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Οί εν τη  δυτική Ευρώπη μαγνητίσταί θέλουσιν 

άπορήσει άκούοντες δτι οί κατά την Ανατολήν μα- 

γνητίζουσι σχεδόν πάντοτε δπως καί έκεΐνοι. Εν

ταύθα, εάν τις άσθενήση £κ τώ ν  τού λαού, μουσουλ

μάνος ?ι καί χριστιανός, καταφεύγει ε!ς τόν μαγνητι

σμόν, οςτις καλείται παρά μεν τώ ν Τούρκων όκονδ- 

¡ιάκ  ήτοι ά/άρ 'ωσις, παρά δό τώ ν  Αρμενίων ά γο- 

τ 'ΐ.Ι ?ι προσευχή, ίδού έν συντόμορ πώς γίνεται δ μα
γνητισμός-

Κάθηται ?; σχεδόν εζαπλονεται έπΐ θρανίου δ πα

σχών- άπέναντι δε ?ι πλησίον αυτού κάθηται 5 μα

γνητιστείς ψιθυρίζων εΰχάς. Ανάγκη δε νά ρ.ένγι 

σιωπηλός καί ήσυχος δ πάσχων έφ’ όσον άναγινοι- 

σκει δ μαγνητιστής, διότι άλλως έξασθενεΐ ή δύνα- 

μις τού γοήτρου.

Μ ετά ταύτα  δ μαγνητιστής τείνει τήν μίαν ?! μ.αλ- 

λον και τάς δύο χεΐρας ανοικτάς πρός τον πάσχοντα, 

άπ τετα ι τής κεφαλής ?! τώ ν  ώμων αυτού, καί κατα- 

βιδάζει μικρόν κατά  μικρόν αύτάς, τρίβων ελαφρώς 

δλον τό  σώμα μέχρι ποδών.
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Ó τρόπο; ούτος είναι άπαράλλακτος δ τής Ευρώ

πη;' ό λαός όμως αγνοεί τήν επιστημονικήν αύτοϋ

δύναμιν.

Εάν δ πασχών πονή που, ό μαγνητιστής άφίνει 

πλειότερον τάς χεΐρας εις τό  άλγοϋν μέρος. Εν γ ί 

νει δέ ή μαγνήτισι; διαρκεί ίν  τέταρτον τής ώρας, 

καί επαναλαμβάνεται ενίοτε τρεϊ; ή επτά ήμέρας 

κατά συνέχειαν.

Μαγνητίζουσι δέ καί άνδρες καί γυναίκες' προτι

μιόνται όμως αί γραΐαι.
Εκ τώ ν  χριστιανών, αί έπισκεφθεΐσαι τόν Αγιον 

Τάφον καί έγγίσασαι τό  μνήμα τού Χριστού, θεω

ρούνται ώς δραστηριώτερον ένεργοϋσαι. Τό όχουό- 

μάχ  μετέρχονται ώς άλλο επάγγελμα, παραδίδουσαι 

αύτό καί είς τάς οικογένειας των.

Α ί έπαφαί γίνονται πολλαχώς' καί συνήθως μέν 

μαγνητίζουσι κενάς εχοντες τάς χεΐρας' οσάκις όμως 

ή νόσος είναι βαρεία, κρατοϋσιν άνά χεΐρας διάφορα 

πράγματα, οΐον κριθήν, αλας, βελόνην καί τά  το ι- 

αΰτα. Οί χριστιανοί μαγνητισταί κρατοϋσι πολλάκις 

κομβολόγια εκ τοϋ Αγίου Τάφου' άλλοι δέ μαγνη

τίζουσι μέ μάχαιραν, τήν όποιαν άποθέτουσι μετά 

ταϋ τα  επί έν τέταρτον τής ώρας είς μέρος ρ.υστικόν 

ή όπισθεν τής θύρας, τήν λεπίδα Εχουσαν πρός τά  

κάτω. Ó τρόπος ούτος τής άποθέσεως δέν είναι ίσως 

άσκοπος, καθόσον πρόκειται νά διαβρεύση τό  συσσω- 

ρευθέν μαγνητικόν υγρόν. Εχουσιν άρα οί κατά τήν 

Ανατολήν γνώσιν ού μόνον τοϋ ζωικού άλλά καί τοϋ 

μεταλλικού μαγνητισμού.

Πολλάκις οί μαγνητίζοντες χασμώνται ενώ ένερ- 

γοϋσιν ή καί ναυτιώσιν, ενίοτε δέ καί έμέσσουσι. Καί 

τοϋτο άποδεικνύει ότι τό  όχονδμάχ προξενεί ενίοτε 

εσωτερικού; ερεθισμούς, τού; οποίους αισθάνονται καί 

οί μαγνητισταί.

Πολλοί πιστεύουσιν είς τήν Τουρκίαν ό τι έθερα- 

πεύθησαν διά τοϋ όχονδμάχ.

Εν ενί λόγω  όλοι οί μαγικοί τρόποι όσους βλέπο- 

μεν καθ’ έκάστην ενταύθα, εξηγούνται μ,όνον ύπό 

τοϋ ζωϊκοϋ μαγνητισμού, οστις παρεδόθη άπό γε

νεά; είς γενεάν, καί περιέχει μυστήρια τά  οποία θέ- 

λουσι βεβαίως διαλευκανθή ύπό τώ ν άναλαβόντων 

νά άνεύρωσι τήν αλήθειαν.

Ημείς δέ, οϊτινες έγεννήθημεν καί άνετράφημεν είς 

τήν Ασίαν, θέλομεν προσπαθήσει νά άνασύρωμεν δ- 

πωσοϋν τό  παραπέτασμα τό  οποίον κρύπτει πολλά 

περίεργα μή έννοηθέντα άχρις ώρας, καί διά τοϋτο 

ώς μωρίας αποκυήματα στιγματιζόμενα. Βεβαιοϋ- 

μεν δέ ό τι τό  όχονδμάχ είναι αύτός ό ζωικός μα

γνητισμός τής Εύρώπης. Αρα δέν άνεκαλύφθη είς 

τήν Αύσιν, άλλ’ υπάρχει εί; τήν Ανατολήν πρό ά- 

μνημονεύτων αιώνων.

Είναι δυσκολώτατον νά περιγραφή ό τρόπος τοϋ
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όχαυΔμάχ, δ ιότ ι δ υ στυ χ ώ ς ένεργεϊται ύπ’ ανθρώ
πων πάντη άμαθών καί αγραμμάτων. Ελπίζω  όμως 

νά ερμηνεύσω αύτόν μ ετά  τίνος σαφήνειας, ώ στε νά 
έννοήσωσιν αύτον οί περί τ ά  τοιαΰτα ασχολούμενοι.

Πρέπει δέ νά εϊπω έξ αρχής ό τι είς τήν Ανατολήν 

οί τρόποι τής μαγνητίσεως διαφέρουσιν ¿~  άλλή- 

λων, ίσως Ενεκα τώ ν  θρησκευτικών δοξασιών έκα

στου τόπου.

0 τρόπος τόν οποίον θέλω περιγράψει είναι ό τών 
έν Σμύρνη Αρμενίων.

Δύο τρόπους παρετήρησα ό τ ι μεταχειρίζονται αί 

μαγνητίζουσαι λρμένιαι' τόν δι’  άμφοτέρων τώ ν χει- 

ρών καί τόν διά μόνης τής δεξιάς.

Καθ’ όσον δέ μ.αγνητίζουσι ψιθυρίζουσι καί εύχάς.

Σημειωτέον δέ ό τι αί εύχαί αύται δέν είναι δμοιαι 

δι’  όλα τά  νοσήματα. Εκάστη γυνή εύχεται κατά 

τόν ίδιον τρόπον, καί Εχει φράσεις είς αύτήν μόνην 

γνωστάς, ίδιαζούσας είς τό  δείνα ή δείνα νόσημα.

Πρός πλειοτέραν κατάληψιν παραθέτομεν τέσσα- 

ρα; εικόνας, παριστώσας τάς τέσσαρας κυριωτέρας 

θέσεις τοϋ όχουδμάχ.

0  τρόπος τοϋ μ,αγνητίζειν τώ ν  Εύρωπαίων καί δ 

τρόπος τώ ν Ασιατικών είναι, ώς έκ τώ ν  εικόνων τού

τω ν φαίνεται, άπαράλλακτοι.

Μ α γ ν ή τ ισ ις  και α ά  τ ώ ν  ούο χειρών.1 ?

ά. θ ίσ ις . Ι Ϊ  γυνή κάθηται άντικρύ τοϋ μαγνη- 

τ ι ζ  ομένου, ούτος δέ θέτει τάς χεΐρας έπί τώ ν γονά

τω ν  της. Μ ετά ταϋ τα  ή μαγνητίζουσα άνυψοΐ τήν 

δεξιάν έν ή κρατεί κομβολόγιον εύλογηθέν, σφραγίζει 

διά τοϋ σημείου τοϋ σταυρού τό  πρόσωπον τοϋ μα- 

γνητιζομένου, καί άνοίγουσα τάς χεΐρας τείνει αύτάς 

παρά τήν κεφαλήν αύτοϋ. Επειτα περιφέρει τρίς τάς 

χεΐρας έπί τοϋ σώματος άπτομένη αύτοϋ καί τρί- 

βουσα μέχρι γονάτων, ένίοτε δέ καί μέχρι ποδών'

χομ,ένη άπό τοϋ έγκεφάλου καί διατρέχουσα τό 
ιερόν δστοΰν.

Μ α γ ν ή τ ισ ις  διά μ όνη ς τ ή ς  δ εξιά ς  

α'. θέαις. Η  μαγνητίζουσα κάθηται πλησίον τοϋ 

μαγνητιζομένου, καί κρατούσα είς τήν δεξιάν κομ

βολόγιον περιφέρει αύτήν ολίγον τ ι  ταχύτερον χωρίς 

όμως νά τρίψη ή νά έγγίση αύτόν. Η  διεύθυνσις τής 

χειρός γίνεται άπό τής κεφαλής είς τό  έπιγάστριον 

καί άπό τοϋ ένός μέρους τοϋ στήθους είς τό άλλο, 

σταυροειδώς.

6\. θέσις, Η  μαγνητίζουσα περιφέρει τήν χεϊρα 

κατά μήκος τοϋ βραχίονος καί τρίβει αύτόν' καί 

πάλιν επαναλαμβάνει τήν σταυροειδή κίνησιν τής 

δεξιάς.

Μετά ταϋτα  φυσά μακρόθεν τό στήθος καί τό 

σώμα έν γένεΓ άλλά τό  φύσημα πρέπει νά φθάση 

ψυχρόν (1 ).

Παρατηρήσεις.
Μετά τήν εκθεσιν ταύτην άναγκαΐον είναι νά προσ

θέσω παρατηρήσεις τινάς.

Οί μαγνητίζοντες είς τήν Ανατολήν διαφέρουσιν 

ολίγον είτε κατά τάς θέσεις, είτε κατά τήν κίνη- 

σιν τών χειρών. Εν γένει όμως δ τρόπος είναι ο

μοιόμορφος, αί δέ μαγνητίζουσαι μεταχειρίζονται 

πολλούς τρόπους δι’  Εκαστον είδος νοσήματος, ό  

δεύτερος τρόπος, παραδείγματος χάριν, τόν δποΐον 

περιέγραψα γίνετα ι μάλλον διά τά  νοσήματα τής 

καρδίας καί τά  πνευστικά όργανα, δ δέ πρώτο; διά 

τούς ρευματισμούς, κ τλ.

Πλήν τούτου δι’  έκαστον νόσημα υπάρχει ίδιαι-

) Παρετήρησα πρό; τούτοι; ότι μετά πάσαν επαφήν, 
καί κατά τού; δύο τρόπους, ή γυνή τείνει τήν χεΤρα πρός 
τόν σοφδν καί τήν άφίνεινά π έση βαρεία.

ταύτην δέ τήν πράξιν Επαναλαμβάνει τρις καί έπί 
τή; ράχεως.

β '.  θ ίσ ις . Μετά τάς μεγάλα; ταύτας έπαφάς, 

φέρει τάς χεΐρας ή μαγνητίζουσα είς τούς αρμούς 

τώ ν βραχιόνων, τώ ν γονάτων καί τώ ν  ποδών' δέν 

τρίβει δε άλλά σφίγγει καί ζυμόνει αύτούς. Μετά 

ταϋ τα  θέτει τάς χεΐρας έπί τοϋ προσώπου τοϋ μα- 

γνητιζομένου καί τρίβει ελαφρώς τού; οφθαλμούς 

καί τάς όφρϋς μέ τούς δύο της άντίχειρας.

γ .  θ ισ ις. Μετά τάς έπαφάς καί παρατριβάς ταύ- 

τ α ;  ή μαγνητίζουσα θέτει τήν μέν δεξιάν είς τό έπι- 

γάστριον, την δ άριστεράν περιφέρει εί; τό  σώμα 

και τους βραχίονας, άρχομένη άπό τή ; κεφαλής, ό

πως καί κατα  τήν πρώτ-,ν θέσιν, έγγίζουσα δηλαδή 

τό  σώμα καί τρίβουσα αύτό μέχρι γονάτων καί καθ
εξής.

ό · θίσις. Η μαγνητίζουσα θέτει τήν άριστεράν

χεΐρα έπί τής κεφαλή; του μαγνητιζόμενου καί περι- 

φέρει τήν δεξιάν τρίς όπισθεν τοϋ σώματός του, άρ-
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τέρα γυνή' διό σπανίως ευρίσκεις γυναίκα άναλχμβά- 

νουσαν νά θερχπεύση όλα τά  νοσήματα διά τού μα

γνητισμού.

Γνωρίζω πολλάς έξ αυτών' ή μία είναι γνωστή 

ώς Οεραπεύουσα τα  νευρικά καί τούς ρευματισμούς, 

ή Sk άλλη τάς πληγάς καί καθεξής.

Σήμερον υπάρχει εις τήν Σμύρνην γραία Αρμενία 

μαγνητίζουσα, καί έκ τούτου μόνον ποριζομένη τά  

προς το  ζην. Εχει δ'ε τοιούτο όνομα διά τήν άπται

στον ενέργειαν τώ ν  τρόπων αυτής, ω στε δεν μενει 

ποτέ ήσυχος' άπύ πρωίας μέχρι? έσπέρας καλείται 

εις οικίας όπως μαγνητίζη αρρώστους.

Συνδιελέχθην εσχάτως μ ετ’ αυτής, καί ιδού ώ ; 

έγγισ τα  ή ομιλία ημών'

—  Ποία είναι, ήρώτησα ή αρχή τής άγοθβΑηC, καί 

διά τ ί  κάμνεις σχήματα μέ τάς χείρας καί τούς βρα- 

χίονάς σου, δταν κάθησαι πλησίον τού αρρώστου ;

—  Δεν ήξεύρω, άπεκρίθη μέ αδιαφορίαν' οί πρό

γονοί μου έκαμναν τύ ίδιον, καί εγώ  το έμαθα άπό 

τήν πενθεράν μου.

—  Γίόσοι τρόποι μ,αγνητισμού ε ίνα ι;

—  Μαγνητίζουν καί μέ τήν μίαν καί μέ τάς 

δύο χεΧρας. έ γ ώ  μαγνητίζω  μέ τήν μίαν, οί δέ άρ

ρωστοι μέ λέγουν ο τι έχω τήν χεΐραν σεβεβ.Ιί (1 )' 

αμέσως αρχίζω καί μαγνητίζω  μέ σ β χ  (2 ) εχουσα 

τήν βεβαιότητα δτι Οά επιτύχω.

—  Αισθάνεσαι τ ι  δταν μαγνητίζη,ς ;

—  Μάλιστα' δταν μαγνητίζω  τραβώ  τούς πόνους 

τού ά ζω σ το υ  (3 ).

Η  μετάδοσις αύτη τού νοσήματος, τήν οποίαν 

βεβαιούσιν δλαι αί μαγνητίζουσαι δσας έγνώρισα, 

μοί φαίνεται αξία τής προσοχής τώ ν  περί τήν έπι- 

στήαην άσχολουμένων' διότι άποδεικνύει δ τι τύ ο- 

xovójidx, καί τοι παρεφθαομένον, μεταδίδει το  ξ υ 

στόν τού ασθενούς εις τήν μαγνητίζουσαν (4 ).

Τπάρχουσι δέ καί ζώων μαγνητίσταί. Η  γραία, 

περί ής ώμίλησα ανωτέρω, μοί είπεν δ τι ή πενθερά 

της έμαγνήτιζεν ίππους πάσχοντας ναζάρ.

Δοξάζουσι δέ έν γένει εί; τήν Ανατολήν δ τι γυνή 

δεν ήμπορεϊ νά διδάξη εις γυναίκα το  μαγνητίζειν

( 1 )  Λ ές ι; τουρκική σημαίνουσα «  ε χ ε ι  λ ό γ ο ν . »  ’ Α λλά  

vrap i τοΤ ; μαγνητισταΤ ; αλλάζει σημασίαν και έννοεϊ οτι 

«  ή  γ ε ίρ  ε χ ε ι  Ιδιαιτέραν ένέργειαν. »

( 2 )  Λέςι; α ρ α β ικ ή  σ η μ α ίν ο υ σ α  π ί σ τ ι ν ,  ε λ π ίδ α .

( 3 )  Ί Ι  μ α γ ·/ η τ ί ζ ο υ σ α  γ υ ν ή  τ ή ;  ό π ο ι α ;  τ ά ς  α ν ω τ έ ρ ω  τ έ σ -  

σ α ρ α ;  θ έ σ ε ι ;  έ φ ω τ ο γ ρ ά φ η σ α  μ ’  έ β ε β ι ί ω σ ε ν ,  δ τ ι  π λ η σ ιά ζ ο υ σ α  

τ ό ν  ϊ ^ ω σ τ ο ν  « έ ν ό ε ι  δ ιά  τ Λ ν  π α θ α ι ν ο μ έ ν ω ν  ό ο Ο α λ μ δ ν  τ η ; »  

έ ά ν  έ χ η  π ό ν ο υ ;  ή  ο υ .  T f ¡ ;  γ υ ν α ι κ ό ;  τ α ύ τ η ;  ο ί  ο φ θ α λ μ ο ί  

ή σ α ν  γ α λ α ν ο ί .

( 4 )  Φ α ί ν ε τ α ι  δ τ ι ,  ϊ ν α  μ ή  ά π ο ρ ρ ο φ ή σ ω σ ι  τ ό  ρ ε υ σ τ ό ν  το Ο  

ά ρ ρ ω σ τ ο υ  α ϊ  μ α γ ν η τ ί ζ ο υ σ α ι  ά φ ίν ο υ σ ιν ,  ώ ;  ε ΐπ ο ν  ά ν ω τ έ ρ ω ,  

τ ά ;  χ εΤ ρ ά ς  τ ω ν  π ρ ό ;  τ ό ν  α ο φ ά ν  μ ε τ ά  π ϊ σ α ν  ε π α φ ή ν ,  ά π ο -  

¿ ά λ λ ο υ σ α ι  ο 'ϋ τ ω  τ ά  υ γ ρ ό ν .
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o&tt άνήρ εις ίνδρα, άλλ’ άνήρ είς γυναίκα καί γυνή 

είς άνδρα' λέγουσι δέ αί γραίαι δ τι ή κατήχησις δέν 

γίνεται διά μόνης τής διδασκαλίας τώ ν ευχών καί 

τώ ν  έπαφών, άλλά πρέπει άφεύκτως μετά τύ  τέλος 

τής κατηχήσεως νά σφίγξη δ κατηχών τήν χείρα 

τού κατηχουμένου' τό τε  μόνον μεταδίδεται ή δύνα- 

μις τού μαγνητισμού' ή άλήθεια αύτη είναι επι

στημονική.
Αλλά διά τ ί  προτιμώνται αί γραίαι ί Ισως ή ι

στορία άπαντά εις τήν άπορίαν ταύτην. ίΐς  γνωστόν, 

τύ  μαγνητίζειν έπηγγέλλοντο πάλαι μόνοι οί ιερείς 

δηλαδή οί πρεσβύταΓ καί, ώς φαίνεται, ή επιστήμη 

αυτη έδιδάσκετο είς τούς οίκογενειάρχας διά τύν 

φόβον μή καταχρασθώσιν αυτήν οί νέοι (1 ).

Αν ήτο δυνατόν νά γνωρίζωμεν τόν άριθμόν δλων 

τώ ν γυναικών καί τώ ν άνδρών δσοι μαγνητίζουσιν 

είς τήν Ανατολήν, είμαι βέβαιος δ τι νέος μαγνητικός 

κόσμος θ’ άνεκαλύπτετο είς τήν Ευρώπην.

Είς τήν Ανατολήν, καί μάλιστα είς τά  ενδότερα 

τής Μικρής Ασίας, τού λαού οί ιατροί είναι δερβίσι- 

δες καί γυναίκες μαγνητίζουσαι' άλλ αφού δ ευρω

παϊκός πολιτισμός είσήχθη όπωσούν είς τά  μέρη 

ταύτα  ή ηλθον ιατροί, ή άγοθέ.Ιη δέν απολαύει 

πλέον τής πρώτης φήμης, ή δέ νέα γενεά καταφρο

νεί τάς μαγνητιζούσας ώς μωράς γοητρίας καί τήν 

άγοθέ.Ιη»' ώς καθαράν δεισιδαιμονίαν.

Α ί άρμένιαι γυναίκες περί ών ώμίλησα είναι έκ 

τώ ν  τού λαού' οί πεπολιτισμένοι Αρμένιοι προστρέ- 

χουσιν είς ιατρούς, καί περιφρονούντες τόν μαγνητι

σμόν, άν καί δέν έννοούσιν αυτόν, προσπαθούσι νά 

έξαφανίσωσι τάς δημώδεις δοξασίας. 0  μαγνητισμός 

καί ό πνευματισμός (sp iritua lism e) προσβάλλονται 

θανασίμως πανταχόθεν υπό τώ ν λεγομένων πεπολι- 

τισμένων, άλλά δεν κατεβλήθησαν όλοτελώς. Τό 

κατ’ εμέ δέ φρονώ δ τι θέλουσιν άναγεννηθή καί πά

λι ν, ούχί μεταξύ τώ ν άμαθών, άλλ’ αυτών εκείνων 

οίτινες σήμερον καταδιώκουσιν αυτούς. Ο Κ. Ε. 

Rossi, μέλος τής έν Παρισίοις εταιρίας τού Μαγνη

τισμού, άποδεικνύει καί είς αυτούς τους ιατρούς, οτι 

ό μαγνητισμός δέν είναι, ως υποθετουσι, φαντασιο

κοπία, άλλ’ επιστήμη ώφελιμωτάτη καί ώραία.

Εν Σμύρνη τήν 1 Φεβρουάριου 1 363.

C. C o nstant

μ έ λ ο ;  τ ή ;  έ ν  Π α ρ ι σ ί ο ι ;  α σ ι α τ ι κ ή ;  έταιρία;.

( I )  Ά π ό  τ ( δ ν  ά ρ χ α ι ο τ ά τ ω ν  χ ρ ό ν ω ν  ή  ε υ λ ο γ ία  π α τ ρ ό ;  ή  

π ρ ε σ β ύ τ ο υ  έ Ο ε ω ρ ε ΐ τ ο  ϊ ρ α σ τ ι κ ω τ ά τ η .  Ή  φ ύ σ ι ;  δ έ  έ δ ίδ α ξ ε ·^  

ε ί ;  τ ό ν  ά ν θ ρ ω π ο ν  ν ά  Ο έ ιη  τ ά ;  χ ε ι ρ  a ;  Ιΐιίτή;· κ ε φ α λ ή ;  ά λ λ ο υ  

χ ά ρ ι ν  ε υ λ ο γ ία ; .
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δ Ιό ίΤ Α Φ ίΚ Α Ϊ T IN E S  Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ

jtepi τοΰ άοιόίμου ¿πισχό.τον Εύβοιας 

Νιορύζου.

.

