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καί τόσα όνειρα συνελαμβάνοντο.
’Ηλίας Μηνιάτης, σπουδάζω·/ τότε έν Βενετία απ
ήγγειλε τήν έξής θερμήν πρός τήν Παρθένον δέ- 
ησ·ν υπέρ απελευθερώσει·/; τής ‘Ελλάδος, κατά 
μίμησιν τοϋ διδασκάλου του Σκούφου, έν 1 68 1 
άποτείναντος παϊαπλήσίαν δέησιν.

«· Πίπτοντας εί; ιού; παναχράντους σου 
δας, άλλο δέν επιθυμώ άπδ έσέ, παρά
άμαχόν σου προστασίαν πρδς βοήθειαν καί συν- 
τήρησιν τοϋ φιλοχρίστου στρατού, πρδς διωγ
μόν καί εξολόθρευσιν τοϋ αντίθεου τυράννου. 
Εω; πότε, Πανακήρατε Κόρα, τδ τρισάθλιον 
γένος τών ‘Ελλήνων έχει νά ευρίσκτ.ται εις τά 
δεσμά μιας άνυποφέρτου δουλείας ; Εως πότε 
νά του πατή τδν ευγενικόν λαιμόν ό βάρβαρος 
θράξ ; Εως πότε έχουσι νά βασιλεύωνται άπδ 
ήμισδν φεγγάρι αί χώραι έκεϊναι είς ,τάς οποίας 
άνέτειλεν είς ανθρωπίνων μορφήν άπδ τήν ηγι
ασμένων σου γαστέρα δ μυστικός τής δικαιο

σύνης ήλιος ; Αχ Παρθένε ! ένθυμίσου πώ; είς 
τήν ‘Ελλάδα πρότερον, παρά είς άλλον τόπον, 
έλαμψε τδ ζωηφόρ°ν φώς τής αληθινή; πίστεως. 
Τδ έλληνικόν γένος έστάθη τδ πρώτον όπου ά
νοιξε τάς άγκάλας καί έδέχθη τδ θειον Εύαγ- 
γέλιον. τοϋ μονογενούς σου Τίού" τδ πρώτον 
δπου σέ (γνώρισε διά αληθινήν μητέρα τοϋ θε
ανθρώπου λόγου" τδ πρώτον δπου άντεστάθη 
τών τυοάννων, δπου μέ μύρια βάσανα έγύρευσαν 
νά έξεριζώσωσιν άπδ τάς καρδία; τών πιστών

1 τδ σεβάσμιόν σου όνομα. Τούτο έδωσε·/ εις τον 
ι κόσμον τούς διδασκάλους, οί δποϊοι μέ τό φώ; 
ι τή; διδασκαλία: των, (φώτισαν τάς ήμαυρω 
1 μένα; διδασκαλίας τών ανθρώπων. Ετούτο 
ι τούς ποιμένας, πού μέ τήν ποιμαντικήν των 

δάβδον έξώρισαν τούς αίμοβόρους λύκους άπδ 
τδ έκκλησιαστικον ποίμνιο·/. Ετούτο τούς γε
ωργούς, όπου μέ τδ άροτραν τοϋ Σταυρού, καί 
μέ τδν ιδρώτα τού προσώπου (γεώργησαν τάς 

τδν ευαγγελικόν σπό
ρον, (θέρισαν τάς ψυχά; διά τήν ουράνιον απο
θήκην. ’Ετούτο τούς Μάρτυρας, δπου μέ τδ
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> καρδία;, καί σπέρνοντες
»
»
» ίδιον αϊμά των έβαψαν τήν πορφύραν τής έκ-
» κλησίας". Λοιπόν εύσπλαχνε Μαριάμ, παρακα- 

λοϋμέν σε, δια τό χαϊοε έκεϊνο όπου μάς έπρο- 
ξένησε τήν χαράν, διά τόν ’Αγγελικόν εκείνον 
ευαγγελισμόν, δποΰ έστάθη τής σωτηρίας μας 
τό προοίμιο·/, Χάρισαί του τήν προτέραν του 
τιμήν ! σήκωσα', το άπό τήν κοπριάν τή; δου
λείας ε?; τδν θρόνον τοϋ Βασιλικού άξιώματο;"

1 άπδ τά δεσμά εί; τδ σκήπτρον, άπδ τήν αίχ- 
1 μαλωσίαν είς τδ βασίλειον. Καί αν έτοϋταί 
1 μας αί φωναί δέν σέ παρακινοΰσιν είς σπλάγ- 
1 χνος, α; σέ παρακινήσωσιν ετούτα τά πικρά 
1 δάκρυα, δπόϋ μάς πέφτουσιν άπδ τά δμμάτια. 
ι ’Αλλ’ άνίσω; καί τούτα δέν φθάνουσιν, ας σε 
1 παρακινήσωσιν αί φωναί καί ή παρακάλεσαις 
• τών ‘.Αγίων σου, δπου άκαταπαύστως φωνά- 
1 ζουν άπδ δλα τά μέρη τής τρισαθλίου Ελλά- 
ι δος. Φωνάζει ό ’λνδρέας άπδ τήν Κρήτην, φω-
> νάζει ό Σπυρίδων άπδ τήν Κύπρον, φωνάζει ό 
ι Ιγνάτιος άπδ τήν ’Αντιόχειαν, φωνάζει δ Διο- 
' νύσιος άπδ τάς ’Αθήνας" φωνάζει δ Πολύκαρπος 
1 άπδ τήν Σμύρνην" φωνάζει ή Αίκατερίνα άπδ 
1 τήν ’Αλεξάνδρειαν" φωνάζει ή Χρυσόστομος άπδ 
1 τήν βασιλεύουσαν πόλιν, καί δείχνωντάς σου
> τήν σκληροτάτην τυραννίδα τών άθέων Αγα-
> ρινών, έλπίζουσιν άπό τήν άκραν σου εύσπλαγ-
> χνίαν τού ελληνικού γένους τήν άπολύτρωσιν.
> Αποδεξου λοιπδν Παναγία Παρθένε, τά δάκρυά 
’ μας, τά δποϊα σημαδεύουσι τδ μυστήριον δπού
> είς έσέ έτελειώθη" διατί καθώς τά δάκρυα τρέ- 
» χουσι χωρίς βλάψιμο·/ τών δμμάτων ετζι καί 
» δ θεϊος Λόγος έτρεξεν άπδ τήν καθαράν σο υ 
η μήτραν δίχως φθοράν τής παρθενίας σου. Δόσαι 
» τόσην δύναμιν τοϋ εύσεβεστάτου ήμών δουκδς 
» τών ‘Ενετών έναντίον τών άνθρωποκτόνων καί 
» αίαοβόρων βαρβάρων, ώστε οπού να σβυσθη 
» τελείως το φώς τού φεγγαριού, νά λάμψη πε
ι/ ρισσότερον τοϋ μυστικού ΙΙλίου η ζωοποιος α- 
» κτϊνα, νά έξαπλωθή είς τδν κόσμον όλον ή 
» δύναμις τού Σταυρού, καί νά δοξασθή άπδ δ- 
η λους τδ άγιόν σου όνομα. »

Οί Ενετοί κατά 
τίαν καί- Αλβανίαν' 
αρχηγίαν τού Μορλάκου 

σώτον διήγειραν τήν Δαλμα- 
οί δέ λαοί ούτοι υπό τήν 

ι Γιάγκου, άπεδίωξαν 

τούς τούρκους, καί κατέλαβαν τά; χήρα; έπ δ- 
νόματι τή; Δημοκρατίας. 0 Μοροζίνης κατήλθεν 
είς τό ϊονικδν πέλαγος (1 684), καί άποστείλας 
τούς Ζακυνθίους συνταγματάρχην Παύλον Μακρήν 
καί Δοξάράν είς Μάνην, προσεκάλεσε τούτους είς 
έπανάστασιν. Συνάμα δέ άποβιβάσα; τούς άρμα- 
τωλούς Αγγέλων, Μεϊτάνην, καί Χορμόπουλο είς 
τά πέριξ τής Βονίτσης, αυτός μέν έπετέθη κατά 
τή; Λευκάδας καί Πρεβέζης, τάς οποίας μετ’ ου 

πολύ διά στενής πολιορκίας έζυρίευσεν" οί δέ άρ- 
ματωλοι, πρδς οΰς ήνώθησαν οί Χρήστος και Μό
σχος Βαλαωρίται, Σπαθόγιαννο; έκ Ξηρομέρου 
καί άλλοι, διέτρεχον τήν Ακαρνανίαν καί Εΰρυ-

τανίαν, πυρπολήσαντες τδ Αγρίνιον, Αγγελόκα- 
στρον, Ζαπάντι κλπ. Οι Χειμαριώται ταύτο- 
χρόνως έγερθέντες έφόνευσαν τού; Τούρκους, καί 
άπέστειλαν τάς κεφαλάς είς τούς Ενετούς, οίτινες 
τοϊς άνταπέστειλαν δώρα, καί υποσχέσεις βοή
θεια;. Οί Μανιάται κατετρόπωσαν τδν Σια- 
βούσχ-πασάν, διοικητήν τής Πελοποννήσου, δ- 
στις είχε δράμει κατ’ αύτών έπί κεφαλής 10,000 
άνδρών.

