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ΕΚ ΤΗΣ ΔΟΥΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1738-1746)

Κατά την μακράν περίοδον, καθ’ ήν άπασαι σχεδόν αί έλληνικαί χώ- 
ραι έστέναζον ύπόδουλοι τών Τούρκων, ή Κέρκυρα, ήτις διέφυγε τήν συμ
φοράν εκείνην, καθ’ δ ήδη περιελθοϋσα ύπό την εξουσίαν τών Βενετών, 
κράτος ξένον μέν, άλλά πεπολιτισμένον, ύπήρξε πρός την δλομέλειαν τοϋ 
ελληνισμού τό άσυλον της θρησκείας καί της έθνικότητος. Τούτου δέ 
τοϋ. σωτηριώδους έργου πατρικώς . προεξήρχεν ή τότε μεγάληνέπί της 
κοινωνίας έπιρροήν έξασκοΰσα ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία.

Πρός την έγχώριον εκκλησιαστικήν άρχήν της Κερκύρας άπετείνοντο 
οί έξ άλλων έλληνίδων χωρών φεύγοντες τάς ύπδ τών ’Αγαρηνών κατα- 
δυναστείας καί κακώσεις παντός φύλου καί. πάσης ηλικίας λαϊκοί τε καί 
ιερωμένοι, ϊνα εύ'ρωσι λύτρωσιν καί άνακούφισιν τών δεινών δσα επασχον 
αυτοί καί η πατρίς των.

Οί δέ την Κερκυραϊκην Εκκλησίαν διέποντες Άρχιπρεσβύτεροι, οί Με
γάλοι Πρωτοπαπάδες Κερκύρας καί τών πέριξ νήσων, δεχόμενοι μετ’ εύ- 
σπλαγχνίας τούς ούτω προφεύγοντας ομογενείς, έπεκαλοϋντο διά προ
τρεπτικών γραμμάτων πρός τούς έν τή έπαρχί^ φιλευσεβεϊς Χριστιανούς 
τήν ύπέρ αδελφών βοήθειαν.

’Εκ τών γραμμάτων αύτών, ών πολλά έχουσιν ούχί μικρόν διά τήν 
ιστορίαν τοϋ έ'θνους ενδιαφέρον, συνεχή σειράν άποτελοΰσι τά τοΰ κατά 
τόν παρελθόντα αιώνα Μεγάλου Πρωτοπαπά Κερκύρας Ίωάννου τοϋ 
Βουλγάρεως, άπό τοϋ έτους 1738 μέχρι τοϋ 1848 ποιμάναντος. ΓΙαρέ- 
χουσι δέ ταϋτα έν τή συνεχείς-αύτών, και ούχί εύάριθμα όντα, θέμα 
μελέτης άξιον, έν γένει μέν διά τάς άναφερομένας ειδήσεις, αϊτινες πρω- 
τοτύπως καί συγκινητικώς είκονίζουσι τάς έν τοΐς δεινοϊς έκείνοις χρόνοις 
περιπετείας καί δοκιμασίας τοϋ ύπό τήν Τουρκικήν καταδυναστείαν 
κοινωνικού καί ατομικού βίου τών Ελλήνων, ιδίως δέ ώς μαρτυροϋντα 
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την προς τούς ομογενείς Κερκυραϊκήν εύποΐιαν, ύπέρ προσώπων και ιδρυ
μάτων πλείστων Ελληνικών χωρών, έν Ευρώπη και έν Άσίφ κειμένων.

Τών γραμμάτων τούτων, άτινα εύρίσκονται έν τοΐς έν τφ Άρχειοφυλα- 
κείφ Κερκύρας σωζομένοις πρακτικοϊς τοϋ μνησθέντος έκκλησιαστικοϋ ποι- 
μένος, κα'ι άρχόμενα άπό έσχάτης Δεκεμβρίου 1738 φθάνουσι μέχρις ’Ιου
νίου 1746, έπιλαμβανόμενοι κατά χρονολογικήντάξιν, έκ τινων μέν άρ- 
κούμεθα νά έρανισθώμεν τά εκτιθέμενα γεγονότα:, άλλα όμως έν έκτάσει 
ένταϋθα παραθέτομεν, ώς έχοντα πλειοτέραν σπουδαιότητα καί ώς υπό
δειγμα καί αύτά της τότε έν Κερκύρα καταστάσεως της έθνικής γλώσ
σης, οΐα έγράφετο ύπό τών έγχωρίων κληρικών, Θέλει δέ παρατήρηση 
τις ότι τά γράμματα ταϋτα της ΙΙρωτοπαπαδικής Ίεροκαγκελλαρίας Κερ
κύρας, τηροϋσιν ούσιωδώς τό καθιερωμένον ύφος τών τοιούτων έγγραφων 
τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει ΙΙατριαρχείου. Οϋτω δέ έμφαίνουσι καί αύτά 
την πάντοτε καί κατά πάντα πατροπαραδότως διαφυλαττομένην κανο
νικήν καί τυπικήν συνάφειαν της Κερκυραϊκής ’Εκκλησίας πρός τόν έν 
Κωνσταντινουπόλει Οικουμενικόν Πατριάρχην, έξ ού, καίτοι στερηθεΐσα 
τοϋ/Αρχιεπισκοπικού θρόνου αύτής έπί της αύθαιρέτου κυριαρχίας τών 
έκ Νεαπόλεως έπελθόντων Άνδηγαυών ηγεμόνων, ούδέποτε έ'παυσεν ίε- 
ραρχικώς έξαρτωμένη, ώς άπασαι αί κατά την ελληνικήν γην ομόδοξοι 
κατά τόπους Έκκλησίαι, μεθ’ών διετέλει καί αύτη εις διηνεκή κοινω
νίαν, εις ήν πρακτικώς παρεϊχον τροφήν, ούτως είπεΐν ήμερησίαν, καί τά 
προκείμενα γράμματα, τροφήν ζωογονούσαν καί την φυλετικήν ενότητα 
της Κερκύρας μετά τών διαφόρων ελληνικών λαών.

Τών γραμμάτων τούτων τό πρώτον, σκοπόν έχει την γορήγησιν άντι- 
λήψεως καί βοήθειας εις μοναστήριον περίβλεπτον έν Έλλάδι, διά την 
ίεράν Πανελλήνιον πανήγυριν, είς ήν έν κοινή διαχύσει, θρησκευτικών τε 
καί έθνικών αισθημάτων, συνέρχονται έκ τών απανταχού ’Ανατολής κα'ι 
Δύσεως διεσπαρμένων Ελλήνων πολυπληθέστατοι οί εύσεβεΐς προσκυνη- 
ταί. Έστω λοιπόν τοϋτο καλή τών δημοσιευόμενων άρχήν.

‘Ημείς ’Ιωάννης ΒονΛγαρις

Θείφ έλέει Μεγ.' ΓΙρωτοπαπ&ς πόλεως καί νήσου Κερκύρας καί τ&ν 
πέριξ νήσων.

Τοΐς έν τή ήμετέρφ πόλει τε καί νήσφ διάγουσιν εύσεβέσι χριστιανοϊς 
χάρις εΐη ύμΐν, ειρήνη καί έ’λεος παρά Θεοϋ Παντοκράτορος, παρ’ ήμών 
εύχγή, ευλογία τε καΐ συγχώρησις. Ό τό παρόν έπιφέρων ήμέτερον γράμμα 
έν ίερομονάχοις Μακάριος, θείφ ζήλφ κινούμενος, τό σεβάσμιον μοναστή
ριον, το έν τή νήσφ Τήνφ διακείμενον, έκ τών καιρικών περιστάσεων κα- 
τερημωθέν εις αύξησιν καί βελτίωσιν προσελάβετο. Τούτου χάριν πρός 
τούς φιλευσεβεϊς Χριστιανούς δεΐν έ’γνω προσδραμεΐν άντιλήήεως ένεκα 
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καί βοήθειας. Τούτον άπαντες ύποδέξασθε καί άφθονοπαρόχως έλεήσατε, 
δπως διά τής θεαρέστου έλεημοσύνης ύμών τό ρηθέν μοναστήριον διασώ- 
ζη ται, ύμεϊς δέ οί έλεοϋντες μυρίας τάς άμοιβάς παρά Θεοϋ άντιλάβήτε.

Έδόθη έκ τής ήμετέρας Πρωτοπαπαδικής Ίεροκαγκελλαρίας ςιψλη’, Δεκεμβρίου 
έσχατη. Ε. Π.

■j" 'Ο Κερκύρας Μεγ. ΙΙρωτοχαπάς.

Διά τοϋ αμέσως επομένου γράμματος είσερχόμεθα εις τό μαρτυρολό- 
γιον τών Ελλήνων ύπό τόν τότε βαρύτατον βαρβαρικόν ζυγόν.

Ημείς κτΛ.

"Απασι τοΐς έν τή παρούση πόλει τε καί νήσφ φιλευσεβέσι Χριστία- 
νοΐς, χάρις εΐη παρά Θεοϋ καί ειρήνη, παρ’ήμών δέ εύχή καί ευλογία. 
Ό τό παρόν έπιφέρων γράμμα Εμμανουήλ, υιός Γεωργίου ίερέως υπάρχει, 
έκ τής Σούδας τής κατά Κρήτην, δστις μετά τών γονέων αύτοϋ καί α
δελφών έάλωτος γεγονώς ύπό τών μισοχρίστων ’Αγαρηνών καί ύπ’ αυ
τών δίς καί τρις άπεμποληθέντες καί δεινά βασανιστήρια ύπομείναντες, 
εις βαρύτατον χρέος χιλίων διακοσίων αργυρίων κατήντησαν· καί δ μέν 
πατήρ αύτοϋ παρά τοΐς έγγυηταϊςτής αύτοϋ άπολυτρώσεως προσμένει, 
τόν δέ υίόν άπέστειλε πρός τούς έλεήμονας Χριστιανούς έλέους χάρεν καί 
βοήθειας. Ύποδέξασθε τοιγαροϋν αύτόν άπαντες πλουσιοπαρόχως,έλεοΰν- 
τες καί τήν άνταπόδοσιν μ,υριοπλάσιον άναμένοντες παρά τοϋ Δοτήρος 
τών άγαθών.

Έδόθη έκ τής ήμετέρας ’ίεροκαγκελλαρίας ςιψλθ’, ΊανΟυαρίδυ ζ*. Ε. H.

Ό Κερκύρας Μεγ. Πρωτοπαχας I.

Μάλιστα άξιον δημοσιεύσεως ύπάρχει τό κατωτέρω γράμμα περί ίεροϋ 
ιδρύματος, έξ ού έπί τής ήμετέρας γενεάς, έν βροντή φωτοβόλφ, έτελέ- 
σθη τό μεγαλόψυχον ολοκαύτωμα άκαταδαμάστων τέκνων τής καί νϋν 
ύπέρ τοϋ έθνικοϋ αύτής προορισμού γιγαντομαχούσης βασιλίδος τών ‘Ελ
ληνικών νήσων.

Ήμεΐς ‘Ιωάννης ΒούΛγαρις

θείω έλέει (Μεγ/ Πρωτοπαπάς κ.τ.λ.

Πάσί τοΐς έν τή ήμετέρφ πόλει καί νήσφ διάγουσι φιλευσεβέσι Χρι- 
στιανοϊς συνιστώμεν τόν τό παρόν έπιφέροντα γράμμα δσιώτατον ιερομό
ναχον Γεδεών έκ τοϋ μοναστηριού τοϋ Παντοκράτορος, έπονομαζομένου 
τοϋ Άρκάδι έν Κρήτη, ελέους χάριν καί βοήθειας πεμπόμενον. Ίλαρώς 
τοιγαροϋν αύτόν ύποδέξασθε καί .βοηθήσατε αύτφ έκαστος κατά τήν

1 Ύπέρ τοϋ αύτοϋ Γεωργίου έξεδόθη έτερον γράμμα τή κη’ ’Οκτωβρίου φψμβ’, 
σχεδόν βμοιον.
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οίκείαν δύναμιν ώς μυριθπλάσιον παρά τοϋ Παντοδυνάμου Θεοΰ την 
άνταπόδοσιν λήψοντες.

Έδόθη έκ τής. ήμετέρας Πρωτοπαπαδικής Ίεροκαγκελλαρίας αψλθ, Φεβρουά
ριου γ*. Ε. Π. ·

'Ο Κερκύρας Μεγ. Πρωτοπαπα,ς.

Τών δύο ακολούθων γραμμάτων περί βοήθειας ε’ις δύο μοναστήρια 
παρ.αλείπομεν το σύνηθες ευχών και εύλογιών προοίμιον.

Το πρώτον, ύπό χρονολογίαν ιγ' ’Απριλίου αψλθ', άναφέρομεν ενταύθα, 
άν καί δέν άφορή χώραν δεσποζομένην ύπό τών βαρβάρων, άλλά την 
νήσον Λευκάδα, διατελοΰσαν ύπό τό κράτος τών Βενετών.

«Τόν τό παρόν έπιφέροντα ήμέτερον γράμμα έν ίερομονάχοις Δωρό
θεον, τόν έν τή μονή τή κατά τήν ’Αγίαν Μαύραν διακειμένη καί έπ’ όνο- 
ματι τοϋ Προφήτου Ήλιού τιμώμενη μονάζοντα άπασι συνιστώμεν, οστις 
τον πεπαλαιωμένον ναόν καί τά έν αύτή ήφανισμένα κελλια ανακαινι- 
βαι καί άνεγεϊραι ζήλφ θείφ βουλόμενος, τώ>ν άναγκαίων άπορων, δεϊν 
έ’γνω πρός τούς φιλευσεβεϊς Χριστιανούς προσδραμεϊν ελεους χάριν και 
βοήθειας.»

Ταϋτα έ’γραφεν ό Πρωτοπαπάς Κερκύρας πρός τό ποίμνιόν του περί τής 
έν Λευκάδι μονής. Ιδού δέ τί γράφει ύπό χρονολογίαν β’ Μαίου τοϋ αυ
τού έτους περί έτέρας μονής, κειμένης πιθανώς έν Ήπείρφ,

«Τόν τό παρόν έπιφέροντα ήμέτερον γράμμα έν ίερεϋσιν ’Αγαθάγγελον 
Γαζήν συνκίτώμεν, δστις ώραιον ναόν άνεγείρας καί περαιώσας επ’ ονο— 
μάτι τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Σπυρίδωνος τοϋ θαυματουργού τιμώμενον, 
έν τόπφ Μαυρογένης τούπίκλην, τών πρός εύτρεπισμόν τού άγιου αυτού 
ναού στερείται. Τούτου χάριν δεϊν έ’γνω προσδραμεϊν πρός τούς φιλευσε- 
βεϊς Χριστιανούς έλέους ένεκα καί βοήθειας. Δέξασθε τοίνυν αυτόν απαν- 
τες καί άφθονοπαρόχως έλεήσατε, δπως διά τής θεάρεστου ελεημοσύνης 
ύμών τά άναγκαϊα τφ ^ηθέντι ναφ πρόσθεση».

Καί άθηναϊκή οικογένεια, είς οίκτράν συμφοράν περιελθοΰσα, άντί- 
ληψιν περιμένει έκ Κερκύρας. Ιδού καί ολόκληρον τό περί αυτής γράμμα:

'Ημείς χ.τ.Λ.

’Αγαπητοί έν Χριστώ ήμέτεροι έφημέρι·οι τών παρ’ ήμΐν άγιων τού 
Θεού έκκλησιών ειρήνη ύμΐν. Νά ήθέλετε φανερώση είς καιρόν τής θείας 
καί ίεράς λειτουργίας, είς κοινήν είδησή τή έπαύριον, ήτις έστι κβ' τοϋ 
ένεστώτος, πώς έπειδή καί δ έξ ’Αθηνών προερχόμενος κύρ Νικόλαος Λυ- 
κίνιας, εύγενής τό γένος, διά τήν διπλήν δεινήν αιχμαλωσίαν είς τήν 
δποίαν έκατήντησε μετά γυναικός καί τών τέκνων αυτού, καί ή έξαγορά 
έκ τών ’Αγαρηνών, είς τών δποίων τάς χεϊρας και τά δεσμά, ώς ένέχυρον 
τά τέκνα αύτοϋ εύρίσκονται, διά τζεκίνια οκτακόσια άπεκόπη, άλλην 

ΙΩ. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΑ 305

καταφυγήν δέν έχει παρά τά φιλόπτωχα σπλάγχνα τών ευσεβών Χρι
στιανών. Διά τοϋτο, ζήλφ θείφ κινούμενος δ ευλαβέστατος έν ,ΐερεϋσι 
Κοσμάς Βλάχος ’’Αρχών τών Μοναστηρίων, καί δ εύγενέστατος. Sr Κόντε 
Νικόλαος Άλοΐζιος Θεοτόκης, δοτόρος, θέλει πρόσδράμουν έκ μέρους του 
είς όλους, τή έρχομένη έβδομάδι, διά νά συνάξουν άπό τούς φιλελεήμονας 
πλουσίαν τήν ελεημοσύνην. "Οθεν πατρικώς παρακαλοϋμεν άπαντας άδια- 
φορως, νά συνδράμουν μέ τήν έπίδοσιν πλουσιοπάροχου έλεημοσύνης, είς 
χεΐρας τώνρηθέντων, διά νά δυνηθή δ δύστηνος νά έξαγοράση τούς αύ
τοϋ αιχμαλώτους, άναμένοντες μυριοπλασίονα τήν άντίδοσιν έν εκατέρος 
τή βιωτή παρά Θεού Παντοκράτορος.

Έδόθη έκ τής ήμετέρας Πρωτοπαπαδικής'ίεροκαγκελλαρίας ’Ιουλίου κα’, μύλθ',Ε. Π. 

Ί" Ό Κερκύρας Μεγ. ΠρωτοπαΛας.

Καί είς τό μετά τοϋτο γράμμα ύπό χρονολογίαν κζ' ’Οκτωβρίου τοϋ 
αύτοϋ έτους πρόκειται περί βοήθειας είς αίχμαλωτισθέντα.

«Ό τό παρόν έπιφέρων γράμμα έν ίερομονάχοις "Ανθιμος Μεταξάς, έκ 
Κεφαλληνίας, ικανόν χρόνον έν τφ μονάστηρίφ όνομαζομένφΣίσια 
μονάσας καί ύπό τών ’Αγαρηνών αίχμαλωτισθείς, πάντα όσα είχεν ύπέρ 
τής άπολυτρώσεως αυτού έδωκε. Διό καί έν έσχάτη άπορίιρ κατήντησε. 
Τούτου χάριν προσδραμεϊν έ'γνω πρός τούς φιλευσεβεϊς Χριστιανούς έλέους 
ένεκα καί βοήθειας.»

Ενταύθα έρχεται σειρά γραμμάτων περί βοήθειας είς μονάς είτε χρη- 
ζούσας άνακαινίσεως, είτε βεβαρημένα; ύπό χρεών διά τήν ύπό τούς Τούρ
κους κατάθλιψιν καί βαρεϊαν φορολογίαν. ·

Διά τοϋ άπό ιε* Νοεμβρίου αψλθ’ δ Πρωτοπάπάς συνίστφ «τόν πα
ρόντα έν μοναχοϊς ’Ιωακείμ, έκ τού κόλπου Ναυπάκτου,άποσταλέντα παρά 
τών έκεϊσε μοναζόντων πατέρων έν τόπφ λεγομένφ Καλά νησιά, οϊτινες 
τήν πεπαλαιωμένην έκκλησίαν έπ’ όνόματι τής Ύπεραγίας Δεσποίνης 
ήμών Θεοτόκου τιμωμένην άνακαινίσαι βουλόμενοι καί μέρος τών κελ- 
λίων κτίσαντες, έν οίς καί οίκοϋσι, χρημάτων άνάγκην έχουσι πρός τήν 
τής έκκλησίας τελείωσιν1.»

Τή δέ ι' Δεκεμβρίου τοϋ αύτοϋ ε"τους γράφει ομοίως πρός τούς ύπ’αύ
τόν εύσεβεϊς: «Γνωστόν έστω ύμϊν ότι οί έν τή κατά τό περιώνυμόν "Ορος 
τού "Αθωνος σεβασμίφ μονή έπ’όνόματι τής ένδοξου Κοιμήσεως τής Ύ
περαγίας Θεοτόκου, έπικαλουμένης Πορταϊτής τών Ίβήρων, ένάσκούμενοι 
πατέρες διά τάς καθ’ ήμέραν δαπάνας καί δόσεις ε’ιξ άκράν ένδειαν κα- 
ταντήσαντες καί υπόχρεοι γεγονότες, έν άπορίφ παντελεϊ διατελοϋσι. 
Τούτου χάριν καί τόν τό παρόν έπιφέροντα γράμμα έν ίερομονάχόις καί

* Τδν αύτδν μαναχδν συνιστα ομοίως κάί διά γράμματος άπδ ιε' Νόεμβρ; αψμβ'
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πνευματικοί; πατράσιν δσιώτατον προηγούμενου κύρ Γαβριήλ Αρχιμαν
δρίτην άπέστειλαν προς τούς φιλευσεβεϊς^ Χριστιανούς, ελέους ένεκα καί 
βοήθειας, οντινα εύμενώς ύποδεξάμενοι, άφθονοπάροχον αύτφ τήν ελεη
μοσύνην έπίδοτε.» ·

’Επίσης καί τη η' ’Ιανουάριου ι^ψμ' : «Ό το παρόν έπιφέρων ήμέτε- 
ρον γράμμα έν ίερεϋσι κύρ Διονύσιος παρά τών μοναζόντων έν τφ μονα- 
στηρίφ κατά την επαρχίαν Δρυϊνουπόλεως καί ’Αργυρόκαστρου κειμένφ, 
έπ’ όνόματι της Κοιμήσεως τής 'Γπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου 
τούπίκλην Δριάνου, προς τούς φιλεήμονας Χριστιανούς άπεστάλη έλέους 
χάριν καί βοήθειας. 'Γποδέξασθε τοιγαροΰν αύτόν καί βοηθήσατε έκα
στος καθά προαιρείται καί δύναται, δπως διά τής έλεημοσύνης ύμών άνε- 
σιν λάβη καί παραμυθίαν τό ρηθέν μοναστήριον έν ταΐς δειναϊς περιστά- 
σεσιν,έν αίς διάκειται, εις δόξαν τής άειπαρθένου Θεοτόκου, ής.τή ισχυρή 
πρός Θεόν μεσιτεία βασιλείαν κληρονομήσητε τήν έπουράνιον»,

Τή κβ' αύτοΰ μηνός καί έτους, ομοίως ύπέρ ίεράς μονής αποτείνεται 
πρός τούς τή πνευματική αύτοΰ ράβδφ υποκειμένους θεοσεβάστους Χρι
στιανούς. «Γνωστόν έστω ύμΐν δτι οί έν τή σεβασμίφ μονή τοΰ άγιου 
ένδοξου Προφήτου Ήλιού τοΰ Θεσβίτου έν τή έπαρχίφ τής Επισκοπής 
Δρυϊνουπόλεως κειμένη ασκούμενοι πατέρες, καί πολυτρόπως βασανιζόμε
νοι, εις χρέος ού μικρόν καταντήσαντες, δεϊν έ'γνωκαν πρ£ς ύμάς τούς 
φιλελεήμονας πέμψαι τόν παρόντα όσιώτατον ιερομόναχον κύρ ’Αθανάσιον 
έλέους χάριν καί βοήθειας. Εύμενώς τοιγαροΰν αύτόν ύποδέξασθε κατά 
δύναμιν βοηθοΰντες.»

Παραπλήσια δέ περί άλλου μοναστηριού έκτίθενται έν γράμματι άπό 
ιγ'Μαρτίου τοΰ αύτοΰ έτους. «Οί έν τή Βασιλική καί Πατριαρχική μονή 
τοΰ Βατοπεδίου τούπίκλην, τή κατά τό 'Αγιώνυμον "Ορος τοΰ "Αθωνος 
κειμένη μονάζοντες, ύπό πολλών φόρων καί χοεών στενοχωρούμενοι, διά 
τάς καθ’ ημέραν δόσεις πρός τούς έκεϊσε κρατούντας, τόν παρόντα έν 
μοναχοϊς Νεκτάριον άπέστειλαν πρός τούς φιλευσεβεϊς Χριστιανούς έλέους 
χάριν καί βοήθειας.»

Άναφέρομεν καί τό ένταύθα άπαντώμενον γράμμα, δι’ού δ Πρωτοπα- 
πάς Κερκύρας τή κς·' Μαΐου ρηθέντος έτους συνιστή πρός τούς έν τή νήσφ 
Παςών τόν έπιφέροντα αύτό «έν μοναχοϊς ’Αβράμιον έκ τοΰ μοναστηριού 
έπ ονοματι τής 'Γπεραγίας. Θεοτόκου Εύαγγελιστρίας τιμωμένου τοΰ Φι
λόθεου τούπίκλην, δστις τό ρηθέν μοναστήριον είς άφανισμόν προσεγγίζον 
καθορών, ζήλφ θείφ κινηθείς πρός τήν διαμονήν αύτοΰ, δεϊν έγνω προσ- 
δραμεϊν προς τούς φιλευσεβεϊς Χριστιανούς έλέους χάριν καί βοήθειας».

Τά άκόλουθα γράμματα αποτείνονται ώς καί πάντα τά άλλα πρός 
τούς έν Κερκύρφ. Άντιγράφομεν τό ούσιώδες μέρος αύτών.

φψμ',Ιουλίου η'. «Ό τό παρόν έπιφέρων ήμέτερόν γράμμα έν μοναχοϊς 
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Παγκράτιο; παρά τών μοναζόντων έν τή Βασιλική καί ιερή μονή τή 
κατά τό Θεοβάδιστον καί άγιον Σινά όρος διακειμένη άπεστάλη, οΐτινες 
παρά τών , έκεϊσε ’Αράβων συνεχώς ένοχλούμενοι, διά τάς καθ’ ημέραν 
δόσεις κατά τά έκείνων αιτήματα, είς άκρον στενοχωροΰνται. ’Ενδεείς 
τυγχάνοντες καί αύτών τών αναγκαίων ύστερούμενοι, δεϊν έγνωσαν προσ- 
δραμεϊν πρός τούς φιλελεήμονας Χριστιανούς έλέους χάριν καί βοήθειας».

<κψμ', ’Οκτωβρίου β'. «Τόν παρόντα έν ίερομονάχοις δσιώτατον Λαυ
ρέντιον έκ τής σεβάσμιας Βασιλικής μονής τής Κοιμήσεως τής 'Γπερα
γίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου έν τή έπαρχίφ Πογωνιανή κειμένης, 
παρά τών έκεϊσε μοναχών άποστελλόμενον συνιστώμεν. Είς βαρύτατου 
γάρ χρέος τό ρηθέν μοναστήριον διά τάς άνωμαλίας τοΰ καιρού καί τών 
πολέμων τάς ταραχάς έμπεσόν, καί αύτών τών ιερών ύστερηθέν παρά τών 
αλλοφύλων, έν έσχάτη ταλαιπωρίφ διάκειται καί κινδυνεύει τοΰ άπολέ- 
σθαι. Δέξασθε τοιγαροΰν άπαντες καί άφθονοπαρόχως έλεήσατε., . ,»

αψμα', Νοεμβρίου κγ'. «Οί έν τή σεβασμίφ μονή τή έπ’ όνόματι τής 
γεννήσεως τής 'Γπεραγίας Θεοτόκου τιμωμένη, τούπίκλην Δουμανή, α
σκούμενοι Πατέρες, έκ τών διηνεκών καί άπαραιτήτων απαιτήσεων, έν αίς 
πρός τούς έκεϊσε κρατούντας ύπόκεινται, δεινώς βασανιζόμενοι καί μή 
έχοντες τά πρός αύτάρκειαν καί έκπλήρωσιν τών άμέτρων δόσεων, δεϊν 
έ'γνωκαν. προσδραμεϊν πρός τούς φιλευσεβεϊς Χριστιανούς έλέους χάριν καί 
βοήθειας. Τούτου χάριν τόν τό παρόν έπιφέροντα γράμμα έν ίερομονά- 
χοις Σωφρόνιον άπέστειλαν. Τούτον άπαντες ύποδέξασθε καί έλεοΰντες 
βοηθήσατε».

’Ενδιαφέροντα είσι τά άκόλουθα έξ γράμματα, δι’ ών ό Πρώτοπζπάς 
συνιστή είς τό κοινόν έ'λεος θύματα άνδραποδιστών καί ληστών,

«Τοϊς έν τή ήμετέρφ πόλει τε καί νήσφ διάγουσιν εύσεβέσι Χριστιανοϊς 
χάρις εϊη ύμΐν καί ειρήνη παρά Θεού ΙΙαντοκράτορος, παρ’ ήμών δέ εύχή 
καί εύλο^ία. Γνωστόν έστω ύμϊν δτι ό τό παρόν έπιφέρων ήμέτερόν 
γράμμα έν ίερεΰσι Σεραφείμ, έκ τής Χίου παρά τών μοναζόντων έν τώ 
ίερω μοναστηρίφ κατά τήν έπαρχίαν τής ’Αρχιεπισκοπής Φαναριού καί 
Νεοχωρίου καλουμένης κειμένφ, έπ*'όνόματι. τής 'Γπεραγίας Θεοτόκου 
Κορίνης τ μωμένφ, διά τήν έσχάτην ένδειαν και στενοχώριαν άπεστάλη 
πρός τούς φιλελεήμονας Χριστιανούς, έλέους χάριν καί βοήθειας, δς καί 
απερχόμενος ενεκα τούτου, έν τή αίχμαλο>σίφ τής Νύσας παρά τών ’Αγα
ρηνών κρατηθείς δέσμιος διά πεντακοσίων χρυσών, μόλις έλυτρώθη μετά 
τοΰ αύτοΰ υπηρέτου, οί δέ λοιποί τής συνοδίας άπετμήθησαν. "(Μεν, 
έρημος παντάπασι καί μεμονωμένος δ δύστηνος, δεϊν έγνω προσδραμεϊν 
πρός ύμάς, οντινα καί δεξάμενοι εύμενώς, άφθονοπαρόχως τήν έλεημοσύ- 
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νην αύτφ έπίδοτε εις βοήθειαν τοϋ ρηθέντος μοναστηριού καί. τών έκεϊσε 
ασκούμενων πατέρων, παρ’ ών άκατάπαυστον τήν ικεσίαν πρός Θεόν καί 
τό μνημόσυνον μυριοπλάσιον λήψεσθε.

Έδόθη κ.τ.λ. ςιψμά, Νοεμβρίου κε'.

Τή λ' Νοεμβρίου τοϋ αύτοϋ έτους. «Δέξασθε καί τόν παρόντα Ίωάν- 
νην όνόματι έκ πόλεως 'Ρουσιάδας, δς σύ'ν τή μητρί καί άδελφώ ήχμα- 
λωτίσθησαν καί ούκ όλίγας βασάνους ύπομείναντες, δεινώς τιμωρούμενοι, 
είς τετρακοσίους πεντήκοντα αργυρούς ή τιμή τής ελευθερίας αύτών διά 
τών φιλαδέλφων Χριστιανών γέγονεν, οΰς τινας μή έ'χοντες οί άθλιοι δού
ναι, εις χεϊρας άλλοτρίων ή τε μήτηρ καί ό άδελφός ένέχυρον έπέμειναν, 
ψυχιζώς καί σωματικώς δσημέραι κινδυνεύοντες. Διό καί προσδραμεϊν 
έ'γνω εις υμάς τούς φιλελεήμονας δ ρηθείς ’Ιωάννης έλέους χάριν καί. βοή
θειας, δντινα βοηθήσατε έκαστος ώς προαιρείται καί δύναται, δπως διά 
τής έλεημοσύνης ύμών τής πίκρας δουλείας τούς οικείους αιχμαλώτους 
λυτρώση, ύμεϊς δέ οί έλεοϋντες πολλαπλασίους τάς άμοιβάς παρά τοϋ 
μισθαποδότου Θεοϋ άντιλάβητε».

Τή δ' Δεκεμβρίου ^ψμα', «Δέξασθε ζαί τόν το παρόν έπιφέροντα ήμέ
τερον γράμμα δσιώτατον έν ίερεϋσι καί πνευματιζοϊς πατράσι Φίλιππον, 
δστις κλέπταις περιπεσών, πάσαν τήν περιουσίαν απ’, αύτοϋ’ άφεϊλον, ού 
μόνον τήν έαυτοϋ άλλά καί ετέρων, ήν είχεν είς διατήρησιν’ διό έμεινε 
χρεώστης αύτοΐς. Τούτου ένεκα πρός ύμάςτούς φιλελεήμονας προσδραμεϊν 
έ'γνω, έλέους χάριν καί βοήθειας, Τή φιλευσπλάγχνω τοιγαροϋν υμών 
γνώμη έλεήσατε αύτόν έκαστος. . .»

Προς κατανόησιν τής ύποθέσεως δημοσιεύομεν ολόκληρον τό ακόλου
θον γράμμα, δι’ ού εΐσερχόμεθα είς τό έτος 1742.

Ήμεϊς κ.τ.2.

«Τοΐς έν τή ήμετέρ^ πόλει τε καί νήσφ διάγουσι φιλευσεβέσι Χριστια
νοί; χάρις εϊη ύμΐν καί ειρήνη παρά Θεοϋ Παντοκράτορος, παρ’ ήμών δέ 
εύχή, εύλογία καί σϋγχώρησις. Αί τό παρόν, έπιφέρουσαι ήμέτερον γράμμα 
Δέσπω καί Σμηράλδη μετά τών τριών τέκνων έν τή Πελοποννήσου άλώ- 
σει παρά τών ’Αγαρηνών αίχμαλωτισθεϊσαι καί έν τή αύτών άντιθέφ θρη
σκεία άκουσίο)ς ύπομείνασαι, νεύσει θεί<γ καί τή κραταιή χειρί τοϋ Θεοϋ 
ένδυναμούμεναι έκ τής ματαίας θρησκείας έφυγαν καί είς τήν 'Ορθόδο
ξον πίστιν καταφυγόϋσαι, αύται μέν τής τοϋ άγιου μύρου σφραγϊδος, τά 
δέ τέκνα τοϋ άγιου βαπτίσματος ήξιώθησαν. Μετ’ αύτών καί ή προσλη- 
φθεΐσα νηπιόθεν κόρη Κάλλω είς τήν ’Ορθόδοξον πίστιν διέμεινεν. "Αμοι
ροι δμως πάσης βοήθειας ύπάρχουσαε αί' τε γυναίκες καί τά τέκνα, δεϊν 
έ'γνωσαν προσδραμεϊν πρός τούς φιλευσεβεϊς Χριστιανούς έλέους χάριν. 
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Άσπασίως τοιγαροϋν αύτούς ύποδέξασθε καί άφθονοπάρόχως έλεήσατε, 
δπως διά τής θεάρεστου έλεημοσύνης ύμών κυβερνηθέντες ύπεραυξάνωσιν 
έν τή Όρθοδόξφ στερεούμενοι πίστει. Ύμεϊς δέ οί έλεοϋντες μυριοπλά- 
σιον τήν αμοιβήν παρά τοϋ πλουσιοδώρου Θεοϋ άντιλάβητε».

Έδόθη κ.τ.λ. αψμβ', Φεβρουάριου ε'.

Έν τφ έπομένφ γράμματι βλέπομεν οικογενειάρχην ένεκα χρέους τήν 
έαυτοϋ οικογένειαν θέσαντα ένέχυρον, περίστασιν, ήν θά ’ίδωμεν έπανα- 
λαμβανομένην καί κατωτέρω ούχί άπαξ.

