγυρισθή ό υιός μ.ου άπό 
άνθρώπους κακοβούλους, οί όποιοι θά τόν συμβου
λεύουν νά μ.ήν έλθη. Κάμε μ.ε αυτήν τήν χάριν. 
Εσο ειλικρινής εις δλας σου τά ς  πράξεις, κα ί θά σέ 
ανταμείψω’ ύγίαινε. β

Τοιαύτα ϋπήρςαν τ ά  τελευταία  λόγια  τά  όποια 
άπέτεινεν ό Σιαμ.’.λ πρός τόν απεσταλμένου’ μίαν 
δέ ώραν μ ετά  τα ύ τα , άνεχώρησεν οϋτος συνοδευό- 
μενος, δπως καί δτε έφθασεν, ύπό κρότων πυροβό
λων, κα ί διευθύνθη εϊς Κασάφ Γιούρτ, δπου έμελλε 
νά συναντήση τούς πρ ίγκηπας, άναμ.ένοντας άνυπο- 
μ.όνως τήν επάνοδόν του.

Αί δέ πριγκήπισαι άν καί έγίνωσκον τήν Ιλευσιν 
τού Γράμ,οφ, ήγνόουν δμως τό. αποτέλεσμα τώ ν συν- 
διαλ.εξεω·/’ ϋπώπτευον μόνον δτι ό Σ ιαμίλ ήτο ανή
συχος διά  τά  διατρέχοντα ' ό τρόπος καθ' δν επα 
νήλθε διά  νυκτός, άνευ πομπής, συνοδευόμενος ύπό 
μ.όνου τού Σελίμ, άπεδείκνυεν δ τ ι ένικήθη κατά  τήν 
μάχην. Τάς υποψίας δ έ  ταύτας έπεκύρου τό  τεθλιμ
μένου ήθος τών γυναικών δλων τού σεοαγίου. Μία 
μάλ ιστα  εξ αύτών ε ίπ ε  κρυφίως πρός τάς α ιχ μ α 
λώτους δτι παρ’ ολίγον συνελαμ.βάνετο καί αύτός 
6 Σ ιαμίλ, καί ό τι φεύγων διά  νυκτός μ ετά  τού Σε- 
λ ίμ  είπεν αύτώ ’ ·—  ΙΙρό πολλού μέ φαίνεται ότι 
ζητείς ευκαιρίαν νά αύτομολήσης εις τούς ΓΡώσους’ 
ιδού, πήγαινε. —  Ολίγον μετά  τήν επάνοδόν του 
έφεραν τραυματίαν καί άπέθεσαν αύτόν εϊς τό δω -
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μάτιον τών ξένων' όλαι αύταί α ί ειδήσεις έπεβε- 
βαίουν τάς υποψίας τών αιχμαλώτων.

II θέσις όμως τούτων ή το πάντοτε ή αύτνί, 
κα ί ό χειμών έπηύξανε τά  παθήματα καί τάς στε
ρήσεις τω ν ' ήρχισαν δε καί νά φοβώνται μή πα - 
ραταθ?, έπ ί πολλούς έ τ ι μήνας ή αιχμαλωσία των. 
Μόνην διασκέδασιν ειχον άο’ οτου έφθασαν είς τό 
σεοάγιον, τό  νά άκούωσι τ ά  μυστικά τώ ν γυναι
κών του Σ ιαμίλ καί νά παρευρίσκωνται είς τάς έ
ριδας τής φιλαυτίας των. Τέλος πάντων διεδόθη 
μεγίστη  είδησις καθ' όλον τό Δαργιβεδενον' ό υίός 
τού Σιαμίλ έφθασε τήν I 3 Φεβρουάριου είς Σταυρού- 
πολιν, καί μ ετ’ όλίγας ημέρας άνεχώρησεν είς Κα- 
σάφ Γιούρτ μετά  τού Γράμοφ, δστις τόν ε ίχε  π α 
ρουσιάσει είς τόν πρ ίγκηπκ  Τσαυτσαυατζέ (’*). ό  
πρίγκηψ έστειλεν άνθρωπον επίτηδες είς τόν Σια- 
μ.ίλ ϊνα προσκαλέση αύτόν νά πέμψ-ρ τινάς ικανούς 
νά έξελέγξωσι τήν ταυτότητα  τού υιού του. Εστά
λη δέ γέρων τις μουρίδης ίουνούς τό όνομα, αυ
τός εκείνος όστις παρεόωκεν άλλοτε τόν νέον πρός 
τούς 'Ρώσους, ό επ ιστάτης Κ άτζιος καί ό άομένιος 
διερμηνεύς. Καί οί τρεις ούτοι άνεχώρησαν αυθη
μερόν.