0 Μοροζίνης έκ τών παραλίων τής Ρούμελης 
μετέβη εί; Πελοπόννησον,ϊνα, ενούμενο; μετά τών 
Μανιατών, έπιπέση πανταχόθεν κατ’ αύτής. Αλλ’ 
ένώ ήτο αγκυροβολημένος είς Οίνούσσας (Σαπιέν- 
τζα·'), απόστολος τών Μανιατών τδν ειδοποίησε·/ 
ϊν’ άναβάλλη τήν άπόβασιν, διότι δ Ισμαήλ-πα- 
σάς έπελθών (πυρπόλησε τά; κώμα; των, καί 
παρέλαβεν ώς δμήρου; τά; γυναίκας καί τά τέ
κνα των.

0 άρχιστράτηγος τής δημοκρατίας άπεβίβα- 
σεν 9,000 άνδρών πρδς έκπόρθησιν τής Κορώνης, 
είς βοήθειον τής δποϊα; ήρχοντο δ Χαλΐλ-πασά; 
τή; Ναύπακτού καί δ Μουσταφά-πασας τής Πε- 
λεποννήσου. ό Μοροζίνης έπιπεσών τήν νύκτα 
τής 31 Ιουλίου 1685, κατετρόπωσεν αύτού; 
λαβών πολλά λάφυρα καί σημαίας. Κατά πρόσ- 
κλησιν δέ τών Μανιατών, μεταβάς έκ Κορώνη; 
προσέβαλε τδ φρούριον τών Κυτριών, δπερ άμέ- 
σω; παρεδόθη. Ενώ ταύτα έγίνοντο, δ έν Ναυ- 
πλίςο προσωρμισμένο; Οθωμανός ναύαρχός παρε- 
σκευάζετο εις εκστρατείαν κατά τών Ενετών" άλλ" 
δ Γερμανός ς-ρατηγδ; Δεγενφέλδ μετά 1,500 Μα
νιατών, καί άλλων μισθοφόρων τής δημοκρατίας 
έξελθών έτρεψε·/ αύτδν είς φυγήν. Μετ’ ού πολύ 
δέ παρεδόθησαν εί; τούς Ενετούς αί Καλάμαι, 
ή Ζαρνάτα, ό Κελεφάς, δ Πασσαβάς. ’Εκεϊθεν δ 
Μοροζίνης, διορίσας αρμοστήν έν Λακωνία τδν 
Λορένζον Βενιέρον, μετέβη είς Κέρκυραν.

Ακολούθως δ άρχις-ράτηγος, λαβών έξ Ενετίας 
Χπικουρίας, έζεστράτευσε κατά τής Πύλου, έν ή 
κατέφυγον οί δύο πασάδες τής Πελοπόννησου 
Μουσταφάς και Τζαφέρ. Στενώ; πολιορκηθεϊσ.α 
κατά ξηράν^καί θάλασσαν έγκατελείφθη (1 3 Ιου
νίου 1687) ΰπδ τών πασάδων Οέντων προηγου
μένως πύρ έν τή πυριταποθήκη. Τήν πτώσιν τής 
Πύλου παρηκολούθησεν ή κυρίευσις τής Μεθώνης, 
Ναυπλίου, Κυπαρισσίας (Arcadia) κλπ.

Ενώ δέ ό Μοροζίνης κατέκτα τήν Πελοπόννη
σον, καί- °ί άρματωλοί τήν Δυτικήν Ελλάδα και 
Ηπειρον, οι έπίσζοποι Φιλόθεος δ Σαλόνων, ίε- 1 

ρόθεος δ Θηβών, Μακάριο; ό Λαρίσσης, Ιάκωβος δ 
Αθηνών, καί Αμβρόσιος δ Εύβοιας, υπεκίνουν τήν 
έν τή Ανατολική Ελλάδι έπανάστασιν. ό «ρματω- 
λό; τής Παρνασσίδος καί Δωρίδρ; Κούρμας έπε- 
,πεσών κατά τού Λοιδορικίου καί τών περιχώρων, 
έφόνευσε τού; Τούρκους" συγχρόνως δέ ό επίσκοπος 
Φιλόθεος ήγειρε τήν σημαίαν τή; έπαναστάσεως 
έν Σαλόνοις, καί έπί κεφαλής τών έπαναστατών 
άπεδίωςε τού; έν Παρνασσίδι Τούρκους.

0 Μοροζίνης, μαθών ταΰτα, έσπευσεν ί·/α με- 
ταβή (λύγουστ. 1687) είς τδν Κορινθιακόν κόλ
πον" καί μετά τινα; κατά ξ/ράν καί θάλασσαν 
συμπλοκάς, ot πολυάριθμοι Τούρκοι, περίτρομοι 
άνεχώρησαν, έγκαταλιπόντες εί; τάς χεϊρας τών 
Ενετο-Ελλήνων.τά φρούρια Πατρών, Ρίου, Αντε
ριού καί Ναύπακτού, ό σερασκέρης κατέφυγεν είς 
Κόρινθον μέ τά λείψανα τοϋ στρατεύματος του*  
άμα δμως έπληροφορήθη δτι οί Ενετοί έπήρχον- 
το, έθηκε πΰρ εί; τάς πυριταποθήκας καί τινας 
οικία; τής Κόρινθου" άνατρέψας δέ καί μέρος τών 
οχυρωμάτων έφυγε διά τοΰ Ισθμού πρός τά; Θή
βας, έγκαταλιπών πάσαν τήνΠελοπόννησον είς τοΰ; 
Ενετού;" λυσσών δέ παρέδωκε πάν τό κατά τήν 
διάβασίν του Ελληνικόν είς τό πύρ καί τόν σίδη
ρον. 0 Κούρμας δμως μετά πενταζοσίων άρματω- 
λών, αφού διά ξηρά; έβοήθησε τούς Ενετούς είς 
τήν άλωσιν τής Ναυπάκτου καί τοϋ Αντιόρίου, 
έδραμε μετά νέων δυνάμεων κατά τοΰ σερασκέ- 
οου, τόν δποϊον κατετρόπωσε φονεύσας δύο χι
λιάδας Τούρκων, καί αιχμαλώτισα; διπλάσιους.

0 Μοροζίνης συγκαλέσας έν Κορίνθω συμβού- 
λιον, έν ώ παρευρέθη καί δ επίσκοπος' τών Σαλό
νων Φιλόθεος, άπεφάσισεν ϊνα έκστρατεύση είς 
τήν Αττικήν, τήν δποίαν δ έπίσζοπος ’Ιάκωβος 
ειχεν έπαναστατήσει, άποκλεισθέντων τών Τούρ
κων .έν τή άκροπόλει. Τήν 29 Σεπτεμβρίου 1 687, 
οί έν τή άκροπόλει τών Αθηνών Τούρκοι, μετά 
στενήν πολιορκίαν καί άδιάκοπον ζανονοβολισμόν, 
δτε κατεστράφη καί δ Παρθένων, παρεδόθησαν, 
καί δ Μοριζίνης προπεμπόμενος άπό τοΰ έπισκό- 
που, καί αναρίθμητου λαού, είσήλθεν έν θρε- 
άμβιρ.

0 άρματωλδς Κούρμας καί δ έπίσζοπος Φιλό
θεο; έξεστράτευσαν κατά τής Φθιώτιδας, καί κα- 
τατροπώσαντε; τούς Τούρκους είς Τπάτην (πο
λιόρκησαν τήν Λαμίαν, έν ή συνεσωρεύθησαν οί 
έξ δλης τής Στερεάς διωχθέντες Τούρκοι" έκεϊθεν 
διηυθύνθησαν είς Λοκρίδα, καί διώξαντες τούς 
Τούρκους, (κυρίευσαν τήν Αταλάντην, καί έπυρ- 
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πύλησαν τά; Θήβας, ό Κούρμα; έν μιά τών πρδς 
τού; Τούρκου; συμπλοκών έπληγώθη.

Δ'.