Εγεννήθη είς τά  Φύλλα, Κωμόπολιν τής Χαλκίδας, 

περί τάς άρχάς τού 4 780 έτους υπό γονέων ευσεβών 

καί τιμ ίων' άπορφανισθείς δέ τού πατρός ενώ ην έτι 

έν τή  κοιλία τής μητρός, άνετράφη παρ’ αυτής καί 

καθωδηγήθη είς παν ο ,τι έδύνατο νά καταστήση αύ- 

τόν χρήσιμον είς τήν κοινωνίαν. Κλίσιν εχων είς τά  

ιμα τα , κατεγίνετο άνενδότως είς αυτά, καί διά 

νά διδάσκεται έν άνέσει μακράν τώ ν  βιωτικών με- 

ριμνών, ή μάλλον διά νά είσέλθη είς τό  στάδιον 

8 έςελέςατο έκ νεαράς ηλικίας, τόν μοναχικόν λέγω 

βίον, μετέβη μ,όλις δεκατριετής είς τήν επί Αντι- 

βασιλείας διαλυθεϊσαν πλησιόχωρον Μονήν τού ά 

γιου Γεωργίου, όπου δεχθείς τό  μοναχικόν σχήμα, 

μετωνομάσθη Νεόφυτος, διότι πριν έκαλεΐτο Νικό

λαος. Εκεί διδασκόμενος καί τήν έκκλησιαστικήν 

μουσικήν, είς τήν όποιαν καλλίφωνος ών είχεν έμ

φυτον κλίσιν, διέμεινε μέχρι τού έπιόντος έτους, δτε 

ακόλουθος γενόμενος Ιεροθέου τινός, κατά τούς μέν 

Αρχιερέως, κατά τούς δέ Πρωτοσυγγέλλου, άπε- 

φάσισε ν’  άποδημήση είς τά  Ιωάννινα. Τής άποφά- 

Λ'εως τχύ τη ; δεν ΐσχυσαν νά τόν άποτρέψωσιν ούτε 

τά  δάκρυα τής μη-ρός, ή τις αυτόν μόνον είχε προ

στάτην καί παρήγορον εί; τήν χηρείαν της, ούτ’  αί 

παρακλήσεις τώ ν  λοιπών συγγενών καί φίλων, άλλ’ 

εμμένων εί; τόν οποίον συνέλαβε σκοπόν, άπήλθεν 

είς Ιωάννινα, καί διετέλεσεν υπηρετών τόν Μητρο

πολίτην ως ίεροδιάκονος, χειροτονηθείς παρ’ αυτού, 

αυτόθι δέ σχετισθείς μετά τού αοιδίμου Μητροπο

λίτου Αρτης Πορφυοίου, μεταβάντος έκεϊ δι’  υποθέ

σει; του, τόν παρηκολούθησεν είς τήν Αρταν, δπου 

διέμεινεν, ώς Αρχιδιάκονος, καί κατόπιν ώς Πρωτο- 

σύγγελος. Ανεπληρούσε δε πολλάκις τόν Αρχιερέα 

άπελθόντα διά σπουδαίας τής έκκλησία; υποθέσει; 

είς τήν Κωνσταντινούπολή, καί συστηθείς παρ’  αυ

τού εί; τ-ήν Μεγάλην Εκκλησίαν, προήχθη κατά τό 

1813 έτος εις τό  μέγα  καί υψηλόν τής άρχιεοωσύ- 

νης άςίωμα, χειροτονηθείς Επίσκοπος Μελιτουπό- 

λεως τό  δέ 1817 έτος διεδέχθη τόν έπίσκοπον Κ α

ρύστου άποβιώσαντα, καί μεταβάς είς τήν Χαλκίδα, 

καθήκον έςεπλήρωσε πρώτιστον ϊν ’  άπελθών εί; τήν 

Μονήν τής μετανοίας του, τήν τού άγίου Γεωργίου, 

τελεση πρώτην έν Εύβοια αρχιερατικήν λειτουργίαν 

και μνημόσυνον υπέρ τή ; ψυχής τού άποβιώσαντος 

Ηγουμένου καί πρώτου γέροντός του.

Εί; τήν επισκοπήν τής Καρυστίας, τήν όποιαν έ- 

ποιμανε τέσσαρα περίπου έτη, ητο πατήρ μεταξύ

τέκνων, ευεργέτης τώ ν  Λασχόντων καί μέχρι κινδύ

νου ένθερμος προστάτης τώ ν υπό τής εξουσίας 

πιεζομένων χριστιανών' διά τής διαγωγή ; δέ ταύ

της εΐλκυσε τό  σέβας καί τήν άγάπην πάντων, καί 

μαλιστα τού τό τε  κρατοΰντος όμέρ-βεη, τού καί 

Πασσά κατόπιν άναδειχθέντος.

Ιίδη φήμαι υπόκωφοι προηγούντο τής τρομερά; 

έκρήξεως τή ; ελληνική; έπαναστάσεως’ ήδη ή Ι τα ι-  

ρία τώ ν  φιλικών διέδιδε τά  μεγαλουργά σχέδιά της 

είς άπασαν τήν έλληνίδα φυλήν. Τά τής Ιταιρίας ταύ

τη ; μεμυημένος δ Επίσκοπος Καρύστου έόριπτεν 

όπου καί δπως αί περιστάσεις έπέτρεπον τής έλευ- 

θερίας τόν σπόρον, ένισχύων ώς λειτουργός τού υψί- 

στοο τήν προς τήν ίεράν ημών θρησκείαν καί τήν 

πατρίδα πίστιν καί άγάπην, καί συμβουλεύων τού; 

πιστούς είς τήρησιν τής άπαιτουμένης έχεμυθίας 

μέχρις ού φθάοη τό  πλήρωμα τού χρόνου. Εί καί 

ύπ’ όψιν είχε πάντοτε τό  έητόν τού Ευαγγελίου 

«  ό ποιμήν ό καλός τήν ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ 

τώ ν προβάτων » ,  άπεφάσισεν όμως, χάριν τού γ ε 

νικού τής πατοίδος συμφέροντος, νά εγκατάλειψη 

τήν επισκοπήν αυτού, καθόσον προέβλεπεν ο τ ι δέν 

θά δυνηθή έπί τέλους νά διαφυγή τήν άγρυπνον τού 

όμέρ προσοχήν καί θά διακινδυνεύση τό  πάν' οΰτω 

δέ άποφασίσας παρά τά  μέσα ίανουαρίου 1821 ν’ 

άπομακρυνθή, καί προδιαθέσας τούς πιστούς αυτού, 

άνεχώρησεν είς τό  Αγιον όρος, κάκεϊθεν είς διάφορα 

τή ; Μικρασίας μέρη πρός έκπλήρωσιν τώ ν  άποστο- 

λικών αύτοϋ καθηκόντων. Εύρίσκετο δέ έν Σάμω 

ότε ή έπανάστασις έξεόράγη. Ευπειθής εις τήν φω

νήν τή ; πατρίδο; έσπευσε, καταλιπών τό  έργον τού 

αποστόλου, ώ ; περιττόν πλέον, νά μεταβή εί; τάς 

νήσους Ανδρον καί Τήνον πρός στρατολογίαν' έν Τή- 

νω δ’ ών έτι έλαβε τήν εξής έπιστολήν τώ ν  προκρί

τω ν τή ; Κύμης.

«  Τήν υμετέραν Θεοφιλεστάτην ειλικρίνειαν προσ- 

κυνούμεν 23 Ιουλίου 1821 Κούμη

»  Μέ τόν έρχομόν τού αίδεσιμ. Παππά Κυο. 

» Μανουήλ καί Οικονόμου καί τού διδασκάλου μας 

» Κύρ Γαλακτίου έμάθαμεν, ό τι ή Θεοφιλία της έ- 

» χει ετοίμους άνδοας πρός βοήθειαν τού γένους. 

»  Λοιπόν έπα^ρησιάσαμεν μέ κοινήν γνώμην καί έ ζ-  

»  αποστέλλομεν τόν Καπετάν Αημήτρι νά τής δώ- 

» ση τήν εΐδησιν όπού νά πιάσης δύο ή τρεϊς Map- 

* τίγους, όμού καί τόν έδικόν μας Καπ. Δημητρη, 

» όπού νά μπαρκάρη; αμέσως τά  στρατεύματα, 

» νά εόγης είς τήν Κούμην' όχι καί δέν άκολουθή- 

β σει καιρός, ξεμπαρκάρου εις τό  Αλιβέρου, καί οί 

» έδικοί μα; όλοι σήμερις όπού σάς γράφουμεν ευ- 

»  ρίσκονται είς Κοιζά, μάλιστα εδοσαν καί δύο 

' »  τράκους, καί τού ; έπήρεν ή »α τάρα  σας, καί τούς
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»  έπήρζμεν καί δλα τά  οντάριά καί τ ά  έμπάζομεν 

»  είς τόν τόπον μας, όμοίως καί γελάδια καί γ ί-  

»  δια, μάλιστα έπίασαν καί ζωντανούς Τούρκους.

»  Χωρίς αναβολήν καιρού νά μήν άργοπορήσωις τώρα 

»  όπού εύρίσκεται (1 )  είς τά  πέριξ τής Αθήνας, τυχόν 

»  όπού νά ξεκόψη διά τήν Κάρυστον, νά τό ν  άρπά- 

V ξωμεν είς τόν δρόμον . .  . καί δταν έρθης ή Θεο- 

»  φιλία σου εδώ, συμμαζόνομεν δλα τά  χωριά, καί 

»  καταβάλλουν τό  άνάλογόν τους, καί οίκονομούν- 

»  τα ι τ ά  έξοδα., μάλιστα ώς καθώς έχετε τήν 

»  ίσχύν, κατά τήν προσταγήν τού ΐψηλάντου. . . .

»  Τής ύμετέρα; Θεοφιλεστάτης αγάπης δούλοι 

»  καί πνευματικοί υιοί, άπαντες οι χριστιανοί τής 

»  Κούμης, μικροί καί μεγάλοι προσκυνούμεν. »

Τό έγγραφον τού ΐψηλάντου, περί ού ανωτέ

ρω διέλαβεν ή επιστολή τώ ν  Προκρίτων τής Κύ

μης, είναι τό  έξή;'
α Φιλογενέστατοι Προεστώτες καί πάντες οί 

»  κάτοικοι τής Εύρίπου καί Καρύστου!

»  Ακούετε καί βλέπετε όφθαλμοφανώς τόν ά- 

»  γώνα τού Γένους, διά νά λάβη τήν ελευθερίαν 

»  τή ς  ουρανίου ήμών ΙΊίστεως καί τά  πολιτικά 

»  του δικαιώματα. Εμβήκατε καί σείς ώς μέλη τού 

»  Γένους είς τόν ίερόν τούτον αγώνα ' έμάθατε πρό 

»  πολλού οτι ό γενικός Αρχιστράτηγος τού έθνους 

»  προχωρεί Οριαμβευτικώ; μέ πολλάς χιλιάδας'

“  έμάθετε δτι καί εγώ  άποσταλείς είς τά  μέρη 

»  ταύ τα  τής Ελλάδος πληρεξούσιος Αρχιστράτη- 

»  γος, ήλθον νά συναγωνισθώ υπέρ τού Γένους μου.

»  Πρέπει λοιποί ολοι, χωρίς καμμίαν έξαίρεσιν 

»  λαϊκού, ή εκκλησιαστικού, δλοι νά συνδράμετε 

»  προθύμως, διά νά κατατροπώσωμεν ταχύτερα 

»  τόν τύραννον. Οσοι μέν έχετε δύναμιν χρημα- 

»  τικήν, ή άπό προϊόντα γής συνισταμένην, νά βο- 

»  ηθήτε τούς μή έχοντας, ούτοι δέ πάλιν νά λαμ- 

»  βάνωσιν δπλα κατά  τού  κοινού εχθρού. Σας 

»  στέλλω τό  παρόν διά τού άγίου Καρύστου, καί 

»  νά φιλοτιμηθήτε μέ δμόνοιαν καί ένθουσιασμόν 

»  νά συνελευθερώσετε Εΰριπον καί Κάρυστον, χω- 

»  ρίς νά δείχνω) κανείς αμέλειαν, ή αδιαφορίαν, δι- 

»  ό τι ό τοιούτος θέλει κατακρίνεται καί παιδεύε- 

» τα ι ώς άντίχριστος καί τής Πατρίδος προδότης. 

»  Ευχόμενος απασιν υγείαν, ομόνοιαν καί νίκην 

»  λαμπράν κατά τώ ν  πολεμίων, μένω.

»  Βέρβενα τήν 25 Ιουνίου 1821.

»  0  πατριόωτης 

»  Δημήτριο; ΐψηλάντης πληρεξούσιος. »

Εκ Τήνου μεταβάς είς Ερέτριαν περί τά  μέσα 

τού Αύγούστου 1821 , έναύλωσεν ά ντί 16  χιλ.γρο-

(1 )  Π ερ ί τοϋ  όΟωμανοΟ Ό μ έ ρ -Β έ η  6 λόγος.
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σίων τό  έκεΐ εύρεθέν πλοΐον, γολέτταν, τού έξ f -  

δρας πλοιάρχου Γ . Δ. Νέγκα, διά νά παραπλέω) τ ά  

παράλια τής Εύβοιας, καί παρευρίσκεται δπου ή α

νάγκη τό  απαιτεί, κα τά  τ ό  περί τούτου συμφωνητι- 

κόν' διατάξας δέ τά  τής έκστρατείας, άπήλθεν αυ

τοπροσώπως είς τ ά  πέριξ τής Καρύστου, άλλ’  επιε 

τό  πρώτον τής πικρίας ποτήριον Ινεκά τής άπο- 

τυχίας τού σκοπού αύτού, τόν όποιον έματαίωσεν: 

ή έσπευσμένη μ ετά  πολυαρίθμου στρατού έμφά- 

νισις τού ’Ομέρ βέη, είδοποιηθέντος διά προδοσίας 

έν Αθήναις, δπου ην τό τε  μετά τού όμέρ-Βρυόνη' 

δέν άπωιύδησεν δμως, άλλ’  έπικαλεσθείς τήν συν

δρομήν τής Διοικήσεως, έζήτησε στρατιωτικόν Αρ-' 

χηγόν, καί τοιούτος έστάλη ó ένδοξος γόνος τής 

Μαυρομιχαλικής οικογένειας Ηλίας Μαυρομιχάλης 

μετά τού θείου του Κυριακούλη. Τότε  ητον άνάγκη 

καί πλοίου μεγάλου, διά νά παραπλέω) τά  παράλια 

τής Εύβοιας' πρόθυμος δέ ό Καρύστου μετέβη πρός 

τούτο είς ί'δραν, παρέλαβε μ’ εκατόν άνδρας τό  

πλοΐον τού ίω. Καραβέλλα, Αινίτου, καί άπελθών 

είς τήν Κέαν, παρέλαβεν έκεΐθεν ετέρους σ τρα τιώ ' 

τας υπό τήν οδηγίαν τού Βάσου Μαυροβουνιώτου' 

είς τήν Ερέτριαν δέ, δπου άκολούθως άπεβιβάσθη, 

συνεννοήθη καί μετά τού συμπατριώτου αυτού Ν. 

Κριεζώτου, τού καί Βυριούτου, τό τε  πρώτον έλθόν- 

τος έκ τής Μικρασίας ΐνα έκδικηθή τό ν  θάνατον 

τού πατρός του, δολοφονηθέντος υπό τού Οθωμα

νού ΐσούφ-Αγά, πατρός τού ¿ηθέντος όμέρ-βεη. 

Τοσαύτην είς τήν δευτέοαν ταύτην έκσρατείαν κα τέ

βαλε προσπάθειαν, ώστε κατώρθωσε νά προσκλη- 

θώσι καί αί κοινότητες τώ ν νήσων τού Αιγαίου πε- 

λάγους ΐν’ άποστείλωσιν είς Εύβοιαν στρατιώτας. 

Περί τούτου γράφων έκ Σαλαμΐνο; τήν 13 Σε- 

πτεμ.βρίου 1821 ό Δ . ΐψηλάντης πρός τούς Εφό

ρους καί τούς ΓΙροεστώτας τώ ν  νήσων, προσέθετε 

τά  εξής’ “ Οί στρατιώ τα ι υπό τήν οδηγίαν άξιων 

» καί έμπειρων Καπετανέων, έκστρατευσάντων είς 

»  Κάρυστον, θέλουν ευρεΐ τόν θεοφιλέστατον άγιον 

»  Καρύστου Κ . Νεόφυτον, 8ν ημείς έδιωρίσαμεν άρ- 

»  χηγόν καί είς αύτή ι  τήν έκστρατείαν. . . »

Επελθούσης άποτυχίας καί είς τήν έκστρατείαν 

ταύτην, καθ’ ήν περί τόν Φεβρουάρίον-τού 1822 έ

τους δ μέν όδυσσεύς Ανδρούτσου, βραδύτερον έλθών 

άπεμακρύνθη παραδόξως, ό δέ ήοως τής Σπάρτης 

ΐϊλίας Μαυρομιχάλης επεσεν άνδρείως μαχόμενος 

έκτινος ερειπίου άνεμομύλου, δπου έκλείσθη μετά 

έπτά  Σπαρτιατών, ό Επίσκοπος Νεόφυτος άκλό- 

νητος είς τήν πρός Θεόν πίστιν, σταθερός είς τάς 

άποφάσεις του καί άκαμπτος είς τάς δυστυχίας, δέν 

άπηλπίσθη, άλλά μεταβάς είς τό  Αργος, δπου ή 

Διοίκησις, ένήργησε ν’  άποφασισθή καί τρ ίτη  κατά 

τής Καρύστου εκστρατεία, νά δνωρισθή δέ πεντα-

κοσίαρχος καί στρατιωτικός άρχηγός αύτής δ Ν. 

Κριεζώτης, δ υπό τ ’  όνομα Βυριώτης γνωστός τό τε . 

Τά περί τούτου έγγραφα έχουσιν ώς εξής'

Α ) άριθ. 2,329 «  Ó Μινίστρος τού Πολέμου πρός 

»  τό ν  πεντακοαίαρχον Νικόλαον Βυριώτην.

» Λ  ύπερτάτη Διοίκησις σεβαστήν αύτής έπιταγήν 

»  έξέδωκε σήμερον ύπ’  άριθ. 2892 , έν ή προβιβά- 

»  ζεσαι είς τόν βαθμόν τού πεντακοσιάρχου. . . .  

»  θέλεις έχει ώς μέντορα, όδηγόν καί σύμβουλον 

»  τώ ν  υπέρ πατρίδος κινημάτων σου τόν φιλογενέ- 

«  στατον καί άληδή ποιμένα, τόν τής επαρχίας 

»  Καρύστου έπισκοπον Κ. Νεόφυτον, συναγωνιζό- 

»  μενον διαπαντός καί εύκολύνοντα τάς δυσκολίας 

»  σου πρός τόν λαόν, μεθ’ ού θέλετε στοατολογή- 

»  σει καί άπό τάς Α θ ή να ς ... Εν Αργεί τήν 25 
»  ’ Ιουνίου 1822 ®

Β) άριθ. 572. i  Ó Μινίστρος τής θρησκείας 

» Πρός τούς κατοίκους τής Ν. Εύβοιας 

«  ή  ύπερτάτη Διοίκησις δοόρισε καί είς τήν τρ ί-  

»  την έκστρατείαν τής Καρύστου τόν θεοφιλέστα- 

»  τον Επίσκοπον τής έπαρχίας ταύτης Κ. Νεόφυτον, 

»  τόν όποιον προτρέπεσθε ίνα ώς τέκνα πνευματικά 

»  ύποδεχθήτε έν πάση πραότητι καί ύπακοή. . .

»  Εν Αργεί τήν 27 Ιουνίου 1 822. »

I ' )  ο  Φιλογενέστατοι Εφοροι καί γενναίοι Καπε- 

ταναΐοι Αθηνών !

»  Επειδή ό Θεοφιλέστατος έπίσκοπος Καρύστου 

»  μοί παρέστησε τήν άνάγκην στρατιωτικής βοη- 

»  θεία; διά τήν Κάρυστον, σάς παρακαλώ νά τόν 

»  συνδράμετε είς τούτο.

»  Εν τή  Φανερωμένωι τής Σαλαμΐνο; τή  13 Αύ

γούστου 1822.

5 Ó Πατριώτης Δ. Τψηλάντης.»

Δ ) «  Θεοφιλέστατη Κύριε Νεόφυτε.

>' Τό κατά τήν ί  τού τρέχοντος σεσημειωμένον 

»  γράμμα τη ; έλαβον, καί τ ά  έν αύτώ άναγνούς, 

"  τήν είδον όντως ψυχήν γενναιόφρονα καί ύπέρμα- 

11 χον. Γνωρίζει άκριβώς τήν λύπην μου δ τι περι- 

» στάσεις δειναί δέν επέτρεψαν τού ν’  άποσταλή 

»  καί έκεΐσε βοήθεια στρατιωτική" η  θεοφιλία τη ; 

»  δμως ένεργούσα Ελα τά  δυνατά, άς διαφυλάττω) 

»  άσφαλεΐ; τ ά ;  έκεΐ θέσεις, διά νά μήν εισχωρήσω·, 

» ( μ.ή γένοιτο ! )  ό εχθρός, έως ού καί αί μεταβαλ- 

»  λομεναι περιστάσεις συγχωρήσωσι καί τήν έκεΐσε 
»  βοήθειαν. . . .

»  Μένω δι’  εύχών τη ;

» ί:ξ Αθηνών την Α Σεπτεμβρίου 1 822.
» Ó πατριώτης Δ. ΐψηλάντης. »

Π Α Ν

Ε ) «  θεοφ ιλέστατε Κύριε Νεόφυτε!

»  Αναγνούς τό  άπό 30 τού παρελθόντος έχάρην 

0 πληροφορηθείς τήν άγαθήν υγείαν τ η ς . . . .  Λυ- 

»  πούμαι δ τι άναχωρών είς Πελοπόννησον, δέν ευ- 

® ρισκομαι είς εύκαιρίαν τού νά άνταμωθώ μετά 

»  τής Θεοφιλίας της' μόλον τούτο δέν αμφιβάλλω 

0 δ τι θέλει είναι μαζή μου πάντοτε, έάν μοι γράφη 
»  συνεχώς...

»  Μένω δι’  εύχών της

* Εκ τής Φανερωμένης Σαλαμΐνο;

»  τήν 1 ’Οκτωβρίου 1822.

»  0  πατριώτης Δ. Τψηλάντης »

Τ )  «  Θεοφιλέστατε Κύριε Νεόφυτε.

»  Η  έκ τής συστηθησομένης Σενελεύσεως εύτα- 

»  ξία είς τά  πράγματα, άναμφιβόλοις παραδέχεται 

»  καί έκεΐνα τά  τής Εύρίπου, καί ή Εύριπος θέλει 

»  λάβει τήν άπαιτόυμένην διόρθωσιν καί άποκατά- 

»  στασιν τώ ν  πραγμάτων της άπό τήν ποθητήν 

»  αύτήν έθνικήν Συνέλευσιν. όθεν άνάγκη νά ύπο- 

»  μείνετε ε τ ι καιρόν μικρόν, είς τήν Συνέλευσιν ά- 

»  φορώντες. Επικαλεσθήτε τήν κατά τοσοΰτον και- 
»  ρόν υπομονήν σας.

»  Εκ Τριπολιτσά;

»  τήν 22 Νοεμβρίου 1822.

»  ό  πατριώτης Δ. Τψηλάντης »

Ζ ) «  ΘεοφΛέστατε Κύριε Νεόφυτε,

»  Λνέγνων τήν άπό τής κή τού παρελθόντος 

»  καί τά ; δύο τή ; ζ  καί ζ ’  τού παρόντος εύχετι- 

»  κάς μοι έπιστολάς τη ; . . . .  Αμοιβαία λύπη μοί 

» έπήλθε διά τά  έν αύταΐς γεγραμμένα περί τώ ν 

»  έν τή  Εύρίπω διατρεχόντιον. . . .  χρεία ύπομο- 

» νής μέχρι; εθνικής Συνελεύσεως, καί δ καιρός αύ- 

»  τή ; έπλησίασε. Διά  τούτο περιμένεται καί ή 

» Θεοφιλία της είς τό  Ναύπλιον τή  ά. τού έρχομέ- 

»  νου, δπου μέλλει νά συγκροτηθή ή νέα έθνική 

»  Συνέλευσις...........

» Μένω

»  Εκ Τριπολιτσά; ό  πατριώτης Δ. ΐψηλάντης. 

» τήν 22 Δεκεμβρίου 1822. »

Μετά τήν άποτυχίαν καί τής τρ ίτη ; ταύτης έκ 

στρατείας, προελθούσης δυστυχώς έκ στρατιωτικών 

άσυμφωνιών καί διενέξεων, ό Καρύστου άπελπισθείς 

πλέον διά τήν άπελευθέρωσιν τής μερική; πατρίδος 

του, ούχ ή ττον δμο»; θεωρών εαυτόν άφιερωμένον 

είς τήν υπηρεσίαν τής κοινής πατρίδος, άνέλαβε τό 

ίεοόν τούτο καθήκον' διετέλεσε δέ δ τέ  μέν ώς βου

λευτής καί πληρεξούσιος είς διαφόρους έθνοσυνελεύ-
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σεις, άλλοτε δέ ώς Εξαοχος τή ; Ελ. Εκκλησίας, καί 

άλλοτε ώ ; φροντιστής στρατευμάτων καί μέλος Ε

πιτροπών διαφόρων εις στρατολογικά; άπογραφάς. 

Τά περί τούτου Εγγραφα Εχουσιν ώς έξής’

Α ) άριθ. 1095.

«  Τό ύπουργείον τής θρησκείας

»  Πρός τόν Πανιερώτατον άγιον Καρύστου Κ. 

Νεόφυτον.