Ενώ δέ μετέβαινον σπεύδοντες είς Κασάφ Γιούρτ, 
οί έν τώ  χωρίω  διεπραγματεύοντο τά  περ ί τών λύ
τρων τών κατωτέρων αιχμαλώ τω ν. Από τής ώρας 
εκείνης οί α ιχμάλω τοι ύπεβλήθησαν είς δεινοτέρας 
δοκιμασίας καί έφυλάσσοντο μετά  πλείστης αύστη- 
ρότητος, διότι οί ορεινοί ήλπιζον ό’τ; τά  παράπονα 
τώ ν πασχόντων ήθελον παρακινήσει τούς συγγενείς 
αύτών νά αύξήσωσι τά  λύτρα. Αί πριγκήπισαι ή- 
κ.ουον συχνοτερον ή άλλοτε τό ιερόν ασμ.α τών 
ορεινών' είπον δέ πρός αύτάς ότι ό Σ ιαμίλ έφερεν 
ευσεβή τινα ασκητήν. Κ ατά  τινας δε ημέρας ' οί 
πέρις ορεινοί συνερχόμενοι είς τήν εξωτερικήν αυ
λήν ήκουον τόν ασκητήν ίεροκηρύττοντα κατά  τού 
πλούτου, κα ί έςιστορούντα τά ς αύστηράς άρχάς τών 
μουριδών' τό λοιπόν δέ τού χρόνου κατεγίνετο είς 
προσευχάς, τών όποιων επίσης μ ετε ίχε  καί ό Σια- 
μ ίλ  μετά  τών οικείων του. Τότε εφθανον εις τάς 
άκοάς τώ ν πριγκηπισών τά  άσματα. Ό τε  δέ ό α
σκητής εόιδε τό σημεϊον τής ένάρξεως. όλοι οί πε- 
ριεστώτες έπανελάμβανον τήν ψαλμωδίαν, κα ί πα - 
ρεδίδοντο είς έ'κστασιν. Τά α ίτια  τής κωμωδίας 
ταύτης ένόησαν μετά  τα ύ τα  αί πριγκήπισαι. ’

("Ε π ε τα ι τό τ ί.Ιο ς .)

358 Π Α Ν

( * )  Ό  υ : ϊ ;  3-JTOC τ ο 3  Σ ι α μ ί λ  ι ί ν β :  v i a ;  ι ΰ ί ΐ ί τ , ; ,  « δ κ α χ τ τ τ ο ;  

χα ί υ,τίΧο;' ν .γ ι  Sι  t i t s  e Ix o c io ü o  xefiitov  t r iö v  τ.Χιχίαν. Και 
*= ;ο -·· «'■* EjiBaivsi άγαβίτ-,τα, το ί ϊ  βλ>>ψχ vcvv καί ί,ιρ -
ρΐτικοττ.τα.. Ό ιιοιά ίει οί πολύ τον άϊίλφον του Xarir. Μ ιχμ ιτ , 
νιωτ.’οον '.ν ιτο;. « ;ä x p ;v Ti,v (At/ior.v, και imvtXOuv «I;
Tiv Καύκαοον e> ?ev ßogxia, ej,® ;* , κτΧ. E i καί μου-
οουΧμάνος, ί'./ιν  ϊμ ω ς λησμονήσει ίξ  ολοκλήρου τν,ν γλώοοαν τής 
•κατοίίο; του, καί ά γ ά -α  κλοκρινδ; 'ττα 'Ρωσίαν.

Τ Λ  Ο Λ Ϊ Ί Π Π Α .
 OQO—

Π ρώ τη ¿>~τύπωσις.