φψμβ', Μαρτίου ι'. «Τόν τό παρόν έπιφέροντα Σταμουλάκην Ααρισσι- 
νόν άπασι συνιστώμεν, δστις είς έσχάτην πενίαν καταντήσας καί είς βα- 
ρδτατον χρέος ύποπεσών, έπέκεινα τών πεντακοσίων αργυρών, τήν τε γυ
ναίκα καί τά τέκνα αύτοϋ ένέχυρον έ'θετο, καί μή έχων πόθεν τό χρέος 
αύτοϋ άποτίσαι, δεϊν έ'γνω προσδραμεϊν πρός τούς φιλευσεβεϊς Χριστιανούς 
έλέους χάριν καί βοήθειας».

Πάλιν δέ περί αίχμαλωτισθέντων καί σφαγιασθέντων πρόκειται έν τοΐς 
γραφομένοις τή κβ' τοϋ αύτοϋ Μαρτίου.

«Ό τό παρόν έπιφέρων Στέφανος Μαυρομμάτης έκ τής Πελοποννήσου, 
ύπό τών έκεϊσε κρατούντων άδίκως διαβληθείς, ού μόνον πάντα δσα εί
χεν άπώλεσεν, άλλά καί τούς τρεις αύτοϋ υιούς άπέκτειναν οί μισόχρι- 
στοι καί.αύτούς τούς πέντε έγγόνους αύτοϋ ήχμαλώτευσαν, θανατώσαι 
καί αύτούς βουλόμενοι, ους τινες τών έκεϊσε χριστιανών, τή κατα
βολή διακοσίων χρυσών έκ τών χειρών τών άσεβών έρρύσαντο. ’Έρημος 
τοιγαροϋν ύπάρχων δ δύστηνος καί πάντων άμοιρος καί έν έσχατη πενίφ, 
δεϊν έ'γνω προσδραμεϊν πρός τούς φιλευσεβεϊς Χριστιανούς έλέους χάριν 
καί βοήθειας. Τοϋτον ασμένως ύποδέξασθε καί άφθονοπάρόχως έλεήσατε, 
δπως διά τής θεαρέστου έλεημοσύνης ύμών τούς έναπολειφθέντας παϊδας 
λυτρώσαι δυνηθή- ύμεϊς δέ οί έλεοϋντες μυρίαν τήν αμοιβήν παρά Θεοϋ 
άντιλάβητε.»

Μετά τό σκληρόν τοϋτο πάθημα ολοκλήρου οικογένειας, κοινόν τι διά 
τούς χρόνους έκείνους δυστύχημα θέλει φανή τό έπόμενον συμβάν είς μο
ναχόν· άλλ’ δπο>ς δήποτε μαρτυρεί καί αύτό διά πόσων δοκιμασιών διή— 
νυον τότε τόν βίον οί ύπό τήν τουρκικήν έξουσίαν "Ελληνες.

’Απριλίου κη'τοϋ αύτοϋ έτους. «Γνωστόν έστω δτι δ τό παρόν έπιφέ
ρων ήμέτερον γράμμα έν ίερομονάχοις Φιλόθεος ύπάρχει έκ τής Βασιλι
κής καί Πατριαρχικής μονής τοϋ Σωτήρος ήμών Ίησοϋ Χριστοϋ τής Με- 
ταμορφώσεως, κειμένης είς τό Άγιώνυμον "Ορος τοϋ "Αθωνος, δστις παρά 
τών έκεϊσε πατέρων άπεστάλη μετά τοϋ προηγουμένου αύτοϋ, έλέους 
χάριν, καί βουλόμενον πορευθήναί είς "Αρταν, κατά τήν δδόν εύρόντες 
αύτόν οί ζλέπται, ούχί μόνον άπέκδυσαν αύτόν, άλλ’ άπέκτειναν (τόν
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προηγούμενοι), και έ'μεινεν ό δυστυχής Φιλόθεος πάντων άμοιρος και υ
στερημένος. Τούτου χάριν προσέδραμε προς τούς φιλευσεβεΐς Χριστιανούς 
ένεκα βοήθειας καί ελεημοσύνης. Διό δέξασθε αύτόν άπαντες εύμενώς 
ίλαρφ τφ προσώπφ καί ελεήσατε έκαστος καθώς προαιρείται καί βούλε
ται, ό μέν πολύ, ό δέ ολίγον, όπως έκ της ύμών ελεημοσύνης οί έκεΐσε 
άσκούμενοι πατέρες όλίγην άνεσιν λάβωσι.»

Μαίου τοϋ αύτοϋ έτους. «Τόν τό παρόν έπιφέροντα ήμέτερον γράμμα 
έν μοναχοϊς Γρηγόριον έκ τής νήσου Σκοπέλου οί έν τώ έκεΐσε μοναστη- 
ρίφ έπ’ όνόματι τοϋ Προφήτου Προδρόμου τιμωμένφ μονάζοντες πατέ
ρες άπέστειλαν πρός τούς φιλελεήμονας Χριστιανούς έλέους χάριν καί βοή
θειας. Φιλοφρόνως τοιγαροϋν αύτόν ύποδέξασθε καί έλεήσατε έκαστος, 
δπως τό ρηθέν μοναστήριον έκ τών χρεών καί τόκων, έν οις ύπόκειται, 
άνακουφισθήναι δυνηθή».

“Άξιον σημειώσεως είναι καί τό άκόλουθον γράμμα άπό κγ' Ιουνίου 
περί έπιστροφής άρνησιθρήσκου.

«Γνωστόν έστω πάσιν ύμΐν δτι εύρίσκεται εις τό Λαζαρέτο μέ έσχά- 
την πτωχίαν Χριστιανός τις κατ’ δνομα Θεόδωρος, είς ηλικίαν χρονών 
δέκα έξη, ό όποιος αίχμαλωτισθείς ύπό τών άσεβεστάτων Αγαρηνών 
κατά τό πέμπτον έτος τής ηλικίας αύτοϋ, διά τε τό άγνωστον καί διά 
τάς άνιλεεϊς πληγάς δποϋ άπό τούς μισοχρίστους έκείνους έλάμβανεν, έξέ- 
πεσεν εις τήν μιαράν αύτών θρησκείαν μετά ταϋτα ώς εύκαιρίαν έτυχε, 
τά πάντα κατέλιπε, προσδραμεΐν μάλλον έλόμενος τή έκκλησίφ γυμνός, 
ή έκεΐσε εύτυχής διατελεϊν. "Οθεν δέεται τής ύμετέρας βοήθειας. Έλεή
σατε τοίνυν αύτόν άπαντες, έ'ργον Αποστόλων δεξάμενοι καί Κύριος έν 
ούρανφ τής θείας ύμάς άξιώσει χαράς, δπου καί άγγελοι χαίρουσιν έπί 
άμαρτωλοΐς μετανοοϋσιν.»

Περιπαθής είναι καί ή ύπόθεσις τοϋ άπό β' ’Οκτωβρίου γράμματος τοϋ 
αύτοϋ έτους φψμβ'. «Δέξασθε, φιλόχριστοι, καί τόν τό παρόν προσκομί- 
ζοντα ήμέτερον γράμμα, τοΰνομα ’Αναστάσιον, υιόν τοϋ ’Αντωνίου Πα- 
γαλά, έκ τής Πελοποννήσου δρμώμενον, ώς δι’ άρχιερατικών γραμμάτων 
έβεβαιώθημεν. Περιπεσόντος γάρ τοϋ ρηθέντος πατρός αύτοϋ δυστυχίαις 

ικαναΐς έν τή πανδήμφ Πελοποννησιακή καταστροφή, καί τελείως άπο
ρου άποθανόντος, κατέλιπε μέν αύτόν μετά καί έτέρων δύο τέκνων, συ
ζύγου τε καί πενθεράς άομμάτου, εις άκρον άβοηθήτους, πρός τούτοις δέ 
καί είς χρέος βαρύτατον.»

Διά τών έφεξής γραμμάτων τοϋ αύτοϋ έτους 1742 συνεχίζεται τό ήμε- 
ρολόγιον τής λυπηράς έκείνης έποχής.

Τή· ε' Νοεμβρίου. «Οί απανταχού εύσεβέστατοι Χριστιανοί δέξασθε 
ιλαρή καί έλεήμονι διαθέσει τόν χάριν έλέους προσερχόμενον ιερομόναχον 
Παίσιον, ’Ιλλυρικόν τό γένος, καί κατά τά παρ’ αύτφ γράμματα έκ τοΰ 

σεβασμίου μοναστηριού τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Κοιμήσεως άπο- 
σταλέντα έλέους χάριν»,

Τή ι’ Νοεμβρίου. «Ό τό παρόν έπιφέρων ήμέτερον γράμμα έν ίερομο- 
νάχοις Λαυρέντιος καί Πρωτοσύγκελλος τοϋ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τά
φου τοϋ Σωτήρος διά τά έπικείμενα χρέη καί ύπερβολικούς τόκους στε- 
νοχωρουμένου ύπο τών έκεΐσε κρατουντών πρός τούς φιλευσεβεΐς Χριστια
νούς άπεστάλη έλέους χάριν καί βοήθειας. Τούτον άπαντες ύποδέξασθε 
καί δαψιλή τήν έλεημοσύνην έπίδοτε δπως διά τής θεαρέστου ύμών έλεη- 
μοσύνης διασώζηται δ "Αγιος καί Δεσποτικός Τάφος, ύμεϊς δέ οί έλεοϋν- 
τες τής έπουρανίου βασιλείας έπιτύχητε »

Τή κδ' Νοεμβρίου. «Γνωστόν έστω δτι οί έν τή Βασιλική καί Πατρι
αρχική μονή τοϋ 'Αγίου Διονυσίου τή κατά τό άγιώνυμον ’Όρος τοϋ "Α- 
θωνος κειμένη, καί τοϋ Αγίου ένδοξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτι- 
στοϋ Ίωάννου μονάζοντες άπέστειλαν πρός τούς φιλελεήμονας Χριστια
νούς τόν παρόντα δσιώτατον έν μοναχοΐς κύρ ’Ιάκωβον, δπως διά τής έλεη- 
μοσύνης ύμών τό ρηθέν μοναστήριον έκ τών πολλών καί βαρέων χρεών, έν 
οις ύπό τών κρατούντων’Αγαρηνών περιέπεσεν, άνεσιν λάβη καί βοήθειαν».

Τή κη' Νοεμ,βρίου. «Οί έν τώ δρει τφ άγίφ Σινή μονάζοντες, καί τφ 
Θεοβαδίστφ έκεΐσε μοναστηρίφ διηνεκώς λειτουργοϋντες, τόν τό παρόν 
ήμέτερον έπιφέροντα γράμμα δσιώτατον μοναχόν κύρ Άνανίαν πρός τούς 
φιλευσεβεΐς Χριστιανούς άπέστειλαν, ώς διά γραμμάτων έπιστώθημεν, 
έλέους χάριν καί βοήθειας, δπως έν τή δεινή αύτών στενοχοιρίφ, έν ή 
παρά τών τυραννούντων Αίθιόπων διάκεινται, άνεσιν λάβωσι. Τούτου 
ένεκα καί ήμεϊς αύτόν άπασι τοΐς έν τή θεοφρουρήτφ ταύτιρ πολιτείφ 
διάγουσι συνιστώμεν, δπως άφθόνως καί πλουσιοπαρόχως έλεηθή, ή δέ 
αντιμισθία έκάστφ μυριοπλάσιος έ'σται παρά τοΰ Μεγάλου Θεοϋ έν άμ- 
φοτέρα τή βιωτή».

Δεκεμβρίου α’. «Ό έπιφέρων, τοΰνομα ’Αντώνιος, έκ τής ’Αντιόχειας 
προερχόμενος, ού μόνον ένδυμάτων καί τών έτέρων σωματικών ύστερού- 
μενος άναγκαίων, άλλά καί τοϋ έπιουσίου άρτου δεόμενος, προσδραμεΐν 
έγνω πρός τά φιλάνθρωπα σπλάγχνα τών Χριστιανών».

Τή κ' Δεκεμβρίου, «Γνωστόν έ'στω ύμΐν δτι δ τό παρόν προσκομίζων 
ήμέτερον γράμμα έν ίερομονάχοις Μελέτιος πρωτοσύγγελλος, ύπάρχει έκ 
τής σεβάσμιας μονής τοϋ Σωτήρος Χριστού, τής κατά τήν νήσον ΙΙρώ— 
την έν Κωνσταντινουπόλει διακειμένης, δν οί έκεΐσε μονάζοντες άγιοι πα
τέρες, ύπό τών άφορήτων χρεών βιαζόμενοι, ά έτησίως οί έκ τής ’Άγαρ 
αύτούς άπαιτοΰσιν, έλέους χάριν προέπεμψαν».

Καί πάλιν τό έ'θος τοϋ ένεκα χρέους ένεχυριάζειν γυναίκα καί τέκνα 
άναφαίνεται έν τώ έ£ής γράμματι, τελευτώντος τού ρηθέντος έτους 1742.

Τή κγ' Δεκεμβρίου. «Ό τό παρόν έπιφέρων ήμέτερον γράμμα, τοΰνομα
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Παναγιώτης, υπάρχει εκ Τρικκάλων της Πελοποννήσου, δστις πραγμα
τευόμενος εις θάλατταν, λησταϊς περιέπεσεν δ δύστηνος, ύφ’ ών ύστερήθη 
ου μονον πάντων, ών είχεν, άλλ’ έπι πλέον καί αύτών τών άπό δανείου 
χιλιων πεντακοσίων αργυρών 5λο καί εις φυλακήν έβλήθη, άφείς προς τούς 
δανειστάς ένέχυρον τήν γυναίκα αύτοϋ καί τά τέκνα. Τούτου δεϊν έ'γνω 
προσδραμεϊν εις τούς φιλελεήμονας Χριςιανούς έλέους χάριν καί βοήθειας.»

Μεταβαινοντες είς το έπομενον έτος, εύρίσκομεν το ύπο χρονολογίαν 
ιγ Μαρτίου αψμγ' γράμμα, δπερ παραθέτομεν ολόκληρον, ώς ίστορικώς 
ενδιαφέρον τήν περί ής πρόκειται μονήν.

‘Ημείς χ.τ.Λ.

« Ο τά ήμέτερα ταϋτα γράμματα έπιφέρων έν ίερομονάχοις καί πνευ- 
ματικοϊς πατράσι Νεκτάριος εκ Κυθήρων, γνωστός παρ’ ήμΐν, ώς χρόνον 
ικανόν εναρετως διατριψας, ζηλφ θείφ κινηθείς πρός διακονίαν τοϋ σεβα
σμίου μοναστηριού έπ’ όνόματι τοϋ έν άγίοις θαυματουργού Νικολάου άρ- 
χιεπισκόπου Μύρων, έν τή ρηθείση Κυθήρων νήσφ διακειμένου, Φυρώες 
τουπίκλην, τόπον έκ τόπου περιέρχεται. Τό μέν μοναστήριον κτίριον έκ 
τών έξαιρετωτέρων έστι, διά τε τήν θέσιν τοϋ τόπου καί σχήμα τής οι
κοδομής· ή κατά τό παρόν δέ αύτοϋ κατάστασις τών έλεεινοτάτων ύ- 
πάρχει· πή μέν διά τήν πολυκαιρίαν καταφθαρέν, πή δέ*διά τάς τών 
κακουργών καί λωποδυτών έφόδους, δι’ ών καί αύτών τών ιερών καί πε
ρικαλλών σκευών άπεστηρήθη. Τοιαύτην δυστυχίαν μή φέρων καθορήν δ 
ρηθείς τοϋ μοναστηριού, οΐονεί ζήλφ τοΰ θείου ναοϋ κατακαιόμενος, δεϊν 
έ'γνω προσδραμεϊν πρός τούς άπανταχοϋ ’Ορθοδόξους έλέους χάριν καί 
βοήθειας. Τούτον άπαντες είσδέξασθε, άφθονοπάρόχως τήν έλεημοσύνην 
αύτφ χορηγοϋντες, πρός άνακαίνισιν καί διατήρησιν τοϋ ρηθέντος μονα
στηριού- ύμεϊς δέ οί έλεοϋντες μυρίας τάς άμοιβάς παρά Θεοϋ άντιλάβητε».

Τή λ' Μαρτίου προτρέπει νά δοθή βοήθεια πρός τόν παρόντα Θεοδό
σιον έκ τοϋ μέρους τής ’Αντιόχειας, «δστις μετά τοϋ άδελφοϋ αύτοϋ έσυ- 
κοφαντήθη καί ύπό τών έκεϊσε κρατούντων είς φυλακήν έβλήθησαν, πέντε 
πουγγία άσλανίων. οφείλεται άπομείναντες έκ τών οκτώ, έν οΐς άδίκως 
κατεκρίθησαν».

Τή ια' αύτοϋ μηνός. «Ό τό παρών έπιφέρων Χριστόδουλος, Θεσσαλο- 
νικεύς τό γένος, άμα τήίδίφ συζύγφ καί τέκνφ προστρέχει ε’ις τά ύμέτερα 
σπλάγχνα, έ'λεον αϊτών πρός παραμυθίαν τής ιδίας αύτοϋ πτωχίας- φυ- 
γάς γάρ γενόμενος ύπό τών ’Αγαρηνών, τά πάντα έκεϊσε κατέλιπε καί 
παντάπασιν άπορος ύπάρχει.»

Τή ιθ' ’Απριλίου. «Ό τό παρόν έπιφέρων Νικόλαος έκ τής έπαρχίας 
Νύσι σύν τή μητρί καί δυσίν άδελφοϊς έν τή πικρφ άκαταστασίφ τοϋ 
αύτοϋ Νύσι ήχμαλωτίσθησαν καί διά τινων «κλοχρίστων τής έλευθερίας 
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έπέτυχον, χρέος έαυτοϊς έπιβαλόντες τετρακοσίους πεντήκοντα άργυροϋς, 
οΰς μή δυνάμενοι άποδοϋναι, δεϊν έ'γνω δ ρηθείς Νικόλαος προσδραμεϊν 
είς τούς φιλελεήμονας Χριστιανούς, δπως έκ τών άλλοτρίων κρατούντων 
τάς ψυχάς δυνηθή λυτρώσαι.»

Τή κδ' ’Απριλίου. «Καί δ παρών όνόματι Γεώργιος καί ’Αθανάσιος, έκ 
τής έπαρχίας Νύσι, αιχμάλωτος γέγονεν αύτός τε καί δύο άδελφοί αύ
τοϋ, πολλάς βασάνους ύπομείναντες, Είς τετρακοσίους τεσσαράκοντα άρ
γυροϋς ή τιμή τής έλευθερίας αύτών συνεφωνήθη, ών άπορών προστρέχει 
πρός τούς Χριστιανούς, δπως τούς αύτοϋ άδελφούς έκ τοϋ ψυχικού κιν
δύνου άπαλλάξαι καί τής άνυποφόρου δουλείας δυνηθή λυτρώσαι.»

Τή δ' Αύγούστου. «Άπασι τοΐς έντευξομένοις εύσεβέσι Χριστιανοϊς- 
διά τοϋ παρόντος συνιστώμεν γράμματος τόν έν ίερεϋσιν Ίωάννην, Σαγια- 
δηνόν τούπίκλην, έκ τής ’Ηπείρου δρμώμενον, καί τά νϋν έν τή παρούση 
πόλει οίκοϋντα, δστις τόν αύτάδελφον αύτοϋ γνούς έν αίχμαλωσίφ οντα, 
τόπον έκ τόπου διέρχεται ϊνα αύτόν λυτρώση, μή έχων δια το αυτού ο- 
λως άπορον άλλην καταφυγήν είμή τά φιλόξενα σπλάγχνα τών εύσεβών.»

Τή ζ' Αύγούστου. «Ό έν Ίερομονάχοις Μελέτιος, έκ Κρήτης δρμώμε- 
νος καί έν Ίεροσολύμοις ικανόν χρόνον διατριψας, καί τούς ’Αγίους Τόπους 
προσκυνήσας, διά τάς άνωμαλίας τοϋ καιρού καί τών άλλοτρίων τάς έπα- 
ναστάσεις, μέχρι θανάτου κινδυνεύσας, έκφυγεϊν ήναγκάσθη, πάντων ά
μοιρος καί τών άναγκαίων ύστερημένος. Διό προσδραμεϊν έ'γνω προς τους 
φιλευσεβεϊς Χριστιανούς.»

Τή ια' Σεπτεμβρίου. Συνιστφ «τόν μοναχόν Λαυρέντιον έκ τής .έπαρ
χίας Άγκύρας, δστις άπό τής εύημερίας, έν ή ύπήρχε τό πρότερον,είς έσχά- 
την πενίαν καί ένδειαν μετά ταϋτα κατήντησε, χρέος έπιβαλοιν είς έν- 
νεακοσίους άργυροϋς, οΰς τινας μή έχων άποδοϋναι, τά δύο αύτοϋ τέκνα 
είς ένέχυρον έ'θετο.» (Νοητέον δτι δ τότε μοναχός πριν ή μονάση ύπήρξεν 
έγγαμος καί πατήρ τέκνων έγένετο- έμόνασε δ’ 'ίσως ένεκα συμφορών).

Σύν τοΐς γράμμασι τοϋ έτους 1743 δημοσιεύομεν καί τό επόμενον, ά- 
φορών συζύγους άπαρνησαμένους τόν Μωαμεθανισμόν, καί δεχθέντας έν 
Κερκύρφ τό άγιον βάπτισμα.

‘Ημείς κ.τ.2.

«Άπασι τοΐς εύσεβεϋσι Χριστιανοϊς- διά τοϋ παρόντος συνιστώμεν 
γράμματος τούς παρόντας Άγγελον καί Κιάραν συζύγους, οΐτινες τήν μι- 
σόθεον τών ’Αγαρηνών θρησκείαν άπαρνησάμενοι, καί ένθάδε καταντή- 
σαντες, διά τοϋ θείου βαπτίσματος,, δ άνέλαβον έν τή παρούση πόλει 
Κερκύρας, μετά τών ’Ορθοδόξων Χριστιανών άνεκλήθησαν. Τούτου χά
ριν καί τό παρόν έπεδόθη αύτοΐς γράμ.μ,α εις αλήθειας βεβαιωσιν, άξιοι 
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τυγχάνοντες πλουσιοπάροχου έλεημοσύνης, οπού αν άπέλθωσιν, δντες 
πάντων άμοιροι και υστερημένοι».

Έδίθη κ.τ.λ. οιψμγ', Σεπτεμβρίου ιδ'. Ε. Π.

Όλιγίστας εύρίσκομεν έπιστολάς τοΰ έτους 1744 καί δλως άσημάν- 
τους, καί ύποπτευόμεθα μήπως έ'λειψεν η τακτική αυτών καταγραφή. 
"Οπως δήποτε σημειοϋμεν τάς εξής :

Τη α' Σεπτεμβρίου οιψμδ'. Γράμμα συνιστών τον έκ Κρήτης ιερομό
ναχον ’Ιγνάτιον, έναρέτφ πολιτείη κεκοσμημένον, άποροϋντα καί αύτών 
τών αναγκαίων.

Τή ιε' τοΰ αύτοΰ μηνάς. Συστατικόν διά τον μονάχον Νικόδημον, έκ 
της επαρχίας Κονίτσης καί 13ιρά όρμώμενον καί έν έσχάτη πενίγ κα- 
ταντήσαντα.

Τη ε' Δεκεμβρίου γψμδ'. Συστατικόν διά τόν έν ίερομονάχοις καί πνευ- 
ματικοϊς πατράσιν ’Αγαθάγγελον έξ Αγίας Μαύρας προερχόμενου, δστις 
διάρκεσε είς τό Αύθεντικόν δεσμωτήριον μήνας δεζατέσσαρας, είς άκρον 
ταλαιπωρούμενος, τά νΰν έλευθερωθείς καί τών πρός χρησιν ύστερού- 
μενος, προσδραμεϊν έ'γνω κ.τ.λ.

Άν καί έν τφ έξης γράμματι, δι’ ού είσερχόμεθα είς τό έ'τος 1745, 
πρόκειται περί προσώπου Κερκυραίου, διά την ύπόθεσιν αύτοΰ, κρίνομεν 
πρέπον νά μή τό παραλείψωμεν. . *

Τή ις·' Μαρτίου αψμε'. «Ή τό παρόν έπιφέρουσα Ίανέλλα έκ ταύτης 
τής νήσου, τόπον έκ τόπου περιέρχεται, δπως τόν δύστηνον υιόν έκ τής 
αιχμαλωσίας τών βαρβάρων λύτρωση, διά τής έλεημοσύνης τών φιλο- 
χρίστων καί εύσεβών. Τούτου ή άποκοπή είς έπτακοσίους αργυρούς γέ- 
γονε. Μή έ'χουσα τοιγαροΰν ή τρισάθλια άλλοθέν ποθεν κυβερνήσαι καί 
τής πίκρας δουλείας αύτόν άπαλλάξαι, τρέχει μετά Θεόν πρός τά φιλοι- 
κτίρμονα σπλάγχνα τών Χριστιανών έλέους έ'νεκεν καί βοήθειας».

Τή αύτή. «Τοϊς έν τή ήμετέρφ έπαρχίγ διάγουσιν εύσεβέσι Χριστια- 
νοϊς . . . Εύμενώς καί άσπασίως ύποδεξάμενοι τόν τό παρόν έπιφέροντα 
ήμέτερόν γράμμα έν ίερομονάχοις Μελέτιον έκ τοΰ μοναστηριού, τοΰ αγίου 
καί ενδόξου Εύαγγελιστοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου έν τή νήσφ Μήλφ δια- 
κειμένου προερχόμενον, άπαντες άφθονοπαρόχως έλεήσατε, διά τόν τούς 
έλεήμονας μακαρίζοντα Κύριον. Το γάρ ρηθέν μοναστήριον είς βαρύτατα 
χρέη καταντήσαν, είς τήν παντελή έρήμ.ωσιν προσεγγίζει, εί μή τών 
Χριστιανών τό έ'λεος καί ή βοήθεια προφθάση. Τούτου χάριν αύτόν άπασι 
συνιστώμεν, δπως διά τής θεάρεστου ύμών έλεημοσύνης τό αύτό μονα
στήριον διασώζηται, ύμεϊς δέ οί έλεοΰντες μυρίας τάς άμοιβάς παρά Θεού 
άντιλάβητε».

Άναφέρομεν καί τά επόμενα γράμματα, άν καί δέν πρόκηται έν αύ- 
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τοϊς περί κακών ύπό τήν Τουρκοκρατίαν, άλλά περί φιλαδέλφων σχέ
σεων μεταξύ Κερκύρας καί Κεφαλληνίας.

Τή κ' Μαρτίου. «Ό τό παρόν έπιφέρων ήμέτερόν γράμμα έν ίερομο- 
νάχοις Συμεών τά πρός εύτρεπισμόν τοΰ θείου ναού έπ’ όνόματι τής τοΰ 
Σωτήρος ήμών Άναλήψεως είς Άσον παρασκευάσαι βουλόμενος, ζήλφ 
θείφ κινούμενος, δεϊν έγνω προσδραμεϊν πρός τούς φιλευσεβεϊς Χριστιανούς 
έλέους χάριν καί βοήθειας.»

Τή αύτή. Δέξασθε, «ριλόχριστοι, τόν τό παρόν έπιφέροντα ήμέτερόν 
γράμμα έν ΐεροδιακόνοις Στυλιανόν, έκ Κεφαλληνίας όρμώμενον, έν έσχάτη 
πενία διακείμενον., άφθονοπαρόχως έλεοΰντες αύτόν.»

Τή αύτή. «Τόν τό παρόν έπιφέροντα ήμέτερόν γράμμα έν ΐερομονά- 
χοις Καλλιώπιον, έκ Κεφαλληνίας όρμώμενον, συνιστώμεν ώς πάντη άμοι- 
ρον καί ύστερούμενον τών πρός τό ζήν αναγκαίων»,

Τή αύτή. «Δέξασθε, φιλόχριστοι, τόν τό παρόν έπιφέροντα ήμέτερόν 
γράμμα έν ΐεροδιακόνοις Γεράσιμον, όρμώμενον έκ Κεφαλληνίας, δστις 
πρός εύτρεπισμόν τοΰ θείου ναού έπ’ όνόματι του Όσιου καί Θεοφόρου 
Γερασίμου τιμώμενον, άπαιτών έρχεται έλεημοσύνην παρά τών ευσεβών. 
Διο καί έλεήσατε αύτόν, ϊνα μυριοπλάσιον τήν αντιμισθίαν παρά Θεού 
άντιλάβητε.»

Τό επόμενον γράμμα άφορή νεοφώτιστον ’Αγαρηνόν :
Τή α' ’Απριλίου τοΰ αύτοΰ έτους φψμε'. «Οί άνά πάσαν τήν ήμετέραν 

έπαρχίαν διατελοΰντες εύσεβέστατοι Χριστιανοί, χάρις ε’ίη ύμϊν ειρήνη 
καί έ'λεος παρά Θεοΰ Παντοκράτορος, παρ’ ήμών δέ εύχή καί εύλογία. Ό 
το παρόν έπιφέρων ήμέτερόν γράμμα Γεώργιος, ’Αγαρηνός μέν τό γένος, 
θείφ δέ νεύσει φωτισθείς είς τήν ’Ορθόδοξον πίστιν είσήλθε, βαπτισθείς έν 
τή μονή τοΰ Άγιου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, έν ταΐς κλειναϊς Ένε- 
τίαις διακειμένη. Άπαρνησάμενος τοίνυν άπαντα διά τήν τοΰ Χριστού 
ομολογίαν, δεϊν έ'γνω προσδραμεϊν είς τά φιλάνθρωπα σπλάγχνα τών φι- 
λεημόνων Χριστιανών.»

Τή ν' Απριλίου. «Ό το παρόν προσκομίζων ήμέτερόν γράμμα έν μο
ναχοϊς τουνομα Νικηφόρος, έκ τής νήσου Κύπρου όρμώμε.νος, έκ τοΰ σε
βασμίου μοναστηριού τιμωμένου τής ΓίροδρΟμικής Κεφαλής, παρά τών 
έκεϊσε συνασκουμένων πατέρων άπεστάλη. Τού γάρ ρηθέντος μοναστηριού, 
τή τοΰ χρόνου Λαρατάσει, κατακρημνισθήναι μέλλοντος, οί αύτοί πατέ
ρες πή μέν έξ ιδίων, πή δέ έδανείσθησαν και σύν τόκφ- μή έχοντες τοι- 
γαροΰν άλλοθέν ποθεν τό χρέος άποτίσαι, δεϊν έ'γνωσαν προσδραμεϊν πρός 
τά φιλάνθρωπα σπλάγχνα τών φιλελεημόνων Χριστιανών έλέους χάριν 
καί βοήθειας. Ασμένως τοίνυν αύτόν ύποδέξασθε καί πλουσιοπαροχως 
έλεήσατε».

Τή ς1' ’Ιουλίου. «Ό τό παρόν προσκομίζων ήμέτερόν γράμμα τουνομα 
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Νικόλαος, άπδ Λευκάδος προερχόμενος, έν έσχατη πενία καταντήσας, πο
λύτεκνος μέν τοι καί πάμπτωχος καί είς προσθήκην τής δυστυχίας αύτοϋ, 
αιχμάλωτος διατελεΐ δ αύτοϋ αύτάδελφος είς τάς τών Αγαρηνών χεΐρας- 
διό καί άξιος έλέους καί βοήθειας παρά πάντων γινώσκεται. Τούτου χά- 
ριν τρέχει μετά Θεόν δ δύστηνος είς τά φιλόπτωχα σπλάγχνα τών εύ
σεβών, την ελεημοσύνην προσαιτών, είς παραμυθίαν της τρισαθλίου αύτοϋ 
καταστάσεως».

Τή ιβ' ’Ιουλίου. «Ό τό παρόν έπιφέρων ήμέτερον γράμμα, έκ Λαρίσ- 
σης προερχόμενος, έκ τής τοϋ Μωάμεθ θρησκείας καταγόμενος, θείη χά- 
ριτι φωτισθείς, τήν μέν θρησκείαν τών μισοχρίστων άπέβαλε, πάνθ’δσα 
περ είχε Six τόν Χριστόν άπαρνησάμενος, τήν δέ ’Ορθόδοξον πίστιν καί 
δμολογίαν τήν είς Χριστόν άντελάβετο, Six τοϋ άγιου βαπτίσματος έπι- 
κληθείς Σπυρίδων. ’Άπορος δμως ύπάρχει καί αύτών τών πρός τδ ζην 
άναγκαίων ύστερούμενος, τρέχει μετά Θεόν είς τά φιλοικτίρμονα σπλάγ
χνα πάντων τών εύσεβών Χριστιανών έλέους χάριν καί βοήθειας».

Τή ιθ' Δεκεμβρίου τοϋ αύτοϋ έτους αψμε'. «Γνωστόν έστω ύμΐν δτι οι 
έν τή κατά τό περιώνυμον Όρος τοϋ ’Άθωνος σεβασμίφ μονή έπ’ όνόματι 
τής Μεταμορφώσεως τοϋ Κυρίου καί Σωτήρος ήμών Ίησοϋ Χριστοϋ, έπι- 
καλουμένη Κουτλουμούσιον, ένασκούμενοι πατέρες, Six τχς καθ’ ήμέραν 
δαπάνας καί δόσεις, είς άκραν έ'νδειαν καταντήσαντες καί ύπόχρεοι γε
γονότος είς γρόσια πουγγία τριάκοντα, τούτου χάριν-καί τόν τδ παρόν 
έπιφέροντα γράμμα έν ίερομονάχοις καί πνευματικοϊς πατράσιν δσιώτατον 
προηγούμενον κύρ Νεόφυτον άπέστειλαν πρός τούς φιλευσεβεΐς Χριστια
νούς, έλέους ένεκα καί βοήθειας, δν τινα εύμενώς ύποδεξάμενοι·,. άφθονο- 
παρόχως αύτφ τήν έλεημοσύνην έπίδοτε, δπως οί έκεΐσε πατέρες τδ ρη
θέν. μοναστήριον έκ τοϋ έπικειμένου χρέους λυτρώσαι δυνηθώσιν, υμείς δέ 
οί έλεοϋντες άκατάπαυστον τδ μνημόσυνον παρ’ αύτών, καί έκ Θεοϋ μυ- 
ριοπλασίαν τήν έπίδοσιν έ'ξητε.»

’Ήδη μεταβαίνομεν είς τδ έτος 1746, δι’ ού λήγει ή σειρά τών συστα
τικών τούτων γραμμάτων τοϋ Μεγάλου Πρωτοπαπά Ίωάννου τοϋ Βουλ- 
γάρεως.

Τή α’ Μαρτίου φψμςΛ «Τοΐς έν τή ήμετέρφ πόλει τε καί νήσφ εύσε- 
βέσι Χριστιανοΐς . . . Ό τδ παρόν έπιφέρων ήμέτερον γράμμα έν ίερομό- 
νάχοις, Ματθαίος τοΰνομα, έκ νήσου Άμοργοϋ καί έκ τοϋ μοναστηριού 
τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τών Έσοδίων παρά τών έκεΐσε διατριβόντων 
πατέρων άπεστάλη έλέους χάριν καί βοήθειας πρδς άνεσιν τοϋ βαρυτάτου 
χρέους, έν φ τδ ρηθέν μοναστήριον εύρίσκεται. ’Ασμένως τοιγαροϋν αύτόν 
ύποδέξασθε άφθονοπαρόχως έλεοϋντες, μυρίας τάς άμοιβάς παρά Θεοϋ ά- 
ναμένοντες.»