»  Η  Διοίκησις γνωρίσασα χρήσιμον τήν πανιε- 

»  ρότητά σου εί; τους παρούσας τής πατρίδο; πε- 

8 ριστάσει; διά τε  τά  κατά πράξιν καί θεωρίαν προ- 

» τερήματά σου, καί τήν έν εργοις καί λόγοις δύ- 

»  ναμιν καί δραστηριότητα, έξελέξατο καί έψήφι- 

8 σεν Εςαρχον πρός πάσας τάς Κυκλάδας καί 

» Σποράδας νήσους, h a  περιελθών ταύτας Οεωρή- 

»  σης έν συυέσει πνευματική τά  κατά μέρος τών 

»  έν αύταίς Μη -ροπολιτών, Επισκόπων, ιερέων καί 

»  ίεοομονάχων, εξιχνιάση; πάντα; τούς λογαρια- 

»  σμοός τώ ν Μοναστηρίων τούς τε  πάλαι καί νυν,

»  καί διευθύνης τά  πάντα έπί τό  δέον . . . .

8 Τή 15 Σεπτεμβρίου 1823 έν Τριπόλει 

8 Ó υπουργός τής θρησκείας 

»  Ανδρούση; Ιωσήφ.

8 Ó Γεν. Γραμματευς 

«  Δανιήλ Γεωργόπουλος. »

Β) «  Συνελθόντες οί υπογεγραμμένοι κατά τόν § 

ΰπ’ άριθ. 17 τοΰ νόμου, καί συνδιασκεφθέντες περί 

Εκλογής παραστάτου τή ; πατρίδο; μας Καρύστου 

διά τήν τρίτην περίοδον τής προσωρινής Διοικήσεως 

τής Ελλάδος, κοινή γνώμη καί ψήφω έξελεξάμεθα 

τόν Πανιερώτατον άγιον Καρύστου Κ . Νεόφυτον, 

ΐοόψηφον τοϊς λοιποί; μέλεσι τοϋ Σ. Βουλευτικού 

σώματος καί ισοδύναμον' έδόθη δέ τό  παρόν ήμέ- 

τερον ένυπόγοαφον τής Εκλογής Εγγραφον πρός τόν 

είρημένον κυριάρχην μας άγιον Καρύστου, διά νά 

παρ^ησιασθή ώς τοιοϋτος, καί δυνάμει αύτοϋ νά είσ- 

έλθη ώς τοϋ Σ. Βουλευτικού σώματος μέλος αύτοϋ 

καθ’ όλην τήν διάρκειαν τή ; τρίτης περιόδου.

»  Εν Αθήναις τή  πρώτη όκτωβρίου 1824. »

(Επονται 59 ύπογραφαί διαφόρων έκ Καρυστίας 

πολιτών.)

»  Ο τι ίσον άπαράλλακτον τώ  πρωτοτύπω.

(Τ. Σ.) »  Ó Β. Γραμματευς τοϋ Βουλευτικού.

8 Ανδρέα; Παπαδόπουλος. »

Γ )  α άριθ. 12,7 14 Τό Εκτελεστικόν Σώμα.

8 Πρός τόν Πανιερώτατον άγιον Καρύστου Κ. 
Νεόφυτον.
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β Ελήφθη ή άπό £3 τοϋ παρελθόντος άναφο- 

»  ρά σας, καί είδε μ.’  εύχαρίστησίν της ή Διοίκησις 

8 όσα άναφέρετε περί τής καλή; έκβάσεως τής 

»  στρατολογίας τής άπογραφική; είς τήν νήσον τής 

8 Αίγίνης. ό  συνταγματάρχης Κ. Φαβιέρος έξεκί- 

8 νησεν ήδη μέ τό  περισσότερον μέρος τού τα -  

8 κτικοϋ δι’  Εκείνα τά  μέρη, καί Επομένως θέ- 

»  λει εύκολυνθή κατά  πάντα ή στρατολογία . . .

»  όσου; δέ στρατολογείτε άπό τάς Επαρχίας θέ- 

»  λετε τούς διευθύνει πρός τόν ίδιον συνταγμα- 

8 τάρχην Κ. Φαβιέρον μέ άκριβή κατάλογον. Μ ή 

» παύετε νά είδοποιήτε συνεχώς τήν Διοίκησιν περί 

»  παντός άφορώντο; τήν άναγκαίαν ταύτηνυπόθεσιν 

» τή ; αποστολή; σας, καθώς καί περί τώ ν πρα- 

»  κτικών σας.

»  Τή 28 Σεπτεμβρίου 1825 έν Ναυπλίω.

8 Γκίκας Μ π ό τα σ η ; Α ντιπρόεδρο;

»  Αναγνώστη; Σπηλιο>τάκης 

8 Κωνστ. Μαυρομιχάλης 

8 Ιωάννης Κ ωλέττης

»  0  Γεν. Γραμματεύς.·

8 Α. Μαυροκορδάτος. 8

Δ ) α Αφού η Ελλάς Ελαβε τά  όπλα εις άνάκτησιν 

8 τώ ν  ίερών της δικαιωμάτων καί σύστασιν τή ;

8 πολιτικής της ύπάρξεως, Εγραψε καί τόν οργανι- 

8 κόν της Νόμον, τόν οποίον καί ή Α ' Εθνική συνέ- 

8 λευσις τής Επιδαύρου καί ή β’ . τοϋ Αστρου; άπε- 

8 δέχθη καί έκύρωσεν ώς προσωρινόν, καί προσωρι- 

8 νόν τόν ώνόμασεν, Επειδή τοιαύτη ήτον τό τε  ή 

8 περίστασις τοϋ Εθνους, καί τό  Εθνος μέ αύτόν τόν 

8 προσωρινόν Νόμον διοικήθη εκτοτε εως τώρα καί 

»  ολοένα διοικείται' άλλ’ επειδή ή σημερινή μας πε- 

8 ρίστασις δέν είναι τοιαύτη, όποια πρότερον ήτον,

8 και άφεύκτω; απαιτείται πολιτική μεταβολή καί 

»  σύστασις σταθερού καί παντοτινού Πολιτεύματος 

»  διά τήν άσφάλειαν καί εύδαιμονίαν τοϋ Εθνους, καί 

8 Επειδή εί; άπόλαυσιν αύτοϋ τοϋ ρ.εγάλου καλού 

8 είναι τής πρώτης άνάγκης καί νά συγκαταταχθώ- 

8 μεν καί ήμείς είς τήν μεγάλην οικογένειαν τή ; φω- 

8 τισμένη; Εύρώπης, κατά τάς αύτά; συνταγματι- 

8 κά; βάσει; κρίνομεν άναγκαιότατον νά μοναρχηθή 

8 ή Ελλάς, καί νά μοναρχηθή σ ν ιτα γ μ α τ ιζά ς  έκλέ- 

8 γουσα μεταξύ τώ ν  βασιλικών, ή λαμπρών οίκογε- 

»  νειών τή ; Εύρώπης, υποκείμενον άξιον τοϋ θρόνου 

8 τής Ελλάδος' καί είς έκπλήρωσιν αύτής τή ; κοινής 

» μας θελήσεως όνομάζομεν καί συσταίνομεν διά 

8 τοϋ παρόντος μας Επίτροπον τώ ν δύο Επαρχιών 

8 μας Εύρίπου καί Καρύστου τόν Παραστάτην καί 

8 πατριώτην μα; άγιον Καρύστου Κύριον Νεόφυτον 

8 δίδοντε; εί; αύτόν όλην τήν εί; αύτό τό μέγυγον
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»  ϊργον άπαιτουμένην έκ μέρους μα ; πληρεξουσιό- 

»  τητα .
»  Εν Σαλαμΐνι τή  22 Μαίου 1825 8

(Επονται 222 ύπογραφαί.)

Ε ) « Οί υπογεγραμμένοι κοινή γνώμη καί ψήφω 

έξελεξάμεθα κατά τόν νόμον Παραστάτην τής πα

τρίδο; μας Εύρίπου διά τήν τετάρτην περίοδον 

τή ; Βουλής τόν Πανιερώτατον άγιον Κυούστου Κ. 

Νεόφυτον, όστις δυνάμει τοϋ παρόντος θέλει εί- 

σέλθη εί; τόν χώρον τής Βουλή; καί συνεδριάζει 

καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής παρούση; περιόδου.

» Εν Αίγίνη τή  25 Λύγούστου 1827. »

(Επονται 95  ύπογραφαί.)

Μετά τήν άποκατάστασιν τώ ν  πραγμάτων τή ; 

πατρίδο;, 6 Καρύστου Νεόφυτος δέν έζήτησεν ά- 

μοιβάς τώ ν αγώνων αύτοϋ, ή άποζημιώσεις τώ ν 

χρηματικών θυσιών του, ούκ εύκαταφρονήτων, κατά 

τά ; άποδείξει; τοϋ έθνικοϋ ταμείου' ικανήν δέ νο- 

μίζων δι’  εαυτόν άμοιβήν τήν γλυκεϊαν πεποίθησιν 

ό τι έξεπλήρωσε τά  πρό; την θρησκείαν καί τήν πα

τρίδα καθήκοντά του, άνέλαβε καί πάλιν την ποι

μαντικήν ράβδον, καί διορισθείς τό  πρώτον μέν έπί 

Κυβερνήτου τοποτηρητής είς τήν τό τε  χηρεύουσαν 

Επισκοπήν τώ ν Κυκλάδων, Εδρα τής όποία; ήτον ή 

πατρί; μου Μύκονος, ε ίτα  δ έπί άντιβασιλείας, ήτοι 

περί τάς άρχά; τοϋ 1833 Ετους, Επίσκοπος τής ε

παρχίας Φωκίδας, εύηρέστησεν εί; τήν έκπλήρωσιν 

τώ ν  καθηκόντων αύτοϋ έπί τοσοϋτον, ώ στε τών 

μερών Εκείνων οί κάτοικοι μ ετ’  εύλαβείας καί σε 

βασμ-οϋ άναφέρουσιν ετι τ ’  όνομα τοιούτου πνευ

ματικού πατρός καί ποιμένος. Τό 1837 Ετος διω- 

ρίσθη μέλος τής ιερά; Συνόδου, τό  δέ 1842 Επί

σκοπο; Εύβοιας, καί μ ετ’  ολίγους μήνας εκτοτε, ή

το ι κατά τόν Αύγουστον τοϋ αύτοϋ Ετους, άποβιώ- 

σαντος τοϋ προέδρου τή ; Συνόδου, τοϋ άοιδίμου 

Μητροπολίτου Αργολίδος Κυρίλλου, ποοεβιβάσθη είς 

τήν θέσιν ταύτην' διετέλεσε δέ Πρόεδρο; τή ; Συ

νόδου έπί οκταετίαν, μέχρι τοϋ 1 850 Ετους, ό'τε 

κατά τόν νέον περί τής Εκκλησίας τή ; Ελλάδος 

Νόμον (τόν ίερόν Τόμον) ήλθεν αύτοδικαίως εί; τήν 

προεδρείαν τής Συνόδου ό Μητροπολίτης τώ ν Αθη

νών- άλλά καί τό τε  ό μακαρίτης ύποβιβασθείς, ήτοι 

μείνας τρίτον κατά τά  πρεσβεία τού διορισμού μέ

λος τής Συνόδου, ούχ ή ττον  έξηκολούθησε διαμέ- 

νων έν ταπεινότητι καί μετριοφροσύνη, καί παρέ- 

χων τή  Εκκλησία τήν άπαιτουμένην συνδρομήν. Εν

ταύθα δύναμαι ν άναφέρω γεγονός, όπερ τιμά  τήν 

μνήμην του διά τήν μετριοπάθειαν καί ταπεινο

φροσύνην αύτοϋ. Ενθυμούμαι κάλλιστα, ώς λαβών 

γνώσιν τοϋ γεγονότος έντός τής Ενταύθα οικίας μου, 

όπου ό μακαρίτης διέμενε προσκαίρως, ό τι προκει- 

μένου περί διορισμόν προέδρου τή ; Συνόδου, ό τό τε

υπουργός τώ ν  Εκκλησιαστικών I. Ρίζος, θεωρών αύ

τόν ικανόν καί κατάλληλον, έκοπίασε πολύ νά τόν 

πείση, άρνούμενον μετ’ επιμονής καί άνυποκρίτως 

νά δεχθή τήν θέσιν, καί ποοβάλλοντα τήν άνικανό- 

τη τά  του είς τοιοϋτον μέγα καί υψηλόν τής Εκ

κλησίας άξίωμα ' έδέησε δέ νά περεμβή καί νά 

καταπείση αύτόν μετά πολλά; ήμέρας ό άοίδιμος 

©. Φαρμακίδης, άφού εί; μάτην έξηντλήθησαν πολ

λών άλλων προσπάθειαι. Τοσοϋτον απείχε τώ ν  επι

δείξεων, έν μετριότητι καί ταπεινοφροσύνη διάγων, 

ώ στε συνέβη πολλάκις νά έκληφθή παρ’ άλλων έν

τός τή ; ενταύθα κατοικίας του ώς απλούς κληρι

κός. Διάφοροι έκ τώ ν Εξωθεν Ερχομένων άπαντών- 

τες αύτόν ή εί; τόν Εξώστην, ή εί; τόν διάδρομον 

τής οικία; του, τόν παρεκάλουν νά τούς όδηγήση 

εί; τόν πρόεδρον τή ; Συνόδου, είτε διά νά ζη τήσω - 

σιν έξοικονόμησιν, όπερ άκαταπαύστω: έγίνετο, είτε 

διά νά συστήσωσιν υποθέσει; των, ύπ’ όψιν τής 

Συνόδου κειμένας. Επιλήψειμε ό χρόνος διηγούμενον 

περί τώ ν αγαθοεργιών αύτοϋ είς πάσχοντα πρόσω

πα, καί κυρίως είς καταστήματα φιλανθρωπικά, 

είς τά  όποία άναλόγω; τώ ν  χρηματικών του μ.έ- 

σων, Ενίοτε δέ καί εκ δανείων προσέφερεν εύχαρίς-ως 

τόν οβολόν του, οίον είς τό  Πανεπιστήμιον, είς τό 

όποιον καί έφοίτα οσάκις ήδύνατο πρός άκρόασιν 

θεολογικοϋ τίνος μαθήματος, είς τήν Φιλεκπαιδευ

τικήν εταιρίαν, τής όποιας ήν μ.έλος άπό τοϋ 1837 

Ετους, κατά τό  ύπ’ άριθ. 360 Δίπλωμα, είς τό  Τυ- 

φλοκομείον κλπ., εί; δυστυχεί; οίκογενειάρχας, είς 

όσους μάλιστα ειχον άνάγκην νά ύπανδρεύσωσι κό

ρας, είς πτωχού; μαθητάς φοιτώντας είς διάφορα 

Εκπαιδευτικά καταστήματα, καί κυρίως είς τήν Ρι- 

ζάρειον Σχολήν, εί; τήν όποιαν ώς έκ τής θέσεώ; 

του ένήογησε καί κατώρθωσε νά σταλώσιν υπό

τροφοι έκ διαφόρων ιερών Μονών τή : Επικράτειας. 

Εκτός τούτων, καί εί; τά  λουτρά Λίδιψοϋ, όπου 

πριν ύπέφερον οί προσεχόμενοι ώς έν ύπαίθρω έκ- 

τεθειμένοι, μήτε καλύβη; καν ύπαρχούση; πρός άνά- 

παυσιν, μήτε δεξαμενής, άλλά βορβορώδους λάκκου, 

κάκεί λ έγω  ή αγαθοεργία τοϋ Εύβοιας συνετέλεσεν 

ούκ ολίγον. Πρό 15 περίπου Ετών άνήγειρεν ίδίαις 

δαπάναι; δωμάτιά τινα καί κατεσκευασε δεξαμενήν, 

διά συμβολαίου δ’ έδωρήσατο τά  δικαιώματα του 

είς τόν Δήμον τώ ν  Αιδιψίων, ύποχρεωθέντα νά λαμ- 

βάνη παρ’ έκάστου έκ τώ ν  πασχόντων άνά ήμίσειαν 

μόνον δραχμήν τήν ημέραν, καί νά δαπανά τό  πλεο- 

νάζον τώ ν εισοδημάτων είς Επιδιορθώσει: καί προσ

αυξήσει; τοϋ καταστήματος. Τήν συνδρομήν του 

δέν ήρνήθη καί πρός διαφόρους πτωχούς μεν, άλλ’ 

έντιμους νέους έκ τώ ν  είς διάφορα τής Εύροιπης 

μέρη άπελθόντων κα :ά  διαφόρου; έποχάς πρό; τε -  

λειοποίησιν τώ ν σπ'.υδών αύτών, δεν έφείσθηδέ χρη-
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μάτων καί διά τήν έκπαίδευσιν δύο προ; μητρός 

ανεψιών αυτού, καί διά τήν καλήν ανατροφήν τής 

αδελφής αύτών, είς τήν εύμενή συνδρομήν τής όποιας 

πολλά έγγραφα καί ούκ ολίγα ; ειδήσεις περί τού αοι

δίμου Νεοφύτου όφείλομεν. Τοσούτον δε άςιοπρεπώς 

καί αφιλοκερδώς διήγεν ό μακαρίτης, ώστε προκει

μένη; άποτίσεως δανείων ληφθέντων έπί τού άγώνος 

παρ’ αύτοΰ, ώ ; αρχηγού τώ ν  κατά Καρυστίας εκστρα

τειών, έθεώρησεν αναξιοπρεπές τό  δικάζεσθαι ή τό 

παρενοχλεΐν τήν κιτέρνησιν δι’ απαιτήσεις τοιαύτας, 

ας περ έν ανάγκη έδύνατο καί νά συμψηφίσω) δι’  ό- 

μολογιών τού έΟνικού ταμείου' τούτου δ ενεκα ε- 

πληρωσεν έξ ιδίων, καί ίκανοποίησεν έντελώς ά

παντα;.
Τοιαύται πράξεις τιμώσαι τήν μνήμην αύτοΰ δι- 

καιολογούσι καί τήν άκραν πενίαν του, ένεκα τής 

όποιας ούδέ τά  έξοδα τής ταφής του ευρέΟησαν, 

άλλ’  έκ δανείων έγένοντο τήν 11 Απριλίου 

18ο| (Τρίτην τή ; Αιακαινησίμου), καθ’ ήν άπεβίω- 

σεν έν Χαλκίδι έκ χρονιάς νόσου, ήπατίτιδος, καί 

έτάφη εις τόν οπισθόδομον τού Καθεδρικού ναού 

τού άγιου Δημητοίου, άφησα; λύπην άπαρηγόρη- 

τον καί μνήμην άνεξάλειπτον «  Απαθανών δίκαιος, 

λέγει ό σοφός Σολομών, έλιπε μετάμελον. »

Αξιοσημείωτά τινα  τού θρησκευτικού ζήλου 

καί τού άκραιφνούς πατριωτισμού του άναφέρον- 

τα ι παρά διαφόρων αξιόπιστων, τούτέστιν ' ότε τήν 

28 Μαρτίου τού 1851 έτους (1 ί  ημέρας πρό τού 

θανάτου αυτού ) ό τε  δεινώς πάσχων μετεφέρετο 

έπί εθνικού άτμοπλοίου έκ Πειραιώς είς τήν Χαλ

κίδα, άμα πληροφορηθείς δ τ ι παρέπλεον τήν Ερέ

τριαν, έζητησε μετ’  επιμονής καί τόν άνεβίβασαν 

έπί τού καταστρώμ.ατος' συγκεκινημένος δέ καί δα

κρύων είπε πρό; τούς έρωτώντας αύτόν οικείους 

(οίον τόν τό τε  Ακαρνανίας, νύν δ’ ’Αθηνών Μητρο

πολίτην καί πρόεδρον τής I. Συνόδου Κ. Θεόφιλον, 

τόν Φθιώτιδος καί Φωκίδος, τόν καί μέλος τή ; αυ

τή ; Συνόδου Κ. Καλλίνικον, καί τόν ιατρόν Κ. 

Σπ. Καλογερόπουλον, οΐτινες τόν συνώδευον), οτι 

πρό τριάκοντα έτώ ν περιεπλανάτο μετά τώ ν γεν

ναίων συμπατριωτών του είς τ ά  παράλια καί τά  όρη 

εκείνα, άπερ κατέδειξεν, ένεργών κατά δύναμιν πρός 

άπελευθέροωσιν τής δούλης πατρίδος καί άνάκτησιν 

τώ ν ιερών καί άπαραγράπτων δικαιωμάτων αύτής, 

καί δ τι χαράς δάκρυα τόν περιβρέχουσιν ηδη είς τό 

τέρμα τή ; ζωής του διερχόμενον τά  αύτά μέρη, 

φαιδρά καί ώραΐα διά τήν άγίαν έλευθερίαν, ητις 

δέν είναι τώ ν άνθρώπων έργον, άλλά δώρον τού 

ουρανού. Τήν εσπέραν τού μεγάλου Σαββάτου (8 

Απριλίου 1851) τρεις περίπου πρό τής άποβιώσεως 

του ήμέρας, άπητησε καί κατώοθωσε, τώ ν  ιατρών 

του έναντιουμένων, νά μεταφερθή εις έτερον τής
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κατοικίας του δωμάτιον, προσβλέπον είς τήν όδόν, 

δθεν έμελλε νά διέλθη ό Επιτάφιος'^ κατακλιθείς 

δ’ έπί άνακλίντρου, άνωρθώθη καθ’ ·?,* στιγμήν δι- 

ήοχετο ή λιτανεία, καί γονυπετή,σας προσεκύνησεν 

εύλαβώ; καί είπε" «  Τετέλεστα ·,! μ ετ’  ού πολυ ό 

νεκρός μου θά διέλθη τήν αύτήν οδό* » . Τ ό τε  δ’  

έρωτηθεί; παρά τίνος τώ ν  οικείων (προσπαθήσαντος 

νά τόν μεταφέρω) είς άλλο άντικείμενον, διά νά τόν 

καθησυχάσω)), τίνος ένεκα τρεις ημέρας άπό τής έξ 

Αθηνών άναχωρήσεώς τω ν  κατά  τήν εορτήν τού 

Ευαγγελισμού έκρέμασεν είς τό  στήθός του μό

νον τό  άργυρούν έθνόσημον, ένώ έχει καί τόν σταυ

ρόν τού λαιμού, ήτοι τό  παράσημον τώ ν  άνωτέρων 

Ταξιαρχών τού τάγματος τού Σωτήρος; άπήν- 

τησεν άταράχως «  Δ ιό τι τό τε  ητον ή 25  Μαρ- 

»  τίου, ημέρα εθνικής Ιορτής, καί τό  έθνόσημον 

»  τού ιερού άγώνος είναι άνώτερον καί τιμιώτερον 

»  δλων τώ ν ήγεμονικών παρασήμων » .

Δικαίως λοιπόν άνηρτήθησαν αί εικόνες τού μα

καρίτου καί είς τό  βουλευτήριον (άποτεφρωθέν ηδη) 

καί είς τήν αίθουσαν τού Δημαρχείου τή ; Χαλκίδος, 

καί άξιεπαίνως έπραξεν δ Καθηγητής Κ . Φίλ. ίωάν- 

νου, συντάξας μετά τόν θάνατον αύτού έπί τή  α ιτή

σει μου κατάλληλον έπιτύμβιον, δπερ έπί τής καλυ- 

πτούσης τά  οστά του πλακός χαραχθέν, ώς έχει άν- 

τιγεγραμμένον κατωτέρω, χαρακτηρίζει τόν πρόμα

χον τής Π ίστεως καί Πατρίδος οπλίτην καί ιεράρ

χην' έγώ δ’ έκ νεαρά; ηλικίας γνωρίσας καί έκτιμή- 

σας αύτόν, άποδίδω είς τήν μνήμην του μικρόν ©ό

ρον μεγάλου σεβασμού διά τής έξιστορήσεοι; μέρους 

τώ ν άοετών του.

Εζησεν έτη 71.

Αρχιεράτευσεν έτη 98.

Διετέλεσε μέλος τής ί. Συνόδου έτη 6.

Πρόεδρος αύτής έτη 8.

Έ ν  Αθήναις τήν 11 ΑπριΛίου 1863.

Γ. ΓΡΤΠΑΡΗΣ.

Έ π ιτύ μ β ιο ν  τοϋ Ε π ισ κ ό π ο υ  Εύβοιας.

• Σταυρόν δεςιτερή άπρόσμαχον ό'πλον άεϊρα;
"Ηγαγεν Ελλήνων στίοε’  έ - ’  αντιπάλου;·

» Καί σφιν έν\ στέρνο»; μένο; έ'μβαλενΐοι μάχεαθαι 
’Αμφ’ ίερδιν έοέων, άμοι πάτρη; τε φίλη;, 

ν Νειόουτο; Οεόφρων, ιεράρχη; πρόσΟε Καρύστου, 
Ήπειτ’  Εύβοίη;, και Συνόδου πρόεδρο;.