Ai έν Ελλάδι άλλεπάλληλοι ήτται διήγειραν 
τρομεράν παρά τοΰ; Μουσουλμάνου; έντύπωσίν, 
λυσσώντες δ» οί γιανιτσάροι έσφαξαν τον μέγαν 
βιζύρην, ζαΐ ζαθαιρέσαντε; τον Σουλτάνον Μαχ- 
μουτ ένεθρόνισαν τον αδελφόν του Σουλε'ίμάν’ έν- 
τεϋθεν προήλθον αί τρομεραί έζεϊναι τών γιανι- 
τσάοων έπαναστάσεις, καί έπί πολύ αι σφαγαί 
καΐ αί πυρκαΐαί έλύμαίνοντο τδ οθωμανικόν κρά 
τος, μέχρις ου έγένετο μέγα; βιζίρης ό όντως μέ
γα; Μουσταφά; Κιουπρουλές (1 689.) Η Ενετία 

ώφελ,ουμ'ένη τή; συγχύσεως έπρότει*εν είς τήν 
Πύλην την παΰσιν τών εχθροπραξιών, έπί τώ 
δρω 'ίνα τή παραχωοηθή ή Χαλκ'ις, Μονεμβασία, 
’Αθήναν, Ναύπακτος, Πρέβεζά καί Αρτα. 0 μέ
γα; βεζίρης, ούδεμίαν άκοόασιν δού; εϊ; τάς προ
τάσεις τή; Δημοκρατίας, άπεφάσισεν έν τή μεγα- 
λοφϋία του ΐνα άνευ πολλή; αιματοχυσίας καί 
δαπάνης άφαιρέση τάς κατακτηθείσας χώρας, κτ.- 
ρυσσόμενος, κατά τΰ παράδειγμα τοϋ αδελφού 
του Αχμέτ Κιουπρουλή, θιασώτης τοϋ έλληνισμ.οΰ'· 
Διέταξεν δλου; τούς πασάδες ΐνα κολακεύσωσΐ 
τού; χριστιανούς, προς οΰς διεκήρυττεν, δτι έν 
τώ μέλλοντι θέλουσιν έλαφρυνθή ούδέν πλέον 
τών κεκανονισμένων πληρόνοντες (1)’ συνάμα κα
τάργησε τά εΐ; τήν πληρωμήν τοϋ χαρατσιού 
προϋπάρχοντα προνόμια, καί έπέτρεψέν είς του; 
χριστιανού; τήν άκωλύτω; θεμελίωσιν καί έπι- 
σκευήν τών εκκλησιών, ίνα δέ φέρη φοβερώτε- 
ρον κατά τών Ενετών περισπασμόν έξήγαγε τδν 
πρδ έπταετείας στενάζοντα είς τδ Μπάνιο Λιβέ 
ριον Γερακάρην, καί κατά τδ παράδειγμα τών έν 
Μολδοβλαχία χριστιανών ηγεμόνων, άνηγόρευσεν 
αύτδν Ηγεμόνα τής Μάνης (Μανιά-μπεην).

‘Ο Λιμπεράκη;,πρίν έγκαταλίπη τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν, ένυμφεύθη τήν Αναστασίαν έκ τοϋ 
εΰγενοϋς οίκου τών Βουχουζεστίδων καταγομέ- 
νην, καί ανεψιάν τοϋ πρώην ήγεμόνο; τής Μολ

(I) Spe<lili decreli itnpreriali per (ulta la 
Grecia, Armenia, Macedonia, Bulgaria et 
Albania, di levar ogni aggravio dalli jud- 
diti Chrisiiani, e die non siano obligati di 
pagar allro die I’ordinario tribulo (Rd. 
di Cons.) παρά Hammer, 42, σελ. 306.

δαυίας Δούκα, ‘θ γάμο; ούτος τόσον ανοίκειος 
διά τήν απόγονον τοϋ Δούκα έγένετο διά τοϋ έξής 
στρατηγήματος, ‘θ Λιμπεράκη; είχε προηγου
μένως ά^όαβωνισθή μυστικώς τήν Αναστασίαν, 
ήτις ΐνα μή έκτεθή δίδουσα οίκειοθελώ; τήν χεΐρα 
εΐ; άνθρωπον τών κατέργων, συνεφώνησε ίν’ αύ
τδ; μέν δημοσίως τήν ζητήση είς γάμον, αύτή 
δέ προσποιηθή άρνησιν’ καί δή άπέέριψεν άλα~ 
ζόνως τήν δημοσία πρότασίν τοϋ Λιμπεράκη, 
διακηρύττουσα, δτι, ώς ήγεμονόπαις, δέν ήδύνατο 
ΐνα νυμφευθή ένα πειρατήν; ‘θ Λιμπεράκη; με- 
ταβάς παρά τώ μεγάλω βιζίρη έξαιτεϊται τήν 
έκδοσιν φιρμανίου, διατάσσοντο; τδν πατριάρχην 
πρδ- τελετήν τοϋ γάμου. II Αναστασία μέ δά
κρυα προσποιητά εί; τού; οφθαλμούς καθικετεύει 
τδν πατριάρχην, ΐνα συνοδευόμενό; υπδ τών έγ- 
κριτοτέρων ομογενών μεταβή καί παρακαλέση 
τδν Κιουπρουλήν πρδς αναστολήν τοΰ διατάγμα- 
τός ταυ. 0 πατριάρχη; έρχεται μετά τών έπι- 
σήμοτέρων Φαναριωτών εί; τήν οικίαν τή; Ανα
στασίας πρδ; σύσκεψιν" αύτή δέ τότε λαβοΰσα 
τδν λόγον, άνελπίστως τοΐς εΐπεν οτι ώρ/γζωσ 
σχεφθεϊσα. ένέδιδετ ΐνα νυμφευϋή τον Αιμπε- 
ράχην έπΐ τώ (ρόΰω /ζή διά τής άρνήσεώς της 
προσβά.Ι.Ιη τον μέγαν βεζύρην ! οί παρευρεθέν- 
τες έπείσθησαν εί; τούς λόγου; καί έπήνεσαν τήν 
άπόφασιν της" άμα δέ άπεσύρθησαν, ή Αναστα
σία είσήγαγεν ιερέα, ,8ν είχε κεκουμμένον έν τή 
οικία της, καί τδ μυστήριον τοΰ γάμου παρα- 
χρήμα έτελέσθη.

’Αφοϋ δέ ό ‘Ηγεμών τής Μάνης συνέζησε 
μετ’ αύτής είκοσιν ήμέρας, έλαβε παρά τοΰ με
γάλου βεζίρου σημαίαν (σανζιάκ) άνευ ουράς, καί 
μετά πολυαρίΟμ.ου συνοδίας άνεχώρησε διά ξη
ρά; πρδ; τήν Ελλάδα, έγγυηθέντο; τοΰ διασή- 
μου ομογενούς Κοπάνη περί τής πίστεως του. II 
δέ δυστυχής ’Αναστασία αίσχρώς έγκαταλει- 
φθεϊσα ύπ’ έκείνου πρδ; δν προσήνεγκε τά πλού- 
τη καί τδν έρωτά της, ένεδύθη διά παντδς τδ 
ένδυμα τής χήρας, οπερ τήν συνώδευσε μέχρι 
τοΰ τάφου.

Συγχρόνως δέ μετά τοΰ Λιμπεράκη, ό τέως 
βεηλέοβεης τή; ’Ανατολή; Μισιρλί-ζαδές, άνήρ 
έμπειροπόλεμο; διωρίσθη σεοασκέρη; τής Ελ
λάδος.

Ο Μανιά-μπεης μετά τοϋ σερασκέρου κατε- 
σκήνωσεν είς τά πέριξ τών θηβών. Εντεύθεν δ 
έξέδωκε προκηρύξεις πρδ; άπαντα; τού; Ελλη
νας προτρέπων ΐνα προσέλθωσιν εις τήν σουλτα- 

■νίκην κυριαρχίαν ‘θ Λοκατέλλη; καταχωρεί τήν 
έξής. a ’Απδ έμέ τδν Μπέην τής Μάνης, πρδς 
* έσα; ίερεΐ; καί προεστούς, καί όλους τούς Α- 
’ θηναίους, καί τούς κατοικούν τα; τάς νήσου; 
» Σαλαμϊνος καί Αιγίνης. Αμα λάβετε τδ παρόν 
» μου πρέπει νά έπιστρέψητε είς τάς πατρίδας 
» σας, καθώς πρότερον καί έγώ ά; έχω εί; τήν 
» ψυχήν ό,τι κακόν φαντάζεσθε πώ; θά σάς κά 
» μουν οί Τούρκοι. Εχω σουλτανικά διατάγματα 
» διά τών οποίων σάς δίδεται άμνηστεία διά τά 
» πραχθέντα. Μετ ολίγον θά έλθω αύτοΰ, θεοϋ

* ευδοκοΰντος, μέ μεγάλα; δυνάμεις, καί δστι; 
·’ εισακούσει τού; λόγους μ.ου καί έπιστρέψει είς 
» τήν πατρίδα του θέλει άπολαόσει τής εύνοιας 
« μου’δσοι δμω; παρακούσουσι τήν διαταγήν μου, 
” ά; ήνε βέβαιοι πώ; μήτε ή Σαλαμίς, μήτε ή 
8 Αίγινα, μήτε κανείς άλλος τόπος θά τούς δια- 
” φυλάξη άπδ τής δικαία; οργή; μου.»