Τή ιε' Μαρτίου. «Ό τδ παρόν έπιφέρων ήμέτερον γράμμα έν ίερομονά- 
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χοις Κοσμάς, εκ Θεσσαλονίκης δρμώμενος,πάντων τών τοϋ ζην άναγκαίων 
άμοιρος ύπάρχων, προσέτι δέ καί χαλεπφ πάθει ύποκείμενος, ενθάδε κα- 
τήντησε ζητών εύρεΐν θεραπείαν, οντινα άσμένως ύποδεξάμενοι άφθονο
παρόχως έλεήσατε».

Τή ι' ’Απριλίου. «Ό τδ παρόν έπιφέρων ήμέτερον γράμμα, τοΰνομα 
Δημήτριος, άπό χωρίου Βοσορόπη τής επαρχίας Ξάνθης, δι’ άκραν συκο
φαντίαν αδίκως ζημιωθείς περίπου χιλίους πεντακοσίους άργυροϋς, πάνθ* 
δσα περ είχε πωλησας, τούς μέν χιλίους άπέδοτο, τών δέ πεντακοσίων 
οφειλέτης απέμεινεν, ανθ ων τα τέκνα αύτοϋ ένέχυρον εθετο. Τούτου χά
ριν δεΐν έ'γνω προσδραμεΐν πρδς τούς φιλευσεβεΐς έλέους χάριν καί βο
ήθειας».

Απριλίου ιε. « Απασι τοΐς εντευξομένοις εύσεβέσι Χριστιανοΐς. .. Γνω
στόν έστω ως γυνή τις εξ ’Ιουδαίων προερχομένη θείη χάριτι φωτισθεϊσα 
τή Άγια τοϋ Θεοϋ ’Εκκλησία προσέδραμεν,άπαρνησαμένη και γονείς καί 
ύπάρχοντα διά τήν Χριστοϋ πίστιν καί δμολογίαν. Όθεν καί τδ "Αγιον 
Βάπτισμα παρ’ ήμών έδέξατο,'Ελένη έπικληθεϊσα,άμα δέ καί τδν μονήρη 
βιον ασπασαμενη, μονάσαι βούλεται. Διό καί έλεήθη παρά τών ένθάδε 
οσον το εφικτόν- αλλ’ όμως χρήζει προσέτι πολλών άναγκαίων. Τούτου 
χάριν τρέχει μετά Θεόν προς τούς φιλευσεβεΐς Χριστιανούς, .έλέους χάριν 
καί βοήθειας.»

Μετά την εξ ’Ιουδαίων χριστιανισθεΐσαν έρχεται πάλιν έτερος, γυναίκα 
καί τέκνα ένέχυρον θέμενος ένεκα χρέους.

Τή θ' Μαιου. «Ό το παρόν προσκομίζων ήμέτερον γράμμα, τοΰνομα 
’Ιωάννης,έκ τής νήσου Τενέδου προερχόμενος, έκ τής εύημερίας, έν ή διήγε 
τδ πρότερον, διά τάς μετά ταϋτα τοϋ καιροϋ άνωμαλίας, έν τοσαύτη 
ένδείφ κατήντησεν, ώστε καί τετρακοσίων πεντήκοντα άργυρών οφειλέ
της έγένετο, περί ών τήν τε γυναίκα καί τά τέκνα αύτοϋ πρδς τούς δα- 
νειστάς ένέχυρον έ'θετο. Διό καί τρέχει μετά Θεόν έίς τά σπλάγχνα τών 
εύσεβών έλέους χάριν καί βοήθειας.»

Διά τδν τόπον,έξ ού προέρχεται δ έλεούμενος, σημειοϋμεν καί τδ έξης.
Τή αύτή.σΌ τδ παρόν προσκομίζων ήμέτερον γράμμα, τοΰνομα Γεώρ

γιος, χαλκεύς,έκ Μελίτης τής πόλεως προερχόμενος, έν έσχάτη πενίο: κα- 
ταντήσας καί άμοιρος ύπάρχων καί αύτών τών τοϋ ζην άναγκαίων, τρέ
χει μετά Θεόν πρδς τούς εύσεβεΐς Χριστιανούς έλέους χάριν κάί βοήθειας».

Τή κβ'τοϋ αύτοϋ Μαΐου. «Ό το παρόν προσκομίζων ήμέτερον γράμμα 
Γεράσιμος μοναχός, ζήλφ θείφ κινούμενος πρδς εύτρεπισμόν τής μονής έπ’ 
όνόματι τής 'Αγίας Αικατερίνης, έν τή νήσφ Κεφαλληνίφ κειμένης, διέρ
χεται ώς άπορου οΰσης πολλών άναγκαίων, έξαιρέτως δέ έκκλησιαστι- 
κών βιβλίων. Τούτου χάριν τρέχει μετά Θεόν πρός τούς φιλευσεβεϊς.Χρι- 
στιανούς έλέους χάριν καί βοήθειας»,
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Ή σειρά όλων τίλειόνει διά τοϋ έξης γράμματος, δπερ καί διά τδ άν- 
τικείμενον αύτοϋ δλόκληρον παραθέτομεν.

Ημείς χ.τ,Λ.

«Άπασι τοΐς έντευξομένοις διαμαρτύρεται ώς τδ παιδίον, ο τδ παρόν 
•ήμέτερον επιφέρει γράμμα, ε’κ τών τοϋ Μωάμεθ γέννημα ύπήρχε τδ πρό- 
τερον τά νϋν δμως διά τοϋ άγιου βαπτίσματος εις την. τών Χριστιανών 
πίστιν συνηρμόσθη, Θεοχάρης τούνομα έπικληθέν. Άμοιρον τοιγαροϋν 
ΰπάρχον και αύτών τών τοϋ ζην άναγκαίων, διά την είς Χρίστον ομο
λογίαν, δεϊν έγνω προσδραμεϊν πρδς τούς φιλευσεβεϊς Χριστιανούς έλέους 
χάριν καί βοήθειας. Τούτου χάριν άσμένως αύτδ ΰποδεξάμενοι, άπαντες 
άφθονοπάρόχως ελεήσατε καί βοηθήσατε, μυρίας τάς άμοιβάς παρά Θεοϋ 
άναμένοντες.

Έδόθη έκ τής ήμετέρας Πρωτοπαπαδικής Ίεροκαγκελλαρίας αψμτ’ ’Ιουνίου κζ' Ε.Π.

Ό Κερκύρας Μεγ. Πρωτοπαπας.

Τοιαϋτά είσι τά γράμματα τοϋ Μεγάλου Πρωτοπαπά Κερκύρας Ίωάν
νου Βουλγάρεως, προτρεπτικά εις χορήγησιν βοήθειας καί έλεημοσύνης 
πρδς άτομα προστρέχοντα εις τήν Κέρκυραν έξ άλλων ΰμο^ίστων καί 
ομοφύλων χωρών. Έκδεδομένα εντός οκταετίας άπδ τής τελευταίας ημέ
ρας τοϋ έτους 1738 μέχρι τής κζ' ’Ιουνίου 1746, λήγουσι δύο έ’τη πρδ 
τοϋ τέλους τής ποιμαντορίας αύτοϋ.Βεβαίως γράμματα παρόμοια έξέδω— 
καν καί άλλοι Πρωτοπαπάδες Κερκύρας, προγενέστεροι καί μεταγενέ
στεροι’ άλλά μονον τά τοϋ ιεράρχου τούτου έτυχε νά άνεύρωμεν άντιγε- 
γραμμένα έν τακτική σειρφ,έν ιδιαιτέρά δεσμίδι 1 καί, ταϋτα πρδ οφθαλ
μού έ'χοντες, ένομίσαμεν εύλογον έκ τοϋ προχείρου νά δημοσιεύσωμεν τά 
πλεϊστα εξ αυτών, συμποσούμενα είς εξήκοντα τέσσαρα, παραλείψαντες 
μόνον ολίγα τινά, περίπου δεκαπέντε, τά μ,έν ώς άσχετα πρδς τδν ήμέ— 
τερον σκοπον, τα δε ως όλως άσήμαντα. Θεωροϋμεν δέ τά ώς άνωτέρω 
δημοσιευόμενα η μνημονευόμενα ικανά, ούχί μόνον, ώς προοιμιαζόμενοι 
ειπομεν, νά διαφωτισωσι τά έν τοΐς όδυνηροϊς έκείνοις χρόνοις συνήθη 
παθήματα τοϋ ελληνικού βίου, άλλά καί ν’ άποδείξωσιν έρρωμένως τδ 
αείποτε και την Κέρκυραν και τήν ’Εκκλησίαν αύτής έμπνέον φιλόχρι- 
στον και φιλογενες αίσθημα, δπερ άπορρέει καί έξ άλλων ούχί ολίγων 
Πρωτοπαπαδικών πράξεων καί εγγράφων και κηρυγμάτων, ιδίως έν καε

ί Δεσμίς επιγρα,φομένη Αντίγραφα απανταχονσΆν έν τόμφ δ' τοϋ Μεγάλου 
Πρωτοπαπά Κερκύρας Ίωάννου Βουλγάρεως, περιέχοντι τά Πολυποίκιλα (Filza Di- 
vessorum) 1738—1748.

ροϊς έπικειμ,ένου ή καί διεξαγόμενου πολέμου μεταξύ τής Βενετικής Πο
λιτείας καί τών Τούρκων, δτε μάλιστα ούχί μόνον δεά μελάνης, άλλά 
καί δι’ αίματος έγράφετο δ τών Κερκυραίων άκραιφνής 'Ελληνισμός.

W. Τ<- Βούλγαρος.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ*

Μετά τάς άνωτέρω σκέψεις,ας παρήγαγεν ήμΐν ή μελέτη τοϋ 'Όρκου, 
δέν άπομένει ή νά προβώμεν ε’ις άνάλυσιν αύτοϋ καί άποδείξωμεν αί- 
σθητοτέραν τήν άλήθειαν τών ισχυρισμών μας, Ή ύπόθεσις τοϋ άναλυο- 
μένου ποιήματος είναι άπλουστάτη καί ήδύνατο νά περιορισθή εις όλί— 
γας μόνον γραμμάς. Άλλ’ ήμεϊς θά προβώμεν ε’ις εύρεΐαν άνάλυσιν τού
του, άποσπώντες όσον τδ δυνατόν πλειότερα μέρη, διότι άκριβώς τοϋ ε"ρ- 
γου τούτου ή άξια έγκειται ούχί είς τήν ύπόθεσιν, άλλά είς τήν στι- 
χουργικήν ρώμην, είς τάς καινοφανείς ιδέας καί είς τάς άπειραρίθμους 
καί φυσικωτάτας εικόνας του.

Ή Εύδοκία, κόρη τής Κρήτης, λεπτοφυής,εύθραυστος όσον καί ώραία.

’Έδειχνεν οτι στής ζωής τήν πρώτη ανεμοζάλη 
Νεκρό σαν άνθος ’έμελλε νά γύρη τδ κεφάλι.

Άλλ’ είς τήν Εύδοκίαν προσεμειδία ή εύτυχία καί προσέπαιζεν ό ιδα
νικός καί άναλλοίωτος έκεΐνος έρως,δςτς τά πάντα έξυψοϊ καί έξιδανικεύει. 
Ήγάπα τδν Μάνθον, άνδρεϊον Κρήτα, καί ήτοιμάζετο ήδη νά νυμ- 
φευθή τούτον, δτε έκσπή ή έπανάστασις έν Κρήτη καί μετ’ ολίγον βλέ
πει φονευομένους τούς γονείς της, τδν δέ Μάνθον της έκ καθήκοντος ύπερ- 
τέρου τοϋ έρωτος έτοιμον νά άπέλθη πρδς ύπεράσπισιν τών δικαίων τής 
πατρίδος των, ’Εγκλείουσα τήν οδύνην τοϋ χωρισμού είς τά στήθη, άλλά 
καί έδραίαν έ'χουσα τήν πεποίθησιν ότι θά έπανέβλεπεν-έν έλευθέρφ.πα- 
τρίδι τδν μνηστήρά της, άπέρχεται είς τήν ξένην μετά τών λοιπών γυναι
κοπαιδών, άτινα διέφυγον τδ γιαταγάη τών τούρκων.Καί ή δειλή, ή εύ
θραυστος αύτη κόρη, ξενητευομένη καί δεινοπαθοϋσα άντέσχεν έπί τρία 
δλόκληρα έ'τη, κρατυνομένη ύπο τής προς τον Θεόν πίστεως καί ελπί- 
ζουσα νά έπανίδη έλευθέραν τήν πατρίδα της καί νικητήν τον Μάνθον 
της. Άλλ’ ένφ έτρέφετο μέ τοιαύτας ελπίδας και όνειρα, ήκούσθη ή 
άπαισία κραυγήν

1 Συνέχ. ι'δε προηγούμενον φυλλάδιον.
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"Επεσε ή Κρήτη! μέ τδν νοϋ πλατεία μην άρμενίσης, 
Έκειρε σκλάβα έφυγες κα'ι σκλάβα θά γυρίσης. 
Σαν τδ πουλάκι ποϋ μέ μιας θανατερδ μολύβι 
Τήν απλωτή φτέροΰγά του σκληρά κατασυντρίβει, 
Κεραυνωμένη άπδ ψηλά κ’ ή ελεύθερη ψυχή της 
"Επεσε κάτω ακούοντας τήν συμφοράν τής Κρήτης.

Καί ήδη σχΛάβα ή κόρη επιστρέφει πάλιν εις τήν πατρίδα της. Και 
μετ’ αύτής έν τφ αύτφ άτμοπλοίφ συναπέρχονται ολα τά έκπατρισθέντα 
γυναικόπαιδα, πλήρη απελπισίας. Τήν εικόνα τής απελπισίας ταύτης δί
δει ό ποιητής διά τών άκολούθων άμιμήτων στίχων :

Μες τδ γοργδ πλεούμενο, ποϋ τά νερά σου τρέχει, 
Τώρα ποϋ ή ξάστερη βραδειά κάμμιά πνοή δέν ’έχει, 
Νά ξερες, θάλασσα καλή, μέ πόση τρικυμία 
Χτυπάει ψυχαΐς άδύναταις νύχτα τυφλή καί κρύα! 
Γυρνοΰν τά γυναικόπαιδα στά αίματωμένα μέρη, 
Ποϋ δ Σταυρδς νικήθηκε τοΰ Τούρκου άπδ τ’ αστέρι- 
Στά κάκορροίζικα—γειά ίδές—παρηγοριά δέν δίνει 
Μήτε οΰρανοΰ χαμόγελο, μήτε πελάου γαλήνη· 
"Εχουν ακίνητα, στεγνά, σ’ όλη τή φύσι ξένα, 
Στήν άβυσσο τσ’ απελπισίας τά μάτια βυθισμένα, 
Καί, σάν άπάνου στ’ άπειρο κ’ έρμο στοιχείο θωροΰνε, 
Τή μαύρη μοΐρά τους αργά λές καί σ’ αΰτδ μετρούνε. , 
Φοβάται δ ναύκληρος νά πή, πώς αύριο τδ καράβι ’ 
Θ’ άράξγ στήν πατρίδα τους. Κ’ έχουν πατρίδα οί σκλάβοι!

Ό ύπνος έν τούτοις δέν άργεϊ νά καταλάβη τάς καταπεπονημένας 
άπέλπιδας. "Ολοι κοιιαώνται έπ'ι τοΰ καταστρώματος:

καί μοναχά δέν είναι σφαλισμένα 
Δύο υ,άτια ούρανογάλαζα, δυδ μάτια ερωτευμένα,

Έν τή μαστιζούση αυτήν συμφορά ή ταλαίπωρος κόρη, νευροπαθής 
καί άϋπνοϋσα δέν δύναται νά φαντασθή, ότι ήτο δυνατόν νά φονευθή δ 
Μάνθος της, δστις, μετά τόν θάνατον τών γονέων της και τήν πτώσιν τής 
πατρίδος της, άναπληροϊ γονείς και πατρίδα. "Αλλως τή ειχεν δρκισθή 
ότι θά τήν έπανέβλεπεκαΐ δ όρκος αύτοΰ ακόμη άντηχεϊ έίς τά ώτά τής : 

Μήν, Εύδοκιά μου, φοβηθής τήν ώρα ποϋ τά ξένα 
Σ’ ακαρτεροΰσαν, έλεγε - μή φοβηθής γιά μένα !
’Εδώ, βαθυά στδ στήθος μου, ποϋ τώρα, ενώ σπαράζει, - 
Θρησκεία, Πατρίδα κ’ έρωτας κάθε του χτύπο αγιάζει, 
Λές κ’ ένα κάποιο αισθάνομαι Πνεύμα κρυφδ τοΰ Ύψίστου 
Όποϋ μοϋ στέλνει άπδ ψηλά τδν ήχο τής φωνής του 
Κα'ι λέει, καθώς, αγάπη μου, σέ ξεκινάω γιά πέρα, 
ΙΙώς έχω πάλε νά σέ ίδώ, πώς θά μέ ίδής μιά ’μέρα, 
"Αν σέ θωρώ περίλυπος, άνίσως κλαίω κα'ι βρέχω 
Μέ δάκρυα τοΰτο τδ φιλί, φόβους εγώ δέν έχω.

Θλιμμένα, ίδές, τά βλέμματα στδ φώςτοΰ ήλιου γυρνοΰνε, 
Ένφ ή στερναΐς άχτΰνές του τδν κόσμο χαιρετούνε, 
Δίχως άνθρώπου λογισμδς τρόμου υποψία νά βάλη 
Πώς αύριο τ’άστρο τής ζωής δέ θε νά φέξη πάλι.
"Εχε καί συ τδ θάρρος μου ! Μήν, Εύδοκιά, θελήσης 
Μέ τέτοια μαύρη απελπισία νά φύγης, νά μ’ άφήσης ! 
Τδ Πνεύμα, πού κατάκαρδα προφητικά μοΰ κραίνει, 
Σου τάζει πώς θά μείνωμε γιά ’λίγο χωρισμένοι. 
Θέ νά γυρίσης· θά σέ ίδώ- τδ λέω κα'ι θ’ άληθέψη· 
Ναί· σοϋ τ’ δρκίζομαι ’στδ φώς, ποϋ πάει νά βασιλέψη. 
Τά μαύρα μάτια, π’ άστραφταν, ή κόμη, πού τ’ αγέρι 
Στδ μέτωπό του ανάδευε, τ’ ασηκωμένο χέρι, 
Ό ήλιος, ποϋ τήν ώμορφη θωριά του άχτινοβόλα, 
Τά μοσχολίβανα τής γής, ή ώρα, δ τόπος, όλα 
Τδ νοϋ τής κόρης έφερναν νά κρίνη πώς αλήθεια 
Φώτισι θεία κατέβηκε στ’ αγαπημένα στήθεια. 
Πιστεύοντάς το, πάει μακρυά, καί με τήν "δια πίστι, 
Όποϋ σέ χίλιαις δοκιμαΐς ποτέ δέν έκλονίστη, 
Πάλε τοΰ μαύρου της νησιού τώρα τδ κύμα σχίζει.

Είς τόν όρκον αύτόν πιστεύουσα επιστρέφει μέ ελπίδας μελλούσης μετά 
του μνηστήρός της συναντήσεως ή Εύδοκία- καί ώς συμβαίνει έν τή αν
θρώπινη ψυχή, τή δερομένη ύπό τών άλγεινοτέρων συμφορών, νά όνει- 
ροπολή κατ’ έκείνην άκριβώς τήν ώραν τής συμφοράς,ήμέρας εύτυχίας, έν 
τή έρημίφ τής νυκτός, ύπό τό βαυκάλισμα τών ρόχθων τών κυμάτων 
βλέπει δράματα εύτυχίας ή πολυπαθής ψυχή τής παρθένου.

Θωράει λαγκάδια, καί βουνά, καί ξέφωτα, καί δάση, 
Τήν έκκλησιά, τδ σπήτί της, τδ πατρικδ ληοστάσι- 
"Ο,τι ποθούσε άπδ μακρυά τρεις χρόνους, ή καϋμένη, 
Ωραία μορφή δλοφάνερη στά μάτια της λαβαίνει. 
’Ακούει πουλάκια, ’ποϋ λαλούν, μελίσσια, ’ποϋ βοι’ζουν, 
Πλήθος νερά, ’ποϋ ανάμεσα σταΐς πέτραις μουρμουρίζουν- 
’Εδώ τδ κύμα, ’ποϋ κουφά χτυπάει κατά ταΐς ξέραις, 
Τραγούδια εκεί, βελάσματα, κουδούνια κα'ι φλογέραις· 
Άπάνου, κάτου, δλόγυρα, στή μέση άπδ τ’ αμπέλια 
’Ακούει τοϋ τρύγου ταΐς χαραις, τοΰ τρύγου ακούει τά γέλοια, 
Καί, μέ τής κόρης τδ σκοπό, κα'ι μέ τοΰ νειοΰ τδ στίχο, 
"Αμετρους ήχους, πώκαναν άρμονικά ένα ήχο.

Τό όραμα έξακολουθεΐ· εινε ή καλοθύμητη παραμονή τοϋ γάμου της, 
και θέλει νά άπολαύση άπασαν τήν εύτυχίαν της λησμονούσα τήν συμ
φοράν τής πατρίδος της:

Νά !—φαίνεται της ’πού, σεμνά ’σά νύφη στολισμένη, 
Τ’ αγαπημένο αγόρι της έντροπαλή αναμένει- 
Πλούσιαις ωστόσο φορεσιαΐς, άγερικά μαγνάδια, 
Μαλαματένια είδίσματα, πολύτιμα πετράδια,
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Θωράει σέ ξέναις καί δικαΐς, δποΰ τήν παραστέκουν, 
’Ποϋ ζωντανό τριγύρω της ώραϊό στεφάνι πλέκουν, 
Καί μέ τά μάγια τοϋ χορού συσμίγουν επιτήδεια 
Νέαν ώμορφιά στα κάλλη τους, νέα χάρι στα στολίδια· 
Ως πεταλούδαις, ’ποϋ σιμά στον κρίνο παιγνιδίζουν, 

Κ* ενώ μίαν αύρα δλόγϋρα πετώντας δέ συγχύζουν, 
Βλέπεις καί δείχνουν στά φτερά, μέ τ’ άκοπο παιγνίδι. 
Λευκό, γαλάζιο, πράσινο, κάθε βαφής πλουμίδι. 
Ούτε τραγούδι, ούτε χορός τήν Εύδοκιά έμποδάει 
Μακρόθεν, αλλά ξάστερα στ’ αυτιά της ν’ άγροικάη 
Άπό γλυκά λαλούμενα μία τέτοια μελωδία 
’Πού τής άφίνει τήν ψυχή στους άλλους ήχους κρύα. 
«’Έρχεται ό Μάνθός, έρχεται !» Στδ νοΰ της λογαριάζει 
Τά χνάρια, όπου τδ πόδι του σ’ όλο τδ δρόμο αλλάζει· 
«Θά ’ναι - στοχάζεται - κοντά στδ πέρα μοναστήρι ! 
Μές τ’ αντικλάδι τοϋ χωριού ! στη βρύσι ! στδ γιοφύρι 1 
Τά πρώτα σπήτια όγλήγορα τής γειτονιάς διαβαίνει! 
Νατος ! έμπήκε στήν αυλή· πετιέται και άναβαίνει 
Σπαρνοϋν τά φυλλοκάρδιά της· χάμου γυρνάει τδ βλέμμα· 
Πυρομαχοΰν τά μάγουλα καί ξεσταλάζουν αίμα, 
Άλλά τ’ άγνό της αίσθημα τοϋ πόθου ή δρμή νικάει 
Τά μάτια πάλε άπδ τή γη σηκόνει—καί ξυπνάει. 
Είχαν βοδίσει τά νερά· καί, καθώς όλα ή ’μέρα 
Έκαμε τ’ άστρα νά σβυστοΰν άπάνου στον αιθέρα 
Σβυσμένα, εΰθυς δπώφεξε τοΰ λογισμού της ή ακτίνα 
Τα όνειρά της έμειναν άστρα ουρανού κ’ εκείνα.

Ή έγερσις επαναφέρει ολην τήν στυγνήν πραγματικότητα ενώπιον της. 
Βλέπει έπί τοϋ καταστρώματος κοιμωμένας τάς δυστυχείς έκείνας τής 
Κρήτης γυναίκας, άλλά καί πέραν τά βουνά τής Κρήτης. Ή καρίία της 
πληροϋται χαράς, και τήν χαράν ταύτην δέν δύναται νά τήν κράτηση 
επι πλέον την εκχύνει, προς τας κοιμωμένας, διά τοϋ ονόματος τής πα
τρίδας.

—· Ή Κρήτη, ή Κρήτη, κραυγάζει.
Αι γυναίκες εις το ονομα της πατριδος των εγείρονται τοϋ ύ'πνου καί ;

Λές, δτ’ ή φλόγα τής αυγής, ποϋ φέγγει άπδ τήν Ίδα 
Τα στήθη αύτά ξεπάγωσε μέ μιά της μόν’ αχτίδα 
Καί τόσα κλάϋματα χαράς έκείθε μέσα βγαίνουν, 
Οπου τά πρώτα αισθήματα σά χόρτο άναχλωραίνουν.

Τα δε Κρητικοπουλα, οσα έχουν διατηρήση συγκεχυμένην τήν άνά- 
μνησιν τής πατριδος των,άνεβαίνουν είς τά σχοινιά τοϋ πλοίου,ϊνα ίδωσι 
τάς χρυσοπορφύρους κορυφάς τών όρέων, α'ίτινες φαίνονται ώς μεταίω- 
ρον καί

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ 3?3

.........  στιγμή δέν άπαρηάζουν 
Τ’ ανάερο ξάγναντο, κ* εκεί συμμαζώμένα, 'μοιάζουν 
Χρυσό μελίσσι αριθμητό, πιασμένο άπδ κλωνάρι 
Ποϋ πλέει σταΐς αΐίραις τοΰ Μαγιού, κρεμάμενο κουβάρι! 
Πλήν σέ ψηλότερη κορφή, σέ τέτοιο μέρος, δπου 
Λέ φτάνει πέταμα πουλιού, δέ φτάνει μάτι ανθρώπου 
Τών γυναικών ή δέησι φλογόβολη άναβαίνει 
Κ’ ί'σως οί άγγελοι τήν άκοΰν, κατά τδ πλοίο γυρμένοι. 
Παρακαλοϋν ή δύστυχαις, θερμά παρακαλοΰνε 
Γιά τους πολλούς, δπώπεσαν, γιά τους άθλιους, ’πού ζοϋνε, 
Δίχως έρώτησι κρυφή στδν Πλάστη ν’ αύθαδειάσουν 
Ποιόν άκριβδ θά κλάψουνε καί ποιόνε θ’ άγκαλιάσουν, 
’Ελπίδα, φόβος, λύπησι, χαρά κ’ ευγνωμοσύνη 
Σμίγονται, χίλια αισθήματα, στήν προσευχή έκείνη 
Ποϋ μουρμουρίζουνε τ’ αγνά τής Κρήτης Περιστέρια 
Μέ σηκωμένα βλέμματα, μέ σηκωμένα χέρια. 
Έτσι, κ’ή νύχτα σαν διαβή, σάν πάψ’ ή ανεμοζάλη 
Στδ φώς ξανασηκόνονται τα λουλουδάκια πάλι, 
Ξανασηκόνονται στό φώς καί δροσισμένα βγάνουν 
Χίλιαις δλόγυρα εΰωδιαΐς, πού μία μονάχη κάνουν.

Μετ’ ολίγον άποβιβάζονται είς τήν γήν τής πατριδος των οί εξόριστοι. 
Ή περιγραφή τοϋ ριερους τούτου τοϋ ποιήματος, άναριιμνήσκει τήν άπο- 
βίβασιν- Άϊβαζόφσκη. Τό λεχθέν περί τών εικόνων τοϋ μεγάλου ζω
γράφου δτι «όλα είς αύτάς όμιλοϋν και κινούνται» κατά μείζονα λογον 
δύναται νά λεχθή διά τούς στίχους τοϋ Κερκυραίου ποιητοΰ. Μεταφέρω 
τούτους ώς έχουσεν/ίνα μή καταστρέψω έν πεζή αναλύσει τήν χάριν και 
τήν στιλβηδόνα των.

Τρεχάτε, άγγέλοι τ’ ουρανού, μή τά θλιμμένα στήθεα 
Στή νέα χαροτρομάρα τους βρεθούν χωρίς βοήθεια ! 
Νά ! μέ τ’αρώματα τής γή’ς τερπνό άγεράκι φτάνει ! 
Άγνάτια—ίδές—έπρόβαλε τδ ποθητό λιμάνι ! 
’Εδώθε σκούζουν- μέ φωνάΐς έκεύθε άπολογιώνται· 
Μικρά ξεφτέρια τού γιαλού κατά τδ πλοίο πετιώνται 
Γοργά τά γυναικόπαιδα λαβαίνουν, καί κατόπι 
Ξαναχτυπούν καί σχίζουνε τδ κύμα οΐ λαμνοκόποι· 
Γλυστροΰνε, χύνονται, πετοΰν κοντά δσο πάεε ζυγώνουν, 
Ή βάρκες δλαις τδ κουπί μές τά ρηχά στηλόνουν ! 
Μέτόση δρμή και δύναμή βαθυά ριμμένο κάτω 
Τοΰ καραβιού τδ σίδερο δέν άρπαξε τδν πάτο, 
'Ως ή γυναίκες πού μέ μιας δρμοΰν στδ περιγιάλι 
ΚΓ άδοάζουν σταΐς άγκάλαις τους μίαν άκριβήν άγκάλη· 
Έκε“ φιλιώνται καί φιλούν· έκεϊ πολληώρα μνήσκουν 
Κ’ ένώ τά μαύρα πλάσματα φωνή καμμιά δέ βρίσκουν, 
’Μιλούν τά χνάρια,δπ’ άφηκε στήν οψι τους ή λύπη, 
Τ’ άφθονα κλάϋματα ’ριλοΰν καί τής καρδιάς οι χτύποι.
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Φωνζίς, άντάραι?, κλάϋματα θέρμης αγάπης λόγια, 
Μέςτήν πλημμύρα τοΰ καϋμοΰ πνιγμένα μοιρόλόγια, 
“Αμετρα χέρια, ποΰ χτυπόϋν μίαν απαλάμη σ’ άλλη 
Μύριους ξυπνοΰν αντίλαλους τρογύρω στ* ακρογιάλι. 
Πότε το χώμα ή δύστυχαις, πότε ψηλά κυττάζουν 
Μέ τή θλιμμένη τους ψυχή δύο κόσμους αγκαλιάζουν 
Κα'ι φαίνεται σου ποΰ θα ίδής γοργά νά τους ενώσουν 
Μ’ οσα φιλιά δέν παύουνε τής γής νά ξαναδώσουν. 
Ώς είχε ή λαΰρα τής καρδιάς ολίγο ξυθυμάνει 
Μαζή μ’ αύτούς που ξέφύγαν τ’ άνήλεο γιαταγάνι, 
Σκορπούν εδώ, σκορπούν εκεί", σκορπούνε άπάνου, κάτου, 
Μέ χλωμιασμένο πρόσωπο καί μέ σιωπή θανάτου- 
Μόνον έλπίδες μακρυναίς τήν ό'ψι τους φωτίζουν, 
"Οταν στ’ αθώα παιδόπουλα κάμμία ματιά γυρίζουν. 
Στεγνόνουν.τοΰτα τοϋ πατρός, ή τ’ αδελφού το δάκρυ, 
Ποΰ ρέει στ’ αγνό τους μάγουλο, κα'ι πάνε άπ’ άκρη σ’ άκρη. 
Στή φράχτη πάνε, στήν όχτιά, στά φρύδια άπδ τ’ αυλάκι, 
Τραγουδιστά μαζόνοντας κανένα λουλουδάκι.
Μοιάζουν αηδόνια δπώχουνε μέ φόβο ξενυχτίσει 

’Ακούοντας πάλη τρομερή στήν οργισμένη φύσι- 
’Ποΰ περιβόσκουν το πρωί·, χωρίς νά τά πειράξη 
“Αν δ ούρανος άπάνου τους κάμμία ρανίδα στάξη 
Καί, κηλαϊδώντας, προμηνοϋν ’πώς στ’ άγνεφο κεφάλι 
Τον ήλιο γιά στεφάνι της ή ’Ανατολή θά βάλη.

Μόνην τήν Ευδοκίαν ούδείς ήλθε νά συνάντηση. Οί γονείς της είχον 
φονευθή. Τά πάντα ήσαν έρημα έν τφ πατρικφ της ο’ίκφ, όπου τήν με
τέφεραν λειπόθυμον.

Καί καθώς τότε έτρεχαν κακά καί μαΰρα χρόνια 
Όπου δέν έδιδαν καιρό γιά ξένη ψυχοπόνια, 
Έκεΐ· ποΰ άρχίναε μετά βιάς ή άθλια νά ξελιγώνη 
Μές τ’ άδειο σπήτι άντήχησαν οί στεναγμοί της μόνοι. 
Άνεσηκώθη· έγύρισε τά μάτια δλόγυρά της 
Βασιλεμμένα, δλάνυχτα, καί αργά σάν ύπνοβάτης.

Είς τον νουν της όμως μία σκέψις έβασάνιζεν αύτήν μόνον.

Νεκρός δ Μάνθος ! μοναχά στο νοΰ της τέτοια ιδέα 
Μέ πείσμα έσυχνογύριζε. ©λίψες, χαραίς, γενναία 
Φιλοπατρίας όνείρατα, κα'ι λογισμοί, καί πόθοι 
Στ’ άπειρο χάος, ποΰ μέσα της μέ κρύο σκοτάδι άπλώθη, 
Σκόρπια έσαλεύανε, καθώς έν άπο τ’ άλλο άνάρηα 
Χαμένου πλοίου στή θάλασσα θωρείς τ’ άπομεινάρια. 
Σ’ άκρη βαράθρου σκοτεινοΰ πώς ήταν έθαρροΰσε, 
Πώς όλα εμπρός της γύριζαν, κα'ι άπδ βαθυά γροικοΰσε 
Τοΰ μαύρου τόπου τδ Στοιχειό, ποΰ βρύχιζε στ’αυτιά της; 
Τρελλή γυναίκα 1 έστάθηκές παιγνίδι τής απάτης,
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Ποΰ τ’ ωραίο κατάφερ.ε πιστό σου παλληκάρι 
Ψεύτικον ήχο τής καρδιάς γιά θεία φωνή νά πάρη.. 
Τδ ουράνιο φώς, ποΰ μάρτυρα στδν ορκο του είχε βάλει 
Σά θαρβεμένος ’έλεγε πώς θά σέ σμίξη πάλι, 
Όσαις φοραίς άναφανή καί ξαναπάη στή Δύσι, 
Τ’ αθλίου τά σκόρπια κόκκαλα ποτέ δέν θ’ άναστήση. 
’Αναθεμάτισε τή γή, ποΰ τά παιδιά της κάνει, 
Σέ μάχαις άγριαις νά ζητοΰν απατηλό στεφάνι, 
Κ’ ένώ ρουφάει τδ αΐμά τους, ποΰ γιά τήν ίδια τρέχει 
Ζήτα, αδιάκοπα νά πιή καί χορταμό δέν έχει.