> Ζήλιμ γάρ θ’ όσίψ, Μακαβαίοι; ήότ’  εκείνοι;,
Έζεσεν οί θεσμών θυμό; υπέρ πατρίων,

» Βάρβαρον είσαθρέοντι καθυβρίζοντα τύραννον 
Καί Χριστοί νομίμων καί βροτέη; θέμιδο;.

»  ΛυγρΤ, δ’  όψε δαμείς νοΰσω λίπεν ενθάδε σώμα 
Αιθέριος τ ’  άμπτά; χώρον έοη μακάρων.

Έ γ ε ν / ή θ η  μ έ ν  έ ν  Φ ύ λ λ ο ι ς  τ ή ;  Ε ύ β ο ια ;  ε τ ε ι  α ζ π ' .  

Έ τ ε λ ε ύ τ η σ ε  δ * έ ν  Χ α λ κ ί δ ι  έ 'τ ε »  α ω ν ά · '  μ η ν ί  ά κ ρ ι λ ίω

Κ Α Ρ Μ Ε Ν Σ ΙΤ Α .

(Έ π ε ισ ό δ ιο ν  τοϋ Μ εξ ιχα ν ιχοΰ  πο.Ιέμου.)

Τήν 3 ’Απριλίου τού 1862 έτους σώμα Γαλλι

κού στρατού συνώδευεν εφόδια πολέυ.ου έκ τή ; Ζε- 

γερίας. Καθ’ όδόν δέ Μεξικανοί γουεριλέροι όρμή- 

σαντε; κατ αύτών άφή,ρεσαν αριθμόν τινα  ημιόνων" 

άλλ ’ οί Γάλλοι, άν καί έξηντλημένοι έκ τή ; άσθενεία; 

καί τώ ν κόπων έπιπόνου πορείας, διεσκόρπισαν άμέ- 

σως τού ; εχθρούς καί έξηκολούθησαν προχωρούντες.

Δύο δε ή τρεις ώρας μετά τήν άναχώρησιν τών 

Γαλλικών στρατευμάτων νέα κόρη, φέρουσα τό  γρα

φικόν ένδυμα τού τόπου, περιηρχετο βραδέως είς τό 

πεδίον τή ; μάχης, καί παρατηρούσα άλληλοδιαδό- 

χως τά  π τώ μ ατα  τώ ν Μεξικανών έστέναζε στεναγ- 

μ.όν άνακουφίζοντα τήν καρδίαντης όσάκις οί οφθαλ

μοί της άπήντων πρόσωπον άγνωστον. Φαίνεται δέ 

ό τι δέν εϋρε μεταξύ τώ ν  θυμάτων έκεΐνον τόν όποιον 

έφοβεϊτο μήν απαντήσω]' διότι, άφ’ ού έξέτασε καί τό 

τελευταΐον π τώμα, ανύψωσε τούς ¿φΟαλμ,ού; πρός 

τον ούρανόν ώς εύχαριστούσα τήν θείαν πρόνοιαν.

ΙΙτο  τω όντι ώραιότατον πλάσμα' είχε κατά- 

μαυρον κόμην, έφθαλμ.ού; λαμπρούς καί μεγάλους, 

τώ ν  όποιων τό  σκεπτικόν καί σοβαρόν βλέμμα εξα

κόντιζε φλόγας. Τό ζωηρόν χρώμα τώ ν χειλέων τη ; 

άνεδείκνυεν ετι πλέον τήν λευκότητα τώ ν ¿δόντων 

της. Οί δέ ώμοι της, έλίγον προσβεβλημένοι υπό τού 

ηλίου, ήσαν θαυμασίως κατεσκευασμένοι καί έφαί- 
νοντο μαρμάρινοι.

Τήν στιγμήν καθ’ ήν η Κάρμεν Βαλδόζα άνεχώ- 

ρει παρετήρησεν, εκατόν σχεδόν βήματα μακράν 

τού πεδίου τή ; μάχης, ίχνη πάλης κινη,σαντα τήν 

προσοχήν της. Ακολουθτ,σασα δέ αύτά έφθασε πλη

σίον δένόρων, όπισθεν τώ ν οποίων έκειντο τέσσαρα 

π τώματα . Τά τρία έφερον τό Μεξικανικόν ένδυμα' 

ή Κάρμεν έδραμεν άμέσως πρός αύτά. Αλλά φαίνε

τα ι ο τι καί αύτών τά  πρόσωπα τή  ησαν άγνωστα, 

διότι, οτε άνωρθώθη, ή ανησυχία ητις είχε ζω γρα- 

φηθή κατ’ άρχά; είς τό  πρόσωπόν της δέν υπήρχε 
πλέον.

Καθησυχάσασα, ηρχισε νά παρατηρή μ.ετά με

γίστης περιεργείας τό  τέταρτον π τώμα τό  οποίον 
έφερε στολήν ζουάβου.

11 φήμη τώ ν ανδρείων τούτων σ τρατιω τών είχεν 

ηδη διαόοθή είς τάς Μεξικανικάς χώρας. Επειδή δέ 

είς τήν αλήθειαν είχον προστεθή καί πολλαί όπερ- 

βολαί, Κύριος οιδε όποΐαι ίστορίαι έλέγοντο περί 
ζουάβων.

Εξ οσων ειχεν ακούσει η Κάρμεν άπό τούς συμ- 

πατριώτας τη ς , έπερίμενε νά ίδη πρόσωπον άγριον,
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μέ μεγίστην γενειάδα, καί έχον σατανικόν τι. Α λλ ’ 

άντί τούτου οί οφθαλμοί τη ; έβλεπον μέ άπορίαν 

πρόσωπον κανονικόν, ελκύον ε τ ι πλέον τήν συμπά

θειαν διά τήν ώχρότητά του, τού όποιου οί χαρί- 

εντε; χαρακτήρες είχον ολην τήν άνθηρότητα τή ; 

νεότητος.

Ενφ δέ παραδοθεΐσα είς λογισμούς παρετήρει τό  

πτώμα, ό νομιζόμενος νεκρό; έκινή,θη έλαφρώς. Η 

Κάρμεν περίφοβος άνεσκίρτησε καί η θέλησε νά ανα

χωρήσω)' άλλ’ έστάθη ευθύς.

—  Νεοόν! έψιθύρισεν ό πληγωμένο; μέ φωνήν 

αδύνατον.

Α λλ ’ έπειδή ώμίλησε γαλλιστί, δέν ένόηοεν η 

Κάρμεν καί έμεινεν ακίνητος.

0  ζουάβος είπών δις ή τρις τήν αύτήν λέξιν ή- 

νοιξε τού ; οφθαλμούς. Τό βλέμμα του έπεσεν έπί τής 

νέα; κόρης, ητις ίσ τα το  ακίνητος ολίγα βήματα 

μακράν. Χωρίς νά παύση άτενίζων αύτήν ό Γάλ

λος έπροσπάθησε νά έννοήση πού εύρίσκετο καί είπε 

τέλος ίσπανιστί'

—  Νερόν ! Ι ί  δέ Κάρμεν άνασκιρτή,σασα έπρο- 

χώρησε πρός τόν πληγωμένον' άλλ’ έστάθη πάλιν.

—  Είσαι Ισπανός; ήρώτησεν.

—  Είμαι Γάλλος' διά τό  όνομα τού Θεού δός με 

νά πίω.

— Σκύλλε αιρετικέ! πώς τολμάς νά παρακαλέ- 

σης τόν Θεόν;

— Είμαι καλός χριστιανός δσον καί συ, άπεκρίθη 

ό πληγωμένος, καί καλλίτερος μάλιστα άπό σέ' δι

ό τ ι άν έβλεπα έμπρό; μ.ου έχθρόν έκπνέοντα δέν 

θά έόίσταζα νά τώ  δώσω τό  νερόν μου.

— 0 Θεός σάς παιδεύει, διότι έφέρετε ταραχάς 

καί δυστυχίας είς τόν τόπον μου.

— Δέν είναι καιρός νά ομιλώ μεν πολιτικά, καλή 

μου κόρη, είπεν ό ζουάβος, ού τίνος τά  ώχοά χείλη 

διέσχισε μειδίαμα. Είμαι πληγωμένος καί άπο- 

θνη,σκω άπό δίψαν. Νά μέ άφή,νη; νά υποφέρω τό 

σον δι’  ολίγον νερόν δέν είναι ούτε χριστιανικόν ούτε 

ίδιον γυναικός.

Ιναί άφήσας νά καταπέση πάλιν η μετά κόπου 

έγερθεϊσα κεφαλή του έσιώπησεν.

Η  Κάρμεν, πάντοτε σιωπηλή, τόν παρετήρησεν 

έ τ ι έπί ολίγας στιγμάς. Βεβαίως άπειρον πλήθος 

σκέψεων συνεκρούσθη είς τήν κεφαλήν της.

Αίφνης έπλησίασεν είς τόν ζουάβον, έλαβε τό  

άγγεΐον τό  όποιον έφερεν έπ’ αύτού καί έδραμεν είς 

βρύσιν κειμένην πεντακόσια ή εξακόσια βήματα 

μακράν.

Μετ’ ολίγον δέ έπιστρέψασα καί προσφέρασα είς 

τόν στρατιώτην τό  νερόν είπε'

—  Π ίε !

Ουτος δέ έπροσπάθησε νά άνασηκωθή' άλλά ό
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σάκκο; επί του οποίου έστηρίζετο ώλίσθησεν υπό τήν 

χεΐρά του, καί ή κεφαλή του κατέπεσε βαρέως είς 

τό  έδαφος.

0  κτύπος άντήχησεν είς τήν καρδίαν τής νέας 

Κάρμεν.

—  Παναγία μου ! εψιθύρισεν άνεγείρασα τήν κε

φαλήν του πληγωμένου καί στηρίξασχ αυτήν επί 

τώ ν γονάτων τη ; ενόσω έπινεν.

Αφ ού κατέπιεν ολίγους σταλαγμού; ό Γάλλος έ- 

στάθη, άνεστένχξε καί είπεν'

—  ό  Θεό; νά σέ άνταμείψη διά τήν καλωσύνην 

σου, ωραία μου Μεξικανή!

Κ α ι Εδών πλησίον τής κεφαλής του τάς ανθηρά; 

παρειάς τής νέας επέθεσε τά  χείλη του επ’ αυτών.

II  δε Κάρμεν άνασκιρτήσασα ώς άν έδήχθη υπό 

όφεως, άνέκραξεν δργίλως, μέ οφθαλμού; φλογισμέ

νου; κκί μέ πρόσωπον κατακόκκινον,

—  Κύριε !

Τό κίνημά τη ; έγένετο τόσον βίαιον, ώστε ή κόμη 

τη ; έλύθη καί έχύθη επί τώ ν ώμων της. Η  κεφαλή 

τού πληγωμένου στερηθεΐσα αίφνης τού στηρίγμα

τος της, κατέπεσε πάλιν επί τή ; γής. Ε ίτε έ'νεκχ 

τού κτυπήματος, είτε ένεκα τού υδατος τό  όποιον 

έπιεν, ό ζουάβο; έμεινε πάλιν αναίσθητος. Η  δέ 

Κάρμεν, ίδούσα ότι δέν ήνοιγε τού; οφθαλμούς 

έκυψεν επ’ αυτού καί έθεσε τήν χεΐρα επί τής καρ- 

δίας του διά νά ίδη εάν άνέπνεε.

—  Ταλαίπωρε νέε ! ¿ψιθύρισε.

Τήν ώραν εκείνην ή χειρ τού στρατιώτου επεσεν 

επί τή ;  {δική; τη ; καί τήν έσφιγξεν επί τής καρ

διάς του.

Επειδή δέ είχε πάντοτε τούς οφθαλμούς κλεινούς 

καί ούτε έπροσπάθει νά κράτηση τήν χεΐρα τής νέας, 

αύτη δέν τήν άπέσυρεν. Εντός ¿λίγου όμως οί παλμοί 

τή ;  καοδία; του, οϊτινες έκτύπουν τακτικώς επί τή ; 

χειρός της,¿προξένησαν άλλόκοτον εντύπωσιν εί; τήν 

Κάομεν’ τή  ¿φάνη ότι ή καοδία αύτη άντήχει είς τήν 

ίδικήν της καί έπετάχυνε τούς παλμούς της.

Κατακόκκινο; καί πλήρη; συγκινήσεως άπέσυρε 

τήν χεΐρα της. 0  δέ πληγωμένος ήνοιξε τούς ¿~ 

φθκλμούς.

Αν καί ή κόμη του είχε σχεδόν τό  αυτό κατά- 

μαυρον χρώμα τής νέας Μεξικανής, οί ¿φθαλμοίτου 

όμως ήσαν γαλανοί καί ή άντίθεσις αύτη ¿διπλάσιαζε 

τήνεκφρασίντων. Τό βλέμμα του, τό  όποιον ήτοαόρι

στον καί αναποφάσιστον, προσηλώθη πάλιν επί τή ; 

ωραία;Μεξικανής, έκφράζον ζωηρότχτον θαυμασμόν.

—  Θεέ μου ! πόσον ωραία είσαι ! ¿ψιθύρισε θαυ- 

μ,άζων τήν λαμπράν καί κατάμαυρον κόμην της, ή- 

τις ώ ; κάλυμμα ¿σκέπαζε τό  πρόσωπον τή ; νέα; 

καί έπιπτε μέχρι τώ ν ποδών της.

11 νέα κόρη ήρυθρίασε καί σπεύδουσ* άνεσήκοίσε
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τήν κόμην της, καί την ε’κάρφωσε μέ τό  μεγάλον ι

σπανικόν κτένιόν της.

Εκείνο; δέ διά νά τήν ίδή βεβαίως καλήτερα, ήθέ- 

λησε νά έγερθή, άλλά μόλις κχτώρθωσε νά καθήση.

Ενώ δέ ή νέα διώρθωσε τάς τελευταίας πλεξίδα; 

τής κεφαλή; της, συνήντησε τό  λαμ-πρόν καί γλυκύ 

βλέμμα τού Γάλλου' μετά μικράν δέ σιωπήν τόν 

ήρώτησε-

—  Τί θά γίνης τόρχ ;

—  έ ν  άπό τά  τρία άπεκρίθη ύπομειδιών" ή θ’  ά- 

ποθάνω έδώ άπό τήν πληγήν μου, ή θά μέ τουφε- 

κίσουν οί συμπατριώταί σου, ή θά μέ κάμουν αιχ

μάλωτον.

—  Δέν κάμνουν αίχμ.αλώτους, εψιθύρισεν ή 

Κάρμεν.

—  Διάβολε ! λοιπόν δέν μέ μένουν είμή δύο.

Εγένετο δέ καί πάλιν σιωπή’ αίφνης δέ ήρώτησεν

ή Κάρμεν.

—  Πώς ήξεύρει; Ισπανικά ;

—  Διότι είμαι άπό τό  Βεάρν, δηλαδή άπό τόπον 

γειτονικόν τή ; ίσπανίας.

—  Α  ! . . καί έχεις άκόμη τούς γονείς σου ;

—  Μόνον τήν μητέρα καί τήν άδελφήν μου.

—  Ταλαίπωροι γυναίκες ! εψιθύρισεν ή Κάρμεν.

0  δέ Γάλλος θέσα; τήν χεΐρα έπί τώ ν ¿φθαλμών

του δέν άπεκρίθη.

—  Αλλά, διατί νά φέρουν τόν πόλεμον εί; τόν 

τόπον μ.ου ; έξηκολούθησεν άποκρινομένη προδήλως 

εί; σκέψιν άναφυεΐσαν είς τήν κεφαλήν της.

0  δέ ς·?ατιώτης, προσπάθησα; νά τή  απόδειξη ό τι ή 

Γαλλία είχε στείλει τόν στρατόν της εί; τήν Μεξικήν, 

όχι διά νά τήν κυριεύσν) άλλά διά νά τήν έλευθερώση 

άπό τόν ζυγόν καί νά τήν καταστήση άξίαν νά συγ

κρότηση ή ιδία έλευθέρω; κυβέρνησιν στερεάν, παρε- 

τήρησε μετ’  ¿λίγον ό τι άντί νά τήν πείση τήν ήρέ- 

θιζεν έναντίον του.

—  Εάν νομίζης, είπε μετά τίνος πικρίας, ότι τρ ι

άκοντα έξ ωρών νηστεία καί τρεις πληγαί κατα- 

σταίνουν τόν άνθρωπον εύδιάθετον διά νά δμιλή 

πολιτικά, πολύ λανθάνεσαι, ωραία μου κόρη.

—  Πεινάς;

—  Βεβαιότατα.

—  Βέβαια έγώ  δέν θά θρέψω τούς έχθρούς τής 

πατρίδο; μου.
—  Πολύ καλά, άπεκρίθη ό ζουάβο; -υπερηφάνως' 

κράτησε τά  τρόφιμά σου' ήξεύρω ν’ άποθάνω ώ ; 

στρατιώτης.
Καί στηοίξα; τήν κεφαλήν έπί τού σάκκου του έ

κλεισε τούς οφθαλμούς.
Η  Κάρμεν άπεμακρύνθη. Μετά μικρόν όμως έπέ- 

στρεψε πρός τόν πληγωμένο«.

II φιλανθρωπία είχε νικήσει.
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—  Διά τήν άγάπην τής μητρός καί τής άδελφής 

σοο θά σέ σώσω, είπε πρός τό ν  στρατιώτην.

—  Εγνώριζα ό τι ώς ούσα τόσον ώραία δέν ητον 

δυνατόν νά μήν ησαι καί καλή, εψιθύρισεν είς τό  ώ- 

τίον τής νέας κόρης κυψάσης επ’ αυτού.

—  Δεν πρέπει νά μείνης έδώ, είπεν ή νέα. 0  

πρώτος όστις θά περάση άπ’ έδώ θά σέ φονεύση 

χωρίς νά σέ λυπηθή.

—  Γνωρίζεις κανένα τρόπον νά μέ σώσης ;

—  Πεντήκοντα βήματα άπ’ έδώ, είναι είδος 

σπηλαίου, τό  όποιον έχρησίμευεν ώς άσυλον εί; 

τούς συμπατριώτΧς μου είς τόν καιρόν τού υπέρ 

ανεξαρτησίας άγώνος. Εκεί τουλάχιστον θά είσαι 

προφυλαγμένος άπό τά  βλέμματα τώ ν διαβατών.

—  Τό δύσκολον ¿ίναι πώς νά υπάγω, άπεκρίθη 

εκείνος δοκιμάσας μ.ετά κόπου νά σηκωθή.

Αλλά μέ όλην τήν γενναιότητά του, τοσαύτη 

Ικφρασις πόνου έζωγρχφήθη έπί τού προσώπου του, 

ώ στε ή Κάρμεν δέν έδυνήθη νά άνθέςη περισσό

τερον. Καί λαβούσα αυτόν είς τούς ^ωμαλεωτάτους 

βραχίονας της, τόν ¿βοήθησε νά έγερθή. Μετά ταΰ- 

τα  τώ  έδοσε τό  όπλον του διά νά στηριχθή έπ’ αυ

τού ώς έπί ράβδου. Καί όμως μέ όλην τήν βοήθειαν 

τού  βραχίονος αυτής καί τού όπλου, μόλις εν

τός ήμισείας ώρα; έφθασεν είς τόν σπήλαιον, τό  ά- 

πεχον μόνον πεντήκοντα ή εξήκοντα βήματα' αμα 

δέ φθάσας έκεΐ έπεσεν αναίσθητος κατά γής.

Οτε δέ ήνοιξε τούς οφθαλμούς, ή Κάρμεν γονατι- 

σμένη πλησίον του ¿περιποιείτο τήν πληγήν τήν ό

ποιαν είχεν έπί τού ώμου, καθώς καί τάς δύο άλλα;, 

μετά πολλή; έπιτηδειότητος. Είς τήν Μεξικήν αί 

πληγαί αί γινόμεναι άπό ξίφη είναι συχνόταται, και 

Διά τούτο όλαι αί γυναίκες είναι συνειθισμέναι νά 
τ ά ;  ίατρεύωσι.

ΙΙόσας πληγάς έχεις; ήρώτησε παρατηρούσα 

καί άλλα άρχαιότεα σημεία.

—  Επτά.

—  Είσαι λοιπόν γενναίος.

Οχι όά ! ολοι οί σύντροφοί μου κάμνουν δ,τι 

κ έγώ. Γνωρίζω μάλιστα τινάς έξ αυτών οί όποιοι 
έχουν καί τριάκοντα πληγάς.

Πεινάς; δέν είναι αληθινά;

Οχι τόσον. Π θέρμ.η έκοψε τήν όρεξίν μου.

II νέα λαβούσα τό τε  τήν χεΐρά του παρετήρησε 
τόν σφιγμόν του.

Ο ζουάβο; ήρπασε τήν άλλην χεΐρα τή ; νέας καί 

τήν έπλησίασενείς τά  χείλη του. 11 δέ Κάρμεν, άν καί 

έκαμε κίνημα ανυπομονησίας, δέν άφήκεν όμως τήν 

φοράν ταύτην τήν χεϊρά του' άλλά μ ετ’  ¿λίγον έ- 

γερθεΐσα, καί άτενίσασχ σιωπηλώς τόν νέον Γάλλον, 

άνεχώρησε χωρίς νά προφέοη ούτε λέξιν.

0  Λαμβέρτος Δαρίζ, ούτως ώνομάζετο ό τραυμα- 

τιας, ητον υίος διδασκάλου τώνπεριχωρων τού Lazu o  

εις τά  κάτω Πυρηναία. Αλλά ¿λίγην διάθεσιν έχων ν’ 

ακολουθήστι τό  πατρικόν στάδιον καί ¿γρήγορα βα- 

ρυνθεί; τόν βίον τού γραφέως είς έμπορικόν κατά

στημα, κατεγράφη στρατιώτης εικοσαετής έ τ ι ών. 

Μετά παρέλευσιν δέ μόλις τεσσάρων έτών απέκτησε 

διά τή ; άνδρεία; του βαθμών λοχίου καί r-ρατιωτικόν 

παράσημον. Οί ανώτεροι του τόν ήγάπων πολύ διά 

τήν γενναιότητα, τήν τά ξιν  καί τό  καλόν εξωτερικόν 

του. Οί δε σύντροφοί του τόν ήγάπων διά τήν ζω η 

ρότητα καί τήν είλικρίνειάν του. Ζωηρός, πνευματώ

δη; καί εύμορφο; ώς οίπλεϊς-οι νέοι τής πατρίδοςτου, 

είχε συνήθως βλέμμα λαμπρόν καί αγχίνοιαν' άλλά 

τό  αίμα τό  όποιον είχε στερηθή τήν ημέραν ¿κείνην, 

τόν είχεν αδυνατίσει καθ’ όλα. Ευθύς δέ μετά τήν 

άναχώρησιν τής Κάρμεν επεσεν είς είδος ληθαρ- 

γίας, καί μ-όνον ότε μ.ετά τινας ώρας έπεστρεψεν έξύ- 

πνησεν άκούσα; τήν φωνήν της. I I  νέα κόρη έφαίνετο 

ό τι είχε τρέςει πολύ, διότι ό ίδρώς έ^ρεεν άφθονος 

άπό τό  μέτωπόν της, ένώ οί κατοικούντέ; είς θερμό

τα τα  κλίματα σπανίως Εδρόνουσιν. Εφερε δέ εί; τόν 

πληγωμένον ρακί ον, ¿λίγον άρτον έξ άραβοσίτου, 

ρίζα; καί ¿πωρικά.

0  Ααμ.βέρτος ήθέλησε νά τήν ευχαρίστηση, άλλ’ 

ή νέα τώ  ένευσε νά σιωπήση.

Εφαίνετο μελαγχολική, ανήσυχος καί δυσαρεστη- 

μένη διά τόν εαυτόν της. Ενώ δέ ό Λαμβέρτος έτρω- 

γεν, ¿κείνη ΐσ τα το  εις τινα γωνίαν τού σπηλαίου, δέ

κα βήματα μακράν' καί μέ όλα; του τά ; παρακλήσεις 

δεν κατώρθωσε νά τήν φέργ πλησίον του. Απεκρίνετο 

μόνον είς τά ; έροιτήσει; του διά ξηρών καί λακωνικών 

λέξεων, ώς έπί τό  πλεΐστον δμ,ως δεν απεκρίνετο 

διόλου.

Οτε είσήλθεν είς τό  σπήλαιον είχε θέσει τό  δροσε

ρόν ύδωρ πλησίον τού Λαμβέρτου' άλλ’ ούτος ¿προσ

ποιείτο OTt δεν ήδύνατο νά τό  φθάση. Τότε  ή Κάρμεν 

μετά τινα δισταγμόν, ¿πλησίασε καί λαβούσα τό  

ύδωρ τό  προσέφερεν εί; αυτόν. Επειδή δέ ήθέλησε νά 

λάβη τήν χεΐρά της, αύτη ¿ργισθεΐσα άπεμακρύνθη 

καί έκτύπησε σχεδόν τόν Γάλλον κατά πρόσωπον.