θί Τούρκοι μετά τοϋ Λιμπεράκη έλαβον τήν 
διά τών Μεγάρων εί; Κόρινθον άγουσαν, ‘θ Λιμ- 
περάκης μετά 4,000 τής ακολουθίας του, καί ε- 
τέρων χιλίων τών πασάδων Γιουσούφ καί ’Αλή, 
εΐσήλθεν εί; τδν ίσθμδν καί προσήγγισε τή Κο· 

ρίνθω.Μετά δύο αιματηρά; συμπλοκά; οί ‘Ενετοί 
άπεσύρθησαν είς τδν ’Ακροκόρινθον, οί Τούρκο: 
παρέδωκαν τήν πόλιν καί τά πέριξ είς τάς φλό
γας καΐ τδν σίδηρον. ’Εκεϊθεν μετά τοΰ Σερα- 
σκέρη δηοΰντε; καί άφανίζοντες έφθασαν μέχρι 
τοϋ Αργους, καί πρδ τών τειχών τοΰ Ναυπλίου. 
’Ενώ δέ ό σερδάρη; τού Μωρέως ’ίμβραΐμ-πασά; 
έστρατοπέδευεν ύπδ τά τείχη τού Αργους, καί 
ό Χασάν-πασάς έπί κεφάλή; τών νομάδων Τουο- 
κομανών (Γιουρούκων) διέτρεχε τήν Πελοπόννησον 
μέχρι τής Τριπολιτσάς, ό Λιμπεράκη; προσπαθή- 

σας ΐνα είσαγάγη είς τήν ύπδ τών ‘Ενετών ατε
νώς πολιορκουμένην ξΜονεμβασίαν βοήθειας καί 
πολεμεφόδια, μετά ζημία; άπεκρούσθη. Μετά τήν 
άποτυχίαν τής άποπείοας ό Γερακάρη; ήλθε κατά 
τή; Ναυπάκτβυ, τής όποία; τήν φρουράν προλα- 
βών ειχεν ένισχύσει ό διοικητή; τών νήσων Μο- 
λίνο; διά τών πληρωμάτων τεσσάρων γαλερών' 
δηώσας δέ τά περίχωρα, άπήλθε.

’Ενώ δ’ έν Πελοποννήσω οί μέν ‘Ενετοί έκλεί- 
οντο έντδς τών φρουρίων, οί δέ Τούρκοι καί ιδίως 
οί ύπδ τδν ηγεμόνα τής Μάνης ήγον καί έφερον 
τά; πεδιάδας, ή Στερεά άπελάμβανε πλήρους άνε’
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’Εκ Ναύπακτού, τήν οποίαν μ.όνον έξουσίαζον ίν 
Στερεή, οί ‘Ενετοί διωργάνισαν δύο μεγάλα σώ
ματα, έξ ‘Ελλήνων ώς έπί τό πλεϊστον μισθοφό
ρων, και υπό τή,ν άρχηγίαν τοϋ έν τη ΰπηρεσία 
αυτών αδελφού τού Αγγέλη Σουμίλα, καί άλ
λων, έξαπέστειλαν κατ αυτών ‘θ Σουυ.ίλα; δ·.ε- 
δραμε τή,ν Αιτωλίαν, καί ό Μεϊτάνη; έξήλθε κατ' 
αυτού. Μάχη φονική, συνεκροτήθη έν Μακρυνία" 
δτε ό Λουδορέκας δραμών εις επικουρίαν τοϋ Μεϊ
τάνη κατεδίωςε τούς ‘Ελλγμνο-‘Ενετούς μέχρι τής 
Ναύπακτού’ έπειδή δ’ ένεκα τού πολέμου κατε- 
στράφη δ έν Σιβίστη τή; Μακρυνίας ναός τοϋ ‘Α
γίου Γεωργίου, ό Λουδορέκα; έπέβαλεν έρανον, 
δι ού άνέκτισεν όμοιομ.όρφως αυτόν (I).

Μετά τά έν Πελοπονντ,σςο, 5 Λιμπεράκη; άπε- 
φάσίσεν ΐνα έκστρατεύση κατά τή; Στερεά;’ μετά 
μεγάλων δυνάμεων εκκίνησα; κατέλαβε τό Καρ
πενησιού, καί στρατοπεδεύσάς έκεϊ έγραψε φι
λικήν έπιστολήν πρός τόν Μποσίναν, καταφυ- 
γόντα εις τάς πέοιξ κώμα;, δι’ ή; τον προσεκά- 
λεί ΐνα ένεργήσωσιν από κοινού πρός κατάκτη- 
σιν καί διαμερισμόν τών τόπων έκείνων, πληρό- 
νοντες πρός τον Σουλτάνον τό νενομισμένον χα- 
ράτζιον, καί άπαλλάττοντες τούς ομοεθνείς των 
άπό πάσης έν τώ μέλλοντι καταθλίψεως τών 
Τούρκων. ‘Ο Μποσίνας άμφιβάλλων περί τής ει
λικρίνειας, άπή,ντησεν δ’ άορίστου έπιστολής πρός 
τόν Λιμπεράκην, δστις, έκδούς προκή,ρυξιν άπψτει 
έπί ποινή θανάτου, τήν πληρωμήν τών φόρων, 
τούς οποίους καταναγκαστικώ; εΐσέπραξεν έν 
Καοπενησίιμ. Ηρχισε δέ καί ΐνα στρατολογώ διά 
πολλών δώρων καί Υποσχέσεων ιθαγενείς, διορίσας 
προ»τοπαλλήκαρόν του τόν Κώσταν ‘Ράβδαν’ 
ένυμφεύθη πλουσίαν τινά έκ τοϋ χωρίου τής ‘Τ- 
πάτη; Μαυρίλου, καί έκτιζεν εκκλησίας, έξ ών

(I) Τα; πληροφορία; τούτα; λαμβάνω έκ τών εγγράφων 
τού Γ· Αϊνιανο;, ένθερμου ζηλωτοϋτών πατρίων παραοο- 
αεων, κ·ί τινο; σημειωματάριου τοϋ μακαρίτου Γιαννακτ, 
Γουλιμη, οπερ μοί έίωκεν ό έν Αγγελοκάστρω οεβαστό; 
μοι Γεώργιο; Γουλιμη;, υίό; τοϋ προρρν/)εντο;. Εν τη εκ
κλησία τούτη έχαράχθη καί ί, έξη"; ίιπό τοϋ Λουοορέκα 
επιγραφή, καταχωρώ άπαραλλάιτως κατα τό άντί- 
γοαίον τοϋ Γιαννάκη 1’ουλιμη( άγνοών άν ετι οιασωζηται. 
« Άνεκτίσθη, δ ναό; τοϋ ‘Αγίου Γεωργίου συν αδελφοί; 
» καί τεκτ,τόροι; Γιαννάκη Λουντερέκα Κολονέλο, Γεώρ- 
» γιο; Λαπαβίτζα, Δήμο Λούτα’ άρχιερεύ; Μελέτιο; 
>· έτο; άπό Χριστοϋ α/’γζ.» Στ,μειωτέον δέ καί οτι δα
πάνη τών άρματωλών, καί ίδίω; τοϋ προειρημένου Λουδο
ρέκα κατεσκευάσθη καί ή έν Στενώ τοϋ Λοιδοροικίου με
γάλη καί μονάψιδο; γέφυρα. 