ι
όποια  τ ά  Ολύμπια καί τ ις  ό αγωνοθέτης |μ α -  

θον οί άναγνώσται τής Π ανδώ ρας  απ’ αύτού τού π α 
ρελθόντος έτους, ότε έγράψαμεν ολίγα περ I αυτών 
έν τώ  2 0 4  φυλλαδιω. Πρίν ή οίκοδομ.ηθή δαπάνη 
τού Κ. Ε. Ζάππα κτίοιον εύρύχωρον καί διαρκές, 
ώνηγέρθη άλλο πρόσκαιρον, έν ω άπετέθησαν τά  έργα 
τής ελληνικής βιομηχανίας, καί όπου έτελίσθησαν 
τά  έγκαίνια τήν 18 τού παρελθόντος Οκτωβρίου, 
παρόντων τώ ν Μ εγαλειοτάτων βασιλέων, τώ ν δη 
μοσίων καί δημοτικών Αρχών, καί άλλων ημεδα
πών καί ξένων εγκρίτων.

Τήν έπιούσαν τών εγκαινίων έπεσκίοθημεν καί η
μείς τά Π α.Ιά τιον  τή ς  έχβέσεως, μή οέροντες μεθ' 
ημών μήτε μεμψιμοιρίαν μ.ήτ’ άκρατον θαυμασμόν. 
Καί διετρίψαμεν μέν έν αύτώ ύπερ τά ς δύο ώρας 
παρατηρούντες τά  έργα τή ς φιλοπονίας τώ ν ομογε
νών, άλλ’ επειδή καί λ ιτά  όντα τά  πρωτόλεια 
ταύτα , δεικνύουσιν όμως επιμέλειαν, φιλοκαλίαν, 
ευφυΐαν, τάσιν· πρός τήν πρόοδον, ένίοτε δέ καί 
πρόοδον αληθή, αίσθανόμεθα τήν ανάγκην νά όμι- 
λήσωμεν λεπτομερώς περί αύτών μετά  δευτέραν καί 
τρ ίτην έπίσκεψιν. Διά τούτο άναγγέλλομεν μόνον 
σήμερον τήν έναρξιν, καί σκιαγραφούμεν τήν πρώτην 
ήμών έντύπωσιν.

Τό προσωρινόν οικοδόμημα, έργον τού ά ρ χ ιτέ - 
κτονος Βουλανζέ, έχε·, έσωτερικώς, πλήν τών δύο 
περιστύλων πτερύγω ν, αίτινες προσηρτήθησαν, ώς 
ύποθέτομεν, μετά  τα ύ τα  εκατέρωθεν τής μεγάλης 
εισόδου χάριν πλείονος ώραΐσμού τής τελετής, κ α ί 
κομψότητα καί χάριν κα ί συμμετρίαν. Κ αί είναι 
μέν έξ ανάγκης μέτριον τήν έκτασιν' άλλ’ εισερ
χόμενος είς αύτό αισθάνεσαι κα τά  πρώτον π λ α τύ - 
νομ.ένην τήν καρδίαν καί άνυψούμενον τόν νοΰν σου, 
ώς ότε επισκέπτεσαι μεγαλοπρεπές κτίριον. Τό μ ι -  
κρογραφικόν τούτο Π α .Ιά τιον , ούτινος θελομ.εν δ η 
μοσιεύσει τό σχέδιον, διαιρείται εις τρεις υποστά
σεις' έχει δε καί ποόδομ.ον,καί απέναντι τούτου, πρός 
τό βάθος, στοάν ίσην, ώς νομ.ίζομ.εν, πρός τό μ.έγε- 
θος τού προδόμου. Αί τρεις αύτού κατατομ αί χω 
ρίζονται διά  κιόνων, έν μέσω δέ τής κυριωτέρας 
ύποστάσεως άναβρύει π ίδ α ξ ι ό’θεν άνυψούμ.ενον τό 
υδωρ μέχρι σχεδόν τής οροφής, κ α τα π ίπ τε ι έπ ί 
λεκάνης μαρμαρίνης, κα ί μεταβαλλόμενον είς σ τα 
γόνας ραντίζει τ ά  πέριξ φυτά.. Τό φώς εισέρχεται 
άπό τής ύαλίνης στέγης καί τών περί αύτήν θυρίδων 
άφθονον, ώστε ούδέ τ ά  λεπτότερα αντικείμενα δυ
σκολεύεται νά διακρίνη ό οφθαλμός.

