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'H Κέρα καί ή ΛΓύχτα.
’Ήτανε ένας βασιλέας καϊ είχε τρεις γυιούς, τό λοιπός αυτός
τή βασίλισσαν του την έφύλαε. ’Ήτάνε γραμμένο, δντες βρεθή μο
ναχή θά την πάργ δ όφις νά την πάη στον κάτω κόσμο, ,στά παλάθιάν του. Τό λοιπός αύτός μεγάλη φύλαξι τσί κάνε, την πρόσεχε.
Μιά μέρα ένας άλλος βασιλέας τοΰ ς-^ιλε γράμματα νά πάρη τό ς-ράτεμμά του νά πάη νά τοΰ βοηθήση που είχε πόλεμο. Ήπικράθηκε
καλά, γιατί που νά φήσγ τη βασίλισσάν του νά μη τη χάση, που
την έγάπα καλά. Καλεΐ τά παιδιά του καί τωνέ λέει. Παιδιά μου,
ά θέλετε νάχετε την εύχή μου, νά προσέξετε τη μητέρα σας δποΰ
θά φύω έγώ. 'Ως τήνε φύλαα έγώ, νά μην τη χάσετε και τότες θά
χαθήτε έσεϊς άπό εμένα καί έγώ πάλι άπό έσάς. Έγνοιά σου, πα«
τέρα μου, καί πειό καλά θά τη φυλάξωμε καί οί.τρεις άπό τοΰ λόου
σου. ’Ήφυε δ βασιλέας καί πάει στη δουλειάν του. Ήμείναν τά παι
διά, ήπροσέχαν τη μάννα πειό καλά άπό τόν πατέρα. Μά ήρχουντα
μιαν εορτή, σά στον "Αϊ-Γιάννη τό Μονόλιθο, άλάργα άπό τή χώρα.
Τό λοιπός ήπήαινε δλη ή πόλι, γιατί ήπέρνανε δλοι τσί δεσποτά
δες καί παππάδες νά κάμουνε συλλειτουργό. Πάνε ή δικαΐς τσι,
λέει, νάρθγς καί σύ στη γηορτή. Δέν έρχομαι, γιατί λείπει δ βασι
λέας. Αύτή δέν ήθελε, πιάνουνε τά παιδιά οί μπαρμπάδοι κι’ ή κε
ράδες νά τήν πάρουν τά παιδιά νά πάνε στο άγιομνήσι αύτό. ΤΗρθε
ημέρα, ήσηκωθήκανε, πάνε δλοι στήν έξοχή αύτοί μέ τά παιχνίδιάν
τωνε, μέ φαγε^ά μέ δλα. Έκεϊ δποΰ έπήανε, έθυμήθηκ’ ή βασίλισσα
πώς έχει ένα περιβόλι σ’ αύτό τό μέρος καί ήθελε νά καταίβγ. Καταιβαίνει, πάει, τηνέ βρίσκει δ. όφις μοναχή, τήν άρπ^ καί φεύγει.
Γυρεύγουνέν τηνε μονομιάς τά παιδιά καί δλοι- ναί- έγεινε άφαντη’
πάνε στο σπίτι καί μαυροφορέζουνε τό παλάτι. Τό λοιπός ήκάτσαν
τά παιδιά καί ήκλαίανε δχι τόσο γιά τή μάνα, παρά πώς θάρθγ δ
πατέρας. Καί καλά ήπηρε τή νίκη δ βασιλέας σέ τόσον καιρό, νά
καί έρχεται. Θωρεϊ τό παλάτι μαυροφορεμένο" λέει τήν έπαθά’ πάν·ΐ
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καί τονέ παρηγορήσουνε- λέει δέ θέλω κανένανε να δώ, γιατί τά ξέρω
δλα,ήχασα τή βασίλισσα μου. Πάει ς·ό παλάτι καί λέει τών παιδιών
του- νά μή φανερωθώ κανένας μπροστά μου, γιατί άφοΰ ήχάθηκε ή
μάνα σας, νά χαθήτε καί σείς- νά μην ακούσω που είστε καϊ πού
βρίσκεστε. Εσείς που τή χάσετε, θά πάτε νά τή φέρετε. Πέρνουνε
τ’ άρματάν τωνε και τά άλόγατάν τωνε καϊ χρήματα καϊ φεύγουνε.
Σέ πολύ δρόμο βραδυάζουνται σ’ έναν παλάτι’ μπαίνουνε βλέπουνε
έκεΐ ολαις τσϊ περιποιήσεις νά ήσυχάσουνε, χώρις κανέναν άνθρωπο
μέσα. Αυτοί, βρέ άς φάμε, νά πιούμε κ^’ όποιος έρθη, άς κοπιάσγ.
’Αφού ήποδείπνήσανε, πέφτουν οί δυο μικροί κάϊ ό πρώτος νά φυλάν)
βάρδια. Έκεΐ όπου ήκάθουντα, μέσ’τά μεσάνυχτα, μήν άκούση παρά
σά βραϋχησμό, ρουχαλισμό καϊ σά σεισμός μεγάλος. Βγαίνει, μπρο
στά στά κάτφφλο^α, βγάζει τό σπάθάκι του καϊ τ’ άνεμίζει κι’ ήπερίμενε νά δή ϊ'ντα θά φάνερωθή. Έκεΐ βλέπει ένα λεοντάρι καταιβάζει τό σπαθί, τό κάνει δυό κομμάθ^α- τό ρίχτει στά γκρεμνά, σκου
πίζει τά αίματα. Ξημερώνει, παίρνει τ’ άδέρφιάν του, φεύγουνε, δέν
τωνέ λέει πράμα. Έκεΐ σέ πολύ δρόμο βραδιάζονται πάλι σέ άλλον
ένα καλλίτερο παλάτι ήκαλοπεράσανε χωρίς κανέναν άνθρωπο μέσα
καϊ μένει, δ δεύτερος πάλι δλη νύχτα νά φυλάν) βάρδια. Σηκώνεται
τά μεσάνυχτα όπου ήκουσε μεγάλο ρεμπελιό, τοΰ μπροβαίνει ένα
λεοντάρι, καταιβάζει τό σπαθί, τό κάνει δύο κομμάτια. Άφοΰ ήσκότωσε αύτό, πάει νά τό ρίξγ, βλέπει άλλον ένα καϊ τοΰ ’ρχουντα ξαπίσω το σκοτώνει κι’ αύτό. ’Έπειτα τά ρίχτει στά γκρεμνά, ξημε
ρώνει, τσϊ παίρνει φεύγουνε. Έκεΐ δποΰ ήγυρίζανε χώραις χώραις για
νά βρούνε τή μάναν τωνε, έβραδειαστήκανε πάλι σ’ ένα παλάτι. Τά
ίδια κί’ αύτινοΰ
ήφύλαε δ μικρός βάρδια. Τό'λοιπός τά μεσάνυ

