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α'.
^ΒίΠΤΑ μεγάλα; έπαναστάσεις αριθμεί ό ελλη

νισμός κατά τδ μεσολαβούν άπδ τής άλώσέως 
της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τής άναγεννήσεω; 
τοϋ 1821 τετρααιώνιον διάστημα. ’Επισημο- 
τέρα δμως πασών τών άλλων ύπήοζεν ή περί τά 
τέλη τής ΙΖ* έκατονταε ιηρίδος ύπδ τών ‘Ενετών 
μεν ύποκινηθεϊσα, άλλά διά της στιβαράς χειρδς 
τών τέως άμεριμνούντων άρματωλών αισίως διε- 
ξαχθεϊσα.

Καθ’ ήν έποχήν έ^ραβδίζοντο έν Κωνσταντι- 
νουπόλει ή άπέθνησκον είς τάς φύλακας οι άπε* 
σταλμένοι τών ευρωπαϊκών δυνάμεων, καί ό ύπδ 
τών αλλεπαλλήλων νικών έξαρθείς φανατισμός 
τών Τούρκών άπηγόρευε τήν κτίσιν εκκλησιών, 
πεφοβισμένη δε ή Ευρώπη έκολάκευεν έςευτελι- 
στικώτατα, χάριν ειρήνης, τδν είς τδ άπόγειον 
τής ισχύος του κολοσσόν της ’Ανατολής, δτε η 
άμοιρος Κρήτη μετά είκοσιπενταετη λυσσώδη πό
λεμον παρεδίδετο είς τδ πύρ καί τδν σίδηρον τοϋ 
νικητοϋ, ή δέ τέως υπερήφανος ‘Ενετία, πιεζο- 

μένη ύπδ τής σιδηράς τοϋ νικητοϋ θελήσεως ένέ- 
διδεν είς τήν άφαίρεσιν τών έπισημοτέρων έν Δαλ- 
ματίο: κτήσεων της, δτε γελοιογραφικώς έζεικο- 
νίζετο ή Ευρώπη έπί τη; πρώρας τών νικηφόρων 
στόλων, καί ή Βιέννη δεύτερον έπολιορκεϊτο, τότε 
δράξ άσημων πολεμιστών κατεσύντριψΐν έν μιά 
στιγμή τά σμήνη τής τρομεράς καί άκμαζούση; 
αύτοκρατορίας, καί η Ελλάς, άπδ τήν Ακροκε- 
ραυνίαν μέχρι τοϋ Ταινάρου έπί τριάκοντα σχεδόν 
έτη, άνέπνευσεν άνέτως τήν ζείδωρου τή; ελευθε
ρίας αύραν.

Τήν έπανάστασιν έκείνην σύσσωμο; ό άρματω- 
λισμος ύπεστήριςε καί άπδ τής ώρας ταύτης 
επίσημον πρδς τους κατακτητάς ποιήσας διαζύ- 
γιον, κατεσκήνωσεν είς τά όρη. Εκτοτε μέγα 
χάσμα ήγέρθη έν μέσω τού φοβερού έκείνου μετ
αιχμίου. Ενθεν μέν έκυμάτιζεν άγερώχως ή έρυ- 
θρά ήμισέληνος ύπερασπιζομένη ύπδ μαχαφών 
αίματοβαφών, πέραν δέ ήκτονοβόλει, άνευ οΰδε- 
μιας άγριας έπιδείξεως ό Σταυρός, φαεινό; καί 
υπερκόσμιος, ευλογών τήν έν τώ σκότει άκονι- 
ζομένην ‘Ελληνικήν ρομφαίαν’ ένθεν μέν έξήστρα- 
πτεν ό άκινάκη; τοϋ δημίου, πέραν δ’ έβρόντα 
τδ φιλελεύθερον τοϋ κλέπτου πυροβόλον. Τδ μέγα 
έκεΐνο χάσμα μόνον χείμα^οι αΐματο; καί στι
βάδες πτωμάτων ήδύναντο 'ίνα πληρώσωσιν’ όσά- 
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κι; έγίνετο άπόπειρα, δι’ ένδς άσματος νέοι ομη- 
ρίδαι διεσάλπιζον τήν νίκην τοϋ άρματωλοϋ.

‘Π στιγμιαία έκείνη άναγέννησις τής ελληνικής 
φυλής, διά τής αίσχρας τών ‘Ενετών προδοσίας, 
έπνίγη μέν έντδς ποταμών αιμάτων, άλλ είς τον 
‘Ελληνισμόν λαμπροτέραν προσεκτήσατο αιγλην. 
‘θ άρματωλδς δέν ήτο πλέον μίσθιος χωροφύλαξ 
τοϋ ζατακτητοΰ, οί δέ έκπατρισθέντες Ελληνες 
έγνωστοποίησαν είς τήν Εύρώπην, δτι δέν άπέ- 
Οανεν ή ‘Ελλάς. Οί περιήγηταί δέν έθαύμαζον 
πλέον τά ύπδ έκφυλισθέντων δούλων πατούμενα 
ίερά τής άρχαιότητος μνημεία, άλλ έκπληκτο; 
παρετήρουν διηνεκή καθ’ άπασαν τήν ‘Ελλάδα 

επαναστατικόν οργασμόν.

Β. 

£ΙΙ Ενετική δημοκρατία βλέπουσά τήν έπικει- 
μένην πτώσιν τής Κρήτης διά τήν έκεϊ συγκέν- 
τοωσιν πασών τών δυνάμεων τής Τουρκίας, καί 
ϊν’ άλλαχόσε περισπάση τήν προσοχήν τών πολι
ορκητών, έστρεψε τά βλέμματά της πρδς τήν 
‘Ελλάδα, έπί τοΰ τραχήλου τής όποιας βαρύ
τερου έπίεζεν ό μουσουλμανικός ζυγό;- ώς προσ- 
φορώτερον δέ κέντρου ένεογείας έξελέζατο κατά 
πρώτου τήυ Μάνην, ήτις διετήρε; εΐύος άγριας 
ανεξαρτησίας, ούδέποτε είς τδν καταχτητήν ύπο- 
χύψκσα. (I)

Ο: Μανιάται διεγερθέντες ύπδ τών ‘Ενετών 
πειρατικός διέτρεχον τάς Οαλάσσας διαρπάζοντες 
καί φονεύοντες τά τουρκικά πλοία καί πληρώματα, 
‘ίΐ δέ χώρα αύτών, ένεκα τούτου, έπεκαλεϊτο 

’/l.lyfytor. Είς τοιαύτην μάλιστα έφθασαν 
τόλμην, ώστε περί τά τέλη τοΰ 1667 νύκτωρ 
είσέδυσαν μεταξύ τοΰ πολιορκοϋντος τήν Κρήτην 
οθωμανικού στόλου, πυρπολούντε; καί διαοπά- 
ζοντες, ύπδ αύτάς τά; κανονοστοιχία; τοϋ μεγά
λου βιζίρου, δστις προηγουμένως συλλαβών τινας 
έκ τούτων άνεσκολόπισεν. ‘θ Αχμέτ Κιουπρου 
λής ϊν’ άπαλλαγή τοιούτων έπιφόβων εχθρών, 
προσέφερεν αύτοϊς διπλοϋν μισθόν άφ δ,τι έπλη- 
οόνοντο οί έν πολέμω στρατιώται. Αλλ’ ο; Μα
νιάται, άγεοώχως άπορρίψαντες τάς προτάσεις

(I) Μόλις οί Τούρκοι μετά πολλά; προσπάθειας, κατόρ
θωσαν iv hi·. 1570 ϊν’ άνεγ-ίρωσιν έπί των έρυμνών 
•κείνων βράχων φρούριον, πρό; άπλήν ένδειςιν της κατο
χής, S-ερ μετ’ ού πολύ δ υπδ τδν Μάρκον Κιρίνην ‘Ενε- 
τικός στόλος σοοην χατε'στρεψε (Paruta, StOria, della 
guerradi Cipro, σελ. 78.-9

του, έξηκολούθησαν ούχ ήττον τάς πειρατικά; 
έκδρομάς των. Εμπλεω; θυμού διά τήν αυθάδειαν 
δ Κιουπρουλής διέταξε τδν Χασάν-Μπαμπάν, 
περίφημου πειρατήν, και τδν καλλίτερου ναυτικόν 
τή; Τουρκία;, ϊνα μεταβάς εΐ; τά παράλια τής 
Μάνης φέρη αυτούς είς υποταγήν, ‘θ Χασάν- 
Μπαμπάς ένεφανίσθη μετά καλώ; εξαρτημένου 
στολίσκου εις τδν λακωνικόν κόλπον, καί ύψω
σα; λευκήν σημαίαν τοΐ; προέτεινεν άμνηστείαν 
έπί τή παραδόσει όμηρων. Οι Μανιάται άντί ά- 
παντήσεως τώ έστειλαν χάλαζαν σφαιρών, καί 
δι’ αποστόλων προσεκάλουν τους κατοίκους είς 
γενικήν συνέλευσιν, ής έδρα ώρίζετο ή ’Ανδραβίδα 
ή αί Κυτριαί. Τά γυναικόπεδα, διά πάν ενδεχό
μενον, διετάχθησαν ϊνα ζαταφύγωσιν εΐ; τά ορη. 
’Αλλ’ ενώ άνερρυχώντο αί γυναίκες τά φρικαλέα 
εκείνα όψη, φέρουσαι έπί τών ώμων τά πενιχρά 
των έπιπλα, καί όδηγοΰσαι τά ποίμνια τών αι
γών, νεανίσκο; στελλόμ.ενος έκ μέρους τοϋ άνδρδς, 
ήρώτησε μίαν έξ αύτών βυζάνουσαν βρέφος πρδ 
τριών ημερών τεχθέν, πού είχε θέσει τήν σπάθην 
καί τδ τουφέζιον, κατά τήν ώραν τή; κατεσπευσ
μένη; άναχωρήσεώς τη;. ‘Η γενναία Σπαρτιάτες, 
έκ τοΰ επισήμου οίκου τών Γεοακαρών καταγο- 
μένη, άπεκρίθη όργίλως: « Είπε εί; τδν άνδρα 
» μου νά έλθη γλήγοοα νά φυλάξη τήν γίδα, και 
η νά κράτηση τδ παιδί, καί έγώ πηγαίνω νά ευρώ 
» τά όπλα του, και Οά τά μεταχειρ.σθώ καλλί- 
» τέρα άπδ αύτόν. » Καί παρατούσα τδ βρέφος 
εί; τινα όπισθεν βαδίζουσαν γραίαν εδραμε πρδς 
τήν παραλίαν- τδ παράδειγμα αύτής έμιμήθησαν 
καί αί άλλα; συμφυγάδες, αϊτινε; έτέθησαν έπί 
κεφαλής τών έξ ’Ανδραβίδας καί Κυτριών έρχομέ- 
νων ποδς τδ παράλιον πολεμιστών, καθ ήν στιγ
μήν δ Χασάν-Ππαμπάς ήτοιμάζετο πρδς άπό- 
βασιν. Αί μέχρις ούρανοΰ άπειλητικαϊ φωναί τών 
γυναικών, καί οί άγριοι άλλαλαγμοί τών άνδρών, 
ήνάγκαταν τδν Χασάν ϊνα μή διακινδυνεύσω, τήν 
άπόβασιν. Καί τήν νύκτα δέκα Μανιάται ριφθέν- 
τες είς τήν θάλασσαν έκοψαν τά; κάλου; τών 
αγκυρών τοΰ στολίσκου, έξ ού δύο πλοία ρι- 
φθέντα έπί τών βράχων συιετρίβησαν, καί διηρ- 
πάγησαν ύπδ τών Μανιατών, οϊτινες καί πολ
λούς Τούρκους ήχμαλ.ώτισαν. Μόλις δέ ό Χασάν- 
Μπαμπά; αίσχρώς φεύγων ήδυνήθη ϊνα σωθή έπί 
ένδς καί υ.όνου πλοίου. (I )

(1) Guillotine, Alhenes Anciennes. — Spon, Vo

yage.

‘il τοιαύτη ανέλπιστος ύπεροχή τών Μανια
τών κατ’ άνδρδς θεωρουμένου ώς ή ψυχή τοΰ 
τουρκικού στόλου, τολμ-ηροτέρους κατέστησεν 
αυτούς, μανιωδέστερον έξακολουθήσαντα; τδν 
πόλεμον κατά τών έν Κρήτη Τούρκων άδημονούν- 
των περί τού πρακτέου.

‘θ μέγας βιζίρης Κιουπρουλής μή θεωρών τήν 
έπι/είρησιν άξίαν τής διακινδυνεύσεως τής μεγά
λης φήμης του κατέφυγεν είς στρατήγημα. ‘Η 
πατροπαράδοτο; διαίρεσι; έλυμαίνετο καί έν 
Μάνη, έν ή μανιωδώ; έπάλαιον περί πρωτείων α> 
δύο ίσχυραί φατρία·, τών Στεφανοπούλ.ων καί 
’ΐατραίων. Εις έκ τής οικογένειας τών Κοσμάδων 
Λιβέριο; Γερακάρης, ειχεν άρραβωνισθή τήν θυ
γατέρα τοϋ Γιακουμή Ιατρού τής οποίας τήν 
χεϊρα προεζήτει ό Μιχάλης Λεμηθάκης έκ τής 
άντιπάλου φατρίας τών Στεφανοπούλων, δστις, 
μετά τδν αρραβώνα, ληστρικό; έπελθών τήν ήρ- 
πασεν. 'Εντεύθεν προήλθον μάχαι καί φόνοι με
ταξύ τών δύο μερίδων (1).

‘Ο Λιβέριος Γερακάρης, γνωστότερος ύπδ τδ 
υποκοριστικόν Λιμπεφάχης, νεανίας ειχεν ύπηρε- 
τήσει, ώ; κωπηλάτης, είς τδν ένετικδν στόλον- 
έπειτα δέ ναυτικός γενόμενος ήγόρασεν §ν πλοϊον 
καί κατέστη εί; τών τρομεοωτέρων πειρατών (2). 
Μετά τήν έπισυμβάσαν αύτώ προσβολήν έξηκο- 
λούθησε τδ πειρατικόν στάδιον, καί έν μια τών 
επιδρομών συλληφθεί; ύπό τών Τούρκων, μετ’ 
άλλων συμπατριωτών του, δέσμιος έφυλάσσετο είς 
τά κάτεργα.

Τδν Λιμπεράκην τούτον άπεφάσισεν ό μέγας 
βεζύρης ϊνα μεταχειρισθή ώς όργανον πρδς ύπο- 
ταγήν τών άτιθάσσων συμπατριωτών του. Ελευ- 
Οερώσας δθεν άπδ τών δεσμών τώ έχορήγησεν 
άφθονον χρυσίον, καί έφοδιάσας μέ μυστικά; οδη
γίας άπέστειλεν εί; Μάνην μετά μεγάλων δυνά
μεων. 0 Λιμπεράκη; λυσσών κατά τής άντιπά
λου φατρίας, έτέθη έπί κεφαλή; τών οικογενεια
κών οπαδών του, πρδς οΰ; αφειδώς διεμ.οίρασε 
τδ τουρκικόν χρυσίον, καί μανιώδη έκήρυξε κατά 
τών Στεφανοπούλων πόλεμον.

Οί έν Μάνη διασπαρέντες πράκτορες τοϋ Κιου- 
προυλή ένέβαλον είς τδ πνεύμα τοϋ λαού καί 
ιδίως τών ιερέων καί καλογήρων, ότι ό μέγας 
βιζίρης εξαιρετικός θά τοίς άφήση τήν χρήσιν τών

(1) Χρονικόν Κορσικής, 0x8. Γ. ΙΙαπαοοπούλου, σελ.18.
(2) Cantemir, Ilistoire de Γ Empire Ottoman. 
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κωδώνων, καί τό δικαίωμα τή; σταυροπήγια; έπί 
τής κορυφής τών κωδωνοστασίων, δτι Οά τούς 
άπαλλάξη τοϋ φόρου τών παιδιών, Οά τοϊ; χαρίση 
τδ ημισυ χαράτζιον, καί δτι ούδείς Τούρκος Οά 
κατοικήση είς τδν τόπον των.

Αμα έτελείωσεν ό κατά τής Κρήτης πόλεμος, 
καί έντρομος έμάθεν ό κόσμ.ο; τήν πτώσιν τοϋ 
τελευταίου τούτου χριστιανικού προπυργίου έν 
τή ’Ανατολή, ό μέγας βιζίρης επεμψεν έκ Χίου 
(1 669) λακωνικήν έπιστολήν πρδς τούς Μανιάτας 
δι’ ής χορηγών άμνηστείαν καί δωρούμενος τούς 
καθυστερουμένους φόρους, προσεκάλει είς ύποτα- 
γήν έπί τή απειλή, δτι θέλουσι διέλθει διά στό
ματος μαχαίρας, έν περιπτώσει άρνήσεως. Συγ
χρόνως δ’ έστεΓ'ε τδν Κεζέ-’Λλή-πασάν μετά 
έξ χιλιάδων άνδρών στρατολογηθέντων έξ Εύ
βοιας, ’Αθηνών καί Ναύπακτού, δστις άποβι- 
βασθείς είς Ζαρνάταν έκτισεν έν φρούριον είς 
Πόρτο-Κάλιο, καί έτερα είς Οΐτυλον καί Κε- 
λεφάν, τζρήσα; διαγωγήν ειρηνόφιλον ϊνα μή τούς 
διερεθίση, καί παριστών ότι τά φρούρια έκεϊνα ή- 
γείροντο έπί τώ σκοπώ τής ελευθερίας τού έμπο- 
ρίου καί ουχί πρδς κατοχήν ( I).

Αμα τά φρούρια κατεσκευάσθησαν, οί περί 
τδν Λιμπεράκην συνέλαβον τινάς τών έπισημοτέ- 
ρων εχθρών των. Οί ύποκινήσαντες τήν σύλληψιν 
Τούρκοι έδειξαν φαινομένην αδιαφορίαν. Κατά τήν 
δίκην έτηρήθησαν αί νόμιμοι διατυπώσεις, καί οί 
δυστυχεί; έζείνοι, χαραζτηρισθέντες ώς ταραςίαι 
τής κοινής ησυχίας, ζατεδικάσθησαν είς θάνατον, 
γενομένη; τής έκτελέσεω; ύπδ τδ όνομα καί τήν 
εξουσίαν παντός τοϋ σώματος τών Μανιατών (2). 
Ενεκα δέ τών καταδιωγμ.ών έκείνων ή πατριωτική 
φάρα τών Στεφανοπούλων ήναγκάσθη ϊνα ποιήση 
τδν είς Κορσικήν."γνωστόν άποιζισμόν.

Πολύς δμως δέν παρήλθε χρόνος, καί οί Μα
νιάται συνειδότες τήν πλάνην, έκήρυξαν τδν κατά 
τών Τούρκων πόλεμον. Ό λαομίσητος Λιμ.περά- 
κης ϊνα έξαγνίση τήν προδοσίαν, έπεδόθη πάλιν 
είί τδ πειρατικόν στάδιον, λυσσοιδέστεοον κατά 
τών Τούρκων έπιτιθέμενος- συλληφθείς δμως έό· 
ρίφθη είς τδ Μπάνιο τής Κωνσταντινουπόλεως.

’Ενώ ταύτα διεδραματίζοντο έν Μάνη, τρεις 
άρματωλ.οί τής Στερεά; ‘Ελλάδος, ’Αγγέλης Σου- 
μίλας ή Βλάχο; έξ Ίωαννίνων, Πάνο; Μεϊτάνης

1) Hammer, Histore de l’Empire Ottoman, VI, 

σελ. 329, 337.

(2) Guilletiere, σελ. 39—45. 



692 ΧΡΤΣΑΑΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΑΛΙΣ. 693

έκ Κατούνης τίς’Ακαρνανίας, καί τό Μικρό Χορ- 
ιιύπουΛο έξ ’Αγραφων, ένεκα τής πρδς αυτούς 
υπόπτου διαγωγής τής Τουρκικής εξουσίας, περιε 
φέροντο ώς άντάρται έν Ακαρνανία:, ποτέ μέν 
κατά ξηράν προσβάλλοντες τούς Τούρκους, ποτέ 
δε κατά θάλασσαν και τούς Βενετούς. ‘Η Ενετι- 
κή πολιτεία, διαρκούσης τής πολιορκίας τής Κρη
τά;, κατώρθωσεν ΐνα τού; συλλαβή, διά προδο
σίας, κατά τά παράλια τής Βονίτσης. Ενώ δέ 
ούτοι δέσμιοι έπί τής ένετικής γχλέρας έφέροντο 
εί; Βενετίαν, ’λλγερική φούστα (1), παρουσία 
σθεϊσα κατά τά παράλια τής Δαλματίας προσε 
κάλεσε τούς ‘Ενετούς εις παραδοσιν- ‘θ πλοίαρ
χος, μετά μικρόν άκροβολισμ,δν, συνήνεσεν ΐνα 
παραδοθή καθαρών τδ ύπερβάλλον τών πολεμίων. 
Οι αιχμάλωτοι άρματωλοι άκούσαντες τδν Θό
ρυβον ήρώτησαν ναύτην τινά περί τής αιτίας’ 
άφοϋ δ’ έμαθαν παρ’ αύτοΰ τ άποφασισθέντα, 
τδν παρεκάλεσα» ΐνα είπη εις τδν πλοίαρχον, έάν 
συνήνει νά λύση τά δεσμά των, καί τούς δώση 
τά καρ-iofLha τ<υκ (2) ΐνα πολεμήσωσι κατά 
τών ’Αλγερινών-

‘θ πλοίαρχος συλλογιζόμενος, δτι και ούτως 
καί άλλως ήθελον άπολεσθή, καί γνωρίζων άμα 
την μεγάλην φήμην τών δεσμο>τών, παρεδέχθη 
τήν αΐτησιν. ’Αφού δέ οί άρματωλοι έλύθησαν 
καί έλαβον άνά χεΐρα; τά προσφιλή των καρλο- 
οίλια έπήδησαν πυροβολοΰντες καί αγρίως άλα· 
λάζοντες έπί τής κατ’- εκείνην τήν στιγμήν προσ- 
εγγισάσης πρδς παραλαβήν τών αιχμαλώτων φού
στας. Οί ‘Ενετοί ένθαρρυνθέντε; άπδ τοΰ παρα
δείγματος τού; Ακολούθησαν, καί μετ’ ού πολύ 
έκ τών ’λργερινών οί μέν έφονεύθησαν οί δέ ήχ- 
μαλωτίσθησαν. Οί νικηταί δέσαντε; όπισθεν τήν 
’Αλγερινήν φούσταν είσήλθον έν θριάμβφ εις Βε

ιU Κατά τήν εποχήν τκΰτην οί πειραταί της ’Αλγερία; 
έρθασαν εί; τδ άπόγειον τή; ισχύος των καί κατέστησαν 
ί τρόμο; τή; ύφηλίου. Έφθασαν ληίζοντες καί μέχρι 
τών έσχατιών τοΰ Ωκεανού, άποβάντε; εί; Ιρλανδίαν καί 
Ισλανδίαν καί λαβο'ντε; πλέον τών 600 αιχμαλώτων. 
Ό αριθμό; των έν Αλγερία δούλων χριστιανών ανέβαινε 
μέχρι; ’20,000. ΙΙερί τά πεντηκοντα πλοία (φούστα·.) άπε- 
τέλουν τήν ναυτιλίαν τού πειρατικού έκείνου κρότου;· Οί 
σνλλ.αμζανομενοι άνεσκολοπίζοντο, έκαίοντο, ή έστέναζον 
εί; φρικαλέα δεσμωτήρια (Hammer, XI, σελ. 203κ’έπ.)

