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ΎπουργεΤον τών έςωτεριχών, I απριλίου 1878.

Λ/ι·.7όρ<1£.—ΊΙ βασίλισσα ένετείλατό μοι 
νά παρακαλέσω τήν Ύμετε'ραν Εξοχότητα, 
όπω; διασαφήσητε εί; τήν κυβέρνησιν, παρ’ ή 
έστέ διαπεπιστευμένο;, τήν πολιτικήν πορείαν, 
ήν ή τή; άνάσσης κυβέρνησις καθήκον αύτή; 
έκρινε νά τραπή ώ; πρός τού; προκαταρκτικού; 
όρου; τή; συνθήκης, τού; συνομολογηθέντα; με
ταξύ τή; οθωμανική; καί τή; ρωσσική; κυβερ
νήσεω;, καί ώ; πρό; τό προταθέν ευρωπαϊκόν 
συνέδριου πρό; έξέτασιν τή; συνθήκη; ταύτη;.

Τή 1 4 ίανουαρίου ή κυβε'ρνησι; τή; άνάσση; 
ύπ’όψιν έχουσα τά; φήμα; περί προσεχούς ένάρ- 
ξεω; ειρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ τή; 
ρωσσική; κυβερνήσεω; καί τή; Πύλη;, προτι- 
θεμε'νη δέ νά προλάβη πάσαν δυνατήν παρα
νόησή, ένετείλατό τώ λόρδω Α. Αο'φτου; ν’ά- 
νακοινώση τώ πρίγκηπι Γορτσακώο ότι κατά 
τήν γνώμην τή; άγγλικής κυβερνήσεω; πάσα 
μεταξύ τή; 'Ρωσσία; καί τή; Πύλη; συνθήκη 
έπηρεάζουσα τά; συνθήκα; τοϋ I85G καί 
187 1 έδει νά ηναι συνθήκη εύρωπαϊκή, ουδό
λως δ’έ'γκυρο; Οά ήτο άνευ τή; συγκαταθέ- 
σεω; τών δυνάμεων, αϊτινε; συνυπέγραψαν τά; 
συνθήκα; εκείνα;.

Τή 25 ίανουαρίου ή ρωσσική κυβε'ρνησι; δι’ 
απαντήσεω; αύτή; διεβεβαίου ότι ούδόλω; 
προέθετο νά καθορίση μονή isolemenl) εύρω- 
παϊκά ζητήμ,ατα, σχετίζομε να πρό; τήν συνο 
μολογηθησομε'νην ειρήνην (se rattachant a 
la paix).

βάσει; ειχον συμφωνηθή

έγραψε τή 29 ίανουαρίου

ΊΙ κυβε'ρνησι; τή; άνάσση; πληροφορηθεΐσα 
ότι αί τή; ειρήνη;
έν Καζανλίκ μεταξύ τών αντιπροσώπων Τουρ
κία; καί 'Ρωσσίας, '
πρό; τόν λόρδον Α. Λόφτου; νά γνωστοποιήση 
εί; τήν ρωσσικήν κυβέρνησιν ότι τό αγγλικόν 
ύπουργείον, καίπερ αναγνώριζαν πάσαν μεταξύ 
ρώσσων καί τούρκων πληρεξουσίων έν Καζαν
λίκ γενομένην σύμβασιν πρό; συνομολόγησιν 
άνακωχή; καί καθορισμόν τών τή; ειρήνη; 
βάσεων ώ; ύποχρεωτικήν διά τού; δύο έμπο- 
λέμου;, διακηρύττει ότι, έάν διά τών συμ- 
φωνηθέντων έσκοπεΐτο τροποποίησε; τών εύ
ρωπαϊκών συνθηκών καί έπήρειά τι; εϊ; τε τά 
γενικά καί είς τά βρετανικά συμφέροντα, ού
δόλω; δυνατόν άπέβαινε τή κυβερνήσει τή; 
άνάσση; ν'άναγνωρίση έγκύρου; τοιαύτα; συμ
βάσεις, έκτο; άν αύται έγίνοντο άποδεκταί 
τή συναινέσει τών συνυπογραψασών τήν παρι
σινήν συνθήκην δυνάμεων.

Τή 30 ίανουαρίου ό λόρδος Α. Λόφτου; κα- 
θυπέβαλε τήν διακήρυξιν ταύτην εί; τόν πρίγ- 
κηπα Γο’ρτσακώφ, ή δέ Α. Ύψηλότη; άπήν- 
τησεν ότι πρό; έπίτευξιν άνακωχή; άναγκαϊο; 
ήν ό καθορισμό; βάσεών τινων ειρήνη;, αϊτινε; 
έδει νά θεωρηθώσι προκαταρκτικαί καί ούδό
λως όριστικαί ώς πρός τήν Εύρώπην. Ό πρίγ- 
κηψ Γορτσακώο κατηγορηματικοί; είπεν αύ- 
Οημερόν ότι ζητήματα άναφερόμενα εϊς ευρω
παϊκά συμφέροντα θά καθωρίζοντο τή συναι- 
νέσει τών μεγάλων δυνάμεων καί ότι κατά 
τήν έννοιαν ταύτην σαφείς καί οριστικά; είχε 
δώσει ήδη διαβεβαιώσεις εί; τήν κυβέρνησιν 
τή; ’Αγγλίας.

Τή 4 φεβρουαρίου ό πρεσβευτής τή; Αυ
στρία; έκοινοποίησεν ήμϊν τηλεγράφημα δι’ οΰ 
προσεκαλείτο ή κυβε'ρνησι; τής άνάσση; όπως 
μετάσχη συνδιασκέψεω; έν Βιέννη, ή δ’άγ- 
γλική κυβέρνησες αμέσως άπεδέξατο τήν πρό-
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τασιν έκείνην. Τή 5 φεβρουαρίου ή Α. Έξ. 
διεβίβασε τώ λόρδω Δέρβυ τήν αύτήν αίτησιν 
κατά τύπους έχουσαν ώ; έξης· «ΊΙ Αύ- 
στροουγγαρία, ώς δύναμις συνυπογράψασα τάς 
διεθνείς συμβάσεις, ών σκοπός ήν ή διακανό- 
νισις τοϋ έν ’Ανατολή πολιτικού συστήματος, 
επεφυλάςατο πάντοτε έαυτή απέναντι τοϋ 
ύφισταμένου πολέμου τό έπιβάλλον αύτή μέ
ρος επιρροής διά τήν οριστικήν διακανόνισιν 
τών όρων τής γενησομένης συνθήκης. Ή τής 
'Ρωσσίας αύτοκρατορική κυβέρνησι;, είς ήν 
έκοινοποιήσαμεν τά είκο'τα κατά τήν έννοιαν 
ταύτην, έξετίμησε τάς έπϊ τοϋ άντικειμένου 
τούτου θεωρίας ημών. Σήμερον, ότε οί τής 
ειρήνης προκαταρκτικοί όροι ύπεγράφησαν 
μεταξύ 'Ρωσσίας καϊ Τουρκίας, ή τής Αύ- 
στροουγγαρίας κυβέρνησες φρονεί ότι επέστη 
ή ώρα όπως έπιτύχν) τήν τής Εύρώπης ομο
φωνίαν πρός ένδεχομένην τροποποίησιν τών 
προμνησθεισών συνθηκών. Πρός τόν σκοπόν 
τούτον φρονοϋμεν ότι διά τήν κοινήν ταύτην 
συνεννόησιν τό καταλληλοτατον μέσον έστίν 
ή συγκρότησις συνδιασκέψεως τών δυνάμεων 
αί'τινες συνυπέγραψαν τήν παρισινήν συνθήκην 
τοϋ 1 856, ώς καϊ τό λονδίνειον πρωτόκολ- 
λον τοϋ 187 1».

Τή 9 τοϋ αύτού μηνός ή κυβέρνησες τής 
Αυστρίας προέτεινεν ότι άντί τής συγκροτή- 
σεως avrAiaaxeijrtU': έν Βάδεν-Βάδεν, ένθα 
έπρόκειτο νά συγκροτηθή τοιαύτη, σΐ'λ-έιΓρκ»· 
έμελλε νά συνέλθη έν Βερολίνω. ΊΙ κυβέρνησι; 
τής άνάσσης άπήντησεν ότι ώς πρός τήν τρο- 
ποποίησιν ταύτην ούδεμίαν είχε νά προβάλη 
άντίρρησιν, άλλ’ότι έπιθυμητόν θά ήτο έκ τών 
προτέρων νά διατυπωθή σαφώς ότι πάντα τά 
ζητήματα, απερ έθίγοντο έν τή μεταξύ'Ρωσ
σίας καί Τουρκίας συνομολογηθείση συνθήκη 
ειρήνης, θά έθεωροϋντο ώς αντικείμενα συζη- 
τήσεως έν τώ συνεδρίω, καί ότι ούδεμία αλ
λοίωσες τής τών πραγμάτων καταστάσεως, 
καθωρισμένης διά προγενεστέρων συνθηκών, 
έγκυρος θ’άνεγνωρίζετο πρό τής άποδοχής τής 
νέας συνθήκης υπό τών δυνάμεων.

Τή 12 μαρτίου έκοινοποιήθη πρός τόν κό- 
μητα Βάϋστ ότι ή κυβέρνησες τής άνάσσης, 
πριν ή όριστικώς άποφανθή περί συμμετοχής 
αύτής είς τό συνέδριον, έδεε νά λάβη σαφείς 
διευκρινίσεις ώς πρός τά σημεία τά άναφερό- 
μενα έν τή πρός αύτόν έπιστολή τής 9 τοϋ 
αύτού μηνός. Τή 1 3 ή αγγλική κυβέρνησι; 
οριστικώτερον διετύπωσε τόν πρώτον όρον· 
«Ότι άνάγκη σαφώς να έννοήση πριν ή συμ- 

μετάσχη τοϋ συνεδρίου έάν έκαστον άρθρον 
τή; μεταξύ Ρωσσίας καί Τουρκίας συνθήκης 
θά καθυπιβάλλετο εί; τό συνέδριον, ούχ! βε
βαίως πρός άποδοχήν, άλλ’ όπως καθορισθή 
τινα τά έν τή συνθήκη ταύτη άρθρα τά χρή- 
ζοντα τή; αποδοχής καί τή; συμπράξεω; τών 
διάφορων δυνάμεων καί τινα τά μή τοιαύτα».

Τή 1 4 ό τής Ρωσσίας πρεσβευτής έκοινο- 
ποίησεν ήμϊν τό επόμενον τηλεγράφημα τοϋ 
πρίγκηπος Γορτσακώφ. «Αί μεγάλαι δυνάμει; 
άπασαι γινώσκουσιν ήδη ότι τό όλον κείμενον 
τής μετά τής'Γψηλής Πύλη; προκαταρκτικής 
συνθήκη; κοινοποιηθήσεται αύταϊς άμα τή 
άνταλλαγή τών έπικυρώσεων, ή δ' έπικύρωσις 
αύτη δέν θά βραδύνη. Ή προκαταρκτική 
συνθήκη δημοσιευθήσεται ταύτοχρόνως καϊ 
ένταΰθα. Ούδέν έχομεν νά κρύψωμεν».

Τή 17 τοϋ αύτού μηνός ό λόρδος Α. Λόφ- 
τους διεβίβασεν ήμϊν τό κείμενον ύπομνήματος 
τοϋ πρίγκηπος Γορτσακώφ ώς εξής. «’Απαν- 
τών είς τήν γενομένην μοι ύπό τοϋ λόρδου Α. 
Λόφτους κοινοποίησιν τή; διακοινώσεω;, δι'ή; 
ό λόρδος Δέρβυ άπήντησεν εί; τήν τοϋ κόμητο; 
Βάϋστ πρότασιν περί συγκροτήσεως συνεδρίου 
έν Βερολίνω, έχω τήν τιμήν νά έπαναλάβω 
τήν διαβεβαίωσιν, ήν ό κόμη; Σουβαλώφ ένε- 
τάλη ήδη νά δώση εί; τήν κυβέρνησιν τής Α. 
βρετανική; Μεγαλειότητος, ότι δηλαδή τό 
κείμενον τής μεταξύ Ρωσσία; καί Τουρκίας 
συνομολογηθείση; συνθήκη; κοινοποιηθήσεται 
αύταϊς λέςεσιν είς τά; μεγάλας δυνάμεις προ 
τή; συγκροτήσεως τοϋ συνεδρίου, καί ότι έν 
αυτώ τούτω τώ συνεδρίω έκάστη τών δυνά
μεων θά έχη τήν πλήρη έλευθερίαν τών απο
φάνσεων καί τής ένεργείας αύτή;».

Έν έτέρα διακοινώσει ληφθείση τή 18 ό 
λόρδο; Α.Λόφτου; έγνωστοποίει ήμϊν ότι ό 
πρίγκηψ Γορτσακώφ είπεν αύτώ ότι σιγήν μέν 
ούδόλω; ήδύνατο νά έπιβάλη ούδενϊ τών με
λών τοϋ συνεδρίου, άλλ’ότι θά έδέχετο συζή- 
τησιν μόνον έπί τών όρων τή; συνθήκη; έκείνων, 

,γ « * · · ,οσοι σχετίζονται προς συμφέροντα ευρωπαϊκά.
Τοϋ λόρδου Δέρβυ αϊτήσαντος παρά τοϋ 

κόμητο; Σουβαλώφ άπάντησιν τοϋ πρίγκη
πος Γορτσακώφ, ή Α. Έξ. ό ρώσσος πρεσοευ- 

| τής έγνωστοποίησε τή 19 πρό; τόν λόρδον 
Δέρβυ ότι « 'Εντολήν είχε νά παραστήση είς 
τήν κυβέρνησιν τή; Α. Μ. ότι ή μεταξύ Ρωσ- 

I σίας καί Τουρκία; συνομολογηθεϊσα συνθήκη— 
ή μία καί μόνη ΰπάρχουσα, διότι ούδεμία ύ- 
πήρχε σύμβασι; μυστική — θά έκοινοποιεϊτο 
είς τήν κυβέρνησιν τή; άνάσση; ολόκληρο; καί 

πολύ πρό τή; συγκροτήσεως τοϋ συνεδρίου. 
ΊΙ κυβέρνησι; τή; άνάσσης, όμοιοτρόπως πρός 
τάς λοιπά; μεγάλα; δυνάμει;, έπεφυλάσσετο 
έαυτή τήν έν τώ συνεδρίω πλήρη έλευθερίαν 
άποφάνσεω; καί ένεργείας. Αύτό τούτο τό 
τή; πλήρους έλευθερία; δικαίωμα όπερ ή Ρωσ
σία ούδόλω; διεφιλονείκει εί; τάς λοιπά; δυ
νάμει; άπήτει καί δι’έαυτήν, διότι προφανώς 
θά έπεβάλλετο αύτή περιορισμό;, έάν μόνη 
μεταξύ άπασών τών δυνάμεων ή Ρωσσία συν- 
ήπτεν ύποχρέωσίν τινα προκαταρκτικήν».

Τή 21 ό λόρδος Δέρβυ άπήντησεν «ότι ή 
κυβέρνησι; τής άνάσση; ούδόλω; θ’ άπεμα- 
κρύνετο τή; θέσεως ήν σαφώ; ήδη ώρισεν, ότι, 
δηλαδή, πριν ή μετάσχη τοϋ συνεδρίου, δέον 
νά κατανοηθή εύκρινώ; ότι έκαστον άρθρον 
τή; μεταξύ Ρωσσία; καί Τουρκίας συνθήκη; 
μέλλει νά καθυποβληθή εί; τό συνέδριον, ούχί 
βεβαίως πρός άποδοχήν, άλλ’όπως κριθή ποια 
τά άρθρα απερ χρήζουσι τή; άποδοχή; ή τή; 
συμπράξεω; τών άλλων δυνάμεων, ώ; καί ποια 
τά μή χρήζοντα.