χτά τοΰ ’ρχονται τρία λεοντάρια,. σκοτώνοντας τό ένα τό άλλο.
Άφοΰ τά σκότωσε καϊ πάει νά τά ρίξη στά γκρεμνά νά μή. φανούνε
στ’ άδέρφιάν του, τοΰ σβύνει τό φως καϊ μένει στά σκοτεινά. Ήθώριε αποδώ άποκεΐ νά ’βρφ φώς, μά δέν ήβλεπε. Στά πολλά βλέπει
μιά φωθιά μακρυά αποδώ καϊ τήν πόλι,. παίρνει τό φαναράκιν του
και πάει κατά τή φωτιά. Στο δρόμο που ήπήαινε τοΰ παντοΰνε δυό
γυναίκας κι’ ήμάλώνανε. Μωρέ, λέει, ποιαϊς είστε σείς. ’Εμείς εϊ'μεθα
ή Μέρα καϊ ή Νύχτα κι’ ακόμη δέν ήνύχτωσε καϊ θέλει κιόλα νά ξη
μερώστε Τσϊ παίρνει κα'ι πάει κατά τή φωθιά. Αυτή ή φωθιά ήτανε
έναν παλάτι, δποΰ έκατοικούσανε μέσα 40 δράκοντες. Άφοΰ ήφταξε
τό παιδί τή φωθιά, άφτει τό φανάριν του καί καταιβάζει τό καζάνι
πού είχαν απάνω κι’ ήβράζανε κρέας. Είχανε καί μίαν πήττα τόσο
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μεγάλη ψημένη έκεΐ. Τό λοιπός στραμπουλά τό παιδί έναν μπαρτσά
πήττα,, σουρόνει καϊ έναν κομμάτι κρέας καϊ παίρνει τό φανάριν του
άφτούμενο καί φεύγει; Ό δράκος που τανε ’κεΐ κι’ ήμαέρευγε, τρέ
χει απάνω καί λέει τών άλλινώνε δράκοντα- μωρέ, λέει, αδέρφια,
δ μεγαλείτερός μας ηΰρέθηκε- καϊ πούντος- λέει νά ήκαμε αύτά καϊ
τούτα καϊ ήφυε- λέει νά τονέ διαήρωμε- τρέχουνε καϊ τονέ δ^αέρνουνε- καϊ τοΰ λένε- έσύ δποΰ έχεις τόσην αντρεία καϊ ήκαταίβασες
μοναχός σου τό καζάνι, είσαι αρκετός νά μάς έβοηθήσγς νά πατήσωμε τό κάστρο τό βασιλικό- .ποΰ πολεμούμε άπό τόσον κάιρό καί
δέν εϊμεστα άξιοι- νά πάρωμε δποΰ έχει τρεις θυατ·έραις καί τό βα
σιλέα σκλάβο. Αυτός πώς νά κάμγ, ποΰ ηύρέθήκε ’στά κακά στενά.
Αρκετός είμαι, βρέ παιδιά νά σάς έβοηθήσω. Τηνέ λέει θά κάμετε
μιά σκάλα σιδερένια ψηλή ν’ άναίβωμε άπάνώ στοΰ κάστρου τήν
κορφή. Είπέν το, ήγείνηκε. Τή βάνουνε τή σκάλα καί τωνέ λέει,
έγώ θ’ άναίβω πρώτα καϊ ένας ένας θ’ άναίβαίνη, ώστε ποΰ νά μαζωφτοΰμ’ ό'λοι. Ήβάλαν’ άρχή κι’ ήναίβαινε ένας ένας, ξεσπαθωμένος, αύτός δυό. κομμάθιά κα'ι μέσ’ τήν ταράτσα τόΰ κάστρου. Έτσαδά περνή καϊ τσϊ 4Q άπό τό σπαθίν του καϊ τσϊ ξαπλαριάζει
άπά στήν ταράτσα. Τότες λέει μά νά δώ ’γώ ϊντα γυρεύγαν’ αύτοί
άπό παδά- βλέπει στσ’ άπάνω σκάλαις τσϊ ταράτσαις τήν πρώτη
βάρδια του βασιλέα, άλλοι κοιμισμένοι κ$’ άλλοι ξυπνητοί. ’Εκείνο
δλο τσϊ σκότωσε, τσϊ πατεΐ κι’ ήπέρασε τήν πρώτη βάρδια. Πάει
παρακάτω βρίσκει τή δεύτερη, τό ίδιο. Πάει ώς μέσα στοΰ βασιλέα
τή κάμαρη κι’ όσοι τού παντούσανε όλοι τσϊ σκότωνε. Βλέπει τό
βασιλέα κι’ ήτάνε δ βεζυρης του κοντά του κ^’ ήκουβέδιαζέ- δίνει
μιά af αύτινοΰ τονέ σκοτώνει- τό βασιλέα δέν ήπείραξε. Βλέπει δί
πλα μιαν κάμαρη, μπαίνει μέσα- βρίσκει καϊ τσϊ τρεις κόραις τοΰ
βασιλέα κι’ ήκοιμούντανέ- ήβάστα τών άδερφιών του τά δαχτυλίδια αύτός. Τό λοιπός πάει στήν πρώτη, βγάνει τό δαχτυλίδιν τσικαϊ
τσί βάνεί τού πρώτουν του αδερφού, στή δεύτερη τό ϊδιό- στή μικρή
θέχτει τό δικόν του, σκύβγει καί τή φιλεΐ καϊ σηκώνεται κάϊ φεύ
γει. ’Ήφυε πέιά, άναϊβαίνει στήν ταράτσα, βρίσκει τή σκάλα, καταιβαίνέι. Πιάνει τή σκάλα καϊ τηνέ φουντάρει μέσα σ’ έναν ποταμό
καϊ παίρνει τό φαναράκιν του καϊ τζιρίτι. Ή τράβα καϊ τή Μέρα καί
τή Νύκτα μαζίν του όπου ήπίαϊνε.. Πάει έκεΐ στο παλάτι Σκουπίζει
τά αίματα, ρίχτει τά λεοντάρια κι’ έπειτα λεϊ τή μέρα και τή νύ
χτα, μέρα μεσημέρι. Άμέτε, λέει, φίλοι μου, τώρα στό καλό- σάς
ευχαριστώ. Κάββάλικεύγουνέ τά παιδιά φεύγουνε, ώ καϋμένε, λέει.
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έσύ ράς έψηχες πολλή ώρα κ:’ ήκοιρηθήκαρε. Τό λοιπός γυρίζουνε
τά παιδιά, πάνε σέ ριά χώρα άκατοίκητη, ήγυρίσαν’ όλο τόν κόσρο,
δέν ήψήκανε κάρριά χώρα. Ψάχουν τη χώρα, βρίσκουνε ένα σπίτι
ώ, καλό στά παιδιά ρου, ’Ίντα θυμητικό κι’ έρθετε εδώ, όποΰ είστε
χαρένοι; πώς έρθετε ; Καθίζουν τά παιδιά καί τσϊ λένε πώς έχα
σαν τη ρητέρα των καϊ γυρίζορε χρόνοι κι’ εινε αδύνατο νά ράθωρε' παιδί ροΰνά σταθάτε εδώ όποΰ έχω ένα γυιό και είνε βασι
λέας τών λεονταριών καϊ αυτός θά ξέργ], Τωνέ δώνει τρεις ρπατσαΐς,
τσΐ κάνει τρεις κούπαις, τσϊ θέχτει άπά στο τραπέζι — Είχε τρα
πέζι στρωρένο κι’ ήρθε δ γυιός τσι, ηχι ριητέρα, ανθρώπινό κρέας,
ροΰ ρυρίζει. Λέει, δέ ξέρεις, παιδί ρου, πώς έδώ δέν έρχεται κανείς,
παρά κάτσε νά φάς. Τό λοιπός τρώει καϊ καθίζει νά ξεκουραστεί τόν
έρωτ$, τονέ χαδεύγ’ ή ράνναν του’ώ παιδί ριου, νά δης τωραδά τρία
βασιλόπουλα δέ θενά τά φάς ; Λέει οχι ρητέρα ριου, ρά τη δύναρ-ί
ρου δέν τά πειράζω. Τωνέ χτυπά αΰτη, τσΐ κάνει άθρώποι, τσϊ δέ
χεται αυτός’ καί πώς έρθετε έδώ, ά, λέει καϋρένε’ ή ράνα σου έκεϊ
όποΰ είνε εινε, είνε ένα ρεγάλο βάθος καί θά πάτε ρέ σκοινιά σέ τό
σοι χρόνοι νά καταίβετε Ιν νά σκοτώσετε τόν όφι νά την πάρητεάλλ·?)ς λοάς δέν ρπορεΐτε' νά την εύρητε' έγώ ροναχά ρπορώ καϊ πάω
έκεϊ δά.
Τών έβαλε τραπέζι κι’ ηφάανε κι’ ήφύανε· κι’ ήφύανε· κι’ άς
,τσ’ άφήκωρε τώρα αύτοϊ που πάνε καϊ περπατούνε κι’ άς πιάσωρε
τό βασιλέα όποΰ ήξύπνησε καϊ θωρεΐ τό σύντροφόν του κοντά του
σκοτωρένο, τονέ πιάνει τροράρα καϊ σηκώνεται απάνω συνάερος άπό
το φόβον του. Μωρέ λέει, ήπατήσανέ ρε,οΐ δράκοι ώ ! ίντα θά γένη
, τώρα. Βγαίνει, θωρεΐ, δυο τρεις τέσσερες βάρδιαις σκοτωρένοι, τά
χρειάστηκε στά γερά. Έκεϊ φωνάζοντας ό βασιλέας ήννοιωσε τό άλλο
αποδέλοιπο στράτερρα νά δνί τί έχει ό βασιλέας και φωνάζει.
Λέει ριά βασιλέα ρ.ου άφοΰ φοβάσαι· πώς ήρπήκαν’ οί δράκοι ; δέν
ήθελε νά ράς έσκοτώσουνε καϊ ράς καϊ σένα τόν ίδιο ; Δέ βλέπετε
πόσο άσκέρι είνε σκοτωρένο, κι’ άκόρη ροΰ λέτε πώς δέν εινε οί
δράκοι' ώς τόν ποταρό ήτρεχε τό αϊρα. Βγαίνοντας δ βασιλέας άπά
στην ταράτσα, θωρεΐ τσϊ δράκοι όλοι άξαπλωρένοι. "Οση λύπη καί
τροράρα ήτράβηξε, τόση χαρά είδε ώς είδε τσϊ δράκοι σκοτωρένοι.
Τό λοιπός ηχάρηκε δ βασιλέας πώς ήγλύτωσε τό παλάτι τ ου καϊ τσΐ
κόραις του κι’ ήκούστηκαν σ’όλη την πόλι ή ,χαραϊς τοΰ βασιλέα. Μά
δέν ήταν άξιος νά καταλάβη πώς ηύρεθήκανε οί δράκοι απάνω’ τό
τες ό βασιλεύς άξαδειάζει (ρίχτει) τσϊ δράκοι στη θάλασσα καί ρέ-
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νουν στο παλάτι εκείνοι όλοι οί θησαυροί. Βγαίνουν κι’ ή κόραις του'
ώ λέει, πατέρα ρου, δέ βλέπεις πούνε τά δαχτυλίδ^ά ρας άλλαρένα ;
δέ θωρεΐτε, λέει, κόρη ρου, ποΰ ράςε γλυτώσανε νά τόν ευρωρε, παρά
θωρεΐτε τό δαχτυλίδι ; Άρέτε βάλετ’ άλλα. ’Ήβγαλ’ δ βασιλέας διαλαλισρό παντού όποιος ήσκότωσε τσϊ δράκοι νά παρουσιαστεί νά τοΰ
δώση την εΰχάρίστησι.’Ήκαρε πολλά ό βασιλέας, αδύνατο νά βρεθή
έκεϊνος ποΰ τονέ γλύτωσε. ’Άλλο δέν είνε παρά νά κάρω ένα ξενο
δοχείο σέ ριά στράτα, όποΰ νά ρήν ρπορή ά δέν περάσουνε όλος δ
κόσρος άποκεΐ. Νά ρπαίνουνε νά τρώνε, νά πίνουνε, νά ροΰ λένε ό,τι
κάνανε στον καιρόν τωνε, ίσως νά τον εύρη. Τό λοιπός, δ βασιλέας
ήρεροξηρέρωνε στο ξενοδοχείο ρά τίποτής. Στά πολλά ήπεράσαν κι’
αύτά τά παιδιά άποκεΐ,. Τά βλέπουνε, τά βάνουνε ρέσα, κουρασρένα,
έλεεινά τά κακοροίρικα.’Ηκάτσανε ς-ην τράπεζα κι’δ βασιλέας ραζί’
τωνέ λέει- ό,τι εϊδετε κι’οτι ξέρετε, παιδιά ρου, νά ροΰ πήτε· Λέει δ
πρώτος' βασιλέα ρου έρεϊς εϊ'ρεστα τοΰ τάδε βασιλέας παιδιά κι’ήφύαρε άπό τό παλάτι ρας παρά έναν λεοντάρι όποΰ ησκότωσα σ’ έναν
παλάτι ποΰ κοιρ.ηθήκαρε· δ β' κι’έγώ λέει βασιλέα ρου έσκότωσα δύο
λεοντάρια σέ άλλον έναν παλάτι.’Ακούει ό πρώτος αυτός ένα κι’έκεϊνος
δύο, σά νά ψυχράθηκε.’Ήρχισε κι’δ ρικρός και κινρί καϊ τοΰ λέει όλα.
’Ακούει ό βασιλέας σηκώνεται καϊ τονέ βάνει στσ’ άγκαλιαϊς του.
Άκούοντες τ’ άδέρφιάν του πώς ήκαρε αύτά όλα, ήρπήκανε σέ
ρεγάλη βηλιά, σέ ρεγάλη στενοχώριά. Θωρώντες το βασιλέα, πώς
τόν έβαλε στην αγκαλιάν του καϊ τσϊ παίρνει καϊ τσϊ πάει στο πα
λάτι, ρ^ά ζηλιά κατακαρρένη. Τότες άφηκε τό ξενοδοχείου ό βασι
λέας κι’ ήρπαίνανε κι’ ήτρώανε δ κόσρος Τό λοιπός πάει δ βασιλέας
στο παλάτι έτοιράζει τό γάρο, στεφανώνει τόν πρώτο ρέ την πρώτην του κόρη. Τη δεύτερη Κυριακή στεφανώνει καϊ τό δεύτερο. Την
άλλη Κυριακή ποΰ ήτανε τοΰ ρικροΰ δ γάρος, ήκαρ’ δ βασιλέας τά
δυνατάν του τό δέ δέν ήρπόριε. Τόν έγάπα δ βασιλέας' xj’ ήτανε
αύτά άγαπηρένα τά βασιληόπουλα ρέ τσϊ γυναΐκές τωνε xt’ ήπερνούσανε καλά. Έλα ήκάτσανε ένα ρήνα ρά ήθέλανε νά πάνέ νά βρούνε
τη ράναν τους ποΰ ηράθανε ποΰ εινε. Ή γυναΐκές τωνε λέει, θάρθωρε xf έρεϊς. Καϊ καλά τσϊ έτοιράζει ό βασιλέας φεύγουνε κι’ ή
τρεις του κόραις. Μά όντας ήτοιράζουντα νά. φύουνε, βγάνεί ή ρικρή
καϊ δίνει τοΰ βασιληόπουλούν τσι ριάν ταρπακέρα ραλαρατένια,
ρά ήτον,ε αρχαίο πράρα, ώραϊο' φύλαξέ το βασιληόπουλό καρρ^ά
φορά νά,ξεβαρεθ^ς. Ήφύανε, πηαίνουνε, . ήπήρανε καϊ σκυλιά ραζίν
τωνε όχι λία παρά πολλά, Στον πολύν καιρό φτάνουνε σ’ έκεΐνο τό
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ρημονήσι, τον έρημότοπο, θωροΰνε, ψάχουνε, βρίσκουνε ενα χάος κα
ταμεσής τοΰ χωριού αύτινοΰ, δπρυ τόσο μηδέ τέλος ήθωρούσανε τά
{Λοέθιοέν τωνε μηδέ άρχή μηδέ ^ρχυ-χ. Λέει, τώρα, λένε τού πρώτου νά
δεθής έσύ ποΰ ’σαι πρώτος νά σέ ζαταιβάσωμε μεϊς' λέει έγώ,δουλιώ,
δέν ζαταιβαίνω—μά. ήζηλεύγανε του μικρού κακά.——Πιάνει δένουνε
το δεύτερο, πάει πώς Θ’ άγνκδιάσγ, δέν ήμπόριε νά καταίβ·ρ ήδούλια. Λέει δ μικρός, λέει βασίλισσα μου άφοΰ δέν καταιβαίνουν’ αυ
τοί, θά καταίβω’γώ. Λέει μήν καταίβης, λέει, Θά καταίβω. Δέν τσί
πέρασε’ δένεται’ τονέ καλουμάρουνε κάτω στο βύθι. Ήκάλουμάρανε
δυο τρεις μέραις κα'ι που να φτάξη νά βρη πάτο,- γή,ς νά πατήση.
Άφοΰ ή^άτησε στη. γής, κι’ ήπάτησε στην αυλή τοΰ δ,φι. Τδ λοιπος Οωρεϊ τή μητέραν του κι’ ήκάθουντα κι’ ήψείριζε τδν δφι κι’ ήκοιμούντανε (ό δφ.ις) στην ποδιάν τσι. Τότες ώς τονέ θωρεϊ ή μάναν
του τδν έγνώρισε’ άχ,. λέει, παιδί μου, φύα, γι.α.τί Θά χαΟής· (μέ τό
νόημα όχι μέ μιλιά νά μην ξυπνήση). Τότες τσί φωνάζει, μητέρα
μου, σώπας μη μιλης νά μη ξυπνήστρ κι’ Ιννοιά σου. Βγάν’ αυτός άπδ
τδ στήθό του μιά σαίττα φαρμακερή καϊ την έχει τοΰ δφι και τονέ
φαρμακώνει, τονέ τρύπα κα'ι απομένει ξεοός’ ήτσούνα κι’ ήψόφησε.
Τότες σηκώνεται ή βασίλισσα συνάερη. καί βάζει το γυιόν τσι μέσ’
την αγκαλιάν τσι, κλάμματα, χαραϊς ντομάνι. Παιδί μου, πώς ήρ
θες, που τό ξερες, ποΰ τό ’μαθές κι’ ήρθες παδά ; τσί πε. ολα τά τρέ
χοντα. Τότες, δένει τη μητέραν του και κάνει σκινί, σινιάλο,. ώστε
ποΰ .δέν ήκούανε, δέν ήβλέπανε οί άποπάνω καϊ τραβούνε’ τραβούνε
τη μητέραν τωνε’ υστέρα? λέει νά ρίξωμε ν’ άναιβάσωμε τδν άδερ,φό
σας’ λει νά μή σταθή, νά μή βρεθη στή γής τήν οικουμένη. Παίρ
νουνε; τά δυο βασιληόπουλα τή μάννα καϊ τσί γυναΐκςεις τσί τρεις,
κα'ι τζιρίτι, πάνε στο βασιλέα. Ήγυρεύγανε νά πάρουνε καϊ τό άλογο
έκεινοΰ, μά έκεϊνο ήχιλιμ.ί.ντρα καϊ δέν ήθελε. Τότες άφοΰ ήπήανε,
άρωτη δ βασιλέας γιά τον άλλο τδν γυιό’ λέει πατέρα μου’ τά; θερία.
άποδώ άποκεϊ- ήχάθηκε. Ήμαυροφέρεσέ τδ παλάτι άπδ τη λύπην του.
Ή βασίλισσα ή γυναίκα αύτινοΰ ήκλειδώθηκε σέ μιάν κάμαρα κι
*
ήκλαιεμέρα νύχτα τδ βασιληόπουλο τσι. Ήρώτηξε ό βασιλέας καί
τϊ καπέλα ειν’ αύτή· Λέει εινε η κουνιάδα μας, λεύτερη καϊ Θέλει
παντρειά, νά την παντρέψωμε. "Ας άφηκωμε άύτο.ί κι’ &ς πιάσωμε
κεϊνονε. "Αχ λέει τϊ έπαθα, κι’ ϊντα θά γενώ, Θά χαθώ. Τδ.λοιπός
μπαίνει, μέσα στά παλάθια' γυρίζοντας δλα αύτά; μιά μέρ:α ήστουπίρισε. Άφοΰ ήπέρασε ό’λαις τσί κάμαραις βγαίνει σέ: μιάν πεδιάδα, σέ
μίάν. έξοχή. Έκεϊ βλέπει μιά γρηά τό παιδί καϊ τδ παιδί τή γργά.
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Βρέ λέει, παιδί μου, κα’ι πώς εύρέθηκες έπειδή, ποΰ έδώ δέν εινε παρά
ο δφις κι’ έγώ. ’Ά λέει μητέρα μου’ νά σοΰ ποΰ τόν καμό μου καϊ
τδ πάθος μου, θά μέ λυπηθής. Τσϊ τά’ πε’ καϊ τοΰ δείχτει σ’έναν
άλώνι μέ
τρία αρνιά ένα κόκκινο ένα μαύρο- κι’ ένα άσπρο πειό
βαθειά. Θά π^ς νά τδ κυνηγήσγς κι’ άνή πιάσγς τδ άσπρο θάβγγς
απάνω, άν πιάσγς τδ κόκκινο θά π^ς πειό κάτω, άν πΐάσγις τό μαΰρο
θά χαθγς’ παρά άμε καϊ πολέμησε νά πιάσης τδ άσπρο. Τό λοιπός
πάει καί πολεμά καϊ πιάνει τό κόκκινο, πάει, πειό βαθειά. Μά ήβά’
στα τοΰ άλόγουν του τσϊ τρ.ίχαις κι’ ήναίβηκε πάλι στά ίδιάν ταυ’
κλαίει οδύρεται εκειδά μέρα νύχτα. ΈκεΓ όποΰ ήκάθουντα στδ μέ
ρος ποΰ καταίβηκε, ποΰ ήλιος δέν ήφτανε νά πάη άπδ τό βυθός τό
πολύ, ήθυμήθηκε τσί. βασίλισσας τήν ταμπακέρα·, Τείνοντας το
αύτό, τό ’βλεπε, ήτρέχαν τά μάθιάν του. Τήν άνοίει μή δ ή παρά
άνθρωπάκια μιλιούνια τών μιλιουνιώ καϊ μέ μιά φωνή ήφωνάξανε
χφενττι, τ'ι ήθελες κα'ι μάς έβγαλες στήν τρυφερίτσα, πέ μας γλήορα
γιατί σέ φάαμε. Ήσάστισε τδ βασιληόπουλο άπό ασκέρι, τωνέ λέει’
νά μ.έ βγάλετε άποδώ ποΰμαι απάνω’ ό λόγος ακόμη ήστεκεκι’ ά-.
πάνω τόν είχανε από τά βύθη. Λέει τώρα βάλε μας στή θεσι μας,
γίατ’ εινε γιά κακό σου". Κλειδώνει τήν ταμπακέρα χάνουνται. Εκεί
νά τό άλογο, τονέ θωρεΐ, χύνεται, τονέ βάνει στην αγκαλιάν του.
καί τοΰ κάνε τσϊ χαραϊς. Άφίνει τδ άλογο στδ δάσος καί μια καί
δυο μέσ’ την. πό.λι. Πάει στδ. περιβόλιν. των στον περιβολάρη. ’Ά λέει
μάστορη, δέ μέ κρατίζεις. κι’ έμ.ένα έδώ γιά ναν κομμάτι ψωμί κι’
δ,τι μπορώ, νά σοΰ κάνω ; ’Ίσα ίσα παιδί μου, ποΰ ήχρειαζο.ύμου
έναν άνθρωπο’ μά θέλω, μάστορη, νά μοΰ δώκγς ένα καμαράκι μέσ’
τήν αυλή χωριστό νά κάθωμαι έγώ.—Νά τδχγις, παιδί μου τδ ζή