(2) Ωνομάσθησαν ουτω τά τουφέκια, ώ; προερχόμενα 
έχ τοΰ έν ‘Ενετία Οπλοποιείου ύπδ τήν έπωνυμίαν Carlo 
et Filio ("Καρόλου καί υίοϋ) καί ούχΐίιότι ειχον έζωγρα- 
φησμένον καρυόφυλλου ώς έσφαλμένως παρεδέχθη.

νετίαν. ‘ο πλοίαρχος έκτιμών τδ μέγεθος τής 
προσφερθείσης υπηρεσίας, άνέφερε μετά μεγίστων 
επαίνων τδ γεγονδς εις τήν ‘Ενετικήν Πολιτείαν, 
ήτι; άντήμειψε γενναίω; τούς τρεις άρματωλούς, 
παραχωρήσασα αύτοί; βαθμού; καί γαίας.

Περί τούτου υπήρχε καί έκτενές δημοτικόν 
άσμα, έξ ου ό μακαρίτη; Γ. Αίνιάν περιοδεύων 
έν έτει I 83ο αντέγραψε τδ εξής άπομνημονευό- 
μενον απόσπασμα παρά τινο; έκατοντούτιδο; Α
γραφιώτου, όστις καί τώ έξέθηκε τάς άνω πιστώς 
έκτεθείσας. λεπτομέρειας.

Μή να-.αι χιόνια στα βουνά,μή ναν πανιά’πλ'ωμένα.
Μήναν Άγγέλης πώρχεται, Άγγέλη; καί Μεϊτάνης. 
Καί τδ Μικρό Χαρμόπουλο πώρχετ' από τ Άγραφα. 
Μέ τά μπαϊράκια ανοικτά τά κο’κινα καί τ' άσπρα· 
Στήν "Αρταν πάν καί κόνεψαν, στήνΒόνιτσα του; πιάνουν 
Μια φούστα έςαγνιάντιασε..................................... ......

Διά τών άρματωλών τούτων ή ‘Ενετία διωρ- 
γάνισε τήν έκραγεΐσαν έπανάστασιν" διά τοΰ Λι
βερίαν Γερακάρη ή οθωμανική έξουσία προσεπά- 
θησε νά τήν καταστείλη. Ό Λιμπεράκη; άπδ 
τά κάτεργα έκβληθεί; αναγορεύεται ήγεμών, καί 
οδηγών τά τουρκικά στρατεύματα εισβάλλει εις 
τήν στερεάν, νικάται, καί μετά τήν άπελπισίαν 
προσέρχεται εί; τού; κόλπου; τής πολεμηθείσης 
θρησκείας του, νίκα εις τήν Αρταν τού; Τούρκους, 
καί ώσεί τιμωρούμενος ύπδ τής Προνοία; διά τήν 
απιστίαν του έλεεινώς τελευτά, περιφρονούμενος 
καί ύπ’ εκείνων προ; ού; άλλοτε προσήνεγκεν 
υπηρεσία;. Οί δέ άρματωλοι, εις έν μόνον ίν
δαλμα προσβλέποντες, τήν άπελευθέρωσιν τής 
πατρίδος των, άφού έπί πολλά έτη έσχον τήν 
μονομερή ευχαρίστησιν ΐνα ίδωσι τούς πόθους των 
έκπληρουμένους, προδοθέντε; ύπδ έκείνων οΰ; φί
λους ένόμιζον, μόνοι άντέστησαν κατά τοΰ έπελ- 
θόντο; βαρβαρικοϋ χειμάρρου, καί οί πλεΐστοι 
ιερά σφάγια προσεφέρθησαν έπί τοΰ βωμοΰ τής 
πατρίδος.

Σπουδαίου κίνδυνον διέτρεχε κατ’ έκε’νην τήν 
εποχήν ύ πυοέσσων ελληνισμός, ‘θ Σουλτάνος 
Μαχμούτη; δ’ καθαρός μουσουλμάνο; περιεσται- 
χεΐτο ύπδ τών φανατικωτέρων ουλεμάδων καί 
σεΐχων, ών ηγείτο ό διαβόητο; Βανής’ τάς ύπδ 
τδ πρίσμα βαρβάρου θρησκομανία; συμβουλάς 
τούτων έθεώρει ό Σουλτάνο; ώ; χρησμ.ούς, δι ών 
ήδύνατο ΐνα σωθή τδ οίκονομικώ; καί στρατιω
τικοί; διαφθαρέν κράτο; του. Πρδ πολλοΰ ή Πύλη 
έγνώριζε τδν παρά τοΐ; Ελλησιν ύπδ τών ‘Ενε
τών αναρριπιζόμενου έπαναστατικδν οργασμόν, 

τδν όποιον οί φανατικοί εί; τά σπάργανα έζήτουν 
ΐνα καταπνίξωσιν, οτε κατά θείαν έπίνευσιν άνήλ- 
θεν εΐ; τδ άνώτατον αξίωμα ό ’Αλβανός Μωχαμ- 
μέτ Κιουπρουλή; πρώην μάγειρο; καί ιπποκόμος 
τοΰ σεραγίου. ‘Ο μεγαλεπήβολος γέρων έδέχθη 
τδ αξίωμα τοΰ μεγάλου βιζίρου έπί τώ δρφ δτι 
ήθελε διανέμει κατά θέλησιν τά; χάριτα; καί 
καταδίκας, τυφλώς τοΰ Σουλτάνου έκπληοοΰντο; 
τάς προτάσεις του. Πάντε; οί μουσουλμάνοι έξι- 
φρασαν τήν δυσαρέσκειαν έπί τώ διορισμώ γί- 
porroc jn'i γκωρίζοκτος rd γράιρη, και r ara 
γικύσκη. όταν άνήλθεν εί; τήν ύψηλήν εκείνην 
περιοπήν (22 Σεπτεμβρίου 1656) τδ Τουρκικόν 
κράτος εύρίσκετο εί; άθλίαν κατάστασιν, σπαρασ 
σόμενον ύπδ θρησκευτικών ερίδων, καί κυβερνώ- 
μενον ύπό τών ευνούχων, ‘θ δραστήριος Μπει 
ρώτη; άπεκεφάλισεν ανεξαιρέτως δλους τού; ευ
νοούμενους, καί έξώρισε τού; φανατιζωτέρους. Εί; 
36,000 αναβιβάζεται ό άριθμδ; τών διαταχθέν- 
των θανάτων. Αυτοπροσώπως πάντοτε έξεστρά- 
τευε, καί ή νίκη παρηκολούθει τά βήματά του. 
‘θ Κιουπρουλή; δέν έλησμόνησεν οτι ήτο Ελλην, 
καί λάθρα συνεδαύλιζε τήν άναγέννησιν. ‘θ πα
τριάρχη; Παρθένιο;, (συμπατριώτης τοΰ Κιου- 
προυλή, ώς έξ ’ΐωαννίνων καταγόμενος) βλέπων 
τόν τότε πρώτον άναφαινόμενον τών χριστιανών 
πρδ; τήν ελευθερίαν έρωτα, έγραφε πρδ; τδν βοϊ- 
βόδαν τής Βλαχία; Κωνσταντίνον Βασσαράβαν. 
« ‘θ ’Ισλαμισμός προσεγγίζει τδ τέλος του" ή 
• Χριστιανική πίστις μέλλει νά βασιλεύση' έντδ; 
» ολίγου οί χριστιανοί θά έλευθερωθώσιν . . . . » 
θ’, καθαροί μουσουλμάνοι κατηγορούν τδν ελλη
νικόν κλήρο» ώ; ύποθάλποντα τάς καθημερινά; 
ανταρσίας’ άλλ’ ό Κιουπρουλή;, καί τοι έξ άνάγ- 
κη; ίσως διατάξας τήν άπαγχόνισιν τοΰ φωρα- 
θέντο; πατριάρχου, ούδεμίαν άζρόασιν έδιδεν εις 
τάς αίμοβόρου; προτάσεις τών φανατικών, απο
κεφάλισα; μάλιστα καί τδν ’Αβδή-πασάν, πρώ
ην διοικητήν τή; Πελοπόννησου, διά τά; έκεϊ 
ωμότητα; καί άρπαγάς του, καί διορίσας τδν 
συαπατριώτην αύτοΰ Γκίκαν ήγεμ.όνατής Βλαχίας.

Συνάμα δέ ύπέρ τοΰ ελληνισμού συνετέλεσεν ό 
μέγας διερμηνεύ; Παναγιώτης Νικούσης, καί ή 
"Ελληνίς Σουλτάνα Χασεζή. Κατά τήν άλωσιν 
τή; έν Κρήτη ‘Ρέθυμνου ή ώίαία ‘Ελληνίς Ευγε
νία ληφθεϊσα ύπδ τοΰ σεοδάρη Δελη-ΧουσεΊν 
έδωρήθη εις τδν Σουλτάνου καί μετωνομάσθη έν 
τώ χαρεμίω ‘Ρεβιά Χασεζή, δηλ. ή πιοΰσα τά 
ρρΰικοπίύριτά ρόδα, ‘θ σουλτάνο; Μαχμούτη; τήν 

έλάτρευε μέχρι παραφορά; καί ενώπιον της έδυ
σαν δλαι τοΰ χαρεμιού αί ώραιότητες. Τήν 2 
Ιουνίου 1664 έγέννησεν υίόν, τδν Μουσταφάν, καί 

ό σουλτάνος ύπέρχαρις διέταξεν έξαιρετικώ; επτα
ήμερον φωτοχυσίαν, καί τών διά πνιγμού θάνα
τον τδν δύο άλλων υιών του Αχμέτ καί Σουλεϊ- 
μάν. Λέγεται δέ, ότι διά τών άπαύστων παρα
κλήσεων ταύτης, όνειρευομένης τδ βασίλειον τής 
πατρίδος της, κατεπείσθη δ Σουλτάνο; ΐνα κινήση 
τδν κατά τή; Κρήτη; λυσσώδη καί πολύνεκρου 
πόλεμον (1).

Ό γέρων Κιουπρουλή;, μετά πενταετή λαμ- 
πράν διοίκησιν, άπέθανε, διαδεχθεί; εί; τδ μέγα 
αξίωμα ύπδ τού υίοΰ του Αχμέτ, κληρονομ.ήσαν- 
το; εκτός τών άλλων προτερημάτων, καί τήν πρδ; 
τδν ελληνισμόν αγάπην.

(‘Η συνέχεια εις τό προσεχές φυλλάδιον.)

ΤΟ ΘΗ2Ε1ΟΝ
καί

Ο ΝΑΟΣ TOT Α ΡΕΩΣ. (I)

3

Ανέπτυξα μέχρι τοϋδε τούς αρχαιολογικούς 
λόγους, τούς έναντιουμένου; εις τήν συνήθη προση- 
γορίαν τοΰ περί ου δ λόγος Δωρικού ναοΰ' μετ’ 
αύτών δέ συμφωνοΰσι καί τοπογραφικαί αποδεί
ξεις. ‘θ Πλούταρχος λέγει 37), δτι τά οστά 
τοΰ Θησέως εκειντο «έν μέση τή πόλει. 8 τδ 
δέ νΰν νομιζόμενον θησεΐον, μακράν τού νά ήναι 
έ'.ς τδ κέντρον τή; πόλεως, κεΐται εις τδ δυτι- 
κώτερον μέρος αύτή;, έπέκεινα άζόμη τή; διά 
τού Κεραμειζού πρωτευούση; όδοΰ, καί μόλις 
-400 Γ. μέτρα άπδ τού Διπύλου καί τή; πύλης, 
δι’ ή; ό Παυσανίας είσήλθεν εί; τδ άστυ (38). 
Αλλ ό Πλούταρχος προσδιορίζει τήν τοποθεσίαν 

τού τεμένους έτι ακριβέστερα, προσθέτων 0Tt 
« παρά τδ νΰν γυμνάσιον ». ‘Οποίον δέ γυμνά- 
σιον έννοεΐ, μανθάνομεν έκ τού Παυσανίου, δστις 
περιγράψας τδ γυμνάσιον τού Πτολεμαίου έξαζο- 
λουθεΐ" « πρδ; δέ τώ γυμνασίω Θησέω; « έστιν

(1) Hammer, XI.
(I) Συνέχεια από φυλλαδίου 69.
37) Πλούτ. θησ. 36. Ίδέ ανωτέρω σημ. 26.
38) Ίδέ lemonumentd' Eubuliddsp. 19. 

13. Τήν γνώμην ταύτην περί της τοΰ Παυσανίου πύλης 
παρεδέχθη καί δ Λ ή κ ι ο ; oa some disputed posi
tions, ρ. 208.
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ιερόν » Πρόκτίται λοιπόν νά έξακριβωθή πρότερον 
τούτου τοΰ γυμνασίου ή θέσις.

Εϊσελθών εις τδ άστυ ό Παυσανία; περιγράφει 
πρώτον τά άπδ τών πυλών μέχρι τοΰ Κεραμει- 
κοΰ (39), μετά ταΰτα δέ περιέρχεται τδν Κερα- 
μεικόν καί τήν αγοράν (40. ’Ενταϋθα πρέπει 
νά παρατηρήσωμεν, ότι ή αγορά κατά πάσαν 
έποχήν ήν μία και ή αυτή, καί δτι ή ύπδ τοΰ 
Ληκίου είσαχθεϊσα διαίρεσές της εις άρχαίαν και 
νεαν άγοράν εϊναι παντάπασιν αναπόδεικτος (41 ).

39) Ιίαυσαν, I, 2, 4 καί I, 3, 1. Ί3έ Monu

ment d’ Eubuiides ρ. 10. 1.3, 14.

40) Παυσαν. 1, 3, I μέχρι 8, 5.

41) 'Ο Λήκιο; έκτείνει τήν νομιζομένην άρχαίαν άγο

ράν μέχρι τή; εΐ; τήν άκρόπολιν εισόδου, διότι ό μέν Παυ

σανία; (|, 22, 3) πρδ αύτής άναφέρει ιερόν τι τή; Παν

δήμου ’Αφροδίτης ίδρυθέν ύπδ τοΰ Θησέως, ό δέ Άρπο- 

κοατίων λέγει (έ. λ- Πάνδημο;) βτι κατά τδν Απολλόδω 

ρον ή περί τήν άρχαίαν άγοράν άφιδρυθεΐσα ’Αφροδίτη' 

εκαλείτο και Πάνδημο;. Ενταϋθα είναι δήλον, οτι ή ύπδ 

τοϋ Παυσανίου άναφερομένη ’Αφροδίτη είναι ή αύτή, τή; 

όποία; ή ίδρυσι; κατ άλλου; άπεδίδετο εί; τήν Φαίδραν, 

ή καλούμενη Ίππολύτεια, καί τής όποία; τδ ίερδν εκειτο 

παρ αύτήν τήν πέτραν τή; Άκροπόλεω;, εΐ; τόπον, ό’θεν 

ή Τροιζήν ίν ευσύνοπτο; (Εύριπ. Ίππολ. 29 μετά τοϋ 

σ/ολ. Διόδωρ. 4, 62. Σχολ. Όμ. Όδύσσ. 11, 321). 

Επομένως δέν έκειτο όπου ό Λήκιος τδ ύποθέτει, καθύ 

περθεν τοϋ ίϊιδείου τοϋ ΊΙρώδου, διότι έκεϊθεν ή οψις τή; 

’Γροιζήνο; έμποδίζεται διά τοϋ Μουσείου" άλλ’ έντδς τοϋ 

καλουμένου Σερπεντζέ, ύπδ τήν κατατομήν τή; πέτρας, 

καί πλησιέστερον τοΰ Διονυσιακού θεάτρου, όπου εύρέθη 

καί ή έπιγραφή C. J. G. 1· II· 481. Ή δέ αγορά ούδα- 

μω; έςετεινετο μέχρι τοΰδε τοΰ τόπου- Πρέπει λοιπόν 

τοϋ ‘Αρποκρατίωνο; ή Πάνδημος νά ήναι άλλη πασά τήν 

τοΰ Παυσανίου τήν 'Ιππολύτειαν Άφροδίτην. Και τοΰτο 

άποδεικνύεται μάλιστα δι’αΰτη; τη; διηγήσεως τού 'Αρ· 

ποκρατίωνος, λέγοντο; βητώς, βτι ή περί τήν άγοράν 

Πάνδημος ίδρύθη ούχί άπό τοΰ Θησέως, ούτε ύπδ τής 

Φαίδρας, αλλ ύπδ του Σόλωνος. Οΰτω; αναιρείται πά

σα ή δόξα τοΰ Ληκίου περί τή; έκτάσεω; τ ς αρχαίας 

άγορας. Τδ δέ τής 1|ανδήμου ίερδν τδ έν τή αγορά εΐναι 

τδ αύτό μέ τδ ίερδν τής ‘Εταίρα; Αφροδίτη; (ΊΙσύ/. έ. 

λ. Εταίρας. Λθην. 13, σελ. 5/1, οστις ώσαύτω; ανα

φέρει τδν ’Απολλόδωρον περί θεών). Ίσως συγ/ωρεΐται 

νά ύποθέσωμεν, βτι τδ τής 'Εταίρας ή Πανδήμου έκειτο 

πλησίον τής Ουρανίας (Παυσαν. 1, 14, 6)· έάν δέν ήτον 

ίν καί τδ αύτδ ώστε μόνα τά άγάλματα τή; θεοΰ εϊχον 

οιαφόρους ονομασία;. Ίο δέ τή; Ουρανία; ίερδν ’Αφροδί

τη; είχε σχέσεις μετά τοΰ έν τω δήμω τών Άθμονέων 

ομωνύμου ίεροϋ, καθώς αίνίττεται δ Παυσανία; αύτόθι- 

οί ΛΟμονεΐς πάλιν φαίνεται, βτι ένομίζοντο οίκισταί τών 

έν Εύβοια Ερετριέων, διότι άμφότεροι οί δήμοι εϊχον τά 

αύτά ίερά τή; Άμαρυσία; Άρτέμιδος· (Παυσαν. 1, 31, 

3. Στράβ. 10, σελ. 324 Τχν.)· άφ’ έτέρου δέ μέρους ή 

έν Εύβοια ’Ερέτρια ήν άποικία τής Άθήνησιν ’Ερέτριας,

Εκειτο δέ ή αγορά πρδς βορέαν τής μεταξύ τοΰ 
’Αρείου Πάγου καί τής’Ακροπόλεως δειράδος, πρδς 
δυσμά; δέ τοΰ τμήματος τή; πόλεως τοΰ νΰν κα

λούμενου Βρυσάκι, ήγουν περί τάς έκκλησίας τής 
Παναγίας Χρυσοπυργιωτίσσης,τών Α.δώδεκα’Απο. 
ς-όλων,τοΰ προφήτου’ΐΐλία καί τής Παναγίας Βλα- 

ς-αροΰ, μέχρι τής έκκλησίας τοΰ Α. Φιλίππου καί 
τοΰ νομιζομένου Θησείου. Τοΰτο γίνεται δήλον 
έκ τή; ορθή; ερμηνείας τών παρά τοϊς παλαιοί; 
μαρτυριών, καθώς θέλομεν ίδεϊ έν τοϊ; εξής’ 
άπούεικνύεται δέ έτι άπλούστερα καί συντομό
τερα διά διαφόρων νεωτέρων Ανακαλύψεων. Οτι 
ό έντδς τοΰ τείχους Κεραμεικός καΐ ή αγορά κατά 
μέγα μέρο; ήσαν συνώνυμα, και ότι δ Κεραμει- 
κδς ήρχετο άπδ τοΰ Δίπολου, είναι ίκανώς γνω
στόν’ ωσαύτως, ότι ή συνήθης εΐ; τήν ’Ακρόπο
λην άνοδος ήν διά τοΰ Κεραμεικοΰ ή τή; αγοράς. 
Πέρυσιν ούν ήδυνήθημεν νά προσδιορίσωμεν τήν 
θέσιν τοΰ τεμένους τοΰ Μελπομένου Διονύσου 
καί τών τοΰ Έύβουλίδου αναθημάτων, καί ούτω 
νά έξακριβώσωμεν τδ μέρος, δθεν δ Παυσανία; 
είσήρχετο εις τδν Κεραμεικόν. ’Πκολουθήσαμεν 
τότε τά ίχνη τοΰ περιηγητοΰ μέχρι τής Βασι
λείου στοάς, ήτις έπιθανολογήσαμεν, δτι έκειτο 
πρδς θερινά; άνατολάς, ϊσως ολίγον τι βόρειό—

ή'τι; ύστερον ήν αγορά (Στράβ· αύτόθ. Παράβ. καί σελ. 

320, 322). Οντι» δέν μένει αμφιβολία, οτι ή παλαιο- 

τάτη εκείνη ή Άθήνησιν ‘Ερέτρια επεϊχεν αύτδ τδ μέρος 

της άγορας, δπου έκειτο τδ ίερδν τή; ‘Αφροδίτη; τή; 

Ουρανία:, τουτέστιν, ώς θέλομεν ϊδεΐ παρακάτω μέρο; 

τοΰ ’Αγοραίου Κολωνοϋ· Επομένως αναιρείται ή μόνη 

άπόδειξι; τοϋ Ληκίου, είς τήν όποιαν έπιστηρίζει τήν άλ

λως άτέκμαρτον δόξαν του περί ύπάρξεως τής παρ’ αύτοΰ 

καλουμένης νέα; ήτοι 'Ρωμαϊκή; άγορας, κα'ι ή παρά 

Στράβωνι λέςις ν ΰ ν ( « άπδ τή; Αθήνησιν Ερέτριας, ή 

νΰν έστιν αγορά») δηλοϊ μόνον, βτι δ περί τήν άγοράν 

τόπο; τδ έτι παλαιότερον εκαλείτο άλλως, δηλαδή ’Ερέ

τρια· Άναιρεθείση; δέ τή; νομιζομένη; άποοείξεως, αναι

ρούνται καί τά έξ αύτή; παρεπόμενα" πρδ πάντων ή παν- 

τάπασιν αύτεξοόσιος και άτέκμαρτος ονομασία τής καλού

μενη; πύλης τη; αγορά;, ήτι; κατά τήν έπί τοϋ επιστυ

λίου επιγραφήν (C. J. G, 1, Π. 477) πρέπει νά χαλήται 

Πόλη ή Στοά είτε τοϋ Σεβαστού Αύγουστου (ώς Οεμελιω- 

τοϋ αύτής) είτε τή; Άθηνα; τή; Άρχηγέτιδο; είς ήν κα

θιέρωσε. Εί; μάτην υπερασπίζεται ό Λήκιος τήν δόξαν 

του εϊς τήν τελευταίαν διατριβήν του, ΟΠ some disp. 

positions ρ· 190· —Προσθέτομεν εΐσέτι, δ'τι ή φράσις 

« αρχαία αγορά » εΰρίσκεται εί; μ ο ν ο ν τδν Άρποκρα- 

τίωνα, και βέβαια ή έπΐ Σόλωνος ήδη γενομένη αγορά 

έδύνατο ν' δνομασθή ά ρ χ α ί α άπδ άνθρωπον ζώντα εις 

τδν τέταρτον αιώνα μ. X.