ΊΙ κυβέρνησι; τή; άνάσση; ούδόλω; δύνα
ται ν' άποδεχθή τήν τοϋ πρίγγηπο; Γορτσα
κώφ θεωρίαν, ότι ή έν τώ συνεδρίω γνώμη καί 
έλευθερία τής Ρωσσίας ήθελέ πως παρά πάσαν 
άλλην δύναμιν έλαττωθή διά τής προηγουμέ
νως ταύτης συνεννοήσεως. Κατά συνέπειαν ή 
κυβέρνησες τής άνάσση; έπεθύμει νά μάθω έάν 
ή κυβέρνησι; τή; Ρωσσία; συνήνει όπω; ή 
πρός τά; δυνάμει; καθυποβολή όΛοχ.Ιι'/ρον 
τή; συνθήκης θεωρηθή ώ; ή κατάθεσις τής 
συνθήκη; ταύτης ένώπιον τοϋ συνεδρίου, καί 
τούτο όπως ή συνθήκη ολόκληρος έν ταϊς 
συναφείαις αύτής πρό; τά; ύφισταμένας συν- 
θήκας έςετασθή καί ληφθή ύπ'όύιν έν τώ 
συνεδρίω ».

Τή 26 ό κόμη; Σουβαλώφ έγραφε πρός τόν 
λόρδον Δέρβυ οτι «Τό αύτοκρατορικόν άνακτο- 
βούλιον καθήκον αύτοΰ έθεώρησε νά άρκεσθή 
εί; τήν διακήρυξιν ήν αύτό; ένετάλη νά δια
βιβάσω είς τήν κυβέρνησιν τής άνάσσης καί 
ήτις έμπεριείχετο έν τή άπό 1 9 μαρτίου έπι
στολή τή διαβιβασθείση είς τόν λόρδον Δέρβυ. 
Έπειδή διάφοροι έρμηνεΐαι έδόθησαν ώς πρός 
τήν ε.Ιενΰερία»· άπο^άνσεω<; καί έκεργεία·:, 
ήν ή Ρωσσία δίκαιον ένόμισε νά έπιφυλάξηται 
έν τώ συνεδρίω, τό αύτοκοατορικόν άνακτο- 
βούλ ιον καθώρισε τήν σημασίαν τών λέξεων 
ώς έςής. Άφίησιν εί; τά; λοιπά; δυνάμεις τήν 
ελευθερίαν τοϋ διεγεΐραι έν τώ συνεδρίω συζή- 
τησιν έπί ζητημάτων, άτινα ήθελον κριθή

ύπ' αύτών κατάλληλα πρός συζήτησιν, έπιφυ- 
λάσσει δέ τή ρωσσική κυβερνήσει τήν έλευθε
ρίαν προ; άποδοχήν ή μή τή; συζητήσει»; επί 
τοιούτων ζητημάτων».

Ή κυβέρνησι; τή; άνάσση; μετά λύπη; βλέ
πει τήν τοιαύτην τή; ρωσσική; κυβερνήσεως 
άπόφασιν. Καί κατά πόσον μέν τά έν Άγίω 
Στεφάνφ συμπεφωνημένα ήθελον τύχει τής 
κυρώσεως τών εύρωπαϊκών δυνάμεων, τούτο 
αδύνατον έπϊ τοϋ παρόντος νά όρισθή· άλλά 
καί έπϊ τή ύποθέσει ότι τό πλεϊστον τών όρων 
έκείνων ήθελον τύχει τής κυρώσεως ταύτης, 
ή έκ τών προτέρων έπιφύλαζις δικαιιόματος 
τοιούτου πρός άποδοχήν ή μή άποδοχήν συ
ζητήσει»; έν συνεδρίω τών μεγάλων δυνά
μεων, αύτή καθ' έαυτήν τυγχάνει δι’ αύτό 
τούτο άντικείμενον σπουδαίων άντιρρήσεων. 
’Απλή έξέτασι; τής συνθήκη; ταύτη; καταδεί- 
κνυσιν αρκούντως τήν άνάγκην έν ή εύρέθη ή 
κυβέρνησι; τής άνάσσης, όπως μή άποδεχθή 
τήν έν εύρωπαϊκώ συνεδρίω μερικήν ή τμη
ματικήν έξέτασιν τών διατάξεων αύτής· έκα
στο; όρο; τής συνθήκης ταύτη; αποτελεί αλ
λοίωσή τής συνθήκης τοϋ 1856. Διά τής δη- 
λώσεω; τή; προσηρτημένης εί; τό πρώτον πρω
τόκολλου τής έν Λονδίνω τώ 1 87 1 συγκρο- 
τηθείσης συνδιασκέψεως τών μεγάλων δυνά
μεων, συμπεριλαμβανομένη; καί τή; Ρωσσία;, 
άνεγνωρίσθη ότι «Κυριωτάτην αρχήν τοϋ δι- 
εθνοϋ; δικαίου άποτελεϊ καί ή άνάγκη ίνα ού
δεμία δύναμι; δύνηται μόνη καί άφ’ έαυτής 
ν' άπομακρυνθή τών υποχρεώσεων συνθήκη;, 
ή νά τροποποιήσ-ρ τά έν αύτή καθοριζόμενα 
άνευ τη; συναινέσεω; τών συνυπογεγραμμέ- 
νων δυνάμεων, συναινέσεω;, ήτι; έπιτυγχά- 
νεται διά συμβιβασμού φιλικού».

Τούτων ούτω; έχόντων, αδύνατον καθίστα
ται τή κυβερνήσει τή; άνάσση; νά συναινέση 
εί; τήν παρά τήν έννοιαν τής δηλώσει»; ταύ
της καθυποβολήν εϊς τά; εύρωπαϊκάς δυνά- 
αει; άρθρων τινών ".ή; νέα; συνθήκης, απερ είσί 
τροποποίησες ύφισταμένων διά συνθηκών ύπο- 
χρεώσεων καί άπομακρύνονται τοϋ γράμματος 
τών συνθηκών τούτων. Ή συνθήκη αύτη έν 
γένει καί ή επήρεια ή έκ τοϋ συνδυασμού τών 
έν αύτή άναφερομένων όρων επί τών συμφε- 
ϊόντων τών συνυπογραψασών τήν παρισινήν 
συνθήκην δυνάμεων, σπουδαίως καί όριστικώς 
έπιβάλλουσι τήν άνάγκην τοϋ μή άποδεχθή- 
ναι συζήτησιν μέρους, καί ούχί τοϋ όλου, τών 
έν τή συνθήκη ταύτη καθοριζόμενων. Τό σπου- 
δαιότερον άποτέλεσμα τής έν λόγω συνθήκης
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ΊΙ ϊ. Ε άναγνώσει τό παρόν έγγραφον πρός 
τόν έπί τών εξωτερικών ύπουργόν .... καί 
ίώσει αύτώ άντίγραφον.

['Γπογ.] SAAISBOYPII.

ΤΑ ΚΑΤΑ ΜΙΘΡΙΑΛΤΙΙΧ.
(Συνέχεια- ίδε άριθ. 16).

Άλλ’έμμένων πάντοτε 4 Μιθριδάτη; εις τόν χατά 
Ρωμαίων σκοπόν, χαί μελετών νά έπαναλάβη τον 
αγώνα, έπί τοϋ παρόντος μετέβη ει; Βόσπορον χαί 
χατιστησεν έχε? τον υιόν αύτοΰ Μαχάρην βασιλέα, 
ύπέταξε δε χαί βαρβάρου; τινα; λαού;, πλήν τών 
άντιστάντων ’Αχαιών. ΈπανελΟών δέ, πρώτον 
έπεμψε πρεσβείαν εϊ; 'Ρώμην, έξαιτούμενο; την τών 
συνθηκών έπικύοωσιν- επειδή δέ ή σύγκλητο; διά 
τδν τότε τοΰ Σύλλα θάνατον Ολίγον εϊ; την πρε
σβείαν προσέσχεν, ό Μιθριδάτη;, μάλλον ευχαρι
στηθείς έπί τούτω, ήρξατο αύθι; πρδ; τδν σκοπδν 
νά ένεργή. Καί τδν μέν Ί ιγράνην έπεισε νά είσ- 
βάλη υπέρ αύτοΰ είς Καππαδοκίαν ,76 π. X.). 
αύτδς οέ συνάγων πανταχόθεν στρατούς χαί Οέλων 
νά προφυλαχθή άφ’ών πρότερον ίπαθεν, ώπλιζεν 
ήδη αύτούς καί έγύμναζε κατά τδν ρωμαϊκόν τρό
πον διά τών αύτομόλων τοΰ Φιμβρίου αξιωματικών 
χαί τών σταλέντων παρά τοΰ έπιτυχώς άπδ πολ
λοΰ διατηρούντο; έν 'Ισπανία την μαριανην ση
μαίαν περίφημου Σερτωρίου, ου την συμμαχίαν 
εΐχεν έγκαίρω; έπιζητήσας χατά τών έν Ρώμη 
κοινών έχθρών. Καί ηδη εΐχεν αυθι; συνηγμένους 
πεζών μέν καλώ; γεγυμνασμένων δώδεκα μυριάδα;, 
ιππέων δέ δεκαέξ χιλιάδα; καί νηα; τετρακόσια;. 
Καί δ'τε, τελεύτησα; Νικομήδης, ο τής Βιθυνία; 
βασιλεύ;, κατέλιπεν, ώς άλλοτε 4 Άτταλο;, κλη
ρονόμου; τοΰ έαυτοΰ βασιλείου τού; Ρωμαίους, ό 
ΜιΟριδάτης, ίνα αύτδς προχαταλάβη την Βιθυνίαν, 
πέμπει Ταξίλλην χαί Έρμοκράτην μετά ισχυρού 
στρατοΰ εις Παφλαγονίαν- οί δέ Ρωμαϊοι τότε 75 
π. X.) έκήρυξαν κατ'αύτοΰ πόλεμον, τδν τρίτον 
μιθριδατιχόν.

Άλλ’ τ,ριζον τότε περί τη; χατά ΜιΟριδάτου 
στρατηγίας έν 'Ρώμη οί ύπατοι Μ. Λύρήλιο; Κότ 
τας χαί Λεύκιο; Λουκουλλο;, ή δέ σύγκλητο; 
έπεμψεν εΐ; ’Ασίαν άμφοτέρου; 7·'ι π. X.), τω μέν 
Κόττα άναθεϊσα την διοίκησιν τή; ήδη ρωμαϊκή; 
Βιθυνία; καί τήν φύλαξιν τή; Προποντίδο;, τώ δέ 
Λουχούλλω την Κιλικίαν χαί τήν χατά ΜιΟριδάτου 
έςουσιαν. Ό δέ δραστήριο; ΜιΟριδάτης, εχων τήν 
Παφλαγονίαν, τδν μέν στρατηγόν αύτοΰ Διόφαντον 
έπεμψε μετά στρατοΰ πρδ; τήν Κ αππαδοχίαν, όπω; 
έμποδίζη τδν Λουχουλλον, αύτδ; δέ είσέβαλεν εί; 
Βιθυνίαν νίκησα; δέ τδν άνευ τοΰ Αουχούλλου 

έπιΟυμοΰντα νά νιχήση Κότταν καί τδν ύπδ τά; 
διχταγά; αυτοΰ 'Ρουτίλεον πολιορχεϊ τδν Κότταν 
έν Χαλκηδόνι, περί ήν χαί τδν ρωμαϊκόν στόλον 
ενίκησεν δ τοΰ ΜιΟριδάτου μετά μεγάλη; νηών καί 
άνδρών άπωλείας. Έπειτα, καταλιπών εις τήν 
τοΰ Κόττα πολιορκίαν στρατόν, έστράφη κατά τοΰ 
έπερχομένου Αουχούλλου. Τούτου δέ μάχην ού 
συνάπτοντος πρδς ύπερέχουσαν ούναμιν, άλλά μάλ
λον διά τής χρονοτριβής καί τής τών τροφίμων 
παρακωλύσεω; πολεμοΰντος, δ ΜιΟριδάτης έλΟών 
έπολιόρκησε τήν Κύζικον, ώ; έξ έφόδου κυριεύσων 
αυτήν. Άλλά τότε (73 π. X.) έπεφάνη αύτω χαί 
Λούχουλλος, οστις, έπί ορούς τινδ; ιδρυθεί;, ήπείλει 
τδν Μιθριδάτην καί τά εϊς τδν πολυάριθμον εκείνου 
στρατόν άναγκαϊα παρεχώλυεν. ’Επειδή δέ τών 
Κυζιχηνών άνδρείω; τάς έφόδου; άποκρουόντων, ή 
μέν πολιορκία προΰβαινεν εί; μήκος, τά δέ επιτή
δεια άεί μάλλον έσπάνιζον καί άμα ένέσκηψεν είς 
τδν στρατόν λοιμός, 4 ΜιΟριδάτης έπεμψεν εις Βι
θυνίαν τδ ιππικόν καί μέρος τοΰ πεζικού- άλλά 
πάλιν εύρέΟη ό Λούχουλλος έμπροσθεν, τήν τοΰ 
Ί’ονδάκου διάβασιν έμποδίζων μάχης δέ συναφθεί- 
σης, πολλοί μέν τών τοΰ ΜιΟριδάτου έπεσαν,πολλοί 
δέ έλήφΟησαν αιχμάλωτοι, έν οί; καί τδ πλεϊστον 
τοΰ ιππικού, οπερ εί; τδ στρατόπεδον αύτοΰ ήγα- 
γεν ό Λούκουλλο;. Καί ομω; 4 Μιθριδάτη; έπέμε- 
νεν εΐ; τήν τή; Κυζίχου πολιορκίαν, ένώ ό στρα
τηγό; αύτοΰ Ευμαχο; υπέτασσε Φρυγίαν. Κιλικίαν, 
ΙΙισιδίαν καί Ίσαυρίαν. Έν τούτοι; ομω;, έπειδή 
καί χειμών κατελάμβανε τδν Μιθριδάτην, καί ή 
πεϊνα καί ή νόσο; έν τώ στρατώ αύτοΰ έπετείνοντο, 
προσέτι δέ ήττήΟη ύπδ τοΰ λουκουλλείου παρά 
Τένεδον καί Λήμνον καί ό κατά ’Ιταλία; προορι
σμένος, ύπδ Σερτωριανών δέ ναυαρχουμενο; στολος 
αύτοΰ, άναθεί; εί; δύο αύτοΰ στρατηγού; ν’άγά- 
γωσι πεζή τδν στρατόν εί; Λάμψακον, αύτδ; με- 
τέβη διά θαλάσση; εί; ΙΙάριον. Άλλ’ό Λούκουλλο; 
τού; εϊ; Λάμψακον πορευομένου; διώξα; καί παρά 
τδν Ερανικόν μάχην συνάψα; τού; μέν άπέκτεινε, 
τού; δέ ήχυ,αλώτισε· τάδέ εί; Λάμψακον διαφυγοντα 
τοΰ στοατοΰ αύτοΰ λείψανα ό Μιθριδάτη; πεμψα; 
νήα; άπήγαγε μετά πάντων τών Λαμψακηνών. 
Έχ δέ Παρίου είς Νικομήδειαν μεταβάντα τδν 
Μιθριδάτην έσπευσαν νά πολιορκήσωσιν 4 Κόττα; 
καί κατόπιν 4 Τριάρι*;.  Άλλά τοΰ όωμαϊκοΰ στό 
λου μή προλαβόντος, έλευΟερω; έκεϊθεν άπελευσεν 
72 π.Χ.). Κατά τδν άπόπλουν όμως περιπεσών 

είς μεγάλην τρικυμίαν μόλις έσώθη ύπδ πειρατικού 
πλοίου ε·; ΊΙράκλειαν. άφοΰ τδ πλειότερον τοΰ 
στόλου αύτοΰ μέρος έναυάγησεν ή κατεβυθίσθη, έκ 
δέ Ήρακλεία; μετίβη είς Σινώπην κχί είς Άμεσόν 
τοΰ Πόντο ι.