ξαρτησίας. Εις Πελοπόννησον ειχον μεταβή καί 
πολλοί ‘Ρουμελίώται, οΐτινες μή δυνάμενοι νά 
ύποφέρωσι τή,ν έκ μέρους τών καταχτητών περι- 
φρόνησιν, διά τον φανατισμόν ίδίω; τής άλλ,οθρη- 
σκείας,ίλειποτάκτουν μετά των ομοθρήσκων Σζλα 
βούνων καί μετέβαινον εις Στερεάν. ’Ενταύθα οί 
άρματώλοί κατέλαβον τάς οικείας επαρχίας' καί 
δ μέν Κοόρμας ένέμετο τό άρματωλίκιον τη,ς 
Παρνασσίδος μετά μέρους τής Δωρίδος καί Βο·.ω 
τίας, έδραν έχων τό Σάλονα. ‘θ Μεϊτάνζ; μετά 
τοϋ Σπαθόγιαννου, τό άρματωλίκιον τής ’Ακαρ
νανίας, Αιτωλίας καί Ναυπακτία; έδρεύων εις 
Κατούναν. Τό Χορμόπαυλον τό άρματωλίκιον 
των ’Αγραφων, περιλαμβάνον μέρος τής Ευρυτα
νίας και Θεσσαλίας. ‘θ Σπανός τό άρματωλίκιον 
τής ‘ΐπάτης’ καί δ ’Αγγέλη; Σουμίλα; μετά τού 
Χρίστου Βαλαωρίτου τό άρματωλίκιον τής ’Ηπεί
ρου μετά μέρους τοϋ Βάλτου. ’Επειδή δέ οί άρ- 
ματωλοί, ώς ανίδεοι τή; πολεμικής ταχτικής, 
άπήντων δυσχερείας περί την στρατιωτικήν διευ- 
θέτησιν τών ύπ’ αυτούς τόπων, συνεστήθησαν 
δύο μεγάλα άρματώλικά στρατόπεδα' καί το 
μέν πρώτον υπό τήν άνωτάτην διοίκη,σιν τοϋ συν
ταγματάρχου Γιαννάκη Λουδορέκα καί τοϋ Σκλα- 
βούνου Ηλία Δαμιανόβιτζ, περιλαμβάνον τή,ν 
Λωρίδα μετά τών άρματωλικίων τοϋ Χουρμά καί 
Μεϊτάνη έδραν είχε τό Αοιδορίκιον' τό δέ δεύτε
ρον υπό τούς Μποσίναν καί Αουποζόβιτζ περι
λάμβανε τήν Ευρυτανίαν καί τά άρματωλίκια τοϋ 
Σπανού καί ΧορμόπΟυλου. Οι διοικήταί τών ς-ρα- 
τοπέδων τούτων, τρίβωνες περί τά στρατιωτικά, 
ώς έπί πολλά έτη διατέλέσαντες άνώτεροι άξιω- 
μ,ατικοί εν τή ένετική υπηρεσία, έπώπτευον τά 
άνω άρματωλίκια, έπρογύμναζον τούς κατοίκους, 
ώχύρουν τάς έπικαιροτέρας θέσεις, καί άπεφάσιζον 
έν συμβουλίω περί τοϋ τρόπου τής προσβίλής 
τών υπό τών Τούρκων κατεχομένων φρουρίων 
Οί αρματολοί εΐσέπραττον τούς φόρους,έπολέμουν 
τούς Τούρκους, διενέμοντο τά λάφυρα, καί δεν 
άνεγνώριζον τούς ‘Ενετούς, οΐτινες δεν έπάυον 
προσκαλοϋντες αυτούς εις άναγνώρισιν τής κυριαρ- 
χείας των. Μόνος ό Αγγέλη; μετά τοϋ Βαλαω
ρίτου ώρκίσθησαν τοΐς ‘Ενετοί; υποταγήν. Οί ‘Ε
νετοί προεκήρυξαν θάνατον κατά παντός‘Ρουμε
λιώτου δραπετεύοντος έκ Πελοπόννησου' μολονότι 
δέ ή προκήουξι; αυτή έφηρμόσθη αυστηρότατα, 
αί λενποταξίαι ούδέν ήττον έξηκολούθουν έκ μέ· 
ρους ιδίως τών Σκλαβούνων, τών οποίων δ εν 
Στερεά άριθμός προσήγγιζε τάς δύο χιλιάδας.

-μία καί ή νϋν έν Καρπενησ’ω τής ‘Αγίας Τριά- 
-δος (1). Οί ενετοί βλέποντες τόν κίνδυνον; ένεκα 
τής άνυποταγή,ς τών ‘Ρουμελτωτο-Σκλαβούνων, 
καί τοϋ δσημέραι μεγεθυνομένου Λιμπεράκη,παντί 
σθένει προσεπάθησαν ΐνα προσελκόσωσι τού; πρώ
τους, άποστείλαντε; έκείσε τόν Κροάτον Μάρκον 
Μεδίνην, ΐνα τού; πείση διά μεγάλων υποσχέ
σεων πρό; τούτη. Μετά τήν αποτυχίαν τή; συν
διαλλακτική; αποστολή; τοϋ Μεδίνη, άπεφάσισαν 
ϊνα διά στρατηγήματος έξασθενήσωσι τόν έπί- 
φοβον Λιμπεράκην. Παρ αΰτοϊ; υπηρετεί πιστώς 
ώς λοχαγός, ό Ιωάννη; Λάμπης, άΓόριΐοι: άρ 
ΧΊΤ^, ως λέγει ό Λοκατέλληζ, εώχ 'Povjie.h^- 
ttx&r στρατευμάτων' άνΐ/ρ εύίρνέστατοσ, χαΛΑτ 
στρατιώτης, ερήμων τής του'ρ/χιχής, έ./.Ιηπχής 
χαί ΐτα.Ιτχής άια-Ιέχτου, έμπειρος περί rd τουρ- 
χιχά έθιμα, ενεχα πβ-Ιυχρονίου εν Κωνσταντι 
νουπό.ίει διαμονής, χαί τό σπουδαιότερον πάν
των ιρί.ίος αχρος τοϋ Λιμπεράχη, πρός τόν ό
ποιον ά.ΙΧοτε, δέσμιο/ δντα έν τή ναυαρχίδι 
τοϋ χαπιτάν πααα, έχορήγησε πάσαν δυνατήν 
πρός άπόδρασιν συνδρομήν, προμηθεύ,σας αύτιή 
ρινιά πρός έχχοπήν τών ΰΜσεων. ‘θ Λάμπης 
άπεφάσισεν ϊνα μεταβη παρά τώ Διμπεοάκη, δια- 
τρίβοντι τότε εις Βραχώρων, καί άναπτύξη δλην 
τή,ν εύγλωττίΚν του ϊνα τόν πείση καί έγκατα - 
λείψη τού; Τούρκους, τ„ έν αποτυχία, διαβάλλη 
αυτόν παρ αύτοϊ; ώς διατηρούντα άλληλογραφίαν 
μετά τών Χριστιανών, ώς άπιστον καί έπίβουλον. 
‘θ Λάμπη; μετέβη εις Ναύπακτον ένθα συσκε- 
φθεί; περί τών πρακτέων μετά τοϋ προνοητοϋ 
τής πόλεως ’Ανδρέα Τρεβ··ζάνου, έστειλε πεζο
δρόμον πρό; τόν έν Βραχω'ρίοι Λιμπεράκην μετ’ 
επιστολή; έν ή άγγέλλων ότι άφιχθεί; εϊς Ναύ
πακτον, ένεκεν ύποθέσεών του, έπεθύμει ϊνα έλθη 
ώς αρχαίος φίλος, καί τώ προσφέρη τά σεβάσματά 
του έάν τώ έγγυάτο περί τή; έζασφαλίσεώ; του. 
‘θ Λιμπεράκης τώ άπήντησε μετ άγαλλιάσεως, 
έγγυώμενος περί τή; ζωής του; ’λναχωρήσας έκ 
Ναύπακτού ό Λάμπης έφθασε μετά διήμερον 4- 
δοιπορίαν εις Βραχώριον, καί μεταβάς εις τήν οι
κίαν τού Γερακάρη άπήντησε, κατά πρώτον τόν 
Λεονάρδον Καρδερίνβν, πρώην ‘Ενετόν πρόξενον 
έν Σκοπέλφ καί άκόλουθον τούτου, ‘θ Καρδερί- 
νης γνώριμο; του Λάμπη, έπαρουσίασεν αύτόν

f I) Τό πρωτοκαλληκαρόν του Κ. ‘Ράβδα; ίκτισεν ετέ- 
ραν έκκλτ,σσίαν εις Νεοχώρι Κωστριάβα; τών Άγγράφων. 
(Αίνιδνο;, Άθηνα, 1831, σελ. 6.).