Αλλά καί τών εκτεθειμένων ή διάταξις άποδει- 
κνύει ό τι οί έπ ιμελητα ί δεν ¿στερούντο φιλοκαλίας. 
Είς ή μ. ας μάλιστα έοάνη ίκανώς εύστοχος καί έν αρ
μονία πρός τό  οικοδόμημα, ώστε δέν έδιστάσαμ.εν

ω ρ α -

νά συγκρίνωμεν αύτήν πρός μικρόν άλλ ' άργυρο- 
οεγγή  γαλαξίαν, ποικίλλοντα αϊθριον καί γαλανόν 
ούρανόν.

Αγαθή τύ χη ! ευτελής άλλ’ ευτυχής ή αρχή ' διό 
έλπίζομεν πολύ βελτίονα τά  μετά  τα ύ τα . Αλλ ή 
βελτίωσις, σημειωτέου τούτο καλώς, κρέμαται 
κατά  πολύ έκ τών αποφάσεων τώ ν Ελλανοδικών, 
αίτινες πρέπει νά γίνωσι μ.ετά πλείστης όσης εύθύ- 
τητος, απροσωποληψίας καί δικαιοσύνης.

Τής βελτιώσεως δέ ταύτης παρ ίστατα ι μηνυτής 
εντός τού Π α.ίατΙου,

.................... ώ χνπέχης ίρ ή ζ , τα ν υ σ ίχ τερ ο ς  όρνις,

όςτις, άνεγειοομένης τής οικοδομής, κατέπεσεν έπ 
αυτής. Οί έπ ιμελητα ί έκλαβόντες τούτο (ύς οιωνόν 
αγαθόν, συνέλαβόν τόν ίέρακα, καί Οέσαντες κατά 
τήν δεξιάν πτέρυγα έπ ί τόπου υψηλού, τρέφουσιν 
αύτόν ιύς έν πρυτανείω. Περιερχόμ.ενος βήμ ατι βρα- 
δεΐ έπ ί πλατείας σανίδος καί ριπτω ν μ.ετά τίνος 
μ.εγαλοπρεπεί«ς άπό τής περιωπής αύτού τό  βλέμμα 
έπ ί τούς Οεατάς, καθίσταται κα ί αύτός έν έκ τών 
οπωσούν περιέργων αντικειμένων τής έκθέσεως.
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ΜΑΤΣΙΝΠΣ. Τό έξης ανέκδοτον κυκλοφορεί είς 
τάς εύρωπαϊκάς εφημερίδας περί τού Ιταλού Ματσί- 
νη. όσάκις ούτος μεταβαίνη κρυφίως είς_ Ιταλίαν 
διέρχεται δ ια  τής τοπαρχίας Τικίνο τής Ελβετίας. 
Οί Ελβετοί μ.ή άρεσκόμ.ενοι είς τούτο, άπεφάσισαν 
νά έυ.ποδίσωσιν αύτόν, κα ί έόωκαν είς όλους τούς 
σταθμάρχάς περιγραφήν τών χαρακτηριστικών τού 
Ιταλού στρατιώτου, προσθέντες καί τήν παρατήρησιν 
ό τι οέρει συνήθως μεθ’ εαυτού δύο διαβατήρια. Ο 
Ματσίνης μετημ.φιεσμ.ένος εντελώς παρουσιάσθη είς 
ένα τώ ν σταθμ.ών" ό δέ σκοπός παραβαλών τά  
χαρακτηριστικά τού ξένου μ.έ τήν περιγραφήνσυνέ- 
λαβεν αμέσως ύπονοίας, καί έξετάσας τό  διαβατή- 
ριον είπεν αύτώ'

—  Τά μέν διαβατηρίου σας, Κύριε, είναι έν 
τάξει, αλλά πού είναι τό δεύτερον;

— · Τό δεύτερον; άπεκρίθη ό Μ ατσίνης' τ ί  εν
νοείς Εν μόνον διαβατηρίου έχω . ·

—  Αν δέν έχετε άλλο διαβατηρίου, Κύριε, έ- 
πανελαβεν ό σκοπός, περάσετε ελευθέριος, διότι δεν 
είσθε σείς έκείνος τόν όποιον ζητώ . Κ αί ό Ματ- 
σίνης διήλθε διά  τής Ελβετίας ένεκα τ ή ; μεγάλης 
¿έννοιας  τού Ελβετού σκοπού.