Άλλά, χαίπερ ίσχυρώ; ύπδ τή; τύχη; 4 MtOpi- 
δάτης άντικοπτόμενος, ό'μω; ούτε τοΰ σκοπού άφί- 
στατο, ούτε τάς έλπίδα; άπέβαλλεν- άλλ’άσφαλίσα; 
έκ τών ένόντων τά φρούρια αύτοΰ καί ζητήσας νέας 
παρά τε τών Σκυθών καί τών άλλων υπηκόων δυ
νάμεις έπολέμει παρεμβ άλλων προσκόμματα τω 
Λουχούλλω, φθειρών τήν χώραν καί τά; τροφάς 
παρεμποδίζων. Τοΰ δέ Αουχούλλου είσβαλόντο; ήδη 
είς τδν Πόντον καί τήν Εύπατορίαν χαί Άμισδν 
πολιορχοΰντος, 4 Μιθριδάτη; συναγαγιίιν πάλιν πε 
ζού; μέν τετραχισμυρίους, ίππεϊς δέ περί τετραχι 
σχιλίους, άμα τώ έαρ· διέβη τδνΛύχον εί; άπάντη 
σιν τών Ρωμαίων, πρδ; ο-5; και τινα; συνεχροτησε 
μικρά; μάχας καί ιππομαχίαν έπιτυχή. ό'Οεν 4 Αού 
κουλλος ήναγκάσθη, καταλχβών ορεινήν τινα θέσιν. 
μόνον είς αψιμαχία; νά έρχηται. ’Επειδή δέόΛού- 
κουλλο; άποσπάσματα τοΰ στρατοΰ πέμπων μαχρο 
Οεν έχ τή; συμμάχου Καππαδοκία; τά; τροφάς έπο- 
ρίζετο, 4 δέ Μιθριδάτη; ίδια άποσπάσματα άντι 
πέμπων έπειράτο νά έμποδίζη αύτάς, έντεΰθεν 
συνέβησαν δύο μεριχαί μάχαι, έν αι; ήδη έπεχρά- 
τησαν οί 'Ρωμαίοι- οι δέ μιθριδατιχοί, κακώς απο 
φασίσαντε; νά προσβάλωσι τού; 'Ρωμαίου; έν τινι 
δυσχωρία όπου άχρηστον αυτοί; άπέβαινε τδ ιπ
πικόν, υπέστησαν μεγάλην φθοράν ταύτην δέ αμα 
μαθιον 4 λοιπό; τοΰ ΜιΟριδάτου στρατός, κατα- 
πλαγείς, έτράπη πάραυτα εΐ; φυγήν- καί αύτδ; 
δέ ό Μιθριδάτη;, καταλιπών τά Κχβηρα, όπου διε- 
χείμασεν, έφυγε κατεσπευσμένοι;, μόλις σωθείς άπδ 
τών διωκόντων ιππέων, οίτινες έτ, άπησαν εί; ήν 
ένέτυχον άργυρον καί χρυσόν φέρονταν ήμίονον είς 
Κόμανα τοΰ Πόντου, όθεν έπορευΟη πρδ; Τιγράνην 
τδν Αρμένιον (71 π. X.), τήν έχείνου Βοήθειαν 
έπιχαλεσάμενο;. Τότε έπεμψεν έχεϊΟεν τδν εύνοΰχον 
Βακχίδην καί έφόνευσε τά; έν Φχρνχκία γυναϊκα; 
αύτοΰ χαί άδελφάς, οπω; μή περιπί-ωσιν 
μαλωσίαν. Ό δέ Λούκουλλο; προχι··ρήσα; 
ριεύσχ; τά Κάβηρα καί τού; έκεϊ πολλούς

εί; αίχ- 
χαί χυ 
τοΰ Μι-

θριδάτου θησαυρούς, άφ'ου αύτδν δέν ήδυνήθη νά 
χαταλάβη, έπανήλθεν εΐ; τήν πολιορκίαν τή; Εύ- 
πατορία; χαί Άμισοΰ, τής ένεκα τοΰ ύπερασπίζον- 
το; αύτήν Καλλιμάχου μάλλον άν-ισχούση; παρά 
τάς λοιπάς τοΰ Πόντου πόλεις. Άφ’ου δέ διά 
πολιορκίας, ή καί δι’ εκούσιας πα: ιδόσεως, ύπέ- 
ταξε τάς ποντικά; πόλεις καί τά φι-ύρια, έκήρυξε 
τδν Πόντον (70 π. X.) ρωμαϊκήν έπαρχίχν. Τότε 
οέ καί Μαχάρης ό τοΰ ΜιΟριδάτου άνάξιο; υίδς, 
πέμψας έκ Βοσπόρου τω Λουχούλλω στέφανον άπδ 
χιλίων χρυσών, συνέθετο φιλίαν κχί συμμαχίαν 
πρδ; 'Ρωμαίου; κατά τοΰ ίδιου πατρός. σφοδρά έπί 
τουτω λυπηθέντο; καί άγανακτήσα <τος.

*0 δέ φυγάς έν Αρμενία ήδη ύπέρ τδ έτο; δια-

τρίβων Μιθριδάτη; ήξιοΰτο μέν βασιλική; περί - 
ποιήσεω;, άλλ’ εΐσέτι δέν έγίνετο δεκτός ένώπιον 
τοΰ Τιγράνου, οστις ύπόπτω;. ώς είκάζουσι. διε - 
τε'θη πρδ; Μιθριδάτην, καί διότι ευτυχών άλλοτε 
ουτος άνέλαβε τδν τίτλον βασιλεύ; βασιλέων, ουτι- 
νο; άντεποιοΰντο μόνοι οί τή; Αρμενία; βασιλείς, 
χαί διότι 4 Τιγράνη; άπέδιδεν εί; τοΰ ΜιΟριδάτου 
εισηγήσεις τήν τοΰ νέου Τιγράνου τοΰ υίοΰ αύτοΰ 
έπχνάστασιν. “Οτε όμως ό Λούκουλλο; έπεμψε τον 
Άππιον Κλάδ-.ον έξαιτοΰντα παρά Τιγράνου τδν 
Μιθριδάτην καί άπειλοΰντα πόλεμον, άν μή έχδώ- 
ση. 4 Τιγράνη;, άπορ'ρίψα; μετ'άγανακτήσεω; τήν 

έκδόσεω; άνδρδ; συγγενούς χαί βασιλέω; αίτη- 
προσεχάλεσε τδν Μιθριδάτην ένώπιον αύτοΰ 
λησμόνησα; τά παρελθόντα, άνέλαβε τήν 

καί ήρξατο ήδη. εί καίπάρω- 
σπουδαίως, όπως πολε- 
Άλλ' 4 Λούχουλλος έχ- 

Άμισδν καί τήν Σινώπην καί 
καί 4 Κόττα; κυ - 

έφθειρε τδν ΊΙράκλειαν, στρατεύει καί κατά

περί 
σιν, 
καί, 
προστασίαν αύτοΰ, 
ρα, νά παρασχευάζηται 
μήση πρδς 'Ρωμαίους, 
πολιορχήσας τήν ’ 
διατάξας τά τής Άσία;, έν ω 
ριεύσας ί _ ,
Τιγράνου πρδ; τά μεσημβρινά τής Αρμενίας. Διαβά; 
οέ τδν Εύφράτην χαί τδν 'Γίγριν συγχροτεϊ μάχην 
πρδς Τιγράνην, άνοήτως είς τδ πλήθος τοΰ πεζι
κού καί ιππικού αύτοΰ πεποιθότα, χαταφρονήσαντα 
δέ τών σωτηρίων τοΰ ΜιΟριδάτου συμβουλών, νά 
χρονοτριβή άποφευγων τήν μάχη». Ό Λουκουλλο; 
λοιπόν τρεψάμενο; αύτδν καί πολύ πλήθος τοΰ 
άεμενίου στρατοΰ έν τή διιύξε. άποκτεινας, εκυ- 
ρίευσε διά πολιορκία; χαί τήν πρωτεύουσαν αύτοΰ 
Τιγρανόχερτα χαί πάντα; τού; έν αύτή θησαυρού; 
έλαφυραγώγησεν (69 π. X.). Ό δέ Μιθρεδάτη;, 
ό'στι; δέν παρευρέθη, έπειδή ποτέ δέν προσεδόχα 
οτι 4 συνήθω; βραδύνων Λούχουλλος τοσοΰτον τα
χέως έμελλε τότε νά συνάψη μάχην, άπατήσας 
τδν Τιγράνην, ήδη φεύγοντα καί άπηλπισμένον, 
ένέβαλεν αύτώ θάρρος καί προύτρεψεν είς γενναίαν 
τής ιδίας επικράτειας ύπεράσπισιν, έν ω αύτδς πχ- 
ρεσχευάζετο νά είσβάλη εϊς τδν Πόντον πρδς άν- 
τιπερισπασμόν. Άφ’ ου δέ Τιγράνης κχί Μιθρι- 
δάτης χατά τδν χειμώνα προσεχάλεσαν είς μάτην 
σύμμαχον αύτών τδν βασιλέα τών Πάρθων κατά 
τοΰ κοινού τής Άσία; εχθρού, συναγαγόντες έβδο- 
μήκοντα χιλιάδα; πεζών καί τριάκοντα καί πέντε 
ιππέων κατέλαβον θέσιν έπιτηδείαν μεταξύ 'Γαύ
ρου. Ό δέ Λούχουλλος έλθιον καί πειραθείς πολ
λάκις νά έξαγάγτ, αύτού; έχεϊθιν. ώς ούδέν χατώρ- 
θωσεν, έτράπη έπί τήν προσφιλή τώ Τιγράνη 
πρωτεύουσαν Άρτάξατα’ τότε δ Τιγράνη; έσπευ- 
σεν έμποδίσαι αύτώ τήν τοΰ Αρσενίου διάβασιν. 
’Εντεύθεν μάχη; συνχροτηθείση;. ένίκησχν πάλιν 
οί 'Ρωμαϊοι, οί δέ Αρμένιοι, μετά τών βασιλέων

I
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φεύγοντες, πολλοί μεν έφονεύθησαν, πολλοί δε καϊ 
έζωγρήθησαν (68 π. X.). Κατ’ ευτυχίαν όμως 
Τιγράνου καϊ Μιθριδάτου, ένώ δ Λούκουλλος προσε- 
δόχα να έκπολιορκήσνι τά Άρτάξατα, έκ τής κα
τακραυγής τοϋ έντήύυχρα’Αρμενίγ. κκκοπαθοϋντος 
και ύπδ τών εχθρών αύτοΰ ε'ρεθιζομενου στρατοϋ 
ήναγκάσθη νά χαταβή εις Μεσοποταμίαν, ένθα 
προσβαλών έξεπολιόρκησε Χίσιβιν τής ύπδ Τιγρά- 
νην Μεσοποταμίας, μετά ΐσχυράν άντίστασιν Καλ 
λιμάχου. τοΰ άλλοτε ύπερασπιστοΰ τής Άμισοϋ.

Μετά τήν παρά τδν Άρσανίαν ήτταν πας άλ
λος ήθελε καταβληθή’ άλλ’ δ ακατάβλητος Μι- 
θριδάτης μετά μεγίστης δραστηριότητος συνάγει 
στρατδν νέον οικείων τε καί ’Αρμενίων κα: έλθών 
είς Πόντον προσβάλλει καί καταστρέφει τδν έκεϊ 
δ:ο:κοΰντα ’ Αυριανόν Φάβιον- κα': δευτέραν δέ σύνα
ψα; πρδς τδν είς επικουρίαν τοΰ Φαβίου σπεύσαντα 
Τριάριον μείζονα μάχην, ένή κα': αύτδς Γδ Μιθρι- 
δάτης μικροΰ οεϊν έοολοφονεΐτο ύπδ 'Ρωμαίου, επί
τηδες αναμιχθέντος τοΐς περ'ι τδν βασιλέα καί 
δεινόν είς τδν μηρόν αΰτοΰ τραύμα έπενεγχόντο;, 
κυριεύει τδ τοΰ Τριαριού στρατόπεδον κα':, έκδιώξα; 
τούς 'Ρωμαίους, πάσαν ανακτάται την αύτοΰ έπ: 
κράτειαν κα': μέρος τής Καππαδοκίας (67 π. X.). 
Συγχρόνως δέ και Τιγράνης, κατακλείσας είς τ: 
φρούριον τδν έν ’Αρμενία δ:ο:κοΰντκ 'ΡωμαΤον Λ. 
Φάννιον, άνέλαβε τήν "Αρμενίαν, ώς άπαχθέντος 
έκεϊθεν ύπδ Λουκούλλου τοΰ στρατοϋ, Άπήγαγε 
δέ είς τήν μικράν ’Ασίαν τδν στρατδν δ Λούχουλ- 
λος, διότι άπειθοϋντε; ηρνοΰντο ν' ακολουθήσωσιν 
αΰτώ εις Ον τότε έσπευδε κατά τοΰ Αρμενίου πό
λεμον. όπως εμποδίσ-ρ νέαν τοΰ Τιγράνου και τοΰ 
Μιθριδάτου ένωσιν πρδ πάντων δέ ήναντιοΰντο ο> 
αει απειθείς κα: φιλοτάραχοι Φιμβριανο'ι, άπαι 
τοΰντες ώς ήδη τοΰ χρόνου τής στρατιωτικής αύ 
τών υπηρεσίας παρελθόντος, νά έπανέλθωσιν είς 
'Ρώμην αλλά πλήν τούτων άντέπρασσον τώ Λου- 
χούλλω συστηματικώ; κα: παρά τώ στρατώ δια 
βάλλοντες κα': εις 'Ρώμην γράφοντες, ό’τι έκ τ,ιλαο- 
χίας κα'ι φιλοπλουτία; παρέτεινε τδν πόλεμον, ο1 
έπ'ι τής Ασίας άσπλαγχνο·. έκ 'Ρώμης τοκογλύ
φοι, διότι περιέστειλε τήν πλεονεξίαν αΰτών διά 
φιλανθρώπων διατάξεων καί τάς αφόρητα έξ αΰτών 
πασχοΰσας έπαρχίας άνεκούφισεν. “Οθεν άφίχετο 
διάδοχος τοΰ Λουκούλλου, πριν ούτος δυνηθή νά 
έκδιώξη τουλάχιστον τδν Μιθριδάτην, δ Πομπήϊος, 
ήδη μέν δνομαστδς κα'ι δι’ άλλας αύτοΰ νίκας κα': 
δια τήν καταστροφήν τών πειρατών τής Κιλικίας, 
έχων οέ άπεριόριστον έκ τοΰ Μανελίου νόμου πλη
ρεξουσιότητα κατά τε γήν κα'ι θάλασσαν, δστις 
προσεχάλεσεν ήδη περ'ι έαυτδν είς Γαλατίαν πάν
τα; τους στρατούς κα'ι τούς άρχοντας καϊ ηγεμό

νας τών υπηκόων και συμμάχων καί μετεκίνει 
άτινα δ Λούκουλλος είχε διατάξας. ’Εν Γαλατία 
λοιπόν κα'ι δ Λούκουλλος ήλθε μετά τοΰ ΠΟμ- 
πηίου είς συνέντευξιν- άλλ’ έν αΰτή δυοαρεστηθέν- 
τες αμοιβαίοι; καί άποκαλέσαντες ό μέν Λούκουλ
λος τδν Πομπήϊον φιλόοοξον, ώς ζητήσαντα στρα
τηγίαν πολέμου, ήδη τετελειωμένου, ό 5έ Πομπήϊος 
τδν ϊούκουλλον πλεονέκτην, ώς έκ τών πολέμων 
χρηματιζόμενον, διέστησαν. Τοΰ δέ Πομπηΐου εΰ- 
θυς προκηρυξαντος μηδε'ις τοΰ λοιποΰ νά υπάκουη 
εϊς τδν Λούκουλλον, δ στρατός έγκατέλιπεν αυτόν 
δ δέ, είς 'Ρώμην μετά τών καταλειφθέντων αΰτώ 
ολίγων στρατιωτών έπανελθών, ήξιώθη μέν θριάμ
βου, δ'μως πλήρης αηδίας πρδς τά πολιτικά άπε- 
σύρθη αΰτών χα'ι έτράπη εϊς τδν κατ’ Επίκουρον 
απολαυστικόν βίον, Λουκούλλειου άπ’αΰτοΰ προσα- 
γορευθέντα.