εις τόν Λιμπεράκην, όστι; τόν ύπεδέχθη μεθ ίλα- 
ρότητος μή συναινέσας, ϊν’ άσπασθή. κατά τό 
τουρκικόν έθιμον, τή,ν Ηγεμονικήν έσθήτά του, 
αλλά προσκαλέσας ΐνα καθίση θέτων τόν πίλον 
του, καί διατάξα; ΐνα τώ φέρωσι καφέν καί κα
πνόν. Πολλοί Τούρκοι έκ περιεργείας είχαν συώ 
δεύσει έρωτώντε; τουρκιστί τί; ήτο ό έπηλυς. 
Ό Λιμπεράκης τοΐ; άπήντησεν ότι ήοχετο έκ 
τοϋ ένετικού στρατοπέδου, ών ό προσφιλέστερο; 
τών φίλων, 8ν έγνώρισε κατά τάς μεγάλα; τα
λαιπωρίας τοϋ πολυταράχου βίου του. Παρά τώ 
Λιμπεράκη ευρίσκετο καί έτερο; Ελλη,ν οπλαρχη
γός ό Μάρκος Σταφιλής, δστις πειρατής τό πρό- 
τερον, διετέλεσε δέσμιος εις τά κάτεργα τών 
‘Ενετών, παρ ών έλευθερωθείς ήνώθη μετά τοϋ 
πρώην συνοπαδοϋ του Γερακάρη, διοικών ίδιον 
σώμα. Λμ άπεσύρθησαν οί άρκεσθέντες εις τάς 
πληροφορίας τοϋ ‘Ηγεμόνος Τούρκοι, ούτος Πρώ
τη,σε τόν Αάμπην περί τών συμβαινόντω'ν καί 
τών περί αυτού θρυλλουμένων. ‘θ Λάμπη; κατέ- 
δειξε τό άτοπον τή; διαγωγής του, προσκαλέσας 
ΐνα ύπηρετήση τή,ν θρησκείαν τήν όποιαν ένδο- 
μύχως έπρέσβευε, καί χάριν τοϋ έθνους του καί 
χάριν τοϋ ‘Ενετού αρχιστρατήγου, δστις τόν είχε 
βαπτίσει, καί έπροστάτευε τή,ν έγκαταληφθεΐσαν 
οΐκφγένειάν του. ‘Ο Λιμπεράκης τόν παρεκάλεσεν 
ΐνα τώ δυ.ολογήση άν αύτοθελήτω; ήλθεν ή συναι- 
νέσει τοϋ αρχιστρατήγου, ‘θ Λάμπης τώ ομολό
γησε τή,ν αλήθειαν, έξορκίσας έκ νέου ΐν’ άπα- 
λείψη τό στίγμα της ατιμίας προερχόμενος εις 
τούς‘Ενετού;, οΐτινες τώ έδιδον βαθμούς καί με~ 
γαλϊίτέρας δωρεάς, ‘θ Γερακάρης τώ παρέστησεν 
ότι παρά τών 'Ενετών μήτε αυτός μήτε ή ‘Ελ
λάς δύναται νά προσδοχα διαρκή, ώφέλειαν, υπο- 
μνήσα; έν τέλει' ότι έπί τη έγγυζ,σει τών εν Κων- 
σταντινουπόλει ‘Ελλήνων σταλείς, έάν έκηρύσ" 
σετο εχθρός τών Τούρκων, δ Κοπάνης καί οί άλλο'- 
έγγυ-ηταί ήθελον διά τής κεφαλής των πληρώσει 
τή,ν απιστίαν του. ‘Ο Λάμπη; ευγλωττω; τώ 
όπέμνη,σε τά; άλύσει; καί τή,ν ειρκτήν, τή,ν απι
στίαν τών Μο’υσουλμάνων, καί συγχρόνως ίερο- 
πρεπώ; τήν σωτηρίαν τής ψυχή; καί τοϋ σώ
ματός του άπό τής θείας δίκης- ‘Π συνδιάλεξι; 
διεκόπη, ένεκα τοϋ παραταθέντος δείπνου,·έν <·> 
έλαβον μέρος άμφότεροι, καί δ αείποτε συνο- 
δεύων τόν Λιμπεράκην, ώς πνευματικός, Παπα- 
Στέργιος.Μετά τούτο μείναντες μόνοι, έξηκολού- 
θζσαν τήν διακοπεϊσαν δμιλίαν, τοϋ Λιμπεράκη 
μή θέλοντος ΐνα καταπεισθή καί έπιλέγοντος “Τό
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* μέλλον κεϊται εί; τά; χίϊρα; τοϋ θεού, δστις
* ά; τά διευθύνη έπί τά βελτίω· » Μετά τούτο 
ό Λάμπη; άνεχώρησε, καί ό Λιμπεράκη; τον παρ- 
εκάλεσεν ϊνα κατασπασθή έπ ονόματι του του; 
πόδα; τοϋ αρχιστρατήγου, τοϋ καί άναδόχου του, 
διαβεβαιών δτι ήθελεν ένεργήσει τό κατά δύνα- 
μιν. προ; έξυπηρέτησιν τών ‘Ενετών, δυνάμενο; 
μάλιστα, ϊνα τοΐ; γνωστοποιή πάν σχέδιον και 
κίνημα τών I ούρκων, έάν ■ έφευρίσκετο δ προς 
συνεννόησιν τρόπος, μή εμπιστευόμενος εί; έπι 
βτολά; είς πολλάς ύποκειμένα; συγκυρία;’ άφοϋ 
δε τώ έςεμυστηρεόθη τά μέχρι τή; στιγμή; έκεί
νης σχέδια και κινήματα τών Τούρκων, συ,νώ- 
δευσεν αυτόν μεθ’ εξήκοντα ιππέων τέσσαρα μί- 
λια άπό τοϋ Βραχωρίου πρδς εξασφάλισήν.

Μετ’ ου πολύ έπιστολή τοϋ συνοδεύρντο; τδν
Λιμπεράκην πνευματικού Παπα Στεργίου πρδς τδν 
προβλεπτήν Ναυπάκτου,. καί έτέρα τοϋ Αιμπερά 
κη πρδς τδν ίωάννην Αάμπην, τόν Μάΐον. τοϋ
1 089 άμφότεραι έκ Καρπενησιού χρονολογούμε- 
ναι, προσεκάλουν τδν τελευταίου είς δευτέραν μετ’ 
εκείνου συνέντευξιν. ‘θ Λάμπης φρουρών τότε έπί 
κεφαλή; τεσσάρων χιλιάδων Ελλήνων τδν Ισθμόν 
τής Κόρινθου διετάχθη ϊνα μεταβή είς Καρπενή- 
σιον, τιμηθείς δεά τάς έκδρυλεύσει; του-μέ τό έ
ξοχου άξίωμ-α ’Εφόρου zwr z&r οτρα-
Tiuc&r Μ-ορέως /.al ‘Ρούμελης.

’Εν τώ μεταξύ δ Λιμπεράκης πολλάκις προσ- 
επάθησεν ϊνα διέλθη πέραν τοϋ ’Αχελώου, άλλ’ 
αείποτε άπεκρούσθη μετά μεγάλων ζημιών ύπδ 
τοϋ Μεϊτάνη. 4Ο Σπαθόγιαννο; μετά τοϋ Λουδο- 
ρέκα στενοχωρήσαντες πανταχόθεν άπεδίωξαν 
αυτόν έκ Βραχωρίου, καί. μέχρι τοϋ Καρπενησιού 
κατεδίωξάν. Εκεϊθεν έπεμψε νέας εγκυκλίου;,
άπειλητικωτέρα; τών πρώτων, πρδ; τού; κατοί
κου; τών μερών εκείνων και ιδίως τών Σαλόνων, 
άπαιτώ.ν ϊνα τώ προσφέρωσι τδ σέβα;, καί πλη- 
ρώσωσιν έντός τριών ημερών τούς σουλτανικοθ; 
φόρους, άλλως ήθελεν εκστρατεύσει κατ’ αυτών 
καί τιμωρήσει διά θανάτου τήν άπείθειαν. Οί Σα 
λονίται έπί κεφαλή; έχοντε; τόν αείμνηστον ιερο
μάρτυρα Φιλόθεου τδν έπίσκοπον, τώ άπήντησαν 
δτι πρδς ούδέν λογιζόμενοι τά; άπειλάς του ούτε 
φορους τώ πληοόνουσιν, ούτε υποταγήν τώ δμολο- 
γοϋσι" λυσσών έξ οργή; δ Λιμπεράκης μετά με
γάλων δυνάμεων έξεστράτευσε κατά τών Σαλό
νων. ‘θ ιεράρχη; Φιλόθεος καί δ άρμ.ατωλό; Κούρ
μας έξήλθον κατ’ αύτοϋ’ φονική συνεκοοτήθη μά
χη, καί δ Λιμπεράκης αίσχρώς φεύγων μόλι; ή-

δυνήθη ίνα σωθή μέ τά συντρίμματα τή; στρα- 
τειά; του, είς Καρπενήσιον, κυνηγούμενος υπά
του ανδρείου Κούρμα’ δ έπίσκοπος Φιλόθεος έπλη- 
γώθη καιρίως έν τή μάχη, καί μετά δέκα ήμέρα; 
άπήλθεν εί; τάς ούρανίου; μονά; ή μακαρία ψυχή 
τοϋ ύπέρ πίστεως καί πατρίδο; πεσόντο; λευιτου, 
έγκαταλείποντο; εί; τόν έπιζώντα αδελφόν του 
Δημήτριον Χαριτόπουλον τήν τά μΰρον τοϋ πα
τριωτισμού άποπνέουσαν εύχήν, Νά Xfvtjry 'ά 
χύχχα.Ιά rou, χαι ozar it.itor παγι<> fit) ή ‘EZfy- 
rix>i ί.ΙευθερΙα, vd rd ΘΜτ/ ir πομπ/ϊ tic τήκ 
ίχχΛηπίαν τής πατρίδος του.