ΣΥΖΥΓΟΣ Λ Λ ΚΙΝΟΥΣΑ. Είς τήν Α γγλίαν υπάρ
χ ε ι άρχαΐον έθος, ώς καί άλλοτε είπομεν, νά ζη- 
τή  ό θέλων συμβουλήν παρά τών δικαστών ενώ 
ούτοι συνεδριάζρυσιν. Εκ τούτου συμβαίνουσιν έ
νίοτε περιεργόταται σκηναί, έξ ών τοιαύτη είναι 
καί ή επομένη. Κύριός τ ις  έλθών πρός τόν Κ. Β ίγκαμ, 
δικαστήν έντ ιν ι συνοικία τού Λονδίνου, είπε ταύτα '

—  Πέντε ημέρας μ.ετά τόν γάμον μου, γενόμ.ε-

νον εσχάτως, ή σύζυγός μου μ ’ έδάγκασεν είς όλα 
τά  μέρη τού σώματός μ.ου, κα ί · . .

/Iίχα σ τής. Κ αί τ ί  ! Σε απέδειξε διά  τούτου 
ό τι σε άγαπά.

Α αγχασθείς. Δεν μ.’ έδάγκασε διά  νά μ έ άπο- 
δείξη τήν αγάπην της, άλλά δ ιότι τήν  είπα  οτι 
ε ίχα  ολιγάριθμου οικογένειαν έκ τριών τέκνων συγ- 
κειμένην, τών όποιων τό  νεώτερον είναι δώδεκα 
έτών.

Α ιχαστής. Επρεπε νά τό  είπης είς αύτήν ποό 
τού γάμου σου.

Α αγχασθείς. _ Φ ίλτατέ μ.ου, προσφιλέστατε καί 
παλαιέ μου φίλε (γενικός γέλως), έδιάλεξκ τήν κα
ταλληλοτέραν ευκαιρίαν διά  νά τό είπώ' εκείνη ό
μως έπεσεν επάνω μου, καί ήμπορείτε νά ίδήτε, 
φ ίλτατέ μ.ου, είς ποιαν κατάστασιν μ. εφερεν. Ιίϊμαι 
γεμάτος άπό δαγκαματιάς, έδώ, έκεί, παντού (νέος 
γέλως). Δέν είμα ι ουτε ράπτης, ούτε εργάτης ένη- 
σχολημένος δλην τήν ήμέραν είς τό έργον του, καί 
δυνάμενος νά κρύψτ, τά  ΐχνη τών πληγώ ν του. Εί
μαι έμπορος κονδυλίων, κα ί περιφέρομαι άπό θύ- 
ραν είς θύραν, είς τά  εργαστήρια καί τάς οικίας 
τάς πλέον σημαντικά;, κα ί (ενταύθα έλαβεν ήθος 
θρηνώδες) σάς έρωτώ, αγαπητέ μου κύριε, άν ήμπο- 
ρώ, όπως μ.’ έκαμε, νά παρουσιασθώ είς τού; έντι
μους άγοραστάς. Πλήν τούτου ή σύζυγός μ.ου έξέ- 
καμε καί μίαν μου κόρην.

/ίιχα σ τή ς . Τήν έξέκαμε ! π ώ ς ; τήν έφόνευσε ;
Α αγχααθείς. Ο χι δ ά ' τήν έδίωξεν άπό τήν κα

τοικίαν μου' έβίασε καί τόν πρωτότοκόν μ.ου νά 
γραφθή στρατιώ της, κα ί τον ύπεχρέωσε νά πάρρ 
μαζή καί τόν δεύτερον.

Α ιχααζής. Τά σημεία τ ά  όποια οερεις είναι έ
νίοτε σημεία αγάπης' είς τήν περίστασιν όμως ταύ- 
την δέν έχουν νομίζω τόν χαρακτήρα τούτον. Θά 
σέ ύπεοασπισθώ εναντίον τώ ν ύπερ τό όεον νευρι
κών σπασμών τής άμαζόνος σου. Θελεις νά τήν κλη- 
τεύσν.ς ;

Α α γχα ο θ είς . ί ϊ  Θεέ μ.ου ! Τότε πρέπει νά στείλε
τε τήν κλήσιν, διότι εγώ  βέβαια δέν τήν πηγαίνω.

Α ιχα σ τή ς . Λοιπόν Οά έκδώσω ένταλμα συλ- 
λήψεως.

Α αγχααθείς. Τρέμων καί άναχωρών'— Ευχαρι
στώ , αγαπητέ μ.ου, άξιόλογέ μ.ου φίλε. Σάς ευ
χαριστώ  διά  τήν καλοσύνην σας.