'Ο δέ Μιθριδάτης. περ'ι τήν ύπόταξιν τοΰ άπο- 
στάντος υίοΰ αΰτοΰ, τότε άσχολούμενος. έπεμψεν 
έρωτών τδν Πομπήϊον έπ'ι τίσιν δ'ροις ήδύνατο νά 
τύχη παρά τών 'Ρωμαίων ειρήνη;· άλλά τοΰ Πομ- 
πηιου άποκριναμένου, άν παραδώσν; εαυτόν εις τήν 
διάκρισιν τοΰ ρωμαϊκού δήμου, δ Μιθριδάτης ειδεν 
οτι απαραίτητος άνάγκη καθίστατο αΰτώ μέχρι 
τελευταίας πνοής πρδς 'Ρωμαίους νά πολεμή και 
μέχρι τελευταίας πνοής τφόντι και έπολέμησε. 
Καίπερ δέ τότε ίσας περίπου δυνάμεις έχων πρδς 
τδν Πομπήϊον, μάχην μέν δέν διεκύβευσεν, ώπι- 
σθοπό ρει δέ πρδς τήν ’Αρμενίαν καιροφυλακτών, 
έπχκολουθοΰντος κα'ι τοΰ Πομπηΐου μετά οΰχϊ 
έλάσσονος περισκεψεως. Έν δέ τή δπισθοπορήσει 
ταυτη δ Μιθριδάτης, ένώ έστρατοπέδευεν έπ'ι όρους 
τής Αρμενίας δχυροΰ, κατέλιπεν αΰτδ ώς άνυδρον- 
άλλ’ δ Πομπήϊος εΰθύς καταλαβών έκ τής χλόης 
συνήγαγεν όρθώς τήν έν αΰτώ υ’παρξιν ύ'δατος, καί 
τωόντι δρύξας φρέατα ευρεν άφθονου. "Επειτα στή- 
σας ένέδραν προσέβαλεν έξαίφνης κα'ι κατέστρεψε τδ 
πλεϊστον τοΰ τοσοΰτο χρησιμευσαντος τώ Μιθριδά- 
τη ίππικοΰ, ι’οστε τοΰ λοιποΰ οί μέν ’Ρωμαίοι 
ασφαλώς τά αναγκαία να πορίζωνται, τώ δέ Μι- 
θριδάτη πανταχοθεν ταΰτα νά έμποδίζωσιν- άλλά 
κα'ι τολμηροτερον ηδη έπετίθεντο οί 'Ρωμαίοι, και 
σχεδόν περιέχλεισαν αΰτδν έπ'ι ήμέρας τεσσαρά
κοντα χα'ι πέντε. Ό Μιθριδάτης λοιπόν ήναγκάσθη 
ν’άναχωρήσ·^ νυκτδ; χα'ι άφε'ις άνημμένα τά πυρά 
ελαθε τδν Πομπήϊον. Τήν έπαυριον δ'μως δ Πομ
πήϊος έδιωχεν αλλ'δ Μιθριδάτης, όχυρούμενο; κα
τά τήν ήμέραν έν τώ στρατοπέδω, έβάδιζε μόνον 
τήν νύκτα· Ό Ιίομπήϊος, οΰ δυνάμενος τήν ήμέ
ραν. άπεφάσισε νά προιβάλη αΰτδν διά νυχτδς, 
κα’ι έπειδή διά κατασκόπων έγίνωσκεν δ'τι διηυθΰ- 
νετο είς τον Ε ϊφράτην, σπευσας χα’ι αΰτδς έχεϊσε 

δι’άλλη; δδοΰ, προχατέλαβεν έπιτηδείαν θέσιν. Κα- 
τεπλάγησαν οί περί τδν Μιθριδάτην χα'ι ύπδ φόβου 
έκυριεύθησαν, ώς ηχούσαν έξαίφνης τάς πολεμιχάς 
τών 'Ρωμαίων σάλπιγγα; σαλπιζούσα; έφοδον, και 
τήν σύγχρονον παντδς τοΰ στρατού κραυγήν, χα’ι 
ε’δον πρώτον βέλη παντός είδους βαλλόμενα άπρος- 
δοχήτως έπ’αΰτούς, κα'ι έπειτα χα'ι αΰτούς τους 
'Ρωμαίους έπιόντας έν τάξει χα'ι, ώς ήτο επόμενον, 
ένέπεσαν είς σύγχυσιν καί αταξίαν. Έπειδή · δέ 
προσέτι ή σελήνη όπισθεν τών 'Ρωμαίων άνατέλ- 
λουσα ηυξανε τήν oxtav αΰτών κα'ι έξηπάτα τούς 
μιθριδατικούς, ούτοι έν τή νυκτομαχια έχείνη ολί
γον άντισχόντες έτράπησαν εϊς φυγήν κα': διεσκεδά 
σθησαν, άφ'ού άπέβαλον ύπέρ τούς μυρίους έν τή 
φυγή νεκρούς καί ίσους αιχμαλώτους (66 π. X.). 
Έν τή μάχη έκεινη χατεστράφη τδ τοΰ Πόντου 
βασιλείαν, έχει δέ χα: δ Πομπήϊος ύστερον, προς 
διαιώνισιν τής αύτοΰ νίκη;, έχτισε τήν ΰπδ 'Ρω 
μαίων οίκισθεΐσαν Νιχόπολιν.

Κατά τήν δλεθρίαν έκείνην νύχτα δ Μιθριδάτης. 
μόλις διά μέσου τών Ρωμαίων φυγήν μετά 860 
ιππέων παρεπομένων, συνήντησε κατ' ευτυχίαν 
τρισχιλίους άνδρα;, ερχομένους νά προστεθώσιν εί; 
τδν στρατδν αύτοΰ. Τούτου; παραλαβών ήλθε πρώ
τον εί; Σινοριαν, οχυρόν χατά τά όρια τής μεγά
λη; 'Αρμενίας χωρίον, όπου ειχεν αποτεθειμένα 
χρήματα και βασιλικά κειμήλια- κα'ι έκ τούτων 
άφ’ ού τά μέν πλεΐστα διέδωκεν εϊς τούς τότε τή; 
δυστυχία; αύτοΰ χοινωνούς, τά δέ λοιπά έλαβεν 
αΰτδ;, έπορεύετο έπειτα, δ'πως είσέλθη εί; τήν 
μεγάλην Αρμενίαν άγγελο; τής συμφοράς αΰτοΰ 
εις τδν Τιγράνην. Άλλ’ έπειδή έκεΐνος, τεταπει 
νωμένος έκ τών ήττών και έκ τή; είσηγήσει τοΰ 
Μιθριδάτου, ώς ύπώπτευεν, έπαναστάσεως τοΰ 
ίδιου υίοΰ, και έχων σκοπόν νά έλθη ει; ειρήνην 
πρδς τούς Ρωμαίους, συνέλαβε τούς σταλέντας πρδ; 
αίτησιν άδειας, ϊπω; είσέλθν, είς τήν έκείνου επι
κράτειαν, έπεκήρυξε δέ κα'ι χρήματα κατά τοΰ Μι 
θριδάτου. δ Μιθριδάτης άπεφάσισε νά μεταβή εί; 
την πίστην αύτώ Κολχίδα, κα'ι έκεϊθεν διά ξηρά;, 
ώς τών Ρωμαίων θαλασσοκρατούντων, ει; τδν Κ’.μ- 
μεριον Βόσπορον. 'Όθεν παραυείύας τάς πηγάς τοΰ 
Εΰφράτου καί άποκρούσα; τού; πειραθέντας νά έμ- 
ποδίσωσιν αΰτδν Ίβηρας, άφίχετο εί; Κολχίδα κα'ι 
παρεχείμασεν έν Διοσχουριάδι, περ'ι τών έφεξής 
πρακτέων βουλευόμενος.

“Αμα δέ τώ έαρι άρχομένω έχινήθη (65 π. X.) 
μετά τοΰ υπολοίπου στρατοϋ έπ'ι τον Βόσπορον, 
πρδ; τήν τοΰ άποστάντο; Μαχάρου τιμωρίαν, μεθ' 

είχε κατά νοΰν παραλαβώ' τούς Σκύθχς, τούς 
Θράκας κα'ι πά/τας τού; χαθ οδόν βαρβάρου; και 
οιαβάς τά; Άλπεις νά κινήση είς έπανάστασιν 

τούς πρδς τά βόρεια τής ’Ιταλίας Γαλάτας καί νά 
προσβάλν; τούς 'Ρωμαίους ε’ν αΰτή τή Ίταλίφ. 
Έν τοιαύτη δ’έλπίοι μετ'άκαταβλήτου καρτερίας 
και ύπομονής έπορεύετο. Διήλθε την χώραν τών 
Ηνιόχων ώς φίλος, προσέβαλε τδν παρακείμενον 
άγριον τών Αχαιών λαόν άντιστάντα, κα'ι έτυχε 
φιλόξενου υποδοχή; παρά τοΐς Οαυμάζουσιν αΰτδν 
Μαιώταις, παρ’ οίς καί έπί τινα χρόνον άγνωστος 
τοΐς 'Ρωμαίοις διέτριψεν. Ό δέ Πομπήϊος, άφ’ ου 
δι’Άλβανών κα'ι Ίβήρων, οΰ; ένίκησε, κα'ι διά 
τοΰ Καυκάσου έδιωξε τδν Μιθριδάτην, ώς οΰδέν 
περ'ι αΰτοΰ ήκουεν, ύποθε'ις ότι άπέθανε, χαίρειν 
είπων αΰτώ. έπανήλθεν άπδ Φάσιοος εί; την μι 
κράν ’Αρμενίαν κα'ι εί; Πόντον χα'ι ύπέταξεν εϊτι 
ύπολοιπον έμεινεν έν δέ Άμισώ διεταξε τά τή; 
’.Ασία; χα': άπεφάσισε τά περ'ι ηγεμόνων τών δια
φόρων αΰτής χωρών κα'ι βασιλέων. Έπειτα οέ 
στρατεύσας κα'ι άναγκάσα; είς ειρήνην Τιγςάνην, 
μόλις άπήλθε πολεμήσων είς τήν άπώτερον Συρίαν 
κχί Ίουδαίαν, κα'ι ήγγέλθη αΰτώ δ Μιθριδάτης 
μετά πολλοΰ στρατοϋ πορευόμενο; έπϊ τδν υίδν αύ
τοΰ Μαχάρην. Τώ όντι δέ ό Μιθριδάτης, πϊν προς- 
κομμά ύπερβάς, άφίχετο εϊς Βόσπορον, καϊ, ότε 
ήδη έγένετο κύριος πάση; τής Χερσονήσου, δ Μα- 
χάρη; φοβούμενος τήν άμείλιχτον τοΰ πατρό; ορ
γήν, διότι άλλοτε συνέθετο φιλ-αν χαί συμμαχιαν 
πρδς Λούκουλλον καϊ 'Ρωμαίους, έφόνευσεν εαυτόν. 
'() δέ Μιθριδάτης χαϊ τδ Παντικάπαιον χυριεύσας 
φονεύει έν όψει τή; γυναικδ; αύτοΰ Στρατονίκη; 
χα'ι άλλον υίδν τδν έξ αΰτής γενόμενον αύτώ Ει 
ιάρην, όπως έχδιχηθή, διότι ή Στρατονίκη, έπι- 
τραπεϊσχ παρ’ αΰτοΰ τήν φυλακήν ίσχυροΰ τινο; 
φρουρίου πλησίον τή; 'Αρμενία; μετά τών έν αυτώ 
θησαυρών, παρέδωκεν αΰτδ τώ Πομπηΐω, όπω; 
σώσν) τδν υίδν αυτής.

'ΊΙδη δέ κάτοχος ών παντδς τοΰ βοσπορείου κρά
τους σπουδαίως έν Παντιχαπαίω έσχέπτετο κα: 
παοεικενάζετο στοατολογών, χατασχευάζων όπλα 
καϊ φορολογών επαχθώ;, όπ<·>; έχτελέσ-ρ, ώ; άλ
λο; Αννίβας, τδ άρχαΐον αύτοΰ βούλευμα, τοΰτε- 
στι στρατηλατήστ, έκεϊθεν διά ξηρά; χατα τή; 
’Ιταλίας, δ'περ τοσοΰτον μάλλον ύπελάμβανε κα
τορθωτόν, χαθ’όσον οΰ μόνον Σκύθαι καϊ Θράκες, 
άλλά καϊ οί πεοϊ τδν Ίστρον χαϊ οί κατά τά βό
ρεια τή; "Ιταλία; Γαλάται προθύμω; έπϊ χρυσώ 
καϊ έφ' αρπαγή ήθελον υποστηρίξει αΰτδν, και 
καθ' όσον τδ τοϋ συμμαχικού πολέμου πΰρ οεν ητο 
άκόμη έν 'Ιταλία άπεσβεσμένον. Άλλ' ή μεγάλη 
αύ'τη χαϊ παράβολο; χα'ι πολύμοχθος έπιχειρησις, 
γνωστή είς τον στρατδν γενομενη, πάντα; κατε- 
πληξε. γενική δέ άνά πάντα τδν στρατδν εξηπλωθη 
δυσαρέσκεια, κατακραυγή καϊ άπείθεια. ΙΙρώτος
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τών αξιωματικών αύτοΰ δ Κάστωρ άπε'στησε την 
Φαναγόρειαν· τούτου δέ τδ παράδειγμα και άλλοι 
έμιμήθησαν. Άλλ' ό άκαμπτο; Μιθριδάτη; όρων 
ό’τι δια τοιούτου στρατοΰ δεν ήδύνατο νά έκτεζ.εση 
έπιχείρημα, οπερ ήλπιζεν οτι έμελλε Λ περιάψη 
εΐ; τδ γήρα; αύτοΰ κλέος αθάνατον, όίστε ώ; βα 
σιλεύ;, άλλά μή τεταπεινωμε'νο; ν’άποθάντ,, έπεμ- 
πε δι’ευνούχων τά; θυγατέρα; αύτοΰ πρδ; γάμον 
τοϊ; έκεϊ σκυθικοϊς άρχηγο';, πρδ; ού; άπδ πολ
λοΰ διετήρει σχέσεις, έλπίζων διά τή; συγγένεια; 
πιστήν παρ’ έκείνων συμμαχίαν και πρόθυμόν συν
δρομήν εΐ; τήν μελετωμένην εκστρατείαν Άλλ" οί 
συνοδεύοντε; στρατιώται κτείναντε; καθ’ οδόν τού; 
ευνούχου;, άπήγαγον τά; κόρα; πρδ; ΓΙομπήϊον. 
Άλλ’ δ'.τι καιρίω; έτρ κυμάτισε ν αύτδν ήτον οτι 
άνεκάλυψεν ά προσδοκήσω;, ό'τι και αύτδ; δ φίλ- 
τατο; αύτοΰ υίδς, κα'ι παρ’ αύτοΰ διάδοχο; προω-
ρισμένο; Φαρνάκη;, συνώμοσεν ήδη άτίμω; κατά 
τοΰ πατρδ;, έλπίζων άνοήτως, δ’τι οί 'Ρωμαίοι ή- 
βελον άποδώσει αύτώ τδν Ποντον.