«

ήρέμα καταβαίνων περιγράφει καί τά λοιπά τής 
αγοράς μέρη μέχρι τοΰ ναοΰ τοΰ Αρεως καί τών 
περί αύτόν ανδριάντων 48). Τελείωσα; ούτω 
τήν περιγραφήν τή; διά τοΰ Κεραμεικοΰ εί; τήν 
Ακρόπολιν ανόδου καί τών πρός δυσμά; μερών 
τή; αγοράς, δ Παυσανίας αΐφνιδίως μετά—ηδ^— 
άγνοοΰμεν διά ποιον λόγον—έπί τήν Εννεάκρου- 
νον, καί έν εϊδει έπεισοδίου περιηγείται τούς περί 
αυτήν ναούς καί άλλα μνήμης άξια 49). Έκεϊθεν 
δέ έπανέρχεται εί; τήν Βασίλειον Στοάν καΐ τό 
Κεραμεικόν, καί προχωρών άπό τή; Στοά; πρό; 
άνατολά; έπί τρ Ανάκειον, τό ’Λγραύλειον καί 
τό Πρυτανείου περιγράφει πρώτον τό ‘Ηφαί* 
στειον, τό ίερον τή; Ουρανία:, τήν Ποικίλην Στοάν 
καί τό γυμνάσιου τοϋ Πτολεμαίου 50). ‘Ο περι
ηγητή; υποδεικνύει σαφώς, ότι ταΰτα πάντα 
έκειντο εί; θέσιν ΰψηλοτέραν τή; Βασιλείου Στοάς, 
λέγων οτι, ύπέρ « τόν Κεραμεικόν καί Στοάν 
« τήν καλου^ένην Βασίλειον ναό; έστιν ‘Πφαί- 
’ στου’ » τουτέστιν έπί τοΰ ύψώματο; πρός 
άνατολά; τή; Παναγία; Χρυσοπυργιωτίσση; καί 
τοΰ ‘Α. Φιλίππου, μέχρι τών εκκλησιών τής 
Ά. Παρασκευή; καί τή; νΰν κατεδαφισμένη; 
τών Είσοδίων τή; Κυρία;. Μέρος δέ τοΰ υψώ
ματος τούτου περιελαμ.βάνετο έτι έντό; τή; αγο
ρά;, καί εκαλείτο Αγοραίο; Κολωνός, οπού έκειτο 
ή οικία τοΰ αστρονόμου Μέτωνος, καί πλησίον 
αύτή; ή Ποικίλη Στοά 51)’ κυρίως δέ άρχεται 

ο
48) Ό Παυσανίας αρχίζει τήν περιοδείαν τής άγορας, 

παρερχόμενος έν δεξιά τήν Στοάν τήν Βασίλειον (I, 4, 

I. < πρώτη δί έστιν έ V δεξιά καλούμενη στοά βασί- 

» λείος »)μ Πρδ αύτής εκειτο χαλκή εϊκών τοΰ Πινδάρου. 

Α ΐ σ χ ί ν. Επιστολ. 4. Επί τήν αύτήν εικόνα καταντά 

ό Παυσανία; έπί τέλους τής περιγραφή; τή; άγορα; (I, 

8, 5)" ό'θεν άποδείκνυται, ίτι ή εϊκών είστηκει επέκεινα 

τής στοά;, ώστε δ περιηγητή; δεν έδύνατο νά τήν ίδη, βτε 

κατά πρώτον παρήει τήν στοάν, έχων αύτήν έν δεξιά. 

Διά τοΰτο είπα, ότι άπδ τοΰ Μητρώου υποστρέφεται έπί 

τά δεξιά, ήγουν καταβαίνει βορειοδυτικώς. Έπι δέ τδν 

τοΰ Πινδάρου άνδριαντα επανέρχομαι πάλιν, (ίδέ κεο. 4.)

49) Ιίαυσαν. 1,8.6—15, 4. Τδ πήδημα τοΰτο 

τοΰ περιηγητοΰ είναι μέν δυτάρεστον, πλήν δφείλομεν χά- 

ριτας εϊς αύτδν, διότι τούλάχιστον δέν κρύπτει, άλλ’ υπο

δεικνύει αύτδ σαφώς. Παράβ. Μύλλερ, προσθήκαι κ 

έ. σελ. 456. Leake, on some disputed positions p." 

148 κ. έ.

50) Παυσαν. 1. 14, 5—133. Τοΰ Άνςςκείου, τοϋ 

Άγραυλείου καί τοϋ Πρυτανείου αί θέσεις είναι κατά τδ 

μάλλον και ήττον άναμφισβήτητοι, πρός βορε'αν καί πρδς 

άνατολά; ύπ’ αύτήν τήν άκρόπολιν.

51) Ά ρ ι σ τ ο φ. Όρνιθ. ό'σ-ι; εϊμ’έγώ; Μί

των, δν ειδεν Ελλά; "/ώ Κολωνός. Παράβ. αύτόθι τά

■τέρα ή άνατολικώτερα τοΰ νομιζομένου Θησείου 
(42'. Αλλαι ανακαλύψει; πιθανολογοΰσιν ίκανώς, 
ότι τδ. έν τώ Κεραμεικώ Δεωκόριον (43) εκειτο 
περί τήν έκκλησίαν τοΰ ‘Α. Φιλίππου (44)’ άπο- 
■δεικνύουσι δέ αύται σαφέστατα, δτι τδ Μητρώου 
καί τδ Βουλευτήρϊον ήσαν περί τήν ‘Τπαπαντήν 
(45), ή μάλλον ύπένερθεν αυτής, ίοω; μέχρι τών 
Άγ. 'Αποστόλων Καθόπερθεν δέ τοΰ ■ Μητρώου 
καί τοΰ βουλευτηρίου, έπί τής ές μέσφ τοΰ Πα- 
νείουκαί τοΰ Αοείου Πάγου δειράδος καί υπ αυ
τόν τδν κρημνόν, έκειτο τδ ιερόν τών Σεμνών 
Θεών μετά τοΰ τάφου τοΰ Οΐδίποδος, τά όποϊα 
δ Παυσανία; περιγράφει καταβαίνων άπδ τή; 
’Ακροπόλεω; καί τοΰ Πανείου έπί τδν Αρειον Πά
γον 4G). Τό δέ ίερδν τών Ευμενιδών δέν άπε- 
τέλει πλέον μέρο; τής αγοράς’ ώστε δυνάμεθα 
νά θεωρώμεν τό Μητρώον καί τό Βουλευτήριον 
ώς τού; έσχατου; ορού; τή; αγορά; καί τοΰ 
Κεραμεικοΰ πρός μεσημβρίαν. 47). Εκ τούτου 
επεται, δτι δ Παυσανίας, προχώρησα; έν τή τή; 
αγοράς περιηγήσει άπό τής Βασιλείου στοά; μέ
χρι τοΰ Μητρώου καί τοΰ Βουλευτηρίου τών Πεν- 
τακοσίων, υποστρέφεται πάλιν έπί τά δεξιά, καί

45) I.e Monuni d’ Eubuiides ρ. 10, 11 et 14.

43) Θουκυδ· 1, 20. 6. 57. Ά ρπ ο κ ρ. ΊΙ σύχ. 

Σ ο υ ΐ δ· έ. λ. Λεωκόριον.

44) Description d’ Athenes ancienne, ρ. 78.

45) Αυτόθι ρ. 32. 34- 37. 39. Εύκταϊον ήθελεν εί- 

σθαι νά άνευρίσκοντο πάλιν αί εΐρημέναι έπιγραφαί, διότι 

ίύνανται νά όδηγήσωσιν επί άλλα; ανακαλύψει;.

46) Παυσαν. I, 28, 6. Θουκυδ. I, 126 

Π λ ο υ τ· Σ ό λ. 1 2 Δ ί ν α ρ χ. κ. Δημοοθ. σελ- 35 

Α ο υ κ ι α ν. δί; κατηγορ. 4· Ιίαράβ· Μ ύ λ λ ε ρ- προσ 

07,και ει; Ληκίου τοπογρ· σελ- 451. Περί δέ τοΰ Οΐδίπο 

δος ήρώου μαρτυρεί και ό Vaier. Max· 5, 3· Oedipopis 

ossa inter ipsum Areopagum et excelsam Prtesidis 

Jlinervae arcem honore arae decorata quasi sacro- 

sancta colis

47) Ι'ε ιτνίασίν τινα τοΰ Μητρώου πρδ; τδν/Αρειον Πά

γον καί τδ τών Σεμνών ίερδν αίνίττονται καί τά περί τοΰ 

παλαιού βαράθρου διηγήματα. Τοΰτο τδ βάραθρον, ό'περ 

εκειτο παρά τδ τών Σεμνών καί τδν 'Αρειον Πάγον (Εύ

ριπ. Ίΐλεκτρ. 1280 πάγον παρ'αύτδν χάσμα δύσονται 

χθονδ;"), έχιόσθη ύστερον, καΐ επ’ αύτοΰ έκτίσθη τδ Μη

τρώον. Σ/ολ. Ά ρ ι σ τ. Πλούτ- 431. Σ ο υ ΐ δ α ς 

ε. λ· βάραθρον καί μήτρα γ ύρ τη ;.

Άλλο ή τδ παλαιόν εκείνο βάραθρον φαίνεται ότι εϊναι 

τδ νεώτερον τδ καλούμενου όρυγμα, όπερ έκειτο έν Μελί- 

τη, πλησίον τοΰ ιερού Άρτεμιδο; τη; Άριστοβούλη; 

(Πλούτ. Θεμιστ. 22), πλήν έκτδ; τοΰ άστεως, ύπδ τδ 

βόρειον (ούχί τδ μακρδν, άλλά τδ τή; πόλεω;) τείχος· 

Π λ ά τ- II ο λ ι τ. 4, σελ- 539· Παράβ. κατωτέρω 

σημ. 53.
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εντεύθεν τδ τμήμα τή; πόλεως τδ καλούμενον 
Μελίτη 52). Αυτή δέ πάλιν ή Μελίτη, δτι έκειτο 
πρδς βορέαν τή; Ακροπόλεω; καί πρδς άνατολάς 
τή; άγορζ; καί τοϋ Κεραμεικοΰ, άπεδείχθη ήδη 

ύπδ τοϋ Μυλλέρου, καί τήν γνώμην ταύτην άπε- 
δέχθη καί ό πρότερον άλλως δοξάσα; Λήκιος 53).

’Ανακεφαλαιώσωμεν ένταύθα τά μέχρι τούδε 
λεχθέντα. Είναι δέ, ώ; συνελόντι είπεϊν τά έςή; 

κεφάλαια.
ά. Διαφορά μεταξύ αρχαία; και νέα; (‘Ρωμαϊ

κή;) αγορά;, ώ; ένόμισαν οί περί τδν Λήκιον, 
δέν υπάρχει.

παλαιά σχόλια, όπου σημειωτέον, ότι ή Ποικίλη ονομά
ζεται Μαχρά Στοά. Μαρτυρεί 3» χαί 4 Α ί λ ι αν. 11ο ι χ. 
Ίς. 13, 11, δ'τι ή οικία τοΰ Με'τωνος έκειτο πλησίον της 
Ποικίλη; Στοά;.

ΙΙερί δετού Ηφαιστείου μανθάνομεν έκτου *Α ρποκρ. 
χαί Σουίδ. έ. λ. Κολωναίτας, ότι έκειτο έπί τοΰ ’Αγο
ραίου Κολωνοΰ (ο παρά τώ Κ ο λ ω νώ είστήχεσαν, 8; 
έστι πληοίοντήςάγο ρ α ς, ένθα τδ ‘Ηφαίστειου 
και τδ Εΰρυσάκειόν εστιν' εκαλείτο δέ ό Κολωνδ; 
οδτο; ’Αγοραίος)

Τδ δέ τοΰ Αγοραίου Κολωνοΰ μέρος, όπου έκειτο τδ 
ίερδν της Ουρανίας ’Αφροδίτης (Παυσαν, 1, 14, 6) έφύ- 
λαττε κατά του; καιρούς τοΰ Στράβωνο; είσέτι τδ όνομα 
Ερέτρια (ΐοέ άνωτ. σημ. 41).

52) Σ χ ο λ· Άιστοφ. Όρνιθ. 998. Κολωνό; 
έστιν 4 ετερο; δ Μισθό; (γρ. Μίσθιος) λεγάμενος· ουτω μέ
ρος τι συνηθε; γέγονε τδ Κολοινδν χαλεΐν τδ όπισθεν της 
Μακρας Στοάς· άλλ’ οΐκ έστι. Μελίτη ^αρ δίπαν έκεΐνο, 
ώς έν τοΐ; δρισμοϊς γέγραπται της πόλεως· ίσως δέ έν 
Κολωνώ κρήνην τινά κατεσχευάσατο· φησ’ιν Φρύνιχος 
Μονοτρόπω »· τί; δ’ έστΐν ό μετά ταΰτα ταύτης φροντί- 
ζων ; Μέτων δ " Λευχονιευ; δ τά; κρήνας άγων. » — Πα- 
ράβ. καί Ά ρ π ο χ ρ. έ. λ. Εΰρυσάκειόν χαί Κολωναίτας·

53) Muller, ZusAtze zu Leakes Topographie S. 
460 κ έ. Ex τούτου δέέπεται, καθώς ήδη παρετήρησεν 
ό Μύλλερ, ότι χαι αί Μελιτίδες Πύλαι μετά τή; καλούμε - 
νης Κοίλης έχειντο ούχί πρδς χειμερινά; ουσμάς, άλλά εις 
θέσιν έχ διαμέτρου άντιχειμε'νην, πρό; θερινά; άνατολάς 
τοΰ άστεο;· καί άμφότερα ταΰτα συνομολογεί κα’ι δ Λ ή- 
κιος, on some disputed positions ρ· 192. Φαίνεται 
λοιπόν, ότι αί Μελιτίδες Πύλαι ήσαν αί μέ/ρι τοΰδε άτεκ- 
μάρτως χαλουμεναι Άχαρνικαί (ή πόρτα τών Πατισσίων). 
αί δέ Άχαρνικαί πρέπει νά έχειντο δυτιχώτερα, άπέναντι 
τοΰ είς τδ δυτικόν μέοο; τής πόλεως μεμονωμένου άρ- 
χαίου κίονος. Πρδ δέ τών Μελιτίοων Πυλών ήν τδ προά- 
στειον καί ό δήμος ή Κοίλη, όπου ήσαν τά Κιμιόνεια 
μνήματα, καί οί τάφοι τοΰ ομωνύμου πάππου τοΰ Κίμωνο; 
κα’ι τοΰ θουχυδίδου. Παράβ. Ήρόδοτ. 6, 113. II αυ- 
σ α ν- 1, 25, 11. Μαρκελλΐν βίω θουχυδ. σελ. 3 
καί 11 της μικρά; έκδόσ. τοΰ Βεχκέρου. Πλούτ. Κίμ. 
4· Αυτόθι εχειτο καί τοΰ Θεμιστοκλέους ή οϊχία, καί τδ 
ερδν τή; Άριστοίούλης, καί τδ νεώτερον βάραθρον ή ό·

β'. ‘Η μία και μόνη αρχαία (ώ; πρδ; ημάς 54) 
αγορά έκειτο προ; βορέαν τού ’Αρείου Πάγου καί 
τή; έν μέσω αυτού τε καί τής ’Ακροπόλεω; δει- 
ράδο;" συνέπιπτε δέ, κατά τδ μεϊζον τουλάχι
στον μέρος, μέ τδν έντδ; τείχους Κεραμεικόν. 
Διά ταύτα ή έκτασίς της πρδς δυσμάς και χειμε
ρινά; δυσμά; (πρδς τήν πόλην δι ή; είσήλθεν ό 
Παυσανία; καί πρδ; τδ Δίπυλον) δέν δύναται νά 
προσδιοοισθή ακριβώς.

·('. Πρδ; άνατολάς ή άγορά έχωρίζετο διά τού 
‘Ηφαιστείου καί τή; Ποικίλη; ήτοι Μακρά; Στοά; 
άπδ τή; Μελίτης. Τδ δέ ύψωμα, έφ’ ού έκειντο 
τά τε είρημένα καί άλλα πλησίον αυτών οικο
δομήματα, έθεωρεϊτο παρά τινων ώ; μέρος έτι 
τή; άγορά;, καί έλέγετο τδ μέν Κολωνδ; Αγο
ραίο:, τδ δέ ’Ερέτρια. Ί ούτο τδ ύψωμα είναι τδ 
νύν καλούμενον Βρυσάκι, ίσως μέχρι τών εκκλη
σιών τή; ‘Αγίας Παρασκευής, τών Είσοδίων τής 
Κυρία; καί τοϋ Χριστού.

’Ετανερχόμεθα ήδη έπί τδ προκείμενον. Τδ 
Γυμνάσιον τοΰ Πτολεμαίου ε/.ειτο λοιπδν κατά 
μέν τδν Πλούταρχον « έν μέση τή πόλε; », κατά 
δέ τδν Παυσανίαν « ού πολύ άπέχον τή; αγοράς » 
όπισθεν ήδη (πρδς άνατολάς) τού ‘Ηφαιστείου, 
τού ιερού τή; Ουρανίας καί τής Ποικίλης, ήγουν, 
*αθ’ ά; ήνέγκαμεν αποδείξεις έπί τή; Κολωνοΰ 
τοΰ άγοραίου. ‘Η άναντίέρητος αυτή, έκ τών 
παρά τοΐ; παλαιοί; τεκμηρίων έξηγμένη τοπο
γραφική άλήθεια έπιβεβαιοΰται διά τή; μαρτυ
ρία; επιγραφής τίνος, ευρεθείσης έπι τού ’Αγοραίου 
Κολωνοΰ, πλησίον τού μεμαραμένου φοίνικος, 
καί φεροόσης τδ όνομα Πτολεμαίου τινδς βασι- 
σιλέως, υιού τοϋ ’ΐούβα. Περί τής συγγενεία; τού
του τοΰ Πτολεμαίου μετά τε τών Πτολεμαίων 
τής Αίγυπτου (έξ ών ό β". ό Φιλάδελφος νομί- 
ζεταΐ κτίστης τού Γυμνασίου) καί μετά τού παρά 
τώ Παυσανία άναφερομένου ’ΐούβα έσημειώθησαν

ρυγμα (ίσέ ανωτέρω σημ. 47)· διότι έννοεΐται, ότι τών 
θανατουμένων τά σώματα δέν έξετίθεντο έντδς τοΰ άστεο; 
όπου ούδέ νά θάπτηταί τις ήν συγχωρημένον. Καί τούτο 
άποοειχνύει ήδη ό Πλούταρχος (θεμιστοχλ. 22), λέγων 
α ού νΰν τά σώματα τών θανατουμένων οί δήμιοι πςοόάλ- 
» λουσι, χαί τά ίμάτια χαί τούς βρόχου; τών άπαγχομέ- 
»νων και καθαιρεθέντων έκφέρουσι». Διά ταΰτα 
έξέφρασα ανωτέρω (σημ. 47) τήν εικασίαν, ότι δ Π λ ά- 
των Πολιτ. 4, σελ. 439 υπό τήν όνομασίαν τοΰ βορείου, 
τείχους εννοεί ούχί τδ μαχρδν τείχος, άλλά τδ βόρειον 
μέρος τοΰ κύκλου τοΰ άστεο;.

54) Καί ώ; πρδς τδν γράφοντα είς τδν τέταρτον αιώνα 
Άρποχρατίωνα, Ίοέ άνωτ. σημ. 14. 

τά δέοντα υπδ τοΰ Βοικίου 55)' καί βέβαια πι- 
θανώτατον είναι τοΰ έκγόνου ό άνδριάς, ότι ίκει- 
το εί; τδ έπώνυμον τοΰ ενδόξου προγόνου γυμνά- 
σιον. ’Αλλά καί άνευ τής έπιγοαφής ταύτης ίκα- 
νώ; άπεδείχθη, δτι τδ γυμνάσιου τοΰ Πτολεμαίου 
έκειτο εις 8 εΐπαμεν μέρος, καί άξιοσημείωτον 
είναι, δτι την αυτήν δόξαν έχουσιν δσοε μέχρι 
τοΰδε έγραψαν περί τή; τοπογραφία; τών ’Αθη
νών. Τούτου δέ δμολογουμένου. ή λύσι; τοΰ περί 
τοΰ Θησείου ζητήματος έξαρτάται έκ μόνη; τήςόρ- 
θής έξηγήσεως τών προθέσεων πρός καί παρά 56) 
εΐ; τά άνω άναφερθέντα χωρία τού Παυσανίου καί 
τοϋ Πλουτάρχου' καί πεποιθότως ήδη έρωτώμεν 
τους άναγνώστας, άν έδύναντο οί εΐρημένοι συγ
γραφείς νά ειπωσι πρός τώ γυμτασίω ή παρά τό 
γυμκάσιον περί οικοδομήματος ούχί μόνον άπέ· 
χοντος 21 5 μέτρα ήγουν επέκεινα ολοκλήρου ρα
δίου άλλά κεχωρισμένου μάλιστα άπ’ αύτοϋ δι’ 
άλλων πολλών καί μεγάλων οικοδομημάτων; 
‘Η άπόκρισίς των δέν δύναται νά ήναι έν άμφι- 
σβητησίμθ,' θέλει εισθαι βέβαια άρνητική.

*Απεδείξαμεν τά άποδεικτέα, δτι ούτε έκ τών 
μετοπών δύναται ν άποφασισθή τδ όνομα ναού 
τίνος, ούτε ναδν ειχεν ό Θησεύς, ούτε τδ παρά 
τοίς παλαιοί; ΘησεϊΟν έκειτο πρδς δυσμά; τοϋ 
Κεραμεικοΰ, άλλ δτι τδ Θησείον, ήγουν τδ ήρώον 
καί τέμενος τοϋ Θησέως, έγειτνία άμέσως πρδς 
τδ Γυμνάσιον τού Πτολεμαίου, είς τδν ’Αγοραϊον 
Κολωνόν. Ουτω; δικαιολογείται καί ό άριστος 
περιηγητής καί δδηγδς Παυσανίας, δ-ις τόσον συ
χνά, καί πολλάκις άδίκω; κατηγορεΐται ώ; άτα
κτος καί ώς μεταπηδών άπδ τοϋ μέν έπί τδ δέ. 
Καί τώ όντι κατά τήν κοινώς έπικρατοϋσαν γνώ
μην είναι παραδοξώτατον θέαμα πώς ό Παυσα
νία; πρώτον περιγράφει τά έν τώ Κεραμεικώ κατά 
τήν εις τήν άκρόπολιν άνοδον, μετά ταΰτα διέρ
χεται τά πρδ; άνατολάς τής άνόδου οικοδομή
ματα μέχρι τοΰ Γυμνασίου τοϋ Πτολεμαίου, έκεί- 
θεν μεταπηδά διά τή; εύθραυστου γεφύρας τή; 
προθέσεω; πρός έπί θάτερα τοΰ Κεραμεικοΰ, καί

55) C. I. G. I, Π. 360, μετά τών σημειώσεων τοΰ 
Βοικίου.

56) Ή πρόθεσις πρδς μέ τήν ϊοτιχήν όηλοί ούχί μό
νον άμεσον γειτνίασιν (εί; μυρία παραδείγματα), 
άλλά πολλάκις καί άμεσοντοπικήνσυνε'χειαν, 
π. χ. είς τήν περί |τοΰ Έρεχθείου έπιγραφήν, C. I G. 
I, Π. 160, Α, 5, 4 I. α 4 'Ελευσινιαχδ; λίθος π ρ δ ς ώ 
τά ζώα ». Αυτόθι στ. 62. « έν τη προτάσει τή πρδ; τώ 
» Κεκροπίω » καί συχνότερα.

άπδ τοΰ νομιζομένου ναού τού Θησέως πάλιν οΰ- 
ρανοπετής καταβαίνει έπί τδ υπδ τδν σκόπελον 
τή; ακροπόλεω; [ερδν τών Διοσκούρων (ττερί τδ νΰν 
Πανεπιστημεΐον!) (α) Μετενεχθέντο; δέ τοϋ Θη
σείου είς ήν έπροτείναμεν θέσιν, ό παλαιός περι
ηγητής έςακολουθεί την οδόν του τακτικώτατα, 
έξαιρουμένη; μόνης τή; έκ τού Κεραμεικοΰ αιφνί
διου μεταβάσεω; έπί τήν ’Εννεάκρουνον καί τούς 

περί αυτήν ναού;, τήν οποίαν δμως αυτός ό Παυ
σανία; ομολογεί ^ητώ;, έπανάγων τού; άναγνώ
στας του έκεϊθεν πάλιν έπί τδν Κεραμεικδν καί 
τήν Στοάν τήν Βασίλειον. Καί πού έδύνατο άρ- 
μοδιώτερα νά κήται τδ Θησείον, τδ κατά τούς 

παλαιούς καταφύγιον καί άσυλον τών ταπεινο- 
τέρων άνθρώπων καί οίκετών, ειμή εί; τδν *Αγο- 
ραΐον Κολωνδν, δπου συνήθως διέτριβον οί μισ- 
θαρνούντε; 57) ; Σημειωτέον πρδς τούτοις, δτι καί 
τδ Μελανίππειον, τδ ηρώον τοΰ υίοϋ τοΰ Θησέως, 
εκειτο έν Μελίτη 58)' καί δέν είναι άπίθανον, δτι 
καί τούτο πάλιν έγειτνία πρδς τδ ήρώον τοΰ 
ττατρός- (ακολουθεί)

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΧ ΤΡΑΙΙΕΖΟΥΝΓΟΣ

Α'.