Προτρέπομεν τούς κυρίους έκδότας τού Στοβαίου 
νά καταχωρίσωσι τ ά  ανωτέρω ε ίςτό  Ανθολόγιαν, τό 
περιέχον τά  προτερήματα τώ ν γυναικών.

ΙΕΡΑ ΕΡΕΙΠΙΑ, ίπ ά  τήν επιγραφήν 'Ε ρ ε ίπ ια  
τού Πραιτωρίου τού Π ιλάτου γαλλική τ ις  έφημερίς 
δημοσιεύει τ ά  έξης' ο Γνωστόν ότι τα ύ τα  άπεόόθη- 
σαν τά 4 8 5 7  έτος παρά τών Μουσουλμάνων τοϊς 
Καθολικοί;' ήσαν δε ερείπια πλήρη άκαθαρσιών, 
έο’ ών οί ήγούμενοι τών Παρθένων τή ; Σιών άπε- 
φάσισαν νά οίκοδομήσωσι ναόν. Τόν παρελθόντα 
Μάϊον έγένετο άρχή τής εργασίας* κατά  δέ τάς ά- 
νασκαφάς άνεκαλύφθη ή αρχαία τεθλιμμένη οδός, 
τής όποιας α ί πλάκες, βραχεΐσαι διά τού αίματος
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τοΰ Ιησού, θά άγιάσωσι τον μέλλοντα ναόν. Ανε- 
καλύφθη δέ καί απέραντος υπόγειος όδός σολωμο- 
νείου κατασκευής, παρατεινομένη μέχρι του Ναού, 
ό’στις σήμερον είναι τέμενος τοΰ Ό ρ ά ρ .  »

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ, ϊδού έν συνόψει ή 
χρονολογία τοΰ τελευταίου μεταξύ τής Γαλλίας καί 
Αυστρίας πολέμου υπέρ τής Ιταλίας'

4 0 Μαΐου (έ. v.) 1 8 5 9 . Αναχώοησις Ναπολέοντος 
έκ Παοισίων.

2 0  Μαΐου. Νίκη Μοντεβέλλου.
30  Μαΐου. Νίκη Παλέστρου.

1 ’Ιουνίου. Διάβασις τοΰ Τικίνου.
3 Ιουνίου. Νίκη Τουρβίγου.

Λ

Β ίκτω ρ Ε μ μ α νο νη .Ι , βα σ ι.Ιευς  Σ αρδηνίας.

4 ’Ιουνίου. Νίκη Μαγέντας.
6 'Ιουνίου. Είσοδος Ναπολέοντος εις Μεδιόλανα. 
8  Ιουνίου. Νίκη Μαρινιάνου.

18  Ιουνίου. Είσοδος Ναπολέοντος εις Βούσαν·
2 4  Ιουνίου. Νίκη Σολφερίνου.
2 6  Διάβασις τοΰ Μιγκίου.

8 ’Ιουλίου. Ανακωχή.
4 2  Ιουλίου. Ειρήνη. -

Ωστε ό πόλεμος ήρξατο καί έτελείιυσεν έντός 
δύο μηνών.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Εκ τής επομένης σημειώσεως

τής διά  τό  δίκροτον ό δον?, Ο νέΜ γχτα ν  γενομένη; 
δαπάνης, συμπεραίνομεν πόσα απαιτούνται δ ι’ ίν 
πλοΐον τοιαύτης τάξεως.

Εις κατασκευήν τοΰ δουχός Ο νεΜ γχΐώ νος  έδα- 
πανήθησαν 5,4 5 2 ,5 0 0  δραχ. Εις ενιαυσίαν συντή- 
ρησιν αύτοΰ, ήτοι δ ιά  τούς Ιστούς, τά  Ιστία, τό 
σκάφος καί τά  έζάρτια, (μή συμπεριλαμβανομένων 
τών εξόδων τού πληρούματος, κλ.) άπαιτοΰνται δρ. 
4 3 5 ,0 0 0 . Μέ τά  Ιστία  τοΰ δουχος τοΰ  Ο ύεΛιγ- 
χτώνος  σκεπάζεται εκτασις μεγάλη,τέρα καί ένός 
πλέθρου καί ήμίσεως.