’Εν τώ ψυχικφ κλονισμφ, δν ύπέστη ή Ευδοκία, αισθάνεται άνερχο- 
μένην μέχρι τών χειλεων της τήν βλασφημίαν, όπως ή Λεωνόρα τοϋ 
Βρύγερ, έπι τφ άκούσματι τοϋ θανάτου τοϋ Γουλιέλμου της. Άλλ’ ή Έλ- 
ληνίς Εύδοκία, ή απλοϊκή κορασίς, ή άνατραφεϊσα είς τούς κόλπους τής 
ορθοδόξου θρησκείας: τοϋ Χριστού, δέν μέμφεται ώς ή ήρ.ωίς τοϋ Γερμανού 
ποιητοϋ, τον πλάστην διά τάς δοκιμασίας ας ύφίσταται, ουδέ βλασφη- 
μεΐ- καί αύτή δέ ή έπερχόμένη βλάσφημος σκέψις είναι παροδική, ώς 
νέφος έν έαρινή πρωία. Διά τοϋτο :

Γεμάτο πριν τοΰ πόνου της ή συγνεφιά ξεκόψη, 
Σάν φουσκωμένη θάλασσα στοΰ φεγγαριοΰ τήν ό'ψι, 

• Τδ στήθος έχοντας αύτή, μέ κόπο άγκομαχοΰσε- 
Άλλ’ώς μακρυά ένα σήμαντρο τ’ άγιο σπερνδ έβαροΰσε, 
Στή γή γονάτισε, κ’ εύθύς άρχίνησεν ή καϋμένη 
Νά κλαίη καί νά προσεύχεται, νά κλαίη καί ν’ ανασαίνη.

Ή θρησκεία δέν εγκαταλείπει τήν δυστυχή, όπως έν τφ Γερμανικφ 
ποιήματι τήν Λεωνόραν.'Η προσευχή έπαναφέρει τήν γαλήνην είς τήν ψυ
χήν τής Έλληνίδος. Κ’ ένφ ή τρυφερά νεάνις άπέρχεται ϊνα τελευτήση 
είς το μέρος ένθα έπεσεν δ Μάνθος, δέν παρουσιάζεται είς αύτήν ούτος, μέ 
γυμνήν κάραν έμπνέων φρίκην, ώς δ Γουλιέλμος είς τήν Λεωνόραν, δστις 
καλπάζων ώθεϊ αύτήν είς το τετράπλευρου μνήμοο. Ούδέ ακούονται τά α- 
σματα τών νεκρών,τά δμοιάζοντα κοασμούς βατράχων.Έκπνέουσα ή Ευ
δοκία ακούει τήν γλυκεϊαν φωνήν τοϋ Μάνθου «Ξύπνα» νά τής λέγη 
καί ή ζωή καί δ έρως γελο: εις τήν όψιν του, είς δέ τήν δειλιώσαν παρ
θένον, τήν ίκετεύουσαν νά μή τήν άφήση πλέον :

»Όχι—τής λέει—μή φοβηθής, αγγελικό μου ταίρι, 
Νά μάς χωρίσουνε ποτέ! Τ’ αθάνατο λημέρι 
Μακρυά δέν άπαράτησα, μέ προσταγή σέ λίγο 
Νά γύρω άπάνου μοναχός. ’Εγώ άπδ σέ νά φύγω ! 
Μήν όσα πέρασες κακά δέν είδα έγώ, καί πόση 
Δύναμι θεία κατώρθωσεν ή πίστις νά ,σοΰ δώση, 
Ή πίστις αύτή, ποΰ, χύνοντας προφητικό ποτάμι, 
’Έκαμε πλάτανον έσέ τδ λυγερδ καλαμι!
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“Αν άπδ τώρα έσάλεψε, τϊ φταις ή άθλια ; Μεγάλη. 
Έστάθη να! τής Κόλασις καί τής ψυχής σου ή πάλη, 
Σαν επρωτακουσες πώς εγώ στο μ,έρος τοΰτο έπήρα 
Φλόγας φτερά, ποϋ μ’ έβγαλαν είς τήν αιώνια θύρα. 
ΙΙώς ένα θαύμα ή ταπεινή ψυχούλα σου νά έλπίση 
Τδ θάνατό μου ακούοντας ; Τήν είχε ή νύχτα κλείσει· 
Κ εκεί, που ώς πρώτα τ’ ουρανού δέν έφεγγαν ή αχτίδες, 
Πνεύματα μαΰρα έξώρμησαν, ώς άϋλες νυχτερίδες· 
Άλλ’ έβυθήκανε γοργά στήν άβυσσο μέ φρίκη, 
"Οταν ροδάτη εχαραξε στδ πρόσωπό σου ή νίκη. 
Όταν στά μάτια σου θερμδ τδ πρώτο δάκρυ έφάνη, 
Κ’ ή προσευχή σου ανέβαινε, σάν εκκλησίας λιβάνι, 
’Εκεί σ’ έζύγωσα, Εύδοκιά- πλήν τ’ άλλου κόσμου οί νόμοι, 
Ως εποθούσα, να φανώ δέν έστεργαν ακόμη. . .
.... Βασταω τον ορκο μου. Ό Θεδς μία ’μέρα σοϋχε στείλει 
Παρηγορήτρα ύπόσχεσι μέ τά θνητά μου χείλη· 
Συ τήν έδέχτηκες· κ’ιδού ! πνεύμα ζωής πυκνόνει 
Τή σκορπισμένη στάχτη μου, πού ολόγυρα μέ ζώνει 
Καί δείχνει εκείνη τή μορφή, καί δείχνει αύτδ τδ σώμα 
Όποΰ βαθυά στδ στήθος σου μόνον έζοΰσε ακόμα.

Και ένώ έν έκστάσει εύρίσκεται ή παρθένος ίειλιώσα νά πιστεύση δτι 
είναι άξια σύντροφος τοιούτου ούρανίου κατοίκου, μετά ταχύτητος ή
χους έκ τών θόλων έξερχομένης, άπαντά δ Μάνθος.

“Αν ένας πρέπη άπδ τους δυδ τά ματιά του νά κλίνη 
Μέ σέβας καί ταπείνωσι, δέν είσαι, κόρη, εκείνη 
’Εσύ—πού δέν έγνώριζες πίκρα τής γής καμμία, 
Πού είχες ήλιο τή χαρά, πνοή τήν ευτυχία, 
Κ’ έδειχνες ότι στής ζωής τήν πρώτη άνεμοζάλη 
Νεκρδ ’σάν άνθος έμελλε νά γύρης τδ κεφάλι — 
Δύστυχη ξάφνου καϊ ορφανή, σέ μέρη μακρυσμένα 
“Εκλαιες θερμά τοΰ τόπου σου τδν οΰρανδ κ’ εμένα, 
Καί αντΐς ή μαύρη συμφορά νά σέ νικήση, φώς μου, 
Τά πλούτη, δποΰ ’χες μέσα σου, φανέρωσες τοΰ κόσμου 
Στδν ίδιο τρόπο καί μία γή, ποΰ λέει κάνεις πλασμένη 
Για νά ’ναι απ’ άνθια μοναχά καί χόρτα στολισυ.ένη, 
Δειχτεί στδν ήλιο, άν δ σεισμδς βαθυά, βαθυά τήν σχίση 
’Εδώ χρυσάφι άπάρθενο, κ’ έκεί καθάρια βρύσι.

Καί εν τή μυστηριώίει ταύτη ώριη, ίιά τής γλώσσης τοϋ Μάνθου,παρου
σιάζονται εις τούς οφθαλμούς τής ψυχορραγούσης κόρης ώς έν πανορώματι 
μεγαλοπρεπείς αΐ εικόνες τοϋ Κρητικού άγώνος. ’Ενταύθα το ποίημα λαμ
βάνει δτε μέν λυρικήν τρυφερότητα καί άλλοτε έπικήν μεγαλοπρέπειαν,ήν 
εις τάς ραψωδίας τής «Έλευθερωθείσης Ιερουσαλήμ» δύναται τις νά άνεύρη. 
Εις τήν θέαν τών έρειπίων τοϋ Άρκα^ίου άναζοϋν αί άναμνήσεις τοϋ Μάν- 
θου και εις στίχους, εν οίς ίέν γνιυρίζει τις τί νά θαυμάση πρώτον, πε- 

ριγράίρεται ή ανατίναξες· τής Μονής τοϋ Άρκα^ίου, ήτις ύπήρξε μία 
άπο τάς μεγαλειτέρας έθελοθυσίας, άς προσέφερεν ή Πατρ'ις εις τον βωμόν 
τής έλευθερίας. Μίαν ημέραν ήκούσθη φωνή καθ’ δλην. τήν Κρήτην 
«Στο Άρκάι^ι το βλέμμα σας ,καλά παιδιά μου, άς γύρη !» Έκεΐ έσπευ- 
σε καί δ Μάνθος· εύρεν αύτο έν πολιορκία καί ίιαλαθών τούς έχθρούς 
είσήλθε καί μετέβη είς. τον ναόν τής μονής, ένθα μόνος προ τοϋ ιερού βή
ματος ϊστατο δ ηγούμενος Γαβριήλ, προσευχόμενος. Εις τήν ψυχήν τοϋ η
γουμένου έτελεΐτο άγων· λαβών τήν άπόφασιν νά άνατιναχθη μετά τών 
έχθρών, έσυλλογίζετο άν είχε δικαίωμα νά πράξη τούτο, θυσιάζων τόσα 
γυναικόπαιδα, άτινα έζήτησαν σκέπην έν τή Μονή έκείνη.Έν τή ψυχική 
ταύτη πάλη εύρε τον Γαβριήλ δ Μάνθος, έν δέ τή χγί% μορφή του έ- 
φαίνοντο τά σημεία, άτινα άφήκεν δ ψυχικός σπαραγμός. "Οτε δέ λέγει 
δ Μάνθος:

Άπάνου ήμπόρεσα τά μάτια νά σηκώσω
. Τήν άγια έξάνοιξα θωριά πόσο αλλαγμένη, ώ πόσο ! 
Άπδ μία πάλη τρομερή, ποΰ μέσα του είχε γένει 
Πολλά σημάδια έφαίνονταν στήν οψι τή σβυσμένη, 
Καί άπαοατήρητα κάνεις δέν ήθελε τ’άφήκει, 
Όση χαρά κΓ άν άστραφτε τής ώραίας ψυχής του ή νίκη. 
Μίαν ό'ψιν δείχνουν ’σάν αυτή κ’ οι χαλασμένοι κάμποι, 
Ποϋ, ότι πάψη δ πόλεμος, ήλιος καθάριος λάμπει,

Ή έ'λευσες- τοϋ Μάνθου έφάνη ώς άπάντησις τοϋ Θεού προς τόν ηγού
μενον, καί :

Τους θησαυρούς άρχίνησε ν’άνοιξη τής ψυχής του’ 
Καί μοΰ ’πε· «Ώ τέκνο, σ’ έφερε τδ χέρι έδώ τοΰ Ύψίστου, 
Όλίγαις ώραις πριν χυθώ στδν κόσμο τοΰ θανάτου 
Μ’ δσαις κΓ άν έχω δύναμες, δοξάζω τ’ όνομά του I 
Πώς αύριο τοΰτοι θά σειστούν τής εκκλησίας οί τοίχοι 
Θέλουν τδ μάθει ξέμακρα πολλοί, χιλιάδες ήχοι, 
Πλήν, τί σεισμός μοΰ γίνηκε μέσα στά εγκάρδια βάθη 
Τ’ άνθρώπου, πώστειλε δ Θεός, κάν ή ψυχή άς τδμάθη 
Ναι, ποθητέ μου ! σήμερα,’σάν άπδ Τούρκους είδα 
Στ’ αμπέλι τοΰτο τοΰ Χριστού πλήθος νά πέση ακρίδα, 
Ή οργή, ’ποΰ ώς φλόγα μ’ άναψε, δεν έχει ευθύς άφήκει 
Νά ίδώ άν μελλότουνε σ’ έμας ή θάνατος ή νίκη. 
Θάνατος ;—’Έτρεχε παντοΰ τέτοια ζωής πλημμύρα, 
Γιομάτες ήταν ή καρδιαίς άπδ μία τέτοια πύρα, 
Καί τόσο ή γή τοΰ τόπου .μας είχε τήν οψι ώραία 
Ποΰ δέν έχώραγε στδ νοϋ μαύρη θανάτου Ιδέα. 
Μία μόνη μοΰ τήν άρπαξε, μία μοναχή φροντίδα, 
Νά πολεμήσω τή σκλαβιά, τοΰ Χάρου παλλακίδα, 
Κ’ έδώ ποϋ λές κ’ έσύμμασε τή δύναμί της όλη 
Νά τής πετάξω στήν καρδιά καί τδ δικό μου βόλι.
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Κάί όταν έκάθισαν εις δυό σιμοτι/τδ, στασίδια, άπεκάλυψέν εις τον 
Μάνθον τον σκοπόν του δ ηγούμενος, δστις ώς ό Σαμψών, εμελλε νά ειπη 
την έπομένην: «άποθανέτω ή ψυχή μου μετά τών αλλοφύλων» .’Εφοβεϊτο 
δ ηγούμενος μη έξ άπλης φιλοδοξίας πρόεβαινεν ε’ις την πολυύμνητου 
εκείνην πράξιν κα'ι δι’ αύτο είχε μεταβη νά προσευχηθώ καί νά ζητηση 
είς άπάντησιν εν σημεΐον παρά τοϋ Θεοϋ, δπως καθοδηγηθώ είς την 
επιτέλεσιν τοΰ ύπερτάτου καθήκοντος. ’Εκεί δε έπί τοϋ ίεροϋ τόπου 
ώς έν δράματι δ λευΐτης τοϋ Θεοϋ καί της Πατρίδας βλέπει ώς τετελε- 
σμένον γεγονός,ό,τι έμελλε νά συμβώ έν τώ Κρήτη μετά την καταστροφήν 
τοϋ Άρκαδίου. Ή άφηγησις αΰτη τοϋ δράματος είναι μία έκ τών ρω- 
μαλαιοτέρών περιγραφών, περιλαμβάνουσα έν αΰτώ ολον τον Κρητικόν 
αγώνα. Μεταφέρομεν ταύτην άκεραίαν ί'να μη έν πεζή άναλύσει άπο- 
λέση την δύναμιν καί την μεγαλοπρέπειάν της.

Πόσο είναι, Μάνθο, ή δύναμι της προσευχής μεγάλη ! 
Ώς άπδ μία ’ς άλλη μεριά, καί πάλε ξάφνου ’ς άλλη, 
Περνάει κάνεις δλόγοργα στήν ύπνοφαντασιά του, 
Μέ μιας εύρέθηκα κ’ εγώ τά ψήλου εδώθε κάτου· 
Καί μοϋ φαινότουν ’ποϋ τής γης είχα διαβεΐ τ’ αέρι, 
’Πώς βυθιζόμουν κ’ επλεα ’ς ένα καί ’ς άλλο αστέρι. *. 
Κ’ έκεΐθε άπάνου, ’σαν άετός, δποΰ τδν ήλιο σμίγει 
Καί τή φωλιά του ξάστερα μέ μία ματιά ξανοίγει, 
Μόλις θυμήθηκα τοϋ Άδάμ τδν άτυχο πλανήτη, 
’Αγάπης βλέμμα έγύρισα νά ξαναϊδώ τήν Κρήτη. 
Μέ δίχως φόβο άπδ μακρυά βλάβη ’ς έμέ νά κάμ.η, 
Έθώρεια κι’άκουα τοΰ Καιροΰ τδ άκάθαρτο ποτάμι, 
Όποΰ βροντάει, πηγάζοιτας δθε γεννιέται ή ’μέρα, 
Καί σβυεΐ τ’ άφράτο κΰμά του μακρυά στή Δύσι πέρα· 
Τρανδ ποτάμι, ’ποϋ στιγμή ξανάρεμμα δέν έχει, 
’Ποϋ όμπρός, όμπρός, άδιάκοπα κατά τδ σκότος τρέχει, 
’Ποϋ σέρνει χώραιζ καί βουνά ’ς άγριου βυθοΰ μαυρίλα, 
’Ποϋ άνθρώπους κ’ έθνη δλόκληοα μέ δρμή τραβάει σά φύλλα. 
Ώς έ’να κΰμά του ψηλά νά μ’ είχε αύτοϋ πετάξει 
Τδ στοχασμό μου κάνοντας ξετελειωμένη πραξς 
“Εστεκ* άνήσυχος νά ΐδώ τί στα νερά τους κλειοΰσαν 
“Αλλα πολλά, ’ποϋ έζύγωναν, κ’ εκείνο ακολουθούσαν. 
Δέν είχαν πέρα ένα νησί, καμμία στεριά τά ξένα, 
Πέλαο ρηχό, κατάβαθο δέν είχανε κανένα, 
’Ποϋ ζάλη νά μήν έδειχνε καΐ θαυμασμοΰ σημάδι 
Γιά τή θανάσιμη βροντή, ποϋ έβγήκε άπδ τ’ Άρκάδι. 
Στή μάχη ’ποϋ θερμότερη μέ τέτοιον ήχο άναύει, 
Γυρνοΰν δλοΰθε ταΐς καρδιαΐς ελεύθεροι καΐ σκλάβοι· 
Τή νύχτα, ή μάννα, τήν αυγή μαθαίνει τδ παιδί της 
Νά λέη, καθώς προσεύχεται, καί τ’ δ'νομα τής Κρήτης·
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Μές τδ δωμάτι τδ σεμνδ τραβιέται ή ξένη κόρη· 
Άφίνει ταΐς συντρόφισσαις, τ’ αγαπημένο αγόρι· 
Τόπους άφίνει αρμονικούς, λαμπρά φωτοχυμένους, 
Καί κλαίει καί κάνει αδιάκοπα ξαντούς γιά λαβωμένους. 
Άκοΰν τδ θαύμα τ’ Άρκαδιοΰ, κ’εδώ μέ ’γληγοράδα 
Στρατιώταις μεγαλόψυχοι πετούν άπ’ τήν Ελλάδα, 
Τί σκλάβοι αυτοί λογιάζονται στδ δοξασμένο χώμ.α, 
'Όσο ένας μόνος άδελφδς είναι ραγιάς ακόμα. 
Ψηλά, ψηλά συσμίγουνε σέ πρόσκαιρα λημέρια 
Μέ τους ελεύθερους αετούς τά κρητικά ξεφτέρια· 
Βγαίνουν έκεΐθε· χύνονται· γύραις πλατειαΐς γυρίζουν- 
Άπδ κραυγαΐς δλόχάραις τά πάντα τρικυμίζουν, 
ΚΓ άν γιά τροφή στδ ξέκαμπο Τοΰρκος ή Άράπης τύχη, 
Τά νύχια κάνουν πιθαμή καί ταΐς φτερούγαις πήχη. 
Τοΰ κάκου άγρύπνια, στέρησι, ζορκιά καί κακοπάθεια 
'Ριχτεί ώς νεκρά τά σώματα σέ πέτραις καί ’σάγκάθια· 
Τοΰ Πειρασμοΰ συντρόφισσα, γέρνει τοΰ κάκου ή Πείνα, 
Κ’ έδεκεΐ χάμου καθενοΰ στ’ αυτί τοΰ λέει, Προσκυνά I 
Τί, ένώ σέ μαύρους λογισμούς δ δόλιος κυματίζει, 
Τ’ άγιο δαυλί ’πού μ’ έκαψε τή μνήμ7| του φλογίζει, 
Καί άπδ τά στήθη, ’ποΰ μέ μιας ξαναλαβαίνουν θάρρος, 
Μέ φόβο άπομακραίνεται κ’ ή Κόλασι καί δ Χάρος. 
’Ιδού ! Τά ελεύθερα σπαθιά πετιώνται άπδ τή θήκη· 
Σπέρνουν τά βόλια δλόγυρα ξολοθρεμμδ καί φρίκη· 
Όμως οι άτρόμητοι γιατί σέ τέτοιο νέον αγώνα 
’Σά 'δειλιασμένο αισθάνονται τδ χέρι καί τδ γόνα ; 
Τής πείνας δυνατώτερη, φροντίδα λυπημένη 
Στήν άγρια μάχη απδ τό’ νοΰ ’σά νέφος τους διαβαίνει· 
Είν’ ή φροντίδα, είν’ δ καϋμδς δποΰ σέ λόγγους κι’ όρη 
Περιπλανιέται ή μάννα τους, ή τρυφερή τους κόρη, 
Τ’ αθώο παιδόπουλο κ’ ή αγνή τοΰ τέκνου τους μητέρα, 
Μ’ αύταΐς, ’ποΰ δέν έπρόρθασαν νά καταφύγουν πέρα. 
Ταΐς βλέπω! — Ι,Ι δύστυχαις αργά μοιράζονται τδ βράδυ 
Μαΰρο ψωμί κατάξερο, ’σά μαΰρο παξιμάδι,
Καί ξάφνου, έκεΐ ’ποΰ λαίμαργα ’ς όλο σπαρνοΰν τδ σώμα, 
Χλωμάΐς άφίνουν τή χαψιά καί πέφτει απδ τδ στόμα· 
’Άχ! πώς έκλέψανε θαρρούν τέτοια τροφή άπδ’κείνους, 
ΊΙοΰ, πολεμώντας, τρέχουνε σκληρότερους κινδύνους. 
’Εκεί, στδ φρύδι τοΰ βουνοΰ τί πάνε καί γυρεύουν ; 
’Σάν τί καράβι νά ’ναι αυτό, ’ποΰ πέρα ξαγναντεύουν; . 
Μακρυά τδ ξαγναντεύουνε· τδ δείχνει μία στήν άλλη· 
Καρδιοχτυποΰνε άπδ χαρά, καί κάτου στ’ ακρογιάλι, 
Άν καί τά πάντα δλόγυρα στα μαύρα ή νύχτα βάφη, 
Μέ δρμή πετιώνται, ’σάν πουλιά σέ αθέριστο χωράφι. 
Τοΰ εχθρού τά βόλια ξέφυγε τδ φτερωτό καράβι· 
Στού καταρτιού του τήν κορφή λαμπρδ σημάδι αναύει· 
Γυναΐκαις, έρχεται, παιδιά, καί προεστούς νά πάρη·

329



330 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ 331

Φέρνει στρατιώται?, άρματα, κα'ι τοϋ. Θεοϋ τή χάρι. 
“Εχοντας όλοι κατ’ αΰτδ τά χέρια τεντωμένα, 
Σφοδρά, σφοδρά λαχτίζουνε, πλήν ό'χι ’σάν έμενα, 
Γιατί μέ βλέμμα, πώσχισε κα'ι μάκρος κα'ι σκοτάδι, 
Βλέπω στήν πλώρη του — ώ! χαρά!—πώχει γραμμένο, ’Λρχάόι. 
Θαυμάζουν τ’ άστρα, ’ποΰ το φως άπανωθιό του άπλόνουν, 
Κ’ ενώ οί καλοί τους κάτοικοι γυρτοί το καμαρόνουν, 
’Ακούω καϊ λένε αρμονικά σέ ’Ανατολή καί Δύσι— 
«“Ω ! τ’ ό’νομ-4 σου αθάνατο στον κόσμο θέλει ζήσει! 
Πελάγου άνταρα, δύνεται, βόλι εχθρικό μία ’μέρα 
Νά σοΰ το πάρη φθονερά' πλήν άγριο κΰμα ή σφαίρα 
Κάμμία δέ θά ’χη δύναμι τ’ άλλο ποτέ ν’ άρπάξη, 
’Ποΰ τών 'Ελλήνων ή καρδιαΐς ’έχουν βαθυά χαράξει. ■ 
Ώ Κρήτη, γιά τα τέκνα σου, ’ποΰ τώρα σέ τιμάνε, 
ΓΓ αύτά, ’ποΰ θέλει γεννηθούν, ονομα τέτοιο θά ’ναι, 
’Άν καί τής τύχης δ τροχδς κακά κΓ αδέξια γύρη, 
Κεντρί πολέμου απόκρυφο και δόξας φτερνιστήρι!»

Κ’ ένω έν συγκλονισμφ ψυχής εύρίσκεται δ Μάνθος, δ ηγούμενος προσ
παθεί νά τδν άπομακρύνη, παριστών αύτφ τά αγαθά τής έλευθέρας πα
τρικός, καί εύχεται προτρέπων αύτδν νά άπέλθη. Άλλ’ δ Μάνθος ϊσταται 
ακίνητος εμπρός του καί κλίνων την κεφαλήν :

Τώρα, ποΰ έφθασα ώς εδώ καί σασκτισμένος είδα 
Τοϋ θείου σκοπού σου ξάστερα κάθε κρυμμένη αχτίδα, 
Μέ σπλάχνος άκαιρο μακρυά τδ χέρι σου μέ σπρώχνει 
Ώς απ’ τδ λύχνο του κανείς μία πεταλοΰδα διώχνει' 
Τοΰ κάκου, πίστεψέ μού το, τά πατρικά σου χείλη 
Μ’ ώραΐα, δροσάτα λούλουδα μοΰ τάζουν τδν ’Απρίλι, 
’Εδώ στδ πλάγι σου κοντά νεκρδς θά πέσω χάμου· 
Στή φλόγα έδώ τής δόξης σου θά κάψω τά φτερά μου.

Ή περιγραφή τής γενομένης μάχης τήν πρωίαν ζωηρά καί λεπτομερής, 
ώς αί εικόνες τοϋ Ντετάϊ, εξακολουθεί είς δώδεκα δλοκλήρους σελίδας. 
Αί θύραι τής μονής πίπτουσι ύπδ τάς σφαίρας τών τηλεβόλων. Και μετ’ 
ολίγον οί Τούρκοι εισορμούν σφάζοντες τά γυναικόπαιδα, ένφ δ Γαβριήλ 
πληγωμένος καί ύποβασταζόμενος ύπδ τού Μάνθου κατέρχεται είς τήν 
πυριταποθήκην. Έκεΐ ή ανθρώπινος αδυναμία εισδύει βαθμηδόν είς τήν 
ψυχήν τού Μάνθου. Κατά τήν ύστάτην δ’ εκείνην στιγμήν έκφεύγουν ώς 
παράπονον οΐ άκόλουθοι στίχοι :

“Αχ μ’ έπλακώνανε βαρεία τού τόπου τά σκοτάδια, 
Και δ νοΰς μου αποχαιρέταγε πέλαο, βουνά, λαγκάδια· 
“Ολα τά ελεύθερα πουλιά στ’αέρι σκορπισμένα 
Ταΐς αύραις όλαις τ’ ούρανοΰ, τδ φώς τοΰ. ήλιου κ’εσένα· 
Γιά μια στιγμή, ’ποΰ διάβηκε ’σάν αστραπής αχτίδα 
Τά χρυσωμένα δνείρατα τής εύτυχιας μας είδα,

Καί νά προφέρω ήμουν σιμά, στοΰ νοΰ μου τήν αντάρα 
ΓΓ αυτούς ποΰ μοΰ τά σβύνανε μια τρομερή κατάρα. 
Πλήν στδν ήγούμενο μέ μιας γυρίζοντας τδ βλέμμα 
Έκεΐ’ποΰ όρθδς βαστιότουνε κ’ ητον γιομάτος αιμα, 
Έκεΐ" ’ποΰ ώς μάρτυρας ψηλά κατά τά θεία λημέρια 
Τδ λογισμό του άσήκωνε, τά μάτια καί τα χέρια 
Τή γή ξαστόχησα γοργά καί κάθε της αγώνα, 
Μέ συντριβή λογίζονται, δ αμαρτωλός, τδ γόνα.
Στδ θειο, χλωμό του πρόσωπο δίχως νά πνέω τηροΰσα, 
Κ’ ένω στά βάθη τής ψυχής τδν ούρανδ αγρώικοΰσα, 
Χουμοΰν άπάνου οί δαίμονες, τά πάντα πλημυρίζουν 
Σφαγή άρχινοΰν αλύπητη, καί σά θεριά μουγγρίζουν. 
Ώ! σέ ποιδ κάστρο απάτητο, ’πού ξάφνου έπαραδόθη 
Τέτοια χαρμόσυνη κραυγή στ’ αέρι άνασηκώθη 
Σάν ταΐς μεγάλαις χλαλοαϊς, δποΰ ξεράσαν τότες 
Άπδ τά αισχρά λαρύγγια τους οΐ βάρβαροι στρατιώτες ! 
Έτραγουδοΰσαν, έσκουζαν, έπροξενοΰσαν φρίκη.....

. Ποτέ τους ένδοξότερη νά μή γνωρίσουν νίκη ! 
Ώ δέν τούς ακόυσα πολύ !—Τδ ευλογημένο χέρι 
Στήν κεφαλή μου δ Σεβαστδς δέν άργησε νά φερη, 
Καί, ’σά μ’ εΰχήθη, τ’ άλλο του, ’ποΰ «τδ δαυλί φουχτόνει, 
Στή μαύρη ευθύς κατέβηκε θανατηφόρα σκόνη. 
Σίγνεφο μέγα, φλογερδ καί άπδ βρονταΐς γιομάτο 
Σέ άνοιγοσφάλισμα όφθαλμοΰ μας άρπαξε άπδ κάτω, 
Κ’ έδώ γοργά ξανάπεσε κάθε ζεστδ λιθάρι 
'Οπού μ’ έμάς τδ σκάσιμο τοΰ λαγουμιού είχε πάρει. 
Άλλά βαθυά, πολύ βαθυά, μέ τήν δρμή τήν ίδια 
Μαύραις τών Τούρκων ή ψυχαΐς, ώσάντ’ αποκαΐδια, 
Σ’ άγριο σκοτάδι ακούσαμε νά βυθιστούν καί ακόμα, 
Θυμού βλαστήμιαις είχανε στδ κολασμένο στόμα.
’Σάν ή φωτιά, ποΰ μέσα της μάς είχε ξάφνου αρπάξει, 
Γύρω έλαγάρισε άπ’ αύτούς, τά ψήλου έπήε ν’ άράξη 
Κ’ έκεΐ, καταπώς άνοιξαν όλα τά ουράνια βάθη, 
Μέ βία στή μάννα τοΰ φωτδς μάς έρριξε κ’ έχάθη!

Καί παύει ή άφήγησις τής καταστροφής τής Μονής τοϋ Άρκαδίου, ή 
δέ Εύδοκία εκπνέει καί λαμβάνει τήν ψυχήν της δ Μάνθος, ϊνα τήν με
ταφέρω είς τήν παντοτεινήν Πατρίδα της. Ένφ ταυτοχρόνως αί ψυχαί 
άλλων παρθένων τής Κρήτης, αϊτινες έπεσαν ύπδ τδν άκινάκην τών 
Τούρκων, ψάλλουν :

Νυφοΰλα, ’ποΰ μάς έρχεσαι μέ μάτια δακρυσμένα, . 
Κάμε καρδιά ! στή χώρα μας είναι τά δάκρυα ξένα* 
“Εχυσες άμετρα, καί αύτά νά γένουν ετοιμάσου 
Μαργαριτάρια κάτασπρα γιά τά χρυσά μαλλιά σου. 
Έδώ καθώς τήν άνοιξι γυρνάει τδ χελιδόνι, 
Θέ νά γυρίσης ποθητή, καί δεν θά νάσαι μόνη-
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Παιίιά, γυναίκες, γέροντες, αγόρια θα γυρίσουν,
Τραγούδια ελεύθερα να. πουν κα'ι νέο χορδ νχ στήσουν. . 
Ναι τοϋ βουνού σου ολόχαρη θά κατεβής το πλά'ί, 
Σάν νύφη ώραΐα ποΰ σταϊς οκτώ στά γηνικά της πάει, 
Μόλις χυθή διαβαίνοντας αιματηρό ποτάμι 
Στήν Κρήτη τά πιστρόφιά της κ’ ή ελευθερίά νά κάμγ.

Προέβην είς λεπτομερεστάτην άνάλυσιν τοϋ δρκου καί άπέσπασα πλεϊςα 
μ.έρη αύτοϋ, ΐνα έξ ίδιάς άντιλήψεως κρίνη ό αναγνώστης περί τών καλ
λονών τοϋ έργου.Κατά τοϋτο έμιμ,ήθην τούς έπισκέπτας έκείνους τών γλυ
πτικών έκθέσεων,οΐτινες άντί νά περιγράφωσι τάς καλλονάς τών πλαςουρ- 
γημάτων, άτινα είδον, προμηθεύονται τάς εικόνας αύτών καί τάς έχουσι 
προχείρους εις έπίδειξινή διαφορά μόνον ύπάρχει ένταϋθα,δτι δέν έπαρου- 
σίασα ψυχράς φωτογραφίας,άλλ’αύτάς ταύτας τοϋ άριστοτεχνήματος τάς 
καλλονάς.Έκ τών άποσπασθέντων τεμαχίων καταφαίνεται δ πλούτος τών 
εικόνων καί τό πρωτότυπον καί βαθύ φιλοσοφικόν τών ιδεών τοϋ ποιητοϋ, 
ινα ένοήση τις δμως δλην τήν καλλιτεχνικήν ενότητα καί τήν έγκράτειαν 
περί τήν έξύφανσιν τοϋ μύθου, δέον νά μελετήση ολόκληρον τό ποίημα.

Ήμεϊς ποιήματα οία δ "Ορκος τοϋ Μαρκορά θεωροϋμεν ώς έχοντα με- 
γίστην έκπολιτιστικήν σημασίαν, διό πρέπει νά καθίστανται κοινά 
άναγνώσματα,ίνα Six τής συνεχούς μελέτης αύτών άναπτ.υχθή παρ’ήμϊν 
ή αίσθησις τοϋ καλού ήτις τοσοϋτον διεφθάρη, ή τούλάχιστον τοσοϋτον 
παρημελήθη ή άνάπτυξις αύτοϋ παρ’ ήμΐν.Είς τήν διαφθοράν τής αίσθή- 
σεως τοϋ καλού,συνετέλεσαν βεβαιότατα αί δημοσιεύσεις δλων έκείνων τών 
άψυχολογήτων καί άτέχνων γαλλικών μυθιστορημάτων, ένίων τών δποίων 
αί εικόνες, βάναυσοι καί βδελυραί, άμιλλώνται πρός τήν αισχρότητα τοϋ 
κειμένου. Ή τοιαύτη διαφθορά καί σύγχυσις, ήτις έπερχεται είς τήν 
άντίληψιν τοϋ ήμετέρου λαού, μή δυναμένου νά άπολαύση αύτό τό 
λεγόμενον καλόν, έχει σπουδαιοτάτην σημασίαν είς τήν άνάπτυξιν καί 
τόν πολιτισμόν αύτοϋ. Δέν δύναται τις δέ νά είπη δτι δέν έπιδρώσι τά 
μωρά άναγνώσματα καί αί έλεειναί θεατρικαί παραστάσεις είς τήν μόρ- 
φωσιν τοϋ άναγινώσκοντος καί θεωμένου λαού. "Οπως ή συχνή άπόλαυ- 
σις τής καλλιτεχνίας μεγίστην έχει έκπολιτιστικήν σημασίαν, ουτω καί 
ή διηνεκής παράθεσις κακοτέχνων καί άνοήτων άναγνωσμάτων καί βδε- 
λυρών θεαμάτων χαλκεύει τήν διαφθοράν τής αίσθήσεως τοϋ καλού καί 
κατ’ άκολουθίαν παρασκευάζει τήν πνευματικήν ταπείνωσιν.

Είς άπασαν σήμερον τήν Εύρώπην έπιδιώκεται ή δσον ένεστι πλησιε- 
στέρα οίκείωσις τών παίδων πρός τήν καλλιτεχνίαν. Τά σχολεία κο
σμούνται δι’ εικόνων καλλιτεχνικών, τά βιβλία είσί καλλιτεχνικώς έκτε- 
τυπωμένα,ΐνα βαθμηδόν καί άκόπως δπαϊς είσέλθη είς τήν κατανόησιν τοϋ 
κάλλους εκείνου τοϋ άϊδίου,δπερ δ Πλάτων λέγει «ούτε αύξανόμενον, ούτε 
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φθϊνον, ούτε πρόσωπον ούτε χειρας έχον, άλλ’ αύτό καθ’εαυτό μεθ’έαυτοϋ 
μονοειδές άεί ον, ειλικρινές, καθαρόν, άμικτον, μή άνάπλεων σαρκών τε 
άνθρωπίνων καί χρωμάτων, καί άλλης φλυαρίας θνητής, θειον κάλλος».