τημά σου. "Ας άφήκωμ’ αυτοί, κι’ άς πιάσωμε αύτή. ποΰ πάει καί
τσί λέει δ βασιλέας κόρη μου, θέλω νά σέ μπατρέψω, καί νά μοΰ
,πής τή γνώμη σου, ποΰ. ηύρηκα ένα βασιληόπουλο καλό. Βασιλέα,
μου άφοΰ θέλεις νά μέ παντρέψγς, θέλω, νά βρεθούνε τά νυφικά μέσα
στδ καρύδι καί έτσά θά παντρευτώ. Ό βασιλέας’ καί κόρη μου, γί
νεται π,οτές τά φορέματα μέσα;στο καρύδι. ; λέει, γίνουνται. Μά αύτή.
εϊ,χε πάρει άπό τό παλάτι, τωνε. δύο καρύδια, δύο φουντούκια, καί δύο
άμυγδαλα’ τά τρία τοΰ άνδροΰς τσι καί τά. τρία δικάν τσι καίτάχε
τον ντουρβά τάλόγου βαρμένα’ καί γιά νά τό μάθυ άνδρας τσι καϊ νά
δη άν έγλύτωσε, τόπε αύτό. Ό βασιλέας ήκαμε τέμπρι. όλωνών τώ
μαστόρω (έμήνυσε, άνεζήτησε) δέν ήμπόριε νά κάμη τίοτες’ ό περι
βολάρης του. ήταν κι’. έκεϊνο.ς μάστορης, ήρραβγε,. Τοΰ φωνάζει λοιπό
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κι’ αύτινοΰ στο τέλος τέλος. Λέει, έσύ σαι αρκετός νά βάλης τά φο
ρέματα μέσ’ τό καρύδι καί νά μή μοΰ τό. άρνηθής. Ό κακομοίρης φεύ
γει άπό τό παλάτι μαραμμένος σκασμένος στο περιβόλι. Τονέ θωρεΐ
ό φίλος ποΰ νέ κεϊ- μάστορη τί έχεις ; πράμα, δέν τοΰ φανερώνει.
Θά μοΰ πής, τονέ παρακαλεϊ. Λέει ϊ'ντα νά σοΰ πω ό βασιλέας μ ’εχει
στά κακά στενά νά . . . Ά λέει μάστορή μου- άμε νά τοΰ πής μιά
σακοΰλα καρύδια, ένα μπαρτζά (κομμάτι) μεταξωτό, ένα ψαλίδι καί
μιάν μπουκάλα ρώμη. Πάει τά παίρνει στην κάμαράν του. Τοΰ λέει
μήν τύχγ καί έρθγς απόψε καί δγς τή ντέχνη μου, τή μαγική μου,
γιατί θά χαλάσν) καί ίσα ί'σα είσαι χαμένος. Ήκλειδώθηκε αύτός,
ήσπα καρύδι κι’ ήκοβγε τό μεταξωτό κι’ ήπινε ρόμι. Αύτός φεύγει
κρυφά κρυφά και θωρεΐ άπό τήν αράδα δ μάστορης- πάει καί λέει τσί
γυναϊκάς του μέ κλάμματα,ώ γυναΐκά μου αύτός ό τρελλός ϊ'ντα μοΰ
’κάμε κι’ ϊντα θά μοΰ κάμγι. Εξημερώσανε αύτοι στα πόδι άπό τή
βοήν τωνε. Καί καλά αύγή αύμή καύγει τήν τρίχα τοΰ άλογου ντου
στο λύχνο" νά' κι’ έρχεται τό άλογο άπό τό δάσος καί άνοίει τόν
ντουρβά παίρνει τό ένα καρύδι τσί γυναϊκάς του κ^’ έπειτα τοΰ λέει
πήαινε καί φεύγει. Εημερώνει, τό δώνει τοΰ μαστόρουν του καί πάει
στο βασιλέα. Τό σπούνε βγάνουνε κείνα τά φορέματα τά ώραΐα. Τό
τες αύτή ήπαρηγορήθηκε- λέει ήγλύτωσε. Κάνει κάλεσμα ό βασιλέας
νά τή βλοήσουνε κάτω άπό τήν πιάτσα σέ μιάν πεδιάδα κι’ ήκάλεσε
ΰλη τήν πόλι. Έκεΐ ήμυνήσανε καϊ τοΰ ράφτη τοΰ καλοΰ νά πάη μέ
τή φαμίλιάν του. Λέει κι’αύτινοΰ τοΰ φίλου- μωρέ, έλα καί σύ· λέει
δέν έρχομαι. Μένει αύτός στήν κάμαρην του. ’Έπειτα κάβγει τήν
τρίχα, έρχεται τ’ άλογον καί παίρνει τό καρύδι τό δικόν του καί τό
σπα καί βγάνε τά φορέματα και στολίζεται καϊ καθίζει στ’ άλογο
καί δώνει δρόμο τ’ άλογου, μά όχι στή γής παρά στον ^άέρα- καί
καϊ πάει σ’ αύτή τήν πλατέα όπου ήθελε νά στεφανώσουνε, πάει
έτσαδά άποπάνω άοράτως, τραβά τό γαμπρό άπό τήν. κεφαλή τονέ
σκοτώνει καϊ γίνεται άφαντος. Τότες πάει αύτός γδύνεται ξεχορός
δ γάμος, πάνε όλοι στά σπίθιάν τωνε. Πάει δ μάστορης καϊ τοΰ τά
λέει. Καλλίτερα καί δέν ήρθες ποΰ ήθε νά ξεσπαστφς δποΰ ή τρομά
ξαμε όλοι. Τήν άλλη Κυριακή- λέει νά τή βλοήσω πάλι" ήζήτηξε
στ’ άμύγδαλο τά νυφικά. Τά ίδια πάλι’ δ γάμος ήθε νά γενή στο
περιβόλι’ τά ίδια. Στραμπουλ^Ε τό γαμπρό και φεύγει. Τήν άλλην
Κυριακή λέει νά γεν?) μέσ’ τό παλάτι ώστε νά τονέ π^άσώμε αύτόνε
όποιος κι’ άν έινε. Στο φουντούκι τά νυφικά. Τά ϊ'δια. Ώς καθώς ήπήε
άντϊς νά τονέ πέάσουνε οί άθρωποι τοΰ παλαθ^όΰ, τοΰ κάνανε τόπο