(°Επεται τδ τέλος).

ΙΙΕΡΙ ΚΟΡΧΗΑΙΟΥ.
'Έκ τών τοΰ Bangel).

Υπήρξε καιρό; καθ’ 3ν δ Άσχύλος, ό Σοφο
κλή;, ό Ευριπίδη; κα'ι αύτδ; έτι ό Αριστοφάνη; 
ήσαν. εί μή τολμηρόν είπεϊν, οί καθηγηταί τοΰ 
δικαίου καί τής ήΟική; ε’ν Έλλάδι- εξαίσιου ήν 
τότε θέαμα τδ βλέπε-.ν έν τοϊ; άμφιθεάτροις του; 
άνδρα; εκείνου;, έχοντας βόλον μέν τον κυανοΰν 
ουρανόν, ορίζοντα δέ τά κυανόλευκα τοΰ ήχήεντο; 
πόντου κύματα νά έξελισσωσιν ενώπιον ακροατών 
’Αθηναίων, ΚορινΟίων ή Άργείων τά; μεγάλα; 
παραδόσεις και τούς ηρωικούς τής πατρίους μύ
θους. Θαυμάσιου ήν έπίσης τδ άκουειν τή; αρι- 
στοφανική; κωμωδία; τούς κωδωνίσκου;· αλλά τδ 
ιζέγιστον τών θαυμάσιων έκείνων ήν ή ελευθερία, 
ενιαία, άκρατο;, άπόλυτο;, ήν τδ θέατρου έχαιρεν 
εΐ; τδν ποιητήν έπετρέπετο τότε οϊανδήποτε νά 
έκφέρη γνώμην γινώσκετε δέ υμείς οι ακουοντε; 
μου μέχρι τίνος έξικνεϊτο τοΰ κυριάρχου τών ’Α
θηνών λαοΰ ή ανοχή· αύτδ; ό άπόλυτο; κύριο;, 
αύτδ; ό πάντα δυνάμε/ο; δήμο; ήνείχετο νά 
•χλευάζηται ύπδ τοΰ άριστοκρατικοΰ Άριστοφά- 
νου;, καί τί λέγω ; νά διασύρηται. νά κατασπα- 
ράσσηται έκ τών λσιδοροιών αύτοΰ- ό κυρίαρχο; 
ουτο; δήμο; ήνείχετο ύπό τδ ψευδώνυμον καί τό 
προσωπείου τοΰ Κλέωνο; νά προειδοποιήται υπό 
τοΰ Άριστοφάνου; περί μια; άληδείας. ήν συνιστώ 
ύμΐν, ώ προσφιλείς συμπολϊται, ών τήν προσοχήν 
προσελκύω σήμερον. JI αλήθεια δέ αυτή, ήτι; έκ 

τή; συνηδείσεως τήν έμής έκπηδα, είναι ή εξής· 
οτι δηλαδή ή μέν δημοκρατία είναι ιερά, είναι 
τή; προόδου ή όδδς, ένώ ή δημαγωγία έξ έναντίας 
είναι ή πρδ; τήν άπόλυτον εξουσίαν άγουσα 
λεωφόρος.

Παρ’ ήμϊν, παρά το'ς νεωτεροι; τολμώ είπεϊν 
οτι ό δραματικός ποιητής φέρει φορτίου ψυχών, 
γινώσκετε τί εΐσιν ή τί όφείλουσι τουλάχιστον 
είναι οί καλλιτέχναι ; Οί έκδικηταί, οί πνευ
ματικοί τοΰ παοαβιασθέντο; καί θυσιασθέντο; 
δικαίου- ούδέποτε όφείλουσι νά κλίνωσι κεφαλήν 
πρδ τή; έπιτυχίας, ούδέτοτε νά κολακευωσι τήν 
ακόλαστον δόξαν θριαμβεΰουσαν, άλλ’ έξεναντία; 
γονοπετεϊς, περιεσκεμμενοι καί εύλαβεϊς νά προσ- 
βλέπωσι τήν ήτταν τών καρτεροψύχων άνδρών, 
τών άγαδών ανθρώπων.

Όποιο; λοιπόν είναι ό χαρακτήρ τών τοΰ Κορ- 
νηλίου τραγωδιών; Ποια τις είναι ή διδασκαλία, 
έάν έπιτρέπητε τήν λέξιν, ήν έκ τή; διαλέξεω; 
τή; εσπέρα; ταύτης, δφείλομεν νά πορισθώμεν ;

Ό Κορνήλιο; διδάσκει ήμαςέν μέν τώ Ό ρ α τ ί ω 
τδ τής πατρίδο; καλόν άντ'ι πάση; θυσία; να επι- 
διώκωμεν, έν δέ τώ Σίδη πρδ τοΰ βωμού τοΰ 
καθήκοντο; τά ίδια νά θυσιάζωμεν πάθη- έν τώ 
Κ ίννα νά σφαγιάζωμεν τήν πορνικήν εκείνην αισ
χρότητα ήν π ο λ ι τ ι κ δ ν λ ό γ ο ν καλοΰβιν, ύπερ 
τή; παρθενική; έκείνη; άρετής, ήν έπιείκειαν ονο- 
μάζουσι- διδάσκει ήμά; έν μέν τώ Πολυευκτω 
ν'άνατςέπωμεν τών ύευδών θεών τά είδωλα, έν δέ 
τώ ΙΙομπηίω μετ' άκραδέντου πίστεω; είς τά 
κοινά συμφέροντα, καί ήττηθέντα πρδς ώραν, νά 
προσκολλώμεθα καί έν τώ Σερτορίω διδάσκει 
ήμϊν τήν άμετάπτωτου πρδ; τήν ρωμαϊκήν έλευ- 
Οερίαν έμπιστοσίνην. Τίς δέ ή διδασκαλία, ήτις έκ 
τοΰ διαλόγου τούτου δέον νά έκπηδήση ; Α! Το 
κατ’έμέ, πρδ πολλοΰ έγώ εντρυφώ άπογευόμενο; 
τή; πλήρους πιρίας άμα καί ήδύτητος διδασκα
λίας. τής εξής. Γαλλία καί Ευρώπη! άμφότεραι 
άνάγκην ήρωϊσμοΰ έχετε. Τδ θέατρον τοΰ Κορνη- 
λίου είναι ιδίως ή σχολή τοΰ ήρωϊσμοΰ έκείνου , Ον 
λιθόκολλαν τών έθνών άποκαλώ. Τά μεγάλα πάθη 
συνενοΰσιν. ένώ τά μικρά διασπαράσσουσιν- έπιθυ- 
μεϊτε νά έναγκαλισθήτε άλλήλας συμφιλούμεναι έν 
τώ ίδεώδει καλώ καί τώ φωτί, ή θελετε ακόμη 
νά διαβιώτε έν τή άμαθεία. τή οργή. τήδιχονοία, 
τοϊ; σπαραγμό'; τιών πολιτικών άχθών ; ’Ιδού το 
ζήτημα προκείμενον. Τδ κατ' έμέ, ή έκλογή μου 
έγένετο- πανταχοΰ, ένθα ήρωϊσμδ; αναφαίνεται, 
στρέφομαι προσαγορεύων αύτδν, ώ; άνατέλλοντα 
τή; συνειδήσεω; ήλιον Συνεννοηθώμεν ομω;· τδν 
ήρωϊσμδν πασαι τής κοινωνία; αι τάξει; άσκοΰσι 
καί κατά πάσαν μάλιστα ώραν, ούδέ είναι ουτος 

τδ μονοπωλίου τών ηρώων μόνων τή; ιστορία; 
καί τή; εποποιία;· άνθρωποι τοΰ λαοΰ καί ήμεϊ; 
πρδ πάντων αί άκροαζόμεναι γυναίκες, ύμεϊς καθ’ 
έκάστην τοΰ βίου ώραν έχετε άνάγκην νά δεικνύητε 
ήρωϊσμδν, νά καθυποβάλλησθε είς θυσίαν σύ ό έν 
ίδρώτι τοΰ προσώπου σου κερδαίνων τδν άρτον, 
ύμεϊς οί έν τώ άούτώ τής οικιακής εστία; άμυθή- 
του; έγκρύπτοντε; θλίψεις, μάθετε ό’τι ό ήρωϊσμδ; 
είναι τδ κοινόν άγαθδν,είναι τδ κοινόν κτήμα.Πώ; 
δέ θά δημιουργήσωμεν αύτό; ’A ! πρδς τοΰτο όύ· 
δόλως άμηχανώ· ή Γαλλία είναι τοΰ ήρωϊσμοΰ ό 
τόπο;· έπί τοΰ μεσαίωνο; έλεγον περί τής Γαλ 
λίας όμιλοΰντε; «ή εύθύοικος Γαλλία» «LaFrance 
droiluricre» ■ Άπέβαλεν άράγεσήμερον τάπλεο- 
νεκτήματα έκεϊνα, ών ένεκα τοΰ ένδοξου τούτου 
παρωνύμου ήξιώθη ; Έάν άπώλεσε ταΰτα, Οάδυ- 
νηθή πάντως νά έπαυακτήσηται αύτά, διά τίνος 
ομω; τρόπου θάδιενεργήση τήν άνάκτησιν ταύτην; 
’Ιδού φίλοι ! θέλει έπανακτήσηται τήν προσήκου- 
σαν αύτή τάξιν, τήν πρώτην έν τώ κόσμω τάξιν 
έγκαταλείπουσα μέν διά παντός τάς χίμαιρας τή; 
στρατιωτική; δόξης, ένστερνιζομένη δέ τήν ειρή
νην καί τήν έλενθερίαν.

Έν ’Λρτάκη, 187. . . .
X. Κ. Λ.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΧΕΟΦΥΤΟΣ Ζ’.
(Έξ άνεκδότου κωδικός Ίω. Πρωΐου Θεραπειανοΰ,.

Ίυον άχα,ξά.Ι.Ιαχτοκ τη/: xf'ii; το>· χα>·- 
αγιωτατοι- χ. Γιράσιfior χαι fl·; ό.Ιην τι/ι· 
τμχ άξίχΐίρίωΓ ιψήγι-pir, χα^ιίι τοϋ χιμι/γ 

Λ Μταταττιι ονχΊ.^κ·)'; xr^i'ov !\(ογντον jitra 
τ>/Γ ίΊ-,ύΐιΧΓ αϊ τοϋ άχόΰτα.Ιείαη'; xo.irO^i·,/ή
χου ίχωτο./ήι;.

Τήν θεοφρούρητον αύτή; παναγιότητα, καί πά
σαν τήν ίεράν καί αγίαν σύνοδον τών περί 
αύτην, και πάντων τών ενοημουντων άγιων 
αρχιερέων, εύλαβώς προσκυνώ.

Μετά δέ τά; ευλαβητικά; προσκυνήσει; μου δη- 
λοποιιϋ τή θεοστηρίκτω αυτή; παναγιότητι, καί 
πάσή τή αγία καί ίερα συνόδω, τήν είς τήν νή
σον Χάλκην αίσίαν άφιξίν μου. έφωδιασμένην ου- 
σαν μέ τάς παναγίας καί πανίερους υμών εύχάς, 
καί ό’τι ήλθον μέν χαριέντως διά τδ κλέος καί τήν 
τιμήν όπου έπροξενήσατε είς όλον τδ γένος μέ τήν 
τοιαυτην αποπεμ.ψίν μου τοΰ πάντη αναξίου πάν
των τών προκατόχων μου, έν συντριβή δέ ψυχής 
καί μετανοία άπδ καρδίας. μεμνημένος τών ών 
έπραξα αμαρτημάτων τε καί πλημμελημάτων, Ου 
μονον εν τώ διαστήματι τής αναξίου προστασία; 
μου εν τώ πατριαρχικώ καί οικουμενικώ πκνα 
γίω Ορόνω, άλλά καί τής άρχιερατεία; μου, καί 