θτ/ιι^Ιωσις τής αύτοχρατορίας. — Πρώτοι 
αΙώνες τής Τραπεζοΰττος.

Η αυτοκρατορία τή; Τραπεζούντος όφείλει τήν 
υπαρξιν αύτή; είς τυχαία πολλώ μάλλον συμβε- 
βηκότα, παρά εί; τήν άνάπτυξιν τών έθνικών πό 
ρων, τήν εί; τά; τέχνα; καί έπιστήμα; πρόοδον, 
ή εί; αίφνίδιον έπαΰξησιν τοΰ πληθυσμού καί τή; 
δυνάμεώ; τη;. Οί λαοί τής χώρα; ταύτης, θά ήδύ- 
ναντο χωρίς πλείονος δι’ αύτούς βλάβης, νά κυ
βερνιόνται ύπδ τών Ελλήνων αυτοκρατόρων τή; Νί
καιας, καθώς έκυβερνήθησαν άρχαιότερον υπδ τών 
βυζαντινών, καί καθώς μετά ταύτα ύπδ τών αύ- 
τοκρατόρων τής Τραπεζούντος.Ή ύπδ τών ς-αυρο- 
φόρων κατάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως διέβ- 
ρηξε τδν δεσμόν,δστις συνήπτε τήν Τραπεζούντα 
μετά τίνος κεντρική; δυνάμεως ίκανώς άπομεμα- 
κρυσμένης,καί ή πεοίς-ασις αότη ώφέλησε διά τίνος 
νεανίου γνωστού δι’ 8 έφερεν έπίσημον όνομα καί

(α) Τδ Πανεπιστημιον ήτο χαταρχάς έν τη ύπδ τήν βο
ρεινήν πλευράν της’Αχροπόλεω; οϊχία τοΰ Κλεάνθους. Σ-Χ.

57) 'Γπόθεσ. γ' είς Σοφοχλ. ΟΙδ. έν Κολ. — Ή- 
σύχ. έ. λ. οψ’ ήλθες.

58) Ά ρ π ο χ ρ. έ. λ· Μελανίππειον,
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Ξενοφών μνημονεύει τή; ΤράπεζοΰντΟς καί Κ εοα- 
σοΰντος ώ; αποικιών τή; Σινώπης, άλλ’ ήμεΤ; 
οοδέν περισσότερον γινώσκομεν περί τή; σημασία; 
τούτων έν τή άρχαίότητι.

‘Η Τραπεζοΰς έκτήσατο μεγίστην εμπορικήν 
σπουδαιότητα κατά' τούς χρόνου; τή; ρωμαϊκής 
αύτοκρατορίας. Α· ωφέλεια·. τή; θέσεω; αυτής, 
ώς σημείου μεσολαβούντο; μεταξύ τή; Περσίας 
καί τών ευρωπαϊκών καταχτήσεων τών Κάισάρών, 
προσεκάλεσεν εκεί πληθυσμόν κατοίκοιν δραστή
ριων και φίλεργων. At δημοτικαί Οεσμοθεσίαι 
τών ελληνικών αποικιών, ήττον έξηοτημένων έκ 
τή; κεντρικής άρχήζ ή αί ρωμαϊκαί. έξησφάλιζον 
έξοχον διαχείρισιν εΐ; τάς πλούσιας εκείνα; πό
λε·.;, αίτινες ήδυνήθησαν νά διατηρήσωσιν αύτάς, 
καί γινώσκομεν έκ τού Πλινίου ότι ή Τραπεζοΰς 
ήτο έξ έκείνου τοΰ αριθμού, ‘θ αύτοκράτωρ Α- 
δριανός κάτεσκεύασε» έκεϊ ώραϊον λιμένα όπως 
παραχειμάζωσι και φυλάττωνται από τών τρικυ
μιών τά πλοία, απερ ήσαν εκτεθειμένα εις ανοι
κτόν αίγιαλόν. Εκτοτε δέ ή πόλι» κατέστη μία 
τών έπισημοτέρων εμπορικών αγορών τών προϊ
όντων τή; Ανατολή;· τρεϊ; μεγάλα·, ρωμαϊκαί 
όδοί έθετον αύτήν εΐ; συγκοινωνίαν μετά τής 
λοιπής ’Ασίας, ή μέν πρό; δυσμάς κατά τάς παρα
λία; τού Εύξείνου Πόντου, ή δέ πρός' άνατολά; 
έπί τών οχθών τού Φάσιδος καί ή τρίτη πρός 
μεσημβρίαν διήκε διά τών δρέων μέχρι τού Εύ- 
φράτου, οπού διηρεϊτο είς δύο βραχίονας, ών ό 
πρώτο; έφερεν εί; τήν Περσίαν διά τής κοιλάδος 
τού Αράξου,τού ετέρου όδηγόΰντο; εις τήν Συρίαν.

Οί αρχαίοι ώνόμαζον Κολχίδα τήν χώραν, ητις 
μεσημβρινοί; τής Τραπεζοϋντος εκτείνεται μέχρι 
τών κορυφών τού Καυκάσου. Επί του αύτοκρά
τορος Ιουστινιανού ή μέχρι τών οχθών τοΰ Φά- 
σιδος διήκουσα χώρα ώνομάσθη Λαζία, έκ τών 
Λαζών, φυλή; αύτοχθόνου, οίτινες κατώκουν εκεί 
άπό τών αρχαιότατων χρόνων, θ! Χάλυβες, οί 
Χαλδαϊοι, οί ’Αλβανοί, οί ϊβηρες καί λοιποί άλλοι 
υπήρξαν έθνη κεχωρισμένα καί ζώντα άλλοτε 
περί τόν Καύκασον, ώ; οί Γεωργιανοί, οί Μιγ- 
γελιανοί, οί Κιρκάσιοι, οί Αβαρές καί έτεροι λαοί, 
οίτινες έχουσι διάφορον διάλεκτον και κατοικούσι 
σήμερον τό αντίπεραν τή; σειρά; ταύτης τών 

δρέων.
*Από τή; βασιλεία; τοΰ Ιουστινιανού μέχρι 

τή; έλεύσεω; Δέοντος τού Ισαύρου ή ίστορ.α τά; 
Τραπεζοϋντος είναι μικρά; σπουδαιότητος. Ο ει
κονοκλάστη; ούτο; αύτοκράτωρ παρέσχε νέαν

διότι κατήγετο έξ ενός τώνχειρίσων τυράννων τί; 
βυζαντινής μοναρχίάς/Ο νέος ο&τος έγένετο κύριος 
χηοευούσης δυνάμεώς, πραέστη τή; τοπικής διοι- 
κήσεως καί έσχε τόν τίτλον τοΰ αύτοκράτορος. 
Ούτως ή ιστορία μετέβαλε τίτλον καί καθέδοαν, 
άλλ’ή ιστορία τοΰ τόπου έλάχιστα μετεποιήθη, 
τό μβγαλεΐον τής αυτοκρατορία; τής Τραπεζούν- 
τος έκ τινων μ.όνων μυθιστοριών άπετελεϊτο. ή δε 

κυβέρνησες αυτής δέν υπήρξεν, είμή ή συνέχεια 
πολιτικής τίνος διατάξεως τό πάλαι συστήθείάης 
καί οφείλει τήν διάρκειαν αυτής εις τήν απουσίαν 
πάση; απόπειρας πρός διέγερσιν κοινωνικής τίνος 

στάσεως-
‘Π πόλις τής Τραπεζοϋντος κείται Οαυμασίως, 

όπως σχήματίση τήν πρωτεύουσαν κράτους άνεξ- 
αρτήτου" θά ήτο δέ μία τών έπισημοτέοων πό
λεων τής ’Ανατολής εάν είχε λιμένα καλόν. ‘Η 
μεσημβρινή παραλία τής Μαύρη; θαλάσσης παρέ
χει όλους τούς αναγκαίους πόρους εις πολυάριθμον 
πληθυσμόν κατοίκων καί ό φυσικός σχηματισμός 
τής χώρας δίδει πανταχόθεν εις τούς κατοίκου; 
σειράν έξοχον φυσικών προτειχισμάτων. Σπανίως 
βλέπει τις πλείονας ζωγραφικά; καλλονάς και 
θαυμασιωτέραν βλάστησιν. ‘Η μεγαλοπρεπής χώ
ρα ή εκτεινόμενη από τοΰ στομίου τοΰ Αλυος πο
ταμού μέχρι τών κορυφών του Καύκασού παρί- 
στησι κράμα τι γονίμων πεδιάδων, Οαλλερών λό
φων, αποτόμων βράχων, δενδροφύτων δρέων, ιδιό
τυπων δασών καί δρμητικών ποταμών. Πρό 
δέκα καί έπέκεινα αιώνων ή Τραπεζοΰς υπήρξεν 
ή βασιλΐς τής γονίμου καί ύπεοηφάνου ταύτης 
χώρας.'

Εις εποχήν λίαν άπομεμακρύσμένην ελληνική 
τις αποικία είχε ρίψει τόν θεμέλιον τής κατοικία; 
καί ωκοδόμησεν άκρόπολιν έπί τοΰ βράχου έν 
εϊδει τραπέζης, ητις έδωκε τό όνομα εις τήν Τρα- 
πεζούντα. Κατά τήν ιστορικήν ταύτην περίοδον, 
ή έλληνική φυλή κατείχε θέσιν σχεδόν όμοίαν πρός 
εκείνην, ήν κατέχει σήμερον ή άγγλοσαξωνική' 
αύτη προΐστατο τοΰ εμπορίου καί έκυρίευεν έπί 
μακρώ χώρας πλέον έκτεταμένας τής μητρός πα
τρίδος Πλείσται παράλιοι πόλεις τής Μαύρης 
θαλάσσης, αίτινες ειχον δεχθή ελληνικά; αποικίας 
επτά σχεδόν αιώνας πρό Χριστού διετήρησαν πάν
τοτε εις τό μετά ταΰτα Ελληνας κατοίκους. Αί 
κατακτήσεις τής ειρήνη; είσί διαρκέστερα; τών 
τοΰ πολέμου. Τό χρονικόν τού Ευσεβίου ορίζει τήν 
Οεμελίωσιν τή; Τραπεζοϋντος τό έτος 756 π. X. 
‘Η Σινώπη είναι πόλις ίτι άρχαιοτέοα, διότι ό 

ζωήν εΐ; τό έξαντληθέν σώμα τή; ανατολικής αυ
τοκρατορίας, τό δέ αύστηρόν, ίνα μή είπωμεν ά
γριον, αύτοΰ πνεύμα έδημιούργησε νέον τι ηθικόν 
καί θρησκευτικόν ελατήριου μεταξύ τών χριστια
νών τής ’Ασίας- Τότε ή Τραπεζοΰς κατέστη μη- 
τρόπολις τή; ομόρου έπαοχία; τής Χαλδαία; κέν
τρου τών πολεμικών, πολιτικών, εμπορικών και 
διπλωμ-ατικών σχέσεων τοΰ βυζαντινού κράτους 
μετά τών χριστιανών ,ήγεμόνων τής Αρμενίας καί 
Ίβηρίας. ‘Π διεξαγωγή τών περιπεπλεγμένων 
υποθέσεων, αίτινες προέκυ-τον έκ τίνος αδιάλει
πτου πολεμικής καταστάσεως έπί τών συνόρων 
τής ’Αρμενία; μεταξύ τών Χριστιανών καί Σαρα- 
κηνών ένεπιστεύθη κατ’ ανάγκην εις τούς ηγεμό
νας τής Χάλδαίας,.οίτινες τήν έδραν των ειχον 
εις τήν Τραπεζούντα- ‘II έπέκτασις τών δυνά
μεων καί ή ελευθερία τής ένεργεία; τών ηγεμόνων 
τούτων ή αντιβασιλέων ένέπνεεν αύτοϊς τόν πό
θον τοΰ νά άνυψωθώσιν εις τήν ταξιν τών άνω- 
τάτων ηγεμόνων, οπότε ή κεντρική δύναμις τής 
Κωνσταντινουπόλεως έφαίνετο έξασθενοϋσα. Καθ’ 
8ν δέ χρόνον ή έλληνική φυλή ήλαττούτο έν τή 
Μικρά ’Ασία καί ή μετά τής Κωνσταντινουπόλεως 
συγκοινωνία έμποδίζετο ένεκεν τή; χειροτερεύ- 
σεω; τών όδών, ή πολιτική καί έμπορική θέσι; 
τής Τραπεζοϋντος έξηκολούθει έξασφαλίζουσα 
εις τού; κατοίκους αύτής μέγιστα; τού τόπου έ- 
λευθερίας καί έπροστάτευεν αύτοΰ; εναντίον τή; 
αρπαγή; τών αύ.τοκρατορικώνυπαλλήλων.

Λί βυζαντιναί άρχαί δέν έτόλμων ίνα πιέζωσι 
πληθύν συγκειμένην έξ ανθρώπων διαφόρων έθνών, 
οίτινες θά έδύναντο νά διαφεύγωσιν αύτάς μετα
ναστεύοντας παρά τοΐς όμοροι; λαοί;, καί προσέτι, 
επειδή οί πόροι τών δημοσίων προσόδων συνί- 
σταντο πρό πάντων εϊ; τι έμπόριον μετακομιδής, 
τού οποίου ή εκδοχή δέν άνήκεν εί; τούς αύτο- 
κράτορα; τή; Κωνσταντινουπόλεως’ ό φόβος μή
πω; έξαντληθώσιν αί πρόσοδοι αυται διά τής 
επιβολής υπερβολικών φόρων άνεχαίτιζε τήν πλε
ονεξίαν τή; κυβερνήσεως. ‘1’πό τήν συνετήν καί 
ΐσχυράν διοίκησιν τών εικονοκλαστών αύτοκρατό- 
ρων καί χάρις εΐ; τήν νομοθετικήν σοφίαν τή; 
δυναστεία; τών βασιλείων ήνθησε τό έμπόριον τού 
βυζαντινού κράτους καί άνεπτύχθη ή εύημερία 
τή; Τραπεζοϋντος. Αί συγκοινωνία·, τή; πόλεω; 
ταύτης μετά τοΰ λοιπού κράτους έγίνοντο συνήθως 
διά θαλάσσης, άλλ’ επειδή αί ρωμαϊκαί όδοί δέν 
ειχον έτι έ; ολοκλήρου καταστραφή, αί έμπορικαί 
συνοδίαι μετίβα,ινον καί διά ξηρά; εί; τά; ξένα; 

χώρας. Οί δασμοί, οίτινες έπεβάλλοντο είς τό 
έμπόριον τοΰτο, παρήγον καταπληκτικά; ποσό
τητας. ‘θ πλούτος τή; Τραπεζοϋντος έξησφάλιζεν 
οΰτω πολλά; ώφελεία; είς τούς κατοίκους αύτής, 
άν καί ή κεντρική έξουσία ολίγον έμερίμνα διά τά 
ιδιωτικά αύτών συμφέροντα. ’Ωλιγώρει έκείνη 
καί άφηνε νά φθείρονται καί καταστρέφωντα·. 
τά έπί τών ‘Ρωμαίων οίκοδομηθέντα μνημεία, 
ένώ ή Τραπεζοΰς ήτο πόλις έλευθέρα, ή δέ όψις 
τών έρειπ'ων αύτών διέτρεφεν είς τήν πληθύν τών 
κατοίκων επιθυμίαν τινά πολιτική; ανεξαρτησίας. 
Αν καί οί Ελληνες τού βυζαντινού κράτους έφά- 
νησαν αναίσθητοι είς τάς ώφελεία; τών ελευθέρων 
θεσμών, άπασαι δέ αί τάξεις τή; κοινωνίας δέν 
έβλεπαν έν αύτοϊς είμή μισητόν σπέρμα τή; αναρ
χία;’ άν καί πρόληψίς τι; ευνοϊκή είς τόν δεσπο- 
τισμόν έκαμνεν ωςτε νά θεωρήται αυτός ώς τό 
μόνον μέσον πρό; έξασφάλισιν τή; τάξεω; καί 
τής καλής διανομής τής . δικαιοσύνης, οΰχ ήττον 
είναι αληθές δτι μέρος τών κατοίκων τών επαρ
χιών έπεθύμε; τάξιν πραγμάτων, ήτι; έπέτρεψε 
νά προεξαιρέση έπί βαρέων φόρων τήν άναγκαίαν 
ποσότητα πρό; βελτιώσει; τοΰ τόπου καί έπι- 
σκευά; αρχαίων καί ωφελίμων έργων τού δημο
σίου’ φυσικόν λοιπόν ήτο είς τούς κατοίκους τής 
Τραπεζοϋντος νά έπαναφέρωσι τήν μνήμην αύτών 
εις τόν τρόπον τού κυβερνάν τών ‘Ρωμαίων, καθ’όν 
οί φόροι τή; πόλεω; ώφέλουν τήν πόλιν, καί νά 
άντιτάξωσι τούτον πρό; τό βυζαντινόν σύστημα, 
καθ’ δ όλαι αί πρόσοδοι τοΰ κράτους ε^ρεον είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν, όπως άποτελέσωσι με
γίστου; θησαυρούς πρός άπότισιν τή; πομπώδους 
αργίας τών αύλικών, ή δπω; έπιδεικνύωσιν είς τά 
όμματα τού όχλου τής πρωτευούση; τάς παρα
λόγου; μεγαλοπρεπεία; τοΰ ‘Ιπποδρομίου.

Πολλάκις οί ηγεμόνες τής Χαλδαία; ήθέλησαν 
ίνα έπαναφέρωσι τά αισθήματα ταΰτα πρός ίδιον 
όφελος. ‘11 θέσις τών βυζαντινών τούτων αντι
βασιλέων έπλησίαζεν ήδη αύτού; εί; τήν τάξιν τών 
υποτελών ηγεμόνων, ή δέ διάστροφος φιλοδοξία, 
ήτι; κατά τόν χρόνον έκεϊνον έχαρακτήριζε τού; 
νοήμονας, έκαμνεν αύτού; ώστε νά άτενίζωσιν 
είς τόν αύτοκρατορικόν θρόνον. Εύκολον ήτο είς 
αύτού; νά έπιτύχωσι τήν ύποστήριξιν πολεμικού 
τίνος ήγεμόνος τών ορεινών τή; ’Αρμενίας, ή τής 
’ίβηρίας, επίσης εύκολον ήτο νά κερδίσωσι τού; 
λαού; υποσχόμενοι αύτοί; ελάττωσιν τών φόρων, 
καί συνέλεγον αμέσως στρατόν, είτε μεταξύ τών 
φυλών τού Καυκάσου, εθισμένων όντων ίνα χορη-
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Η άφιξις τών Τούρκων ει; τήν δυτικήν Ασίαν 
μετέβαλε τήν κατάστασιν τών κατοίκων δλων 
τών μεταξύ ίνδοϋ καί Αλυος κειμένων χωρών. 
Πανταχοϋ. δθεν διήρχοντο, αί πόλεις κατε- 
στοέφοντο, αί διώρυγες και τά φρέατα παρενε- 
μίζοντο καί οί κατάφυτοι τόποι έδενδροτο- 
μοΰντο' έπαρχίαι αΐτινες έτη τινα πρότερον, 
έτρεφον χιλιάδας κατοίκων, δέν έδυναντο πλέον 
νά έπαρκέοωσιν εί μή είς τήν διατήρησιν όλίγων 
οικογενειών, όρδή νομάδων μόλις εΰρισκε τά 
πρός τό ζήν διατρέχουσα χώρα;, αΐτινες πρό 
δλίγου ήσαν ίκαναΐ νά προμηθεύσωσι πάντα τά 
άναγκαϊα είς πολυανθρώπους πόλεις. Εκεΐ δπου 
οί άνθρωποι τέως ήριθμοϋντο κατά μυριάδας, 
δέν ήριθμοΰντο πλέον είμή κατά εκατοντάδας. 
Η ήττα τοϋ Ρωμανού Δ’ έν τή μάχη τοΰ Μαν- 
ζικέρτ έν έτει 1071, έπήγαγε τήν άπόκρουσιν 
τών Ελλήνων σχεδόν πανταχόθεν τής Μικοά; 
Ασίας καί έφερε τούς Τούρκους κατακτητάς μέχρι 
τών τειχών τής Τραπεζοϋντος. Η επαρχία τή; 
Χαλδαίας διά τών έπιδρομών αύτών ήρημώθη, 
άλλ’ ή πόλις διέφυγε τάς προσβολά; αύτών. Ο
φείλει δέ πάντοτε τήν σωτηρίαν αύτής μάλλον 
εϊς τήν γεωγραφικήν Θέσιν της, ύπερασπιζομένην 
μεσημβρινώς διά τίνος φραγμού όρέων, καί εί; 
τό δημόσιον πνεύμα τών κατοίκων της, ή είς 
τήν βυζαντινήν αύτής φρουράν καί τήν προστα
σίαν τών αύτοκρατόρων τή; Κωνσταντινουπό
λεως.

’Απεκρούσθησαν τέλος οί Τούρκοι έκ τή; χώρα; 
τής Τραπεζοϋντος διά τή; εύφυΐα; καί τή; συνέ- 
σεω; τοϋ Ι'αβρά, τυράννου, δστι; έπί τινα χρόνον 
τής βασιλεία; 'Αλεξίου τοϋ Α’ είχε κυβερνήσει 
τήν Χαλδαίαν ώς ήγεμών σχεδόν ανεξάρτητος. 
Αννα ή Κομνηνή ιστόρησε τά; διαφορά; τοϋ 
Θεοδώρου Γαβρά καί τοϋ ’Αλεξίου Α* έν έτει 
I 091, άλλ’ ή διήγησις αυτή όλίγον φώ; ρίπτει 
έπί τής άληθοΰς θέσεως τοΰ Γαβρά εί; Τραπε- 
ζοϋντα’ δεικνύει μόνον δτι ό αύτοκράτωρ με- 
γάλως εφοβείτο τήν δύναμίν του καί ούδόλως ή- 
ρέσκετο νά άναμιχθή ε’ς έχθρας κατά δεινού υπο
τελούς, δστις είχεν ύποστηριχθή διά τής πληθύο; 
τών κατοίκων.Κατά τό έτο; 1104 χρέη δουκό; 
τής Τραπεζούντο; έξεπλήρου Γρηγόοιο; ό Ταρω- 
νίτης συγγενεύων μετά τή; αύτοκρατορικής οικο
γένεια;. 0 Ταρονίτης προέβη έτι μακρότερον τοΰ 
Γαβρά,ένήργησεν ώς άνώτατο; ήγεμών καί φανε- 
ρώς «ολιγώρησε τών διαταγών τοϋ αύτοκράτορο;. 
ύ ’Αλέξιο; έπεμψε κατ’ αύτού στρατεύματα άπερ

γώσι μισθοφόρου; στρατιώτας είς τού; ηγεμόνας 
τής’Ασίας,είτε μεταξύ τοΰ όχλου μεγάλη; πόλεως, 
αείποτε διατεθειμένης εις έπανάςτεβιν κατά τώνδη- 
μοσίων υπάλληλων η τής κοινωνικής άνισότητος.