‘θ Λοκατέλλη; αναφέρει, δτι αί κεφαλαί τών 
έν τή πολυνέκρω μάχη -τών Σαλόνων πεσόντων
Τούοκων άποκοπεΐσαι έστάλησαν πρδς τδν έν τώ 
Κρττσαίω. κόλπω περιπλέοντα ενετόν τριηράρχην 
Ιάκωβον Κορνάρου’ οί Τούρκοι βαρέω; φέροντες 
τήν προ τών Σαλόνων ήτταν ήρξαντο πυρπολούν · 
τε; μεμακρυσμένα; τινα; κώμα;, ών οί κάτοικοι 
άπεσύρθησάν ϊνα μή καταστώσι τη; λύσση; των 
ερμάιον. Μετ’ ού πολύ δέ καί δ άρματωλός Κούρ
μας παρηκολούθησε τόν συμμαχητήν ιεράρχην, 
πεσών έν τινι μάχη.

‘θ Λάμπης μετέβη είς Ναύπακτον προτιθέμε- 
νο; ϊνα μεταβή εί; Καρπενήσιον εί; συνέντευξιν 
τώ Λιμπεράκη’ άλλ’ δ ΙΙαπα-Στέργιο; δι’ άπεςαλ- 
μένου τόν είδοποίησεν, δτι ούτος προσεκλήθη είς 
το στρατόπεδον τοϋ σερασκέρη, καί έπομένως έ
πρεπε* ϊν’ άναβληθή ή συνέντευξι; μέχρι νεωτέρας 
είδοποιήσεως- ‘θ σερασκέρη; ήτοιμάζετο ϊνα έπι- 
πέση κατά τής Πελοποννήσου. ‘θ Λιμπεράκης 
έστοατοπέδευσε πάλιν, ώ; έμπροσθοφυλακή, είς 
Μέγαρα’ άμα δμως είδε πλέοντα κατ’ αύτοϋ τδν 
Ενετικάν στόλον, καί τά στρατεύματα κινούμενα, 
έθηκε πϋρ εί; τά καλύματα καί άπεσύρθη. Τά 
επόμενον έτος (1694) οί Τούρκοι ήτοιμάσθησαν 
πάλιν ινα είσέλθωσιν εί; Πελοπόννησον. Τά Ενε- 
τικο-Ελληνικά στρατεύματα είχον καταλάβει τό 
μεταξύ τή; πόλεω; καί τοϋ ’λκροκορίνθου διά
στημα, καί ήγειραν καί κανονοστάσια έπί τών 
παρακειμένων λόφων. Οί Τούρκοι δέν έτόλμησαν 
ϊνα τού; προσβάλλοισιν’ δ δέ Λιμπεράκης, έμπει- 
ρότερο; τών άλλων, προσεπάθησε νύκτωρ ϊνα εισ
χώρηση διά κρυφίων δδών’ άλλά μόλις είδεν, δτι 
τά συνθηματικά πυρά τών Ενετών άνήγγειλαν τήν 
έμφάνισίν του, ώπισθρχώρησεν έπαναστρέψας είς 
Μέγαρα. Πρός περισπασμόν δέ ή πρός έκδίκησιν 
δ Μικέλης άπέστειλε πεντακοσίους Ελληνα; υπό 
τόν συνταγματάρχην Τορτούν, οϊτινε; άποβάντες 

είς Στερεάν ήνώθησαν μετά τοΰ έν Λοιδορικίφ Λου- 
δορέκα καί είσβαλόντε; είς Καρπενήσιον έδήωσαν 

τόν τόπον, έκοψαν 1 50 έχθρικάς κεφαλάς’ διαρ- 
πάσαντε; δέ καί πυρπολήσαντε; τήν οικίαν τού 
Λιμπεράκη έπανέστρεψαν άπαγαγόντε; καί πεν- 
τήκοντα αιχμαλώτους.

Τό επόμενον έτος(I 695), δ Λιμπεράκη; διήλθε 
τόν ’Ισθμόν καί έφθασε σφάζων καί λεηλατών μέ
χρι Τριπολιτσάς καί Λεονταρίου’ δ δέ σερασκέρη; 
έστρατοπέδευσεν έν Αργεί.

0 Λάμπης ούχ ήττον έξηκολούθει τάς δια
πραγματεύσεις μετά τού Λιμπεράκη, τόν δποϊον οί 
Τούρκοι, συλλαβόντε; εύλόγου; ύπονοίας, άπεφά- 
σισαν ϊνα θανατώσωσιν’ έντός προσφερθέντος κα
φέ είχον ρίψει δηλητήοιον, δπερ δ πανούργο; Μα
νιάτη; έννοήσας, δέν ήθέλησεν ϊνα πίη. Εκτοτε 
πλέον έμελέτησε σπουδαίως τήν έκ τών Τούρκων 
φυγήν. ΗΕνετική κυβέρνησι; ύπέσχετο δτι ήθελε 
τώ δώσει τόν βαθμόν ιππότου τοϋ αγίου Μάρκου, 
ιδιοκτησίας, καί πρέπουσαν συντήοησιν δι εαυτόν 
καί δεκαπέντε άτομα τή; ακολουθίας του, συμ- 

, περιλαμβανομένου έν αύτή καί τοϋ άδελφοϋ του 
Γεωργίου’ ώ; έπίμετρον δέ πάντων, δτι ήθελε δι
ευκολύνει τήν άπόδρασίν του. Προσποιηθείς δθεν 
δτι έμελέτα εισβολήν εί; τά περίχωρα τής Ναυ- 
πάκτου, έφυγεν άπό τοΰ σώματός του, καί μετά 
30 πιστών ακολούθων έδραμε πρό; τήν παραλίαν, 
καί έπιβιβασθει; εί; τάς άναμενούσα; Ενετικά; 
γαλέρας, μετέβη ταχέως εις τό άπέναντι παρά
λιον. «Διαδοθείση;, λέγει δ Γαρζόνης, τής άνελ- 
» πίστου προσελεύσεώ; του έχάρησαν οί λαοί τού 
» βασιλείου (τή; Οελοποννήσου), καί ή Γερουσία 
» μετά θρησκευτική; πίστεως έπεδοκίμασε τά 
» διαπραγματευθέντα.» Τώ έδωρήθη σταυρό; ά- 
δαμαντοκόλλητος, καί διωρίσθη τοπάρχης τή; 
Ρούμελης (Livadia).

Ενφ δέ δ Σουλτάνος διέτριβεν είς Ανδριανού- 
πολιν (1696) ήλθεν ή μουσουλμανική φρουρά τοΰ 
Λιμπεράκη ϊνα παραδώση τήν σημαίαν.

Κατά τό αύτό δέ έτος δ Λιμπεράκης μεταβά; 
εί; Στερεάν συνεφιλιώθη μετά τών άρματωλών. 
καί άπό κοινού έκστρατεύσαντες έκυρίευσαν τήν 
Αρταν, καί έξέτειναν τά; δηώσεις των εί; Φω
κίδα, Βοιωτίαν, ’Αττικήν, Φθιώτιδα, φονεύσαντε; 
καί διώξαντες τού; έκεϊσε Τούρκους, κυριεύσαντε; 
τήν Λαμίαν καί μέρος τή; Θεσσαλίας μέχρι τοΰ 
Κομμένου Τζαμιού. ‘Ο Ενετικός στόλο; είχεν 
αράξει είς Στυλίδα πρό; άπόβασιν.