—  Πόσον κακή ε ίσα ι!

Εκείνη δε άτενίσασα αυτόν σιωπηλώς έξήλθεν ΰ- 

περηφάνως χωρίς ούτε λέξιν νά προφέοη.

—  Περίεργον πλάσμα ! είπε καθ’ εαυτόν έ Λαμ- 

βέοτος άκούιον τόν ήχον τώ ν  βημάτων τή ; άνα- 

χωρήσεως. Α διάφορον' είναι ωραιότατη καί πιστεύω 

ό τι είναι καλλιτέρα ή όσον θέλει νά φαίνετε. Τί 

μ,αλλιά' τ ί  ¿φθαλμοί!

θέσα ; δέ τόν σάκκον υπό τήν κεφαλήν του καί 

έξαπλώσας τό πάσχον σώμά του κατά γής, άπεκοι- 

μήθη μ.ετ’  ¿λίγον, άν καί ή θέρμη τόν κατέτηκεν.
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ϋ  δον Χριστοβάλ Βαλδόσας, δ πατήρ τής Κάρ

μεν, κατώκει είς μικράν εξοχήν κείμένην ήμίσειαν 

λεύγαν μακράν τοϋ σπηλαίου, όπου Εκοιμάτο ό Λαμ

βέρτος Δαρίζ. Είχε λάβει μέρος Ενεργητικώτατον είς 

τόν ύπέρ ελευθερίας άγώνα, καί τό  όνομα μόνον τών 

Ισπανών ήναπτε τήν οργήν του. Αλλά δεν ήγάπα 

ούτε τους Αγγλους" διότι Εθεοιρει αυτούς καθό α ι

ρετικούς ώς αληθείς κακούργους.

Οσον δέ διά τούς Γάλλους, άφ’ ής τούς είδεν άπο- 

βάντας είς τήν Μεξικήν μετά τώ ν Ισπανών και Α γ 

γλων, τούς έμίσει επίσης- τόν είχον καταπείθει ότι 

ήρχοντο νά κυριεύσωσι τήν πατρίδα του  καί νά τήν 

θέσωσι πάλιν υπό ξένον ζυγόν, τόν Ισπανικόν' ή 

ιδέα αδτη τόν εκαμνε νά μισή θανασίμως τούς Γάλ

λους στρατιώ τας' ών δέ πολύ ηλικιωμένος καί μή 

δυνάμενος νά πολεμήση εναντίον τώ ν  νομιζομένων 

εχθρών τής πατρίδος του, Εστειλε τό/ υιόν του Ε- 

στευάν υπό τήν σημαίαν τοϋ Μεξικανού στρατηγού 

Ζαραγόσα. Κ α τά  προτροπήν δέ αύτοϋ καί δ άόρα- 

βωνιστικός τής Κάομεν, Κύριλλος Ματοράλ, Ακολού

θησε τόν μέλλοντα γυναικάδελφόν του.

<3θεν δέν Εμενον πλέον εί; τήν οικίαν είμή μόνον δ 

δόν Χριστοβάλ, ή Κάρμεν καί τινες ύπηρέται, διότι 

πα ίζων χαρτίαείχε χάσει όλην σχεδόν τήν περιουσίαν 

του. Ισως δέ καί θά κατεστρέφετο εντελώς άπό τήν 

χαρτοφορίαν καί τάς παρεκτροπά:, άν πρό ¿λίγου 

χρόνου δέν άνελάμβανεν ή Κάρμεν τήν διοίκησιν τής 

οικίας.

Εύκόλω; εννοεί τις πόσον έπάλαιε καθ’ έκάστην 

η νέα εναντίον γέροντος βιαίου, όποιος ήτον ό δόν 

Χριστοβάλ. Δ ιότι άν καίλατρεύων τήν κόρην του καί 

διακαιόνων αύτήν ότε ήτον άτάραχος, ώργίζετο όμως 

Εναντίον της καί κατά τήν παραμικροτέραν παρατή- 

ρησιν. Δίς ή τρίς ¿λίγον ελλειψε νά τήν φονεύση Εν τή  

οργή του, καί η νέα Κάρμεν εφερεν άκόμη επί τοϋ 

μετώπου της σημεΐον σπαθιά:, τήν όποιαν τή  είχε 

καταφέρει ό πατήρ της, ότε ημέραν τινά  ήθέλησε νά 

τόν Εμποδίση άπό τοϋ νά κτυπηθή μετά φίλου επί

σης Εξημμένου άπό οινοπνεύματα.

0  Εστευάν, δ άδελφός αύτής, ήτο σχεδόν θυμώ

δης όσον καί ό πατήρ του ' είχε δέ καί τήν αύτήν 

άνδρείαν, τήν αύτήν τιμήν καί τήν αύτήν πίστιν είς 

τόν λόγον ώς καί ό γέρων ιδαλγός. ΙΙγαπ ά το  διά 

τοϋτο πολυ είς τον τόπον του.

Κ α τά  τινας πληροφορίας, τάς όποιας χάριν συντο

μίας δέν άναφέρομεν Ενταύθα, ή Κάρμεν ύπέθετεν ότι 

ό άδελφός τη : είχε λάβει μέρος είς τήν συμπλοκήν περί 

ης ώμιλήσαμεν, καί Ενεκα τούτου τήν ίδομεν είς τό 

πεδίον τής μάχης.

Ουσα Εμ.παθής όσον καί ό πατήρ καί ό άδελφός 

της, συνεκέντρωνεν εί; τήν καρδίαν της τήν φλόγα
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ήτις Ενίοτε έπροδίδετο διά τώ ν  μεγάλων της- ο

φθαλμών.

Τόν άόόαβωνιστικόν τη ; Κύριλλον Ματοράν ή- 

γάπα μετρίως ή μάλλον ήδιαφόρει δι’ αύτόν' άφ ον 

όμως κατά προτροπήν τη ; Ελαβε τά  όπλα ύπέρ τής 

πατρίδος, συνέλαβεν ύπέρ αύτοϋ άγαθήν. ύπόληψιν, 

τήν όποιαν Εξελάμβανεν άντί Ερωτος.

Ζώσα πάντοτε μόνη, μή άναγινώσκουσα ποτέ καί 

μή γνωρίζουσα τόν κόσμον είμ.ή εκ τώ ν διηγήσεων 

τού πατρός τη ; καί τινων άλλων γερόντων Μεξικα · 

νών, πρός τούτοις δέ καί εκ τώ ν  παραλόγων διηγή

σεων τώ ν χωρικών, είχεν Εσφαλμένα; ιδέας περί 

πολλών πραγμάτων.

Οθεν άντί νά θεωρή ώς Εκπλήρωσιν ιερού καθή

κοντος τήν πρός τόν Γάλλον στρατιώ την φιλάνθρω

πον πράξιν της, Εμέμφετο Ενίοτε τήν προθυμίαν της, 

διότι τόν Εθεώρει ώς εχθρόν τής πατρίδος καί τής 

θρησκείας της. Αμα δέ Ελθοϋσα εις τόν κοιτώνα της 

Εγονάτισε πρό τής είκόνο; τής Παναγίας καί είπε'

—  Παναγία μου ! φώτισέ με τ ί  νά κάμω !

Οτε Εξύπνησε τήν επιούσαν, πρώτος άνθρωπος τόν 

όποιον Εσυλλογίσθη ήτον ό πληγωμένος. Αν καί τό  

ρ-όνον πρός αύτόν αίσθημά της ήτον ή συμπάθεια, 

τήν όποιαν αισθάνονται αί γυναίκες πρό; τούς πά- 

σχοντας, ή ζωή της όμως ήτον τόσον μονότονος, 

ώστε καί τό  παραρ-ίκρότερον Εκτακτον συμβάν είλ- 

κυεν όλην τήν προσοχήν της.

Ενώ δέ έσκέπτετο άν Επρεπε νά Επιστρέψη πλη

σίον τοϋ στρατιώτου, ήτοίμαζε κρυφίως τρόφιρ.« 

διά τόν πληγωμένον. Καί τοϋτο μέν ήτο εΰκολον, δι

ό τι ή το οικοδέσποινα' άλλά πώς νά Εςέλθη ρ.ετά τήν 

δύσιν τοϋ ήλίου καί νά άργήση νά ΕπανέλΟη χωρίς 

νά Εξυπνίση τήν περιέργειαν τοϋ πατρός τ η ; ; Ναι 

μέν δέν έπέβλεπε τά  βήματα τή ; θυγατρός του, 

διότι τήν Εγνώριζε καλώς' άλλά δέν ήτο φρόνιμον νά 

τρέχη τό  εσπέρα; νέα μόνη, Ενφ τόσοι πολεμισταί 

διέτρεχον τά  χωρία.

Η  Κάρρ.εν τό  Εγίνωσκε καλώς καί διά τοϋτο Ελαβε 

μεθ’ έαυτής τήν ρ.άχαιράν τη ; καί την Εκρυψεν υπο 

τό  φόρεμά της πριν άναχωρήση. Ηργησεν ¿λίγον νά 

άποφασίση άν πρέπη νά ύπάγη, άλλ αφ ού το  απε- 

φάσισεν Εδραρ.ε χωρίς νά σταθή είς τό  άσυλον τοϋ 

προστατευομένου της.

Ο τε εφθασεν ούτος Εκοιμάτο άκόμη' Εξύπνησε δέ 

ρ.όνον άκούσας κινούμενα τά  κλαδία τά  όποια Ε- 

κλειον τήν είσοδον τοϋ σπηλαίου, καί ύπεδέχθη 

τήν ώραίαν προστάτιδά του μέ χαράν εύγνώμο- 

να. Αλλ ’ ή νέα έφάνη ρ.ελαγχολι/.ωτέρα καί σο- 

βαρωτέρα τής προτεραίας. Τόν Επεριποιήθη μετά 

πολλής Επιτηδειότητο; καί προσοχής ο τε  όμως ού

τος ήθέλησε νά Εγγίση τήν χειρ* της άνηγέρθη 

μετά σπουδής.

Ω Ρ Α;

—  Μάθε, κύριε, είπε μέ ήθος ώργισμένον, ό τ ι ό 

τρόπος σου μέ δυσαρεστεΐ. Κάμνω τό  χρέος μου 

¿ ς  χριστιανή σώζουσα τήν ζωήν χριστιανού, άλλά 

μισώ καί σε καί τό  Εθνος σου.

Καί εκείνος μέν ήθέλησε νά δικαιολογηθή, άλλ’ ή 

νέα δέν τόν ήκουσεν.

—  Ελα, Επανέλαβεν ή κόρη, Εχεις άκόμη μίαν 

πληγήν τήν όποιαν δέν παρετήρησα. ίποσχέθητί με 

ό τι δέν θά Εγγίσης τήνχείρα μου, ό τ ι δέν θά μέ δ- 

μιλήση; καί τό τε  Εξακολουθώ τό  Εργον μου.

Ó Λαμβέρτος προσβεβλημένος διότι ήναγκάζετο 

νά δέχεται περιποιήσεις γινομένας μέ τόσην δυσαρέ
σκειαν δέν άπεκρίθη.

—  Δέν θέλει; λοιπόν νά μέ δώσης τόν λόγον 

σου ! ήρώτησεν άποροϋσα ή Κάρμεν.

—  όχι, άπεκρίθη ό Γάλλος.

ΐ ΐ  κόρη Εδίστασεν ολίγον' μ.ετά ταϋτα  δέ άφή- 

σασα Επί τώ ν  γονάτων τοϋ Λαμβέοτου τά  πανία, 

τόν ξαντόν καί τά  βάλσαμα τά  όποία είχε φέρει, 

άνεχώρησεν ύπερηφάνως.

—  Τόσον χειρότερα, Εψιθύρισε φιλοσοφικώς ό 

Λαμβέρτος περιποιούμενο; μόνος τήν πληγήν του' ή 

νοσοκόμος μου είναι παραπολύ ύπερήφανος. Δέν θέ

λω  νά μέ μεταχειρίζεται ώ ; σκύλλον τόν όποιον τρέ 

φουν καί δέν ποτίζουν, Επρόσθεσε παρατηρήσας ότι 

ή Κάρμεν είχεν αναχωρήσει χωρίς νά γεμίση τό  άγ- 

γεΐον. Επειόή δέ είχε πάντοτε θέρμην, ή στέρησις 

ΰόατος τώ  ήτο δεινοτάτη.

Τήν Επαύριον ή Κάρμεν εφθασεν Ενωρίτερα, κα- 

τακόκκινος ώς άν είχε τρέξη. Αμα δέ είσελθοϋσα 

εγεμισε τό  άγγεΐον μέ υδωρ τό  όποιον εί/ε φέρει 

εντός άσκοϋ. Ó ζουάβος επιε καί Εδρόσισε τόν 

κατακαιόμενον λάρυγγα του.

Ελησμόνησ* χθέ; τό  άγγεΐον, είπεν ή νέα 

μ.έ φωνήν ¿λιγώτερον ψυχράν ή τήν παρελθοϋσαν' 

θά ύπέφερες πολύ άπό δίψαν.

—  Ναι, άπεκρίθη.

Αδυνατήσας Ενεκα τοϋ αίματος τό  όποιον είχε χά

σει ώς καί ενεκα τοϋ πυρετού, ό ταλαίπωρος εύρί- 

σκετο εί; στιγμάς εύθυμίας, καθ’ á ; τ ά  πάντα μάς 

φαίνονται αδιάφορα. Πλήν τούτου όσον ώραιοτέραν 

καί Οελκτικωτέραν εόρισκε τήν Κάρμεν, τόσον Ελυ- 

πεϊτο διά τήν καταφρονητικήν συμπάθειαν τήν ό

ποιαν τώ  Εδείκνυε. Διό ό τε  ήρχησε νά περιποιήται 

τα  πληγά; του δέν Εκινήθη διόλου διά νά εύκολύνη 
τό  Εργον της.

Τ ι εχεις; ήρώτησε μέ άνησυχίαν ή νέα' μή
πως είσαι πλέον άσθενής;

—  Οχι, άπεκρίθη ó ζουάβος.

Δ ιατί λοιπόν δέν μέ δίδεις τόν βραχίονα σου ;

Δ ια τ ί ; . . . .  Ακούσε, πρέπει νά σέ ομιλήσω 

καθαρά' ή βοήθειά σου μέ ταπεινόνει άφοϋ μέ τήν
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προσφέρει; μέ τόσην δυσαρέσκειαν. Α ι γυναίκες τοϋ 

τόπου μου άγαποϋν τήν πατρίδα τω ν όσον καί σύ, 

κυρία' άλλ όταν πρόκειται νά περιποιηθοϋν πληγω

μένον, καί εχθρό; τω ν άν ήναι, καί σκύλλος άκόμη, 

ήξεύρουν καί ευρίσκουν μίαν καλήν λέξιν, Ενα γλυκύ 

μειόίαμα, τά  όποια ωφελούν τόν άόρωστον όσον καί 

όλα τά  βάλσαμα.

Η  φωνή τοϋ νέου Εφάνη άντηχήσασα είς τήν καρ

δίαν τής Κάρμ,εν. Χαμηλώσασα δέ τούς οφθαλ

μούς μέ ήθος τεταρκγμένον εμεινεν επί μικρόν άκί- 

νητος καί σιωπηλή.

—  Δέν θέλο» νά μέ σφίγξης τό  χέρι μ.ου ώς χθες, 

ειπε τέλος πάντων.

—  Καλά, άπεκρίθη, άλλά νά μήν ήσαι πλέον 

τόσον άγρία ώς χθές. Μέ εγωνες τον ξαντόν ε/ουσα 

τό  ήθος ώς άν ήτον μάχαιρα.

0μ.ίλει δέ τόσον άστείως ώ στε ή Κάρμεν εμει- 

δίασεν.

—  ίδού τ ί  φυσιογνωμίαν ζη τώ , Επανέλαβε μει- 

διών καί αύτός. Κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον γίνεσαι ώ - 

ραιοτέρα.

Αυτη δέ άνύψωσε χωρίς νά όργισθή τούς ώμους 

της, καί ήρχισε νά βλέπη τά ;  πληγάς τοϋ Γάλλου.

Δίς ή τρίς ύψώσασα μηχανικώς τού ; οφθαλμούς, 

άπήντησε τό  γλυκύ καί εύγνώμον βλέμμα τοϋ Λαμ- 

βέρτου. Οτε δέ έτελείωσε τό  εργον, Εθεσε πλησίον 

του τά ς  τροφάς ας είχε φέρει καί ήτοιμάσθη νά 

άναχωρήση.

—  Ακόμη μίαν στιγμήν, σέ παρακαλώ,τή είπε' 

είναι τόσον λυπηρόν νά τρώγη τις μόνος ! μάλ.ιστα 

είμαι τόσον άνεπιτήδειος!

Εκάθησε λ.οιπόν πάλιν ή νέα' ό δε Λαμβέρτος ήρ- 

χισε νά τρώγη.

—  ίίθελα νά σέ φέρω τ ι  καλήτερον, Εψιθύρισεν 

ή νέα κόρη, άλλ’ ημείς οί Μεξικανοί ζώμεν μέ ο

λίγα καί τά  τρόφιμά μας δέν είναι αφθονα.

—  Λ ; δεν μέ μέλει' Εχω μόνον νά σέ προτείνω 

μίαν συμφωνίαν.

—  Ποίαν ;
—  Νά μέ φέρη; αΰριον ¿λιγώτερα όπωρικά καί 

περισσότερα μειδιάμ,ατα.

—  Θά ήναι όμως ¿λίγοιτερον θρεπτικά, άπε

κρίθη παρασυρθείσα ύπό τή ; ζωηρότητος τοϋ νέου.

—  Ναι, άλ.λά θά είναι καί πλ.έον Ενδυναμωτικά.

Συνειθισμ,ένη ούσα είς τή ν εμφασιν τώ ν  Μεξικανών

νέων, οίτινες ομιλούν εί; τά ; ώραίας ώς ήρωες ιππο- 

τικών μυθιστορημάτων, ή Κάρμεν δέν Ενόει τόν χα- 

ρίεντα τρόπον τοϋ Λαμβερτου. Η  φαιδρότη; όμως αύ

τής δέν ύπήρξεν άνωφελής, διότι ισος-άθμησεν ολίγον 

τό  καθ’ υπερβολήν Εκφραστικόν ήθος τώ ν οφθαλμών 

του καί δεν Εφόβισε τήν ώραίαν Μεξικανήν. Χωρίς νά 

τό  Εννοήση Εμεινε μετ’  αύτοϋ περισσότερον ή άλ-
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λοτε. Διό ότε 5 ηχος τώ ν κωδώνων τής εκκλησίας 

ένθύμισεν είς αύτήν δ τι ήτον όγδοη ώρα άνεσκίρ- 

τησε.

—  Παναγία μου! άνεφώζησε λαβοϋσα τό  μι-, 

κρόν καλάθιον εντός του οποίου είχε θέσει τ ά  τρό-

,φιμα.
—  Υγια ίνετε ! κυρία, είπεν ό Λαμβέρτος. Ησουν 

καλή ώ ; άγγελος σήμερον, ό  Θεός νά εύλο- 

γηση καί σέ καί τήν οικογένειαν σου, καί νά μέ ά- 

ξιώση νά σέ δείξω μίαν ήμέραν ολην τήν εύγνωμ.0- 

σΰνην τήν όποιαν αισθάνεται ή καρδία μου!

—  Λύριον Οά σέ ϊδώ πάλιν! είπε εκείνη μετά 

τινας συγκινήσεως.

Κα ί άνεχώρησε τρέχουσα, 

ό  Λαμ.βέρτο; επλησίασε τό  ους επί τής γής διά 

ν άκούση περισσότερον καιρόν τόν ήχον τώ ν βη

μάτων της. Μετ’ ολίγον δε έπήλθεν άκρα σιωπή.

(Έ π ε τ α ι  συνέχεια .)
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’Αθήνα·.; 1862.

η  διενθσντή τή ς  Πανδώρας.

Εύχαριστώ σε καί διά σου ευχαριστώ τόν φίλον 

Κ. Πασπάτην διά τήν αποστολήν του συγγράμματός 

του. Μονάζων σχεδόν είς πόλιν πάλαι μέν Ε ν δ α ί- 

μονα Ίο υ .Ιία ν  (F e lix  Ju lia ) ονομασθεϊσαν υπό τώ ν 

Ρωμαίων διά τό  εύφορον τής γής καί τό  μεγαλο

πρεπές τοϋ όρίζοντος καί τοϋ κλίματος τό  εύκραές 

καί τό  τερπνότατον τής τοποθεσίας, νυν δέού μικρόν 

παρεμφέρουσαν διά τήν ακαθαρσίαν καί τήν στενό

τη τα  τώ ν όδών πρός τήν Κωνσταντινούπολή, ο'ία 

ζωηρότατα  περιγράφεται υπό τοϋ Κ . ΓΙασπάτη, ένε- 

τρύφησα ολόκληρον ήμέραν εν τή  άναγνώσει τοϋ 

σταλέντος μοι βιβλίου, πολλήν πορισθείς τήν ώφέ- 

λειαν. Ενθυμείσαι ίσοι; δτι, δτε τό  παρελθόν θέρος 

διέτριψα δύο περίπου μήνας είς τήν βασιλίδα εκεί

νην τώ ν  πόλεων, ψυχαγωγούμενο; υπό τή ; απαρά

μιλλου φύσεως άμα δέ καί Οπό τής εύμενοϋ; προσ- 

ομ.ιλία; εύαρίθμων τινών φίλων, άνέγνων περικο

πής τινα ; του άνά χεΐοας συγγράμματος, χειρογρά

φου έ τ ι όντος, ού τίνος τό  σπουδαΐον καί επωφελές

προανήγγειλον εκτοτε ίχνογραφών αναμνήσεις-( ). 

Αλλά καί σήμερον, φοβούμενος μή ποτε άναγινώ- 

σκων τις τήν επιγραφήν νομίση δ τι είς μόνους τούς 

περί τήν ιατρικήν άσχολουμένους καί ιδίως τους έν 

Κωνσταντινουπόλει άσκληπιάδα; διαφέρει, γινώσκων 

άλλως τε  δ τι δέν τάσσονται μετά τών.ένθεομοτέρων 

φιλαναγνωστών οί καθ’ ήμας τώ ν Ελλήνων παΐδες, 

παρακαλώ σε νά άναγγείλης έκ νέου τό  σύγγραμμα 

δημοσιεύων, άν έγκρίνης, καί τήν παρούσαν. Καί έν 

γένει μέν έπεθόμουν νά άζεγίνωσκον ένίοτε οι ομ.ο- 

γενεΐς καί ιατρικά; τινας πραγματείας, δέν λέγω 

όλως έπιστημονιν.άς, άλλ’ έξ έκείνων α'ίτινες, ώς τό  

σύγγραμ.μα τοϋ Κ. Πασπάτη, διδάσκουσι τέοπουσαι 

πώς νά όυθμίζωμεν τά  τής διαίτης ήμών τε  καί τών 

οικογενειών ήμών χ ά ρ ιν  προγν./άί.εως τής υγείας. 

Ενθυμείσαι δ τι καί οί αρχαίοι έλεγαν «  τήν ιατρι

κήν τέχνην ού μόνον θεραπευτικήν τώ ν νησούντων 

άλλά καί φυλακτικήν τής υγείας είναι. »  ίδίως δμως 

αναγκαιότατη φαίνεται μοι ή μελέτη τοϋ Υπομνή

μα τος,  διότι δέν διδάσκει άπλώς είς τόν έπιστήμονα 

τά ; αιτίας, τήν άνάπτυξιν καί τοός τρόπους τής 

θεραπείας τώ ν  νοσημάτων, άλλά καί τόν έκζητοϋντα 

τόν πολιτισμόν καθοδηγεί πώς ν’  άποφεόγη ή μάλ

λον πώς νά προλαμβάνη τά  νοσήματα ταϋτα. 2η- 

μείωσαι δέ δ τι πολιτισμόν δέν έννοώ, ώς πολλάκις 

έγραψα καί ώς ουδέποτε θέλω άπαυδήσει έπανα- 

λαμβάνων, τό  ξενοφώνως λαλεΐν καί περικόμ.ψως έν- 

δύεσθαι καί άπομιμεϊσθαι άντί τώ ν αρετών τά  αίσχη 

τώ ν ξένων ιστοριών' άλλά τό  κράμα τών αρετών έ

κείνων ας καί οί ήμέτεροι πρόγονοι ήξίουν είς κατάρ- 

τισιν άνδρός αληθώς έλευθέρου καί πολίτου χρησίμου, 

ήτοι τήν καλλιέργειαν τοϋ νοός διά σώφρονο; καί 

συνετής διδασκαλίας, τήν έν χοηστότητι καί δικαιο

σύνη έκπαίδευσιν τή ; ψυχή; καί τήν διά καταλλήλου 

διαίτης ευεξίαν τοϋ σώματος. Τοιαύτη καί τού Κ. 