af ήκάνανε στήν πάντα. Άφοΰ ή.τήε νάμπη μέσα, καταιβαίνει άπό
τό άλογο και τό ΐδίνει τοΰ άμαζηλάτη- μπαίνει μέσα καί πάει κοντά
στό βασιλέα τόν πατέραν του. "Α λέει βασιλέα μου ήξέχασες τό γυιό
σου τόν καλό καί κάνεις χαραϊς ; Καί μήπως καί ξέρεις ϊ'ντα γίνηκε
δ γυιός μου, ποΰ εϊνε ; Πατέρα μου ή δέ μέ γνωρίζεις γνώρισέ με καί
πέφτει στον πατέρα. Τότες σηκώνεται ή βασίλισσα ή νύφη, ή μη
τέρα του και πάνε καί λέει τό παιδί σέ όλο τό ασκέρι τήν ιστορίαν
του. Τότες τί τωνέ πρέπει νά τωνε κάμωμε. Λέει πατέρα μου έχουνε
τσί γυναίκες τωνε καϊ τσϊ λυπούμαι- μόνο νά τσϊ κάμωμεν έξορία
καϊ τσί ’ζορίσανε κ$’ ήζήσανε ζωή εύτυχισμένη.
Μηδ’ έγώ μουνε έκεΐ, μηδ’ έσεΐς νά τό πιστέψετε.

ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
(Έκ των τοΰ Παναγιώτου Σέκερη)

1ης Φεβρουάριου 1821.
Κύριε Ξάνθο.

Έχω προ οφθαλμών τό άπό τάς 30 τοΰ παρελθόντος Δεκεμβρίου
γράμμα σας, τό όποιον μετά τόν μισευμόν τόΰ ταχυδρόμου έδόθη
έ'λαβον, χαίρω τήν καλήν σας ύγείαν καί σάς αποκρίνομαι είς τά
ουσιώδη- τά παρά τοΰ κυρίου Καλοΰ (Α. Ύψ.) γράμματα διά τούς
ένταΰθα έφορους είσέτι δέν έ'φθασαν.
"Οτι δ κύριος Καλός αποφάσισε νά μείνγ έως τήν άνοιξιν αύτοΰ
καί τά λοιπά δ κύρις νά κατευθύνη τά διαβήματα του- νέος τυροφά
γος δέν έδιωρίσθη άκόμη, οί περισσότεραις γνώμαις είναι διά τόν άπαιτοΰντα, διά μέσου τοΰ δποίου δ πολυφρόνιστος έζήτήσε προ δύω
αιρέσεων τούς 4 ένταΰθα εύρισκομένούς εκδικητικούς οϊτινες έφυγαν
τήν παγίδα καί έμαύρισαν, ή καθ’ αύτό αιτία τής ζητήσεως άκόμη
δέν έφάνη, ούτε είναι δοκιμάσματα πλεονεκτικά άπό τά 2 διά νά ξεσκεπασθή ή ςιΐτία- λέγουν δμως μετά βεβαιότητος οτι δ άπαθής
έλαβεν ε’ϊδησιν τών ύποθέσεων άγκαλά καί νά μή φαίνεται κανένα
κίνημα έ'ως τώρα- προ 3 αιρέσεων άκόμη ήλθεν εϊδησις ότι εις 12
έγινε μεγάλη ακαταστασία, καί ότι οί μέτοικοι έστειλαν είς τόν
τόπον τοΰ α: δ: προθύμους πολλούς- καί ότι δέν έμειναν καί ούτοι
άνεκδίκητοι, δ λόγος αδέσποτος δέν είναι περιστατωμένος δμως εΐ1887
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δήσεις δέν ήλθον, ούτε έτοιμασία ελεφάντων διά έκεϊ φαίνεται, άφ’
ου έκτοτε έρέθη oTt θέλουν έτοιμασθή 12 διά έκεϊ- ήμεϊς άγοράζομεν οτι οί άποτυχόντες συμβιβάζοντες μέν τον άπαθή, καί άμποτε
νά μήν άπατήσουν τόν κύριον καλόν" καί στοχάζετε μέ λόου του και
αύτούς, άγκαλά και αί έδικαί μας άγοραϊ δέν είναι βάσιμαι άφ’ οΰ
οί περί τόν άπαθή είναι εις τόν άκρον βαθμόν πόρνοι" ότι δέ νά είδοποιήσωμεν. Τόν άρμόδιον 114 (περαιβόν) τούς έστείλαμεν τά δοκιμάσματά σας όποΰ τούς είχατε μέσον τών εφόρων· οίτινες όχι άπό >’·
κακοήθειαν, άλλά διά νά ΐδοΰν τάς καλλιτέρας ειδήσεις θά άνοιξαν,
κα'ι έπειδή τό λεξικόν έπολυπλασιάσθη παρά τοΰ άρμοδίου (λέγοντος .
οτι άν τοΰτο δέν έγινε πώς ήμποροΰμε νά έχωμεν τήν άνταπόκρ,ισιν
άνύποπτον) πριν μισεύσει έδόθη καθώς σάς τό προέγραψαν, καί δέν
έγνώρισαν τόν I: Μαοτάκην, καθώς καί τά δύο ύπουργήματα όποΰ
πρός τόν άρμόδιον έγραφέ τις δι’ αύτούς μου έζήτησαν τήν έξήγησιν
τούς είπα οτι δέν τήν γνωρίζω, μοΰ έζήτησαν άκόμη και τό έδικόν
μ,ου γράμα κα'ι τόν έβεβαίωσα μεθ’ δρκου ότι τό έστειλα τοΰ άρμούίου κατά τόν διορισμόν σας, μήν ήξεύρωντας ότι είχατε καί πρός
αυτόν καί προς τόν 144" διατί τουλάχιστον τό έδικόν μ,ου γράμμα
νά μη μοΰ το στέλνετε κατ’ εύθείαν μέ τήν πόσταν, όποΰ τότε δέν
υποπιπτομεν εις παρόμοια" λάβετε λοιπόν τά άναγκαιότερα περί
τουτου μέτρα καί τό έξής γράφετέ μου διπλά, μ,έσον έκείνων, τών ,
έφορων δηλ, δσα δέν πειράζουν, καί άμέσως δσα δέν πρέπει νά ήξεύρουν έκεΐνοι, ενίοτε δέ διά νά μήν κοπιάζγς έπί ματαίώ γράφε μου
μ,έσον έκείνων άσπασμούς μόνον χωρίς γράμμα χωριστόν, καί δσας
άναγκαιοτέρας ειδήσεις θέλετε διά τόν άρμόδιον ή γραφετέ τας ε’ις
χωριστόν γράμμα μέσον μου ή νά τοΰ στέλνω άντίγραφον τοΰ έδικοΰ μου" προσέξετε μή δόσετε αιτίαν τών έφορων» οτι έμάθατε τό
άνοιγμα τών γραμμάτων σας διά νά μήν πέσωμεν εις κρισήτας, άγ
καλά τί θά κάμουν έμβήκαν καί αύτο'ι είς τόν χορόν καί άν οί ίδιοι
σάς τό φανερώσουν, τότε μέ εύμορφον τρόπον διορίσετε τους τό
σφάλμα, οίτινες σάς γράφουν σήμερον τάς ειδήσεις όποΰ έχουν άπό
τόν πενθερόν σας δςτις κατά τό παρόν είναι καλά είς τάς υποθέσεις
του, καί άν δέν ξεβουλώσει τούς Βριάρεω καί προθύμους θέλει ώφελήσει μεγάλως τό φέρσιμόν του.
Περί δέ τών προσκλητικών γραμμάτων στοχάζομαι δτι άν δέν
Οταθή άδύνατος ή δόσις αύτών, θέλει γενή άργά καί άπό τήν άργητα
καρπός καλός δέν γίνεται, άγκαλά άπό τήν άγουρίδα είναι άσυγκρίτως καλλιτέρα καί σταφίδα,δθεν άνάγκη νά λάβγι τά αναγκαία μέτρα

ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

527

ό κύριος Καλός καί νά άποφασίσή ή νά κινήσν) χωρίς άργητα, ή νά
άναβάλν) τόν καιρόν δσον θέλει’ είναι χρεία δμως νά δώση καί τάς
εύλογοφανεϊς αιτιολογίας τής άργητας είς δλων τών μερών του, έφο
ρους προσδιωρίζωντάς τους καί τόν καιρόν καθ’ δν σύν Θεφ μέλει νά
κινήση διά νά προπαρασκευασθοΰν καί αύτο'ι μέ δλα τά άναγκαΐα,
καί τότε νά κινήσουν πανταχόθεν διά τήν πανήγυριν, αύτό είναι ή
γνώμη μου κατά τήν άσθένειαν τοΰ νοός μου σεις δέ κάμετε το δόξαν.
'Ότι δέν είναι καιρός νά ένασχολοΰμαι είς οτι ένασχολούμουν πρότερον, άγαθή γνώμη σου καί ήθελε τήν έχω πρό καιρού βαλμένην είς
πράξιν έάν αί περιστάσεις μου, μοΰ τό έσυγχωροΰσαν, οΐον έάν δέν
είχα χρέη τά όποια άνησυχοΰν τόν κάθε χρεώστην, έγώ ύπέπεσα είς
ζημίας άπό καταδρομάς τής τύχης είς τάς έμπορικάς μου υποθέσεις
καί έχασα τό έδικόν μου. Έάν καί ή τιμιότης σου έπίστευες τά γρα
φόμενα μου δέν άπερνοΰσες έν σιωπή τήν άπόκρισιν ταύτης τής πε
ριόδου. Ένθυμήσου δτι πρό τοΰ νά πληρώσω έγώ τά χρέη σου έδώ
άν ήμποροΰσες νά κινηθής διά κανένα μέρος, άφ’ ού έγινε τοΰτο είχα
καί τήν φροντίδα τών έξόδων τής φαμελίας σου, ύστερώντας τήν έδικήν μου, ή τιμιότη σου ύστερον άπό δλα αύτά έτράβιξες καί τήν
φιλτάτην σου φαμηλίαν είς άσφαλή καί ήσυχον μέρος καί τώρα ποΰ
άπό τρίποδος παραγγέλλεις" είναι τή άληθεί# άγιαι αί παραγγελίαι
σου μά πλήρωσε τά χρέη μου, καί τότε νά κινήσω όπότε καί δι’ δπου
διορισθώ, τώρα δέ είμαι άναγκασμένος νά έφευρίσκω τρόπον διά νά
εύγάνω τά έξοδά μου, λόγους διά νά μή στενοχωροΰμαι άπό τούς
κραιδιτόρους μου, καινά ένασχολοΰμαι δσον περισσότερον δύναμαιείς τόν άγιώτερον σκοπόν όποΰ είναι δ έδικός σας ήτοι δ κοινός" νά
άναχωρήσω δέν θέλει μοΰ σταθή δυνατόν πρό τοΰ μπιλάντζου, δι’ δτι
τότε θέλει μέ κυνηγούν οί κραιδιτόροι μου δπου μάθουν δτι έφθασα,
διά τούτους καί δι’ άλλους ισχυρούς λόγους άν θέλγς έμβασέ μου
έκεΐνα όποΰ έξόδευσα είς τάς ίδιας σου άνάγκας, καί εις τήν φαμελίαν σου, διά νά έμπορέσω καί έγώ νά γίνω χρησιμότερος εις τό
κοινόν, καί άκόμη άν δύνεσαι παρακίνησε τόν κύριον Καλόν, νά μοΰ
έμβάση δσα μέ άκαρτεροΰν, καί τότε νά πληρώσω δθεν χρεωστώ, νά
στείλω τήν φαμηλίαν μου είς Όδέσαν, καί ν’ άφιερωθώ ολως δι’ δλου
είς τήν ύπόθεσιν, είδέ τώρα τί νά κάμω όποΰ δέν μοΰ μένει καιρός
ούτε νά συλλογισθώ.
Τοΰ άρμοδίου ώμίλησα πριν μισεύσν) τά δέοντα, άλλ’ αύτός έδυσαρεστήθη ότι δέν τοΰ έδωσα τήν βοΰλαν καί τά δοκιμάσματα τών
συνέφων δσα εύρίσκονται είς έμένα" τούτος είναι δρμητικός τόν έγνώ-
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ptcroc πολλά καλά, πλην τί τό όφελος όπου ήμεϊς πρόσθέτομ.εν
σφάλματα έπ'ι σφαλμάτων, καί άμποτε νά έγιναν τά ύστερώτερα
αυτά, διά νά μην έχωμεν είς τό έξης άλλα, καϊ άκόμη σεΰχομαι ότι
τά γραφόμενα σου νά μην είναι άπλώς συνιθισμέναι παρηγορίαι’ λέτε
οτι έχω πείσμα διά νά μην γράφω, τί νά γράψω; αυτοσχεδίους στο
χασμούς ; δέν είμαι ικανός τό γνωρίζω, παρηγοριάς ; ή ανύπαρκτα
πράγματα ; ή βάσις στέκεται καϊ είναι αύτοΰ, ό δέ διοργανισμός
όπου έγινε κα'ι γίνεται εδώ και παρακάτω σάς είναι όπωσούν γνω
στός κα'ι άπό έδικά μου καϊ άπό άλλων φίλων γράμματα. "Οτι δέ ό
κύριος Καλός έχει άγανάκτησιν κατ’ έμοΰ καί α: η .’ θλίβομαι καιρίως, κα'ι λυπούμαι ότι είμαι μακράν κα'ι δέν ήμπορώ ν’ άπολογηθώ
καϊ διά γραμμάτων, έγώ κρίνω καλιτέραν την σιωπήν παρά νά λέγω
ο τι άκουω, εις τά σοκάκια, καί όσους άδέσποτους λόγους κηρύττει
η φημη. Ας είναι καλά ό άύθέντης ό θεός νά κατευοδώσγ) τό έργον
του, κα'ι έγώ είμ.’ εύελπις νά τόν έξιλεώσω όταν ό καιρός μέ παρρησιασε έμπροσθεν του, τί φόβους λέγεις άδελφέ; ποιος φοβείται;
ποιος έφοβήθη ; Σύ ή έγώ όπου είμαι καθήμενος εις τό μακελιό ;
Νά τώρα βλέπω όπου λέγεις νά γράφω είς έσέ καϊ είς τόν κύριον
Καλόν, πράγματα ιερά, σωστά, καϊ ουσιώδη, καί όχι σκοτινειασμένα
και απηλπισμ,ένα, άπό την φοβισμένην φαντασίαν. Τοιαύται δ’ ειδή
σεις,κύριε,είς τό έξής πρέπει νά προσμένωνται άπό εμένα, έπειδή τώρα
έμβήκεν είς τάξιν τό πράγμα’ κα'ι τώρα ήμπορεϊ τινάς νά λάβη σωστάς ιδέας τών έξω τρεχόντων, τάς όποιας είνε πιθανότερον νά ταϊς
έχετε κατ’ ευθείαν άπό τούς έν τόπφ έφορους, μέ όλον τοΰτο ό τι
μανθάνω καϊ έγώ καθώς ί) παραπάνω έξήγησις, θέλει κάμνω τό
χρέος μου νά ταϊς, τά φανερώνω.
Ο Μαοτάκης καί Ίωανίδης εύρίσκοντο είς την Πίσσαν καί έμελε νά μισεύσουν δι’ αυτού, οί όποιοι έλπίζω νά έφθασαν πριν σή
μερον’ και άμποτε νά το ακούσω άπό πρώτη σας διά νά σάς χρη
σιμεύσουν δια τά χαρτιά τού Άνανία μ,ού είχατε είπη προ καιρού
οτι τα ελαβεν ο Καλός τώρα βλέπω άλλα, ό δέ Διονύσιος τά
έφερεν έδω οχι βουλωμένα, δέν έβρέθησαν τά γράμματα δποΰ έλέγατε οτι τού εδοσατε εις Πετρούπολιν, ούτε τό έγκύκλιον τού Κα
λού, ούτε άλλα άναγκαΐα άν είχε, είμη τά ουσιωδέστερα όπου ίδια
είνε 4 ·’ τό ένα τού Λυκούργου, τό άλλο τών έκεΐ Βριάρεω, τό άλλο
τοΰ ευεργετικού συστατικόν πρός τον έδώ Ψαράκη τού φιλανθρώπου,
ταΰτα καί ότι άλλα άσημαντα έφανέρωσε τά έπαράδωσεν έκτοτε
τού πρώτου τών ένταΰθα έφορων’ καϊ πρό 5 ήμερών είτε έμίσευσε

πηγαίνοντας πρός. τόν άρμόδιον πρός τόν όποιον έγραψα νά πασχίση
οις τρόποις είδεν νά τά βάλγι είς τό χέρι κα'ι νά τά δόση τού Ηφαί
στου, κα'ι ότι μ.ού άποκριθή περί τούτου κα'ι άλλων ειδήσεων θέλει
σάς τά φανερώσω έν καιρφ.—Μένω.—Τάς λέξεις μου ότι έφοροι έμβήκαν είς τόν χορόν μήν υποθέσετε ότι έμέθεξαν βροχής ούτε τά
ονόματα γνωρίζουν τί σημαίνουν, έγώ τούς είπα ότι γράφων προς ειδότα τό γράψιμόν σου, μεταχειρίζομαι ό τι όνομα θέλω.