"Ο,τι γίνεται διά τούς παϊδας έν τή Δύσει, έπρεπεν άκρίβώς νά γίνη- 
ται δι’ δλον τον λαόν μας ένταϋθα. Άλλ* ούδεμία πρόνοια περί τούτου 
ελήφθη ούδέποτε. Ούδεμία προσοχή δίδεται ούτε έίς τά άναγνώσματα 
τοϋ λαού, ούτε είς τά θεάματα αύτοϋ. Ή άπρονοησία δέ αύτη κυρίως 
έγένετο αφορμή τοιαύτης διαφθοράς τής αίσθήσεως τοϋ καλού, ώστε κατά 
το παρελθόν θέρος ή μάλλον άνεπτυγμένη τής ήμετέρος κοινωνίας μερίς, 
άπελάμβανε μεθ’ ηδονής ύπερτάτης, μέχρι τής πρωίας άγρυπνοϋσά, τάς 
βοψ,ολοχίας Κωστάκή τινός, έγκατασταθέντος έ'ν τινι τών ’Αθηνών κήπφ 
μετά συμμορίας χονδροειδεστάτων άνδρώνκαί γυναίων τών τριόδων, τόν δέ 
χειμώνα έκ τής άκαλαισθησίας ταύτης τής ήμετέρας κοινωνίας λαμβά- 
νων τό θάρρος στεχουργός τις έξύμνει ένώπιον άπειρων κορασίδων έν λε
πτομερείς τούς άνηθίκους έρωτας «. ερωτευμένου Γαϊΰάρου»· ώ? άναφέρουσι 
δέ τά χρονικά, είς άπάσας έκείνας τάς κορασίδας ούδέν έτερον αίσθημα 
άνεπτύχθη κατά τήν ώραν τής άκροάσεως ή μόνον τό τής φαιδρότητος. 
Καιρός είναι δμως πλέον νά έκλείψωσι ταϋτα, άτινα έξαγριοϋσι και έκ- 
φαυλίζουσι τά αισθήματα, καί παρασκευάζουσι βαρβάρους άνθρώπους. 
Καιρός .είναι νά έκλείψωσιν οί διαφθορείς ούτοι τών αισθημάτων, οί πραγ
ματικοί έκβαρβαρισταί τών κοινωνιών καί νά καταλάβωσι τήν θέσιν των 
οί άληθεϊς έθνικοί ποιητάί καί καλλιτέχναι, έξ ών, παρ’ ήμΐν, έν τή 
πρώτη γραμμή τάσσεται καί δ κ. Μαρκοράς, καί οί δποϊοι, κατά τόν 
αισθητικόν Vischer, «άνάπτύσουσι καί έκπαιδεύουσι τάς λαϊκάς δυνά
μεις καί διαπλάττουσι τόν άνθρωπον είς άληθή άνθρωπον».

ΟεόΠωρος Βελλοανέτης.

ΙΛΙΑΔΟΣ ΡΑΨΩιΔΙΑ Ζ.
ES ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΜΕΓΑΦΡΑΣΕΩΣ

ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ

Τών Τρώων καί τών ’Αχαιών δ άγώνας έμονώθη· 
καί άπ’ τά δυο μέρη ώς έ'ρριχναν τά χαλκοφόρ’ άκόντια, 
πολύν καιρόν κυμάτισεν ή μάχη ’ς τήν πεδιάδα, 
πού κλείουν μέ ταΐς δχθαις των δ Ξάνθος καί δ Σιμεεις.

5 Πρώτος, τό μέγα στήριγμα τών ’Αχαιών, δ Αίας 
τομος ιγ' Ιούνιος. 22
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έσπασε Τρώων φάλαγγα; καί οί σύντροφοι άναπνεϋ'σαν, 
ποϋ έκτύπησ’ εναν τών Θρακών έξαίσιον πολεμάρχον, 
τον ύψηλόν Άκάμαντα, .λαμπρόν υιόν τοϋ Εύσσώρου. 
’Σ τον κώνον τόν έκτύπησε της περικεφαλαίας,

10 κ’ έμπήχθη μές τό ριέτωπο κ’ έπέρασεν ή λόγχη 
τό κόκκαλο’ κ’ έσκέπασε τούς οφθαλμούς του σκότος. 

Τόν Τευθρανίδην "Αξυλον ό ανδρείος Διομήδης 
φονεύει, ποϋ ’ς την εΰριορφην Άρίσβην κατοικούσε, 
πάριπλουτος, κοσμαγάπητος, διότι, ώς εΐχ’ επάνω

15 ’ς τόν δρόμον την οικίαν του, φιλοξενούσεν όλους. 
’Αλλ’ άπ’αυτούς τότε κανείς δέν πρόβαλε τό στήθος 
διά νά τόν σώση, άλλά καί αυτόν καί τόν άκόλουθόν του 
Καλησιον, ποϋ ’ς τό πλάγι του τούς 'ίππους κυβερνούσε, 
έστειλε κάτω άπό την γην ή λόγχη τοϋ Τυδείδη.

20 ’Αφού τόν Δρήσον γύμνωσε καί αντάμα τόν Όφέλτην 
δ Εύρύαλος, ’ς τόν Αίσηπον καί Πήδασον έχύθη, 
ποϋ ’χε γεννήσ’ ή ναϊάς ή νύμφη Άβαρβαρέη 
τοϋ άψογου Βουκολίωνος, ποϋ τέκνον ήταν πρώτο 
τοΰ θείου Ααομέδοντος, άπό κρυφήν μητέρα-

25 ώς έβοσκε τά πρόβατα κοιμήθη μέ την νύμφην . 
καί δύο τέκνα δίδυμα τοϋ έγέννησεν εκείνη- 
αύτών τών δύο νέκρωσε τ’ άνδρειωμένα μέλη 
δ Μηκιστηάδης κ’ έπειτα καί τ’ άρματα τούς πήρε. 
Φονεύει τόν Άστύαλον δ άνδρείος Πολυποίτης

30 καί τόν Περκώσιον λόγχισε Πιδύτην δ Όδυσσέας’ 
τόν θειον Άρετάονα δ Τεϋκρος, καί μ’ άκόντι 
τόν "Αβληρον δ Άντίλοχος έπήρε δ Νεστορίδης· 
ή δρμη τοϋ Άγαμέμνονος τόν "Ελατόν, άνδρεϊον 
άπ’ την ύψηλήν Πήγασον ποϋ βρέχει δ Σατνιόεις.

35 Τόν Φύλακον ποϋ έφευγεν δ Λήιτος φονεύει ? 
καί τόν Μελάνθιον έρριξεν ή λόγχη τοϋ Εύρυπύλου.

Καί ζωντανόν τόν "Αδραστον ή άνδρειά τοϋ Μενελάου 
έ'πιασεν- ότι τ’ άλογα ’ς τόν κάμπον ξαφνισμένα 
’ς ένα μυρίκι έσκόνταψαν κ’ έσπασαν τό τιμόνι

40 της άμαξας, ’ς την άκρην του, κ’ έτρέχαν πρός την πόλιν 
έκεΐ ποϋ πλήθος άλλο άνδρών έφεϋγαν τρομασμένοι- 
έκείνος ’ς τόν τροχόν σιμά ροβόλησε άπ’ τόν θρόνον 
έπίστομα ’ς τά χώματα, καί αΰτοϋ κοντά του έστήθη 
δ Άτρείδης δ Μενέλαος μέ τό μακρύ κοντάρι.

45 Τόν έ'πιασε άπ’ τά γόνατα καί ΐκέτευσεν έκεϊνος-

®·
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« Πάρε με, Άτρείδη, ζωντανόν, καί λάβε αντάξια λύτρα- 
άπείρους έχεt θησαυρούς δ πλούσιος μου πατέρας’ 
έχει χρυσάφι, χάλκωμα καί σίδερο έργασμένο, 
καί άπ’ δλα πλουσιοπάροχα θά σοϋ προσφέρη δώρα,

50 άν μάθη ποϋ ’μαι ζωντανός ’ς τών ’Αχαιών τά πλοία. »
Είπε καί τοϋ έπράϋνε ’ς τά στήθη την καρδίαν-

καί θά τόν έπαράδιδεν είς τδν άκόλουθόν του
’ς τά πλοία νά τόν πάρη ευθύς, άλλ’ έτρεξ’ δ άδελφός του
σιμά του καί τοϋ φώναξε’ « Μενέλαε, καλέ μου,

55 τί κάμνεις; την ζωήν τους σύ λυπείσαι ; ναί, τφόντι 
οί Τρώες είς τδ σπίτι σου πολύ καλό σοϋ κάμαν 
κάνεις άπδ τδν όλεθρον, ’ς τά χέρια μας άν πέση, 
νά μή σωθή ποτέ’ μηδέ τ’ άγώρι, ποϋ ’ναι άκόμη 
μέσα ’ς τά σπλάχνα τής μητρός, νά μή σωθή καί όλοι

60 άταφοι καί άφαντοι άς χαθούν οί κάτοικοι τής Τροίας. » 
Οί ορθοί του λόγοι έγύρισαν τήν γνώμην τοϋ άδελφοϋ του, 

καί μέ τδ χέρι έμάκρυνε τδν "Αδραστον, καί δ πρώτος 
Άτρείδης τόν έπλήγωσε ’ς τό βάθος τής λαπάρας- 
καί ώς έπεσε τ’ άνάσκελα, τόν πάτησεν δ Άτρείδης

65 ’.ς τδ στήθος κ’ έ'ξω άνέσπασε τδ φράξινο κοντάρι.
Καί δ Νέστωρ μεγαλόφωνα πρδς τούς Άργείους είπε’ 

« "Ηρωες, φίλοι Δαναοί, θεράποντες τοϋ "Αρη, 
τώρα διά λάφυρα κάνεις όπίσω άς μή ξεμείνη, 
διά νά γυρίση μέ πολλά ’ς τά όγλήγορά καράβια, 

70 άλλ’ άνδραις άς φονεύωμε- κατόπι μέ ησυχίαν 
τά λείψανα θά γδύσετε στρωμένα ’ς τήν πεδιάδα. » 

Είπε καί είς δλους άναψε τδ θάρρος τής άνδρείας.
Καί τότε άπ’ τήν σφοδρήν δρμήν τών ’Αχαιών οί Τρώες
’ς τήν Ίλιον πάλι άνέβαιναν άνάνδρως συντριμμένοι,

75 άν δ Πριαμίδης Έλενος, καλός όρνεοσκόπος,
δέν έ'ρχονταν ’ς τον Έκτορα νά είπή καί ’ς τδν Αινείαν 

« ’Αφού ’ς δλους άνάμεσα τούς Τρώας καί Λυκίους,
Αινεία κ’ Έκτορ, εις έσάς δ άγώνας κρέμετ’ δλος,
δτ’ είσθε καί ’ς τδν πόλεμον καί είς πάσαν σκέψιν πρώτοι,

80 σταθήτε αύτού καί τδν λαόν κρατείτε πανταχόθεν 
J έμπρδς ’ς ταΐς Πύλαις καί προτού κυνηγημένοι πέσουν
I ’ς τών γυναικών ταΐς άγκαλιαίς, καί δλοι χαροϋν οί εχθροί μας
ji Καί άφοϋ ταΐς φάλαγγαις έσείς παρακινήσετ’ δλαις,

εμείς έδώ θά μείνωμε τήν μάχην νά κρατούμε, 
j 85 άν καί μ’ άγώνα φοβερόν, δτι τδ θέλ’ ή άνάγκη.
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Καί σύ ’ς τήν πόλιν ν’ άνέβής καί λέγε της μητρός μ,ας 
επάνω είς την άκρόπολιν αύτη νά συνάθροιση . 
ταΐς σεβασταίς γερόντισσαις, καί τον ναόν τόν θειον 
της γλαυκομάτας Άθηνάς μέ τό κλειδί ν’ άνοιξη, 

90 και άπ’ δάκους πέπλους διαλεκτούς ’ς τό δώμα της φυλάγει, 
τόν μέγαν, τόν λαμπρότερον, τόν άκριβώτερόν της 
’ς της καλοπλέξουδης θεάς τά γόνατα νά θέση, 
καί δώδεκα νά ύποσχεθη χρονιάρικαις μοσχάραις 
θυσίαν, ίσως ή θεά νά έλεηθή θέληση

95 την πόλιν, ταΐς γυναίκαις μας καί τά μικρά παιδιά μας, 
καί άπ’ την αγίαν "Ιλιον μακρύνη τόν Τυδείδην, 
τόν άγριον πολεμιστήν, δεινόν φυγής εργάτην, 
ποϋ έδείχθηκε τών ’Αχαιών ό πρώτος ’ς τήν ανδρείαν 
τόσο δέν μάς έτρόμαζεν ό μέγας Άχιλλέας

100 άν κ’ έγεννήθη άπό θεάν, ώς λέγουν άλλά τούτου 
ή μάνητα είναι ακράτητη καί άντίστασιν δέν έχει.»

Είπε, και δ "Εκτωρ ε’στερζε ’ς τούς λόγους τοϋ άδελφοΰ του" 
καί άπό τ’ αμάξι έβρόντησε ’ς τήν γην μέ τ’ άρματά του· 
δυο λόγχαις σείει, καί παντοϋ ’ς τό στράτευμα γυρίζει, 

105 ’ς τήν μάχην σπρώχνει καί δεινήν πολέμου άνάφτει'φλόγα.
Τινάχθηκαν καί άντίκρυσαν τούς ’Αχαιούς εκείνοι, 
καί τούτοι ώπισθοπόδησαν κ’ έπαϋσαν άπ’ τούς φόνους, 
κ’ είπαν πώς άπ’ τόν κάταστρον αιθέρα πρός τούς Τρώα 
βοηθός κάτέβη ένας θεός· τόσην ορμήν έδειξαν.

110 Καί δ Έκτωρ τότ’ έφώναξε παντοϋ νά τόν άκούσουν 
«Γενναίοι Τρώες καί βοηθοί μακρόθεν καλεσμένοι, 

άνδρες φανήτε μ* δλην σας τήν δύναμιν, ώ φίλοι, 
δσο ’ς τήν "Ιλιον ν’ άνεβώ νά είπώ τών γυναικών μας 
καί τών γερόντων βουλευτών εύχαίς τών άθανάτων ·

115 νά κάμουν κ’ έξιλέωμα νά τάξουν έκατόμβαις.»
Είπε κ’ εύθύς έκίνησεν δ λοφοσείστης Έκτωρ·

ταΐς πτέρναις καί τόν τράχηλον τό μαΰρο δέρμα έκτύπά, 
ποϋ γύρω τήν ομφαλωτήν έκύκλονεν άσπίδα.

Καί τοϋ Τυδέως δ υιός καί δ Γλαύκος τοϋ Ίππολόχού
120 τών δυο στρατών άνάμεσα νά κτυπηθοϋν ώρμήσαν 

καί δπόταν έπροχώρησαν κ’ εύρέθηκαν αντίκρυ, 
’ς τόν άλλον πρώτος έλεγεν δ ανδρείος Διομήδης·

« ’Απ’ δσους έχ’ ή γή θνητούς, ώ θαυμαστέ, ποιος είσαι;
’ς τήν μάχην, δόξαν τών άνδρών, ποτέ δέν σ’είδ’ ακόμη· 

125 καί τώρα μέ τήν τόλμην σου κάθ’ άλλον υπερβαίνεις,
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άφοϋ σύ ’ς τό μακρόσκιον κοντάρι μου άντιστέκεις. 
Τέκνα γονέων δυστυχών τήν ρώμην μου άντικρύζουν. 
Άλλ’ άν άθάνατος θεός κατέβης ούρανόθεν, ' ■
μάθε δτι εγώ δέν μάχομαι μέ τούς έπουρανίους·

130 καί δ τρομερός Αυκόοργος, τοϋ Δρύαντος δ γόνος, 
έφιλονείκα μέ θεούς, άλλ’ έ'ζησεν ολίγο, 
ποϋ έναν καιρόν τοΰ μανικού Διονύσου ταίςβυζάστραις 
σκόρπισε ’ς τά πανάγια βουνά τοϋ Νυσηίου·· 
μέ βούκεντρ’ δ. Αυκόοργος ταΐς έ'πληκτε δ φονέας,

135 ώστε τούς κλάδους έ'ρριξαν, καί δ Διόνυσος ’ς τά βάθη ·
τής θάλασσας έβύθισέ, καί ή Θέτις’ς τήν άγκάλην - 
τόν δέχθηκε ποϋ έτρόμαζεν άκόμη άπ’ τήν βοήν του. 
Αύτόν οί μάκαρες θεοί κατόπιν ώργισθήκαν, 
καί δ Δίας τόν έτύφλωσε" και όλίγαις είδε ήμέραες

140 άφοϋ ’ς τό μίσος έπεσε τών άθανάτων δλων. 
Ούδ’έγώ θέλω πόλεμον μέ τούς έπουρανίους. 
Καί άν θνητός είσαι καί καρποί.τής γής καί σένα τρέφουν, 
πλησίασε, ταχύτερα νά ΐδής τόν όλεθρόν σου. »

’Σ αύτόν άπάντησε δ λαμπρός τοϋ Ίππολόχού γόνος·
145 «Τήν γενεάν μου τί έρωτόές, ατρόμητε Τυδείδη ; 

καί τών θνητών ή γενεά τών φύλλων δμοιάζεΓ 
τών φύλλων άλλα δ άνεμος σκορπφ χαμαί καί άλλα 
φυτρόνουν, ώς ή άνοιξις τά δένδρ’ άναχλώραίνει· 
καί τών θνητών μιά γενεά φυτρόνει καί άλλη παύει.

150 Καί μάθε, άφοϋ τό έπιθυμεϊς, καλά νά τήν γνωρίσης 
τήν ίδικήν μας γενεάν, άν καί πολλοί τήν ξεύρουν. 
Υπάρχει πόλις Έφυρα μές τό ίπποτρόφον "Αργος, 
κ’ είχε τόν δολιώτερον άπ’ δλους τούς άνθρώπους, 
τόν Αΐολίδην Σίσυφον, ποϋ έγέννησε τόν Γλαύκον,

155 καί δ Γλαύκος τόν άσύγκριτον λαμπρόν Βελλεροφόντην. 
Κάλλος τοϋ δώσαν οί θεοί, χάριν δμοϋ καί ανδρείαν, 
άλλά κρυφίως όλεθρον δ Προϊτός τοϋ έσοφίσθη· 
άπ’ τ’ Άργος τόν έξώρισεν, ώς ήτο ανώτερος του, 
δτ’ ειχ’ έπάνω ’ς τόν λαόν τό σκήπτρο άπό τόν Δία.

160 Άπό τόν πόθον άναψε κρυφά μ’ αύτόν νά σμίξη 
ή δέσποιν’ Άντεια, γυνή τοϋ Προίτου· άλλά ’ς έκείνην 
δέν έστεργε δ καλόγνωμος χρηστός Βελλεροφόντης. 
Κ.’ ή Άντεια ψευδολόγησε τοϋ Προίτου· « Ν’ αποθανης», 
τοϋ είπε», ω Προϊτε, ή φόνευσε σύ τόν Βελλεροφόντην,

165 ποϋ’θελ’έμέν’άθέλητην έκεϊνος νά φιλήσχι. »
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Kat δ βασιλέας χόλωσε, πλήν νά φονεύσή ξένον 
έντράπη και τόν έστειλε νά ύπάγη ’ς την Λυκίαν· 
και μέσα είς κλειστόν πίνακα τοϋ έδωκε σημεία, 
ποϋ χάραξε κακόβουλα μέ νόημα θανάτου,

170 τοϋ πενθεροϋ του νά δειχθοϋν διά νά τόν άφανίση. 
Και μέ τό άγιο τών θεών προβόδισμα κινοϋσε 
πρός την Λυκίαν, κ’ έ'φθασεν έκεΐ ποϋ ό Ξάνθος ρέει· 
και δ βασιλέας πρόθυμα τόν τίμησε κ’ εννέα 
ήμέραις τόν έξένισε κ’ έσφαξ’ εννέα μόσχους.

175 Άλλ* ώς ή αυγή τόν ουρανόν έρρόδισε ή δέκατη, 
εκείνος τόν εξέτασε κ’ έζητα νά γνωρίση 
δ,τι σημάδι τοϋ ’φερεν άπ’ τόν γαμβρόν του Προΐτον. 
Και ώς έ'λαβε τ’ ολέθριο σημάδε τοϋ γαμβροϋ του, 
πρώτον την φρικτήν Χίμαιραν τόν στέλνει νά φονεύση·

180 και αύτη γένος ανθρώπινο δέν ήταν άλλά θειον, 
δράκος όπίσω, λέοντας εμπρός, ’ς τήν μέσην αίγα, 
κ’ ήσαν τά σπλάχνα της φωτιά καί φλόγαις ή πνοή της· 
τήν φόνευσ’ δμως, θαρρετός ’ς τά θεϊκά σημεία' 
δεύτερον, έπολέμησε τούς δοξαστούς Σολύμους,

185 κ’ εις μάχην τόσο τρομερήν δέν ειχεν έ'μπη ακόμη· ’ 
τρίτον, ταΐς άνδρικώταταις έφόνευσε Άμαζόναις. 
Και ώς γύριζεν, επιβουλήν τοϋ πλέκει δ Προϊτος άλλην 
καρτέρι σταίνει διαλεκτών άνδρών άπ’ τήν Λυκίαν, 
άλλ* άπ’ αυτούς δέν γύρισε κάνεις εις τήν πατρίδα·

190 τούς έστρωσ’ δλους τοϋ λαμπροϋ Βελλεροφόντ’ ή λόγχη. 
Κα’ι δταν καλώς ένόησε πώς ήταν θεοϋ γόνος, 
τόν κράτησε ’ς τό σπίτι του, τόν έκαμε γαμ.βρόν του, 
κα’ι τήν βασιλικήν τιμήν έμοίρασε μαζί του· 
καί οί Λύκιοι τοϋ χώρισαν εξαίσιο περιβόλι,

195 νά τό ’χη κήπον εύμορφον καί κάρπιμο χωράφε. 
Τρία παιδιά γεννήθηκαν άπό τήν νυμφευτήν του, 

,δ Ίσανδρος, δ Ίππόλοχος, κ’ ή Λαοδάμεια, κόρη 
δποϋ σιμά της πλάγιασεν δ πάνσοφος Κρονίδης, 
κ’ έλαβ’ υιόν τόν μαχητήν ίσόθεον Σαρπηδόνα.

200 Άλλ’ όταν δλ’ οί άθάνατοι κ’ εκείνον έμισήσαν, 
νά φύγη άνθρώπου πάτημα παράδερνε ’ς τό Άλεϊον 
πεδίον μόνος κ’ έτρωγε τά έρμα σωθικά του- 
τόν Πσανδρον μαχόμενον μέ τούς λαμπρούς Σολύμους 
δ Άρης τοϋ έθανάτωσεν ’ς τήν κόρην του έχολώθη

205 ή χρυσοχάλινη Άρτεμις καί τήν ζωήν τής πήρε-
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Ό Ίππόλοχος έγέννησεν έμέ, καί αυτός ’ς τήν Τροίαν 
μ’έστειλε καί πολύ θερμά μοϋ έχει παραγγέίλη 
πάντοτε μέγας νά φανώ καί τών άνδρείων πρώτος, 
καί ώς πρέπει τών πατέρων μας τό γένος νά τιμήσω,

210 ποϋ έλάμψαν καί ’ς τήν Έφυράν καί ’ς τήν πλατείαν Λυκίαν. 
Τήν γενεάν, τό αίμ’ αύτό, καυχώμ’ έγώ πώς έχω. »

’Σ τά λόγια τοϋτα έχάρηκεν δ άνδρείος Διομήδης, 
κ’ έστύλωσε τήν λόγχην του ’ς τήν γήν τήν πολυθρέπτραν, 
καί ’ς τόν ποιμένα τών λαών γλυκομιλοϋσε κ’ είπε·

215 « Μάθε δτι ξένος παλαιός μοϋ είσαι πατρικός μου-
δτι άλλοτε τόν άψεγον λαμπρόν Βελλεροφόντην 
δ Οίνεύς έφιλοξένησεν ε’ίκοσ’ ήμέραις δλαις· 
καί λαμπρά δώρα έχάρισεν δ ένας πρός τόν άλλον 
δ Οίνεύς ζωστήρα πορφυρόν καί δ πάππος σου ποτήρι

220 δίκρυπο τοϋ ’δωκε χρυσό, ποϋ, έκεΐθεν δταν ήλθα, 
’ς τά δώματά μου έσώζονταν- άλλ’ δμως τόν Τυδέα 
δέν τόν θυμούμαι, δτι μικρόν ’ς τό σπίτι μ’ έχει άφήση, 
δταν ’ς ταΐς Θήβαις δ λαός έχάθη τών Άργείων 
δθεν ’ς τό Άργος μέσα έγώ φίλος σοϋ είμαι ξένος,

225 καί σύ’ς έμένα, ’ς τον λαόν άν έ'λθω τών Λυκίων 
καί άς μή σμιχθοΰν ή λόγχαις μας ούδ’ δπου ή μάχη βράζει· 
πολλοί’’ναι Τρώες κ’ έ'νδοξοι βοηθοί, διά νά φονεύω 
οποίον θεός μοϋ φέρη εμπρός κ’ οΐ πόδες μου προφθάσουν- 
καί ’Αχαιοί πάλι, άν δυνηθής, δέν λείπουν νά φονεύσης·

230 καί τ’ άρματ’ άς άλλάξωμεν, δπως καί τούτοι μάθουν 
ποϋ ’μασθε ξένοι πατρικοί κ’ είναι τιμή δική μας. »

Είπαν καί άπό τ’ αμάξια των έπήδησαν καί οί δύο, 
τά χέρια πιάσαν κ’ έδωκαν βεβαίωσιν φιλίας.
Τού Γλαύκου τότε άφαίρεσε ταΐς φρέναις δ Κρονίδης’

235 έ'λαβε χάλκιν’ άρματα ποΰ έννέα βψδι’ άξιζαν, 
κ’ έ'δωκεν άρματα χρυσά πού άξιζαν ενενήντα.

’Σ ταΐς Σκαιαίς Πύλαις έ'φθασεν δ "Εκτωρ καί ’ς τόν φράξον, 
και ή κόραις τόν τριγύρισαν τών Τρώων καί ή μητέραις 
νά μάθουν διά τά τέκνα των, τούς άδελφούς, τούς άνδραις

240 καί συγγενείς- καί δέησαις πρός τούς θεούς νά κάμουν 
είς δλαις είπε· άλλ* έμελλαν πολλαίς ν' άναστενάξουν.

Καί ώς έ'φθασε ’ς τό μέγαρο τ’ ώραϊο τοϋ Πριάμου — 
μ.έ σκαλισμέναις αίθουσαις κτισμένο, κ’ ήσαν μέσα 
θάλαμοι καλοσκάλιστοι μαρμάρινοι πενήντα

245 δλοι κτισμένοι σύνεγγυς· καί αύτού μέσα έκοιμώνταν
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μέ ταις μνησταίς γυναίκαις των οί παΐδες τόϋ Πριάμ.ου. 
Καί άπ’ τ’ άλλο μέρος ’ς τήν αύλήν, άντίκρυς, είς τ’ ανώγι, 
θάλαμοι καλοσκώλιστοι μαρμ.άρινοι έκτισθήκαν 
δώδεκα σύνεγγυς καί αύτοί· καί αύτοϋ πάλι έκοιμώνταν 

250 μέ ταΐς σεβ'άσμιαις κόραις του οί αγαπητοί γαμβροί του— 
κεϊ τόν άπάντησ’ ή αγαθή μητέρα όπου περνούσε 
’ς τήν Λαοδίκην κόρην της ’ς τό κάλλος έξαισίαν· 
τό χέρι τοϋ ’πιασε σφικτά, προσφώνησε τον κ’ είπε’

« Τέκνον, πώς ήλθες καί άφησες τόν άγριον άγώνα ·,
255 οΐ επικατάρατοι’Αχαιοί στενά μάς περιορίζουν 

κάτω άπ’ τά τείχη· κ’ ερχεσαι, καθώς σου ’πε ή καρδιά σου, 
τά χέρια άπ’ τήν άκρόπολιν νά ύψώσης πρός τόν Δία. 
Άλλ’ έδώ μείνε, δσο γλυκό κρασί νά σου προσφέρω, 
καί νά σπονδίσης τοϋ Διός καί δλων τών αθανάτων,

260 καί σύ νά λάβης άνεσιν, άν τό γευθής ολίγο. 
Ένδυναμόνει τό κρασί τόν κατακουρασμ,ένον, 
ώς είσαι σΰ, μαχόμενος νά σώσης τούς δικούς σου. »

Καί δ μέγας τής άπώντησεν ό λοφοσείστης Έκτωρ· 
« Μή μοϋ προσφέρης τό γλυκό κρασί, σεπτή μητέρα, 

265 καί απολυθούν τά μέλη μου καί χάσω τήν άνδρειά'μου. 
Άνιφτος τό λαμπρό κρασί δέν χύνω έγώ ’ς τόν Δία· 
δέν γίνεται με αίματα καί χώμα μολυσμένοι 
νά κάμωμε ’ς τόν βροντητήν Κρονίδην ταΐς εύχαίς μας. 
Άλλά σύ ταΐς γερόντισσαις πάρε σιμά σου καί άμε 

270 εις τόν ναόν τής Άθηνάς μέ άρώματα μαζί σου·
καί άπ’ δσους πέπλους διαλεκτούς ’ς τό δώμα σου φυλάγεις 
τόν μέγαν, τόν λαμπρότερον, τόν άκριβώτερόν σου, 
’ς τής καλοπλέξουδης θεάς τά γόνατα νά θέσης, ■ 
καί δώδεκα νά ύποσχεθής χρονιώρικάις μοσχάραις

275 θυσίαν, ’ίσως ή θεά νά έλεηθή θέληση
τήν πόλιν,,ταΐς γυναίκαις μας καί τά μικρά παιδιά μας, 
καί άπ’ τήν αγίαν “Ιλιον μακρύνη τόν Τυδεΐδην, 
τόν άγριον πολεμιστήν, δεινόν φυγής εργάτην.
Και ’ς τόν ναόν τής Αθήνας σύ πήγαινε, ώ μητέρα,.

280 κ’ έγώ τόν Πάριν τώρα εύθύς θά εΰρω νά καλέσω, 
άν θά μ’ άκούση· ν’ άνοιγαν τής γής τά βάθη έμπρός του ! 
διότι δ Ζεύς τόν έτρεφε μέγα κακό ’ς τούς Τρώας, 
ε’ις τόν γενναΐον Πρίαμον καί είς δλα τά παιδιά του. 
Τά μάτια μου άν τόν έ'βλεπαν νά κατεβή 'ς τόν ".^.δη, 

285 θαρρώ πώς δλςι θά ’παυαν οί πόνοι τής ψυχής μου. »
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Τόν άκουσε κ’ έπρόσταξε ταις κόραις νά συνάξουν 
γύρωθεν ταΐς γερόντισσαις· κατέβη ώστόσ.ο έκείνη 
’ς τόν μυροβόλον θάλαμον, δπου πολλοί ήσαν πέπλοι, 
έργα θαυμάσια γυναικών άπ’τά Σιδόνια μέρη, 

290 δπόθεν δ θεόμορφος ’Αλέξανδρος ταΐς πήρε,;
τά πέλαγα δταν έ'σχιζεν είς τό ταξεϊδι εκείνο, 
δποϋ τήν λαμπρογέννητην άνέβαζεν 'Ελένην. 
Καί νά προσφέρη τής θεάς ή 'Εκάβη έσήκωσ’ έναν 
άπ’ δλους τόν. πλατύτερον κ’ έξαίσια κεντημένον,

295 πού ώσάν άστέρας έ’λαμπε, καί κάτω άπ’ δλους ήταν. 
Καί ώς πήγαινε, γερόντισσαις πολλαίς άκολουθοΰσαν. 

Καί δπόταν ’ς τήν άκρόπολιν καί ’ς τόν ναόν έφθάσαν, 
ή καλοπρόσωπη Θεανώ τούς άνοιξε τήν θύραν, 
τοϋ Άντήνορος ή δμόκλινη καί κόρη τοϋ Κισσέως·

300 τής Άθηνάς ιέρειαν τήν είχαν βάλ’ οί Τρώες’ 
καί δλαις μέ θρήνους δ'ψωσαν ’ς τήν Άθηνά τά χέρια, 
και ή καλοπρόσωπη Θεανώ τόν πέπλον πού τής δώσαν 
’ς τής λαμπρομάλλας Άθηνάς τά γόνατ’ άποθέτεί, 
καί πρός τήν κόρην τοϋ Διός κεραυνοφόρου εύχήθη· 

305' «. Θεά θεών, ώ Άθηνά, σωσίπολις, άγια,
τοϋ Διομήδη σύντριψε τήν λόγχην, καί αύτον κάμε 
έμπροσθεν τών Σκαιών Πυλών έπίσεομα νά πέση, 
κ’ εύθύς θά λάβης δώδεκα χρονιάρικαις μοσχάραις, 
άν εύδοκήσης, ώ θεά, νά έλεηθής τήν πόλιν

310 τών Τρώων, ταΐς γυναίκαις των καί τά μικρά παιδιά των.ϊ 
Εύχήθη, άλλ’ δμως ή θεά ’ς αύτά δέν εύδοκοϋσε.

Κ’ ένώ τήν κόρην τοϋ Διός αύταίς παρακαλοϋσαν, 
δ Έκτωρ πρός τά δώματα κινούσε τού Αλεξάνδρου, 
πού ώραΐα τώ ’χε κώμη αύτός μέ διαλεκτούς τεχνίταις, 

315 καί ήσαν τότ’έξαίσιοι ’ς τήν κάρπιμην Τρωάδα1 
αύλήν είς τήν άκρόπολιν καί θάλαμον καί δώμα 
τού έ'κτισαν τοϋ Έκτορος σιμά καί τοϋ Πριάμου. 
Καί δ θείος Έκτωρ βάδιζε κεϊ μέσα κ’ έκρατοϋσε 
κοντάρι ένδεκώπηχο, πού μέ χρυσό στεφάνι

320 σπιθοβολοϋσε ή λόγχη του, κ’ ηύρε τόν άδελφόν του, 
’ς τόν θάλαμον, πού τά λαμπρά συγύριζε άρματά του, 
τό τόξο καί τόν θώρακα καί τήν καλήν ασπίδα’ 
κ’ ή Έλέν’ή Άργεία κάθονταν και δλόγυρα ή γυναίκες, 
κ’ έφτειαναν έ'ργ’ αμίμητα καθώς ταΐς ώδηγοϋσε.

325 Καί δ Έκτωρ τόν ώνείδισε πικρώς άμα τόν είδε·
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« Άθλιε, καλά δέν έκαμες τόσην χολήν νά τταέργις* 
πέφτουν μαχόμενοι οί λαοί ’ς τά τείχη μας τριγύρω, 
κ’ έξ αφορμής σου άλαλαγμός, φλόγα πολέμου ζώνει 
την πόλιν τούτην και όμως σύ θά ώνείδιζες καθέναν 

330 άλλον ποϋ νά ’βλεπες μακράν νά φύγη άπ’ τον άγώνα· 
άλλά σηκώσου πριν τό πυρ την πόλιν καταλύση.»