Πασπάτη ή γνώμη. «Μ εταξύ, λέγει, ήμ.ών τώ ν Γραι

κών, πολύ έπεθύμουν νά γίνετα ι συχνότερα λόγος 

περί διαίτης καί καθαριότητος' ή περί τώ ν  τοιούτων 

άγνοια ήμών είναι ασύγγνωστος. Ενώ άλλοτε οί πα

τέρες ήμών έφρόντιζον νά ένισχύωσι τό σώμ.α καί νά 

καλλωπίζωσιν αύτό διά παντοίων γυμνασμάτων καί 

αθλήσεων, ημείς άμ-εριμνούμεν κακώς ένδιαιτώμενοι 

καί κάκιστα τρεφόμενοι. Ενώ είς τά  συμπόσια αύ

τών, πρώτιστον μ.έλημ.α ήσαν πάντα τά  άφορώντα

(*) ΣΗΜ. ΠΑΝΑ. Ίοοϋ τ! έγραφε τότε ό έπιστΐλλων τά 
ανωτέρω· « Ό  ιατρό; Α. Γ . Πασπάτη;, γνωστός τοΤ; άνα- 
γνώαται; τή; Π α ν δ ώ ρ α ; διά τά; περί τά; ανατολικά; 
γλώσσα; μελέτα; αύτοΰ, εκδίδει οσον σύπω βιβλίοι περί 
τοΰ ΓραικικοΟ μέν νοσοκομείου έπιγραφόμενον, περιεργο- 
τάτα; δμως περιέχον ειδήσεις περί τής ένεστώση; κατα- 
στάσεω; τή; Κωνσταντινουπόλεως, κτλ. κτλ.· "Ορα Πανί. 
τόμ. ιγ'. σελ 235.
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τήν εύεξίαν τού σώματος, ημείς άγνοοϋμεν καί τά  

πρώτιστα στοιχεία υγιούς τρ οφ ή ς... Αν προτέρα 

πολυχρόνιος αμάθεια καί νωθοότης έσκότιζε τόν νοϋν 

καί έξενεύριζε τά  σώματά μας, σήμερον καλήτερα 

διδασκόμενοι ά ; φροντίζωμεν πάντα τά  συντείνοντα 

είς ύγιεστέραν τροφήν καί πλειοτέραν καθαριότητα 

τώ ν πόλεών μας. Η διδασκαλία αυτη είναι πρώ

τιστον μέλημα τώ ν  ιατρών, καί οί άμοιροι τής ια

τρική; Εδιώται, σκεπτόμενοι τ ά  μ.αθήματα ταύτα, 

ωφελούν εαυτούς καί τού; απαίδευτους έργάτας»(1 ).

Είς τούτο έν γένει τό  άντικείμενον περιστρέφεται 

ή όλη συγγραφή. Τοσούτω δέ αναπόφευκτου είς τήν 

υγείαν καί επομένως είς τήν εύζωΐχν τώ ν ανθρώπων 

ΟεωρεΤ τήν καθαριότητα καί τήν κατάλληλον δίαι

ταν, ώστε ού μόνον νά ένδιατρίψη άλλά καί νά έπ- 

ανέλθη αναγκάζεται είς τά  αύτά. Αποτείνεται δέ καί 

πρός ιατρού; καί πρός ίδεώτας καί πρός κυβερνήσεις' 

τούτων μάλιστα τό  χρέος είναι πολύ άνώτερον καί 

τώ ν ιδιωτών καί τών ιατρών' διότι, ό μέν ιατρός 

καθοδηγεί καί παραγγέλλει, ό δέ ιδιώτη ; έκτελεϊ 

τάς παραγγελίας έν τή  οικία αυτού* άλλά περί 

τώ ν  πλατειών, τώ ν  όδών, τών όχετών, τοϋ ύδατος, 

τής καθαριότητος τώ ν  πόλεων καί τώ ν  χωρίων, τίς 

άλλος πλήν τής έξουσία; δύναται νά φροντίση ; « Τί 

άρα, έπιφο)ν;ΐ, παρακινεί τού; εύοωπαίους νά κατε- 

δαφίζωσι τ ’  αρχαία καί ανήλια τμήματα  τώ ν  πό

λεων, νά μεγαλύνωσι τάς ευρύχωρους πλατεία ; καί 

νά πλατύνοζσι τάς όδούς ; Δέν είναι μ.όνος δ καλλω

πισμός . . .  είναι ή μέριμνα περί τή ; εύζωΐα; τώ ν 

πολιτών, κ τλ  » (2 ).

»  Καί βεβαίως δέν είναι μόνον ό κχλλωπισμ.ός* 

κατά τήν διευθέτησιν τώ ν  πόλεων πρώτον πρέπει 

νά εχη ύπ’οψιν ό βονληφόρο; άνήρ, «  ώ λαοί τ ’  έπι- 

τετράφαται, »  τήν υγείαν τώ ν  πολιτών, δεύτερον τήν 

εΰχοΜ αν καί τρίτον τόν χα.Ι.Ιωπισιιόν. Α λλ ’ ή ά- 

λήθεια αυτη παρεγνωρίσθη δυστυχώς καί είς αύτήν 

τήν πρωτεύουσαν τή ; πλέον τής Τουρκίας εύρωπα'ί- 

ζούσης, καί μεγαλαυχούση; μάλιστα ο τι εύρωπαΐζει, 

Ελλάδος. Αί πλέον πολυάνθρωποι καί πλέον χρήσι- 

μοι συνοικία·, παρημελήθησαν* παντοειδείς άκαθαρ- 

σίαι σήπονται σεσωρευμέναι είς στενάς όδοός καί 

πλατείας, καί τήν έξ αύτών δυσωδίαν^διασκορπίζει 

καθ’ απασαν τήν πόλιν άδ'.ακόπως ό αήρ, ένώ ό όβο

λό ; τοϋ φορολογουμένου πτωχού έδαπανήθη πρός 

τό  θεαθήναι.

Εί καί αύταπόδεικτος είναι ή αλήθεια τώ ν  περιε

χομένων έν τ ώ  Ύ π ομ νή μ α τι, ό συγγραφευς όμως ίνα 

έξαλείψη καί τού ; τελευταίους δισταγμούς τώ ν κατά 

παράδοσιν άκολουθούντων σύστημα διαίτης όλέθριον,

(1 ) Ύπάμν. περί τοϋ Γραικ. νοσοκομείου σελ. ιγ'.
(2 ) Αύτ. σελ. ή.

φέρει μεθ’ εαυτού τήν έπικουρίαν άη ττή τών συμμά

χων, λεπτομερεστάτους λέγω  αριθμητικού; πίνακας, 

τού ; όποιους συνέταξε μετά μάκρους καί πολλούς 

κόπους. Εν αύτοϊ; βλέπομεν καί άριθμόν νοσιύντων 

καί επιτηδεύματα καί πατρίδα; καί θανάτους καί 

ίάσεις’  καί ό μετερχόμενο; έπάγγελμά τ ι ,  ό ράπτη; 

φέρ’ είπεΐν, ό αλιεύς, ό υδροφόρος, ό κονιατής, μαν

θάνει τ ί  έβλαψε τού; ομοτέχνους αυτού, καί πώς 

διαιτώμ.ενος θέλει άποφύγει τά  παθήματα έκείνων.

Αλλά μ.ή νομίση τ ι ;  ό τι μόνον ιατρικήν έχει τήν 

αξίαν τό  άνά χεΐ:ας πόνημα' ή ιστορική, είς έμέ 

τουλάχιστον τόν άνιατρολόγητον, είναι πολυτιμο- 

τέρα' διότι έν αύτώ μ,ανθάνομ.εν ήθη καί έθιμα τών 

έν Κωνσταντινουπόλει έγχωρίων, Ανατολιτών, Ρου

μελιωτών, Επτανησΐων, Βουλγάρων, Αλβανών καί 

άλλων. « 0  καφεπώλης, παραδείγμ.ατος χάριν, είναι 

πολλάκις καί κουρεύς καί φλεβοτόμος καί όδοντο'ία- 

τρός. Πελώριος κλυστήρ, φιάλαι πλήρεις βδελλών, 

κοσμήματα έξ ¿δόντων είς τήν Ούραν του, είναι 

τά  άρίδηλχ τεκμ.ήρια τής πολυτεχνίας τοϋ άν

δρός . . . . »  (1 ). Ούαί τώ  ταλαιπωρώ ούτ'ινο; αί φλέ

βες ή άλλο τ ι  μέλος τοϋ  σώυ.ατος πέσωσιν είς τά ; 

χεΐρας τοϋ ίπποκράτου; τούτου !

«  ί’ υπαρώτερα πολύ είναι τά  αρτοποιεία τώ ν 

Αλβανών' έντό; τώ ν άνω δωματίων όπου οί έργάται 

συγκοιμώνται, απορεί ό εισερχόμενος μή βλέπων 

μήτ’ άνακλιντήρας, μ.ήτε κλίνας πρός κατάκλισιν 

τώ ν πολυέργων έργατών' τάπητες χονδροί, ρυπαροί, 

κάκοσμοι,. χρησιμ.εύουν ώς καλύμματα καί στρώ

ματα. Επί τούτων την ήμέραν συγκάθηνται καί 

επί τούτων τήν νύκτα κατακλύζονται' τά  αύτά έν- 

δύματα φέρουν πάντοτε, ζωύφια παντός είδους συμ- 

βιοϋν είς τά  ρυπαρά ταϋ τα  δωμ-άτια, όπου εί; όλα; 

τάς όπάς είσεχώρησεν ή άλευρο;. Παντού στίγματα  

έλαίου, παντού τά  άπλυτα αγγεία τής ήμερησία; 

αύτών τροφή; »  . .  . (2 ). «  Ολοι οί αρτοποιοί ούτοι 

είναι υψηλοί, ισχνοί κα ί άχροες. Καθώς οί συντεχνΐ- 

ται ΧΧοι, ουτω καί αύτοί περιφέρονται είς τάς ό

δούς, πωλοϋντε; τοϋ φούρνου τόν άρτον. Οπου κ τί- 

ριον μέ πολυαρίθμους έργάτας, έκεΐ μέ τό  τρισκέ- 

λιον καί τόν πλατύν πίνακα αναφαίνεται ό άλβανός 

άρτοπώλης. Οπου συνάθροισις λαού ή πανήγυρις, 

έκεΐ μετά τοϋ άρτου καί κολλικίων στέκεται ό Αλ

βανός αμέριμνος καί άμέτοχος τή ; εύφροούνης τοϋ 

λαού. Ρωμαλεώτερος καί καρτερικώτερο; τοϋ Χίου, 

ό Αλβανός δέν φοβείται ούτε βροχήν, ούτε χιόνα' ά- 

ξιέπαινος ή καρτερία τοιούτων άνδρών. Τ ί; ποτε έ

χασε τόν άλβανόν άρτοπώλην ένεκα βροχής ή ψύ · 

χους ; τ ίς  δέν έ θαύμασε τήν υπομονήν του, τό  ε

σπέρας ψυχρού χειμώνος, όταν στε/.όμενος εί; γ ω -

(1 ) Αύτ. σι).. 148·, (2 ) Αύτ. σιλ. 188.
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νιαν τινα του δρόμου, υπό εξώστην ή γείσωμια, έπε- 

ρίμενε ν άποπωλήση τόν ύστερον άρτον καί τό  ύ

στερον κολλίκιον »  (1 ) ;

Μετά τή ; αΰτή; ακρίβεια; καί τή ; αυτής γραφε- 

κή; χάριτος έξεικονίζεται καί τώ ν  λοιπών χειρωνχ- 

κτών καί βιομηχάνωνό βίος. «  Οί κ τίστα ι, Μακεδό- 

νες καί Ηπειρώται, γινώσκουσι τόχαοάσσειν τήν ιδίαν 

υπογραφήν καί τινας αριθμούς καί είναι φίλεργοι, οι

κονόμοι καί εγκρατέστατοι. Δυστυχέστερονκαί πενέ- 

στερον βίον οΰδεμία άλλη συντεχνία διάγει. Αγροίκος 

καί άφιλόδοξος,έργάτηςαρχίζει εργάτης γηράσκει, καί 

οΰδεμία φιλοτιμία τόν κέντα νά προοδεύση είς έπικερ- 

δέστερον άλλο έργον »  (2 ).«Ο ί ποιμένες (Βούλγαροι) 

ερχόμενοι είς τό  νοσοκομεΐον έξίσταντα ι διότι δέν 

ειδον ποτέ κλίνην.Τινές ζητούν νά μάθωσι τίνα τρό

πον πρέπει νά κατακλιθώσΓ θέτουν τό  προσκέφαλον 

έπί κεφαλής, καί ώς κάλυμμα περιτυλίσσουν τήν 

κεφαλήν μέ τάς σινδόνας. Τό δέ έπάπλωμα περι

στρέφουν γύρω είς τό σώμα των ώς έπενδύτην, κατά 

τή ν πατροπαράδοτον συνήθειάν τω ν εις τάς καλύβα; 

καί τά  αγροκήπια. Νωθροί είς τάς ερωτήσεις τού 

ιατρού μέ χαίνοντα στόματα  καί άσημα όμματα 

ακροάζονται μή γνωρίζοντε; τ ί  ν’ άποκριθώσιν. Είς 

τήν έοώτησιν τού ιατρού άν ή κεφαλή τω ν πονή ή 

ή γλώσσα είναι ξηρά, πολλοί κινούν μέ βίαν τήν 

κεφαλήν καί μέ τά  δάκτυλά τω ν  σύρουν έξω  τήν 

γλώσσαν. Αλλοι εί; τήν άνάίίωσίν τω ν παραπονού- 

μενοι μέ τόν λευκόν άρτον, τόν όποιον καλούν άνού 

σιον βάμβακα, καί τόν αηδή τού κρέατος ζωμόν, 

ζητούν έπιμόνως τόν συνήθη μέλανα άρτον μετ’  έ- 

λαιών καί κρομμύων »  (3 ).

Τού άνατολίτου παντοπώλου ό βίος καί ή πολι

τεία είναι ούδεν ή ττον περίεργοι. Χρηστοηθέστατοι 

είς άκρον εμπορεύονται καί είς αυτά; τώ ν όθω - 

μανών τάς συνοικίας, « τά  δε εργαστήριά τω ν 

είναι πολλάκις ή λέσχη τώ ν γειτόνων, όπου άφόβω; 

συνδιαλέγονται, ένώ όρθιος καί μετά χειρών σταυ

ρωμένων τακτιχώς ακροάζεται ό παντοπώλη ;. .  . Τό 

μελανοδοχεΐόν του καί ό άφθαρτος του κάλαμος, α ι

ωνίως περιφέρονται εί; τά ; οίκογενεία; δι’  έπιστολήν 

ή συνταγήν ιατρού »  . . . .  (4 ).

Επεθύμουν νά έράνισθώ καί άλλα παρά τού 'Τ .το -  

μ η )μ α το ς  ϊνα  καταδείξω έ τ ι μάλλον τήν διπλήν α

ξίαν αυτού' άλλ’ έπειδή κατά πολύ ήθελον ύπερβή τά  

όρια τής έπιστολής, προσθέτω μόνον ό τι άλλος πλήν 

ιατρού, καί ιατρού παρατηρητικού καί εμβριθούς ώ ; 

δ Κ. Πασπάτης, έπί μακρόν χρόνον είσχωρήσαντο; 

καί εί; τά πενιχρώτερα τώ ν  καταγωγίων τής απέ

ραντου εκείνη; πόλεως, ήτο άδύνατον νά φέρνεις

(1 ) 'Τζόμν. σελ. 189.
(2 ) Δίιτ. 235. (3 ) Αύτ. 250. (4 ) Αύτ. 288.
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φώ; τοιαύτας περιεργοτάτα; καί διδακτικωτάτα; 
ειδήσεις.

Δέν άγνοώ ό τι πολλοί έξ ημών μεταρσιολογούντε; 

καί είς συζητήσει; πολιτικά; άναπτερούμενοι μει- 

διώσι μετά περιφρονήσεως πρός τά  τοιαύτα, καί τ α 

πεινά καί έωλα καί κενόσπουδα άποκαλοϋσιν. Αλλά 

προς αυτούς καλόν ίσως νά υπενθυμίσω τ ί  έδόξαζον 

δύο μεγάλοι συγγραφείς, ό εί; πρό χιλίων οκτακό

σιων καί ό έτερος πρό ολίγων ετών άκμάσαντες- ο 

πρώτος άνήκεν είς τό  τό τε  σοφώτερον έθνος τή ; γής, 

είς 8 καί ήμεϊς καυχώμεθα ό τι άνήκομεν, καί ό δεύ

τερος εις τό  σήμερον ίσχυρότερον, πρακτικώτερον καί 

πλουσιώτερον έθνος τής ύφηλίου.

« Πράγμα βραχύ πολλάκις καί ρήμα καί παιδιά 

τις έμφασιν ήθους ¿ποίησε μάλλον ή μάχαι μυριό

νεκροι » .  Τούτο είπε συγγραφεύς τ ι ;  έλλην ονομα

ζόμενος Πλούταρχος.

ίδού δε τ ί  είπε καί ό άλλος, πλατύτερον ερμήνευ

σα; τήν ιδέαν τού έλληνος φιλοσόφου- ό άλλος ού- 

τος ώνομάζετο Μακώλαι καί ήτο Αγγλος.

« Οί καταγινόμενοι περί τήν έρευναν τώ ν  προό- 

όων τού πολιτισμού καί τώ ν  τεχνών, ευγνωμονούσε 

βεβαίως πρός τόν μετριόφρονα ιστορικόν τόν άναγρά- 

φοντα ήθη κ « ί  έθιμα τοπικά- ίσιος δέ καί εύχονται 

δπως οί άςιοϋντες όνομα μεγάλου ιστοριογράφου, 

συντέμνοντες ένίοτε τ ά ;  διηγήσεις τώ ν στρατιωτικών 

έξελιγμών ή τώ ν πολιτικών σκευωριών, ζωγραφώσι 

τήν όψιν τώ ν αιθουσών καί τώ ν  κοιτώνων τώ ν πα

τέρων ημών »  (1 ).

Αλλ’  έών χαίρειν τούς ούρανοβάμονας, προτρέπω 

ιδίως τούς μεριμνώντα; περί τής υγεία; εαυτών καί 

τώ ν περί αυτού; νά άναγνώσωσι τό  Υ π ό μ ν η μ α ' προ

τρέπω δέ κατ’ έξαίρεσιν τούς διαπύρους τού άργυρίου 

έραστάς, πρός ου; πολλάκις καί ό συγγραφεύς απο

τείνετα ι' διότι ούτοι, φειδόμενοι νά δαπανώσιν εί; 

υγιά τροφήν καί κατοικίαν, άναγκάζονται νά δαπα- 

νώσιν εί; ιατρόν; άναλίσκοντες συγχρόνως καί τήν 

υγείαν αυτών.

Δέν ένθυμούμαι εί; τίνα  τώ ν αρχαίων άνέγνων ότι 

παρά τόν ποταμόν τής Αρμενίας Γίγρητα έγεννάτο 

άλλοτε (άν καί σήμερον γεννάται άγνοώ) «  βοτάνη 

κοιθή παρόμοιος άγοία, ήν οί έγχώριοι θεομαίνοντες 

έν έλαιω καί άλειφόμενοι ουδέποτε ένόσουν μέχρι 

τή ; ανάγκη; τού θανάτου.»

όμοίαν τή  βοτάνη τού Τίγρητος άξίωσιν δεν 

έχει βεβαίως τό  'Τ π ό μ ν η μ α ' άλλ’ οΰδέν ή ττον α 

ληθές ό τι είς τόν άκολουθήσοντα τά  έν αύτώ παραγ

γέλματα, διπλασίως σωτήριος θέλει άποβή ή άνά- 

γνωσι; τού συγγράμματος, είς τε  τήν υγείαν καί εί; 

τό ν  κορβανάν αυτού' άλλά διά τούτο δέν θέλει άπο-

( 1 )  Μ αοαιιΐ»;, ιΙΐίΙιίίΙΟ Γ) οΓ Ε ^ Ιβ ω !.  τό μ . Α ' .  Κ εφ . Γ '.

€ή σωτήριος καί είς τόν ιατρόν συγγραφέα, διότι 

πλουτίζων τούς άλλου; δι’  υγεία; καταδικάζει είς 

φθίσιν τό ίδιον βαλάντιον. Ε^ρωσο.

Έ ν  Βηρντώ , τη ν  20 M atou  1803.

Νλ Δ.

Π Α Ν

ΕΦΙΙΜΕΡΙΔΕΣ.

ΙΟΤΛΙΟΤ 1, 1863.

 ΟΟΟ---

Αξιοθρήνητα συνέβησανκατά τό τελευταιον τρ ιτη 

μόριον τού παρελθόντος μηνός είς τήν πρωτεύουσαν. 

Αν ταύτα  συνέβαινον πρό τής άναγορεύσεω; τού βχ- 

σιλέως, θά ήσαν μέν πάντοτε άξιοκατάκριτα, άλλά 

τουλάχιστον θά ¿δικαιολογούντο υπό τή ; αναρχίας' 

μετά τήν παραδοχήν όμως τού στέμματος, ή άναρ- 

χία, καί μακράν όντος τού άνωτάτου άρχοντος, δέν 

είχε λόγον όπάρξεως' πάντε; άνεγνώρισαν άνεξαιρέτως 

τόν βασιλέακαί πάντε; ήνοιξαν προθύμως τάς άγκάλας 

ένα ΰποδεχθώσιν αυτόν. Καί στυγερός μέν πάντοτε 

δ έμφύλιος πόλεμο;' τρομερόν νά χύνη άδελφό; α

δελφού αίμα' άλλ’ έάν είναί ποτε δυνατόν νά δι- 

καιολογηθή ώ ; γινόμενος ένεκα αρχών, ποια ή άρχή 

δι’  ήν έγένετο ό τελευταίος τώ ν  Αθηνών Εγένετο 

τάχα  υπέρ ή κατά τού πρώην ήγεμόνος ; υπέρ ή 

κατά  δημοκρατία;; υπέρ ή κατά συντάγματος; υπέρ 

ή κατά  κοινοκτημοσύνης; ένί λόγω  υπέρ ή κατά πο

λ ιτική ; ή έκκλησιαστική; ή κοινωνική; τίνος δοξα

σίας έστω  καί έπουσιώδου;; ούχ ί! μυριάκις ού χ ί! 

Δ ιατί λοιπόν έγένετο; Εγένετο υπέρ κατακτήσεως 

τής έξουσίας, καί κατακτήσεως όλως πρόσκαιρου, 

καί έγένετο υπ’ αυτών ¿κείνων οϊτινε; άνέτρεψαν ώς 

δημοβόρον τήν δυναστείαν τού Οθωνος.

Ευτυχώς σήμερον οτε γράφομεν ό μέγα; κλύδοιν 

έκόπασε' τό  φάσμα όμως τή ; έμφυλίου πάλης σειέ

τα ι έτι καθημαγμένον πρό τώ ν οφθαλμών ήμών' 

μ.ητέρες κλαίουσιν υιούς καί άδελφχί άδελφού; καί 

γυναίκες συζύγους. Πώς δέ θέλει έξηγηθή εί; τήν 

Δανίαν ; Αλλ’ ά ; έλπίσωμεν καί πάλιν καί ά ; εΰ- 

χηθώμεν πρός Θεόν μήποτε είπωμεν μ,ετά τού Α- 

ριστοτέλου; ό τι «  αί έλπίδε; είσίν έγρηγορότος έν- 

ύπνιον ! »

Κ α τά  τήν άπαισίαν ταύτην πάλην ή Εθνοφυλακή 

τής πρωτευούση; ήτο δ φύλαξ άγγελος τώ ν  πο

λ ιτώ ν ' άπέδωκε δέ πρό πάντων δύο μέγιστα ; υ

πηρεσία; ούχί πλέον είς τήν πρωτεύουσαν άλλ’ εί; τό  

έθνος' ά, συνάθροισε τούς διεσκορπισμένου; καί ο£- 

ρωδούντα; πληρεξουσίους καί κατώρθωσε τήν συν

εδρίασή καθ’ $ν διωρίσθη Κυβέρνησις, καί β’, 

άναλαβούσα προθύμως νά έκπληρώση τά έργα τή ;

στρατιωτική ; φρουράς, τής χωροφυλακής καί τή ; 

αστυνομίας, διευκόλυνε τήν άναχώρησιν τώ ν  στρα

τευμάτων καί τήν κατάργησιν τού άρχηγείου τής 

χωροφυλακής καί τή ; διευθύνσεως τή ; αστυνομία;. 

Εκ τούτων δέ κοίνοντε; δέν άμ.φιβάλλομεν ό τι εθνο

σωτήριο; θά όπάρξη καί τού λοιπού ή διαγωγή αυ

τής' άλλά πρός τούτο ανάγκη ν’  άπέχη αϋστηρώ; 

πάση; μεροληψίας, καί όδηγόν μ.όνον νά έχη τόν νό- 

μ.ον, τήν σύνεσιν καί τήν άληθή δόξαν τή ; πατρίδο;.