Περί τήν έποχήν τοϋ έξαφανισμοϋ τή; δυνα
στεία; τών Βασιλείων, ή βυζαντινή διοίκησι; ήγ· 
γισεν εϊς τήν παρακμήν'ή αύτοκρατορική κυβέρ- 
νησις έπαυσε πλέον τοϋ νά παρίσταται εϊς τά όμ- 
ματα τών ύπη?.όων αύτής ώς τό μόνον είδος αν
θρώπινη; δυνάμεως, δπερ ύπήρξεν ικανόν νά εξα
σφάλιση τήν ορθοδοξίαν, τήν πολιτικήν τάξιν 
καί τήν ασφάλειαν τής ιδιοκτησίας. Το γόητρον 
εκείνο (talisman), δπερ έπ5. αιώνας είχε συγ

κεντρώσει ύπό τό αύτό σκήπτρον τάς διαφόρου; 
επαρχίας κα! τά διάφορα έθνη τής ’Ανατολικής 
αύτοκρατορίας ηρχισε νά έξαφανίζηται. Ολοι οί 
δεσμοί τής πολιτείας έχαλαροϋντο, δλα τά κοι
νωνικά στοιχεία διελύοντο καί περί τό τέλος 
τοϋ ένδεκάτου αΐώνος γενική άναστάτωσις παν- 
ταχοϋ άπεκαλύπτετο. ’Επί πολύν χρόνον ή κοινή 
γνώμη ειχεν έτι μάλλον ή ή σπάθη συντελέσει 
εις τό νά ύποβοηθήση εϊς τήν κατασκευήν τοϋ 
ικριώματος τοϋ βυζαντινού κράτους. Αί πολι- 
τικαί άρεταΐ, καθώς καΐ αί στρατιωτικά! εί’ 
χον αποκρούσει τού; Σαρακηνούς πέραν τοϋ ό
ρου; Ταύρου καί προφυλάξει τήν μεσημβρινήν ’Ι
ταλίαν άπό τοϋ ζυγού τοϋ μεγάλου Καρόλου, καί 
οί νόμοι τής ‘Ρώμη; μάλλον ή οί στόλοι τής 
‘Ελλάδος είχον καταστήσει τόν αΰτοκράτορα 
τής Κωνσταντινουπόλεως δεσπότην τή; Μαύρης 
θαλάσσης. Ενόσςο άπο τοϋ ενός εις τό έτερον 
άκρον τοϋ Κράτους υψωνον τού; οφθαλμούς πρός 
τόν αΰτοκράτορα τοϋ Βυζαντίου,ώς πρός τόν μό
νον διανομέα τής δικαιοσύνη; έπί τή; γής, ή ιδέα 
αυτή καί έκείνη τοϋ θείου δικαίου τοϋ ορθοδό
ξου αύτοκράτορο; ύπερήσπισαν τό κράτος εναντίον 
τών Σαρακηνών, Βουλγάρων καί Σλάβων καί 
προεφυλαξαν άπό επαναστάσεων καί διαμελι- 
σμών. ’Αλλ’ άφ ής στιγμής ή ασιατική ολιγαρχία 
έθηκεν έπί τοϋ θρόνου τον Κομνηνον ’ίσαάκιον 
Α', έν έτει 1054, τά πάντα μετεβλήθησαν. Αρ
χισαν νά έμπορεύωνται επαρχίας, δπως έπιτύ- 
χωσιν ότέ μέν στήριγμά τι πολιτικόν, ότέ δέ 
τιωτικόν, δ δέ νόμο; άπώλεσε τήν παντοδυναμίαν 
αυτού. ‘Η μετά τοϋ ορθοδόξου αύτοκράτορο; έ- 
νωσις έκλινεν εί; διάλυσιν, οί δέ λαοί, ώ; οί κυ- 
βερνήται τών επαρχιών, ήσαν έτοιμοι νά κατα- 
λάβωσι πάσαν εύκαιοίαν δπως διαφύγωσι τά; 
απαιτήσει; τή; κεντρική; εξουσίας.

ίχμαλώτισαν αύτόν, άλλά βραδύτερον, κατά τό 
έτο; 1119, άγνοοϋμεν πώς, άνεφάνη έλεύθερος 
κα! άποκατέστη είς τήν θέσιν του ώ; κυβερνήτη; 
τή; Τραπεζοϋντος. Κατά τό αύτό έτος συνήψε 
φιλίαν συμμαχικήν μετά τοΰ Εμίοου τοΰ Καμάκ 
δπω; προσβάλη τον τοϋρκον ηγεμόνα τή; Μελι- 
τινής. Ενικήθησαν, καί 5 Ταρωνίτης έπεσεν είς 
χεΐρα; τών Τούρκων, οίτινε; ήνάγκασαν αύτόν νά 
πληρώση λύτρα τριάκοντα χιλιάδας χρυσών, πο
σότητα θεωρουμένην τότε έν τή ’Ανατολή ώς 
συνήθη λύτρα τών ύψηλοτέρων υποκειμένων τοϋ 
βυζαντινού κράτους.

Φαίνεται δτι δ Κωνσταντίνος Γαβρά; έκυ- 
βέρνησε τήν Τραπέζοΰντα μετά τον Ταρωνίτην, 
καί ό Νικήτα; ποιείται μ,νείαν τούτου, έν έτει 
1139, ώς άντιποιηθέντος έπί πολύν χρόνον ακο
λούθως τά δίκαια ήγεμόνος άνεξαρτήτου. 0 αύ
τοκράτωρ Ιωάννη; δ Β' ό Κομνηνός, έξεστρά- 
τευσε κατά το αύτδ έτο; εις Παφλαγονίαν έπί 
σκοπώ νά προχωρήση μέχρι τών ύψωμάτων τής 
Τραπεζούντο;, δπω; ίδρύση έκεΐ τήν αύτοκρα- 
τορικήν έξουσίαν καί κατακτήση συγχρόνως δλην 
τήν μεσημβρινήν παραλίαν τής Μαύρης θαλάσ
σης. II Παφλαγονία έπ!· τοσοΰτον ήτον ήρημω- 
μένη, ώστε δ αύτοκράτωρ έπέσχε τήν πορείαν 
του άπορών πόθεν νά προμηθευθή έφόδια, δ δέ 
χρόνο; είχε προχωρήσει δτε ήγγισε τήν Νεο- 
καισάρειαν. Η πόλι; αΰτη διέκειτο ύπό τήν 
έξουσίαν τών Τούρκων, οίτινε; ύπερήσπισαν αύ
τήν μετά τοσαύτης δυνάμεως, ώστε Ιωάννης δ 
Β ήναγκάσθη νά άρη τήν πολιορκίαν καί έπα
νήλθεν εί; Κωνσταντινούπολή μετά ματαίαν έκ 
στρατείαν. 0 υίό; αύτοΰ Εμμανουήλ δ λ’ ύπέ- 
ταξε τήν Τραπέζοΰντα ύπό τού; νόμου; αύτοΰ. 
καί ή πόλι; αΰτη έμεινεν ύποτεταγμένη εϊ; τούς 
αΰτοκράτορα; μέχρι τή; ημέρα;, καθ’ήν ή αύτο- 
κρατορία άνετράπη ύπό τών λατίνων σταυροφό- 
οων, κατά τό έτος 1204.

Η ιστορία δέν πληροφορεί ήμάς περί τού οποία 
τις ητο ή σχέσις μεταξύ Λαζΰν καί Ελλήνων τής 
Τραπεζοϋντος, ούδέ περί τοϋ τίς ήτο ή έπϊ^δοή 
καί ή πολιτική ενέργεια έκατέρας τών φυλών 
τούτων. ’Αναρίθμητο; πληθύ; Ελλήνων κατώκει 
τά; παραλίους πόλει; τοΰ Πόντου, καί τή; Καλχί- 
δος, άλλ’ άγνοοϋμεν έάν οί δποικοι ούτοι έπλη- 
Ούνθησαν έπί τοΰ εδάφους οπερ κατεϊχον, ή έάν 
αί τάξει; αύτών έστρατολογήθησαν διά νέων ά- 
ποικισμών έκ τή; Ελλάδος. ΙΪ ελληνική αΰτη 
πληθύς τη; Τραπεζούντο; έζη εί; κατάστασιν έκ

διαμέτρου άντικειμένην πρό; τήν βυζαντινήν άρι- 
στοκρατίαν, συγκειμένην ές ύπαλλήλων πλου- 
τούντων ύπό τήν προστασίαν τή; αύτοκρατορική; 
έξουσίας. Αί δέ δύο αύται κατηγορίαι τών Ελ
λήνων, τών ύπαλλήλων, δηλαδή, καί τών μή τοι- 
ούτων, έθεωροϋντο μετά ζηλοτυπία; ύπό τών 
αύτοχθόνων Λαζών ή Τζάνων. Διατελοϋμ.εν δέ εις 
παντελή άγνοιαν περί τών μέσων άπερ το έμπό* 
ριον μετεχειοίσθη, δπω; έπιτύχη άσφάλειαν καί 
άναπτ-.χθή έν ειρήνη έν τώ μέσω τών διαφόρων 
τούτων άντιπάλων μερίδων.

Β'.
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Τό δνομ.α Κομνηνό; ή Comnenus φαίνεται 
συνδέον μετά τή; Ιταλία; τήν οικογένειαν, ήτι; 
τό έφερε' άλλά τά Ρωμαϊκά όνόματα ήσαν το
σούτον κοινά παρά τοϊ; πελάται; καί άπελευ- 
Οέροις τών ^ωμαίων. πατρικίων εί; τά; διαφόρου; 
έπαρχίας, ώστε είναι άδύνατον νά συμπεράνη τι; 
δτι οικογένεια τι; άσιατική είχε καταγωγήν Ρω
μαϊκήν, μ,όνον ένδόσιμον έχων δτι αΰτη έφερεν 
όνομα γνωστόν έν Ιταλία. Απασα ή Γαλλία έπλη- 
ρούτο οικογενειών αΐτινες έφερον τό όνομα τοΰ 
Ιουλίου καί δμως ούδείς συγγενικός δεσμός συ- 
νήπτεν αύτά; μετά τή; Ιουλία; οικίας τής Ρώ
μη;. Η οικογένεια τών Κομνηνών, ήτι; έδωκεν 
έμπειρου; ήγεμόνα; είς τήν βυζαντινήν μοναρ
χίαν καί αΰτοκράτορα; εί; τήν Τραπέζοΰντα,έφά
νη ήδη τό πρώτον εϊς τήν ιστορίαν τής ’Ανατο
λή; περί τό έτος 976, οπότε ό Εμμανουήλ Κο
μνηνός έξήσκει τά καθήκοντα έπάρχου τή; Α
σία;· 0 Εμμανουήλ άποθνήσκων άφήκε τά τέ
κνα αύτοΰ ύπό τήν κηδεμονίαν τοϋ αύτοκράτορο; 
Βασιλείου τοϋ Β. 0 πρεσβύτερο; τών τέκνων του 
ήτο Ίσαάκιο; ό α', δστις έξαφανισθείσης τής δυ
ναστείας τοϋ Βασιλείου, άνέβη τόν θρόνον γενό- 
μενο; αρχηγό; τή; στάσεως τής άσιατική; άρι- 
στοκρατίας έν έτει 1 057. Μετά βασιλείαν όλί
γον περισσότερον τών δύο έτών, άπεχώρησεν 
έκουσίω; εις μοναστήριον, χωρίς νά φροντίση ΐνα 
έξασφαλίση εϊ; τήν οίκογένειάν του τήν κληρο
νομιάν τή; βασιλείας, ό αύτοκράτωρ Αλέξιο; 
ό α' ήτο δ τρίτο; υιός τοϋ ίωάννου Κομνηνοΰ, 
αδελφού Ίσαακίου τοΰ Α.'. Ούτο; μιμούμενο; τόν 
θεϊόν του κατέλαβε καί αύτό; τόν θρόνον γενόμε- 
νο; αρχηγός ισχυρά; έπαναστάσεω;. Ανδρόνικος 
δέ δ α! έξεθρόνισε καί άπέκτεινε Αλέξιον τον Β',
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δεκαεξαετή όντα καί νόμιμον αύτοκράτορα, ώ; 
δυσέγγονον Αλεξίου τοΰ λ', ούτινος έγγονο; ήτο 
ό Ανδρόνικο;·

At στυγεραί ωμότητες τοΰ Ανδρονίκου προή- 
γαγον κατά το έτος 1 185 τρομεράν έπανάστα- 
σιν έν Κωνσταντινουπόλει- Η δέ άμεσο; συνέ
πεια τών γεγονότων τούτων άπέβη ολίγον έπάι- 
σθητή κατά πρώτον εί; τήν Τραπεζοϋντα, καί 
δμως έν τοΐ; γεγονόσι τούτοι; πρέπει νά παρα
τήρηση τι; τού; λόγους, οίτινες έθεσαν έν τή πό- 
λει ταύτη τά θεμέλια νέα; μοναρχίας. 0 ’Αν
δρόνικο; ,έςεθρονίσθη καί έφονεύθη διά τής τοΰ 
όχλου έπαναστάσεως. Η αναρχία καί ή αταξία 
τής έπαναστάσεως ταύτης παρέλυσαν έντελώς 
τήν κεντρικήν διοίκησιν.· ‘Ο όχλος άνέτρεψε τήν 
κυβέρνησιν, υπέβαλε τδν αύτοκράτορα είς τήν 
καταδίκην τών ένοχων κακουργήματος, έπί πολ
λά; ήμερα; έμεινε κύριο; τή; Κωνσταντινουπό
λεως, διήρπασε τδν θησαυρόν καί κατέλαβε τά ' 
ανάκτορα διά θέατρον τών οργίων του" τά συμ
βάντα ταΰτα διεσκέδασαν τήν γοητείαν, ήτις 
περιέβαλλε τήν αύτοκρατορικήν εξουσίαν διά τί
νος φωτεινού στεφάνου σχεδόν θείου. 0 νέος ήγε- 
μών Ισαάκιο; δ 11 (Ισκάκιο; ό Αγγελος), στε
ρούμενος Ικανότητας καί θά^ους, δέν ανέκτησε 
κατά μικρόν ειμή τήν σκιάν τής δυνάμεως τών 
προκατόχων του- Αφ ή; ημέρας ό γέρων- ’.Αν
δρόνικος περιεφέρθη εί; τάς όδού; τής Κωνσταν
τινουπόλεως έπί μαδιμένη; καμηλού καί άπέθα- 
νεν εΐ; τά βασανιστήρια έν τώ μέσω τών συριγ- 
μών τοΰ διά τξ» θέαμα τούτο συνηγμένου πλή
θους έν τώ ίπποδρομίω, η δημοσία διοίκησι; έπε- 
σεν έπί μάλλον είς τήν αναρχίαν. Οί ανάξιοι ηγε
μόνες τής οικίας τοΰ Ίσαακίου Αγγέλου έφαί- 
νοντο γεννηΟέντε; δπως ηγεμονεύσωσιν είς τήν 
νεκρικήν εκφοράν τής αυτοκρατορίας, ήδη πλέον 
έξαντληθείση; ύπδ τή; ένεργητική; καί αύθάδου; 
οικίας τών Κομνηνών.

Ο λαός είχε δικαίας άφορμά; νά μισή τδ όνο
μα τών Κομνηνών’ οί ήγεμόνες τοΰ γένους τού
του τοσοΰτον υπερήφανοι, δσον έμπειροι, ύπήρ- 
ξαν δεσπόται ωμοί' παραδιδόμενοι είς όλα; τάς 
ιδιοτροπίας τής έξουσίας έδείχθησαν άπληστοι 
πλούτου καί αφειδείς αιμάτων. ’Αλλ’ ούχ ήσσον 
τδ μεγαλεϊον τοΰ ονόματος αυτών ήτο φυλακτή- 
ριον διά τάς ομάδα; τοΰ όχλου πανταχοΰ δπου 
ώμιλεϊτο ή ελληνική γλώσσα, καί δτε τδ κρά
τος ήτο έτοιμόπτωτον οί κύριοι έκάστου τών 
διεσπαρμένων ερειπίων αύτοϋ κατεσκεΰασαν έκ

τοΰ ισχυρού τούτου δνόματο; βάθρον, δπως ά- 
ναβώσιν εί; τήν άνωτάτην αρχήν.

*0 Εμμανουήλ Κομνηνδς, πρεσβύτεοος υίδς 
τοΰ τυράννου Ανδρονίκου, ειχεν αποκτήσει δημο- 
τικότητά τινα ένιστάμενος είς τάς ώμότητας 
τοΰ πατρός του, καί διακηρύττων δτι ό πρδς τήν 
αυθεντίαν 'τής έλλτκικής έκκλησία; σεβασμός 
αύτοϋ ύπεχρέου αυτόν νά άποποιηθή τήν χεϊρα 
τής Αγνής τής Γαλλίας, μνηστής τοΰ έξαδέλφου 
αύτοϋ Αλεξίου’ ή άέραβών μετά έξαδέλφου ητο 
κατά τού; έκκλησιαστικοδ; κανόνα; τών Ελλή
νων, κώλυμα άναπόφευκτσν πρδς τδν γάμον. Ορ- 
ΐισθεί; ό πατήρ αυτού διά τήν συνετήν ταύτην 
διαγωγήν τού Εμμανουήλ άφήρεσεν απ’ αυτού 
τδ δίκαιον τής πρωτοτόκια; καί προόρισε τήν· 
μοναρχίαν διά τδν νεώτερον αυτού υιόν Ιωάννην, 
τδν όποιον παρέλαβε διά συνεταίρον καί διάδο
χον. Αλλ έν τούτοι; αί άρεταί τοΰ Εμμανουήλ, 
ούδ' αυτόν έβοήθησαν οπότε ή τοΰ όχλου μα- 

| νία ώρμησε κατά τού πατρός τού, καί μόνον 
άνεμνήσθησαν δτι αύτδς ήτο υιό; μισητού βα- 
σιλέως. ό νέος αυτοκράτωρ, ό ασθενής, ό φθονε
ρός, ό, σκληρός ΐσαάκιος ό Β’, έφοβήθη μήπως διά 
τής μνήμ.η; τών προσωπικών άρετών των ό Εμμα
νουήλ έφελκύση πάλιν τήν δημοτικότητα πρδς 
ύπεράσπισίν του, δθεν, όπως καταστηση αδύνατον 
τήν έπί τού θρόνου άνάβασίν του, διέταξε νά 
έξορύξωσιν αυτού τού; οφθαλμού;. Η άπόφασις 
αυτή έξετελέσθη μετά τοιαύτη; βαρβαρότητος, 
ώστε ό Εμμανουήλ δέν έπέζησε. Λφήκε δέ δύο 
υιούς τδν Αλέξιον καί τδν Δαυίδ.

‘θ 'Αλέξιος ητο παίς δεκατετραετή; καθ’ ·?,ν 
έποχήν έφονεύθη ό πατήρ του. Οί φίλοι τή; 
οικογένειας αύτού κατώρθωσαν, ϊνα λυτρώσωσιν 
αυτόν, ώς έπίσης καί τδν αδελφόν του, άπδ τή; 
έκδικήσεω; τών έχθρών τή; οικίας των καί τής 
ζηλοτυπίας Ίσαακίου τοΰ Β . Παρελθόντος δέ τού 
κινδύνου, οί δύο ούτοι παϊδες ήδυνήθησαν νά μεί" 
νωσιν είς Κωνσταντινούπολή ήμελημένοι καί είς 
λήθην ύπδ τή; αύτοκρατοοική; αυλής. Τά δίκαια 
αυτών διά τδν θρόνον παρεϊχον δλίγην ανησυχίαν 
είς τδν βασιλεύοντα ηγεμόνα κυβερνήσεως τοιαύ
της όποια ή βυζαντινή μοναρχία, ήτις ήν μάλλον 
αιρετή ή κληρονομική, καί δπου ό παπήο αύτών 
ειχεν άποκλεισθή τοϋ θρόνου δυνάμει προνομίου 
τινδ; άνεγνωοισμένου καί συχνάκις έφαρμοσθέντος’ 
ό δέ Αύτοκράτωρ’ΐωάννης σ Β', ό άοιστος τών Κο
μνηνών, ειχεν εκλέξει τδν διάδοχον αύτού χωρίς 
τίνος προσοχής είς τήν τάξιν τή; γεννήσεως, έπι*

κράτος τήν λαμπρότητα, ής άπήλαυσεν ύπδ τούς 
ηγεμόνας τής οικογένειας του, δέν Οά έφαίνετο 
αμφίβολον ότι οί πρώτοι οπαδοί τή; έπιχειρήσεως 
αύτού έμελλαν νά συνάξωσιν άφθονον πλούτον 
αμοιβών, όθεν τοιαύτη τι; προσδοκία ήτο ικανή 
νά παραπείση τούς Ελληνα; τής εποχής έκείνης, 
καί νομίζομεν ότι αυτή ουδόλως ύπήρξεν ά»ευ 
έπι ρροής καί είς άλλου; αιώνα; καί μεταξύ άλ
λων εθνών.