Κωνσταντινούπολις τή 24 Φεβρουάριου 1821.

Κύριε Γρηγόριε Λικα,ΐε.
- Τό άπό τάς 27 ’Οκτωβρίου τού παρελθόντος μ-ηνός καϊ χρόνου
άκριβόν μ.οι γράμ.μ.α σου είς τάς 1 1 τούτου έλαβον, έχάρην δια το
αίσιον φθάσιμόν σου καί έλυπήθην είς άκρον διά τά όσα παραπονεϊσαι
καί δυσαρεστεΐσε γελών εαυτόν μου διά τά άχρηστα γράμματα δποΰ
σού έπερίκλεια’ άν ήτον άχρηστα δέν έπρεπε νά μοΰ τά ζητήσγς έπιμ,όνως άπιστών τά αίτια δποΰ μ’ έμ,ποδισαν νά σού τά έγχειρίσω,
άγκαλά καϊ σού το είπα διά τόσης φωνής ότι δέν σού έχρησίμευαν
τόσον όσον έπιμόνως τά έζητούσες’ καϊ ταύτα περί τών άχρηστων.
Τά χρήσιμα δέ μέ τά όποια ήθελες ώφελήσει τό παν, ότι δέν σού
τά έδωσα ούτε τήν φιλίαν άδίκησα, ούτε μοΰ έμπιστευθη κφνένα
πράγμα δ Καλός καί τόν πάρήκουσα, ήθελε τόν ύπακούσω μετ’ ευλαβείας τόσον έκεΐνον όσον καί τόν άρμόδιον (διά τόν ίδιον είναι
τοΰτο τό όνομα) τότε οτε ήτον περισσότερον σκεπτικός καϊ κύριος
τού θυμού του ή τούλάχιστον τότε όταν ήτον νά ταξιδεύσν) είς
άσυλον διά νά μήν ριψοκινδυνεύσει ή κατάστασις τής συντροφιάς
μας’ κακόν παράδειγμα μ,ού φέρεις τόν Άνανίαν, ότι έμπιστεύθη
περισσότερα άπό τόν Θωμά, καϊ είς άπόκρισιν σοΰ λέγω ότι’ ούτε
έσένα έχω είς τόν άριθμόν τού Άνανία, ούτε έγώ έχω τά καύ
καλα τού Θωμά, καί ούτε μέ τοΰτο υστερείται τά δικαιώματα του
δ άρμόδιος’ ταύτα καί περί τών χρησίμων. Εκείνα δέ δποΰ καταγρά
φεις έναντίον μου άφήνω τήν άπόκρισίν του ή νά σού τήν κάμω διά
ζώσης ή νά τήν κάμγς αύτός έαυτφ. Έγώ πεποιημένην φιλίαν ποτέ
καί είς κανένα δέν έδειξα ούτε τοιούτου χαρακτήρας είμαι και αδι
κείς τόν εαυτόν σου άδικώντας έμένα’ δ άρμόδιος τότε άπαθανατεΐ
τό όνομά του μέ τόν θάνατον κα'ι χύσιν τού αίματός του, όταν τό
αίμά του χύθή δτάν κάϊ όπως, καί όπου πρέπει, ούδέ τούτου γενο
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μενού άστοχάστως θέλει έπιφερει τά εναντία καί τών φρονίμων ολίγα"
μή συγχίζεσαι λαμβάνωντας γνώμας τών συντρόφων σου, άλλ
*
έκλεγε
τάς καλάς ώσάν την μέλισσαν και γίνου καλήτερος άπ’ όσον καλός
και άν είσαι,, έφθασες τάχα εις τέτοιον βαθμόν νά μήν έχγις χρείαν
γνώμης τινός, άχ 1 ... είχες χεΐρα νά έκδικηθής. Έ, ποιον, έμένα !
Έάν έμετανόησες ότι δέν μ’ έκδικήθης έχω σκοπόν ποΰ ή διαταγή
σου όταν μάθω ότι έμίσευσεν ό Καλός, νά έλθω όχι διά νά έκπλύνω
άμάρτημα όπου δέν έκαμα, άλλά διάνά χρησιμεύσω κα'ι έγώ είς δσον
τό άτομόν μου δύναται νά χρησιμεύση" ότι ό Καλός μ’ έγραφε νά
λάβω είκοσι φατούρας όταν έσυνάζοντο ολαι κα'ι σύ μοΰ τάς έδωσες
άπό τό ολίγον, εις τοΰτο δέν σοΰ έφάνηκα άγνωμων διατί μέ προσωποδέρεις ; μ.’ εΰγαλες άσπρο πρόσωπον ! ή δέν ήξεύρεις ότι έάν δέν
έκατάβαλα, ήγουν τάς δεκαπέντε φατούρας, δέν έλάμβανες εκείνα
όποΰ έλαβες, κα'ι έπρεπε νά φανής κα'ι ή τιμιότης σου ευγνώμων εις
εμέ άποδίδων μοι έκεΐνο όποΰ έλαβες κατά καιρόν άπό μόνους τούς
ίδρωτάς μου. Τί άνάρμοστες υπουλότητες κα'ι έχθρες μοΰ γράφεις
άδελφέ· όποΰ αυτοί οί τίτλοι δέν εύρίσκουν μικρόν κάθισμα είς έμέ,
δθεν έγώ είς τό έξης δέν θέλει ματαιογραφήσω δικαιολογούμενος ποτέ,
παρά όταν σύν Θεώ συστηθή τό κριτήριου τοΰ Άρείου πάγου τότε
καί δικαιολογούμαι και απολογούμαι" τόν δέ σκοπόν τής γραφής
μου ταύτης σοΰ τόν άνοίγω κάτωθεν" τό δικαίωμα τοΰ μικρότερου
συντρόφου όπου είμαι έγώ δέν είμπορεΐ νά μοΰ τό σηκώσγι ό μεγαλήτερος καί άς είναι ή τιμιότης σου έκεΐνος, κα'ι ώς μεγαλήτερος
έχεις μεγαλήτερα χρέη, ένα άπό τοΰτα τά μεγάλα και ιερά χρέη εί
ναι νά πασχίσεις νά διορθώσγις τόν άρμόδιον διά νά μή σφάλν, είς τό
έξής δσα έσφαλε πρότεραν, τόσον έδώ δσον και παραπάνω ήτοι είς τά
44 κα'ι 47 καϊ καταφέρονται πολλοί εναντίον, του, έδώ ό ,αόνος θώ
ρακας του ήτον ό κ** καί θέλει είναι ό αυτός έν δσω βλέπει τόν δί
σκον τοΰ ήλιου, άς ήτον έδώ άλλος κανένας έπιστήθιος φίλος του νά
βαστάξν) καταγραφήν τών όσων συνέβησαν έκ τών καταχρήσεών του
τήν όποιαν έάν τήν κάμη ό Καλλίνικος ώς είναμ χρειάζεται πολύ πε
ρισσότερον χαρτί άπ’ δσον μεταχειρίσθη τώρα, τά σφάλματα κα'ι τά
λάθη είναι άνθρώπινα" καί όταν όδηγηθή άπαθώς καί μέ ήσυχον πνεΰμ,α
άπό έσέ δ άρμόδιος δύναται νά κάμη άσυγκρίτως περισσότερα καλά,
άπ’όσα έως τώρα έπροξένησε κακά, τό καλόν ούκ έστι καλόν έάν μή
καλώς γένηταΐ" καί άν θέλει άς μήν κυριεύηται άπό τήν φιλαυτίαν
καί βάλλοντας τήν στάθμην άς μετρήσει τά καλά μέ τά κακά όποΰ
?\α|Λε νά ίδή ποια ύπερβαίνουν, αυτός όμως τήν ειλικρίνειαν τήν όνο-

μάζει υπουλότητα καί τά λοιπά άδικώντας τούς φίλους του περισ
σότερον άπ’ όσον άδικοΰνται άπό τούς έχθρούς του. Μή πρός Θεοΰ,
άδελφέ, φρονείς τοιαΰτα, έάν θά έφρονοΰσες άπόρριψέ τα καί όσον τό
κατ’έσέ βεβαιώ έπί Θεφ μάρτυρι (έάν δοξάζγς ότι είναι Θεός) δτι εί
μαι. ειλικρινέστατος" χωρίς πάθος καί υπουλότητα, καί έπιθυμώ νά
σέ ΐδώ εύδαιμονοΰντα καί φρονίμως ένεργοΰντα τό έμπιστευθέν σοι.
Έάν θέλης πίστευσον είδέ σύ οψει. ’Έλαβα και τό ά'λλο σου γράμμα
μέ τόν μπαρπα Κωσταντί (μέ τόν όποιον σοΰ έρχεται καί ή παροΰσά
μου (είς τάς 16 τούτου) τό όποιον μή πρ'οφθάνων τόν τότε ταχυδρό
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μον θέλει τό στείλω είς τήν πρώτην τοΰ έλευσομένου Μαρτίου.

Σέ προσκυνώ.
Όδέσσα 8 ’Ιουλίου 4821.
Εύγενύβΐατε κύριε /Ιημήΐριε Ν. ΜΛεροϋκα.