Α ί έφημερίδε; έξιστόρησαν κατά τον αυτόν περί

που τρόπον τά  οδυνηρά συμβάντα' ήμεϊς δέ έπανα- 

λαμβάνομεν τά  διατρέξαντα όόηγόν έχοντες κατά 

προτίμησιν τόν Φι.Ιό./αον, ώς διηγούμενον αυτά έν 

είδει ημερολογίου, καί διά τούτο πληροφορούντα 

άκριβέστερον τόν αναγνώστην.

ί ίς είπομεν έν τώ  προηγουμ.ένω φυλλαδίω ή Συν- 

έλευσις ένέκρινε τήν άποζημίωσιν τού Γάλλου 8 οα - 

1ϊ«, έγκοίνασα βεβαίως ουτω καί τ ά  περί τής ΰπο- 

θέσεως αυτής πρακτικά τής κυβερνήσεως, καθόσον 

μάλιστα άπέρριψε καί τάς τροπολογίας, άίτινες είχον 

ΰποβληθή καθαπτόμεναι τή ; διαγωγή;· τού υπουρ

γείου. Καί όμως άνενεώθη μετά μίαν ημέραν πάλη 

σφοδρά κατ’  αυτού ένεκα αΰτή; ταύτης τής άποζη- 

μιώσεως. I I  πάλη έξηκολούθησεν ακάθεκτος έπί τ ι -  

νας ημέρας' άλλ’  έπί τέλους άπεόρίφθη η κα

τηγορία καί ¿θριάμβευσε τό  ύπουργείον. Εν τώ  με

ταξύ  τούτω  είχε παραιτηθή ό έπί τώ ν στρατιωτικών 

υπουργός καί άνεπληρώθη υπό τού Κ. Κορωναίου. 

Ελέγετο δέ ό τι άμα μετά τήν νίκην έμελλον νά πα- 

ραιτηθώσι καί οί λοιποί, άλλ’  ή φήμη ήτο ψευδή;.

« ίδού κατά τόν Φ ύό.Ια ον  τό  ήμερολόγιον τού 

έμφυλίου πολέμου.

»  Τ ρ ίτη . 18 Ιουνίου, ίίιρα I 51. 51. Φήμη διέτρεχεν 

ό τι ή ληστρική συμμορία τού Κυριάκου, ή τραπεΐσα εί; 

τόν ληστρικόν βίον πρό δύο ήμερων, πολιορκεΐται στε

νώ ; έν τή  θέσει Σ τα ύρος  πρός βο^ράν τού Τμητού.

»  Ώ ρ α  4. Αλλη φήμη διέτρεχε τάς όδούς τής πό- 

λεο»; ό τι ό λήσταρχος συνελήφθη καί προσάγεται 

είς τήν πρωτεύουσαν. Τώ  όντι περί ώραν ό  παραδο

θεί; εί; τήν πολιορκούσαν αυτόν στρατιωτικήν δύ- 

ναμιν, τούς χωροφύλακας, έπί τ ώ  δρω νά έλθη ένο

πλος, άφίχθη μέχρι τής δίονής τώ ν  Ασωμάτων, ό

που έζήτησε νά ύδρευση καί άναπαυθη ολίγον" αί

φνης δέ καταλαμβάνει τ ά  πλησίον κελλία καί προ

τείνει όπλα κατά τής συνοδίας' οί χωροφύλακες ί- 

δόντες ταύτα  έπραξαν τά  ίδια. Εν τώ  μεταξύ κα

λείτα ι τό πλησίον έδρεύον τάγμα  τού Λεωτσάκου 

νά πολιορκήση τό  μέρος, όπως καταναγκάση τούς 

κεκλεισμένους νά παραδοθούν. Καί κατ' άρχάς μέν 

έστάλη πρός αυτού; εί; άνθυπασπιστής, όστι; έπι- 

στρέφων εί; τόν διοικητήν τού τάγματος συνωμί- 

λησε μ ετ’ αυτού, ούτο; δέ μετά τού Κ. Σ τρα τιω τι-
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κοϋ διοικητοϋ καί τοϋ υπουργού ειπών ό τι, ά ; ά- 

φεθή ή ύπόθεσις εις αυτόν καί υπόσχεται νά τούς 

παραδώση. Ο υπουργός άπήντησεν ο τ ι  ύπαρχούσης 

κυβερνήσεως καί υπουργού, οφείλει νά μή αναμιγνύ

ε τα ι παντάπασιν είς ξένα καθήκοντα. Μετ’  ολίγον 

μετέβη 5 ίδιος, άνεκρίθη, συλλαμβάνεται καί άπά- 

γ ε τα ι πάραυτα είς τόν έν Πειραιεΐ έλλιμενισμίνον 

άτμοδρόμονα. ό  Κ. Κωροναΐο; παραγγέλλει τόν δι

οικητήν τού πυροβολικού νά διατάξη νά μεταβούν 

δύο πυροβόλα διά νά προσβάλλουν τού; κεκλεισμέ- 

νους. Λέγετα ι ό τι 5 Κ. Διοικητή; τοϋ πυροβολικού 

συνήνεσε καί άπεστάλησχν δύο τοιαϋτα. Τό τάγμα 

ομως τοϋ Λεωτσάκου μαθύν τήν σύλληψίν του Επα

ναστατεί, συλλαμβάνει τά  πυροβόλα, καί μ ετ’  ί~  

λίγον συλλαμβάνει καί δύο υπουργού; τόν Κ. Κου- 

μουνδοϋρον καί Καλλιφρον&ν, οίτινες μετέβησαν Ε- 

κεΐσε νά καταπραϋνουν καί μ,αλακύνωσιν είρηνικώς 

τού; στρατιώτας.

»9  ώρα τή ς  νυκτός. Τά πεζικά τάγμ α τα , τό  ιππι

κόν, ή διλοχία τώ ν πυροσβεστών παρατάττονται Εν 

τή  πλατεία τοϋ συντάγματος, ώ ; καί τό  τάγμα  τή ; 

Εθνοφυλακής τή ; συνοικίας τής Πλάκας. Προσκα

λείται τό  πυροβολικόν νά υπακούση είς τήν πρόσ- 

κλησιν τοϋ Κ. Π. Κωροναίου, άλλ ’ άρνεΐται. Εν

ταύθα συνωθοϋνται πλήθος πολιτών, μέρος τώ ν φοι

τη τώ ν  τοϋ Πανεπιστημίου καί άλλοι πολΐται.

» 1 2  ώρα. Παραλαμβάνεται ύπό πολιτών καί ςρχ - 

τ ιω τώ ν , οδηγούμενων ύπό πληρεξουσίοιν ή μουσική 

καί παιανίζουσα μεταβαίνει είς τήν οικίαν τοϋ Κ. 

Δ. Βούλγαρη, όπου είς λαβών τόν λόγον άναγγέλ- 

λει τά  γεγονότα καί τόν κηρύττει Εν όνόματι τοϋ 

λαού, ώς τόν μόνον άξιον νά διοικήση τό  σκάφος 

τής πολιτείας μέχρι τή ; Ελεύσεως τοϋ Γεωργίου. Είς 

τ$ϋ τα  άπήντησεν ό Κ . Βούλγαρη; ούτως" «Επαινώ 

τόν πατριωτισμόν σας καί επικροτώ εί; τ ά  εύγενή 

αίσθήματά σας. Είμί 5 μόνος οστις Εκοπίασα ύπέρ 

τής νέα; μεταβολή; τώ ν  πραγμάτων καί είμαι ήδη 

έτοιμος νά χύσω καί τήν τελευταίαν ρανίδα τοϋ α ί

ματός μ.ου ύπέρ τή ; πατρίδος». Οί παρόντε; Εχειρο- 

κρότησαν είς τούς λόγου; τούτους τοϋ Κ. Βούλγαρη.

»  2 ώρα τής νυκτός. 0  Αρτέμ.ης Μίχου μετά |00 

χωροφυλάκων Εςερχεται τοϋ στρατώνος τοϋ πυρο

βολικού καί συναντάται έμπροσθεν τή ; πρωτοφυ- 

λακής μετά τού Κ. Κωροναίου, συνοδευομένου ύπό 

δυνάμει·); μόλις 30 στρατιωτών. 0  Κωροναΐος τούς 

δ ια τά ττε ι νά όπισθοπορήσουν, άλλ’  αύτοί άντέστη- 

σαν καί Επυροβόλησαν" τό τ ε  ήρχισεν Εκατέρωθεν ό 

πυροβολισμός, ό  μέν Μίχου Επιστρέφει εί; τόν στρα

τώνα τοϋ πυροβολικού, ό δε Κωροναΐος είς τήν 

πλατείαν τοϋ Συντάγματος. Εκάτερα τά  μέρη ετο ι

μάζονται είς πόλεμον.

» 3 ώρα. Αοχεται δυνατιύτερο; ό πυροβολισμός.
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Καί τά  μέν εύρισκόμενα σώματα Εν τή  πλατεία 

τοϋ Συντάγματος τοποθετούνται Εν τοΐς άνακτόροις 

τοϋ υθωνος, ό δέ Κωροναΐος καταλαμβάνει τήν πλα

τείαν τή ;  Ελευθερίας μ ετά  τώ ν  ταγμάτων τοϋ πε

ζικού. Οί Πεδινοί όχυροϋνται Εντός τοϋ στρατώνος 

τοϋ πυροβολικού καί τώ ν  οικιών Κρύπα, Πλατύ, 

Γιαννοπούλου καί πολλών άλλων κύκλω, προσβάλ

λουν τά  άνάκτορα διά 4 πυροβόλων Εστημένων είς 

ικανήν άπόστασιν. Επιτροπή δέ τώ ν  πληρεξουσίων 

μετέβη πρός κατάπαυσιν τή ; αιματοχυσίας, καί Εν 

εκ τώ ν μελών αύτής (τώ ν  Κ . Μωραΐτίνη, Σκαρα- 

μαγκα καί Μεσσηνέζη) ήτοι ό Κ. Μεσσηνέζης πληγώ

νεται Ελαφρώς περί τόν βουβώνα, ί ΐ  πόλις καταλαμ

βάνεται ύπό τρόμου καί φρίκης. Τό πϋρ διήρκεσεν 

Επί μίαν ώραν" άκολούθως εγένετο άνακωχή. Πολ

λοί πληγωμένοι καί φονευμένοι εκατέρωθεν εως 50, 

Εν οίς καί ό ύπολοχαγός Κανάρης, όστι; Επληγώθη 

καιρίως περί τήν γαστέρα Εκ τοϋ Ενεδρεύοντος άπο- 

σπασματος τού Κυριάκου παρά τ ώ  άνακτορικώ 

Φχρμακείω, καθ’ ήν ώραν είχεν Εξέλθει τώ ν Ανακτό

ρων καί είχεν όρμήσει κατά τώ ν  ύπό τόν Λεω- 
τσάκον.

»Τ ε τά ρ τη , 6 πρω ινή ώρα. Οί πληρεξούσιοι προσ

καλούνται πανταχόθεν νά συνέλθουν καί συνέρχον- 

7X1 ρέ'Χ,Ρ1 75, ήτοι 50 Εκ τώ ν  Πεδινών καί 25 Εκ 

τώ ν  Ορεινών. Οί παρόντες άναθέτουν τήν Εκτελε

στικήν Εζουσίαν είς τόν Πρόεδρον' Επιτροπή πέμπε- 

τα ι Επί τούτω  ν’  άναγγείλη είς τά  διαμαχόμενα μέ

ρη τό  ψήφισμα τώ ν  75  Πληρεξουσίων. Οί Ορεινοί 

άπέκρουσαν αύτήν είπόντες ό τ ι δέν τήν άναγνωρίζουν 

καί ό τι Επιθυμούν ή Συνέλευσις ν’  άπέλθη Εκεΐθεν 

είς τήν Μητρόπολιν, διά νά μή επηρεάζηται ύπό 

τοϋ περικυκλούντος αύτήν πυροβολικού καί άλλου 

στρατού, καί είναι έτοιμοι νά δεχθούν προθύμως τάς 

άποφάσει; τής Συνελεύσεως. 0  ύπολοχαγός Κανά- 

ρη; ενταφιάζεται άνευ πομπή;' καί καθ’ οδόν πυρο- 

βολεΐται τό  λείψανον ύπό τώ ν άσεβών άντιπάλων 

του. 11 πόσον ανίεροι καί φρικώδεις είναι οί πόλε

μοι αδελφών κατά άδελφών ! !  Ερρέθη καί ήτο 

βέβαιον ό τι ό πρίγκηψ Ναπολέων είχε μετά τή ; συ

ζύγου του καταπλεύσει είς Πειραιά περί τήν εσπέ

ραν τή ; Τρίτης' καί ή μέν σύζυγός του μετέβη είς 

τοϋ Κ. Βουρρέ, αύτός δέ περί τό  μεσονύκτιον, παν

σέληνου οΰση; τής νυκτός, περιήλθε τήν λκρόπολιν 

καί τά ; διαφόρου; θέσεις τώ ν  διαμαχομένων, συνο- 

δευόμενο; ύπό Γάλλων άξιωματικών, φερόντων είς 

χεΐράς τω ν ρεβόλβερ.

» Ανακωχή δι’ όλη; τή ; νυκτός καί περιπολίαι 

τή ; Εθνοφυλακής.

»Π έμ π τη , ώρα 10 1]2. ’ Αδετα-, ό τ ι άφεύκτω; θά 

συναφθή μάχη πεισματώδης' ό τ ι ό Δημήτριος Γρί

βας κατέλαβε τήν Λκρόπολιν καί ό τ ι ό Πάνος Κο-
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φωναΐος, ώ ; υπουργό; τώ ν  στρατιωτικών, προσεκά- 

λεσε τό  τάγμα  τή ; Χαλκίδος, τόν μοίραρχον Βακά- 

λογλουν καί άλλα άποσπάσματα νά ριεταβοϋν πα- 

ραυτα πρό; ένίσχυσίν του. Εόρέθη Εν τή  πόλει ότι 

καί έκτακτος άπεσταλμένος ύπό τοϋ βασιλέως τής 

Δανιμαρκίας κατέπλευσεν είς Πειραιά, άλλ’ άπέφυγε 

νά μεταβή άνω. Φόνοι άπειροι κατά τάς όδούς 

ε ίτε πρός διασκέδασιν, είτε καί πρό; Εκδίκησιν. Εθνο

φύλακες Εφόνευον χωροφύλακας καί κλητήρας, καί 

τάνάπαλιν. Απόσπασμα πυροσβεστών Εκ -5 άνεχώ- 

μησεν Εκ τώ ν  τάξειόν των, μετέβη είς τόν παρά τό 

πυροβολικόν στρατώνα του, φονεύει ενα πυροβολι- 

στήν καί ένα χωροφύλακα καί διά τή ; ίδοϋ Σταδίου 

επανέρχεται είς τήν θέσιν του. Ó Κορωναΐος είχε 

μεταβή είς τήν Λέσχην τώ ν άξιωματικών τής Εθνο

φυλακής μ ετ’  άποσπάσματος ιππικού καί πεζικού 

όπου Εγένετο συνεδρίασι;' μετά δέ τό  τέλος αύτής 

πορεύεται τήν Αιολικήν όδόν Εν ζητωκραυγαΐς, άλλ 

έμπροσθεν τή ; Τραπέζη; πυροβολήται ύπό τώ ν  χω- 

φυλάκων αίφνιδίως, ότε καί άποσύρεται και όχυ- 

ροϋται είς τό  Βαρβακεϊον, καί άλλα Εγγύς μέρη. 

-Κατ’ αύ:οϋ όρμοϋν χωροφύλακες στρατιώ τα ι τοϋ 

Λεωτσάκου καί άλλοι τής άντιθέτου μερίδος. Αρ- 

χ ετα ι δυνατός πυροβολισμός. Δύω πυροβόλα πεδινά 

.καί δύω ορεινά Εσπευσμένως καταβαίνουν είς τό  μέ- 

.ρος τοϋτο καί άρχονται τοϋ πυρός κατά τώ ν ύπό 

τόν Κορωναΐον. Αναγγέλλεται Εν τώ  r-ρατοπέδω τοϋ 

.Κορωναίου τό  γεγονός. Οθεν παραχρήμα σημαίνει ή 

σάλπιγξ εί; τ ά  όπλα, ετοιμάζετα ι ισχυρά δύναμις 

χα ί Επιτίθεται χα τ αυτών. Φονικωτάτη μάχη συνά- 

π τετα ι Εν τή  πλα τείς  τής Ό μ ονο ία ς , καθ ήν 

πίπτουν εκατέρωθεν πολλοί, μ.έχρις ού ύποχωροϋν 

οί Π εδ ινο ί ' -καταδιώκονται πρός τόν Αγιον Γε

ώργιον τής Νεαπόλεως, φονεύονται πολλοί καί μά

λ ισ τα  πυροβολισταί. Αριθμούν μ.έχρι 80 τούς φο- 

νευμένους καί πληγωμένους. Οί Π εδινο ί ύλονέν ύ

ποχωροϋν. Οί ’Ο ρεινοί στένουν δύω πυροβόλα είς τό 

Γεράνι καί πυροβολούν κατά  τής Τραπέζης καί τής 

οικίας τοϋ Σίμου, όπου ησαν κεκλεισμένοι αντίπαλοι.

» 12 ώρα. Η μάχη εξακολουθεί .βιαίως' διότι 

πανταχόθεν συνέρρεύσε στρατός καί δύναμις ικανή. 

Πολλοί φονεύονται. 1Ϊ Συνέλευσις, ή : ι ;  προσεπάθει 

νά συνέλθη, διαλύεται.

»  3 ώρα Μ. Μ. Ó Σμόλεντζ (υιός) παραλαβών 

¿ρεινόν πυροβόλον μεταβαίνει όπισθεν τοϋ Πανεπι

στημίου, είς τήν γωνίαν τού Εκπαιδευτηρίου, καί ρί

π τει 7 βολάς κατά τοϋ Βαρβακείου. Μετά ταϋ τα  ά 

ναβαίνει είς τό  Σχιστό καί Ενταϋθεν ρίπτει άλλας 4.

»  4 ώρα. Εξακολουθεί ή μάχη. Φονευμένοι καί 

πληγωμένοι Εντός κάρρου μεταφέρονται εί; τόν 

στρατώνα τοϋ πυροβολικού διά τή ; ίδοϋ Σταδίου 

καί Πανεπιστημίου. Ó Βουερέ Εφ’ άμάξη; μετα

βαίνει « ς  τήν Αγγλικήν Πρεσβείαν. Λόγος Ερρέθη 

περί κατοχή; ξενικού στρατού' άλλ’ δ Κ. Σκάρλετ 

άντέτεινεν εί; τούτο" διότι, ειπεν, ή ύπόθεσις είναι 

ολως οικογενειακή καί αί Δυνάμεις δέν έχουν κανέν 

δικαίωμα Επεμ.βάσεως. 11 μάχη Εν τοσούτω Εξακο

λουθεί μέ τήν αύτήν όομήν μεταξύ όρεινών καί Πε

δινών, καί φαίνεται κλίνουσα ύπέρ τώ ν  πρώτων.

»  5 ώρα. Συνάπτεται τρ ίτη  μάχη είς Πλάκα με

τα ξύ  Ορεινών καί Πεδινών. 0  Γρίβας άπό τή ;  νυ

κτός τής Επιούσης είχει καταλάβει τήν Λκρόπολιν 

καί ολην τήν γραμμήν μέχρι τοϋ ναού τοϋ Ολυμ

πίου Δ ιό ;' ώχυρώθη δέ εντός τή ; Ακροπόλεως μετά 

τώ ν  ολίγων Ορεινών, μετενεγκών καί πυροβόλα Εκ 

τοϋ  Εν Ιΐε-.ραιεΐ Ατμοδρόμονος καί ναύτας.

»  6 ώρα. Ανακωχή. Μεταβαίνει Επιτροπή ύπό τή ; 

Εθνοφυλακή; προτείνουσα άνακωχήν, ήτις Εγένετο 

δεκτή, καί Εδόθη έγγραφος περί τούτου ύπόσχεσις. 

ή  άνακωχή παρετείνετο μέχρι τής 10 ώρα; τής Ε
πιούσης.

» 6  |]2. Οί-Πρέσβεις συνήλθον, καί Εζήτησαν 

ανακωχήν 48 ώοών. ό  Πρόεδρο; κοινοποιεί τοϋτο 

εις εκάτερα τά  μέρη.

»  Ν ύ ξ  τής Π έμ π τη ς προς τήν  Παρασκευήν. 11 

φύσις Επανέστη. Ανεμος θυελλώδη; έπνευσεν είς τόν 

ορίζοντα μέχρι τής 1 2 τή ; νυκτός ώρας. Η πόλις 

ήσυχος διήλθε τό  φοβερόν τοϋτο διάστημα, όλ ίγα ι 

λεηλαοίαι καί διαρπαγαί έγένοντο, ώς ή οικία τοϋ Κ. 

Λασκαρίδου εν τή  συνοικία τοϋ Πανεπιστηαίου, τό  

ξενοδοχεϊον τοϋ στέμματος καί άλλα μέρη, οθεν ά- 

φηρέθησαν χρήματα καί πράγματα.

»  Παρασκευή. 21 Ιουνίου 9  ώρα. Αναγινώσκεται 

τοιχοκολλημένη ή προκήρυξις τώ ν Κ Κ . Πρέσβεων, 

περί ή ; Ερρέθη όπισθεν, εχουσα ουτω '

«  Ε ν ώ π ιο ν  έμφυλίου πολέμου, έ ξ  α ιτία ς τοϋ 

όποιου πολύ  εχύθη αίμα είς τά ς οδούς τή ς  π ρ ω - 

τευούσης ταύτης, πολέμου ο σ τ ις  δέν δικα ιολογεί

τα ι άπό χανέν συμφέρον τή ς  πα τρ ίδος  τω ν  'Ε λ 

λήνων, ο ί υποφαινόμενοι αντιπ ρόσω πο ι τή ς Γ α λ 

λ ία ς, Λ  γ γ λ ία ς  καί 'Ρ ω σ σ ία ς , συγχινούμενοι έκ 

τώ ν  δεινών, ά τινα  νπέστη μ έχ ρ ι τοϋδε, κα ί δ ύ - 

νατα ι νά  νποφέρη έπ ί χρόνον  άκόμη λαός ανυπε

ρά σπ ισ τος , καί επιθυμούνπες νά έπιφέρωσι τήν  

π α νσ ιν  τής χύσεω ς τον  α ίματος, έπ ιφ ορτίζονσ ι 
τούς πρώ τους γραμματείς αυτών, τούς κυρίους Α ι -  

ζουφρονά, 'Ρ ονμ π ύ λ  καί Κρατσέφσχη νά ίμ φ α ν ι- 

σθώ σιν  ενώπιον τώ ν  Αρχηγών τώ ν  διαμαχομένων  

χα ί νά χαλέσω σιν  α ϊτούς έν όνόματι τώ ν  π ροσ τα - 

τ ίδ ω ν  δυνάμεων είς Ανακωχήν τώ ν  εχθροπραξιών  

τεσσαράκοντα οχτώ  ώρών. Π  εθνική συνέλευσις 

θέλει μεταχειρ ισθή  δλας τά ς  δυνάμεις αύτής, χαί 

θέλει λάβει τά  κα τάλληλα  μέτρα  πρός έπάνοδον 

τής κοινής Ασφαλείας.
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«  Ο ί ύποφαινόμενοι έχουσι τή ν  δ ιχα ίαν  ίΛ π ίδα , 

ό τι ή απόπειρα αν τη θέΛει Ληφθή ύπ' ό δ ιν  ¡α τά  

σοβαρότητος' ο ντε ΘέΛουν r á  π ισ τεύσω σ ιν , ό τ ι εί

να ι δανατον νά γ ίνη  τό  εναντίον, δ ιό τ ι ο ί αρχη

γ ο ί τώ ν  όνο ¡ιερώ ν θέ.Ιουσιν υποχρεώσει αυτούς 

δ ιά  τή ς  άρνήσεώς τω ν  ν Αποσνρθώσιν εις τά  π.Ιοΐα  

αυτών, καί νά xa .U atío ιν  ¿ν αύζο ϊς  το ίις ύπηχό- 

χους τω ν , έγχατα.Ιείποντες τόν  τόπ ον  τον το ν  εις 

τήν  δυστυχή  αύτοΰ τύ χ η ν  χα ί εις τό ν  Ασεβή π ό -  

Λεμον, όσ τις  χύνε ι έπ ί όνο ήδη ημέρας χα ί νύχτας 

τό  αίμα.

ΒΟΎΡΕ, ΣΚ Α ΡΛ Ε Τ, ΒΑΟΥΑΩ.Φ.

»  "Ο τ ι Ακριβής ή μετάφρασες. Α θ ή νη σ ι, τή  21 

Ιου ν ίου  1863.