('Επιτα·. συνέχεια·)

κυρώσας τήν εκλογήν αύτού δι’ έκείνου δπερ ώνό- 
μαζον γερουσίαν καί "Ρωμαϊκόν λαόν, ‘θ ’Αλέξιος 
καί δ Δαυίδ έζων έν άσημότητι έν Κωνσταντι- 
νουπόλει, ότε οί σταυροφόροι ήλθον, δπως πολι- 
ορκήσωσιν αύτήν. Κατώρθωσαν δέ νά ύπεκφύγωσι 
πρδ τή; άλώσεως τής πόλεως καί έφθασαν τά; 
παραλίας τή; Κολχίδος, όπου ή έκ πατρός θεία 
των, ή ήγεμονίς Θάμαο κατείχε μέγαν πλούτον 
καί έξήσκει μεγάλην επιρροήν. Διά τή; συνδρο
μή; αύτής καί τή βοηθείο: τής μνήμη; τοΰ τυ
ράννου ρράππου των, δστις. είχε φανή δημοτικός 

εί; τά μεσημβρινά τής -Μικρά; Ασίας, συνήγαγον 
στρατόν έκ μισθωτών Ίβήρων, δ δέ Αλέξιος άνα 

γοοευθεί; αύτοκράτωρ ύπδ τού. στρατού τούτου 
είσήλασεν εις Τραπεζοϋντα τδν JΑπρίλιον τού 
4 205·, ένώ-η Κωνσταντινούπολή έπιπτεν ύπδ τήν 
έξουσίαν τών σταυροφόρων. ‘Ω; νόμιμο; αντιπρό
σωπος τής. δυναστείας τών Κομνηνών καί άπο- 
φεύγων τού νά συγχέωσιν αύτδν μετά τών πο
λυαρίθμων απογόνων καί μελών τής οικογένειας 
’Αλεξίου τοΰ Γ' (τού ’Αγγέλου), δστις είχε σφε- 
τερισθή τδ όνομα καθώς τδν. θρόνον του, έλαβε 
τδν τίτλον τοΰ Μεγάλου Κομνηνοΰ. ’Εχαιρέτησαν 
λοιπόν, αυτδν ώ; τδν νόμιμον ήγεμόνα τού Ρω
μαϊκού κράτους. Οι Ελληνες τής Τραπεζούντος 
είχον ίκανώ; φοβηθή έκ τή; μεταπολιτεύσεως, έν 
ή οί σταυροφόροι καί οί ‘Ενετοί έμηδένιζον τήν 
πολιτικήν δύναμιν καί κατέστρεφον τήν εμπορι
κήν ευημερίαν τή; φυλή; των. ‘θ δούξ, δστις έκυ- 
βερνα τότε τήν επαρχίαν τής Τραπεζούντος έστε- 
ρεΐτο καί νοδς καί δυνάμεως τή; αναγκαίας, όπως 
άναγορεύση αύτδ; εαυτόν ήγεμόνα ανεξάρτητον’ 
δέν είχε δέ καί ικανήν ενεργητικότητα, δπω; αντί- 
στή είς τδν νέον Αλέξιον, δστις έδιπλασίαζε τήν 
τε δύναμιν καί ενέργειαν, α'ίτινες είχον διακρίνει 
πολλούς τών προγόνων του. Οί κάτοικοι τής πό- 
λεω; ένόησαν τδν κίνδυνον, ϊν έτρεχον, έάν οί 
Φράγκο·. ή Γεωργιανοί προσέβαλλον τήν επαρχίαν 
των, μεμονωμένη? αύσαν τού λοιπού κράτους, 
ούτος δέ ό φόβος καθίστα αύτούς ευνοϊκούς είς 
τά; αξιώσει; αύτοκράτορος έξασφαλίζοντος εί; 
αύτούς τδ στήριγμα ονόματος τρομακτικού είς 
τήν Ανατολήν. ‘Η Τραπεζοΰς έφαίνετο ασφαλής 
ώστε νά ήναι τούλάχιστον έπί τινα χρόνον ή 
έδρα τής κυβερνήσεως, καί ήδύνατο νά γίνη μη- 
τρόπολις ένδς κράτους. Εάν τέλος ή νίκη ήκολ.ού- 
Οει τάς σημαία; τοΰ νέου Μεγάλου Κομνηνοΰ, 
έάν ούτος έξεδίωκε τού; Φράγκου; έκ τής Κων
σταντινουπόλεως, έάν άπέδιδεν είς τδ βυζαντινόν

II ΔΙΠΛΗ ΚΛΤΛ3Τ0ΡΦΗ. ’)

Είχον παρέλθει τέσσαρα περίπου έτη έκτοτε 
οτε άνηγγέλθη εί; τήν πρωτεύουσαν τή; έπαρ- 
χίας Β... ότι νέο; διωρίσθη διοικητής καί οτι μετ 
ού πολύ θέλει φθάσει εί; τήν έδραν του. Τωόντι 
μετ' ολίγα; ημέρα; συνοδίά αρκούντως μεγαλο
πρεπή; άφίχθη και ό νέο; διοικητής άνέλαβε τά 

υψηλά αύτού καθήκοντα·
Κατά τήν μεμακρυσμένην έκείνην έποχήν, δτε 

τήν Γαλλίαν έδέσποζεν ή μεγάλη καί παντοδύ
ναμος ,έκείνη αριστοκρατία, οί δέ τίτλοι περί 
πολλοί έτιμώντο, πά; διοικητής άναλαμβά- 
νων τά κάθήκοντά του ώφειλε κατ έθος τούλάχι
στον, έάν μάλιστα ούδένα ή μικρόν έφερε τίτλον, 
νά έπισκεφθή τού; μεγάλου; τιμαριούχου; τής 
περιφέρεια; του καί νά προσφέρω αυτοί; τά σε- 
βάσματά του καϊ τά; ύπηρεσία; του. 0 Μαρκέ- 
σιο;, 5 κόμης, ό βάρώνο;, έθεωρεϊτο τότε ώς όν 
τι άπαραβίαστον, σεβαστόν. Είχε τήν αύλ.ήν ;ου, 
τού; υπαλλήλου; του, τήν δικαστικήν δικαιοδο
σίαν του. Πάντες δέ οί κάτοικοι τή; κομητείας 
του άπδ τοΰ γεωργού μέχρι τού άνωτέρου λει
τουργού, ώφέϊλον νά δέχωνται ή νά έκτελώσι με
τά θρησκευτική; εύλκβείας τάς αποφάσεις του. 
ένί λόγιο ή Γαλλία διηρεϊτο είς πολλά μικρά α
νεξάρτητα άπ’ άλλήλων κράτη, μόνον σύνδεσμον 

έχοντα,. ότι άνεγνώριζον τδν βασιλέα τή; Γαλ
λία; καί έχορήγουν αύτώ κατά τήν ανάγκην στρα
τιώτης ή χρήματα. Οπως δέ ένισχόη ό βασιλεύ; 
τδν σύνδεσμον τούτον μεταξύ αυτού καί τών υ
ποτελών του ευγενών, διώριζε κατ’ επαρχιακά; 
περιφερεία; ένα αντιπρόσωπόν του καλούμενον 
διοικητήν, καθώς καί 2ν παρ’ αύτώ δικαστήριον 
ώίώτατον καλούμενον, δικάζον μόνον τάς μετα
ξύ τών ευγενών διαφορά;.

(1) Συνέχεια άπό φυλλαδίου C9·
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. Αμα λοιπόν άφίχθη ό νέο; διοικητής ηρχισε 
νά έπισκέπττ,ται τούς πέριξ εύγενεις, μή λησμο- 
νήσα; βεβαίως τόν κόμητα Βορδενώ έν τοϊς πρώ
τοι;. Ιδού δέ τί έγραφε πρός τόν αδελφόν του 
περί τής τελευταία; ταύττ,ς έπισκέψεως, σχέσιν 
εχον μέ ττ.ν έξακολούθησιν τή; διηγήσεώς μας.

«Δέν ήδυνήθην πρότερον νά σο'ι δώσω πληρο
φορία; περί τή; οικογένειας τοϋ κόμτ,το; Βορδε 
νώ, διότι άπόφασιν έχων νά τόν έπισκεφθώ έν τή 
έπαύλει του μετ’ ού πολύ, έπεθύμουν νά άρυσθώ 
αύτάς έκ τοϋ πλησίον, καί νά κορέσω έξ αύτών 
τών πραγμάτων την μεγάλην περιέργειάν μου. 
Δ πόσον έπεθύμουν νά έφθανον ταχύτερου εις 
τήν θέσιν μου ! ήθελον τούλάχιστον παρηγορήσει 
πατέρα άτυχή, καταβληθέντα ύπδ τό βάρος τών 
δυστυχημάτων.

»*Πτο σχεδόν μεσημβρία δτε έκινησαμεν διά 
τήν έπαυλιν τοϋ κόμητος. ό ήλιος έκπέμπων τάς 
άκτϊνάς του έπί ττ,ν γήν, ένεψύχου καί έθέρμαινε 
καί τά μικρότερα τών' εμψύχων όντων. Μετά δύο 
ωρών οδοιπορίαν διέκρινα άπό μακράν τόν οικί- 
σκον δπου κατεφύγομεν έν καιρώ τής διαβάσεώς 
μας, δπως άποφύγωμεν τήν καταλαβοϋσαν ήμά; 
καταιγίδα, καί ολίγον πορρωτέρω τόν πύργον 
τής έπαύλεως. Αν καί έπληροφορήθην καθ’ όδόν 
οτι δ κόμης είχε πρό δέκα ήμερων αναχωρήσει, 
δέν ήδυνήθην δμως νά καταστείλω τήν ώθοϋσάν 
με περιέργειαν, τοσούτώ μάλλον, δσον ήθελον νά 
ευχαριστήσω καί τήν έδικήν σου. Επροχώρησα 
δθεν πρδ; τήν έπαυλιν μέ καρδίαν βαρυαλγή καί 
καταπεπονημένην, ώσεί προεμάτευον, δ,τι έμελ- 
λ.ον νά μάθω, ΐπάρχει έν τή καρδία μας φαίνεται 
μυστήριόν τι, δι’ οΰ προμαντεύει αυτή ένίοτε. Τά 
παράθυρα ήσαν κατάκλειστα, καί μόνον εϊς τήν 
θύραν 'ίστατο εϊς γέρων υπηρέτης’ τά πάντα έ
φαίνοντο έρημα καΐ σιωπηλά, καί αύτός εΐσέτι ό 
έμπροσθεν τοϋ πύργου κήπος, είς δν άλλοτε εί
χομεν περιδιαβάσει καί δπου ευρομεν τήν έπιστο 
λήν τή; Ελοΐζη; ήτο παρημελημένος και σχεδόν 
ξηρός. ’Επέζευσα καί παρεκάλεσα τδν ασκεπή ί- 
στάμενον υπηρέτην νά μάς χορηγήση δωμάτιόν 
τι, όπως άναπαυθώμεν ολίγον. Μάς ώδήγηαεν είς 
τήν αίθουσαν, δπου άλλοτε ύπεδέχθημεν υπό τοϋ 
κόμητος' τά παραπετάσματα καί τά καλύμματα 
τών έπίπλων ήσαν μέλανα καί τό πάν ένέφαινε 
πένθος’ δ γέρων υπηρέτης, άφοϋ ήσυχάσαμεν ολί
γον, μέ ήρώτησεν έάν έπεθύμουν τι’ τόν εύχαρί- 
στησα καί τώ ένευσα νά καθήση. Ενδεδυμένος ώς 

πάντες οί έν τή ύπηρεσί^ τών εύγενών ειχεν έν 
συνόλω φυσιογνωμίαν αγαθού ανθρώπου. Τόν ή
ρώτησα περί τοϋ κόμητος καί τής οικογένειας του, 
εϊπών. αύτώ δτι καί άλλοτε πρό τεσσάρων ετών 
έπεσζ-έφθην τήν έπαυλιν καί έγνώρισα τούς εύγε- 
νεϊ; κυρίου; του. Μοί έδωσε κατ’ άρχάς πληρο
φορίας τινας ατελείς περί τών ατυχιών, αΐτινες 
έπηκολουθησαν έν τή έπαύλει, άλλ’ άφοϋ έπείσθη 
έκ τών έπανειλημμένων έρωτήσεών μου δτι έγνώ
ριζον πολλά έκ τών διατρεξάντων, μοί διηγήθη 
μετά θλίψεως τά μετά ταΰτα συμβάντα·

» Η άτυχή; Ελοΐζα άφοϋ έπί τέσσαρα; μήνας 
διέμεινε παρά τή θεία της βασανιζομένη υπό τοΰ 
ελέγχου τοϋ συνειδότος της, έπανήλθεν είς τήν 
έπαυλιν. II απουσία της έκ τοϋ τόπου τών συγκι- 
νήσεών της μακράν τοϋ νά έπουλώση τής καρδίας 
της τήν πληγήν, ηΰξησεν έτι μάλλον αύτήν’ ή 
πρώτη φροντίς τη; άμα έλθούσης ήτο νά τρέξη 
είς τόν τάφον τοΰ Ροβέρτου, δν τοσοΰτον έμίσει 
ζώντα, καί νά τόν ραντίση μέ τά άφθόνως ρέοντα 
δάκρυά της. Μετά δυσκολία; τήν άπεμάκρυνεν 
έκεϊθεν ή μήτηρ της, ύπενθυμίζουσα αύτή τήν 
δοθεΐσαν ύπόσχεσιν, δτι θέλει μετριάσει τήν θλί- 
ψιν της’ είς μάτην δμω; αί υποσχέσεις, αί παρα
κλήσεις, αί άπειλαί- οί διαλογισμοί τής Ελοίζης 
είς Sv καί μόνον μέρος προσηλοϋντο, είς τόν τά
φον έκεΐνον.

Μήν είχε παρέλθει άπδ τής άφίξεώς της καί 
ούδεμία βελτίωσις τή; θλίψεώ; της έφαίνετο- πά
σαν πρωίαν, ένώ ακόμη έκοιμώντο οί έν τώ πύρ- 
γω, κατέβαινεν εις τδν κήπον, έσύναζεν άνθη καί 
έτρεχεν εϊς τδν τάφον τοϋ Ροβέρτου. Εκεϊ έν τώ 
μέσω τής σιγής καί τών πεοικυκλούντων αύτήν 
θλιβερών αντικειμένων έγονυπέτει καί προσηύχετο. 
Επειτα εγειρόμενη έπλεκε στέφανον έκ τών άν- 
Οέων τά όποϊα εϊχε φέρει καί στέφουσα τδν τά
φον έπανήρχετο εις τδν πύργον. At μητρικαί πε
ριθάλψεις καί τά χυνόμενα δάκρυα ήρχιζαν κατ 
όλίγον νά πραΰνωσι τήν θλίψιν της, αί δέ παρειαί 
της ν’ άναλαμβάνωσι τήν προτεοαν αύτών ανθη- 
ρότητα. Είς τούτο συνετέλεσε πολύ καί η αφιξις 
τού πατρός της έκ Παρισίων, δπου εϊχε μεταβή 
χάριν υποθέσεών του. Καί έπεσκέπτετο μέν τον 
τάφον καθ’ έκάστην, άλλά δέν έ/.λαιε πλέον τά 
δάκρυά της φαίνεται εϊχον έζαντληθή.

Χαιρόμενοι οί γονείς της έπί τή μεταβολή 
ταύτη ήρχισαν νά άναλαμβάνωσι τήν προτέοαν 
των γαλήνην καί τά πάντα έφαίνοντο περιελθόν- 
τα είς τήν λήθην, δτε πρωίαν τινά, τήν επέτειον 

άκριβώς ήμέραν τής θλιβερής καταστροφής τοΰ 
Ροβέρτου έγερθέντες έπληροφορήθησαν δτι ή Ε
λοΐζα εϊχεν έξελΟει λίαν ένωρίς τοϋ πύργου καί 
διευθυνθή πρδς τδν τάφον. Εδραμον πάραυτα πρδς 
τδ μέρος τούτο, άλλά δέν τήν εύρον. Τά έπί τοϋ 
τάφου τοϋ Ροβέρτου άνθη έμ.αρτύρουν δτι χείρ φι
λική είχε θέσει αύτά έκεϊ πρδ μικρού- κατώπτευ- 
σαν παντού, άλλ’ ούδένα είδον- μικρός βοσκός 
έπότιζε τδ ποίμνιόν του είς τόν ποταμόν- είδα, 
εϊπεν ούτος, τήν κόμησσαν τρέχουσαν διά μέσου 
τών αγρών καΐ διευθυνομένην πρδς τούς λόφους. 
Ετρεξαν πάραυτα πρδς τδ ύποδειχθέν μέρος, άλλά 
παντού ή αύτή σιγή έπεκράτει. Απελπισία κατέ
λαβε τότε τήν άτυχή κόμησσαν, πλησιάσασαν 
είς τδ μέρος δπου έμπροσθεν της παρεστάθη τδ 
τρομερόν δράμα πρδ ένδς έτους. Είς τήν θέσιν 
ταύτην έλειποθύμησε, χωρίς νά γνωρίζη δτι δευ- 
τέρα έπανελήφθη όμοια καΐ έτι έκείνης τρομερο- 
τέρα καί σπαραξικάρδιος σκηνή. At περιποιή
σεις μας τήν έπανέφερων έν τή ζωή, άλλά μό
νον δπως κλαύση έπί τοϋ τάφου τής ήγα- 
πημένης της Ελοίζης. Η ατυχής κόρη φαίνε
ται δτι πρδ πολλοϋ έβασανίζετο υπδ τής σκέψεως 
δπως ΰποστή τδν μαρτυρικόν θάνατον τοϋ Ροβέρ
του, καί έξαγνίση οΰτω τήν συνείδησίν της, διότι 
ώς έβεβαίωσε μετά ταύτα ή θαλαμηπόλος της 
έπι πολλάς νύκτας έμενεν άϋπνος πρδ τής απο
φράδος ταύτης ήμέρας. Εγραφε συχνά έπΐ πολλήν 
ώραν- εϊτα ώσεί ένεπνέετο ύπό τίνος ιδέας άφινε 
τδ. κονδύλων καί κατέβαινεν είς τδν κήπον. ΙΪ 
δρόσος καί ό ανοικτός άήρ τήν άνεκούφιζον φαί
νεται μεγάλως, διότι έπανήρχετο πολύ ήσυχω- 
τέρα.

0 άγαθδς γέρων μοί διηγήθη κατόπιν τά τής 
κηδείας τής Ελοίζης- ή θλίψις του ήτο μεγάλη 
καΐ τά δάκρυά του έτρεχον- Συγκινηθεΐς έκ τού
του ήγέρθην καί έθλιψα τήν χεϊρά του, δπως τδν 
παρηγορήσω. Μ έθεώρησε μέ δμμα εύγνώμον καΐ 
άφοϋ έσπόγγισε τά δάκρυά του μ’ εϊπε μέ φωνήν 
ποοδίδουσαν άκραν συγκίνηαιν.

•— Οΰτε ό χρόνος, ούτε ή ηλικία μου ήδυνή- 
θησαν νά έλαττώσωσι τήν φριχτήν έντύπωσίν, ήν 
έκτοτε αισθάνομαι έν τή καρδία μου. Απδ τής 
τρομερά; έκείνης στιγμής βάρος δύσβατα κτον 
θεωρώ τήν ζωήν μου καΐ μόνον θέλγητρου εύρί 
σκφ έν αύτή, νά έπισκέπτωμαι καθ’ έκάστην τούς 
τάφους τών δύο ατυχών νέων.

Καΐ έτάφη ε·ς τδ αύτδ μέρο; καί ή Ελοΐ
ζα; ήρώτησα αύτόν.

— Ούτως διέταξε, καί μολονότι ό κόμης έ- 
πεθύμει νά τήν ένταφιάσωσιν είς τδ κοιμητήριον 
τή; οίκογενείας του, ή κόμησσα παρεκάλεσεν αύ
τδν νά σεβασθή τήν τελευταίαν τής πεφιλημένης 
θυγατρός των Θέλησιν.

Καΐ είς ποϊον ένεπιστεύθη τήν θέλησίν της, 
έπανέλαβον.

Επΐ τή; τραπέζης της, άπήντησεν έκεϊνος, 
εύρέθη μετά τδν θάνατόν της έπιστολή άπευθυ- 
νομενη πρδς τήν μητέρα της. Τδ περιεχόμενον αύ
τής πλήρες πάθους, άλλά καΐ αγάπης πρδς τούς 
γονείς τη; αντέγραψα, δπω; μή λησμονήσω τινα 
τών παραγγελιών της.

— Μεγάλως θά μέ ύποχρεώσης, γέρων μου, 
έάν μοΐ έπιτρέψης ν’ άναγνώσω ττν έπιστολήν 
ταύτην, τώ εϊπον, διότι αί περιπέτειαι τή; οικο
γένεια; τοϋ κυρίου σου μεγάλως μέ συνεκίνησαν 
άφ ής ώρας έπάτησα τδ πρώτον τδν πύργον 
τούτον.

Είς τήν παράκλησίν μου ταύτην έδίστασεν έπί 
μικρόν νά ένδώση- έπί τέλους δμως άφοϋ μέ ειδεν 
έπιμένοντα,έξήγαγεν έκτοϋ κόλπου του αύτήν έπι- 
μελώς περιτυλιγμένην καΐ μοΐ τήν ένεχείρισε. Τήν 
άνέγνωσα έπανειλημμένως καΐ μ.οΐ έμεινεν έντετυ- 
πωμένη μέχρι κεραία; εϊς τδν νοΰν. ’ΐδού τδ πε
ριεχόμενον αύτής.

Φι.ίτάτη jioc ti.lf άτυχης μητιρ,
«Τρίτη μετά τδ μεσονύκτιον ώρα έσήμανε καί 

δμως δέν δύναμαι νά κλείσω οφθαλμόν' μέ έγκα- 
τέλειψε καΐ ό ύπνος! Καΐ πού αλλού νά ζητήσω 
λ.οιπδν καταφύγιου, οπω; άπομακρύνω άπ’ εμού 
τά; καταδιωκούσας με θλιβερά; εικόνα;. ’Απατη
λή ιδέα, διότι καΐ έν τώ ΰπνω τί άλλο βλέπω ή 
όνειρα φρικώδη!

Δι έμέ ή ζωή, φιλτάτη μοι μήτερ, κατέστη 
διηνεκή; βάσανο;, σειρά αλληλοδιάδοχος θλίψεων 
καΐ τύψεων συνειδότος- παντού βλέπω ζόφο; καΐ 
απελπισίαν (!)

Φρίκη μέ καταλαμβάνει δταν άναμνησθώ οτι 
ύπήρξα ή αιτία τή; καταστροφή; νέου πλήρους 
ζωής κα1. ειλικρίνεια;- δταν άναμνησθώ λέγω; 
πάντοτε, μήτερ μου,πάντοτε! παντού δπου στρέ
ψω τούς όφθαλμούς μου ή εϊκών του έμφανίζεται- 
τά ώτά μου βομβοΰσι τού; τελευταίους του λό
γους «Διατί μέ έμίσησες τόσον ; είς τί σοΐ έπται- 
σα ; Αφοϋ βλέπω δτι όχι μόνον δέν μέ άγαπά;, 
άλλά μέ μισείς, μέ άποστρέφεσαι, σ’ άφίνω . . » 
μοΐ έλεγεν απερχόμενος μέ βήμα στερόδν εί; τδν 
τάφον.»
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τούτους τόπους ήθέλησα νά έπισκεφθώ τούς τά
φους τών άτυχων νέων. Εν τώ μίσφ &\βους έκ 
πεύκων
κορυφάς των καί κάτωθεν αύτών, κεκαλυμμένοι 
ύπδ μαργαρινών πλακών, υπήρχον δύο τάφοι. Δέν 
έστεφον πλέον αυτούς άνθινοι στέφανοι- τή* ίλ- 
λειψιν ταύτην άνεπλτ,ρου δάφνη έν τώ μέσω αύτών 
φυτευθείσα.

«Αφίνουσα τή* πρόσκαιρο* ταύτην ζωήν,εις ήν 
μέ προσήλου μέχρι τοΰδε ή αγάπη σου, αναπολώ 
μετ’ ευγνωμοσύνης τάς μητρικάς σου θωπείας καί · 
περιποιήσεις, άς ούδ’ έπ’ έλάχιστον ήδυνήθην νά : 
αποδώσω. Είμαι πεπεισμένη ότι ή περαιτέρω πα- ι 
ρουσία μου θά προςενή θλίψεις μόνον καί δάκρυα, ί 
ίϊ πόσα τόν νουν μου έκ διαμέτρου άντίθετα αι
σθήματα συνταράσσουσι- μέχρι πρό ενός έτους 1 
τδ πάν περί έμέ χαρά ήτο καί άγαλλίασις, ό ύ
πνος γλυκύς, αί άγροτικαί διασκεδάσεις, εϊς άς 
ήμη* εξοικειωμένη έκ νηπιότητό; μου, τερπναί, 
τά ωραιότερα τών ονείρων μέ έθελγον, καί τώρα 
θεέ μου κρημνούς μόνον καί βάραθρα βλέπω- θά 
ακολουθήσω τό πεπρωμένο* μου, διότι μοί είναι ί 
αδύνατον νά άντιστώ έπί πλέον.

(1) ’Ηπείρων. σελ. 52.

(2) Πανϊωρ. έτ. 1858. σελ. 157.

»’Αλλ’ έστω, Οπισθοχωρώ- είς τί δύναμαι νά 
ωφελήσω ·, Μή δέν σάς έπροξένησα τόσας λύπας 
καί τόσας όδύνας ; καί είς τδ εξής άρά γε δέν θέ
λετε ύποστή όμοίας καί έτι μεγαλητέρας χάριν 
μου ; Συλλογίζομαι καί τήν οποίαν θά ύποφέρητε 
«ύριον, άλλ’αύτη, δσω μεγάλη καί άν ήναι,θά σάς 
άπαλλάξη άπαξ διά παντός βάρους δυσβαστάκτου 
πλέον.

«Χιλιάκι; άπεπειράθην νά έλθω πλησίον σου 
καί νά άσπασθώ τήν δεξιάν σου καί τήν τοΰ πα· 
τρός μου,δντινα τοσοϋτον έπίκοανα,άλλά δέν ή,δυ- 
νήθην- ένδόμ-υχος τις φωνή μοί έλεγε νά παραι
τηθώ τής ιδέας μου. Τήν εύχήν σου, μήτέρ μ.ου 
ζητούσα, σέ παρακαλώ νά συντέλεσης παρά τώ 
πατρί μου νά μέ συγχώρησή.