"Αν είνε δυνατόν ποτέ έν καί τό αυτό πράγμα νά προξενήσν) δύο
άκρα εναντία αισθήματα, τοΰτο συνέβη είς έμέ όταν έλαβα τήν άπό
10/22 ’Ιουνίου ευγενικήν σας άπό τήν ’Αγκώνα, ήσθάνθην τότε,
λέγω, χαράν ένταύτφ καί λύπην, χαράν μέν διότι έβεβαιώθην δι’
αύτής τήν άκριβήν μοι ύγιείαν σας, λύπην δέ διότι είδον παρ’ έλπίδα
ότι άφήσατε τήν ένδεή άπό πεπαιδευμένους πατρίδα μας, καί κατεφύγετε είς τάς άγκάλας τής γλυκυτάτης ’Ιταλίας. Καλή καί άγαθή εινε ή ’Ιταλία πανταχόθεν θεωρούμενη, κακώς ποιών όμως, φίλε,
κατεφύγετε έκεϊ (έάν δέν εινε άλληγορικόν τό ύφασμα τοΰ γράμματός
σας), καί ήδίκησας τήν πατρίδα σου στερών αύτήν όσης συνδρομ/ής
ήμποροΰσες νά τής δώσγις διατριβών είς τούς κόλπους της. Ποτέ,
σέ βεβαιόνω, ποτέ δέν ήθελες έμπορέσει μήτε έμπόρεσες νά ώφελήσης τήν.πατρίδα σου περισσότερον άπ’ δσον ήμποροΰσες τώρα, καθ’
ήν στιγμήν ήμπορεϊ νά τήν συντρέξη καί ό άσθενέστερος πατριώτης,
καί πόσον άνάρμοστον είνε νά λέγης ότι τώρα ή πατρίς δέν έχει
πλέον χρείαν άπό Σέ. Έξ εναντίας μάλιστα τώρα είναι δ καιρός,
καθ’ δν αυτή σέ χρειάζεται περισσότερον. Έπίστρεψον, κύριε, έπί
στρεψον δσον τάχος, καί χωρίς στιγμής άναβολήν, είς τούς κόλπους
της διά νά τήν συντρέξης είς τήν παροΰσαν κατεπείγουσαν ανάγκην
της" κανένα ιδιωφελές έργον άς μή σ’ έμποδίση άπό τό νά έπιστρέψης είς αύτήν τώρα, όταν αύτή έχει τόσην χρείαν άπό πεπαιδευμέ
νους ώς ή εύγενεία σου. Τά άκόλουθα έκτραγφδήματα θέλουν σέ
καταπείθει έτι μάλλον εις τούς λόγους μου.
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ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Είναι οΐκτρά τά συμβεβηκότά του παρά τόν ’Ίστρον έλΐηνικοΰ
«τράτου. Ό 'Υψηλάντης περικυκλωμένος άπό ,προδότας έξήσθένησέν
εις τρόπον ώστε μέ πολύ μ,ικράν άντίστασιν έβιάσθη νά καταφύγν)
είς τήν καραντίνα τής Γερμανίας. Ό Βλαντιμηρέσκος, εις τόν οποίον
ήτο έμπιστευμένον ενα μεγάλον μέρος τοΰ στρατού, άπεδείχθη προ
δότης καί κατεκρίθη είς θάνατον, αυτός εμ-βασεν είς τό Βόυκουρέστιον
τούς τυράννους είς ενα καιρόν, οτάν ήμποροΰσε νά τούς άφανίση.
Ο γαμβρός τοΰ Ύψηλάντου Κακακουζηνός έπρόδωσεν ενα άλλο μέ
ρος στρατιωτών, τών οποίων είχεν αυτός την διοίκησιν.
Ό μπίμπασις Σάββας έλιποτάκτησε καί αύτός. Τελευτάϊον χωρήσαντές οί Τοΰρκοι είς την Βλαχίαν καί Μπογδανίαν, έπολέμησαν
τόν Ύψηλάντην, οστις μόλις διεσώθη ώς άνω μέ διακοσίους άνθοώπους. Δέν σέ λέγω περισσότερα, έπειδή νομίζω δτι αυτά μόνα έξαρκοΰν νά σέ κάμουν νά χύστρς πικρότατα δάκρυα (έάν ή καρδία σου
δέν άπελιθώθη) καί νά έπιταχύν-ης την εις την πατρίδα επιστροφήν
σου, χωρίς νά σοΰ άπεράση είς τό έξ^ς τοιαύτη φαντασία νά έλθης
ώς γράφεις έδώ νά συμπολιτευθ ώμεν, οπού ό άνεμος της δυστυχίας
μ’ έρριψεν είς τόπον τοιοΰτον άξιον νά όνομασθ'ρ χοιΛάς τον χ.Ιανθμωνος, και δπου δέν ευρίσκω έπιστήθιον, είς τοΰ οποίου την φρον
τίδα νά έμπιστευθώ την άσθενή οίκογένειάν μου καί νά τρέξω είς
την φίλην καί ταλαίπωρουμένην πατρίδα νά τή προσφέρω δ τι ήμπορώ καθώς ή χήρα τά δύο λεπτά της, καϊ θέλει τό ακολουθήσω εις
τά μέσα τοΰ χειμώνος δπου τότε πήζουν φ λάσπαις καί ταξιδεύε
ται ό τής ξηράς δρόμος, άφοΰ ή θαλασσοπλοΐα δέν είναι συγχωρεμενη. Εν τοσουτω η ευγενεία σου κάμ,ε κάθε δυνατόν καί έπίστρεψον εις την καταπΐεζομενην πατρίδα μας, δπου όμ,ιλών καί' συμπράττων τά δέοντα ώς άλλος Δημοσθένης, καί αυτήν θέλεις ’ωφελήσει καί
είς τόν εαυτόν σου μεγάλην χαράν θέλεις προξενήσει, βλέπων ώφελουμ.ενην απο τους λόγους σου τήν φιλτάτην πατρίδα, καϊ τήν συνείδησίν σου θελεις έχει έλευθέραν άπό τόν έλεγχον, δτι ένώ ή πατρις κατετυραννείτο και εύρίσκετο είς τήν κρισιμωτέραν περίστασίν
της, Σύ μόνος έντρυφοΰσες είς τήν έμμουσον ’Ιταλίαν. Δέν μοί φαί
νεται νά δοκιμάσης καμ.μίαν δυσαρέσκειαν άπό τούς λόγους μου, οϊτινες δέν προέρχονται παρά άπό τήν υπερβολικήν έπιθυμίαν ποΰ έχω
να συντρέξω την πατρίδα, ύπάκουσόν με είς τοΰτο καί πρόσταξέ
με πρός όφελος τής πατρίδος καί θέλω σέ υπακούσει μετά προθυμίας.
Ο πόλεμός τής Ρωσίας ψιθυρίζεται ώς βέβαιος πλήν πότε, Κύριος
9^δς, και άν συμβή θέλει αποβλέπει ίσως πρός μόνον τό ίδιον οφε^·

λος, άλλ’ ήμεΐς δέν πρέπει νά άναπαυώμεθα είς ξένων φροντίδας.
’Επειδή αύτή διά μ.εγαλήτερόν της όφελος πιθανόν νά πάραβλέψη τόν
πόλεμον, κατά τό παρόν δλον τό βάρος είναι έπάνω μας καί.δέν μάς
μένει άλλο καταφύγιον παρά, Θεοΰ βοηθοΰντος, Νίχη η Τάφος. Αυτά
τά αισθήματα διά νά τά μεταφέρφς ε’ις τούς πατριώτας γνωρίζω οτι
είσαι ικανός, διά τοΰτο καί σέ παρακινώ πάλιν νά ύπάγης είς τήν
πατρίδα νά φανής χρήσιμος καϊ οχι νά χαίρεσαι τά καλά τής ’Ιτα
λίας. 'Υποθέσεις τοΰ πρώτου μου έπιχειρήματος δέν έμειναν πλέον,
πλήν καί άν έμεναν μέ ύποθέτεις, φίλε, .τόσον χαμερπή ώστε δι’ αυτάς νά έμ.ποδίσθώ άπό τοΰ νά συντρέξω δσον τό δυνατόν τήν πα
τρίδα μου; Μή γένόιτο ποτέ νά φαντασθώ τοιοΰτον τι. Εις την
άπόκρισιν τής παρούσης μου κοινοποιήσατε μόι τήν γνώμην σας.
'Όλοι οί ένταΰθα εύρισκόμένοι φίλοι σέ προσκυνούν, προς τούς ό
ποιους έδειξα τά πρόςέμέ γράμματά σας, τό τε άπό 11 ’Απριλίου
έξ "Υδρας καί τό άπό 10/22 ’Ιουνίου άπό τήν Αγκώνα, ο'ίτινες συμ
περαίνουν δτι τό είς τήν Εύρώπην τάξείδιόν σας έχει σκοπον ίερώΤερα χρέη παρ’ έκεΐνα δπού γράφετε.
Έν τοσούτω μένω.
’Οδησσός τη 12 Αύγούστου 1821.
Άδείφέ μύν Γεώργιε ffi άσΛάζομαι.

Ό άνεμος τής δυστυχίας μ’ έρριψεν έδώ, οπού κατά μέν τό έξωτερικόν είναι ή θρυλλουμένη κοιλάς τοΰ κλαυθμώνος^ κατά δέ τό έσωτερικόν αισχρόν έστί καϊ λέγεεν, ώστε μετεμελήθην διότι δέν έμεινα
εις τήν ΚωνσταντίνΟύπολιν νά συσφαγώ καϊ έγώ μέ τόσους άλλους
άδελφούς καί δμογένεΐς μας, διά νά μή θλίβωμαι τώρα. Τό περισσό
τερον αίτιον δπου μ.οΰ προξενεί απαρηγόρητου θλίψιν είναι τοΰτο
δπΟυ δέν εύρίσκω έπιστήθιον φίλον, ε’ις τοΰ οποίου τήν ειλικρίνειαν
νά έμπιστευθώ τήν φαμελίαν καί καλήν ανατροφήν τοΰ παιδιού μου,
καί νά έλθω ε’ις τήν πατρίδα νά τής χρησιμεύσω κάί έγώ εις τήν
παρούσαν ανάγκην της 'Ο άδελφός μας δέν μέ άφίνει λέγων, δτι θέ
λει νά ελθφ ,έκεΐνος καί δτι έγώ πρέπει νά μείνω έχωντας φαμίλιαν
*
πλήν ούτε έρχεται, ούτε έμένα αφήνει νά έλθω. Λόγιασε λοιπόν
πόσον βλίβομαι καί σχολίασε τήν γραφήν μου διά νά εϋρφς όσα δέν
ήμπορώ νά σοΰ έξηγηθώ. Ταΰτα περί τής έμής δυστυχίας.
Σύ δέ αδελφέ μθυ, άν έχφς γενναία καί όρθά φρονήματα, μέ τά
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δποϊα στοχάζεσαι νά χρησψ-εύσης τής πατρίδος, τής οποίας τάς πε
ριστάσεις, διά την ύστέρησιν της άλληλογοαφίας, δέν τάς γνωρίζω
αληθώς, ούτε έγώ ούτε κανένας άλλος διά νά τάς μάθω άπό εκείνον.
Πρέπει νά λάβγς ώς ρομφαίαν είς μέν την χεΐρα τό κονδύλι, είς δέ
την γλώσσαν τόν Δημοσθένην, έπειδή αύτή και σήμερον κα'ι. μετά
ταΰτα έχει περισσοτέραν χρείαν άπό πεπαιδευμένους ή άπό στοατιώτας. Μέ τοΰτο δέν θέλω νά σέ άποκαταστήσω ψοφοδεή, άλλά μάλ
λον χρησιμότερον. Τά γράμματά σου άπό Παρισίων καί Μασσαλίαν
έλαβον καθώς καί έκεϊνο τό άπό 18 ’Ιουλίου (ν ), άπό τό όποιον είδα
οτι τήν αυτήν ημέραν έκινούσατε διά τήν ποθητήν πατρίδα μέ τόν
κύριον ’Αλέξανδρον Μαυρογορδάτον. Δόσε του τούς έκ μέρους μου
προσκυνησμούς καί έλπίζω οτι αί εΰχα'ι τής πατρίδος νά σάς εύοδώσουν έν καιρώ είς τάς γλυκυτάτας άγκάλας της καί νά σάς στεφα
νώσουν έν καιρφ μέ τήν δάφνην. Δέν αμφιβάλλω ότι ή πατρίς έ'χει
χρείαν πολλών, πραγμάτων, άπό τά δποϊα ήμποροΰσαν νά τήν προ
μηθεύουν τά τέκνα της έάν είχον πατριωτισμόν άλλά κατά δυστυ
χίαν είναι νόθα, καί δ Κύριος νά μάς έλεήση καν μέ τήν ομόνοιαν
τών έν τή πατρίδι εύρισκομένων, έπειδή άκόμη τώρα άρχίσαμεν, καί
όλα τά φωτισμένα έθνη παρατηρούν μέ τό μικροσκόπιον ώς καί τά
μικρότερα κινήματά μας.
’Ελπίζω νά έσυστήθη σύγκλητος Βουλή καί, άν ούτως έχ·ρ, κρίνω
μέ τήν ασθενή μου Ιδέαν, ότι είνε ανάγκη νά στείλουν δύω ή περισ
σοτέρους τών προκομενεστέρων διά νά ζητήσουν έπί λόγφ δανείου
άπό τήν ’Αγγλίαν χρήματα καί λοιπά έφόδια τοΰ πολέμου καί δέν
έλπίζω νά άποτύχωμεν καί άν ίδοΰν δυσκολίας, άς δώσουν ένέχυρον
ή αντί χάριτος τήν Κύπρον ή τήν Κρήτην' αύτής ή συμμαχία είναι
χρησιμωτέρα άπό κάθε άλλην, καί άνάπαλιν, αύτή δύναται νά μάς
ζημιώσν) είς τά καίρια. 'Ο ρωσσικός πρέσβυς άναχωρήσας
*
άπό Κων
σταντινούπολή ήλθεν εδώ- ή φυγή του άφησε τρόμον είς τούς τυράν
νους καί έπέφερε προσωρινήν ησυχίαν έκεΐ καί έπαπειλεϊ τόν κατά
τής Τουρκίας πόλεμον, άλλά, Κύριος οϊδε, πότε καί πώς θέλει γείνει. Δι’ αύτούς λοιπόν καί άλλους ΐσχυροτέρους λόγους είναι χρησιμωτέρα καί άναγκαιοτέρα πάσης άλλης συμμαχίας έκείνη τής ’Αγ
γλίας^ έκτος πλέον άν είναι σύμμαχοί μας οί ’.Αμερικανοί, καί πάλιν
τότε είναι άναγκαΐον νά κολακεύσωμεν τήν ’Αγγλίαν, επειδή κηρυττομένου τοΰ κατά Τουρκίας ρωσσικοΰ πολέμου, Κύριος οίδε ποιαν
μορφήν θά λάβωσι τά εύρωπα’ίκά ίντερέσια. Πρόβαλε είς τήν Σύγ
κλητον τήν γνώμην μου καί άν φανή άρεστή καλώς, εί δέ μη άς άπο-
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βληθή. Μή β αρυνθής σέ παρακαλώ νά μοΰ γράψγς περιστατωμένως
τά πράγματα τής πατρίδος είς ποιαν κατάστάσιν εύρίσκονται μέσον
τοΰ έν Τριεστίφ κυρίου Ίωάννου Καρτζιώτου, καί μέ ύποχρεώνεις
μεγάλως. Τά τής Μολδαβίας οίκτρά πρέπει νά έγνωρίσθησαν αύτοΰ
προ καιροΰ, άλλ’ ή άποτυχία έκείνων τών έπιβούλων καί προδοτών
τής ίδιας των πατρίδος πρέπει μάλλον νά μάς έγκαρδιώση διά νά
σταθώμεν όλοι μέχρι τελευταίας ρανίδος τοΰ αίματός μας ή τάν ή
έπί τάν. Ό Θεός εί'η μεθ’ ημών.