Τοϋ απάντησε ό θεόμορφος Αλέξανδρος καΐ τοϋ ’πε· 
« Έκτορ, άφοϋ μέ δίκαιον μ’ ελέγχεις και όχι άδίκως, 
θά σοϋ δμιλήσω καθαρά καΐ πρόσεχε ν’ άκούσης-

335 ’ς τούς Τρώας πείσμα μήτε οργή δέν μ’ έκαμε νά μείνω 
*ς τόν θάλαμον, άλλ* ήθελα τήν θλϊψιν μου νά τρέφω. 
Τώρα μέ λόγια μαλακά μ’ ε’κίνησε ή γυνή μου 
νά πολεμήσω· καί ώς κ’ έγώ καλήτερΟ το κρίνω' 
τούς άνδραις εις τόν πόλεμον συχνά ξαλλάζ’ ή νίκη.

340 Άλλ’ όσο έγώ ν’ άρματωθώ, σύ μήν άναχωρήσης, 
ή, άν θέλης, πήγαινε, κ’ έγώ, θαρρώ, θά σέ προφθάσω. »

Είπε- καί δέν τοϋ άπάντησεν δ λοφοσείστης "Εκτωρ, 
κ’ ή 'Ελένη γλυκομίλητα τοϋ είπε· «Άνδράδελφέ μου, 
εμένα τής κακόπρακτης, τής ώργισμένης σκύλλας, 

345 αχ I τήν ημέραν ποϋ ’ς τό φώς μέ έφερε ή μητέρα, 
νά μ’ είχε άρπάξη άνεμική κακή, νά μ’ είχε ρίξη 
εις όρος ή ’ς τής θάλασσας τό φουσκωμένο κύμα 
νά μέ ρουφήση, και όχι αύτά ποϋ έγίνηκαν νά γίνουν. 
Άλλ’ άφοϋ τοϋτα τά κακά οί αθάνατοι διωρίσαν,

350 άς είχα κάν καλήτερον τόν άνδρα, νά γνωρίζη 
τοϋ κόσμου τήν κατακραυγήν καί τούς όνειδισμούς του. 
Καί τοϋτος τώρα νοϋν ποσώς δέν έχει ούτε θά λάβη, 
ώστε θά πάθη, Άλλ’ όρισε, άνδράδελφ’, έδώ μέσα; 
κάθισε εις τοϋτο τό θρονί· γνωρίζ’ ότ’ ή ψυχή σου

355 μάλιστα έκείνη αισθάνεται τόν μόχθον ποϋ άπό έμενα 
τήν σκύλλαν καί άπ’ τό άνόμημα προήλθε τοϋ Αλεξάνδρου, 
δποΰ μάς κακομοίρανεν δ Ζεύς διά νά γενοϋμε 
καί τών κατόπιν γενεών τραγούδι ξακουμένο.»

Καί δ μέγας τής άπάντησεν δ λοφοσείστης "Εκτωρ·
360 « ’Εάν κ’ εγκάρδια μέ καλεϊς, δέν θά καθίσω, Ελένη· 

δτ’ ή ψυχή μου έπιθυμεϊ σφόδρα βοηθός νά δράμω 
τών Τρώων ποϋ μέ άναζητούν, άφοϋ μακράν τους είμαι. 
Άλλά σύ παρακίνησε τόν Πάριν, καί άς φροντίση 
καί άφ’ εαυτού του, όσο εΐμ’έγώ ’ς τήν πόλιν, νά μέ φθάση,

365 δτι θά ύπάγω σπίτι μου νά ΐδώ τούς σπιτικούς μου,
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τήν ποθητήν συμβίαν μου καί τό γλυκό μου βρέφος.
Δέν ξεύρω άν θά μέ ξαναϊδοϋν ή θέλει βουλή θεία 
σήμερ’ χκο τών Αχαιών τά χέρια ν’ άποθάνω. » 

Αύτά είπε κ’ έκίνησεν δ λοφοσείστης "Εκτωρ,
370 και είς τό λαμπρό του μέγαρο δέν άργησε νά φθάση· 

άλλ’δμως τήν λευκόχερην δέν ηύρεν Άνδρομάχην 
έκείνη μέ τό βρέφος της καί τήν καλήν βυζάστραν 
άνω ’ς τόν πύργον έστεκε νά οδύρεται, νά κλαίη. . 
Καί άφοϋ μέσα δέν εΰρηκε τήν άψεγην συμβίαν,

375 είς τό κατώφλι έστάθηκε καί πρός ταΐς κόραις. είπε-
■« Ώ κόραις, τήν άλήθειαν εΐπέτε μου, νά μάθω· 

έδώθεν ή λευκόχερη ποΰ έβγήκεν Ανδρομάχη ; 
νά εύρη συννυφάδα της ή άνδράδελφην έπήγε, 
ή ’ς τόν ναόν τής Άθηνάς, δπου κ’ ή άλλαις είναι

380 δέσττοιναις καί τήν τρομερήν θεάν έξιλεόνουν; »
Τότε ’ς αυτόν άπάντησεν ή έξυπν’ οικονόμα· 

« ΤΩ Έκτορ, τήν άλήθειαν θά είπώ καθώς προστάζεις· 
δέν πήγε είς συννυφάδα της ή άνδράδελφην καθόλου 
ή ’ς τόν ναόν τής Άθηνάς, δπου κ’ ή άλλαις είναι

385 δέσπόιναις καί τήν τρομερήν θεάν έξιλεόνουν· 
άλλά ‘ς τόν πύργον έτρεξε τής πόλεως, άμ’ άκούσθη 
νίκη τρανή τών Αχαιών καί συντριμμός τών Τρώων· 
καί ώς φρενιασμένη θά ’φθασε ’ς τά τείχη τώρα έκείνη 
κ’ έχει σιμά της ή τροφός τό βρέφος ’ς τήν άγκάλην. »

390 Καί ώς τ’ άκουσ’ έπετάχθη εύθύς δ Έκτωρ άπ’ τό δώμα 
πάλι ’ς τούς δρόμους τούς λαμπρούς ποϋ. ’χε περάση πρώτα, 
κ’ έφθασε τήν πλατύχωρην περνώντας πολιτείαν, 
’ς ταΐς Σκαιαίς Πύλαις· ’ς τήν στιγμήν πού έκίνα εις τό πεδίον, 
μέ δρμήν έμπρός του έπρόβαλεν ή άσύγκριτη Ανδρομάχη,.

395 πολύδωρη συμβία του καί κόρη τοϋ γενναίου 
Άετίωνος, ποΰ κάτωθε τής δενδρωμένης Πλάκόυ 
τής Θήβης έβασίλευε καί τών Κιλίκων όλων. 
Τοϋ πολεμάρχου Έκτορος αύτή ’ταν ή συμβία, 
ποΰ τότε τόν άπάντησε μέ τήν τροφόν σιμά της, .

400 δπού βαστούσε τό μικρό μονάκριβο παιδί της, 
τόν Έκτοριδην, ομοιον μέ εύμορφον άστέρα· 
Σκαμάνδριον δ πατέρας του, Άστυάνακτα τά πλήθη 
τόν λέγαν, δτι έσωζεν δ Έκτωρ τήν Τρωάδα. 
’Εκείνος χαμογέλασε κυττώντας τό παιδί του

405 ήσυχα· καί άπ’ τό χέρι του πιασμέν’ ή Ανδρομάχη 
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δάκρυζε καί τοϋ ’λεγεν « Ώιμ,έ, θά σ’ άφανίση 
τούτη σου ή τόλμη, ώ τρομερέ· τό βρέφος δέν λυπεϊσάι 
τοΰτο κ’ εμέ τήν άμοιρην. ποϋ χήρα σου θά γίνω 
όγλήγορα, ότι όγλήγορα θά δρμήσουν όλοι άντάμα

410 νά σέ φονεύσουν οί Αχαιοί· καί άμα σέ χάσω, κάτω 
’ς τόν μαΰρον "^δη άς κατεβώ· διότι άν άποθάνης 
καί σύ, καμμιά παρηγοριά δι’ εμέ δέν θ’ άπομείνη, 
καί πόνοι μόνον· έχασα πατέρα καί μητέρα· 
τόν μέγαν Άετίωνα μοϋ φόνευσεν δ θείος

415 Πηλείδης, όταν έ'ρριξε την πόλιν τών Κιλίκων, 
την Θήβην τήν ύψίπυλην άλλά τον έσεβάσθη 
νεκρόν, δέν τόν έγύμ,νωσε, καί μ.’ όλην την λαμπρήν του 
αρματωσιά τόν έκαυσε κ’ έσήκωσέ του μνήμα, 
καί ολόγυρά του έφύτευσαν πεϋκα μεγάλα ή νύμφαις

420 Όρεστιάδες, τοϋ Διός αίγιδοφόρου κόραις. 
Ήσαν έπτά ’ς τό σπίτι μας γλυκείς αύτάδελφοί μου, 
κ’ εις μιάν ημέραν όλοι δμόϋ ροβόλησαν ’ς τόν Άδη- 
όλους τούς έθανάτωσεν δ θείος Άχιλλέας 
τών μόσχων μέσα είς ταΐς κοπαίς καί τών λευκών προβάτων.

425 Καί τήν σεπτήν μητέρα μου, βασίλισσαν ’ς τήν Θήβην, 
δούλην έδώ τήν έ'φερε μέ τ’ άλλα λάφυρά του- 
και άφοϋ μέ δώρ’ αμέτρητα κατόπι έξαγόράσθη, , 
τήν εσβυσεν ή "Αρτεμις ’ς τό σπίτι τοϋ πατρός μου- 
Έκτορ, σύ είσαι Si’ έμέ πατέρας καί μητέρα,

430 σύ άδελφός, σύ ανθηρός τής κλίνης σύντροφός μου. 
Άλλά λυπήσου μας, καί αύτοΰ μείνε ’ς τόν πύργον, μήπως 
ορφανό κάμγς τό παιδί καί χήραν τήν γυναίκα· 
κ’ έκεΐ ’ς τήν άγριοσϋκεά τούς άνδραις στήσε, οπού ’ναι 
ή πόλις καλοανέβατη, καλόπαρτο τό τείχος·

435 τρεις το δοκίμασαν φοραίς τών ’Αχαιών οί πρώτοι, 
οί Αίαντες, δ δοξαστός Ίδομενεύς καί οί δύο

- Άτρείδαις καί δ άτρόμητος Τυδείδης ενωμένοι,
ή το φανέρωσε εις αυτούς χρησμών εξαίσιος γνώστης, 
ή τούς κινεί μόν’ ή ψυχή ’ς αύτό καί τούς διδάσκει. »

440 Καί πρός αυτήν άπάντησεν δ λοφοσείστης Έκτωρ· 
« "Ολα τά αισθάνομαι κ’ έγώ, γυνή μου, άλλά φοβούμαι 
καί τών άνδρών τό πρόσωπο καί τών σεμνών μητέρων, 
αν μ’ έ'βλεπαν ώς άνανδρος νά φεύγο) άπό τήν μάχην· 
ούδ’ ή καρδιά μου θέλει το, ποϋ μ’ έμαθε νά ήμαι

445 γενναίος πάντοτε κ’ εμπρός νά μάχωμαι τών Τρώων, 
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χάριν τής δόξης τοϋ πατρός καί τής δικής μου άκόμη· 
δτ’ είναι τοΰτο φανερό: ’ς τά βάθη τής ψυχής μου· 
θά φθάσ’ ημέρα νά χαθή κ’ ή ’Ίλιος ή άγια 
καί δ Πρίαμος δ δυνατός μέ όλον τόν λαόν του·

450 Άλλά τών Τρώων ή φθορά δέν μέ πληγόνει τόσο 
καί τοϋ πατρός μου δ θάνατος: καί τής σεμνής μητρός μου 
καί τών γλυκών μου άδελφών, δποϋ πολλοί καί άνδρεϊοι 
άπό ταΐς λόγχαις τών εχθρών θά κυλισθοϋν ’ς τό χώμα, 
όσ’ δ καϋμός σου, όταν κάνεις τών Αχαιών σέ πάριρ

455 είς τήν δουλείαν, ένώ σύ θά οδύρεσαι, θά κλαίης. 
Είς τ’ Άργος ξένον ύφασμα θά ύφαίνης προσταγμένη· 
άπ’ τήν Ύπέρειαν πηγήν ή άπό τήν Μεσσηίδα 
νερό θά φέρνης στανικώς, άπό σκληρήν άνάγκην 
κ’ ένφ σύ κλαίεις θέ νά εΐποϋν « Ίδέτε τήν συμβίαν

460 τοϋ Έκτορος ποϋ έπρώτευε τών ίπποδάμων Τρώων 
’ς τόν πόλεμον ποϋ δλόγυρα ’ς τήν "Ιλιον πολεμούσαν^. » 
Αύτά θά εΐποϋν καί μέσα σου θά. ξαναζήση δ πόνος 
τοϋ άνδρός έκείνου δποϋ δέν ζή διά νά σ’ έλευθερώση. 
Άλλά παρά τόν θρήνον σου καί τ’ όνειδος ν’ άκούσω

465 βαθυά ’ς τήν γήν καλήτερα νά μέ σκεπάσή δ τάφος.»
Καί δ μέγας Έκτωρ άπλωσε τά χέρια ’ς τό παιδί του* 

έ'σκουξ’ έκεϊνο κ’ έ'γυρε ’ς τό στήθος τής βυζάστρα;’ 
φοβήθη τόν πατέρα του, καθώς είδε ν’ άστράφτουν 
τ’ άρματα καί άπ’ τήν κόρυθα τής περικεφαλαίας

470 τήν χαίτην ποϋ τρομακτικώς έπάνω του έσεώνταν. 
Έγέλασε δ πατέρας του καί ή σεβαστή μητέρα’ 
καί δ μέγας Έκτωρ έ'βγαλε τήν περικεφαλαίαν 
καί κατά γής τήν εθεσεν δποϋ λαμποκοπούσε. 
Έφίλησε κ’ έχόρευσε ’ς τά χέρια τό παιδί του ~

475 κ’ επειτα. εύχήθη ’ς τούς θεούς κ’ είπε· *Ω πατέρα Δία 
καί όλ’ οί έπουράνιοι θεοί, δώσετε είς τό παιδί μου 
τούτο, ώς έδώκατε είς έμέ, *ς τό γένος του νά λάμπη, 
’ς τ’ άρματα μέγας, δυνατός ’ς τήν ’Ίλιον βασιλέας, 
καί ώς έ'ρχεται άπ’ τόν πόλεμον μ’ άρματα αίματωμένα

480 έχθροϋ ποϋ έφόνευσε, νά εΐποϋν «καλήτερος εδειχθη 
καί τοϋ πατρός του», καί χαράν θα αισθάννται η μητέρα.

Ώς είπε αυτά, ’ς τήν άγκαλιά τής ποθητής συμβίας 
τό βρέφος έ'βαλε- κάί αύτή ’ς τό μυροβόλο στήθος 
το πήρε γελΟκλάίοντας· τήν έλυπήθη εκείνος, 

485 έχάιδευσέ την κ’ ε”λεγεν· « Αγαπητή, μή θέλιρς 
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τόσο δι’ εμέ νά θλίβεσαι· στοχάσου οτι ’ς τόν Άδη· 
Sev θά μέ στείλη άνθρωπος, ή ώρα μου πριν φθάση· 
και άνθρωπος, άμα γεννηθή, είτε γενναίος είναι 
είτε δειλός, δέν γίνεται την μοίραν ν’άποφύγη.

490 Άλλ’ άμε σ.πίτι, έχε ’ς τον νουν τά έργα τά δικά σου, 
την αλακάτην, τ’ αργαλειό, καί πρόσταζε ταΐς κόραις 
να εργάζωνται" ’ς τον πόλεμον θά καταγίνουν όλοι 
οί ανδρες ποϋ έγεννήθηκαν ’ς την Τροίαν, κ’ έγώ πρώτος. » 

Είπε και πάλι έφόρεσε την περικεφαλαίαν
495 και προς το σπίτι έκίνησεν ή άγαπητή γυνή του, 

κ’ εσυχνογύριζε νά ΐδή μέ μάτια δακρυσμένα. 
Είς τοϋ άνδροφόνου Έκτορος τήν ύψηλήν οικίαν 
έφθασε κ’ εΰρηκεν έκεϊ τών γυναικών τό πλήθος 
καί άπ’ τήν ψυχήν τους έκαμεν δ θρήνος ν’ άναβρύση,

500 καί ζωντανόν τόν Έκτορα ’ς τό σπίτι του έθρηνοϋσαν, 
θαρρώντας ποΰ άπ’ τόν πόλεμον καί άπ’τ’ ανδρειωμένα χέρια 
τών ’Αχαιών δέν θά σωθή καί δέν θά γύρη πλέον.

Άλλά δέν άργοπόρησε ’ς τά δώματά του δ ΓΙάρις· 
έζώσθη τά πολύχαλκα καί ύπέρλαμπρ’ άρματά του,

505 τήν πόλιν γοργά διάβηκεν, ώς ήταν πτεροπόδης. 
Καί ώς δταν σπάση τόν δεσμόν καλοθρεμμένος ίππος, 
βροντή τετραποδίζοντας ’ς τήν άνοικτήν πεδιάδα, 
νά λούεται ’ς τό καθαρό ποτάμι μαθημένος· 
τήν κεφαλήν κρατεί υψηλά, τήν χαίτην άνεμίζει,

510 καί ύπερηφανευόμενον ’ς τά κάλλη του τόν φέρνουν 
’ς ταΐς μαθημέναις του βοσκαίς γοργά τά γόνατά του’ 
δμοίως άπ’ τήν Πέργαμον δ Πριαμίδης Πάρις 
περήφανος κατέβαινε μέ πόδια πτερωμένα 
καί *ς τ’ άρματα ωσάν ήλιος λαμποκοποϋσεν δλος.

515 Τόν θειον ευρηκε άδελφόν κεϊ πάμελλε νά στρέψη 
άπ’ δπου μέ τήν ποθητήν γυναίκα του ώμιλοϋσε. 
Καί πρώτος δ θεόμορφος Αλέξανδρος τοϋ είπε" 

« “Εγκαιρα δέν έπρόφθασα, καθώς έχεις προστάξη, 
ώ σεβαστέ μου· σέ κρατώ καί σύ πολύ σπουδάζεις. »

520 Καί πρός αύτόν άπάντησεν δ λοφοσείστης Έκτωρ· 
« Γλυκέ μου, άν είναι δίκαιος, κάνεις δέν θά σέ ψέγη 
’ς τά έργα τά πολεμικά, καί άνδρειωμένος είσαι* 
το θέλεις καί όκνηρεύεσαι· καί μέσα μου λυπούμαι, 
δταν πολλούς όνειδισμούς ενάντια σου προφέρουν

525 οΐ Τρώες ποϋ έξ αιτίας σου. βαρύν έχουν άγώνα.
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Άς πάμε καί θά διορθωθούν τοϋτ’ άν Οελήση δ Δίας 
νά στήσωμε ’ς τά σπίτια μας έλεύθερον κρατήρα, 
προσφοράν δλων τών θεών μεγάλων αιωνίων, ι x
άμ’ άπ’ τήν Τροίαν διώξωμεν τών Αχαιών τά πλήθη.ΤΡΕΙΣ ΔΡΛΚΟΛΙΜΝΛΙ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

Ή ύψηλή και άνεξάντλητος φαντασία τοϋ ελληνικού λαού δέν ύστέ- 
ρησε νά περιβάλη διά θαυμάσιου μυθολογικού πλαισίου καί αύτά τά γεω
λογικά φαινόμενα τών τόπων, οϋς κατφκησεν. Ή πολύπλοκος καί μεγα
λοπρεπής σειρά τών ελληνικών όρέων γέμει τοιούτων. Μεταξύ δ’ αύτών 
διακρίνονται, έν Ήπείρφ, αί τρεις έπί τής Πίνδου λίμναι. Περί τών λι
μνών τούτων, κειμένων έπί τών τριών ύψηλοτάτων τής Πίνδου κορυφών, 
έπί τοϋ Αύγγου, τής Τύμφης ή Νύμφης, καί τοϋ Λάκμωνος, κατακορύ- 
φως ούτως, ώστε ούδέν ύπεράνω των νά έχωσιν ύψωμα, τινές έκ τών εγ
χωρίων γεωλόγων καί τών ξένων περιηγητών άπεφάνθησαν, δτι σχημα
τίζονται έκ τών ύδάτων τών άναλυομένων χιόνων κατά το θέρος. Άλλοι 
δέ ειπον, δτι προέρχονται έκ πηγών άναβρυουσών έν τοΐς έγκάτοις αυ
τών. Άλλοι δέ πάλιν έθεώρησαν αύτάς ώς άποτελεσθείσας έξ ηφαιστει
ωδών ενεργειών. Καί άλλοι τάς ένόμισαν είδος φρεάτων άρτεσιανών. Άλλ’ 
δ ελληνικός λαός άπέδωκεν ε’.ς αύτάς μυθολογικάς ιδιότητας, πιστεύσας 
καί δμολογών ·τι άνέκαθεν διαιτώνται έν αΰταϊς δράκοι· διο καί επω- 
νόμασεν αύτάς ζ/ρακοΛ/ικας.

Παρά τά ήπειρομακεδονικά σύνορα, ύπεράνω τής μεγάλης βλαχικής 
κωμοπόλεως Σαμμαρίνης ύψοϋται ή δασώδης κορυφή τοϋ Αύγγου, ήτις 
διέσωσε τό άρχαϊον αύτής όνομα ύπό τό νεώτερον Σμόλυγγος, καί ής το 
άκρότατον μέρος είνε φαλακρόν. Έκεϊ, έπί τής φαλάκρας, εύρίσκεται ή 
πρώτη τών λιμνών τούτων τής Πίνδου έν μέσφ δμαλοϋ έδάφους, έχουσα 
περιφέρειαν 320 βημάτων καί σχήμα έντελώς κυκλικόν. Τό βάθος αύτής 
δέν έγένετο δύνατόν μέχρι σήμερον νά καταμετρηθή, ώς καί τών άλλων 
δύο έπίσης, ένεκα δέ τοϋ μεγάλου βάθους τό χρώμα τοϋ ύδατός της φαί
νεται ύποπράσινον, έμπνέον φρίκην καί άνατριχίασιν. Τρεφεε δε βατρά
χους καί ιχθύς μεγάλους, μέλανας καί δυσειδείς. Άλλ’ εν γαληνη πλη- 
ρει είναι δρατοί είς τόν πυθμένα αύτής προς τάς οχθας λίθοι λευκοί ογκώ
δεις, περί ών διηγούνται οί περί αύτήν βιοϋντες κατα το θέρος βλαχοποι- 
μένες, δτι δ Δράκος τής λίμνης ταύτης ήλθέ ποτέ εις μονομαχίαν μετά 
τοϋ Δράκοντος τής λίμνης τή'. Τύμφης, άπέναντι τοϋ Σμόλυγγου κειμέ-
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νης καί χωρίζομενης άπ’ αύτοϋ ύπο τοϋ ποταμού Άφου, Βουβοϋσα νϋν 
λεγομένου έκεϊσε. Και δτι ούτος μέν έλιθοβόλετ έκεϊνον έκσφενδονίζων λί
θους παμμεγίστους, οΐτινες είναι οΐ καί νϋν έν τφ βάθει τής λίμνης τοϋ 
Σμόλυγγου δρώμενοι, ένφ ούδόλως περί αύτήν φαίνονται άλλοι βράχοι, 
άλλ’ έδαφος δμαλςν, ώς εϊρηται, κα'ι δάσος. κάτω άδιέξοδον καί παρθέ
νον δ δέ Δράκος τής λίμνης τοϋ Σμόλυγγου έ'ρριπτε κατά τούτου δλο- 
κλήρους κορμούς πελωρίων δένδρων, οΐτινες διακρίνονται άκόμη έν τφ 
πυθμένι τής λίμνης τής Τύμφης, ένω πέριξ δέν ύπάρχουσι δάση, άλλά 
βράχοι ύψηλοί καί άπότομοι.Έκτος δέ τούτου τήν ΰπαρξιν Δράκου έν τή 
λίμνη τοϋ Σμόλυγγου βέβαιοί καί το. επόμενον διασωθέν άρχαιότατον 
ηπειρωτικόν φσμα :

’Σ τής Σαμμαρίνας 1 τά βουνά, ’ς τής Έροίβίας τούς τόπους, 
εκεί ποΰ πέντε δέν πατούν καί δέκα δέν διαβαίνουν, 
έγώ μονάχος πέρασα πεζός κι’αρματωμένος, 
μέ τιτριμίδες 2 ’ς το σπαθί, μέ φούνταις ’ς τδ τουφέκι. 
Εξήντα Δράκους σκότωσα κ’ εξήντα ’έχω λαβώσει- 
μόν’ ’πέτυχα κ’ ένα Στοιχειό σέ μια ’ψηλή ραχούλα 3, 
πούχε σταυρό ’ς τά κέρατα, φεγγάρι ’ς τά παπούλια. 
Σειέται καί σειούνται τά βουνά, σειέται καί σειούνται οι κάμποι, 
ταράζει τά ποδάρια του καϊ δένδρα ξερριζώνει 4, 
Στριγκιά φωνήν έφώναξε, βογγοΰν βουνά καί ράχαις : 
—Έδώ πού πέντε δέν πατούν καί δέκα δέν διαβαίνουν, ' . 
τί γύρευες μονάχος σου πεζός κι’ άρματωμένος ; κτλ.

* Κακώς γράφει ό κ. Π. Άραβαντινός (ίδέ Συλλ. Δημοτ. Άσμ. τής Ήπείοου σελ. 
273," άριθ. 453):

’Σ τής "Αϊ—Μαρίνας τά βουνά, ... κτλ. κτλ.....
ώς επίσης καί ό άντιγραφεύς τοϋ άσματός του τούτου κ. Γ. Χρ. Χασιώτης (ίδέ Συλλ 
κών κατά τήν ’Ήπειρον Δημοτ. ’Ασμ.). Διότι τήν κωμόπολιν Σαμμαρίναν γράφουσι 
μέν οΐ ξένοι περιηγηταϊ San(m)—Marinaz^Ayia Μαρίνα (Μαρία), άλλ’ ό λαός τής 
’Ηπείρου καϊ αύτοί οί Βλάχοι κάτοικοι τής κωμοπόλεως προφέρουσι καί γράφουσιν 
αυτήν Σαμμαρίναν. Άν δ’ οΐ συλλογείς ούτοι τών Ηπειρωτικών ασμάτων ύποθέ- 
τουσιν δ μέν είς το τμήμα τών Κουρέντων, ό δέ ε’ις το τοϋ Ζαγορίου ’άνήκον τδ άξι- 
όλογον τοϋτο μυθολογικόν ασμα, διότι εκεί έτυχε ν’ άκούσωσιν αυτό, άπατώνται ώς- 
αύτως πολύ. Διότι προφανέστατα αύτή αΰτη ή λέξις 'βροιβιά, ή έν αύτφ τφ πρώτω 
στίχφ. απαντωμένη, αντιφέρεται κατά τής γνώμης αύτών, ούσα ό'νομα αρχαίας ελ
ληνικής πόλεως Έροίβίας όνομαζομένης καί κειμένης κατά τάς αποφάνσεις τών πλεί- 
στων περιηγητών και γεωγράφων περί τήν σημερινήν ήπερωτικήν πόλιν Κόνιτσαν, 
περί ήν ακριβώς ύψοΰνται καί τά βουνά τής Σαμμαοίνης.

2 τιι·ρί/ί/όες==κερμάτια έκχρυσοϋ ή αργύρου κρεμάμενα εις σπαθιά, χαϊμαλιά καί 
παλασκαις τών ανδρειωμένων, καί εις τούς κεφαλοδέσμους τών γυναικών έν Ήπείρφ.

3 Διά τοΰ ραχονΛα εννοεί άναμφιβόλως ό ποιητής τοϋ άίσματος τήν ύψη-
λην τών τής Σαμμαρίνης βουνών κορυφήν Σμόλυγγον.

4 Έν τοΐς δυσί τούτοις στίχοις ύποκρύπτεται ηφαιστειώδης τις τών όρέων αύτών 
ίδιότης. .

k
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Έν τφ άτελώς παραδοθέντι ήμΐν $σματι τούτφ, έν φ δ Δράκος τής 
λίμνης τοϋ Λύγγου είκονίζεται ώς ταύρος μέ κέρατα καί καπούλια, ή ώς 
κριός καθ’ ά θίλομεν ϊδει κατωτέρω, ή έν τή μορφή τών τεράτων, άτινα 
οί άγιογράφοι είκονίζουσιν ύπο τούς πόδας τών ίππων τοϋ Άγ. Γεωργίου 
καί Άγ. Δημητρίού, δ άνδρειωμένος περιέρχεται μόνος άτρόμητος τά άπά- 
τητα μέρη τού Δράκοντος τούτου και δέν πτοεϊται ούδόλως είς τήν στεν- 
τορείαν φωνήν αύτοϋ, ήτις καταταράττει βουνά καί δάση. Έφόνευσε μέ
χρι τοϋδε, λέγει, εξήκοντα Δράκους, καί είχεν άλλους τόσους πληγώσει. 
Άναμφιβόλως λοιπόν θά έμονομάχησεν άκολούθως καί μετά τοϋ ΔράκΟν- 
τος τούτου. Διόλου δέ άπίθανον, άν δ Δράκος τής λίμνης τής Τύμφης, 
μεταμορφωθείς, ώς συνείθιζε καθ’ ά θέλομεν ϊδει, είς άνδρειωμένον, περι- 
ήρχετο τά μέρη τοϋ Δράκοντος τής λίμνης τοϋ Λύγγου, προκαλών αύτδν 
είς μονομαχίαν.

Τήν Τύμφην ή Νύμφην, έφ’ ής άπλοϋται ή δευτέρα Δρακολίμνη τής 
Πίνδου, ύποθέτουσιν άντικατασταθεϊσαν ύπο τής νεωτέρας ονομασίας 
Πλώσκιου τής άπένατι τοϋ Λύγγου κορυφής τής Ζαγοριακής οροσειράς. 
Ή κορυφή αυτή είνε άδενδρος, βραχώδης καί άπότομος, χαμηλότερα μέν 
τοϋ Λύγγου, άλλ’ άνερχομένη είς ύψος 3000 περίπου μέτρων ύπέρ τήν 
επιφάνειαν τής θαλάσσης. Ή δέ λίμνη της άποτελεϊ σχήμα έλλειψοειδές 
μέ περιφέρειαν 210 βημάτων. Διηγούνται, ότι δ περιβόητος Άλή-πασάς 
τών Ίωαννίνων, δ ένεκα τοϋ φιλοχρημάτου χαρακτήρός του τοσαϋτα πα
ράτολμα έπιχειρήσας, άφοϋ διέπλευσεν αύτήν έπί πλοιαρίου, έπεχείρησε 
νά τήν κενώση, άνοίγων οπήν έν τή πλευρή τοϋ όρους πρδς τον Άφον, 
έπειδή έπίστευσεν, δτι ήθελεν άνακαλύψη ύπ’ αύτήν θησαυρόν, κατά τα 
μυθολογήματα τών άγροτών. Άλλά τυχαίως χάλαζα έξαισίου μεγέθους 
ένσκήψασα διέκοψε τάς έργασίας τοϋ δεισιδαίμονος τυράννου, δστις ήναγ- 
κάσθη ν’ άναχωρήση έκεϊθεν άπρακτος. Μυθολογικώς δέ περί τοϋ Δράκου 
της άναφέρουσιν έκτος τής μονομαχίας αύτοϋ μετά τοϋ τής λίμνης τοϋ 
Λύγγου καί τδ άκόλουθον, δπερ ήκουσα έκεΐ παρ’ έγχωρίου γυνάικδς καί 
άντιγράφω δπως μοί το άφηγήθη : « Πιστικός βλάχος, μοναχογ^ος χήρας 
βόσκαγε τδ κοπάδι του γύρ’ άπ’ τή λίμνη. Έν*  άπόγ^ομα, ξαπλωμένος 
’ς τδν ίσκιο τοϋ λιθαριού, στάλιζε τά πρόβατά του. Νά καί γλέπ’ άπο 
πέρα νάρχετ’ ένας ροϋσος λεβέντης. Ούτε τδν είχε ίδεϊ άλλη φορά, ούτε 
τδν ειξερε. Είδε ποϋ τδν ζύγωνε, καί σηκώθκε δρθδς νά βαστάξη τά μαν- 
τρόσκυλά του μήν τοϋ ριχτούν. Τδν χαιρετάει, καί τοϋ κάνει τοπο ’ς τον 
ίσκιο νά κάτση. ——Γιά καλό άπδ *δώ  ; τδν ’ρωτάει. —Περνάω για τα 
Βλαχοχώρια· τοϋ λέει έκεΐνος. —Κι’ άπδ ποιά μαντριά έρχεσαι ; —Απ 
τά Λιβαδάκια. Ήταν βάχτι καλοκαίρι, Αλωνάρης μήνας, καί τδ ’λιο
πύρι έκαιγε κατακέφαλα· έπεσαν καί κοιμήθηκαν δ ένας κοντά ’ςτον άλ
λον ώς τρεις ώραις. ’Σάν τσάκισε τδ κάμμα καί πήραν ’ςτδ ζερβό τ’ άπό- 