"Παρακαλώ τδν κύρ Φραντσέσκον νά επιμελή" 
ται τούς τάφους μας- έπιθυμώ νά ταφώ πλησίον 
έκείνου 8ν τόσον Αδίκησα, έλπίζω νά μή μοί άρ· 
νηθήτε τήν χάριν ταύτην' υγιαίνετε, προσφιλείς 
μοι γονείς! Σείς δέ άγναί είσέτι καρδίαι, αδελφοί 
μου Αγαπημένοι, μή λησμονήσητε δτι είχατε α
δελφήν, ητις σάς Αγάπα περιπαθώς.

«Υγιαίνοιτε άπαντες. είναι καιρός ν’ άπέλθω.» 
’Επί πολύ έμείναμεν σιωπώντες- θαυμασμός 

μεμιγμένος μετά θλίψεως μέ είχε κυριεύσει; Ε
πειτα έγερθεί; περιεπτύχθη* τδν αγαθόν γέροντα 
καί τδν έπαρηγόρησα δσφ ήδυνάμη*- εϊς μάτη,ν 
νμως αί προσπάθεια! μου, διότι έφαίνετο αποφα
σισμένο; νά θρηνή αιωνίως.

Μετ’ δλίγον έλθόντες οί άνθρωποί μου, οί
τινες ειχον έξέλθει ίνα περιέλθωσι τήν έπαυλιν, 
μέ ειδοποίησαν δτι τά πάντα ήσαν έτοιμα πρδς 

«ναχώρησιν. Κατέβην ακολουθούμενος ύπδ τοΰ 
πιστού γέροντος. Πριν όμως άφήσω τούς θλιβερούς

Πολλοί πολλάκις προς ούδέν λογιζόμενοι τήν 
τής πατρίδος των γνώσιν καί ιστορίαν καί εις 
έτερα τρεπόμενοι τούτων εύτελέστερα, άφοϋ ά- 
μ,υδράς τινα; ιδέας περί τής καθόλου ιστορίας έν 
τώ μαθητικώ βίω εμαθον ή παρ’ άλλων ήκουσαν, 
προςέρχονται θαρραλέοι, ίνα διεκδικήσωσι στερρώ 
τώ ποδί αλήθειας, ών ούτε τήν έλαχίσττ,ν ποτέ 
έγνωσαν. Καί όμως η γνώσις τών παθημάτων καί 
περιπετειών τής πατρίδος ενός έκάστου δύναται 
πολλάκις νά χρησιμεύση καί ποδη; ετήση τόν 
ταύτην μελετώντα καί σπουδάζοντα- τίς ϊνε καί 
όποια η πατρίς του ϊνε αί πολύζηλοι φράσεις αί 
μεγίστη* επιρροή* έχουσαι έπί τοίς άνθρώποις- 
περί τούτων, άφοϋ πρώτον είστιώντο οί ξένοι, 
ήρωτώντο κατά τούς αρχαίους χρόνους, τούτο 
δέ καί νΰν έτι πολλαχοϋ άκούομεν- αύται δέ δέν 
σημαίνουσι το παρ’ ί,μϊν απλώς πόθεν είσαι καί 
πώς ονομάζεσαι, άλλ’ έχουσι γενικωτέραν σημα
σίαν- εικότως- οΰτω δέ πας τις κατορθών νά ίξα- 
κριβώση τοΰτο δύναται ού μόνον τής 'σμικράς πε
ριοχής τής πατρίδος του τήν αρχήν καί γέννεσιν 
νά γνωρίση, άλλά καί άλλων είτε άμεσως, είτε 
εμμέσως σχέσιν καί αναφοράν προς τήν πατρίδα 
του έχουσών. Οταν έκ τών πολυτίμων ωρών τής 
εργασίας του δλίγισται άφιερωθώσιν εις τοΰτο, καί 
έκαστος πρός δ,τι δύναται καί ήμπορεΐ άσχολεί- 
ται, άποτίει, νομίζομεν, τόν όφειλόμενον πρός 
τήν πατρίδα φόρον τιμής καί αγάπης- πολλάκις 
διά τών μ.ελετών τούτων κατορθοϊ νά κατασι- 
γάζη τής καρδίας του τά παθήματα, δταν μάλι
στα μακράν τής πατρίδος, τών συγγενών καί 
φίλων αί περιπέτεια» τής τύχης καί καταδρομαί 
ύψοΰσι τήν άγέοωχον κεφαλήν των ύψιτενεστερον" 
μικρά τις άναψυχή αρκεί νά δώση τώ ψυχορρα- 
γοϋντι καί ταλαιπωρουμένιρ νέας δυνάμεις. Καί 
έπειτα δταν τό παρελθόν τής πατρίδος του καί 
το ένεστώς έξετάζη δύναται κάπως καί τοΰ μέλ
λοντος τά σκοτεινά ίχνη νά διίδσι, καί έπί τού-

δύο κυπάρισσοι ύψωναν τάς κωνοειδής

ΠΕΡΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ.

τοις βαίνων πλτ,σίστιος νά προςεγγίση είς τδν 
ύπδ τοΰ ανθρώπου ύπέρ τής πατρίδος του έπι- 
διωκόμενον σκοπόν, όταν αί άρεταί τών προγό
νων καί τών συγχρόνων εύοίσκωσιν ύποστήριξι* 
καί έξαίρωνται, δταν αί κακίαι τά ελαττώματα, 
καί αί έλλείψεις στιγματίζονται φανερούμεναι, 
τότε καί τδένες·ώς διορθούται καί τδ μέλλονύπο- 
φαίνεται εύθύς αίθριώτερον. Ευτυχεί; δέ δσοι κα- 
τοοθώσωσι νά έπωφεληθώσι τών περιστάσεων καί 
συντελέσωσι τδ κατά δύναμιν είς τήν ευδαιμονίαν 
τής πατρίδος των ! Ούτω προοιμιαζόμενοι έπιχει- 
ρούμεν έν τή παρούση διατριβή νά πραγματευ- 
θώμεν περί Ζαγορίου.

Βορειο-ανατολικά τις γνωστής κατά μέν τή* 
αρχαιότητα ύπδ τδ δνομα κοιλάδος Ελλοπίας, 
νΰν δέ τής τών Ιωαννίνων, πέραν σειράς δρέων 
Μιτσκέλ καλουμένης κείται τδ Ζαγόριον, πεοιοχή 
τής Ηπείρου" μικοαΐ κοιλάδες, λόφοι, δροπέδια 
διακοπτόμενα διά ρυακίων καί μικρών ποταμών 
καί οίονέί άμφιθέατρον σχηματίζοντα έκτεταμέ- 
νον, ταΰτα και άλλα συνδυαζόμενα μέ ολίγους 
αγρούς, αμπελώνας, λειμώνας καί δάση καί διά 
μεγαλοπρεπών οικιών καί έκκλησιών κοσμούμενα 
καθιστώσι τδ άλλως δρεινδν καί λεπτόγεων Ζα
γόριον μίαν τών μαγευτικωτέρων έπαοχιών τής 
Ηπείρου κατά τδ καλοκαιριού. Τδ Ζαγόριον δια- 
κλαδιζόμενον είς πολλάς κάμας ή χωρέα, ου πο
λύ άπ’ άλλήλων άπέχΟντα, καί είς τάς ύπωρείας 
τδ πλεΐστον τών δροπεδίων κείμενα, ένιαχού δέ 
καί έπί θέσεων υψηλών ύψούμενα, ϊνε ένεκα τοΰ 
καθαρού άέρο; καί τών ποσίμων ύδάτων τόπο; 
υγιέστατος, ένθα πολλοί τών ϊωαννιτών ένίοτε 
καί άλλοι εξέρχονται κατά τδ θέρος καί διαμέ-
νουσι μέχρι τοΰ φθινοπώρου- τδ Ζαγόριον ϊνε ή 
μάλλον εξευγενισμένη επαρχία τής Ηπείρου καί 
διαπρέπει κατά πολλά τών άλλων έπαρχιών- καί 
ή πόλις τών Ιωαννίνων ούκ δλίγας ώφελεία; ώ 
φελεΐται, διότι δ τών έπιδημούντων θησαυρός 
καταναλίσκεται έν αύτή καί είς οικοδομήν μεγά
λων κτιρίων.

Τοιαύτης ούσης νΰν τής τού Ζαγορίου τοπο
θεσίας άς κατέλθωμεν είς άρχαιοτέρους χρόνους 
καί άς έξετάσωμεν πώς έκαλείτο πρότερον, άν 
κατωκείτο, καί ποιας περιπετείας ύπέστησαν καί 
μεταβολάς οί κάτοικοι αυτού.

’Εκ τών διασωθέντων περί Ηπείρου αρχαίων 

συγγραμμάτων καί έκ τών νεωτέρων έρευνών 
τών περιηγητών δλίγιστα μέρη τής Ηπείρου 
διασαφηνίζονται, πλεϊστα δέ καί ϊνε άγνωστα

δλως, τδ μέν διά τή* σπάνιν τών μαρτυριών, τδ 
δέ καί διότι αρχαία ϊχνη καί ερείπια μόλις δλί
γιστα διασώζονται, τών πλείστων κεχωσμένων ή 
άφανισθέντων- ή, λέξις Ζαγόριον δέν ϊνε ελληνική,, 
ώς τις ήμέτερος παίζων καί οΰ σποδάζων είκοτ- 
τολόγησε πρώτον δ’ άπαντά παρά Κεδρηνώ 
(Τομ. α, 446, β, 541) λέγοντι, δτι οί Βούλγαροι' 
έκάλουν χώραν τής Ρωμαϊκής γής Ζαγόρια καί 
Ζαγοράν, τήν κατά τή* κάτω Μοισίαν περί τδν 
Αίμον, όρος τής θρφκης’ ομοίως καί Ζωναρας" 
καθά δέ μανθάνομεν παρά τών σλαβικά έπα’ίόντων 
ή λέξις αΰτη αντιστοιχεί μέ τήν λατινικήν trans- 
inontanam, ο έστι χώραν πέραν δρέων κείμενη*' 
τούτο δ εφαρμόζεται καί είς τδ ήμέτερον Ζαγό
ριον τδ πέραν τού Μιτσκέλ- τινών δέ χωρίων έν 
τε Ηπειρο» καί έπαρχίας μικρά; έν Θεσσαλία, 
δσον ημεί; γνωρίζομεν, ή δνομασία φέρει τδ πε
ριεκτικόν τούτο δνομα (Ζαγόργιαν, Ζαγόρτσα, Ζα
γορά)- άν δέ θελήσωμεν νά έξελλη*ίσωμεν τη* 
λέξιν ταύτην, νομίζομεν, δτι δυνάμεθα νά μετα- 
χειρισθώμεν προ;φορώτερον τήν Παρώρειαν, πώ; 
δμω; παρά τοίς αρχαίοι; έκαλείτο τό νύν Ζαγό- 
ptov ; άλλ άν ό Στράβων δμιλών περί Ηπείρου λέ
γει δτι σέρήμη* (τότε) τή; πλείστης χώρα; γεγε- 
νημένη; καί τών κατοικιών, καί μάλιστα τών πό
λεων Αφανισμένων, ούδ’ εί δύναιτό τι; άκριβοΰν 
ταύτα, οϋδέν άν ποιείη χρήσιμον διά τήν άδο- 
ξίαν καί τδν άφανισμδν»,πώ; θά δυνηθώμεν ήμεϊ; 
μετά τόσα έτη ύστερον καί τόσα; μετζβολά; τί 
μετά βεβαιότητο; νά εϊπωμεν, άφού καί αυτό τί» 
τού Στράβωνο; τδ μόνον περί Ηπείρου βιβλίον δέν 
διεσώθη δλον εί; ημάς, τά δέ μετά ταύτα δλί
γιστα καί ταΰτα άντιφατικά παραδίδοντα ; ό 
κύριο; Δ. Σεμιτέλο; (1) έκ τινο; χωρίου τού 
Στράβωνο; (βιβλ. VII κεφ, 7. § 6.) έξ ου κατα- 
δείκνυται δτι ό Αραχθο; ποταμός έλάμβανε τά; 
πηγάς του άπδ τδ όρο; Τύμφην και τήν Παρω- 
ραίαν, παραδεχόμενο; τόν Αραχθον ώ; τδν τής 
Αρτα; ποταμόν, ούτινο; αί πηγαί άοχονται έκ τε 
τού Μετσόβου καί έκ τού Ζαγορίου, ύπετ όπασε.ν 
οτι Παρωραία έκαλείτο πρότερον τδ Ζαγόριον, 
άφοϋ καί τδ όνομα ταύτδ δηλοί- τού; Παρω
ραίου; ό κύριος Αλ. Πάλλη; (2) τίθησιν εί; τ|< 
κοιλάδα τού Διποτάμου ένθα δηλαδή συνέρχον
ται ό τού Ζαγορίου (Βάρδα;) καί ό τοΰ Μετσόβου 
ποταμό;- τδ όρος δέ τή; Τύμφης, εάν μή ή νεω- 1 2
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τέρα τις ονομασία τοϋ Λάκμωνος (Μετσόβου) τί- 

θησιν είς τήν πρδς τήν Θεσσαλίαν σειράν τοϋ 
Πίνδου παρά τούς Αϊθικας καί τάς πηγάς τοϋ 
Πανειοϋ- είς δέ τήν κοιλάδα τοϋ Ζαγορίου έρω
τα ό κύριο; Α. Πάλλας, άν ωκουν οί μενεπτόλε- 
μηι Περραιβοί, ώς ό Pouqueville (3) έγνωμά- 
τευσε, και τήν χώραν Περραιβίαν έκάλεσε- προ- 
βαίνων δέ περαιτέρω καί είς τδ χωρίον τοϋ Στρά
βωνος (σελ. 434.) ς-ηριζόμενος, ένθα λέγεται δτι 
έπι τώ Πίνδςο ωκουν Τάλαρες, Μολοττικδν φϋλον, 
τών περί τδν Τόμαρον’άπόσπαμα, καί τδ Μιτσκέλ 
ώς Τόμαρον παραδεχόμενος, υποθέτει δτι είς τδ 
Ζαγόριον κατώκουν Τάλαρες Μολοττικδν φϋλον, 
καί τήν χώραν καλεϊ Ταλαρίαν- ό δέ Leake καί 
καί μετά τοϋτον ό Bursian (1) τούς Τυμφαίους 
καί τήν χώραν Τυμφαίαν γενικωτέρω καί περιλε- 
πτικωτέρω ονόματι. Τούτων ούτως έχόντων έπι- 
συνάπτομεν καί ήμεϊ; ταπεινής τήν περί Ζαγορίου 
γνώμην μας. Πολλάκις περί Ζαγορίου σκεφθέντες 
καί τάς μέν καί τάς δέ είκοττολογίας βασανίσαν- 
τες έφθάσαμεν είς τδ συμπέρασμ.α ότι τδ Ζαγόριον, 
τμήμα τής Μολοσσίας δν,κατά τούς αρχαίους χρό- 
νουςδέν είχεν ίδιον όνομα,άφοϋ μάλιστα ιστορικής 
γνωρίζομεν δτι πρδ ολίγων εκατονταετηρίδων δέν 
συμπεριελάμβανεν δλα τά νϋν ύπδ τδ όνομα Ζα
γόριον καλούμενα χωρία- δτι έκ τών δλιγίστων 
σωζομένοιν αρχαίων ιχνών καί ερειπίων δέν ήτον 
δλον κατφκοιμένον, καί δτι πιθανδν περί τδν Τό
μαρον πρδς τά ανατολικά νά κατώκουν Τάλαρες, 
μέρος δέ τοϋ Ζαγορίου νά άνήκεν είς τήν Παραυ- 
αίαν χώραν, άν μάλιστα θεωρήσωμεν τήν τοϋ 
Στράβοινο; Παρώρειαν, ώς σφάλμα τών άντι- 
γραφέων αντί Γϊαραυαΐαν, διότι ούδαμόθεν άλ- 
λοθεν ϊνε γνωστή έν Ηπείρω Παρωραία χώρα" ού- 
τω δέ νομίζομεν δτι συμβιβάζονται καί αί τών 
νεωτέρων περί Ζαγορίου γνώμαι. Απδ τής είςβο- 
λής τών Σλάβων έπεκράτησεν ή έπίκλησις αύτη 
μικροϋ τίνος μέρος όπισθεν τοϋ Μιτσκέλ. Εν άρχή 
τής τών Τούρκων είς Ηπειρον μετοικήσεως δέν 
περιελάμβανεν, όσα; νϋν περιλαμβάνει κώμας, αί 
τινες προϊόντος τοϋ χρόνου έκεϊ που πλησίον κεί- 
μεναι καί άλλοις γενικοϊς δνόμασιν έκ τινων έπε 
κρατεστέρων χωρίων (Γΐάπιγγο. Μαλακάσι) προς- 
αγορευόμεναι προςετέθησαν καί άπετέλεσαν τδ 
νϋν Ζαγόριον" δλαι σχεδόν αί χώραι καίπλεϊσται 
τοποθεσία·, διασώζουσι μέχρι τοϋ νΰν ξένα δνό-

(3; Voyage dans la Grece- tom· I, 147
fl) Geographic ton Griecheland erst. σελ. 13.

ματα, τά πλεϊστα σλαβικά παρεφθαρμένα, ένια 
δέ καί βλαχικά ένεκα τής μετοικήσεως τών Βλά
χων έντεϋθεν καί έκεϊθεν τοϋ Πίνδου πρδ δκτώ 
περίπου εκατονταετηρίδων. Τδ Ζαγόριον περιλαμ
βάνει 4G χωρία κατοικούμενα ύπδ 25,000— 
30,000 κατοίκων, όμιλούντων τών πλείστων μέν 
τήν νεο-ελληνικήν γλώσσαν συγκεκομμένως πρδς 
τδ Αίολοδωρικόν κλίνουσαν ιδίωμα καί έχουσαν 
καί ολίγα; ξενικά;, τινών δέ καί τήν βλαχικήν, 
καί δλιγίστων, καί τούτων γυναικών, μόνον τήν 
τελευταίαν.

Τδ περί καταγωγής ζήτημα τών Ζαγορισίων, 
ώς καί άλλων Ηπειρωτών, δύναται δικαίως νά 
υποστή τάς αύτάς κατηγορίας, ώς καί τδ τοϋ 
Ελληνικού λαοϋ. Γνωστά τοίς πάσίν είσι τά υπό 
τινων μέν περιηγητών της Ελλάδος καταρχάς 
κατατοξευθέντα κατά τοϋ Ελληνικού ή Ρωμαίϊ- 
κου κοινότερον έθνους φληναφήματα, ύστερον δέ 
τά υπδ τοϋ πολυμαθούς Fallmerayer καί τών 
οπαδών αύτού έπιστημονκώτερον είκοττολογή- 
ματα- γνωστή και ή τών νέων Ελλήνων σπουδή 
ϊν’ αποδείξω σι τδν θύμα γενόμενον τή; εύρέσεώς 
του Γερμανόν περιηγητήν άπατηθέντα μεγάλως 
είς τά; σκέψεις καί γνωματεύσει; του" καί τοϋ 
μέν πρώτου ή γνώμη δικαίως κατεθορύβησε τού- 
νέους Ελληνας, άτε εί; κρισιμωτάτην έποχήν, τήν 
τή; άναγεννήσεω; τής Ελλάδος, καταπεσοϋσα, 
αφού μάλιστα έν πολλοί; ύπερέβη τά όρια τής 
επιστήμης, οί δέ Ελληνες ώς εθνικόν μάλλον ζή
τημα ή επιστημονικόν τούτο θεωρήσαντε; ουτω 
τεθωρακισμένοι κατήλθον εί; τδν αγώνα- καί έν 
τή έθνική φιλοτιμία ϊσω; εδικαιούτο τότε τι; τήν 
έπιστήμην μικρόν νά λογίζηται, σήμερον όμως 
άπαθέστερον καί έμβριθέστερον πρέπει ν’ άπο- 
φαίνεται πά; τι; δι’ άλλου; τε πολλού; λόγου;, 
καί διότι μάλιστα άν άνατρέξη τι; εί; αρχαιότε
ρους χρόνου; θέλει μάθει όποιοι κατώκουν τήν 
άρχαίαν Ελλάδα, πώς έξελληνίσθησαν, καί δποϊοι 
ήσαν αυτοί οί Ελληνες" δέν πιστεύομεν δέ καί 
νύν νά έπικρατώσι τά υπό τών Αττικιστών πε- 
ριωρισμένα τοϋ έλληνικοϋ έθνους όρια, διότι κατά 
τδν ’ίσοκράτην «τδ τών Ελλήνων όνομα πεποίηκε 
μηκέτι τοϋ γένους, άλλά τής διάνοιας δοκεϊν εί
ναι καί μάλλον Ελληνας καλεϊσθαι τούς τής 
παιδευσεω; τής ήμετέρας ή τούς τής κοινής φύ- 
σεως μετέχοντας». (Πανηγ. 50). δι’ αύτδ τούτο 
πρδς ούδέν ά; λογιζώμεθα τάς τών σφόδρα καί 
τών μέν καί τών δέ παραδοξολογίας- ούτω διά 
τής μέσης ταύτη; οδού νομίζομεν δτι πλησιάζο-

■μεν περισσότερον είς τήν έπιστημονικήν αλήθειαν.
Ποϊοι καί τινες ήσαν οί αρχαίοι τή; Ηπείρου 

κάτοικοι καί ποιαν σχέσιν είχον πρώτον μέν πρδ; 
πού; Πελασγού;, εϊτα δέ πρδ; τούς Ελληνας, 
τούτο αλλαχού θέλομεν έξετάση, θεού εύδοκοϋν- 
το;- δτι δέ λβαρε; καί Σλάβοι είςέλασαν καί κα
τοίκησαν έν Ηπείρω άπδ τής έκτη; Μ. X. εκα
τονταετηρίδα;, περί ού νϋν δ λόγος, ούδείς δύνα
ται νά τδ διαμφισβητήση- γνωστόν δέ ϊνε έκ τε 
τοϋ Στράβωνος καί έξ άλλων δτι δλιγανθρωπία 
καί πόλεων καταστροφαί καί κατοίκων εξανδρα
ποδίσει; συνέβησαν άπδ τής . είς Ρώμ,ην υποτα
γή; της Ηπείρου- έκ δέ τής έπιτομής τοϋ Στρά 
βωνος τής γενομένη; κατά τήν 9 Μ. X. έκατον- 
ταετηρίδα, ώ; είκάζουσιν οί φιλόλογοι, μανθάνο 
μεν ότι τότε «πάσαν νΗπειρον καί Ελλάδα σχε
δόν καί Μακεδονίαν καί Πελλοπόνησον Σκύθαι,
Σλάβοι νέμονταΓ» καί έξ άλλων Βυζαντινών 
συγγραφέων μανθάνομεν τήν έν ΙΙπείρω καί Ελ- 
λάδι καί άλλαχοϋ έγκατοίκησιν τών Σθλάβων" 
τί άπέγειναν μετά ταύτα οί Σλάβοι ούτοι; ιδού 
τδ ζήτημα.Δυστυχώς έκ τής ιστορία; τών χρόνων 
εκείνων δέν δυνάμεθα νά έξάξωμεν τί μετά βε- 
βαιότητος- έν δέ τοΐ; ήμετέροις χρόνοι; ούδέν 
άλλο διέμεινεν ειμή δνόματά τινα χωρών καί το
ποθεσιών, καί ταύτα παρεφθαρμένα, ώ; λείψανα 
τής έπικρατήσεω; καί έγκαταστάσεω; αύτών- 
τούτους οί μέν υπέλαβαν ώ; έξελληνισθέντας 
πρώιμα διά τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων, οί δέ
ώς έκδιωχθέντας ποτέ- πλήν τότε μόνον δύναται 
νά παραδεχθή τις έξελλήνισιν αυτών, όταν ούτοι 
συνοικέσια καί έπιμιζίαν είχον μέ τού; έκεϊ κα 
τοικοϋντας Ελληνα; έν ταϊς πόλεσι καί εϊπου αλ
λαχού καί άν ήσαν δλιγώτεροι, ή άν φιλέλληνες 
Αύτοκράτορε; έπέβαλον αύτοϊ; τδν έξελληνισμόν- 
πώς όμως εξηγείται ή έκδίωξις αύτών, καί τά 
μέχρι τή; σήμερον έπικρατήσαντα δνόματα ούχί 
μόνον τών χωρώ* άλλά καί τών τοποθεσιών ; 
καί εί; τούτο έδωκαν τήν εξής έξήγησιν ότι οί 
Σλάβοι τδ καταρχά; ήσαν επικρατέστεροι καί διά 
τούτο έγκατέλειπον Σλαβικά δνόματα είς πολλάς 
τοποθεσίας καί χώρας, άλλ’ έπειτα μή δυνάμενοι 
νά ζήσωσιν έκεϊ άπεμακρύνθησαν άφήσαντες μόνα 
ϊχνη αύτών τά νΰν σωζόμενα τοπικά δνόυ.ατα- 
ούτω νομίζουσιν ότι καί ούτοι κατορθοΰσι νά ύ- 
ποστηρίξωσι τήν γνώμην των- άλλ’ άρά γε ού 
πως έχει τδ πράγμα ; τδ καθ’ ημάς, υποψία 
γεννάται μή τινέ; μέν νά έξεδιώχθησαν ούκ ολί
γοι δέ καί νά συνεχωνεύθησαν τοίς έκεϊ πλησίον 

κατοικοΰσιν, ή νά έξελληνίσθησαν- πρδ; ένίσχυσιν 
κάπως τή; γνώμης ταύτη; έρχεται καί έτερον 
μέρος τοΰ ζητήματος, τδ τών Βλάχων (Κουτσο- 
βλάχων. Μπουρτσοβλάχων)- ούτοι ύστερώτερον 
τδ άνατολικδν μέρος τού Ζαγορίου κατοικήσαντες, 
μετά τινας δέ τών έκεϊ κατοίκων συγκερασθέν- 
τες, άφοϋ πρότερον τήν γλώσσάν των, μέ πολ
λάς ώ; έπί τδ πολύ ελληνικά; λέξεις έπλούτισαν, 
μέχρι μέν τίνος, ως μανθάνομεν τούτο έκ παρα- 
δόσεω; καί άλλων, διετήρησαν τήν δπωςδήποτε 

γλώσσάν των καλουμένην, πρδ δλίγω· δέ εκατον
ταετηρίδων έξέμαθον τήν ελληνικήν καί μόλι; 
ολίγοι νύν δμιλούσι καί τήν βλαχικήν, προϊόντος 
δέ τοϋ χρόνου θέλουσιν, ώς έλπίζομεν, πάντες 
έξελληνισθή- τοϋτ’ αύτδ παρατηροϋμεν καί έπί 
τών Αλβανών νύν γενόμενον, τών πλησίων τών 
Ελλήνων κατοικούντων καί μεθ’ Ελλήνων συνα- 
ναστρεφομένων- τοϋτ’ αύτδ συνέβη καί κατά τού; 
άρχαίους χρόνους έπί τών Ταρταρική; καταγω
γή; Βουλγάρων, τών μετά τήν έγκατοίκησιν εί; 
Εύρώπην έκσλαβωθέντων, ένεκα τόϋ έκεϊ έπικρα- 
τούντος πολ.υαρίθμου σλαβικού στοιχείου, ώς οί 
καλλίτεροι τών ιστορικών παραδέχονται, έν οί; 
καί δ ήμέτερος τή; Ελληνική; ιστορίας καθηγη
τής έν τώ Πανεπιστήμιο» κύριος Κ. Παπαρρηγό- 
πουλος.