Ό  πρόεδρος τής Σννε.ίειισεως.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

» Έ νεχρ ίβη  iva  ή ΣυνέΛεννις συνεδριάση έν τώ  

Βαρβαχείω, όπως διατεΛή ανεπηρέαστος, Αφοΰ 

προηγουμένως χενωθή ή Τράπεζα  τώ ν  χω ροφυ- 

Λάχων, όπως τώ  όν τι έχενώθη χαί χατεΛήφθη ύπό 

έθνοφυ.Ιαχής 150 Ανδρών.

» Ί 1 ώρα. Διεδόθη ο τι τό  τά γμ α  τής Χαλκίδος 

άφίχθη έπί τής Παράλου έν ΠειραιεΧ, xx i ό :ι  άμέσως 

ήνώθη μετά του Γρίβα καί Κορωναίου. ϊ ό  τοιούτον 

δεν ήτο αληθές.

»  1 ώρα. Φρουρά Ρωσσική, μέ σημαίαν προποοευο- 

μένην Ρωσσικήν, διέβη έμπροσθεν τής Συνελεύσεως 

και άπήλθε πρός τήν Αγγλικήν Πρεσβείαν.

»  1 ·1]2 ώρα. Εθνοφύλακες μέχρις 150 διέβαινον 

ενώπιον τής Συνελεύσεως καί άπήλθον πρός συνο

δείαν τώ ν Πληρεξουσίων (δντοιν συναθροισμένων έν- 

ταύθα), εις τό  νέον κατάστημα τής συνεδριάσεως, τό 

ΒαρβακεΧον.

»  2 ώρα. Οΰχί! οί εθνοφύλακες μετέβαινον διά νά 

φρουρήσωσι τήν Συνέλευσιν' τό  δέ απόσπασμα τών 

στρα τιω τώ ν Ρώσσων μετέβη εις τήν Αγγλικήν 

Πρεσβείαν καί ενωθέν μεθ’ ετέρου Γαλλικού εξ 9 

άνδρών καί Αγγλικού έκ 19, τό  δλον έκ 37 άνδρών, 

επί κεφαλής τώ ν  όποιων προΐστατο λοχαγός αξιω

ματικός καί προεπορεύετο σημαιοφόρος, μετέβη εις 

τήν τράπεζαν, έμπηξε τάς σημαία; επί τού εξώστου 
καί κατέλαβεν αυτήν.

»  3 ώρα. Οί Ορεινοί συνεδριάζουν εν τώ  Βαρβακείω 

οι δέ Πεδινοί έν τώ  καταστήματι τής Συνελεύσεως. 

Ούτε οί πρώτοι μετέβαινον εις τους δευτέρους, ούτε 

οί δεύτεροι εις τους πρώτους. Η  κατάστασις αΰτη 

παρείχε φόβους τρομερούς περί έπαναλήψεως τού α
σεβούς εμφυλίου πολέμου.

»  4 ώρα. Επιτροπή εστάλη υπό τώ ν Πεδινών Τνα 

άναγγείλτι τόν εξής συμβιβασμόν' νά συνέλθουν δη

λονότι επιτροπαί έξ εκατέρων τώ ν  μερών καί, 8,τ ι  

αΰται αποφασίσουν, νά παραδεχθούν τά  μέρη. Τήν 

έπιτροπήν δέχονται οί Ορεινοί, άλλ ’ ΰπό τόν όρον 

νά παυθή S Παππαδιαμαντόπουλος καί νά καταρ- 

γηθή ή Αστυνομία καί χωροφυλακή. Οί Πρέσβεις 

τώ ν τριών μεγάλων Δυνάμεων άνακοινόνουν εις τόν 

Πρόεδρον τής Εθνο συνελεύσεως τήν εξής μεγάλης 

σοβαρότητος καί μεγάλης σημασίας δια-κοίνωσιν. 

Αναγνώσατε αυτήν μετά προσοχής!

« Ο ί ύπογεγραμένοι ΠρεσΟενταί τή ς ΓαΛΛίας, 

τής Μ εγάΛης Βρετανίας χαί 'Ρ ω σ σ ία ς  δεν ήδύ- 

να>το νά μένω σιν  αδιάφοροι θεαταί τοΰ  έμφυ.Ιίον 

πο.Ιέμου, ό σ τ ις  πρό ό./ΐγου χαθημάτωνε τήν  Π ρ ω 

τεύουσαν ναύτην' έπρεπε πρό πά ντω ν νά έμποδί

σουν τή ν  χ ύ σ ιν  τον  α ίματος, χα ί σεμνύνονται ό τι 

έπέτνχον  νά κατορθώσουν ύναχωχήν τώ ν  όπ.Ιων, 

χατά τό  διάστημα τή ς  όποιας ή Ε θ ν ικ ή  ΣυνέΛευ- 

σις , έμπνεομένη ύπό τά  καθήκοντα τά  όποια α ί 

περιστάσεις έπιβάΛ.Ιουν εις τό ν  π α τρ ιω τισμ όν  αυ

τή ς , δύναται νά σχεφθή περ ί τώ ν  μέτρω ν, τά  ό 

ποια άπα ιτει τό  κοινόν συμφέρον.

»  Ο ί υπογεγραμμένοι, ενεργούντες διά. τήν  δ ια 

κοπήν τώ ν  έχθρυπραζιώ ν παρά το ΐς  (ίρχηγο ΐς  

τώ ν  δ ιαμαχομένων δύο ¡ιερώ ν, έήεπΑήρωσαν μ ό 

νον πρώ τόν  τ ι  καθήκον, ύποΛείπεται δέ εις αυτούς 

τό  καθήκον τον  νά έχφρασθώσιν εις τήν  ’Εθνικήν  

Συνέ.Ιευσιν μ ε  γ.Ιώ σσαν, τής όποιας ή πρός τή ν  

Ε././άιδα ζωηρά συμπάθεια αυτών δεν πρέπει νά 

έ.Ιαττώση τή ν  δ ιχα ίαν αυστηρότητα , δ ιό τ ι δεν δ ι

σ τά ζουν νά διαόεθαιώσουν,' ό τ ι χατά τήν  γνώμην  

τω ν  ή φρίκη τοΰ  ι’ιδε.Ιφοχτόνου πο.Ιέμου, τόν  όποι

ον αί προσπάθειαί τω ν  έμπόδισαν ήδη, δέν έχει 

τή ν  δ ιχα ιο .Ιόγησίν  της ουδέ ε ις  εκείνα τά  πα τρ ιω 

τικ ά  α ισθήματα , Γίί κακώς έν νοούμενα, τά  όποια 

σνχνάχις  ώ π.ίισαν τά  μέ.Ιη ένός χαί τοΰ αντοΰ 

έθνους, τά  μ έν  χα τά  τώ ν  δέ' έ ιτα ίθ α  δέν υπάρχουν 

( ο ί  ύπαγες-ραμμένοι διακηρύττουν μεγα. Ιοφώνως 

ό τ ι το ιαύτη  είναι ή ομόφωνος πεποίθησίς τ ω ν ) ,  

ένταΰθα δέν υπάρχουν .¡έγομεν, είμή ένοχοι φ ί-  

Λοδοξία ι, τώ ν  όποιω ν ονδέν αποκρύπτει τήν  ρ α 

θεΐαν Αθ.Ιιότητα, καί α ί ύποΐαι διαφι.Ιονειχονν έ - 

φήμερον εξουσίαν μέ τό ν  κίνδυνον τό  νά ρίφουν  

τό  έθνος ύ.Ιύχ.Ιηρον εις έιόυσσον, όπου δύναται νά 

χαταποντισθοΰν α ί τύ χ α ι του.

»  Ε ις  πο.Ι.ίάς περ ισ τάσεις  τοΰ υπέρ αυτονομίας 

πο.Ιέμου α ί Έ θ ν ιχ α ί Συνε.Ιεύσεις άπέτρεζ-αν ¡α 

γά.ίους κινδύνους δ ιά  μεγά.Ιων αποφάσεων, διά  

θυσιών ύπερηφανίας πο.Ιυ τιμοτέρω ν χαί αυτής τής  

ζωής. Τά  μέ.έη τής ένεστώσης ΣυνεΛεύσεως ας 

έμπνευσθώσιν άπό  τά ς αναμνήσεις ταύτας χαί από 

τά  παραδείγματα ταντα  τώ ν  πατέρω ν τω ν , ο ϊτ ι -  

νες πο.ΙΛάχις έδέησε νά άντ.ίήσω σιν  έιπό τό ν  έσχα 
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τ ο  r  χ ίνδννον, τ ό τ  όποιον τά  πάθη τω ν  ίδημ ιούρ

γησαν , τήν  δύναμιν τοΰ  νά τόν  άποτρέφωσι χαί 

τό  θάρρος τοΰ νά είσέ.Ιθωσιν άποφ ασιστικώ ς εις 

έχείνας τά ς ήσύχους καί γα ,ίηνια ίας χώ ρα ς, όπου 

ό  π α τρ ιω τισμ ός μόνος όασιΑεύει χαί εμπνέει τήν  

αύταπάρνησον τή ν  σώζαυσαν τάς έπιχρατείας.

-» Κ α τά  τά ς έποχάς έκείνας ένδοξου πο.Ιέμου, 

-χάς όποιας ο ί υποφαινόμενοι ύ π α ιν ίττον τα ι, προέ- 

,χειτο νά Αποθάνη ή Έ .ί.Ιά ς  ή νά .Ιάόη θέσιν μ ε -  

χ α ζ ί) τώ ν  αυτονόμων έθνών. Ή  χρ ίσ ις , τή ν  όπο ι

α ν  δ ιέρχετα ι σήμερον, είναι επ ίσης κινδυνώδης 

πρός αυτήν. A  υναστεία νέα, τή ν  όποιαν περιόά.Ι- 

Λει εκ τώ ν  πρυτέρων ή εύμένεια τώ ν  π ρ ο σ τα τί- 

δων Αυνάμεων, δύναται Ακόμη νά μ  ή έχπ.Ιηρώση  

χά ςεύ γά ς  τής Έ .ΙΜ δ ο ς ' ο ί Ί ό ν ιο ι  Ν ή σ ο ι δέν προσ- 

ηρτήθησαν ε ίσ έ τι ε ις  τή ν  επικράτειαν τοΰ  Β α σ ι- 

Αείυυ τοΰ Ανιδρυθέντος χατά τό  Ί 832, καί π.Ιε'ον 

τούτου  ίσω ς, ή Έ .ί.Ιά ς  πρόκειτα ι νά χροσε.Ιχύση  

δ) ιιπυ.Ιέση τή ν  ύπό.ίηζην τής Ευρώπης. Τοιαΰτα  

ί ίν α ι  τά  ζω τ ικ ά  συμφέροντα, εις τά  όποια οί 

Π ρεσόευτα ί τώ ν  προσ τα τίδω ν  Αυνάμεων συμόαν- 

Λεύουσι να θυσιάσετε τά ς δ ιχονο ία ς σας, τά  μ ίση  

σα ς χαί τά ς φ ι.Ιοδοζίας σας.

»  Ό  Πρόεδρος τής Συνε.Ιεύσεως έ.ΐαθε γνώ σ ιν  

τής διαχυινώσεως τής έγχειρ ισθείσης ύπό τώ ν  υ 

πογεγραμμένων εις τους πρώ τους γραμματείς τώ ν  

πρεσβειών τω ν,κα ί ή τις  έπρεπε νά το ΐς  χρι/σιμεύση 

ώς συστα τιχήπα ρά το ΐς  ό ρ χη γ ο ίς τώ ν  διαμαχομένων  

¡ιερώ ν ' ή δ ιακοίνωσις αίίτη τε .Ιευ τιίδ ιά  παραγράφου, 

τοΰ  όποιου τό  π ιρ ιεχόμενον θεωρούν χρέος  τω ν  νά 

ύπομνήσω σιν ο ί υποφαινόμενοι' δ ιό τ ι έάν εις τους  

προηγουμένους παραγράφους τής παρούσης έπροσ- 

πάθησαν νά Αναχα.ίέσωσι τους Ε.1.ίηνας εις τό  

αίσθημα τώ ν  ίδ ιω ν  αύτών χρεώ ν  πρός ¿αυτούς, 

πρός τή ν  πατρίδα  το>ν, πρός τά ς  προστά τιδα ς Α υ -  

νάμεις, πρός τόν  Βαοι.ίέα, τό ν  όποιον άνηγόρευ- 

σαν, χαί πρός τήν  γνώ μην ύ.Ιοχ.Ιήρου τή ς  Ε υ ρώ 

πης, ο ί ύπογεγραμμένοι δέν ήδύναντο νά Λησμο

νήσουν, ό τ ι έχουν καί αυτο ί αναπόφευκτου προ

σω πικόν καθήκον νά έχπ./ηρώσουν, ήτο ι νά ιιπ ο - 

μακρύνυυν τούς συμπα τρ ιώ της τω ν  άπό τούς κ ιν 

δύνους άποτροπαίου πο.Ιέμου, όσ τις  δύνατα ι νά 

άποΛή^η δ ιά  τής Λεη.Ιασίας τής Πρωτευούσης. 

Ο ί ύπογεγραμμένοι δεν ήδύναντο ούχ  ή ττον  νά 

.ίησμονήαωσιν, ό τ ι ή περί τής αξιοπρέπειας τω ν  

φ ροντίς το ΐς  Απαγορεύει νά χαθιερώσωσι τρόπον  

τ ιν ά  δ ιά  τής παρουσίας τω ν  τά ς φρίχας πο.Ιέμου, 

ό σ τ ις  δέν έχε ι α ιτίαν  διχαιο.ίογημένην.

»  Ο ί ύπογεγραμμένοι άνανεοΰν Λοιπόν εις τό ν  

Κ . Πρόεδρον τής Συνε.Ιεύσεως τή ν  διακήρυξα-, 

ό τ ι έάν εντός τώ ν  48 ώρών τή ς  Ανακωχής τώ ν  

όπ .ίω ν αί έχθροπραξία ι Α ρχ ίσω σ ιν  έχ νέου, θέ-

Λουν άποσυρθή είς τά  π .Ιο ΐα  τω ν ' έχει θέΛουν 

προσχαΛέσει τούς συμπατρ ιώ τας τω ν , χαί ΘέΛουν 

διαχόύει πάσαν σ χ έσ ιν  μ έ γώ ραν, όπου έγένετο τ ό 

σον έ.Ιεεινή χ ρ ή σ ις  τής Ανδρείας, χαί Από τή ν  ό

πο ιαν  ύ ΑΛηθής π α τρ ιω τισμ ός  φαίνετα ι έξορισθείς 

δ ιά  πα>τός.

»  Ο ί  ύπογεγραμμένοι προσφέρουσιν εις τό ν  Κ . 

Πρόεδρον τής Συνε.Ιεύσεως τή ν  δ ιαόεθαίωσιν τής  

άκρας αύτών ύποΛήιβεως.

»Λ θ ή ν α ι 21 Ιο υ ν ίο υ  ( δ  ΤυυΛ ίου ) 1863.

.  Β Ο Ϊ Ρ Ε ,  Σ Κ Α Ρ Λ Ε Τ ,  Β Λ Ο Τ Δ Ω Φ .  .

»  7 ώρα Οί Πεδινοί εξέρχονται τού καταστήμα

τος τής Συνελεύσεως καί απέρχονται εις τό  Βαρβα- 

κειον, εις τούς όρεινούς. Τό κοινόν μετ’  ανησυχίας 

περιμένει τό  αποτέλεσμα τής συνδιασκέψεως.

» 1 0  ώρα. Ακούονται φοιναί, Ζ ή τω  ή Ε θνοσ ι— 

νέ.Ιευσις. Εν άκαρεΧ διαδίδεται καθ’ ολην τήν πόλιν 

ο τι συνεβιβάσθησαν καί ό τι διωρίσθη τό εξής υ

πουργείου. Ρούφος Πρόεδρος, Αθ. ΓκολφΧνος Π ετ- 

μεζας υπουργός τώ ν  Εσωτερικών, Κλήμακας τώ ν 

Στρατιωτικών, Μπουμπούλις τώ ν Ναυτικών (όλοι Ο

ρεινοί), Πέτρος Μαυρομιχάλης τής Δικαιοσύνης, Ν ι- 

κολόπουλος τώ ν Εκλησιαστικών (καί οί δύω Πεδι

νοί), Καλλιγ&ς τώ ν Εξωτερικών καί Κεχαγιάς τώ ν 

Οικονομικών (καί οί δύο Εκλεκτικοί). 0  λαός ήγαλ- 

λίασεν επί τή  ειρήνη καί ώσφράνθη μεγάλην ηδονήν. 

Η  Συνέλευσις πρός τούτοις άπεφήνατο διά ψηφίσμα

τος αυτής νά καταργηθή τό  Στρατιωτικόν διοικη- 

τήριον καί τό  άρχηγείον τής χωροφυλακής, νά κα

ταργηθή ή Διοικητική Αστυνομία καί νά συγχωνευ- 

θούν εις τά  υπουργεία τώ ν  Σ τρατιω τικών καί Εσω

τερικών' έτι δέ όλος ό στρατός τής πρωτευούσης νά 

εξέλθτ, έξ αυτής. »
*

*  *
Ι Ϊ  άρίθμησις κατ’ όνομα τώ ν επαρχιών αίτινες 

περιήλθον εις κατάστασιν εκρυθμον είναι δυσχερής. 

Τόσον προύχώρησε τό  κακόν. I I  Μεσσηνία ου.ως καί 

ή Λακωνία έχουσι σήμερον τά  πρωτεία ' καί εις μέν 

τάς επαρχίας τού πρώτου έκ τώ ν Νομών τούτων οί 

άνθρωποι ζώ σ ι μέ τά  όπλα εις χεΧρας καί ό έχθρός 

φονεύει οπου εΰρεί τόν έχθρόν του. Πολλά χωρία τής 

Μεσσηνίας καί πολλαί ¿χυραί θέσεις μετεβλήθησαν 

εις φρούρια. Εις τήν Λακωνίαν όμως αί μάχαι καί 

αί συμπλοκαί συνάπτονται έκ τού συστάδην καί 

τέκνα τής πατρίδάς πίπτουσιν ΰπό θανατηφόρους 

σφαίρας άπό τό  έν καί άπό τό  άλλο μέρος. Εχομε/ 

ένώπιόν μας τόν κοινόν έχθρόν τής μεγάλης Πατρί- 

δο; ή πολεμούμεν εις τήν Κλείσοβαν καί τό Βαλ- 

τ έ τ ζ ι  καί διά τούτο σφαζόμεθα !

Λάκωνες έκ τώ ν ένδον τής Μάνης, περί τάς δύο 

χιλιάδας, συγκεντρωθέντες καί όπλισθέντες έςήλθον
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νά κχτακτήσωσι και διχρπάσωσι τά ; γείτονα ; ε 

παρχία;. Η  Επίδαυρο; Λιμηρά έπεσεν ΰπο την ε

ξουσίαν τή ; τολμηρά; ταύ τη ; στρατιά ;, ήτις προέβη 

μέχρι τω ν Ουρών τή ; Σπάρτη;. Ο; κάτοικοι τή ; πό- 

λεω ; καί τω ν δήμων της, μ ετ’  αυτών δε καί η μι

κρά δημόσιο; δύναμι;, οί πάντε; περί τού ; 1200έξ- 

ήλθον νά πολεμήσωσι καί άναχαιτίσωσι την πρό

οδον τώ ν επιδρομέων. Συνηντήθησαν λοιπον και συν 

εκρότησαν τέσσαρα; συμπλοκά; εί; τά  μεταξύ 

Σπάρτη; καί Γυθείου κείμενα χωρία, ήτοι δύο μέν 

εί; την Στεφανιάν, έν α?; έπεκράτησαν οί έπιδρομεΐ; 

Λάκωνε;, μίαν εΐ; Λεβέτζοβα καθ’ ί,ν ηττήθησαν, 

καί μίαν τετάρτην Σκάλαν καθ’ ήν έπεκράτησαν 

αύθι;, άλλ’ έφονεύθη ο αρχηγό; τω ν Αημητρακα- 

ράκο;.

» Μέχρι; ενταύθα φθάνουσιν α ΐ νεώτεραι είδήσει;, 

κατά τά ; οποία; έφονεύθησαν εκατέρωθεν πολλοί 

άνθρωποι. Μετά δέ την μάχην τη ; Σκάλα; τά  αντί

μαχα μέρη μένουσιν έστρατοπεδευμένα εί; θέσει; καί 

χωρία άτινα έκαστον κατέχουσιν, έτοιμα νά ελθω-

σιν εί; νεωτέρα; συμπλοκά;. ( Μ έ ζ ι ψ κ α . )
%

*  *
Αί νεώτεραι είόησει; έκ Λακωνία; είναι άξια* 

μείζονο; λύπη;. Τύ ένοπλον σμήνος τώ ν Μανιατών 

φαίνεται δ τ ι  είσήλθεν εί; τήν Σπάρτην, αί δέ οικο

γένειαν τή ; πόλεω; έγκατέλειψαν τά ; οικία; τω ν καί 

διεσπάρησαν δπου έκάστη. είδεν δ τι δύναται νά

εύρη άσυλον καί σωτηρίαν. »  (Μ έρ ιμ ν α .)
*

*  *
Εν Λγρινίω συνέβησαν τά  έ 'ής, ώ ; γράφει την 

1 8 Ιουνίου η έν Μεσολογγίω έκδιδομένη έφημερί;' 

«  Πολΐταί τινε; συνευθυμούντε; περιήλθον εί; συμ

πλοκήν, καθ’ ι)ιν έφονεύθη εί;. Προσκληθείσα δέ ή 

έθνοφυλακή εί; τά  δπλα, παρέστη διηρημένη εί; δύο. 

στρατόπεδα, ές ένύ; οί ήπειροσουλιώται καί άφ’ Ιτέ- 

ρου οί Βραχωρΐται, άρξάμενοι τού πυροβολισμού, 

διαρκέσαντο; επί 4 ώρα;. Εν ολοι; δέ άλληλοκτο- 

νήθησαν δύο καί έπληγώθησαν πέντε.. Λεηλασία τ η ;  

πόλεω; δεν έγένετο, ώ ; διεδόθη, άλλά μόνον τύ. 

πλουσιώτατον εμπορικόν κατάστημα ένο; Εβραίου· 

διηρπάγη. Τ . Γ . Ε ίσέτι έξακολουθούσι τά  έν Αγρι-

νίοί καί ή διατάραξι; δεν- έπαυσε.
*

•  *
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Καί άλλα πλοία Αγγλικά κατέπλευσαν εί; Πει

ραιά, οδηγούμενα ΰπο ναυάρχου.

*  «

Η  έφημερί; Α ρ χ α δ ίη  γράφει τά  Ιξή ;'

<ι Τά Λακωνικά αξιοθρήνητα' φόνοι, εμπρησμοί, 

λεηλασίαι, καί πάν δ ,τι άλλο φαντασθή τ ι ;  κακόν' 

τά  δέ Μεσσηνιακά ο ίκ τρότατα ' παραλείποντε; τού ; 

κατά μέρη φόνου;, τά ; άρπαγά; καί τά ; λγστεία ; 

έκθέτομεν τούτο μένον. Κοκέβη; τ ι ;  δήμαρχο; έν 

τή  έπαρχία Κυπαρισσίας έπαύθη έπαναστατικώ δι- 

καιώματΓ άλλ’ ο! αντίπαλοί του μή άρκεσθέντε; εί; 

τήν παύσίν του έπέπεσαν εί; την ιδιοκτησίαν του, 

ένέπρησαν τά ;  οικία; του μεθ’  δλων τώ ν έν αυτο ί; 

πραγμάτων, κατέστρεψαν άπασαν την ακίνητον πε

ριουσίαν του, έσφαξαν τά  ζώ ά  του, έφόνευσαν συγ- 

γενεί; του τινά ; καί ήτίμασαν τήν οίκογένειάν του. 

Ουτο; καταδιωκόμενο; έκρύβη, καί επί τέλου; κατ- 

έφυγεν εί; Αθήνα; ξη τών προστασίαν παρά τή ; Κυ- 

βερνήσεω;, άλλ’ άπέτυχε. Δανεισθεί; δέ παρά τή ; 

Τραπέζη; χρήματα καί στρατολογήσα; έν Μεσσηνία 

καί άλλαχου περί τού ; 400, έπετέθη κατά τώ ν άν- 

τιπάλων του διαπράττων φόνου;, εμπρησμού;, κα- 

ταστροφά; κτημάτων καί δσα άλλα κα τ’ αυτού οί 

έναντίοι του διέπραξαν. »

Λ ίο ι ς  τώ ν  έν τιο προ.Ια€ό* τ ι  (¡¡ν.ΙΜιόίω  

Α ιν ιγ μ ά τω ν .

Λ  ,Ί

Ά ν  —  Θράξ, ΆνΟραξ —  άναξ.

Β\

Χρυσός —  τόμος, Χρυσόστομος.

— ο ο » —
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