. τομος ιγ' ’Ιούνιος. 23 
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οκια, σκοθηκε δ ξένος να φυγή. Έκεϊ ποΰ τ’ άφινε ’γείά τοΰ πιστικοΰ,-— 
7Α, ωρε, γυρίζει και τοΰ λεει, ποΰ ξέρ’ς πώς το φέρει καΐ ξανανταμωθούμε, 
γινόμαστε βλάμώες ; —Βουνο με βουνό μοναχά δέν ανταμώνουν, γινόμα
στε, τοΰ λεει κι’ δ πιστικός. Δίνουν ευτύς έκεϊ τόν όρκο, φιλιούνται αδερ
φικά καί φεύγει δ ξένος. Ποΰ νά τό ξέρη δ πιστικός . . . ήταν δ Δράκος. 
Περνάει κάμποσος καιρός καΐ τοΰ ξανάρχεται πάλι δ ίδιος. Τόν παρακα- 
λεϊ τώρα νά σφάξη πενήντ’ άπ’ τά πρόβατά του.—Πενήντα πρόβατα ; 
τον ρωτάει ο καΰμένος ο πιστικός- ενα καΐ δυο, όσο γιά νά φάμε μετά 
χαράς, μά πενήντα πρόβατα τί θά κάν’ς. —Τί σέ μέλλ’ εσένα, τοΰ λέει, 
δ Δράκος· τί θά τά κάνω ’γώ είνε δική μου δουλειά, έσύ μοΰ κάν’ς τό · 
χατίρι, σάν βλαμάδες ποΰ είμαστε, νά τά σφάξ’ς ; —Ό Δράκος είχε τό 
σκοπό του πώκαμε τόν πιστικό βλάμη του. —■ Τό χατίρι σου αξίζει καΐ 
χιλιάδες πρόβατα, βλάμη μου, μά τώρα ξέρω ποΰ τά πενήντα θά παν’ 
’ς τά χαμένα- ύστερα έκατό τάχω δλα-ολα- μ,οΰ θέλ’ς τό κακό, καϋμένε. ’ 
— Έννοια σου, άδερφοΰλί μου, τ’ άπολογέται δ Δράκος, κ’ έγώ, ξέρεις 
είμαι γιος τοΰ Κουκουμπίνα τοΰ πρώτου τσέλιγγα, ’ς τό γυρισμό μ’ άπ’ 
τά Βλαχοχώρια σοΰ τά φέρνω διπλά. Άπό ’δώ άπό ’κεϊ τόν κατάφερε 
το δολ^ο πιστικό και τοΰ σφάζει τά πενήντα προβατάκια του. Ό Δρά
κος ειχενε κι’ αυτοΰ το σκοπό του. Είχε άπό χρόνια άμάχη μέ τό Δράκο 
τοΰ Σμολυγγου, γιατ’ έκεϊνος ώριζε περσσότερον τόπο καί τοΰτος ήθελε 
νά τοΰ τον άρπάξη. Γλεπ’ς ήταν κι’ αυτοί 'ς τόν τόπο σάν βασλ^άδες. 
Τον επολεμαγε τοΰτος τοσον καιρό με κάτι λιθάρια τρανά θεόρατα- ’ςτά 
χαμένα όμ.ως· άνοιγ εκείνος το στοιχειωμένο στόμα του, καΐ κατάπινε 
τά λιθαρια σάν σκάγια. Μα έχουν και μιά οργή οί Δράκοι. "Αμ.α κατα
πιούν ένα κουβάρι ξυγγι-πανα απο πενήντα πρόβατα θηλ’κά πεθαίνουν 
ευτυς. Το σκέφτηκε ο Δράκος τοΰτος αύτό, καΐ γιά τοϋτο τοΰ φορτώ
θηκε τοΰ βλάμη του γιά τά πενήντα πρόβατα. Καΐ μονομ.ιάς, άμ.α τά- 
σφαξε ο πιστικός, τά σχίζει αυτός χωρίς νά τά γδάρη, παίρνει ταΐς πά- 
ναις ολαις, ταις τυλίγει ς ενα κουβάρι μεγάλο, καί τό πετάει τοΰ Δρά
κου τοΰ Σμολυγγου. Εκείνος άσπρο—άσπρο το πήρε γιά πέτρα καί τό 
δεχτηκε ς το στόμα του- v.u.y. τό κατάπιε, ούδευτύς ξεψύχησε. Πηδάει 
μ.ε μιας εκεί τοΰτος ζαι τοΰ παίρνει τήν καρδιά, τήν ψαίνει.ζαί τήν φέ
ρει τοΰ βλ.άμη του να φάη. —Τί έ’καμες ; τόν ’ρωτάει. —Δέν είνε δική 
σου δουλειά, τοΰ λεει δ Δράζος, άν θέλης, φάε καρδιά ψημ-ένη. ’Σ τήν 
άρχη συλλογίζονταν νά μή φάη δ πιστικός. Κατόπι, σάν είδε τόν βλάμη 
του πωτρωε με τόσην όρεξι, τον παραπήρε κι’ αύτός μέ τά λόγια, πήρε 
κ’ έ'φαε ένα κομμάτι. Μονοκοπανιάς χωρίς νά τό καταλάβη άγρεύει καΐ 
χύνεται και τρώει ζωντανά καΐ τάλλα πενήντα πρόβατα του- πηδάει 
υστερ απο μια κορφή ’ς άλλη, σάν. Δράκος τώρα κι’ αύτός, καΐ ρίχνεται 
’ς τη λίμνη τοΰ Σμολυγγου- έκεϊ στοιχε^ώθηκε. "Όπε^ος φάη άπό καρ

διά Δράκου άποδρακόνεται. Ό Δράκος έπιταυτοΰ τώδωκε τοΰ βλάμη του 
άπ’ τήν καρδιά τοΰ Δράκου τοΰ Σμολυγγου, γιά νά τόν βάλη ’ς τό πο
δάρι αύτουνοΰ κ’ έτσι, σάν βλάμη του, νά μήν. τόν έχη γιά όμπρός οχ
τρό, καΐ νά δρίζη τοΰτος τόν τόπο. Ό στοιχε^ωμένος πιστικός είχε, εϊπα- 
μαν, μάνα χήρα- είχε κ’ έναν ξάδερφο πιστικόν κι’ αύτόν ’ς τά ίδια τά 
βουνά. Άπ’ τήν ημέρα ποΰ στοιχειώθηκε ’ς αύτόν τόν ξάδερφό του φα- 
νερόνονταν συχνά ’ς τήν ϊδια τή μορφή τού πιστικού πούταν καί πρώτα. 
Όσαις φοραΐς τόν άκουγε νά παίζη τή φλογέρα, πήδαγε άπ’ τήν κορφή 
τοΰ Σμολυγγου κ’έ'ρχονταν καί τόν ήγλεπε.Ή δόλια ή μάνα του δέν ήξερε 
τίποτα. Μέ λίγαις μέραις σάν τόν έχασε, πήρε τά βουνά δίπλα ζητώντάς 
τον. Βρίσκει τόν άνεψιό της καΐ τόν ’ρωτάει. Στάσου, τής λέει αύτός, καΐ 
σοΰ τόν φέρνω ’γώ- κρύψου αύτοϋ πίσω ’ς τή στάνη καί κύταζέ τον μο
ναχά, μήν τοΰ κρίνης γιατί μάς έ'φκε καΐ δέν ξαναπατάει εδώ. Κρύ
βεται ή πολύπαθ’ ή μάνα, zt’ δ ανεψιός της άρχινάει νά παίζη τη φλο
γέρα' ’ς ολίγο νάτο καί τό στοιχειωμένο παιδί της· δέ βαστιέται ή μάνα 
καΐ ρίχνεται σκούζοντας νά τ’ άγκαλιάση· καπνός κι’ άντάρα δ Δράκος· 
κι’ ή μάνα άπ’ τόν καϋμό, σάν είδε κ’ έμαθε τή μεταμόρφωσι τοΰ γιοΰ 
της, πέθανε ή άγλίζαντη παράκαιρα. Ό Δράκος άπ’ τά τότες ούτε στον 
ξάδερφό του δέν ξαναφανερώθκε. Μολογάν’ μοναχά πώς μιά φορά κάτι 
άγωγιήταις Σαμμαρινιώταις γύριζαν μέ στάρια άπ’ τά Τρίκκαλα ’ς το 
χωριό τους. Κατάστρατα, έκεϊ ποΰ ξεφόρτωσαν γιά νά κάνουν κονάκι, 
άνοίγουν άξαφνα τά σακκιά καί βρίσκουν σέ καθέν’ άπό μιά χούφτα φλω- 
ριά, καί μέσα ’ς ένα σακκΐ τού καρβανάρη ηύραν ένα τάσι μαλαματένιο 
μέ γράμματα, πούλεγαν πώς τάβαλε δ Δράκός αύτός τά φλωριά ’ς τα 
σακκιά τους κρυφά, καΐ πώς εινε στοιχειωμένος αύτός άπ’ τά ποτάμια 
τής ’Άρτας καΐ τ’ Άσπροπόταμου ώς ’ς τά ποτάμια τής Σαλαμπριάς καί 
τής Βουβούσας άκρη ’ς άκρη».

Ή τρίτη τέλος λίμνη τής Πίνδου κεϊται έπί τοΰ Λάζμωνος, νΰν Πε
ριστέρι, κορυφής, ής τό ύψος ύπολογίζεται ίσον τοΰ μεταξύ τοΰ τής Τυμ- 
φης καΐ τοΰ τοΰ Αύγγου, κειμένης δέ άνωθεν τοΰ Μετσόβου καΐ τοΰ Συ- 
ράκου. Ή λίμνη αύτής, πολύ μικροτέρα τών δύο προηγουμένων, εινε ςρογ- 
γύλη καί καλείται βλαχιστί, διότι Βλάχοι καί περί ταύτην βιοΰσι, Βριγγα 
(κύκλος), είτε έκ τοΰ κυκλικού της σχήματος είτε διότι τό ύδωρ αυτής, 
τό δποϊον έξέρχεται έπί τής έπιφανείας τής γής άπό βράχου και μετά 
έλικοειδή ροΰν σχηματίζει αύτήν, χωνεύει έν τφ πυθμένι της περιστρε
φόμενου. Ώς πρός τον τοιοΰτον δέ ροΰν καί τήν περιστροφήν τοΰ υδατος 
τής λίμ.νης ταύτης άναφέρουσιν οί περιοικούντες, οτι δ Δράκος αυτής εξ- 
ελθών έν μορφή δφεως άπό τοΰ βράχου, άφ’ ού ε’κπηδφ το ύδωρ, ερπων 
δέ έπί τι διάστημα έλικοειδώς, εΐσήλθε πάλιν υπο την γήν εις το μέρος, 
ένθα ή λίμ.νη χωνεύει, δηλ. ε’ις το μέσον αυτής, καΐ οτι αμέσως τότε 
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άνεπήδησαν τά ΰδχτιζ, τά δποΐα-, άκολαυθούντα τά ίχνη τού Δράκόυ, 
έσχημάτισαν τδν έλιζοειδή ρούν των καί την περιςρεφομένην Δραζολίμνην. 
Άλλ’ έκτος της όφειοειδούς μορφής δ Δράκος ούτος λαμβάνει καί μορφήν 
κριού, διότι διηγούνται, δτι ένεφανίσθη ποτέ ύπδ τοιαΰτην μορφήν και 
έβάτευσε τδ περί την λίμνην νεμόμενον ποίμνιον προβάτων- τά πρόβατα 
έγέννησαν είς τά χειμάδια ώοαιοτάτους άμνούς, άλλά κατά την άνοιξιν, 
δτε τδ ποίμνιον άνήλθεν εις τάς θερινάς βοσκάς τών βουνών, άπαντες οί 
αμνοί ούτοι έπήδησαν είς τη? Δραζολίμνην τοϋ Αακμωνος, έν ή καί άπε- 
λιθώθησαν.

Ταΰτα περί τών τριών Δραζολιμνών της Πίνδου έν Ήπείρφ.
Δέν κλείω δμως την περί αύτών πραγματείαν μου χωρίς νά παραθέσω 

καί τόν άρχαΐον περί τοϋ Πίνδου μύθον, δν διέσωσεν ήμΐν δ Πλίνιος (έν 
τώ περί ζώων βιβλ. X), άναθέσω δέ εις τούς ειδήμονας μυθολόγους και 
ιστορικούς τήν σύγκρισιν τοϋ μύθου τούτου προς τούς παρ’ ήμΐν περί τών 
έν λόγω τριών Λιμνών. Κατ’ αύτόν, Πίνδος, δ υιός τού Μακεδόνος, βα- 
σιλέως τής Μακεδονίας, διά τδ κάλλος καί τήν σύνεσιν αύτοΰ φθονηθείς 
ύπδ τών τριών αδεΛφων του, άνεχώρησε τής πατρώας άρχής καί κατώ- 
κησεν είς χωρίον τι έπί τού ορούς τούτου (τής Πίνδου) δι’ άνεσιν ψυχι
κήν καί σωματικήν. ’Ών δέ φύσει ελεύθερος κατεγίνετο πάντοτε είς Θήρας 
διαφόρων ζφων, μάλιστα νεβρών. Καταβάς ποτέ τοϋ ίππου του καί. πε
ζό? επιζητών είς δάσος τι καί είς άντρα τούς νεβρούς, άκούει αίφνης με
γάλης φωνής, ήτις τδν διέταττε νά μή άπτηται τών νεβρών. Παρετή- 
ρησεν έπί τά πέριξ καί, ούδένα ίδών, διελογίσθη δτι ή φωνή προήρχετο 
έξ αοράτου καί κρείττονος αιτίας" τήν δ’ επαύριον έ'ρχεται 'πάλιν μετά 
τού ίππου του είς το αύτδ μέρος, ϊνα κατασκοπεύση μ.ή ήσαν άλλοι θηρευ- 
ταί. Παρατηρών όμως τά πέριζ έπιμελώς, βλέπει μέγαν Δράκοντα έγεί- 
ροντα μικρόν τι τήν κεφαλήν του πρδς αύτόν. Έξεπλάγη έπί τή θέα τού
του δ Πίνδος, οΰσης τής κεφαλής αύτού μεγαλειτέρας τελείου άνδρός, 
δέν έ'φυγεν όμως ώς δειλός, άλλά διά σοφίας καί τέχνης έδειξε πρδς τδν 
Δράκοντα σχήμα εύλαβείας καί προσέφερεν αύτφ έκ τοϋ κυνηγίου του ώς 
ύποτελές δώρον" δ.δέ Δράκων, ίδών τοϋ νέου τήν εύνοιαν, ούδ’ έπείρα- 
ξεν αύτόν (τοιαύτη είνε ή ισχύς τών δώρων, ώστε καί ζφα έξημεροϋσι). 
Μεγάλως έχάρη δ Πίνδος, καί έ'κτοτε κυνηγών έφιλοδώρει καί τδν Δρά
κοντα, ώς φίλον του ακριβόν, μάλλον δ’ ηύτύχει είς τό κυνήγιον ώς έκ 
τής Θείας αιτίας. Άλλ’ δσον ήγαπάτο δ νεαρός Πίνδος διά τήν έμφυτον 
αύτοΰ καλοκάγαθίαν παρά τών αγροτών, μεθ’ ών ήδη συνέζη, τόσον 
έμισεΐτο παρά τών άδελφών του, οΐτινες, παραφυλάξαντές ποτέ αύτον 
καί έπί .τών δρέω.ν, οί τρεις δμού πλησίον τοϋ ποταμού, παρ’ φ δ Πίνδος 
έθήρευεν, έπιπίπτουσι κατ’ αύτού μέ τά ξίφη καί τδν φονεύουσι. Μόνος έν 
τή έρημί^, αίματόφυρτος καί βαρεως πληγωμένος δ ωραίος Πίνδος, έστέ- 
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ναζεν έκ τών άλγηδόνων έκπνέών. Άκούει άμέσω’ς αυτόν δ φίλος τόυ 
Δράκων (επειδή φύσει τδ ζώον τούτο είνε όξήκοον), καί τρέχων μεθ’ δρ- 
μής προφθάνει τούς άδελφοκτόνους καί πνίγει αυτούς καί τούς τρεις. Έπι- 
στρέφων δέ κλαίει παρά τδ πτώμα τού άγαπητού του Πίνδου. Είδον τδν 
άγαθδν νέον πεφονευμένον οί χωρικοί, άλλά δέν έτόλμων ένεκα τοϋ Δρά- 
κοντος νά πλησιάσωσι καί κηδεύσωσιν αύτόν, μέχρις δτου δ Δράκων έν- 
νοήσας τήν καλήν πρόθεσίν των, άπεμακρύνθη τοϋ πτώματος καί παρε- 
χώρησεν είς αύτούς τόπον έκεΐ έπί τοϋ δ'ρους πρός ταφήν τοϋ Πίνδου, έξ 
ού έ'κτοτε έπωνομάσθη καί τδ όρος τούτο.

Κ.. Λ. Κρυβτάλλης.

ΕΡΙΚΟΥ ΟΪΣΑΙ

ΑΣΠΑΣΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΟΕΟΑΩΡΑ'
Β'

Ή Άλεξάνδρ εια ήτο πόλις παγκόσμιος. Ένφ αί πόλεις τής “Άνω 
Αίγύπτου καί τής Έπτανομίδος είχον διατηρήσει τδν εθνικόν χαρα
κτήρα, είς το Δέλτα δ ελληνικός πολιτισμός ένεκεντρίσθη είς τδν Αιγυ
πτιακόν, ή μάλλον προσεφύη έπ’ αύτοΰ. Οί νόμοι καί τά ψηφίσματα συνε- 
τάσσοντο είς άμφοτέρας τάς γλώσσας. Τδ ίερατεΐον, ή κυβέρνησες, ή α
στυνομία, τά δικαστήρια, ή διοίκησις άνήκεν έξ ήμισείας είς τούς "Ελ
ληνας, καί είς τούς ιθαγενείς’ δ στρατός συνίστατο έκ μισθοφόρων Ελλήνων 
καί Γαλατών, έκ ληστών Σικελών καί έκ δραπετών δούλων Ρωμαίων.Έν 
’Αλεξανδρείφ, δπου πρδ δύο καί πλέον αιώνων είχον σχηματισθή άνα- 
ρίθμητοι άποικίαι, οί ιθαγενείς, κατοικοϋντες κατά προτίμησιν τήν 
παλαιάν πόλιν, καλουμένην Ρακώτιν, άπετέλουν μόλις τδ τρίτον τού 
δλου πληθυσμού. Οί ’Ιουδαίοι κατοικοϋντες έν ιδιαιτέρά συνοικίφ, ένθα 
είχον τδν έθνάρχην καί τδ Συνέδριον αύτών, ήσαν κατ’άναλογίαν τδ τέ
ταρτον. Άπδ τού Φάρου μέχρι τοϋ Σεραπείου, άπδ τής πόλης τής ,Νε- 
κροπόλεως μέχρι τής Κανωβικής, συνηντώντο τόσοι ξένοι όσοι καί Αιγύ
πτιοι, πλήθος θορυβώδες καί πολυποίκιλον Ελλήνων, ’Ιουδαίων, Σύρών, 
Ίταλιωτών, Αράβων, Ιλλυριών, Περσών, Φοινίκων. Είς τάς οδούς καί 
είς τόν λιμένα έλαλοϋντο πάσαι αί γλώσσα;, είς δέ τούς ναούς έτελούντρ

1 Συνέχ. ΐδ? προηγούμενον φυλλάδιον, 
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θυσίαι πρός πάντας τούς θεούς. Ε’ις τήν Βαβυλώνα εκείνην πασα φυλή 
έκόμιζε τά έαυτής πάθη.Ό πληθυσμός της ’Αλεξάνδρειάς άνερχόμενος εις 
τριακοσίας είκοσι χιλιάδας άνευ τών δούλων ήτο φιλοτάραχος δσον δ τών 
άλλων πόλεων τής Αιγύπτου ήτο ήσυχος καί καρτερικός. Κατά τήν βα
σιλείαν τών τελευταίων Λαγιδών δ αλεξανδρινός ό'χλος ύπεστήριζε τάς 
εν ταΐς άνακτόροις επαναστάσεις έλπίζων νά εύρη ύπο τούς νέους δέσπο
τας πλείονα ελευθερίαν καί όλιγωτέρους φόρους Λ

Πτολεμαίος ΙΑ' δ Αυλητής άπέθανε κατά τον ’Ιούλιον τοϋ έτους 51 
π. X. 2 καταλιπών τέσσαρα τέκνα 3. Διά τής διαθήκης του ώρισεν ώς 
διαδόχους τοϋ θρόνου τήν πρωτότοκον αύτοϋ θυγατέρα Κλεοπάτραν καί 
τδν πρεσβύτερόν του υίδν Πτολεμαίον. Κατά τδ αιγυπτιακόν έ'θος, δ 
αδελφός ωφειλε νά νυμφευθή τήν αδελφήν του. "Οτε δ βασιλεύς άπέθα- 
νεν, ή Κλεοπάτρα ήτο έκκαιδεκαέτις, δ δέ Πτολεμαίος δεκατριέτης 4, Ό 
παιδανωγδς τοϋ νέου Πτολεμαίου ευνούχος Ποθεινός ήτο φελόδοξος.’Εξου
σίαν έχων έπί τοϋ πνεύματος τοϋ νέου ήγεμόνος ήλπιζεν δτι θά έκυβέρνα 
αύτδς τήν Αίγυπτον ύπδ τήν νέαν βασιλείαν. Δέν έβράδυνεν δμως νά πα- 
ρατηρήση δτι ούδ’ αύτδν ούτε τδν μαθητήν του θ’ άφινεν ή Κλεοπάτρα 
νά κυβερνήσωσι τδ κράτος. ’Αγέρωχος καί αύθαίρετος ή Κλεοπάτρα ήτο 
προσέτι έπιτήδειος, ευφυής καί λίαν πεπαιδευμένη. Έλάλει οκτώ ή δέκα 
γλώσσας, έν αίς τήν αιγυπτιακήν, τήν ελληνικήν, τήν λατινικήν, τήν ε
βραϊκήν, τήν άραβικήν, τήν συριακάν 5. Πώς νά ύποτεθή δτι ή γυνή αυτή 
ή τόσον ύπερήφανος καί διά τοσούτων χαρισμάτων πεπροικισμένη θά 
παρητεϊτο τοϋ άνήκοντος αύτή μέρους τής έξουσίας χάριν παιδιού διευ- 
θυνομένου ύφ’ενός ευνούχου ; ’Ή ή Κλεοπάτρα έμελλε ν’ απαλλαγή τοϋ 
άδελφοϋ της, ή άν συγκατετίθετο νά ζήση μετά τοϋ νεαρού βασιλέως, ή- 
θελεν άποκτήση μετ’ ολίγον άπόλυτον έπ’ αύτοϋ κράτος. Αύτή θά ήτο ή 
κεφαλή τής δυαρχίας εκείνης. Ό Ποθεινός τδ ένόησε καί πάσαν κατέβαλε

* Καϊσαρ, De Bello civili, III, 110. Στράβων, ΙΖ', 11.
2 Κικέρων, Ad Fam. V1III, 4.
3 Κατά τον Πορφύρων, Fragm. Histor. Graec. εκδ. Didot, Γ', 723), Πτολεμαίος 

δ Αυλητής έσχεν έξ τέκνα, έξ ών τέσσαρες θυγατέρες, ήτοι ή Κλεοπάτρα -Τρύφαινα, 
ή Βερενίκη, ή Κλεοπάτρα, ή ’Αρσινόη καί δύο υιούς άμφοτέρους καλούμενους Πτο- 
λεμαιους. Έκ τών δύο πρεσβυτέρων θυγατέρων ή πρώτη, Κλεοπάτρα - Τρύφαινα άπε- 
βίωσε κατά τδ έτος 55, ή δέ δεύτερα, Βερενίκη έθανατώθη κατά διαταγήν τοϋ 
πατρός της. Κατά τον Στράβωνα, (ΙΖ', 11) ου τήν μαρτυρίαν αποδέχεται μέν ό 
Champollion (Annales des Lagides, II, 299—304), άποκρούουσι δέ οί πλειστοι 
τών αιγυπτιολόγων, ό Πτολεμαίος έσχε μόνον πέντε τέκνα, έξ ών τρεις θυγατέρες ήτοι 
ή Βερενίκη (ή θανατωθεϊσα), ή Κλεοπάτρα· καί ή ’Αρσινόη.

4 Ή Κλεοπάτρα έγεννήθη το έτος 67, ή ’Αρσινόη τδ 66> Πτολεμαίος ό IB' τδ 
64, Πτολεμαίος δ ΙΓ’ τδ 63, Letronne^ Inscript, II σ. 6§.

5 Πλουτάρχου ΚΖ'.

ΑΣΠΑΣΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΘΕΟΑΩΡΑ

προσπάθειαν δπως καταστρέψγι τήν βασιλίδα. Ήρχισε προκαλών αντιζη
λίας μεταξύ τών ύπουργών καί τών μεγάλων άξιωματικών τοϋ στέμμα
τος, είτα δέ δτε έφθασεν εις τδ έ'πακρον ή διχόνοια έν τή κυβερνήσει 

’ μεταξύ τών οπαδών τοϋ βασιλέως καί τών τής Κλεοπάτρας, έξήγειρε
I κατά τής νεαράς βασιλίσσης τδν λαόν τής ’Αλεξανδρείας. Κατηγορεί
ί τήν Κλεοπάτραν δτι ήθελε νά βασιλεύση μόνη, έ'στω και άν ωφειλε πρδς
| τοϋτο νά έπικαλεσθή τήν ένοπλον έπέμβασιν τών Ρωμαίων. ’Έλεγεν δτι

είχε συλλάβει τδ σχέδιον τοϋτο έν συνεννοήσει μετά τοϋ υίοϋ τοϋ μεγά- 
j λου'Πομπηίου, Γναίου Πομπηΐου, δστις διελθών έξ ’Αλεξάνδρειάς κατά
| τδ έτος 49 έγένετο έραστής της1.
Γ Ή στάσις ήδη έμυκάτο παρά τάς πύλας τών ανακτόρων, ή δέ συνε

νοχή τοϋ Ποθεινού καί τοϋ νεαρού βασιλέως μετά τών αρχηγών τών στα- 
!' σιαστών δέν ήδύνατο νά διαλάθη τήν οξυδέρκειαν τής Κλεοπάτρας.

’Απήλθεν έξ ’Αλεξάνδρειάς συνοδευομένη ύπό ολίγων μόνον πιστών οπα
δών. Άλλ’ ή φυγάς δέν έθεώρει έαυτήν ήττηθεισαν δέν παρητεϊτο τόσον 
εύκόλως τοΰ στέμματος τής Λίγύπτου, δπερ είχεν ήδη φέρει έπί τρία έτη. 
Μετ’ ολίγον έγνώσθη έν ’Αλεξάνδρειά δτι ή Κλεοπάτρα συνήγαγέ στρα- 

1 τον παρά τά μεθόρια τής Αιγύπτου καί τής ’Αραβίας καί ώδευε κατά
τοΰ Πηλουσίου. Ό νέος βασιλεύς συνήθροισε τά στρατεύματά του καί 
προέβη .πρδς ύπάντησιν αύτής 2.

Ό άδελφδς καί ή άδελφή, ό άνήρ καί ή σύζυγος ήσαν ήδη έτοιμοι 
νά πολεμήσωσι πρδς άλλήλους μετά τών στρατών των εις τά πέριξ τοϋ 
Πηλουσίου, δτε δ ένδοξος ήττημένος τών Φαρσάλων ήλθε ζητών άσυλον 
παρά τοΐς Αΐγυπτίοις. Ό Πομπήϊος ήλπιζεν έπί τήν ευγνωμοσύνην τών 
τέκνων Πτολεμαίου τοϋ Αύλητοϋ, διότι καθ’ ύποκίνησιν αύτοϋ πρδ επτά 
έτών δ ανθύπατος τής Συρίας Γαβίνιος είχεν άποκαταστήσει τδν εΐρημέ-· 
νον βασιλέα έπι τοϋ θρόνου του. Άλλα μετά τήν μάχην τών Φαρσάλων 
δ Πομπήϊος ήτο άοπλος καί δ Καϊσαρ πανίσχυρος, οί δέ παρέχοντες συν
δρομήν εις τδν φυγάδα έξ ού ούδέν προσεδόκων έκινδύνευον νά ύποπέσω- 

I σιν εις τήν οργήν τοϋ Καίσαρος. Ό Ποθεινός καί οί λοιποί σύμβουλοι τοϋ
νεαρού βασιλέως ούδαμώς έδίστασαν· έδέχθησαν τδν Πομπήϊον άλλ’ δπως 
τδν δολοφονήσωσιν εύθύς ώς έπάτησε τδ έ'δαφος τής Αιγύπτου. Ή κε
φαλή του ταριχευθεϊσα κατά τδν επιτήδειον εγχώριον τρόπον προσήχθη 
πρδς τδν Καίσαρα, δτε ούτος καταδιώκων τδν Πομπήϊον άπεβιβάσθη 
εις Αλεξάνδρειαν. Ό Καϊσαρ άπέστρεψε τό βλέμμμα άπό τοΰ ειδεχθούς

1 Καϊσαρ, De Bello civili, III, 103, 108 Στράβων ΙΖ', 11, Πλούταρχος, Πομ- 
χηϊος ΠΒ', Καϊσαρ NA', ’ArrtSrioc Κζ', Δίων XLII, 9.

: 2 Καϊσαρ, De Bello civili III, 103, Πλούταρχος, ΙΤομπηιος ΠΒ', Καϊσαρ
f ΝΑ', Δίων MB', οή ’Αππισνός, Β', 84.
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τροπαίου καί σφοδρώς ήλεγξε τον Ποθεινόν καί τον Άχιλλάν 1 διά τό 
έγκλημά των. Άλλά βεβαίως οί δύο εκείνοι αχρείοι <ϊέν έταράχθησαν 
πολύ εκ τών έλέγχων του. Έθεώρουν δτι παρέσχον μεγάλην έκδούλέυ- 
σιν πρός τόν Καίσαρα άπαλλάξαντες αύτόν άπό τοϋ ίσχυροτάτου τών 
εχθρών του, άρκετά δέ καλώς έγίνωσκον την άνθρωπίνην ψυχήν ώστε νά 
έννοώσιν οτι μετά τόν θάνατον τοϋ Πομπη'ίου εύκολον ήτο είς τόν Καϊ- 
σαρα νά δείξη μεγαθυμίαν.

Ό Καισαρ δέν έβράδυνε νά μάθη τάς έριδας τής Κλεοπάτρας καί τοϋ 
Πτολεμαίου, τήν φυγήν τής βασιλίσσης φοβούμενης τήν έξέγερσιν τοϋ 
λαού, τήν έπιζειμένην μάχην μεταξύ τών δύο παρά τό Πηλούσιον συγ
κεντρωμένων στρατών. Ή ρωμαϊκή πολιτική εΐχεν ώς κανόνα τό έπεμ- 
βαίνειν είς τάς εμφυλίους τών Κρατών έριδας. Ή πολιτική αυτή τής 
έπεμβάσεως τοσοϋτον μάλλον έφαίνετο αρμονία είς τόν Καίσαρα προκει- 
μένου περί τής Αίγύπτου, δσον κατά τήν ε’ποχήν τής πρώτης αύτοϋ ύπα- 
τείας Πτολεμαίος, δ Αύλητής έκηρύχθη σύμμαχος τής Ρώμης, έν τή δια
θήκη του δέ δ βασιλεύς αύτός έξώρζιζε τόν ρωμαϊκόν λαόν νά έκτελέση 
τάς τελευταίας του θελήσεις Ρ Άλλά καί έτερος λόγος μή άναφερόμενος 
είς τ’ Απομνημονεύματά του παρεζίνει τόν Καίσαρα ν’ άναμιχθή είς τά 
τής Αίγύπτου. Πιστωτής γενόμενος άντί μικράς δαπάνης τοϋ άποθανόν- 
τος βασιλέως, έπρόζειτο ν’άπαιτήση παρά τών κληρονόμων του τήν πλη
ρωμήν ύπερόγκου ποσοϋ. Τό χρέος άνήρχετο είς έπτά έκατομμύρια καί 
πεντήκ.οντα χιλιάδας σηστερτίους ύπόλοιπον τών τριάκοντα τριών χιλι
άδων ταλάντων, άτινα δ Πτολεμαίος εΐχεν ύποσχεθή νά πληρώση πρός 
τόν Καίσαρα καί τόν Πομπήϊον, άν διά τής προστασίας τών Ρωμαίων 
ήθελεν άνακτήσει τό στέμμα του 3.

Ό Ποθεινός έν τούτοις έφρόνει δτι άρκετά έ'πραξεν ύπέρ τοϋ Καίσαρος 
προσενεγκών αύτφ τήν κεφαλήν τοϋ Πομπηϊου, έβίαζε δέ αύτόν ν’ άπο- 
πλεύση έκ νέου μεταβαίνων δπου τδν έκάλουν ύποθέσεις πολύ σπουδαιό
τερα! δι’αύτον ή δ μεταξύ τοϋ Πτολεμαίου καί τής Κλεοπάτρας πόλεμος, 
είς Πόντον, έ'νθα δ Φαρνάκης κατεδίωκε τόν ύπαρχηγόν αύτοϋ Δομίτιον, 
ή είς Ρώμην, έ'νθα δ Καίλιος έξήγειρε τόν ό'χλον. Είς τάς άπαιτήσεις τοϋ 
Καίσαρος άπήντησεν δτι τό ταμεϊον ήτο κενόν. Είς τάς προτάσεις αύτοϋ 
περί διαιτησίας μεταξύ τών κληρονόμων τοΰ Πτολεμαίου αντείπε παρατη- 
ρήσας οτι δέν προσήκεν είς ξένον ν’ άναμιχθή είς τήν έ'ριδα καί δτι κατά

1 Καϊσαρ, De Bello civili III, 103, 104, 106. Πλούταρχος, Πομ,πτιϊοί ΠΒ'— 
ΠΖ', Καισαρ ΝΓ', Δίων, MB', 3—5, 7—8, Άππιανός, Β', 84 — 86, Λουζανός Ζ', 
στίχ. 736—741.

2 Καϊσαρ, De Bello Civili, III, 407, Δίων MB', 9.
3 Κατοι τήν εποχήν τής πρώτης ύπατείας τ<?ϋ Καίσαρος, έν |τ?ι 59. Πλούταρχος 

^αϊσαρ ΝΔ', Σουετώνιος Καϊσαρ ΝΔ'.

ΑΣΠΑΣΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ 357

τής τοιαύ.της έπεμβάσεως θά έξανίστατο πάσα ή Αίγυπτος. Πρός ύποστή- 
ριξίν τών λόγων του ύπεμίμνησζεν οτι δ λαός τής Αλεξάνδρειάς θεωρών 
τάς προ τοϋ Καίσαρος φερομένας δέσμας τών ράβδων ώς προσβλητιζάς 
είς τό βασιλικόν άξίωμα ήγανάκτει διά τήν έπίδειξιν, δτι καθεκάστην 
συνέβαινον άρχαί στάσεων, δτι κατά πάσαν νύκτα ρωμαίοι στρατιώται 
έδολοφονοϋντο, δτι δ πληθυσμός τής πόλεως ήτο πολυάριθμος, δ δέ στρα
τός τοϋ Καίσαρος (συγκείμενος έκ τριών χιλιάδων καί διακοσίων πεζών 
καί οκτακόσιων ιππέων) ήτο έλάχιστοςί.

Πλήν αί άρνήσεις αύται, αί συμβουλαί, αί σχεδόν άπειλαί ήσαν άν.ί- 
σχυροι άπέναντι τής θελήσεως τοϋ Καίσαρος. Βαρυνθείς τάς παρακλήσεις 
έγένετο επιτακτικός. Διέταξε τόν Ποθεινόν νά προσκαλέση ρητώς έν όνό- 
ματι αύτοϋ τόν Πτολεμαίον καί τήν Κλεοπάτραν δπως άπολύσωσι τούς 
στρατούς των καί προσελθόντες. έκθέσωσι τά τής διαφοράς των ένώπιον 
τοϋ ύπατικοϋ αύτοϋ δικαστηρίου. Ό εύνοϋχος έδέησε νά ύπαζούση, άλλ’ 
ών πανούργος δσον δ Καϊσαρ ήτο ΐσχυρογνώμων,διενοήθη νά χρησιμοποί
ηση τήν έπέμβασιν. ταύτην, ήν πρότερον έφοβεϊτο, πρός έπιτυχίαν των 
σχεδίων του. Πρός τοϋτο διεβίβασε πρός τήν Κλεοπάτραν τήν διαταγήν 
τοϋ Καίσαρος ν’ άπολύση τά στρατεύματα της χωρίς δμως νά εϊπη αύτή 
δτι ,άνεμένετο έν Άλεξανδρειφ, έγραψε δέ πρός τόν Πτολεμαίον νά πορευθή 
πάραυτα πρός τόν Καίσαρα, διατηρών άμα τούς στρατιώτας καί τά δπλα 
αύτοϋ. Ό Ποθεινός ήλπιζε διά τοϋ μέσου τούτου ν’ άπαλλαγή τοϋ στρα
τού τής Κλεοπάτρας καί νά προσελκύση έπί τοϋ νεαρού βασιλέως τήν εύ
νοιαν τοϋ Καίσαρος, άφοϋ μόνος έκ τών δύο κληρονόμων τοϋ Αύλητοϋ 
τών προσκληθέντων ύπό τοϋ ύπάτου δ Πτολεμαίος ύπήκουσέν είς τήν 
πρόσκλησιν. Μετ’ όλίγας ημέρας τφ δντι δ Πτολεμαίος άφίκετο είς Αλε
ξάνδρειαν. Πολλάς καθυπέβαλε πρός τόν Καίσαρα διαβεβαιώσεις φιλίας 
ύποστηριζόμενος δέ ύπό τοϋ ΙΊοθεινοϋ, τοϋ Άχιλλά καί τών λοιπών συμ
βούλων του έξέθηκε τήν ύφισταμένην μεταξύ αύτοϋ καί τής Κλεοπάτρας 
διαφοράν, άποδίδων παν τό άδικον είς ταύτην. Ό Καϊσαρ έν τούτοις δέν 
έπείθετο τόσον εύκόλως. Ό Ποθεινός έπίστευεν δτι ή απουσία τής Κλε
οπάτρας θά παρώργιζε τόν Καίσαρα έναντίον της, άλλ’ δ Καϊσαρ δέν 
ήδύνατο νά παραδεχθή δτι ή νεαρά βασίλισσα έκ περιφρονήσεις παρή- 
κουσε τήν πρόσκλησιν του ϊνα μεταβή είς Αλεξάνδρειαν. Υπέθεσε 
μάλλον δτι μηχανορραφία τις τοϋ Ποθεινού ήμπόδισε τήν έλευσίν της, 
δπως δέ βεβαιωθή έπεμψε κρυφίως άπεσταλμένον είς τήν Κλεοπάτραν, ή- 
τις, καθά έγίνωσκεν, έξηκολούθει νά διαμείνη παρά τό Πηλούσιον 2.