Οι ούτοι τδ Ζαγόριον κατοικούντε; έπί τή; 
ύπδ τών Τούρκων καθυποτάξεως τή; Ηπείρου, άν 
καί ολίγοι, ούδέν ύπέστησαν, άν Οέλωμεν νά έ· 
ξαιρέσωμεν ολίγους τινας τουρκίσαντα; ένεκα τοϋ 
κατά τδ 1580 διατάγματος τοϋ Σουλτάνου Α- 
μουράτου τοΰ Γ*. δι’ ού έξ έκαστη; οικογένειας 
χριστιανικής τού οθωμανικού κράτους ώρίσθη εί; 
άρρεν γόνο; νά υπηρέτη είς τδ τάγμα τών Γενι
τσάρων, έν οίς κατατακτέο;, καθά έκ παραδό- 
σεω; καί νϋν μανθάνομεν, δ έκ Βίτση; (Βεζίτσα;) 
καταγόμενος περίφημο; ’Ασλάν πασιάς, έξ ου, 
καθά λέγουσι, καί έκ τών άπογόνων αύτοϋ δια- 
πρεψάντων καί τούτων έν τή διοικήσει, καί κτί
ρια άνεγειράντων μεγαλοπρεπή εί; ίωάννινα κα
τάγονται καί νϋν έτι πολλαί δθωμανικαί οίκογέ- 
νειαι είς Ιωάννινα καί Αργυρόκαστρου. Τδ Ζαγόριον 
συμπεοιλαμβάνετο είς τήν τοπαρχίαν τών ίωαν- 
νίνων, καί ενώ άλλων Ηπειρωτών τά κτήματα 
έγένοντο έθνικά ή ίδιοκτησίαι πλουσίων Οθωμανών, 
οί Ζαγορίσιοι καί τινες άλλοι διετήρησαν τάς 
γαία; των πληρώνοντες τοϊ; Σπαχίδαι; τδ νενο- 
μισμένον δέκατον, διέμεινον δέ μεμονωμένο·., καί 
άποτελοϋν καί νΰν έτι οίον ανεξάρτητον δημοκρα-
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τίαν άνευ διακρίσεως τάξεων, άφοΰ κατώρθωσαν 
νά έκλέγωσι προεστών* (κουτσάμπασή' βεκύλη) 
διαμένοντα είς Ιωάννινα (επιστασία Ζαγορίου), 
ένθα καΐ ώ; έπΐ τδ πλείστον έδικάζοντο διά κα- 
θιερωθέντων καΐ ίσχυόντων άγράφων νόμων' διά 
τοΰ προεστώτος τδ μετά ταΰτα έπληρώνοντο, 
άφοΰ έσυνάζοντο, οί φόροι, και έν πολλαις πεοι- 
στάσεσιν άνωμάλαις προεστώτες φιλοπάτριδες καΐ 
ικανοί είς ο&ς δφείλεται μεγίστη ευγνωμοσύνη καί 
δίκαιος έπαινος ένεκα τής επιρροές, ήν έξήσκουν 
παρά τοϊς κατά καιρόν διοικηταϊς, κατόρθωσαν 
νά διατηρήεωσι τδ Ζαγόριον άμόλυντον καΐ άκη- 
λίδωτον άπδ θηριωδεστάτας πράξεις καΐ κατα- 
δρομάς (4) τοΰ τότε καιροϋ αίμοβόρων όθωμα- 
νών'τινες μάλις·α τών προεστώτων έγένοντο θΰμα 
τοΰπατριωτισμού των άνθιστάμενοι πάση δυνάμει 
πρδς τήν σπουδήν ήν κατέβαλον οί κατά καιρούς 
διοικηταΐ τών Ιωαννίνων ίν’ άφαιρέσωσι τά προ
νόμια ταΰτα' άλλ’ ο,τι δέν κατόρθωσαν έκεϊνοι, 
πρδ όλίγων έτών τδ κατόρθωσαν αί μεταξύ τών 
ίωαννιτών καΐ Ζαγορισίωνέριδεςκαΐ νΰν,άφοΰ προς- 
ετέθη ό έπΐ τής έκτιμήσεως τών οικιών καΐ τών 
κτημάτων ούδεμίαν φερόντων πρόςοδον φόρος, οί 
προεστώτες, κατήντησαν άπλοϊ είςπράκτορες.

Ταΰτα γενικώτερον, έλθωμεν νΰν έπΐ τδ μερι- 
κώτερον. (άκολουθεϊ)

Γ. ΧΡ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ.

Τήν αντίκρυ άξιόλογον έπιγραφήν άνέγνων 
προχθές έπΐ ττ,ς άκροπόλεω; ’Αθηνών, εύρεθεϊσαν 
πρδ είκοσι περίπου ήμερων έν τώ πρδ; άνατολά; 
τοΰ Παρθενώνο; χώρω, ένθα σκάπτει ή Κυβέρνησις 
θεμέλια, ίνα κτίση διά τά επάνω άρχαϊα Μου
σείου, χρήμασι τοΰ έν Πετρουπόλει ομογενούς 
Αημ. Μπεναρδά κη. bivai γεγραμμένη έπΐ στήλη; 
κολοβής λίθου‘Τμηττείου. ‘Τπέρ τδν Ιον στίχον 
άλλος ποτέ δέν ήτο γεγραμμένος, διότι έκεϊ άνω 
ό λίθος σώος, άν καί όχι καθ’ δλον τδ πλάτος 
του' καΐ άλλως δέ πανταχόθεν είναι άνωμάλως 
άποτεθραυσμένος τά άκρα, καί δπου έν τή έκδόσει 
μου έσημείωσα στιγμάς, έκεϊ είναι έλλιπής. Μό-

(1) Τνε αληθές Sri πολλάκις άπδ της δεκάτης όγδοης 

έκατονταετηρίδος έγένοντο ’Αλβανικού τινές καταδρόμα! 

κα'ι έντεΰβεν λεηλασίας είς τινα χωρία τοϋ Ζαγορίου, άλλά 

ταΰτα ϊνε πολύ μικρόν συγκρινόμενον ώς πρδς ίσα συνέβη- 

«αν άλλαχοΰ.

νον δέ έν τοϊς στίχοις 24<|> χαΐ 25ω σώζεται ή 
άρχή τών στίχων, όπόθεν δή ώδτ.γήθην είς τήν 
ώ; έγγιστα συμπλήρωσή τοΰ 4 ου στίχου καί τών 
λοιπών πρδς τ άριστερά τω δρώντι πρδς τά δε
ξιά δέ υποθέτω ίκανώς μεγάλην τήν έκλειψιν τοΰ 
πλάτους' καί μόνον έν τοϊς στίχοις 3ω καΐ 6<* 
κατά τήν φύσιν τής επιγραφής συνεπλήρωσα τυ
πικά τινα. Ετι πρέπει νά γινώσκη δ άναγνώστης, 
δτι έν τοϊς στίχοις 8<ρ, 22φ καΐ 24ς·» έν ταϊς 
λέξεσιν έγφαμμάτιυΐΐ καί -ΧαρκΛόάου ένεκα 
βλάβης παλαιάς τοΰ λίθου ύπερεπήδησε τρις δ 
χαράκτης διάστημα ένδς καΐ δυο γραμμάτων, έν 
δέ τώ 3ω στίχω είναι μετά τδ έγρα/ψάτευεΓ 
τόπος κενός άφειμένος ώς 23 γραμμάτων. Ολος 
δέ άγραφος είναι ό τόπος τοΰ 9ου στίχου, έφ δσον 
τουλάχιστον ούτος σώζεται έν τώ μέσο» τής στή
λης. ‘II γραφή δέν είναι μέν ή στοιχηδόν, πλη
σιάζει δέ δμως είς το σύστημα τοΰτο. Λάθη τοΰ· 
χαράκτου δέν παρετήρησα παρά τρία, Sv I έν τώ 
4ω στίχο», καΐ άνά Sv Λ έν τώ 27φ καί τώ 39ω 
στίχω, ά καί άπέδωκα ώς έχουσι. Βεβαιώ δέ καί 
τδ έν στίχο» 4 ί ω γράμμα Ν, τό πρδ τοΰ Νιχήτον, 
καί άς σκεφθώσιν οί αρχαιολόγοι, άν πρέπει εν
τεύθεν νά κλονισθή ή πίστις είς τδ ορθόν τοΰ ονό
ματος Λοσπχήτοο τοΰ φερομένου άρχοντος έν 
Όλυμπιαδος 1 02ας έτει 3<ρ. δπως άλλοτε καΐ 
τδ όνομα Θεσσάλου έξ έπιγραφών άπεδείχθη ώς 
όχι ορθόν διά τδ έτος ’θλυμπ. 4 07, "2 ύπδ Α. 
‘Ραγκαβή έν Anliq. Hel. τόμ. β’ σελ. 543, καϊ 
544, καί ήλθεν είς τδν τόπον του τδ Θέελλος, τδ 
όποϊον όμως ακόμη και μετά δέκα έτών παρί- 
λευσιν δέν ευρε τδν δρόμον του είς πάντα τά άρ- 
χαιολογικά βιβλία.

’Εκ τών αναθημάτων τά δύο έπίχρυσα κανα,τά 
ιιίνα δ ’Απόλλων καΐ ινα ό Ζεύ;,» ώς καί τδ τής 
Κλεοστράτης έπάργυρον θυμιατήριον, άναφέρονται 
όμοΰ ή έν μέρει καΐ έν τρισΐν άρχαιοτέραις έπι- 
γραφαϊς, ταϊς ύπ’ άοιθ. 150 καΐ 154 τοΰ Corp, 
laser. Graec. καΐ τή ύπ’ άρ. 835 τών Ant. 
Ilel. τού ‘Ραγκαβή, άλλ.’ έπί τοϋ ήμετέρου λί
θου καΐ ή περιγραφή των άκριβεστέρα και δ σταθ
μό; σφότερος. °Οσον δέ περί τών στεφάνων τών 
πολλών, τών μέ ονόματα αρχόντων άναγεγραμ- 
μένων, γίνεται φανερόν έκ τοΰ σταθμού αυτών, 
δτι είναι δύο ειδών, μεγάλοι, οί καί άριστεϊον λε
γόμενοι (ή άριστεϊα τώ θεω,ώςέν C. I. Gr. 1 51). 
καί άλλοι, πολύ μικρότεροι. Παραβληθήτω περί 
τούτων τδ περιεχόμενον, τών παρά Α. ‘Ραγκαβή, 
ένθα άνωτέρω, ύπ’άριθ. 849 καΐ 850 έπιγραφών, 
ώς καΐ τής τοΰ C. 1 G. 4 54 , δπερ εΐσέτι χρήζει 
ερμηνείας τινδς, πρδς έπαρκή διασάφησιν τοΰ ύπδ 
τίνων καί διά τι οί στέφανοι ούτοι παρεδίδοντο 
είς τούς ταμίας τής Θεοΰ. Αλλα τινά, καΐ όχι 
άσήμαντα,είς ά δίδει άφορμήν λόγων καί έρευνών 
τδ κείμενον τής έπιγραφής ταύτης,άφίνω είςάλλους.

’Εν ’Αθήναις, τή 4 ’Οκτωβρίου 4 865.
Στέφανος Α. Κουμανούδης.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ.
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ΠΟΙΚΙΛΑ.
Οί Αγγλοι, πρωτότυποι εις πάντα ένόσφ ζώσιν, 

είναι τοιοΰτοι, καί μετά θάνατον έτι. Παραθέτο- 
μεν ενταύθα τινάς δλως πρωτοτύπου; επιταφίου; 
έπιγραφάς, ληφθείσα; έκ τίνος συλλογής ίπιτα- 
ipiur ίπιγραφί»' δημοσιευβείση; έν Καρλίσλ, 
πρδς κύρωσιν τών λόγων μας.

1. 'Er Ovsrffjurarfyy. — Εις μνήμην τοΰ 
θωμά Πάρρ, γεννηθέντος τδ 1483 έν τή κομη
τεία Σαλόπ. Εζησεν ύπό δέκα ηγεμόνας, δηλ. τδν 
’Εδουάρδον Δ, τόν Εδουάρδον Ε’, ‘Ριχάρδον Γ, 
’Ερρίκον Ζ', ’Ερρίκον Η , Εδουάρδον ς-', τήν βα
σίλισσαν Μαρίαν, τήν βασίλισσαν Ελισάβετ, Ιά
κωβον α' και Κάρολον Α. Εζησεν 152 έτη 
καί ένεταφιάσθη ενταύθα τήν 15 Νοεμβρίου 
1635. Περιεργότατον συμβάν τή; ζωής τοΰ Πα- 
τριάρχου τούτου είναι δτι εί; ηλικίαν 130 ετών 
ζατηγορήθη είς τδ εκκλησιαστικόν δικαστηρίου 
ώ; πατήρ νόθου υιού καί κατεδικάσθη δπω; ζάμη 
δημοσίαν έν τή έκκλησή μετάνοιαν.

2. Er τί/ ίκκ.Ιησία τοΰ Σωτήρος er Σουθ- 
δάρη. 11 ακόλουθο; έπιγραφή εύρίσκεται έπί λί
θου ΰπεράνω τοΰ οποίου εύρίσκονται τά σύμβολα 
τών φαρμαζοπωλών.

«Εκείνο; δστις αναπαύεται ύπδ τδν λίθον τού
τον έκράζετο ύπό τινων Γάνετ, ενώ ώνομάζετο 
Γάραρδ. Εν τή νεότητί του διήλθε πολλούς κλυ- 
δωνας, άλλά τώρα φθάσας εις ασφαλή λιμένα α
ναπαύεται εΐ; τδν τάφον. Εσύχναζε τήν εκκλη
σίαν ταύτην ζών, καί ήθέλησε νά ταφή έν αύτή 
άφού άποθάνη" κύριοι, μ.ή τδν κλαίετε, διότι αυ
τός είναι τώρα εί; τδν παράδεισον, δπου εύρίσκε
ται αρκετή πληθύ; φαρμακοπωλών.»

3. Er τω κοιμητηρίω τής Λου>·ύά.1κης. «Εν 
ταΰτα κείται τδ σώμα τοΰ Ροβέρτου Μούρ· Τί νά 
σα; είπω πλέον ; Οϋτο; άπέθανεν έκ τή; πολ.υ- 
φαγία; του’ άν δμω; ήκουε τήν σύζυγον του Σάό · 
ραν ήθελεν εξακολουθήσει νά ζή καθ’ δλον τδ 
διάστημα τής ζωής του.»

4. Ercitiyior ίκός φιΛαργνρου. Ενταύθα 
κείται εΐ; δστις άπώλεσε τήν ζωήν, διότι δέν ή- 
Οέλησε νά έξοδεύση ολίγα χρήματα δπω; άγορά- 
ση ιατρικόν- άλλά θά έσκαζεν δ δυστυχής άπδ 
τδν θυμόν του, έάν έμ,άνθανε πόσα έξωδεύθησαν 
εΐ; τήν κηδείαν αύτοΰ.

5. Er τφ κοιμητηρίω τής Βαττερσέας. «Εΐ; 
μνήμην τοΰ Σίρ Εδουάρδου Ούΐντερ, λοχαγού εί; 
τήν υπηρεσίαν τοΰ συντάγματο; τών Ινδών. Ου- 
τος μόνο; καί άνευ οπλών ένίκησε μίαν Τίγρην, 
ριφθεί; μετ αύτής έν τινι λίμνη, καί κρατών αύ
τήν ύπδ τδ ύδωρ, μέχρι; ού τήν άπέπνιξε’ μόνος 
πάλιν καί πεζός, ένίκησεν εξήκοντα (60) Αραβας 
ιππείς, έφόνευσε τού; μέν έπλήγωσε τού; δέ καί 
τού; υπολοίπου; έτρεψεν εί; φυγήν. Τί πλέον τού· 
του έπραξεν δ Σαμψών ;»

θ· Er τή κομητεία, τής *Εσσεζ. « Ενταύθα 
αναπαύεται ή Μαρία Ελη;, θυγάτηρ τοΰ Θωμά

Ελη; καί Λυδία; τή; συζύγου αύτού, κατοίκων 
τής κομητεία; ταύτης. Αυτή ήτο παρθένο; χαρα- 
κτήρος έναρέτου καί παρέχουσα μεγάλα; έλπίδας. 
Απεβίωσε τήν 2 Ιουνίου 1 609 είς ηλικίαν εκατόν 
δεκαεννέα έτών.»

7. Er τ<ΐ> κοιμητηρίω τής Κ./ισχεκ^όρύης. 
« Ενταύθα κείται δ στρατηγό; Τούλου" είχεν η
λικίαν 105 έτών" τδν περιέμενον έν-αΰθα εννέα 
σύζυγοι, αυτός δέ περιμένει τήν δεκάτην »

Τούτο δμοιάζει καί μέ τδ εξής"
«Μάρθα Βλέβιτ έκ τή; ένορίας ταύτης, άπο- 

θανοΰσα τήν 7 Μαΐου 1681, υπήρξεν ή σύζυγος 
έννέα διαδοχικών συζύγων, ών δ έννατο; έπέζη- 
σεν αύτής.»

8. Er τω κοιμητηρίω τής ΦοΛζτύκ· «Ρεβέκ
κα ί’όγερς. Δόξα τώ Θεώ" δέν έχω άνάγκην πλέον 
έν τή οίκίοι μ.ου ούτε τοΰ στεγαςοΰ ούτε τοΰ 
κτίστου' ουδέποτε ενταύθα σκληρό; ιδιοκτήτη; 
διώκει πτωχήν ένοικιάςφιαν. Διά νά μή έχη τις 
τά; φροντίδας τού ενοικίου καί τών πληρωμών 
πρέπει νά κατοίκηση ένταΰθα.”

9. ’Εν Μιδύ.Ιεσέζ. Επί τού τάφου τή; Λαίδυ 
Μολεσβδρθ, άποθανούση; έν τινι πυρκάίφ.

« Ενταΰθα κείται δ φοίνιζ τών γυναικών, δςτς 
ώ; δ φοίνιξ έζέπνευσεν εί; τά; φλόγας.»

10. Er Ζ<ϊ> Άγί<ύ Παύ.Ιω τοΰ rlo’dlrov. Τδ 
επιτάφιον τού Σίρ Χριστοφόρου Βρέν άρχιτέκτο- 
νο; τή; εκκλησία; ταύτης είναι λακωνικότατου 
τδ εξής. «Χριστόφορος Βρέν.

Εάν ζητή; τδν τάφον του, ίδέ πέριξ.»
Ομοιον τούτου περίπου είναι τδ τοΰ Σίρ Ιωάννου 
Βανμπρούγ άρχιτέκτονοςτοΰ πύργου τοΰΒλανχέϊμ.

»Γή, βάρυνε έπί τού Βανπρούγ περισσότερον 
διά νά έκδικηθή; διά τό βάρος δπερ ούτος έπέθε- 
σεν έπί σού.»

11. ’Ey Ούο.Ιόίκ. Εις δημότη; τή; πόλεω; 
ταύτη; έζήτησεν όπως ή γυνή του έπιθέση έπί 
τοΰ τάφου του τά εξής.

«Ο σύ, ήν ή νεότη; νΰν τέρπει, ύπήρξά ποτέ 
ώ; σύ, άλλά καί σύ μίαν ημέραν θά γίνη; ώς 
έγώ" έτοιμάσθητι λοιπόν νά μέ άκολουθήσης.»

Η χήρα του δμω; πρό; τούτοι; έπέθεσε καί 
τά εξής.

«Νά σέ ακολουθήσω ; είμαι πρόθυμο;" άλλ είς 
ποιον τόπον, είς τόν διάβολον ή εί; τδν Θεόν;»

12. Er Λετσόμ. Επί τού τάφου τού νε- 
κροθάπτου.

»Χαρήτε διά τδν θάνατόν του’ άν έμάκρυνεν 
ή ζωή του, ήθελε μά; θάψει πάντα;.» Μ.

Επειδή εις τδ πρώτον άρθρον τοΰ παρόντος 
φύλλου παρεισέφρησαν τυπογραφικά παροράμα
τα, διορθοΰμεν ταΰτα.

Σελ. 689. στ. 3. Απδ τών Ακροκεοαυνίων. 
σ. 689 στ. 2 'Ακινάκης. σ. 690 στ· 2 Εξηρτυ- 
μένου. σ. 600 στ. 2 ’Αλαλαγμοί, σ. 692 στ. 2 
Εκατοντούτοις. σ. 693 στ. 1 Περιωπήν κλπ. 