πασών τών άφ’ης γενένημαι ήμερων μου έν τώ 
πολυμόχθω καί προσκαίρω 8ίω τούτω. “Οθεν 
πρδς παραμυθίαν έμήν καί άγαθήν ελπίδα τής 
σωτηρίας μου προσέρχομαι μετά δακρύων, καί έν 
κατανυξει ψυχής, καί γονυκλιτώς παρρησιάζομαι 
διά τοΰ παρόντος μου εύτελοΰ; ένώπιον τή; θεο- 
?ρο·^ή-ου καί Οεοστηρίκτου αύτής παναγιότη- 
το;, καί πάση; τή; ϊεράς τών άγιων άρχιερέων 
όμηγύρεως, καί θέμενος έπί νοΰν άναμφιλέκτως 
παρίσταμαι ενώπιον τή; άγια;, καί όμοουσίου, 
και αοιαιρετου τρισυπόστατου Τριάδο;, τοΰ ένδ; 
Θεοΰ, οστις πολλαχοΰ τών θείων γραφών, φιλευ- 
σπλάγχνω; καί θεουργικώ; άποφαίνεται τδν έο- 
χόμενον π ρ ό ς μ ε ο ύ μ ή έ κ β ά λ ω έ ξ ω, καί 
έτι σ ο ΰ λ α λ ο ΰ ν τ ο ς ιδού έγώ πάρει μ ι, 
και, είπα εςαγορευσω κατ’ έμοΰ τήν 
ά ν ο μ ί α ν μ ο υ τ ώ κ υ ρ ί ω, κ α ί σ ύ ά φ ή κ κ ς 
τήν ασέβειαν της κ α ρ δί α ; μ ο υ, κατά 
τον συνωδά τούτοι; παρομαρτοΰντα θεόπνευστου 
καί θεηγόρον Δεβίδ έξομολογοΰμαι τοΐς πάσιν, ότι 
εγώ ειμι αληθώς τδ βδέλυγμα τή; έρημώσεω;, τδ 
ει; τοσοΰτον καιρόν άναξίω; έστδς έν τόπω άγίω. 
καί τό αυτόχρημα πάση; ανομία; τε καί αμαρ
τία;. καί όσα κατ' έμοΰ λέγονται εί; τδ κατ' έπι- 
φάνειαν βαδίζουσιν οί λέγοντε;, μή είδότε; το βά- 
θο; τών άνομιών μου. Έγώ δέ έναντι Κυρίου καί 
τή; ϊερα; υμών άδελφότητο;, καί παντδ; εύσε- 
υοΰ; πληρώματα; ομολογώ τήν άβυσσον τών 
αμαρτημάτων μου, καί ζητώ θερμώ; τήν πασά 
πάντων συγχώρησιν. Διορίζω δέ έπομένω; επί
τροπόν μου τήν ήμετέραν σεβασμιωτάτην πανα · 
γιότητα, καί σύν αυτή τού; τιμιωτάτου; καί 
χρησιμωτάτου; κατά πνεΰμα αύτή; υιού;, τδν 
τιμιώτατον μισέρ Σκαρλάτου Σεβαστόπουλον, τδν 
κυρίτση Μηχαλάκην γούναριν καί τόν κυρίτση 
Ίορδανάκην τζεβαχερτσήν, όπου διά τή; δεσπο- 
τική; αύτή; προσταγής νά ληφθώσι τά κλειδιά 
τοΰ Γκιαρκιρίου τοΰ άνω καί κάτω, καί όσα εύ- 
ρίσκονται έν αύτοΐς. καί έν τώ κονακίω μου, γοΰ- 
ναι δηλαδή, παπλώματα, καί ειτι άλλο, μέχρι 
καί μια; κανδήλας. καί τά σωζόμενα άρχιερατι- 
κά μου, ταΰτα πάντα νά πωληθώσι. καί νά κα
ταγραφή ή ποσότης ενός έκάστου πωληθέντο; 
πράγματος, καί συναχθεντα τά άσπρα νά έγχει- 
ρισθώσι τώ κοινώ τής άγια; τοΰ Χριστοΰ Μεγά
λης Εκκλησία;· νά έπιταχθή δέ καί ό άρχιδιάκο- 
νό; μου. καθώς γράφω καί αύτώ, όπου έκτδ; 
τών δύο χιλιάδων γρσσίων, άπερ έλαβε παρά τοΰ 
μακαριότατου καί άγιωτάτου πατριάρχου "Ιερο
σολύμων κυρίου, κυρίου Άνθιμου κατά τδ σάββα
τον την ήμέραν τοΰ κινημοΰ μου, έλεος πρδ; εμέ 
διά τήν έξη; ζωοτροφίαν μου, χαριζομένη μοι ή
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μακαριστής αύτοΰ διά την ήν έποιησάμην αγί 
ρωσιν τω Παναγίω καϊ ζωοδόχωτάφω, τών 2500 
δηλονότι γροσίων, όσα άσπρα περιττεύοντα έχει 
είς χεΐράς του νά έγχειρίση καί ταϋτα πάντα τω 
κοινώ τής άγιας τοϋ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας 
ώς αναθήματα, έχο» δέ κα'ι μαζή μου, λαβών ?ν
σαντουκάκι, ό'περ τεκμαίρομαι έχειν έν έαυτώ 
ασημικά έ'ως 2250 γροσίων. ουτινος τδ κλειδί 
είναι έντεθειμένον μετά εις τδ γκχαρκίρι, κα'ι τά 
ρούχα τής ενδυμασίας μου, ένα σελτέν, δυο κάπ- 
παις, δύο παπλώματα, κα'ι ολίγα πακιρικά· εϊ 
μέν δέ έξω άπδ αυτά όπου γράφω έχω εις τινα 
οίκονομικώς, ή συν τόκω πολύ ή ολίγον έκτδς 
τοϋ χαρτσιλκίου μου οπού έλαβον μετ’ έμοΰ 
συμποσουμένου εϊς πεντήκοντα γρόσια, κα'ι κρύ 
πτων δέν τά αναφέρω ύποπτευόμενος ένδεχόμενα, 
εϊην αφωρισμένος παρά τοϋ Θεοΰ Κυρίου παντο- 
κράτορος πάσας τάς ήμέρας τής ζωής μου, και 
κατηραμενος. καί ασυγχώρητος. κα'ι μετά θάνα
τον άλυτος, ή οργή τοϋ Θεού είναι έπ'ι τής κε 
φαλής μου, αί πρδς Θεδν προσευχαί κα'ι μετά
νοια:, καί ή έξομολόγησίς μου Γίδέλυγμα έστω 
ένώπιον τοϋ Θεοϋ, κα'ι ή μερίς μου ταχθήτω μετά
πάντων τών αιρετικών, καί παντδς αμαρτωλού, 
καί μέτοχος τής αιωνίου καί άτελευτήτου κολά- 
σεως. Και ταϋτα μέν πρδς πληροφορίαν πάση: 
υλικής και χρηματικής καταστάσεώς μου, ευ
σεβής ών κα': όμολογών πιστώς τδ σύμβολου τής 
ορθοδόξου, καί άμωμήτου ήμών πίστεως, καί 
πάντα τά έγγραφα καί άγραφα έθιμα. κα: παοα- 
δοσεις τής άγιας τοϋ Θεοϋ Εκκλησίας πιστεύων. 
Επειδή δέ ειμι τοιοϋτος, ώς καί έν πεοοιμίοις 
ομολογώ, καί εξομολογούμαι ένιόπιον ΰμιών καί 
κατά τοΰς θείους καί ιερούς νόμους ούκ άξιον 
έμαυτδν κρίνω τοϋ έκτελεϊν τά τής άρχιερωσύνης 
μου είς άφεσιν τών προεπταικότων μοι, καί ελ
πίδα σωτηρίας μου, ώς οικεία βουλή καί θελήσει 
άπέστην καί άπεμακρύνθην τής πατριαρχικής 
προστασίας, οΰτω συντριβή ψυχής καί διανοίας 
παραιτούμαι καί τής αρχιερατικής ένεργείας καί 
πράξεως ώς μή άξιος τοϋ ίερατεύειν τώ ύψιστω 
Θεώ, ειμή διά τήν προαιρετικήν μου εξομολόγησιν 
ρητώς ήθελε συγχωρήσει ή ϋμετέρα παναγιότης 
καί ή ιερά σύνοδος τών έκτδς τοϋ βήματος μέ
ρος τι πρδς ένδειξιν τοϋ αρχιερατικού χαρακτήρος. 
εί δέ μή είμί καί διαμένω μέχρις έσχάτης μου 
αναπνοής Νεόφυτος μοναχός.

Παναγιώτατε δέσποτα, άγ’α καί ίεεά σύνοδος 
τών άγιων αρχιερέων, ορκίζω ύμϊς εις τδν αδέ
καστου καί φοβερού κριτήν Θεδν τδν λέγοντα έν 
ταϊς ϊεραϊς γραφαϊς. καί ύποσχόμενον μή έκβα- 
λεϊν έςω τδν πρδς αύτόν έν μετανοία. ερχόμενον, 

άν δέν δεχθήτε τήν θερμήν μου ταύτην εξομολό
γηση/ καί διάταξιν καί παράκληση», τδ όποιον 
δέν πιστεύω πώποτε νά γένη είς τδν καιρδν τής 
κατ' ευδαιμονίαν έμήν πατριαρχείας τοϋ πατρός 
μου, καί σεβασμιωτάτου διαδόχου μου κυρίου κυ
ρίου Γερασίμου. ’Αφού δέ ταϋτα πάντα λάβωσι τδ 
αγαθόν πέρας, παρακαλώ θερμώς νά αποφασισθή 
καί ό τόπος τής ήσυχίας μου διά νά περάσω τδ 
υπόλοιπον τής ζωής μου έν ησυχία τε καί μετά
νοια Δέομαι δέ ποδς τούτοις νά γίνη καί έν συν
οδικόν συγχωρητικδν, τδ όποιον νά περιέχη ότι, 
επειδή ένώπιον τής παναγιότητός της καί τής 
ίερϊς συνόδου ώμολόγησα περιληπτικώς τήν άνα- 
ξιότητά μου είς τδ ίερατεύειν Θεώ, καί ϋπεσχέ 
θην έξομολογηθήναι ένώπιον τοϋ πνευματικού μου 
πατρός καί τά κατά μέρος άμαρτήματά μου, όσα 
έποαξα λόγω, ή έργω, ή διανοίιρ, έκουσίως ή 
άκουσίως. καί ούτως επομένως νά έκφωνοϋνται 
αί τής συγχωρήσεώς μου εύχαί.

Αύτά, παναγιώτατε δέσποτα, έν κατανύξει 
ψυχής, καί έν μετανοία είλικρινεϊ, καί έκτδς άλ
λης οίασδήποτε δολιότητος. κατά χρέος τά ζητώ 
άπδ τήν παναγιότητά της ώς άπδ διάδοχόν μου. 
καί άν δέν ϊδώ τήν ένέργειαν όλων τών ζητού
μενων. έπ’ έκείνης τής ώρας τήν τραβώ άπδ τδ 
έπιτραχήλιον, καί τδ ώμοφόριόν της, καί τήν 
φέρω είς έκεΐνο τδ φοβερόν κριτήριον τής δευτέ- 
ρας παρουσίας πρδς χρίσιν ί’να εϊ μέν έν δόλιό- 
τητι ό τρόπος ούτος ό ιδικός μου, καί ή μετά- 
νοιά μου, ακούσω τδ, πορεύου άπ’ έμοϋ ό κατη 
ραμένος είς τδ πΰρ τό εξώτερον τδ ήτοιμασμένον 
τώ διαβόλω καί τοϊς άγγέλοις αύτού. Καί ταϋτα 
μέν ϋποκλινώς, εύλαβώς, πειθηνίως, αύτή τε 
καί πάση τή ιερά άδελφότητι. Είησαν δέ μοι αί 
πανάγιαι, καί πανίεροι θεοπειθεϊς υμών εύχαί 
αρωγή, καί συντήρησις, καί φύλαξις πάσας τάς 
ήμέρας τής ζωής μου.

Ό ομολογητής τών ίδιων αύτού αμαρτημά
των. καί έλεος πρδς άφεσιν ζητών.

Ό πρδ τής παναγιότητός της, ήδη δέ 
ΝΕΟΦΓΤΟΪ μοναχός.

II ΑΙΙΑΧΤΙΙΪΙΣ.
Παναγιώτατε πατριάρχα πρώην Κωνσταντινου

πόλεως έν Χριστώ τώ Θεώ αγαπητέ ήμϊν ά- 
δελφέ, κύριε κυρ. Νεόφυτε, τήν παναγιότητά 
της αδελφικώς κατασπαζόμενοι ήδέωςπροσα- 
γορεύομεν.

Τδ πρδς ήμας καί τήν ίεράν τών άγιων αρχιε
ρέων όμήγυριν αδελφικόν αύτής γράμμα άσμενοι 
έλάβομεν, δηλωτικόν τής ευχαριστηρίου αύτής

διαθέσεωςδιά τήν είς νήσον Χάλκην έντιμον αφιξίν
• r < / , , ' .της. εν ω η παναγιότης της τρία τινα τα κυριω- 

τερα φαίνεται σημειοϋσα έ'ν μέν ώς περιληπτικώς 
ήδη εξομολογούμενη, καί κατά μέρος μέλλουσα έ · 
ξομολογήσασθαι πνευματικό» πατρί, έξαιτεΐται 
ήμέτερον πατριαρχικόν συνοδικόν συγχωρητικδν, 
έπιφέρουσα προς παρακίνησή» μας είς τούτο καί 
ίερα λόγια, τδν έρχόμενον πρός με ού μή 
έκβ αλώ έξω, καί, έτι σοϋ λαλοϋντος ιδού 
έγώ π ά ρ ε ι μ ι, καί είπα έξαγορεύσω κ ατ’ 
έμοΰ τήν ανομίαν μου τ ώ κ υ ρ ί ω, κ α ί σ ΰ 
ά φ ή κ α ς τήν ασέβειαν τής κ α ρ δ ί α ς μου, 
καί έπί τέλους τής επιστολής άπειλάς, ότι άν δέν 
έκδωσωμεν τδ τοιοϋτον συγχωρητικδν, απ’έκεινης 
τής ώρας θέλει μας τραβα άπδ έπιτραχήλιον κα: 
ώμοφόριόν μας είς τδ φοβερόν κριτήριον τής δευ- 
τέρας παρουσίας- δεύτερον δέ διορίζει έπιτρόπους 
ήμας τε καί τοΰς τιμιωτάτους ήμετε'ρους κατά 
πνεύμα υιούς αγαπητούς τόν τε μισέρ Σκαρλάτου, 
τδν κυρίτσην Μιχαλάκην γούναρην καί κυρίτση 
Ίορδανάκην τζεβαχερτζήν, διά νά πωληθώσι διά 
κατάστιχου τά έν τώ Γκιαργκιρίω αύτής πράγ
ματα, καί νά δοθώσιν είς τδ κοινόν τής καθ’ήμας 
τοϋ Χριστού Μεγάλης ’Εκκλησίας, καί τρίτον νά 
αποφασισθή ό τοπος τής ήσυχίας της διά τό λοιπον 
τής ζωής της. "Οθεν περί μέν τοϋ πρώτου ή πα 
ναγιότης της ήξεύρει πολλά καλά τοΰς όρους καί 
κανόνας, είς τούς όποιους θεμελιοΰνται τά 
ρητικά, καί ότι έν τοιοϋτον συγχωρητικδν δέν ήμ- 
πορεΐ νά έκδοθή, καί διά τήν τωρινήν όπου γράφει 
καθόλου έξομολόγησιν, καί διά τήν μέλλουσαν ό
που υπόσχεται νά κάμη κατά μέρος εις πνευμα
τικόν· διά μέν τήν τωρινήν, επειδή τά άμαρτή
ματά της είναι ακατάληπτα διά τδ περιληπτικόν 
καί ακανόνιστα, καί διά νά συγχωρηθή τινάς πρέ
πει πρώτον νά κάμη τρία τινά, νά έςομολογηθή 
τδ είδος τής αμαρτίας εϊς τδν πνευματικόν πατέρα, 
νά λάβη τδν προσήκοντα κανόνα, νά τόν άποπλη 
ρώση προθύμως, καί έτσι νά λάβη τήν συγχώ 
ρησίν του. Ούτως ήμπορεϊ νά γίνη ή θεραπεία 
τής αμαρτίας, περιπόθητε ήμών αδελφέ, καθώς τδ 
ενθυμείται καί ή πανιερότης της είς μυριάδας 
συγχωρητικά τά όποια έχει υπογεγραμμένα κατα 
τήν έκκλησιαστικήν τάξιν, συγχωρών τοϊς δεομέ- 
νοις είς όσα άμαρτόντες έξωμολογήσαντο πνευμα
τικούς πατράσι, καί τόν παρ’ αύτών κανόνα άπδ 
καρδίας δεξάμενοι, άποπληρώσαι προεθυμήθυσαν 
ωσάν όπου εϊς τά ρητά όποϋ έπιφε'ρει προσερχό- 
μενος καί λαλών, καί έξαγορευόμενο; εύσεβώς έτσι 
ημπορεϊ νά έννοηθή, έκεϊνος όπου κάμνει τήν έξο- 
μολόγησιν κατά τήν τάξιν όποϋ ή θεία χάρις έ- 
διώρισε διά τών ιερών πατέρων, τούς τοιούτους
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ού μή έκβαλεΐ έξω ή Εκκλησία, εις αύτούς πά- 
ρεισιν ή θεία χάρις, είς αύτούς άφίησ: τάς ανο
μίας. Εί δέ αλλέως χωρίς νά προηγήσηται ή κατ’ 
είδος έξομολόγησις, χωρίς νά δοθή καί νά άπο - 
πληρωθή ό προσήκων κανιον, τδ ηςευρει πολλά 
καλά καί ή παναγιότης της ότι ποτέ κανένα 
τέτοιον συγχωρητικδν δέν εξέδωκεν άπερισκε’πτως· 
επειδή μέ τέτοιον τρόπον όχι μόνον δέν γίνεται 
συγχώρησις είς τδν άμαρτόντα, μήτε καμμία ψυ
χικήν ωφέλεια, άλλά καί ό συγχωρών κοινωνδς 
γίνεται άλλοτρίων αμαρτημάτων, καί πάσχει καί 
αύτδς δικαίως τήν ιδίαν ψυχικήν βλάβην, καθώς 
άνίσως κανένας πάσχων απλώς ζητήση θεραπείαν 
καί ό ιατρός χωρίς νά μάθη τδ είδος τοϋ πάθουί 
ήθελε διορίσει ιατρικά τότε ο'χι μόνον ό πάσχων 
κατά λόγον τής τέχνης δέν ωφελείται, άλλά δι
καίως καί ό ιατρός κατακρίνεται. Αύτά λοιπόν, 
άοελφέ περιπόθητε, καί άλλα πολλά παρόμοια ό
που δέν λανθάνουν τήν φρόνησίν της. είναι τά 
κωλυτικά τοΰ συγχωρητικοΰ ώς άπδ μέρους τής 
τωρινής καθόλου καί άδιορίστου εξομολογήσεως 
όποϋ γράφει. 'Ως άπδ μέρους δέ τής μελλούσης 
εξομολογήσεως όποϋ υπόσχεται κατ' είδος νά κά
μη είς πνευματικόν πατέρα, στοχάσου αδεΛφε, εις 
τί λάθος ήθέλαμεν περιπέσει. τόσον ή παναγιότης 
της, όσον καί ήμεϊς. άνίσως ήθέλαμεν άνατρέψει 
τήν τάξιν τοϋ ιερού μυστηρίου τής εξομολογήσεως 
καί πρδ τής έξαγορεύσεως ήθέλαμεν συγχωρεϊ ά- 
μαρτήματα. μέ παπικά (β μήγένοιτο) φρονήματα 
καί μάλιστα όπου δικαίως τότε ήθελε μας τραβα 
άπδ τδ έπιτοαχήλιον. διατ'ι τόσοι άνθρωποι άκρί- 
τως φερόμενοι, παρεβλέψαμεν τδ τοιοϋτον ψυχο- 
βλαβέστατον λάθος της. Λοιπόν,άδελφέ, περί των 
τοιούτων έξ αυτιών τών πραγμάτων έχει τηνπλη - 
ροφορίαν ή παναγιότης της ότι καμμίαν ένόχλησιν 
δέν έχει· καί άφ’ ου τού καθ’ ένδς ή συνείδησις 
πρέπει νά ήναι ελεύθερα μάλιστα καί ό Δ' κανών 
τής οικουμενικής οευτέρας συνόδου διορίζει ρητώς 
ό'τι χρή παντί τρόπω τδ συνειδδς τοΰ επισκόπου 
έλεύθερον είναι,οθεν καί έχει καιρόν νά διαθέσν} τά 
τοιαΰτα νομίμως καί κανονικής όπόταν βουληται. 
Περί δέ τής πωλήσεως τών πραγμάτων της θέλει 
ήξεύρει ό'τι μήτε ήμεϊς μήτε ή περί ήμας ιερά 
άδελφότης καμμίαν ελλειψιν δέν κάμνομεν είς τήν 
προσωπικήν άνήκουσαν έκάστω ήμών ιδέαν αδελ
φικήν άπαθή ειλικρίνειαν, μήτε κρίνομεν εύλογον 
νά δεχθώμεν έ'ν τοιοϋτον ανάθημα είς τήν ’Εκκλη
σίαν μέ άποστέρησεν ένδυμάτων καί άμφιων της· 
όθεν καί μήτε εϊς αύτδ δέν ήμποροΰμεν νά άνα- 
κατωθώμεν, άλλά θέλει παραλάβει τά πράγματά 
τη: ή παναγιότης της, καί θέλει τά οικονομήσει 
ώς βούλεται. Περί δέ τοΰ τόπου τής άνέσεώς της, 
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έπειδή, άδελφέ, είς την Πάτμον χα\ Χίον δέν γί
νεται δια τά γνωστά καϊ τή πχναγιότητί της αί
τια, εϊς δ'ε τδ Όρος άπαρέσκετχι,στοχαζόμεθα διά 
την Ί’οδον γνωρίζοντας την τόπον ήσυχον χα'ι εΰ- 
κραή. όπου έχει πρδς τοϊς άλλοις εϋρίσκονται χχ'ι 
ίατροϊ, είναι καϊ εΰθηνία τών εδωδίμων. Καϊ 
ταΰτα μέν αδελφικώς πρδς πληροφορίαν καϊ άνά- 
παυσίν της, τά δέ έτη αυτής είησαν θεόθεν πλεΐ
στα καϊ πανευτυχή.