Ή βασίλισσα άνέμενεν άνυπομόνως τάς άγγελίας τοϋ Καίσαρος. Άμα 
τή παραλαβή τοϋ άτελώς διαβιβασθέντος αύτή ύπό τού'Ποθεινού πρω

ί Καϊσαρ, De Bello Civili III, 106. Πλούταρχος Καισαρ ΝΔ', Δίων MB' 34.
? Καϊσαρ, De Bello Civili, III, 107, 108, Πλούταρχος, Καϊσαρ ΝΔ' Δίων Ε'Β'
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του αγγέλματος μετά σπουδής απέλυσε τον στρατόν της. Ή Κλεοπάτρα 
έ'τρεφεν ή^η πλήρη πεποίθησιν προς τόν μέγαν στρατηγόν, δν άπεκάλουν 
« σύζυγον πασών τών γυναικών I». Έν τούτοις συνησθάνετο δτι ώφειλε 
νά ϊ^η τόν Καΐσαρα, ή μάλλον δτι ό Καΐσαρ νά ΐ^η αύτήν άλλ’ αί 
ήμέραι παρήρχοντο και πρόσκλησιν δπως μεταβη ε’ις ’Αλεξάνδρειαν δέν 
έλάμβανεν. Τέλος έ'φθασε καί τό δεύτερον άγγελμα τοϋ Καίσαρος. Ή Κλε
οπάτρα έ'μαθεν δτι δ Καΐσαρ τήν ειχεν ήδη προσκαλέσει, άλλ’ δτι ό Πο
θεινός ειχεν ενεργήσει ούτω πως, ώστε αύτή νά μή τό μάθη. Οί εχθροί 
της, καθά έναργώς έφαίνετο, δέν ήθελον νά λάβη αύτή συνέντευξιν μετά 
τοϋ Καίσαρος, νυν δέ δτε ό δόλος των άπεκαλύπτετο ήθελον μετέλθει 
βίαν. Άναμφιβόλως είχον ήδη προνοήσει καί δώσει τάς περί τούτου όδη-r 
γίας. Μεταβαίνουσα ή Κλεοπάτρα διά ξηράς είς ’Αλεξάνδρειαν θά πέρι- 
έπιπτεν είς χειρας τών προσκόπων τοϋ ύπό τό Πηλούσιον στρατοπεδεύ- 
οντος αιγυπτιακού στρατού- διά θαλάσσης δέ δέν ήθελε διαφύγει τά προ 
τής εισόδου τοϋ λιμένος παραπλέοντα πλοία τοϋ Πτολεμαίου. Καί άν 
άκόμη ήθελε κατορθώσει νά φθάση είς ’Αλεξάνδρειαν έ'τρεχε τόν κίνδυνον 
νά διασπαραχθή ύπό τοϋ όχλου, καθ’ ύποκίνησιν τοϋ Ποθεινού. Καί εν
τός αυτού τού άνακτόρου, έ'νθα δ Καΐσαρ κατφκει ώς φιλοξενούμενος ύπό 
τού Πτολεμαίου, ήτοι μετά τιμητικής φρουράς έξ Αιγυπτίων, ή νεαρά 
γυνή ήδύνατο νά συλληφθή ή νά φονευθή ύπό τών σκοπών.

Ή Κλεοπάτρα παραιτηθεΐσα τής ιδέας νά είσέλθη είς ’Αλεξάνδρειαν 
έν πομπή βασιλική, άπεφάσισε ν’ άναχωρήση ού μόνον μετημφιεσμένη, 
άλλά καί έντός δέματος, Συνοδευομένη παρ’ ενός μόνου άνδρός άφωσιω- 
μένου αύτή, τού Σικελιώτου ’Απολλοδώρου, έπεβιβάσθη έγγύς τού Πη- 
λουσίου έπί λέμβου έχούσης έν μόνον κατάστρωμα, ήτις περί τά μέσα 
τής νυκτός είσήλθεν είς τόν λιμένα τής ’Αλεξάνδρειάς. Τό πλοΐον προσωρ- 
μίσθη παρά τήν αποβάθραν πλησίον μιας τών μικρών θυρών τοϋ άνακτό
ρου. Ή Κλεοπάτρα περιετυλίχθη έντός μεγάλου σάκκου έκ χονδροειδούς 
ύφάσματος διά πολλών χρωμάτων βεβαμμένου, έκ τών χρησιμευόντων είς 
τούς ταξειδιώτας δπως περιελίσσωσι τάς στρωμνάς αύτών καί τά κλινο
σκεπάσματα. Ό ’Απολλόδωρος τήν περιέδεσε διά λωρίδος, ειτα δέ φορ
τωθείς τόν σάκκον έπ’ ωμων, διέβη τήν θύραν τού άνακτόρου, έπορεύθη 
κατ’ εύθεϊαν πρός τά δωμάτια τοΰ Καίσαρος καί άπέθηκεν ένώπιόν του 
τό πολύτιμον φορτίον^.

Ή ’Αφροδίτη άνέδυσε ραδινή έκ τών κόλπων τής θαλάσσης- ή Κλε
οπάτρα ταπεινότερον έξήρχετο έξ ένός σάκκου. Άλλ’ δ Καΐσαρ ούχ ήτ-

1 Omnium mulierum vir. Λόγοι τοϋ Κόυρίωνος άναφερόμενοι ύπδ τοΰ Σουετω- 
νίου εν Καίσαρι, ΝΒ’.

8 Πλούταρχος, Καΐσαρ ΝΑ', Δίων IB’, 34 καϊ Λουκιανός I' στιχ. 59 καϊ έφ. 
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τον συνεκινήθη έκπλαγεις καί κατεθέλχθη έκ τής έμφανίσεωςΉ Κλε
οπάτρα ούσα τότε έν ήλικί^ δέκα έννέα έτών εύρίσκετο έν τή άκμή τής 
παραδόξου καί γοητευτικής καλλονής της. Δίων δ Κάσσιος άποκαλεΐ τήν 
βασιλίδα τής Αίγύπτου « περικαλλεστάτην τών γυναικών ». Ό Πλού
ταρχος δέ μή άρκούμενος είς έν έπίθετον πρός χαρακτηρισμόν αυτής εκ
φράζεται ώς εξής : «Καί γάρ ήν, ώς λέγουσιν, αύτό μέν καθ’ αύτό το 
κάλλος αύτής ού πάνυ δυσπαράβλητον, ούδέ οίον έκπλήζαι τούς ίδόντας, 
άφήν δ’ ειχεν ή συνδιαίτησις άφυκτον, ή τε μορφή μετά τής έν τφ δια- 
λέγεσθαι πιθανότητος καί τού περιθέόντος άμα πως περί τήν δμιλίαν 
ήθους άνέφερέ τι κέντρου.»

Αυτή· εινε ή άληθής είκών. Ή Κλεοπάτρα δέν είχε καλλονήν έ'ξοχον 
έκέκτητο δμως ύπερτάτην γοητείαν. Ό Βίκτωρ Ούγκώ έ'λεγε περί διά
σημου ηθοποιού- « Δέν είναι εύειδής, είναι κάτι χειρότερον. » Τό τοσον 
κακεντρεχές αύτό λόγιον ήδύνατο νά έφαρμοσθή καί έπί τής Κλεοπάτρας. 
Ό Πλούταρχος προστίθησιν, ή δέ μαρτυρία αύτού συμφωνεί μετά τής τού 
Δίωνος, δτι ή Κλεοπάτρα έλάλει διά φωνής μελωδικής, άρρητου γλυκύ- 
τητος, «ηδονή δέ καί φθεγγομένης έπήν τφ ήχφ2». Ή πληροφορία αυτή 
είναι πολύτιμος ύπό ψυχολογικήν έποψιν.

1 Πλούταρχος, Κα~σα,ξ> ΝΒ', Δίων IB', 34 Λουκιανός I' στιχ. 74 καϊ έφ.
2 Πλούταρχος, ’Αντώνιος, ΙΕ', Δίων MB’, 34.
’Εν τή. πλαστική τέχνη καί τή νομισματική πολυάριθμοι εΰρηνται εικόνες τής 

Κλεοπάτρας, ών αί πλεΐσται γνησιώταται. Δεν έπεται δμως έκ τούτου δτι αί γλυ- 
φαί καϊ τά μετάλλια αυτά παρέχουσι σπουδαίαν συνδρομήν πρδς άναπαραστασιν τοϋ 
τύπου τής μορφής τής τελευταίας τών Λαγιδών. Ή Κλεοπάτρα εϊκονίζεται πολλα- 
κίς, δπως καϊ ό υιός αύτής Πτολεμαίος—Καισαρίων, έπί τών αναγλύφων τών εν Δεν
δεράχ ναών, βέβαιον δέ είνε δτι κατά τήν αιγυπτιακήν συνήθειαν οί γλύπται απε- 
πειράθησαν ν’ άποδώσωσιν δμοιότητά τινα είς τήν εικόνα τής Κλεοπάτρας. Άλλα 
έπί τίνων πλαστικών ή ζωγραφικών δεδομένων έβασίσθησαν—διότι ή Κλεοπάτρα βε
βαίως δέν έχρημάτισε προσωπικώς είς αύτούς ώς πρότυπον—καί πώς σήμερον δυνα- 
μεθα είς τά δμοιώματα ταΰτα νά διαχωρίσωμεν τδ φυσικόν άπδ τδ κατά σύνθηκην; 
Ή Κλεοπάτρα εϊκονίζεται ένταΰθα μέν ώς "Αθωρ, περαιτέρω δέ ώς φέρουσα τήν κόμ- 
μωσιν τής ’Ίσιδος- ή κόμη της έχει πλοκάμους, τά στήθη αύτής καϊ οί βραχίονες 
είσι γυμνοί, περιβάλλεται δέ στενήν ποδήρη έσθήτα. ’Έχει τήν ρίνα γρυπήν, τους 
οφθαλμούς μεγάλους, τόν πώγωνα ελαφρώς άνεγηγερμένον- φαίνεται εύειδής. Πλην 
απαιτείται άκρα καλή θέλησις δπως άνευρεθώσιν έντονοι τώ ό'ντί διαφοοαϊ μεταξύ 
τοϋ άποδιδομένου αύτή τύπου καί τοΰ τύπου απειραρίθμων άλλων μορφών θεοτήτων 
ή γυναικών κεχαραγμένων έπί τών τοίχων τών έν Δενδεράχ ναών. Ώς πρδς τδ χα- 
ριεν έκμαγεΐδν τής Κλεοπάτρας, τδ συνήθως εύρισκόμενον είς τά έν Παρισίοις καλ; 
λιτεχνικά εργαστήρια, γνωστόν είνε ότι οφείλεται ή άπόδοσίς του είς φενακισμόν. Το 
άνάγλυφον αύτό, άνακαλυφθέν, νομίζω, κατά τδ 1862, ούδεμίαν έφερεν επιγραφήν. 
Αιγυπτιολόγος τις ήθέλησε χάριν παιδιας νά χαράξη έπ’ αύτοΰ τδ ό'νομα τής Κλεο
πάτρας, έκτοτε δέ πωλείται πανταχοΰ ώς ή γνήσια είκών τής τελευταίας βασιλίσσης 
τής Αίγύπτου.
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Βεβαίως δέ ήτο το έλάχιστον τών θέλγητρων τής σειρήνος τοϋ Νείλου ή 
γοητεία αύτή τής φωνής, δώρον θειον σπανιότατα άπονεμόμενον, αγνή 
και διαπεραστική θωπεία^ ήίονή κατά πάσαν στιγμήν άνανεουμένη.

Η πρώτη αυτή συνεντευξις τοϋ Καίσαρος μετά τής Κλεοπάτρας διήρ- 
κεσε κατα πάσαν πιθανότητα έπί πολύ, παραταθεϊσα κατά τήν νύκτα. 
Το βέβαιον είνε οτι ευθυς κατά τάς πρώτας ώρας τής έπιούσης ήμέρας ό 
Καϊσαρ προσεκάλεσε τον Πτολεμαίον καί είπεν αύτω δτι ωφειλε νά συν
διαλλαγή μετά τής άδελφής του καί νά συμμερισθή μετ’ αύτής τον θρό
νον. Εντός μιας νυκτος, λέγει Δίων ό Κάσσιος, ό Καϊσαρ έγένετο ό συνή-

Εις δεκαπέντε άνέρχονται τά διαφόρου τύπου νομισματόσημα τής Κλεοπάτρας, τά 
ευρισκόμενα είς τδ ήμέτερον νομισματικόν μουσεΐδν, είς τδ Βρεττανικδν καί τδ τής Βι
έννης. ’Εξαιρέσει δύο,περί ών περαιτέρω ποιούμεθα λόγον ιδιαιτέρως, πάντα τά λοι
πά εισι μετρίως κεχαραγμένα, ιδίως τδ κοπέν έν Άντιοχείςι τετράδραχμον. Ούχ ήτ- 
τον ό σοφός φίλος μου κ. Frohner μ’ έπληροφόρησεν δτι είς έν άντίτυπον τοΰ στα- 
τήρος τούτου πωληθέν κατά τδ 1885 καί άνήκον είς τήν συλλογήν τοϋ Καστελλάνη 
ή προτομή τής Κλεοπάτρας έφάνη αύτω εξαίσιας καλλονής. Πολλά έξ αύτών είναι 
αληθείς γελοιογραφίαι. Τδ μόνον άξιον περιγραφής είνε τδ χαλκοϋν, τδ. φέρον επιγρα
φήν : ΚΛβοαάτρα ΒασιΛίδα, έπί τής αντιθέτου δέ ό'ψεως όμοϋ μετά τοΰ γράμματος 
Π αετδν κρατοΰντα κεραυνόν. Τδ παρά τήν όδδν Ρισελιέ μουσεΐον κατέχει ώραϊον 
αυτοΰ αντίτυπου. Ή κεφαλή εμφαίνει γυναίκα ύψηλήν καί ρωμαλέαν. Τδ μέτωπον 
είνε εΰθυ και χαμηλόν άλλως τε αί κυμάνσεις τής κόμης καλύπτουσιν αύτδ κατά τδ 
ήμισυ. Οί οφθαλμοί είνε μεγάλοι καί άπέχοντες τής ρινός, ήτις είνε γρυπή και είς ά- 
κρον μακρά- τδ στόμα είνε ώραϊον, καίπερ μέγα, δ δέ πώγων λίαν άνεγηγερμένος. 
Καίτοι δέ πάντα ταϋτα τά χαρακτηριστικά είνε δπωσοΰν χυδαία καί τραχέα, τδ 
σύνολον έν τούτοις τής φυσιογνωμίας αποπνέει θέλγητρόν τι, όφειλόμενου είς τδ 
κάλλος τώυ οφθαλμών καί είς τήυ έκτακτου χάριν τοΰ στόματος. Άν ή ρίς δέν ήθε- 
λεν είναι τόσον μακρά καί οξεία, ή ίσχυρογνώμων καί φλογερώς λάγνος γυνή, ήν 
απεικονίζει ή προτομή αυτή, ήδύνατο νά θεωρηθή ώραΐα.

Εκ τών δύο νομισματοσήμων, άτινα προηγουμένως άνεφέραμεν ώς προϊόντα έργασίας 
τεχνικωτέρας καί μάλλον έπιμεμελημένης, τδ έν έχαράχθη έν Πάτραις. Ή προτομή 
τής Κλεοπάτρας εν' αύτω προσεγγίζει είς τδν κατά συνθήκην ελληνικόν τύπον. Τδ 
έτερον χαραχθέν έν Κύπρω παρισταί τήν Κλεοπάτραν ώς Άφροδίτην βαστάζουσαν 
είς τάς άγκάλας Έρωτιδέα, δστις θεωρείται ότι είνε ό υιός της Πτολεμαίος Καισα- 
ριων. Άλλα κατά τδν Φεαρδάν, δστις δμως διαφωνεί ώς πρδς τοϋτο πρδς τδν Μιοννέ 
καί τον Φ. Λενορμάν, τδ νομισματόσημον δέον ν’άποδοθή ούχί είς τήν τελευταίαν Κλεο
πάτραν, αλλ’ είς τήν Κλεοπάτραν σύζυγον Αλεξάνδρου τοΰ Β' ή είς τήν Κλεοπά
τραν—Τρύφαιναν (Monnajes des rois d’Egypte I, 101). "Οπως δήποτε δ τύπος τής 
Κλεοπάτρας εις τα δύο ταϋτα μετάλλια διαφέρει καθ’ δλοκληρίαν τοΰ κεχαραγμένου 
επι τών δεκατριών άλλων, δν διακρίνει ή τραχύτης τών χαρα κτηριστικών καί τδ υπερ
βολικόν μήκος τής ρινός.

Γνωστόν είνε το ρητόν τοΰ Πασκάλ : «Άν ή ρίς τής Κλεοπάτρας ήθελεν είναι 
σιμωτέρα, ή δψις πάσα τής γής θά είχε μεταβληθή». Ό Πασκάλ δέν ήτο νομι- 
σματολόγος, άλλως θά έγραφεν : «Άν ή ρίς τής Κλεοπάτρας ήθελεν είναι μακρο-
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γορος έκείνης ής προ μικρού. έθεώρει εαυτόν δικαστήν 1. *0 Πτολεμαίος 
άνθίστατο εις. τάς ήκιστα ύποκρυπτομένας διαταγάς τοϋ υπάτου· άλλ’ 
οτε ή Κλεοπάτρα είσήχθη, δ νεαρός ..βασιλεύς έξαλλος έκ τής οργής έ'ρ- 
ριψε το διάδημά του παρά τούς πόδας τοϋ Καίσαρος καί έξήλθε τοϋ άνα. 
κτόρου κραυγάζων « Προδοσία! προδοσία! είς τά δπλα ! » Ό. λαός συν
αθροίζεται άκούων τήν φωνήν του καί βαδίζει κατά τοϋ ανακτόρου. Ό 
Καϊσαρ μή έχων έπαρκεϊς δυνάμεις, διότι μόλις κατόρθωσε νά συγκεν- 
τοώση ούλαμούς τινας στρατιωτών, άνήλθεν εις ένα τών έξωστών καί μα- 
κρόθεν έδημηγόρησε προς το πλήθος, κατόρθωσε δέ νά καταπραΰνη αύτό 
ύποσχεθείς νά πράξη παν δ,τι ήθελον οί Αιγύπτιοι. Ταυτοχρόνως οί στρα- 
τιώταί του καταφθάσαντες έκ τοϋ στρατοπέδου περικυκλόϋσι τον νέον 
Πτολεμαίον, τον άπομονοϋσιν έκ τών οπαδών του καί μετά παντοειδών 
ένδείξεων σεβασμού τον άναγκάζουσιν έκόντα άκοντα νά εΐσέλθη έκ νέου 
είς το άνάκτορον, δπου θά μείνη χρησιμεύων ώς δμηρος εις τον Καίσαρα 2.

Τήν επαύριον δ λαός συνεκλήθη είς τήν δημόσιον πλατείαν. Ό Καϊ
σαρ συνοδευόμενος ύπό τοϋ Πτολεμαίου καί τής Κλεοπάτρας έπορεύθη αυ-, 
τόσε έν, μεγάλη πομπή φρουρούμενος ύπό τών ραβδούχων του. Άπαντες 
οί Ρωμαίοι ήσαν έ'νοπλοι έτοιμοι νά καταστείλωσι πάσαν απόπειραν στά
σεως.Ό Καϊσαρ άνέγνω γεγωνυίιγ τή φωνή τήν διαθήκην Πτολεμαίου τοϋ 
Αύλητοΰ έδήλωσε δέ μετ’ έπισημότητος έν όνόματι τοϋ ρωμαϊκού λαού 
δτι έμελλε νά καταστήση σεβαστάς τάς τελευταίας θελήσεις τού άπΟ- 
θανόντος βασιλέως. ’Επομένως τά δύο πρεσβύτερα τέκνα του ώφειλον νά 
συμβασιλεύσωσιν είς Αίγυπτον. Είς δέ τά δυο άλλα τέκνα τοϋ βασιλέως 
δ Καϊσαρ έδωρεϊτο τήν νήσον Κύπρον καί άπένεμεν αύτοΐς τήν.βασιλικήν 
αξίαν.

Ή σκηνή αύτη ένεποίησεν αϊσθησιν εις τούς ’Αλεξανδρινούς,. ’Εν του- 
τοις όμως δ Καϊσαρ φοβούμενος έξέγερσιν προσεκάλεσε μετά σπουδής είς 
’Αλεξάνδρειαν τάς νέας λεγεώνας, άς είχε σχηματίσει έν τή Μικρή Άσίφ 
διά τών λειψάνων τών λεγεώνο>ν τού Πομπηΐου, Άλλά πολύ πριν η φθα- 
σωσιν αί έπικουρίαι αυται, δ παρά το Πηλούσιον αιγυπτιακός στρατός 
κατά διαταγάς πεμφθείσας κρυφίως ύπό τού Ποθεινού είσήλθεν εις την 
πόλιν δπως καταδιώξη τούς Ρωμαίους.Ταυτοχρονως η μικρότερα αδελφή 
τής Κλεοπάτρας ’Αρσινόη έδραπέτευσεν έκ τού άνακτόρου τή συνδρομή 
τού εύνούχου Γανυμήδους, έν έλλείψεε δε τού Πτολεμαίου, οστις διετε- 
λει αιχμάλωτος τού Καίσαρος, έπευφημήθη ώς θυγάτηρ τών Λαγιδών 
ύπό τού στρατού καί τού λαού. Ό στρατός ούτος διοικουμενος υπο τοΰ 
Άχιλλά συνεποσούτο είς δεκαοκτώ χιλιάδας πεζών και δισχιλιους ιππείς

1 « Ής γάρ δικαστής πρότερον ήξιοΰτο είναι, τότε ταύτη συνεδίκει. «Δίων MB' 
35· Πλούταρχος, Καϊσαρ ΝΕ', Λουκιανός Γ, στιχ. 74 και εφ.

2 Δίων MB', 35. Καϊσαρ, De Bello Civili, Γ', 107—108.
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ό δέ πληθυσμός της 'Αλεξάνδρειάς συνετάσσετο μετ’άύτοϋ κατά τών ξένων.
Ό Καΐσαρ ειχεν ύφ’ αύτόν μόλις τετρακισχιλίους άνδρας καί τά πλη

ρώματα τών τριήρων αύτοΰ. "Ωστε διέτρεχε μέγαν κίνδυνον. Κατέχων 
μετά της δράκος ταύτης τών άνδρών τά άνάκτορα τον Βρουχείου έπο- 
λιορκεϊτο έκ της πόλεως ύπό τών στρατιωτών τοϋ Άχιλλά και ύπό τοϋ 
δπλισθέντος ό'χλου, δ δέ στόλος του δστις ήτο ήνκυροβολημένος έντός τοϋ 
Μεγάλου Αιμένος διετέλει ώσεί αιχμάλωτος, άφοϋ δ έχθρός κατείχε τά 
δύο στόμια τοϋ Ταύρου καί τοϋ Έπτασταδίου. Έφοβεϊτο μάλιστα μή 
δ άκίνητος αυτός στόλος περιπέση εις χεϊρας τών ’Αλεξανδρινών, οΐτινες 
δι’ αύτοΰ θά παρημπόδιζον τήν διά θαλάσσης μεταφοράν πάσης επικου
ρίας καί τήν έπισίτισιν. Ό Καΐσαρ άπεσόβησε τόν πρώτον τούτον κίνδυ
νον πυρπολήσας τά πλοϊά του, ή δέ ουρανομήκης αυτή πυρκαϊά μετε- 
δόθη εις τήν παραλίαν καί άπετεφρωσε πολυαρίθμους οικίας καί κτίρια, 
σύν τοϊς άλλοις δέ τόν Ναύσταθμον, τήν Βιβλιοθήκην καί τόν Σιτοβο
λώνα. Έξαφθέντες οί Αιγύπτιοι ώρμησαν είς έφοδον, άλλ’ οί στρατιώται 
τών λεγεώνων,δεξιοί όχυρωματοποιοί οσον καί άτρόμητοι μαχηταί, είχον 
μεταβάλει τό Βρούχειον είς άπόρθητον ώχυρωμένον στρατόπεδον. Παν- 
ταχοϋ ήγείροντο προχώματα, χαρακώματα, φραγμοί έκ πασσάλων. Τό 
θέατρον είχε καταστή άκρόπολις. Οί Ρωμαίοι άντέκρουσαν είκοσάκις τάς 
εφόδους χωρίς ν’ άπολέσωσιν ούδέ σπιθαμήν γής. Ό Καΐσαρ*μάλιστά κα- 
τώρθωσε νά κυριεύση τήν νήσον Φάρον, τήν δεσπόζουσαν τής εισόδου τοϋ 
Μεγάλου Λιμένος Ρ

Οι Αιγύπτιοι ένόμισαν δτι ήδύναντο νά νικήσωσιν άν αντί μιας γυναι- 
κός, τής ’Αρσινόης, ήθελον έχει ώς άρχηγόν τόν Πτολεμαίον. Έμήνυσαν 
λοιπόν πρός τόν Καίσαρα δτι έπολέμουν κατ’ αύτοΰ διά μόνον τόν λόγον 
δτι έκράτει αιχμάλωτον τόν έαυτών βασιλέα καί δτι εύθύς ώς ήθελε τόν 
απολύσει, θά έ'παυον καί αύτοί τάς έχθροπραξίας.Ό Καΐσαρ γινώσκων τό 
εύμετάβολον τοϋ χαρακτήρος τών ’Αλεξανδρινών έπείσθη καί άπηλευθέ- 
ρωσε τόν Πτολεμαίον. Τόν σύμβουλον δμως αύτοΰ Ποθεινόν δ Καΐσαρ, 
συλλαβών γράμματα αύτοΰ πρός τόν Άχιλλάν, έθανάτωσεν. Εύθύς ώς 
έ'φθασεν δ Πτολεμαίος είς τόν αιγυπτιακόν στρατόν καί δ πόλεμος άντί 
νά παύση έπανελήφθη σφοδρότερον. Πλήν ταυτοχρόνως άφίκετο διά θα
λάσσης είς τδν Καίσαρα ή πρώτη επικουρία, ή λζ' λεγεών. Ό πόλεμος 
διεξήγετο άνευ άποτελέσματος μέχρι τών αρχών τοΰ έ'αρος τοϋ έτους 47. 
Έγνώσθη τότε δτι τδ Πηλούσιον έκυριεύθη έξ εφόδου ύπό στρατού βα- 
δίζοντος δπως άπαλλάξη τδ Καίσαρα. Ό στρατός ούτος ήτο σώμα επι
κουρικόν δπερ δ έκ Περγάμου Μιθριδάτης ήγεν έκ Συρίας. Οί Αιγύπτιοι 
φοβηθέντες μήπως εύρεθώσιν έν τφ μέσφ δύο έχθρικών δυνάμεων ήθε-

1 Καΐσαρ, De Bello Qivili, III, 107—112· Πλούταοχος, Καΐσαρ ΝΕ', Δίων MB' 
35-40.

λον άναμείνει τδν Μιθριδάτην έντός τής ’Αλεξάνδρειάς, έβάδισαν πρδς 
ύπάντησίν του. Ή πρώτη μάχη συνεκροτήθη παρά τήν Μέμφιν, τδ απο
τέλεσμα δέ αύτής ύπήρξεν αμφίβολον. ’Αλλά μετά τινας ήμέρας δ Καΐ
σαρ, δστις ειχεν έπίσης έξέλθει τής ’Αλεξάνδρειάς, συνηνώθη μετά τοϋ 
ύπδ τδν Μιθριδάτην σώματος. Συνεκροτήθη καί δευτέρα μάχη, καθ’ ήν 
οί Αιγύπτιοι διεσπάσθησαν και κατεκόπησαν, δ δέ βασιλεύς Πτολεμαίος 
έπνίγη είς τδν Νείλον. Μετά τήν νίκην δ Καΐσαρ είσήλθε πάλιν έπί κε
φαλής τών στρατευμάτων του είς τήν ύποταγεΐσαν ’Αλεξάνδρειαν.Ό φι- 
λοτάραχος ό'χλος τής μεγαλοπόλεως συνειδώς νυν τό βάρος τής ρωμαϊκής 
σπάθης ύπεδέχθη τδν ύπατον δι’ έπευφημιώνΐ.

Ούτως έ'ληξεν δ έν Άλεξανδρείφ πόλεμος, δστις μάλλον έπρεπε ν’ άπο- 
κληθή. πώ/εχεος· της Κλεοπάτρας, άφοΰ τδν πόλεμον τούτον τδν ανωφελή 
είς τήν δόξαν τού τού Καίσαρος, τδν έπιβλαβή είς τά συμφέροντα 
αύτού καί άδιάφορον διά τήν πατρίδα του, είς δν ολίγου δεϊν ν’ άπολέση 
τήν ζωήν καί τήν δόξαν του, έπεχείρησε χάριν τού πρός τήν Κλεοπά

τραν έρωτός του2.
(Έπεται συνέχεια)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΝΣΣΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 1890

Ή έν Τεργέστη κοινότης τών ορθοδόξων Ελλήνων άπέστειλεν έγγρα
φον πρός τόν Σύλλογον έν ω άναφέρεται δτι «επειδή δ Σύλλογος έγένετο 
ποικιλοτρόπως ώφέλιμος είς τά ελληνικά γράμματα καί είς τήν ελληνικήν 
καλλιτεχνίαν καί έκπαίδευσιν ΐδρύσας πρδς τοϊς άλλοις έν Άθήναις καί 
αλλαχού τής 'Ελλάδος σχολάς τών απόρων παίδων, τδ Συμβούλων τής 
κοινότητος ε'ν τή συνεδριάσει αύτού τής 18 ’Ιουνίου τή προτάσει τής 
επιτροπής τού Οίκονομείου κληροδοτήματος έ'γνω νά άπονείμη τφ Συλ
λόγφ τό έκ δύο χιλιάδων χρυσών φράγκων βραβεΐον τοϋ Οίκονομείου 

κληροδοτήματος.»
Ό εθνικός εύεργέτης κ. Κ. Ζάππας άπέστειλε πρός τδν πρόεδρον τού 

Συλλόγου τήν εξής έπιστολήν. :

1 Τρτιος, De Bello Alexand. Πλούταρχος, Καΐσαρ ΝΕ', Δίων MB', 41—43.
2 «,... Τή Κλεοπάτρα ήςπερ ένεκα καϊ έπεπολεμήκει....» Δίων Κάσσιος MB' 44
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Βροσθένιον 2]14 ’Ιουνίου 1890.

ΐίρος τον ΦιΛοΛογικδν ΣνΛΛ,ογον Παρνασσδν
Εις ’Αθήνας.

Κύριε Πρόεδρε,
Άναγινοόσκων. χθες τό άπό 22 λήξαντος φύλλον της «Άκροπόλεως» 

εΐδόν τι εύχάριστον καί συγκινητικόν μάλλον είς την Ύμετέραν Σχολήν 
τών άπορων Παίδων, έν γ διεκρίθη, ώς γράφει πρός βράβευσιν νέος τις. 
όνόματι Απόστολος Λεβέντης- καί πράγματι έπιτυχέστατον είς την περί- 
στασιν τό όνομά του, καθότι Λεβέντης τό όνομα, Λεβέντης καί εύγενής 
έφάνη είς την πράξίν του άφήσας πρός όφελος αύτής ταύτης της Σχολής 
τό πεντηκοντάδραχμον γέρας του, διά της οποίας πράξεως του είς μίαν 
τοιαύτην τρυφεράν ηλικίαν δέν δεικνύει άλλο παρά αίσθημα εύγενές, γεν- 
ναΐον καί πατριωτισμού. Πτωχός καί άπροστάτευτος μη έχων πού την 
κεφαλήν κλϊναι είμη διά τοΰ κοφίνου, ώς λέγει καί ή «Άκρόπολις» πε
ριφερόμενος πρός έξοικονόμησιν πόρου ζωής, διά νά άπολαύσγι τάς πεν- 
τήκοντα δραχμάς, αί δποϊαι τώ έδόθησαν, οφείλει δύο μήνας νά τρέχη 
ίνα κερδησγι τόσας- καί όμως βλέπει τις είς την τρυφεράν καρδίαν του 
προτίμησιν νά ύποφέρη, μόνον καί μόνον έκ πόθου νά δείξη την εύγνωμο- 
σύνην του πρός την Σχολήν παρά τής όποιας εύηργετήθη- έννοεΐται δέ οτι 
δίκαιον είναι τοιαύτα αισθήματα νέων νά ένθαρρύνωνται,,διότι τό θάρ
ρος έτι μάλλον ένισχύει τά καλά αισθήματα καί μάλιστα καθώς άπειρα 
παραδείγματα έχομεν ότι πάντοτε έκ τών νέων έκείνων οί όποιοι στερού
μενοι καί στενοχωρούμενοι άνετράφησαν έξήλθον οΐ καλλίτεροι, ήθικώ- 
τεροι καί πολλώ ανώτεροι τών πλουσιοπαρόχως άνατραφέντων. Έθεώ- 
ρησα λοιπόν δίκαιον πρός μικράν ένθάρρυνσιν τού νέου Λεβέντη νά τφ 
προσφέρω δραχμάς πεντακοσίας (άρθ. 500), τάς όποιας έπιτρέψατέ με 
νά σάς έπιβαρύνω, κύριε Πρόεδρε, διά τής παρακλήσεώς μου καί διά τής 
συνημμένης πρός τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν έπιταγής έπ’ όνόματι σας νά τώ 
δώσητε έκ μέρους μου.

Δέξασθε, κύριε Πρόεδρε, τήν διαβεβαίωσιν τών αισθημάτων τής πρός 
υμάς τιμής καί ύπολήψεώς μου μεθ’ ών διατελώ.

Πρόθυμος ΚΩΝΣΤ. ΖΑΠΠΑΣ

Τό ποσόν τούτο έμετρήθη τφ μαθητή Άποστόλφ Λεβέντη.
Ό κ. Έ. Κ. Άχιλλόπουλος άποβλέπων είς τόν σκοπόν τού Συλλόγου 

άπεστειλε τώ προέδρφ δρ, 1000. Όμοίως-φρ. 500 ό έν ΠετρουπόλίΫ 
κ. Δημ. ΓΙετροκόκκινος δι’ έαυτόν καί τόν αδελφόν του κ. ’Αλέξανδρον.

Όμοίως δ έν Μασσαλίφ ελλόγιμος αρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Ζιγα- 
βηνός, άπεστειλε συνδρομήν έκ φράγκων 50 καί τό ύπ’ αύτού έκδιδόμε- 
νον έκκλησιαστικόν περιοδικόν δ έξηγητής τών άγιων Γραφών. r