Σέ άσπάζομαι.

Π. Χέχερης.
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Πήλινα έκ μικράς ’Ασίας συμπλέγματα ύπό Θ. Σοφούλη σ. 200.
’Ανέκδοτα νομίσματα τών δουκών τής Νάξου Νικολάου Α’ καί
Ίωάννου Α' ύπό Π. Λάμπρου σ. 277.
Εΐλειθυίας σπήλαιον έν Κρήττι ύπό Ιωσήφ Χατζιδάκη σ. 339.
Ελληνική έπιγραφή έν τή πόλει Πόρτφ ύπό Ν. Πετρή σ. 454.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Περί τών έν Μεσσηνία Μεσαιωνικών πόλεων Άνδρούσης καί Νη
σιού ύπό Άθ. Πετρίδου σ. 7.

538

ΠΑΡΝΑ2ΣΟΧ

Τό έν Καλαρρύταις φρούριον Άβατον ύπό ,Ν. Πετρή σ. 4Q.
Περί τοΰ έν τφ δήμω Άλαγωνίας άνευρεθέντος μεσαιωνικού φρου
ρίου Μελέ ύπό Άθ. Πετρίδου σ. 235, 279.
Τά Παραδείσια καί ό Δήμος Βατή ύπό Θ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως σ. 494.
Περί Ταινάρου, Λακωνικές και τοΰ μεσαιωνικού φρουρίου Μαίνης
ύπό Άθ. Πετρίδου σ. 504.
ΙΣΤΟΡΙΑ

Περ'ι τής έν τφ νήσω Νάξω Έλληνικής σχολής τοΰ άγιου Γεωρ
γίου ύπό Π. Γ. Ζερλέντου σ. 18, 76.
Περί συμβολήν εις την ιστορίαν τών έν Ίωαννίνοις σχολείων. Σχολή
Γκιούμα. ’Ανέκδοτα ταύτης σιγίλλια ύπό Β. Α. Μυστακίδού σ. 55.
132. 185.
"Ελληνες διπλωμάται έν 'Ρωσία κατά την ιε' καί ιζ' έκατονταετηρίδα α) Γεώργιος Λ. Τραχανιάτης β) Νικόλαος Γ. Σπαθάρης ύπό
Κ. Α. Παλαιολόγου σ. 32.
'Υπόμνημα ιστορικόν ύπό Ίω. Σακκελίωνος σ. 94.
Παναγιώτου Σέκερη Φιλικοΰ άπομνημονεύματα σ. 97, 245, 296,
392, 474, 508.
Περί τών άναιρεθέντων όσιων πατέρων ήμών έν τώ άγίφ δρει τοΰ
’Άθω ύπό Ίω. Σακκελίωνος σ. 103.
’Έγγραφα Ιστορικά ύπό Ίω. Σακκελίωνος σ. 126.
Ό έν Σικελία έλληνισμ,ός κατά τόν μέσον αιώνα ύπό Τάσσου Δ.
Νερούτσου σ. 157.
Περί τοΰ κλήρου τής έν Κορσικφ έλληνικής αποικίας ύπό Ν. Β.
Φάρδυ σ. 192.
’
Ή αρχιεπισκοπή Πωγωνιανής ύπό Ίω. Λαμπρίδου σ. 269.
Περί Φρειδερίκου τοΰ Β'ύπό Κ. Παπαρρηγοπούλου σ. 319.
Γενεαλογικά μελετήματα. Τό γένος Αίμπονα ύπό Κ. Α. Χρηστομάνου σ. 349.
Πειρατική έπιδρομή κατά τής νήσου Πάρου τώ 1794 ύπό II. Γ.
Ζερλέντου σ. 374.
Πολιτική έξάρτησις καί διοίκησις Μαλακασίου ύπό Ίω. Λαμποίδου σ. 376.
‘Ρωσικά διπλωματικά έπεισόδια ύπό Κ. Α. Παλαιολόγου σ. 388.
Παρθένιος Γερένης ύπό Π. Γ. Ζερλέντου σ. 451.
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Αιτήσεις τοΰ "Ελληνας Ίωάννου Γεωργίου 'Ρεπέτα τώ Τσάρφ Άλεξίφ Μιχαίλοβιτς ύπό Κ. Α. Παλαιολόγου σ. 468.
Αΐτησις του έλλ. έθνους πρός τήν αύτοκράτειραν Αίκατερίναν τήν

Β’ ύπό Κ. Α. Παλαιολόγου σ. 499.
’Επιστολή του ναυάρχου Παυλούτσου πρός τούς 'Υδραίους περί
τής κατά τώ 1826 άναγνωρίσεως τών έλληνικών αποκλεισμών ύπό

Π. Γ. Ζερλέντη σ. 502.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

'Ο θεσμός τής εΐσποιήσεως κατά τό άρχαϊον έλληνορωμαϊκόν δί

καιον ύπό I. Α. Τυπάλδου σ. 152.
Περί τών έπί προθεσμία πωλήσεων σ. 204.
Περί τραπεζών τοΰ λαοΰ ύπό Κ. X. Βάμβα σ. 206.
'Ο Βασιλεύς ύπό Δ. Ήλιοπούλου σ. 253.
Περί τοΰ ωφελίμου ή μή τής έπιψηφίσεως τοΰ άστικοΰ κώδικος
σ. 300.
’Εγκέφαλος καί ψυχή ύπό Ίγν. Μοσχάκη σ. 301.
Ή άντιπροσωπία των συμφερόντων ύπό Laveley μετάφρ. Σ. Α.

Βλαστοΰ σ. 484.
Μετεωρολογικά. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος ύπό Δ. Κ. Κοκκίδου
σ. 43.
Περί τών νόθων φυτών τής ’Αττικής ύπό Θ. Χέλδραϊχ σ. 104.
Μετεωρολογικά. Σεπτέμβριος, ’Οκτώβριος, Νοέμβριος ύπό Δ. Κ.
Κοκκίδου σ. 198.
Μετεωρολογικοί σταθμοί σ. 299.
Περί ίδιαζόντων φυτών τής Θεσσαλικής πεδιάδος σ. 300.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Έργασίαι Συλλόγου σ. 46. 102. 155. 202. 298.378. 395. 475.
Τμήματα Συλλόγου α) Νομικών καί Πολιτικών ’Επιστημών. 102.

156.204.300.
β') Καλών Τεχνών σ. 48. 104. 156. 204. 299.
γ') ’Αρχαιολογικόν καί Φιλολογικόν σ. 103, 156, 303, 299.

δ ) Φυσιογνωστικόν σ. 103, 299.
Σχολαί ’Απόρων Παίδων: ’Αθηνών σ. 47, 156, 298. Θολοΰ (’Άν

δρου) σ. 298. Έρμουπόλεως σ. 47.
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Δραματική Σχολή σ. 47, 156, 299,
Θανόντα μέλη: Θεόδωρος Όρφανίδης. 47, Ίωσηφ Ναχαμούλης
156, Νικόλαος Κατραμτϊς 203, Δημοσθένης Βαλαωρίτης 203, Μιλ
τιάδης Βενιζέλος 293, ό Φωκίδος Δαυίδ 298, Άχιλλεύς Γεωργαντάς
298, Θεόδ. Ήπίτης 348, Ν. Μαλτζινιώτης 396.
Περιοδικόν Συλλόγου σ. 46.
’Αναγνώσματα σ. 102, 155, 202, 298, 348.
Ταμιευτηριον Σχολής ’Αθηνών σ. 156.
Μετεωρολογικοί σταθμοί σ. 299.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
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