ΤΕΡΑΤΩΔΕΣ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ. Ενώ ή Α γγλία  ε
τοιμάζετα ι νά στείλη εις τήν Αμερικήν τον περιώ
νυμον Λ εβ ιά θα ν  τών θαλασσών, ή Αμερική ετοιμά
ζετα ι νά στείλη εις τήν άρχαίαν της μητρόπολιν 
τόν Λ εβ ιά θα ν  τών ανέμων, τερατώδες άερόστατον 
τό όποιον ό αεροναύτης Τ. S. C. Lowe κατεσκεύασε 
περί Νεοβόρακον. Τό μέγεθος τού αεροστάτου τού
του είναι τοσούτω άνώτερον τοΰ μεγέθους πάντων 
τών μέχρι τοΰδε γενομένων, ώστε μόνη ή άνύψω- 
σίς του, καί äv δέν κατοοθώση νά διαβή τόν  Ω
κεανόν, θέλει άναγραφή ώ ; αξιόλογος τ ις  έποχή 
εις τήν Ιστορίαν τής αεροπορίας. Ονομάζεται δέ 
Π όΜ ς τον Νεοβοράχον , καί έχει ύψος μέν άπό τής 
λέμβου μέχρι τοΰ έκπνευστήρος 3 5 0  πόδας, δ ιά 
μετρον δέ 4 3 0 . Τό μέρος όπου φυλάσσεται τό  αέ
ριον περιλαμβάνει 7 2 5 ,0 0 0  πόδας κυβικού; έξ αύ
τοΰ, οΐτινες έχουσι τήν δύναμιν νά άναβάζωσιν 22  
τόνους καί ήμισυν, ήτοι 3 3 3 3 5  χιλιόγραμμα. Επει
δή δέ τό βάρος τοΰ αεροστάτου, τής λέμβου, τώ ν 
διασωτηρίων, τώ ν μηχανών, κλ, είναι τριών καί 
ήμίσεως τόνων, ή χιλιογράμμω ν 3 ,6 3 0 , ό Κ. Lowe 
ήμπορεΐ νά προσλάβη έπιβάτας, εμπορεύματα, τρο- 
φάς ή άμμον ζυγίζοντα  4 9 τόνους αγγλικούς. 0  Κ. 
Lowe προτίθετα ι νά περάση τόν Ατλαντικόν ωκεα
νόν καί νά έλθη εις τήν  Γαλλίαν ή τήν Α γγλίαν, 
εντός τεσσαράκοντα ώρων.

ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΙΙΣ. Δέν ήθέλομεν βεβαίως πιστεύσει 
τό ακόλουθον έάν δέν περιείχετο εί; τόν ß iJ y ix o r  
Μ ηνντορα ' ε Εχομεν εις τό Βέλγιον ού μόνον τόν 
άρχαιότερον τώ ν κα τά  τήν Ευρώπην στρατιωτικών, 
άλλά καί τόν Νέστοοα τοΰ ανθρωπίνου γένους. Πρέ
πει νά άναδράμωμεν εις τήν εποχήν τής Βίβλου ινα 
εΰρωμεν μακροβιότητα τόσω υπερβολικήν, οσω ή τοΰ 
λοχαγού Αλεξάνδρου-Βίκτωρος-Ναρκίσσου Βιροΰ. 
μετατεθέντος είςτούς Οπό σύνταξιν τήν 1 5 Σεπτεμβ. 
4 8 5 9 . Κ αί τό  παραδοξότερον είναι ο ί  ό κύριος 
ούτος, οστις έγεννήθη τήν 9 Νοευ.βρ. 1 0 7 9 ,|κ α Ι  ε
πομένως είναι σήμερον 4 50  ετών καί επέκεινα, έ- 
νεγράφη στρατιωτικός τήν  10 Οκτωβρ. 4 6 3 0 . Αλ- 
λ  επειδή έπρόκειτο περί τή ς ανεξαρτησίας τής πα- 
τρίδος του, δέν έσυλλογίσθη τήν ηλικίαν του. Αισθα
νόμενος δέ έαυτόν νέον κα ί ρωμαλέον, έξηκολούθησεν 
υπηρετών καί έλαβε βαθμόν λοχαγού. Εσχάτως 
μόνον ήθέλησε ν άποχωρήση εις Chimay δπου έγεν- 
νήθη' ό άήρ τοΰ μέρους τούτου είναι καθαρώτατος, 
κ α ί οί κάτοικοι ζώσι πολλά έτη.