αψίχδ μαρτίου ιά.

ΑΝΑΑΕΚΤΑ.
ιι srxeiiKii Tor κοττζοτκ καιναρτζικ. 

—Τή 10/22 ίουλίου τοΰ 1774 ό πρίγκηψ 'Ριπνϊ- 
νος υπέγραψε μετά τών τούρκων πληρεξουσίων 
'Ρεσμή Άχμέτ έφέντη καϊ Ίβραήμ Μουνϊβ ρεϊς 
έφένδη (ύπουργοΰ τών έξωτερικών), ε'ν Κου- 
τζούκ Καϊναρτζϊκ παρά την Σιλιστρίαν την 
μεταξύ τών δυο αυτοκρατοριών αιωνίου ει
ρήνης σύμβασιν, δκτώ καϊ είκοσι περιλαμ
βάνονταν άρθρα. Μετά τήν τής σννθήκης ταυ- 
τη; έπικύρωσιν ύπδ τοΰ μεγάλου βεζίρου, δ πρίγ- 
χηψ 'Ρουμανδζώφ άπέστειλε τδ έγγραφον τοΰτο διά 
τοΰ πρίγκηπος ’Ρεπνίνου, δ'στις κατά τήν πρδς τήν 
αΰτοχράτειραν έκθεσιν μέγα έλαβε μέρος είς τήν 
συνομολόγησιν τής ειρήνης. Αίκατερίνα ή Β'προή 
γαγε τδν πρίγκηπα Νικόλαον Βασιλίεβιτς 'Ρεπνϊ 
νον είς αρχιστράτηγον καϊ άντισυνταγματάρχην τής 
φρουράς τοΰ συντάγματος τοΰ Ίσμαΐλσχ, τώ δ’έ- 
πιόντι Ιτιι 1775 άπε'στειλεν αΰτδν είς Κωνσταν 
τινουπολιν ώς έκτακτον πρεσβευτήν καϊ πληρεξου 
σιον ύπουργον. Ή σννοδια αΰτοΰ, ήτις ήν λαμπρά 
καϊ πολυάριθμος, συνε'χειτο έκ πεντακοσίων άνδρών 
έχουσα συνάμα τούς σαλπιγκτάς καϊ τυμπανιστάς 
τών ουσάρων καϊ θωρακοφόρων, τούς μουσικούς τοΰ 
πεζικοΰ, αποσπάσματα ουσάρων, θωρακοφόρων καϊ 
πεζιχοΰ, 3G ακολούθους, 4 θηρευτάς, 12 ψάλτας. 
13 ΰπηρέτας, 6 ιπποκόμους, 8 προδρόμους, 6 γρε
ναδιέρους τής φρουράς τοΰ συντάγματος τοΰ Ίσ 
μαίλσκ, 6 θεράποντας, 1 χειροΰργον, 1 ίατρδν, 12 
ελληνας αξιωματικούς, I 1 σπουδαστάς καϊ μετά 
φραστάς. 18 κατωτε'ρους αξιωματικούς, 6 άνωτέ 
ρους. 10 εΰγενεϊς ακολούθους. 2 γραμματείς καϊ 
1 στρατιωτικόν ακόλουθον.

Τή 5 δκτωβρίου δ πρεσβευτής είσήλθεν είς Κων
σταντινούπολή διά τής πύλης τοΰ Άδριανοΰ, κυ- 
ματιζούσης τής σημαίας, παιανιζούση; τής μουσι
κής καϊ τοΰ τυμπάνου, έπϊ τουρκικού ίππου λαμ- 
πρώς έπισεσαγμενου καϊ παρά τοΰ σουλτάνου αΰτώ 
άποσταλέντο;. Κατά τήν 7 μ. μ. ώραν άφίχετο 
είς Πέραν ύπδ τδ φώς τών δάδων καϊ μόνος είσήλ

θεν έφιππος είς τήν πρεσβείαν, τών συνοδευόντων 
αύτδν Τούρκων είσελθόντων πεζή. Τή 7 δκτω
βρίου δ πρίγκηψ 'Ρεπνϊνος άνακοινοϊ τήν άφιξιν 
αΰτοΰ είς τούς έν Κωνσταντινουπόλει ξένους πρε- 
σβευτάς δι"ιππέων τής πρεσβείας, εϊς δέ τούς ύπουρ- 
γούς δι'άξ’.ωματικών. Καϊ πρεσβευταϊ μέν ησαν δ 
μαρχήσιος Σαϊν-Πριέστ, τής Γαλλίας, δ ιππότης 
Γραδενίγο, τής Βενετίας, δ Βεηλάρ, τής 'Ολλαν
δίας, δ κ. Τουγούτ, ίντερνούσιος τοΰ αΰτοκράτορος 
τής 'Ρώμης, άπεσταλμένοι δέ οί κκ. Ζεγουελϊνος, 
τής Πρωσσίας καϊ Τσελσϊγχ, τής Σουηδίας. Πάντες 
ουτοι έπιμψαν αύτω πάραυτα τούς γραμματεϊς 
τών πρεσβειών, δ'πως συγχαρώσιν αΰτώ έπϊ τή 
άφίξει, άκολούθως δέ έπεσκέφθησαν αΰτδν καϊ οί 
ίδιοι. Μετά μεσημβρίαν τής αΰτής ήμέρας αϊ κυρίαι 
τοΰ πρέσβεως τής Γαλλίας καϊ ή τοΰ τής Βενετίας 
ώς καϊ ή τοΰ άπεσταλμένου τής Πρωσσίας, μετα- 
βάσαι παρά τή πριγχηπέσση 'Ρεπνίνου, διήλθον 
έκεϊ τήν εσπέραν.

Τήν 8 δκτωβρίου δ πρεσβευτής συνοδευόμενος 
ύπδ τής θεραπείας αΰτοΰ άντεπεσκέψατο τήν μέν 
πρωίαν τούς πρεσβευτάς, μετά δέ μεσημβρίαν τούς 
απεσταλμένους.

Μετ’ άμοιβαίαν μετά τής Πύλης συμφωνίαν δ 
πρίγκηψ 'Ρεπνϊνος μετέβη τήν 28 νοεμβρίου παρά 
τώ Βεζίρη- Άφίχετο έφιππος μέχρι τοΰ περιστυ
λίου, οπού ύπεδέξατο αΰτδν δ διερμηνεύς τής Πύ
λης, δ’στις μετά τοΰ τσαουσλάρ-έμινή καϊ τσαουσ- 
λάρ κιατιπή ώδήγησαν είς τήν αίθουσαν τής υπο
δοχής Μετά τούτων συνηντήθη πέραν τοΰ περιστυ
λίου καϊ δ τεσριφατζής ή μέγας τελετάρχης τών 
ανακτόρων. Είσελθών δ πρεσβευτής είς τήν αίθου
σαν, έστη πρδς στιγμήν, μή βλέπων τδν βεζίρην, 
δ'στις δ'μως άμέσως είσήλθεν. Πλησιάσαντες έχαι- 
ρέτισαν άλλήλους καϊ διηυθϋνθησαν είς τάς δρι- 
σθείσας θέσεις. Ό πρίγκηψ 'Ρεπνϊνος ένεχείρισε τώ 
βεζίρη τήν έπιστολήν τής Α Μ τής αΰτοκρατείρας, 
ήν έκεΐνος έδέξατο έπϊ ποδδς καϊ κατέθηκεν έπϊ τοΰ 
πλησίον αΰτοΰ προσχεφαλχίου. Είτα οτε πρεσβευ
τής καϊ δ βεζίρης έκάθησαν ταΰτοχρόνως, ουτος μέν 
έπϊ σοφά, έκεΐνος δέ άπέναντι αΰτοΰ έπϊ χαθέδρας. 
Μετά τάς συνήθεις τοΐς Τούρχοις φιλοφρονήσεις δ 
πρίγκηψ 'Ρεπνϊνος έν τώ ύπ’ αΰτοΰ άπαγγελθέντι 
λόγω έγνωστοποίησε τω βεζίρη τδν σκοπόν τής 
πρεσβείας αΰτ.ΰ. Διαβεβχιών ότι ή αΰτοχράτειρα 
σταθιρώς καϊ άπαρεγκλίτως έπεθύμει νά τηρήση 
τήν μεταξύ τών δύο χωρών συνομολογηθεΐσαν εΰ- 
εργετικήν ειρήνην, ώ; καϊ τάς έπαναληφθεισας καϊ 
αυθις πρδς άλλήλας φιλικά; σχέσεις καλής γειτνιά- 
σεως, καϊ δ'τι ή αΰτοχράτειρα οΰδαμώς άμφέβαλλε 
περϊ τών άξιεπαίνων χαϊ ειρηνικών αισθημάτων 
τοΰ βεζίρου, κατέληξε παραχαλών αΰτδν όπως 

έχθέσεως πρδς τδν σουλτάνον, ό'πως τύχη τήν παρ’ 
αΰτώ εισαγωγήν τοΰ πρεσβευτοΰ.

Τήν -ημέραν έκείνην δ πρίγκηψ 'Ρεπνϊνος συνε- 
δείπνησε μόνος μετά τοΰ βεζίρου, ένώ δ στρατιω
τικός άκόλουθος, οί δύο γραμματείς καϊ δ δούξ τής 
Βραγάνας οστις εύρίσχετο μετά τών άχολούθων τής 
πρεσβείας, συνεδείπνησαν μετά τοΰ χαπετάν 
πασσά. Διαρκοΰντος τοΰ δείπνου τήν έπιστολήν 
τής Α. Μ. τής αΰτοκρατείρας έκράτουν άλληλο- 
διχδόχως οί εΰγενεϊς ακόλουθοι.

’Εν τώ μέσω τής άπδ τοΰ Διβανίου κχϊ τής τε
λευταίας θύρας τών άνακτόρων δδοΰ περιέβχλο ν 
τδν πρεσβευτήν διά πλούσιας μηλωτής, ώς χαϊ 
τδνστρατιωτικόν άκόλουθον καϊ τούςδύογραμματεΐς 
ένώ, είς τήνΟεραπείαν έδόθησαν έχατδν καφτάνια.

Καθήσχς δ πρεσβευτής έπϊ θρανίου έπϊ έν 
περίπου τέταρτον, οτε δ βεζίρη; μετέβχινε παρά 
τώ σουλτάνω, εΐσήχθη ακολούθως είς τήν αί
θουσαν τοΰ θρόνου διά τοΰ καπιτζίμπαση συνο
δευόμενος ΰπδ δεκαέξ άχολούθων, μετ'αΰτοΰ έλ- 
Οόντων, χαϊ ήγουμένου τοΰ διερμηνέως τής Πύλης. 
Προσεκλίνατο τρϊς καϊ άπχγγείλας λόγον ένε. 
χείρησε τήν έπιστολήν ήν έλαβεν δ χαπιτάν πασ- 
σάς, διαβίβασα; αΰτήν εί; τδν βεζίρην, όστι; κα
τέθηκεν αΰτήν πλησίον παρά τώ σουλτάνω. Ό 
διερμηνεύς τής Πύλης μετέφρασε τδν λόγον, δ δέ 
σουλτάνος είπεν ύψηλοφώνω; λόγους τινάς τώ βε
ζίρη, άπχντήσαντι τώ πρεσβευτή οτι ή Α. Μ. ό 
γαληνότατος αύτοκράτωρ, τδ άσυλον τής λαμπρό
τητα;, διέταξε' μοι νά δηλώσω υμϊν ότι ή αΰτο- 
χρχτορική αΰτοΰ βούλησις είναι ή έσαεϊ διατήρησες 
τή; μεταξύ τοΰ τουρκικού χαϊ τοΰ βωσσικοΰ κρά
τους συνομολογηθείση; ειρήνης.

Τού; λόγου; τούτους μεταφράσχντο; τοΰ διερμη - 
νέω; τή; Πύλης, δ πρεσβευτή; ύποκλίνας πρδ τοΰ 
σουλτάνου έξήλθε μετά τής συνοδίας αΰτοΰ τής 
αιθούση; τής υποδοχής. ’Επίσης δέ καϊ είς τήν 
δευτέραν πύλην άνέμεινεν έντή αιθούση τής φρου
ρά; τοΰ καπιτζίμπαση, άχρις ου έξήλθον τών 
άνακτόρων καϊ πάντε; οί κατωτέρου; βαθμού; 
έχοντες, οϊοι δ Γενιτσάρ άγά;, δ καπιτζίμπαση 
καϊ λοιποί.

Τήν 28 ίανουαρίου 1776 ό πρεσβευτή; έδεί- 
πνησε παρά τώ βεζίρη έν τοΐς δωματίοις τής 
υποδοχή; τοΰ σουλτάνου- δ βεζίρης ειπεν αΰτώ νά 
έκλέξη τήν ήν προΰτίμα θέσιν είτε έπϊ τοΰ σοφά 
είτε έπϊ τή; καθέδρα;, έκεΐνος δέ καθήσα; έπϊ τοΰ 
σοφά, είπεν ότι προτιμά τούτον, θέλων νά ηναι 
πολύ πλησίον πρδς τδν ξινίζοντα αυτόν. Άμφότε - 
ροι έκάθησαν ταΰτοχρόνως, δ δέ βεζίρη; παρεκά- 
λεσε τδν πρεσβευτήν νά πράτττ| ώς ήθελεν ει- 
σθχι καϊ έν τώ ίδίω οίκω, διατάσσων πάν δ',τι

συντέλεση είς τδ νά τύχτ) άκροάσεως παρά τώ 
σουλτάνω ίσον τάχιστα. Τοΰ διερμηνέως τής Πύ 
λης μεταφράσαντος τούς λόγους τούτους, δ βεζίρης 
άπήντησεν ό'τι ·τδ έπ’αΰτω, έπιθυμών νά παγιώση 
καϊ διατηρήση τήν αίσίαν ειρήνην θά καταβάλη 
πϊν σθένος καϊ πάσαν αΰτοΰ προσπάθειαν πρδς έπί- 
τευξιν τοΰ σκοποΰ τούτου, οτι εΐλικρινώς έχαιρεν 
0τι έξελέγη πρεσβευτής άνήρ κατέχων τήν άπαι- 
τουμένην δεξιότητα καϊ τδν ζήλον, πρδς περιφρου 
ρησιν τών αμοιβαίων συμφερόντων·.

Είτα προσηνέχθησαν πρδς τδν βεζίρην καϊ τδν 
πρεσβευτήν ήδύσματα, καφές, σερβέτια, ροδόνερου 
καϊ καπνοσύριγγες. Ακολούθως προσηνέχθησαν καϊ 
εις τούς ύπαλλήλους τής πρεσβεία; πλήν τοΰ διά 
τάς χεϊρας καϊ τάς καπνοσύριγγας χρησίμου ροδο 
νέρου. Τώ πρεσβευτή έδωρήθη βαρύτιμος μηλωτή 
πλούσια, ήν έκεΐνος περιεβλήθη καθήμενος.Όμοιαι 
πλούσιαι σισυραι προσηνέχθησαν τώ έπιτετραμ- 
μένω κ. Πετερσδν, τώ στρατιωτική άχολούθω χ. 
Βουλγαχώφ χαϊ τοΐς δυσϊ γραμματεΰσιν, ώς καϊ 
τοΐς δέκα άχολούθοις τής πρεσβείας, είς δέ τήν 
λοιπήν θεραπείαν διενεμήθησαν καφτάνια.

Τή 29 δ πρίγκηψ 'Ρεπνϊνος άπέστειλε δώρα 
είς μέν τδν βεζίρην διά τοΰ στρατιωτικού άκολού 
θου, εις δέ τδν κεχαγιάν αΰτοΰ καϊ εις τδν ρεϊς 
έφένδην διά τών γραμματέων, τή δέ 30 εϊς τδν 
σουλτάνον έν τώ άνακτόρω.

Ό πρίγκηψ 'Ρεπνϊνος έτυχεν άκροάσεως παρά 
τώ σουλτάνω τήν 1 δεχεμβρίου. Άφικόμενος εΐ; 
τήν δευτέραν πύλην τών άνακτόρων άφίππευσεν 
έπϊ τοΰ πρώτου άναβάθρου, οπού ύπεδέξατο αΰτδν 
δ διερμηνεύς τής Πύλης Άντϊ ν" άναμείνη ό 
πρίγκηψ 'Ρεπνϊνος έπϊ τοΰ άναβάθρου πρδ τής 
πύλης, μέχρι; ου προσκληθή, ώς επραττον τοΰτο 
οί πρεσβευταϊ, εΐσήχθη διά τοΰ καπιτσίμπαση εϊς 
αίθουσάν τινα, ήτις έπϊ τή περιπτώσει ταύτη 
έστρώθη διά σοφάδων. Έχει δ τσαούσμπασης 
καϊ δ διερμηνεύς προσήνεγκαν αΰτώ δροσιστικά 
ποτά χαϊ διέμειναν παρ’ αΰτώ διαρκώς. Είσελθών 
δ πρεσβευτής είς τδ Διβάνιον μετά τοΰ βεζίρου 
ταΰτοχρόνως μέν άλλά οι’ άντιθέτων θυρών, έχά 
θησαν έπϊ θρανίου άπέναντι τοΰ βεζίρου, επειδή 
δέ ουτος έβράδυνε νά προσχαλέση τδν πρεσβευτήν 
όπως χαθήση έπϊ τοΰ σοφά τοΰ Νισσαντζιά, δ 
πρίγκηψ 'Ρεπνϊνος έδήλωσεν έχείνω διά τοΰ διερ 
μηνέως τής Πύλη; ίτε αΰτδ; έξ’ έαυτοΰ θά χα- 
θήστι έχει, έάν βραδύνρ ή έπϊ τούτω πρδς αΰτδν 
πρόσκλησις. ΊΙ θέλησις τοΰ πρεσβευτοΰ έξεπλη- 
ρώθη πάραυτα, χαθήσαντο; τότε έν τώ μέσω τοΰ 
(ψημένου σοφά δεξιά τοΰ Νισσαντζιά. ΊΙ συ- 
ζήτησις διήρκεσεν ήμίσειαν ώραν, μεθ’ δ δ βε
ζίρης άπέστειλε τδν ρε'ΐς έφένδην μετ’ έγγράφου
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αύτώ άρέσκει, ηρώτα δέ έάν έπεθύμει να ϊδτ) τα 
πρδς διάχυσιν αυτω παρασχευασθεντα παιγνίδια 
χα^ τάς διασκεδάσεις.

Περ} την ένδεχάτην ώραν δ βεζίρης ήρώτησε 
τδν πρεσβευτήν περ'ι ποιαν συνήθως ώραν έγευμά 
τιζεν δπως διατάξη να έτοιμασθή τδ γεΰμα τήν 
ώραν εκείνην, καθοσον αφιερώσας τήν ήμέραν ταυ- 
την πρδς υποδοχήν τοσοΰτον άξιεράστου ξένου ου
δόλως έπεθύμησε να τδν ϊδτ, άνησυχουντα τάς συ
νήθειας. Εις ταΰτα δ πρεσβευτής άπήντησεν δτι 
ζωηράν αισθανόμενος εύχαρίστησιν ε'π'ι τήυποδοχή, 
ής έτυχεν δπδ ξένου τοσοΰτον άξιοσεβάστου χα'ι 
φελόφρονος, παρητεΐτο πρδς στιγμήν τών συνηθειών 
κα} παρεχάλει αύτδν δπως μή κατ’ έλάχιστον άνη- 
συχήσΤ|, δρίσ-ρ δέ κατ' ίδιαν αύτοΰ θέλησιν τήν 
ώραν τοΰ γεύματος.

Κατα τήν μεσημβρίαν χα} ήμίσειαν ώραν πα- 
ρετε'θη πλησίον τοΰ σοφ 2 τράπεζα, έν ή παρε- 
κάθησε κα} δ ρεΐς έφένδης- πρδ τοϋ πρεσβευτοΰ 
ε'τε’θη χρυσή παρο|}ς άδαμαντοστόλιστος, χρυσά 
δ’ επίσης ήσαν κα} τα παρατεθέντα τρυβλία. Μετά 
τδ γεΰμα δ πρεσβευτής ένίψατο τάς χεΐρας ταύτο- 
χρόνως μετά τοΰ βεζίρευ. Πλεΐστα παιγνίδια κα'ι 
διασκεδάσεις έπανελήφθησαν. Έπιθυμών δ πρε
σβευτής δπως μή άνησυχήση διά μακροτάτης δια
μονής τδν ξενίζοντα αύτδν, χα'ι γινώσχων δτι έπέ- 
στη ή ώρα τής προσευχής, δ δέ βεζίρης επασχεν 
έκ ποδάγρας, έξέθηκεν αύτω τούς λόγους δι’ ούς 
αναγκάζεται νά έπι στρέψη είς τά ίδια, κα'ι εύχα 
ρίστησεν αύτω διά τάς άποδοθείσας αύτω τιμάς. 
Είς ταΰτα άπήντησεν δ βεζίρης < δτι ούδε’ποτε 
ήνώχλει αύτδν ή παρουσία πρεσβευτοΰ, κα'ι δτι 
τούναντίον έθεραπεύθη τήν ποδάγραν, άλλ’ οτι 
μεθ’ δλα ταΰτα φοβούμενος μήγένηται αίτιος άνη - 
συχίας δεν έπεθύμει νά κρατήση πλειότερον τδν ξέ- 
νον αύτοΰ».

Τότε προσηνε'χθησαν είς τε τδν βεζίρην κα’ι είς 
τδν πρεσβευτήν σ ε ρ β έ τ ι α και καπνοσύριγγες 
περιέβαλον δέ τδν τελευταΐον τοΰτον διά πλούσιας 
μηλωτής, βαλόντες είς τ.δ θυλάκιον αύτοΰ τρία 
μανδήλια, άπερ περιεΐχον χρυσοί ωρολόγια άδαμαν- 
τοκόλλητα.

Είτα δ πρεσβευτής προσεκλήθη κα} αυθις είς 
γεΰμα ύπδ τοΰ καπιτάι πασσα, τοΰ κεχαγιί, 
τοΰ βεζίρου, τοΰ γενιτσάρ άγδ. τοΰ τεφτερδάρη 
κα'ι τήν 3 μαρτίου ύπδ τοΰ ρεΐς έφένδη. Είς τδ 
τελευταΐον τοΰτο γεΰμα παρε'στη κα} δ βεζίρης κε 
κρυμμένος έντδς σκηνής δι’ αύτδν παρχσκευασθεί- 
σης, ές ή; έθείτο τά κατά τήν περίπτωσιν ταύτην 
γενόμενα παιγνίδια, έςέφρατε δέ τήν λύπην αύτοΰ 
είς τδν πρεσβευτήν καθόσον ή τελετή τής εορτής 

έμπόδισεν αύτδν νά τδν ίδρ χα'ι συνομιλήσ») μετ’ 
αύτοΰ φιλικώς.

'Γήν 29 δ πρεσβευτής έτυχεν νέας άχροάσεως 
παρά τω σουλτάνω, τήν δέ 31 άποχαιρετίσας τδν 
βεζίρην κατε'λιπε τήν Κωνσταντινούπολή τήν 13 
άπριλίου απερχόμενος είς 'Ρωσσίαν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ ΙΚΑ.
ΑΡΧΛΙΟΛΟΓΙΚΛΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΝ 1ΤΑ-

ΛΙΑι. — ΤΙολλα} έγένοντο άνασκαφα'ι έν ΓΙαλαι- 
στρίνη, τή αρχαία έτρουσκική Πρενεστη, ύπδ τήν 
έπιτήρησιν του κ. Ε. Φερν'ικ, δ’στις ηύτήχησε 
ν' άνακαλύψη μέγαν σωρόν αρχαιοτήτων ανέ
παφου εΐσέτι. Είς άπόστασιν ολίγων τετραγωνι
κών μέτρων, ύπδ βάθος τεσσάρων μέτρων, συνε- 
λεξε περ'ι τά εξακόσια σώα και πλήρη άντικεί- 
μενα κα'ι μέγα πλήθος συντριμμάτων, άπερ πολ
λοί άποδίδουσιν είς τδν πλησίον κείμενον ναδν τής 
Τύχης, συνίστανται δέ έκ ποδών, χειρών, βρα
χιόνων, κνημών, διαφόρου μεγέθους κατοικίδιων 
ζώων, κεφαλών άνδρών κα'ι γυναικών κα'ι άγαλ- 
μάτων παριστώντων γυναίκας και άνδρας, χλαί- 
ναν περιβεβλημένους. Ταΰτα πάντα είναι έξ οπτής 
πλίνθου, ειχον δέ έζωγραφημένα τά μέν πρόσωπα 
έρυθρά, τούς δέ οφθαλμούς κα'ι τήν κόμην με 
λανά, φαίνονται δέ προϊδν ένδς κα'ι τοΰ αύτοΰ 
επιτόπιου εργαστηρίου.

Έν 'Ρώμη έπ'ι τής πλατείας Πιέστρα έξε- 
χώσθη μάρμαρον πλάτους ένδς μέτρου κα} είκοσιν 
εκατοστών κα} μήκους ένδς μέτρου κα'ι τεσσα
ράκοντα εκατοστών. Είναι ανδριάς παριστών γε- 
γλυμμένην εικόνα γυναικδς, περιβεβλημένης πο
δήρη χιτώνα κα'ι φερούσης είς τήν κεφαλήν φρυ
γίαν καλύπτραν. ΊΙ κεφαλή είναι κατεστραμ
μένη. Έπ'ι αύτής τής πλατείας σώζονται τά έρεί- 
πια τοΰ ναοΰ τοΰ Ποσειδώνος, ίν άνήγειρεν δ 
Άγρίππας τώ 728 άπδ 'Ρώμης, είς μνήμην τών 
κατά θάλασσαν αύτοΰ νικών. Ό ναδς ουτος περιε- 
στοιχίζετο, ώς γνωστδν, ύπδ εύρέος περιστύλου, 
καλούμενου Άργοναΰται διά τάς κοσμούσα; 
αύτδ ζωγραφιάς. Ένταΰθα ύπήρχον προσέτι μάρ
μαρα, ανάγλυφα, αγάλματα παριστώντα τρόπαια 
κα'ι άπεικονίζοντα ήττηθείσας επαρχίας. Έπ'ι τών 
αγαλμάτων έστηρίζοντο είτε οί ανδριάντες τών 
αύτοκρατόρων, είτε οί τών στρατηγών έκείνων, 
όσοι είς τάς επαρχίας έθριάμβευσαν.

Ό ύπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Τυποις Βουτυρά καί Χας.