Ο Λιμπεράκης πάσχων προ καιρού άπό ποδά

γρας, μετέβη εί; Ιταλίαν,καί έκεϊ διήνυσε τό υπό
λοιπον τοΰ πολυτάραχου βίου του’ οί επισημότε
ροι τών άρματωλών, ώ; δ Κούρμας. τό Χορμό- 
πουλο, δ Σταφιλής καί άλλοι είχον πέσει’ οί Σκλα- 
βοϋνοι έγκατέλιπον τήν Στερεάν,καί δ Λουδορέκας 
μετά τών άλλων μετέβη είς Πελοπόννησον. Οί 
Τούρκοι πανταχόθεν έπήρχοντο, καί τό αύτό έτος 
δ σερασκέρη; διέταξε τόν τοπάρχην τής Λεβαδεία; 
Μωχαμμέτ-πασάν ϊνα πορευθή κατά τών Σαλό
νων μετά εΐκοσιν αποσπασμάτων πεζικού. Οί δυ
στυχεί; κάτοικοι, έστερημένοι άρχηγών, μαστι
ζόμενοι υπό τοϋ ένσκήψαντο; τρομερού λοιμού, 
καί βλέποντες τήν προδοτικήν τών Ενετών έγ- 
κατάλειψιν, ώρκίσθησαν πίστιν πρδ; τόν Σουλτά
νου, καί πρό; έπισφράγισιν τού δρκου έδωκαν έ- 
μήρου; τρεϊ; τών προύχόντων’ δ άδελφός τοΰ αει
μνήστου επισκόπου Δημήτριο; Χαριτόπουλο- μετ’ 
άλλων έζήτησεν άσυλον εί; Ζάκυνθον, ‘θ Αγγέ- 
λη; μετά τού Βαλαωρίτου, άπολέσαντο; τόν βοα- 
χίονά του έν τινι συμπλοκή, μετέβησαν είς Λευ
κάδα, ένθα ή δημ,οκρατία, έκτιμώσα τάς υπηρε
σία; τού ’Αγγέλη, τοϋ δποίου δ άδελφός καί δ 
έξάδελφο; έφονεύθησαν έν Πελοποννήσω, τώ ά- 
πένειμε βαθμόν καί γαίας’ δ Βαλαωρίτης δυσαρε· 
στηθείς διά τήν ύπέρ τοϋ ’Αγγέλη προτίμησιν 
άνεφέρθη είς τήν δημοκρατίαν έξαιτούμενος τά 
αύτά δικαιώματα’ άξιοσημείωτον δέ δτι τήν ανα
φοράν έκείνην έπαρουσίασεν ό Μόσχο; έπί τοϋ ά- 
ποκοπέντος βραχίονό; του.

Καταχωροΰμεν μετάφρασιν τοϋ ύπέρ τοϋ Σου- 
μίλα δουκικοϋ διατάγματος, διατηρουμένου έν 
πρωτοτύπφ έν τώ άρχείω Λευκάδος (Regis (γο 
Ducale investiture κλπ.)

«Αλούζιος Μοτζενίγος, έλέω Θεού δούς τή; Ε- 
νετίας, πρό; έσαεί μνήμην τοΰ έργου.—‘θ καπι- 
τάν Αγγέλη; Σουμίλα;, λεγόμενος Βλάχος, έξ 
Ιωαννίνων, άφήσας τήν πατρίδα του έγινεν έθε- 
λοντής ύπήκοο; τή; κυριαρχία; μας, άποδείξας 
καθ δλον τό διάστημα τού παρελθόντος πολέμου 
έναργέστατα τήν ύπέρ τοϋ κοινού άγαθοϋ καλώ; 
έ^ριζωμένην έν τή καρδία του πίστιν’ συνάθροι
σα; ίδιοι δαπάνη χιλίου; άνθρώπου; συνέδραμεν 
είς επιθυμητήν ύπηρεσίαν έκτεθεί; ού μόνον μέ 
προφανή ζημίαν εί; συχνά; κατά τών δθωμανών 
μάχας, άλλ’ όπερασπισθείς άνδρείω; τά μεθόρια 
καί τού; υπηκόου; πολλαχού άπό τή; μουσουλ
μανική; εισβολή;, καταδιώξα; πολλού; κακο
ποιού;, διαβιβάζων άπό τού κόλπου τής Πρεβέζης 
καί άλλων μακρυνών μερών τά; δημοσίου; προ-
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μάν-Κιουπρουλή, καΐ, μετ’άπελπιστικήν άντίστα- 
σιν, ύπετάχθησαν. ‘Ο Βλαδίκας τοΰ Μαυροβούνιου 
κατέφυγεν είς τό Ενετικόν έδαφος, καΐ ό Κιου- 
προυλής έζήτησε τήν παράδοσίν του. Ενεκα δέ 
τής άποποιήσεως τών Ενετών ό πόλεμος έκηρύ- 
χθη, καΐ φοβερά στρατειά ητοιμάσθη κατά τής 
Πελοπόννησου (ίανουαρ. 1716), ύπό τήν άρχι- 
στρατηγίαν τοΰ μεγάλου βεζίρου Αλή, τοΰ έκ Νί
καιας. Πρό πολλού έμαίνετο μεταξύ Ενετών καί 
Ελλήνων ή διαίρεσις’ οί Ενετοί έθεώρουν αύτούς 
ώς ανδράποδα κατακτηθέντα, καΐ προσεπάθουν 
ΐνα έπιβάλλωσι τό θρήσκευμά των. Τόσον δ’ ά- 
νεπτύχθη τό κατά τών Ενετών μίσος, ώστε, ώς 
λέγει δ Χάμμερ, επροτίμων p&JJor τούς Μου· 
σουΛ^άνους. Προκηρύξεις τοΰ Σουλτάνου καΐ με
γάλου βιζίρου προσεκάλουν τούς Ελληνας ΐν’ ά- 
ποτινάξωσι τόν Ενετικόν ζυγόν, έπΐ αμοιβή ά- 
μνηστείας. ‘θ Λαρισσαϊος Τοπάλ-’Οσμάν στρα- 
τολογήσας έκ Ρούμελης, έπΐ κεφαλής τών άρμα
τωλών εΐσήλθεν είς τήν Πελοπόννησον, καΐ έντδς 
εκατόν ήμερών άπό τού ένός μέχρι τού άλλου ά
κρου οί Ενετοί παντελώς έξεδιώχθησαν. θί ί*ου- 
μ.ελιώται έπανέστρεψαν πλήρεις λαφύρων είς τάς 
οικίας των, και μέχρι τοΰδε παροιμιώδης κατέφη 

η έποχή έκείνη, καλουμένη τής ά^α^πάζταςι 
(alia banda) ή τΰ>ν dacpipur.

Μόνος δ άρματωλδς τής Ακαρνανίας Πάνος Μεϊ- 
τάνης έκώφευσεν εϊς τήν πρόσκλησιν τού Τοπάλ- 
όσμάν, δστις μετά τήν κατάκτησιν τής Πελο
πόννησου, έστράφη κατ’ αύτού, καΐ μάχης φονι
κής συγκροτηθείσης έξω τοϋ ’Αγγελοκάστρου, έ- 
πεσεν ό άρματωλδς ήρω’ίκώς μαχόμενος (1).

Κ. ΣΑΘΑΣ.

(I) Correvaoo per la Morea proclami del 
gran Signore, sparsi ad arte dal visir, coi 
quali erano invitati i popoli a soltomettersi 
al loro antico sovrano, e n’ erano minaciati 
di morte que’ che ne fossero ricusati. (Cap- 
pelletti, Historia della Venezia, XI. σελ. 158.

(I) Τήν δημοσιευομένην πιστώς εικόνα του εί
χεν αντιγράψει έν έτει 1835 ό Κ. Αίνιάν, δια- 
τηρουμένην έν τή έκκλησίρι τής Κατούνης.—Ση- 
μειωτέον δέ, δτι ώς πηγάς τής παρούσης δια
τριβής έχω τόν Al. Localelli, storia della 
guerra in Levante. Garzoni, storia Veneta. 
Cantemir, Ilistoire de (’Empire Ottoman.— 
Hammer, tom. 1 I—13 καΐ τά χειρόγραφα τών 
Γ. Αίνιάνος, Γιαν. Γουλιμή, καΐ τήν διαθήκην τοΰ 
Χαριτοπούλου.

σόδους, καΐ ειδοποιών περί τών κινήσεων τοϋ ε
χθρού τούς δημοσίους υπαλλήλους. Δι έργα τόσον 
ένδοξα έφήμισε τό όνομά του, έχων καΐ τό καύ
χημα ένός αδελφού και ενός έξαδέλφου πεσόντων 
ένδόξως είς τάς κατά τών εχθρών μάχας έν τώ 
βασιλείω τοΰ Μορέως. Διά ταύτα τώ ανήκει δί
καια αμοιβή. ΙΪ μεγαλοδωρία μας δθεν, διά ψη
φίσματος τής 12 τρέχοντος, άναγνωρίζουσα την 
εμπιστοσύνην καΐ ανδρείαν του, παραχωρεί αύτώ 
οικίαν καΐ υποστατικά έν τή νήσφ της Λευκάδος, 
χάριν άρκούσης ζωοτροφίας αύτού τε καΐ τής 
οικογένειας του. Δυνάμει τού ίδίου ψηφίσματος 
συγκατανεύομεν νά τιμήσωμεν καΐ ημείς σήμερον, 
έν πλήρει συνεδριάσει, τό άξιον υποκείμενόν του 
μέ τόν τίτλον ιππότου τού αγίου Μάρκου, δίδον- 
τες αύτώ τό δικαίωμα νά φέρη τήν στολήν, τήν 
ζώνην, τήν σπάθην, τούς χρυσούς πτερνις-ήρας καΐ 
παν άλλο στρατιωτικόν κόσμημα άνηκον είς τό 
αξίωμα τού ιππότου, δικαιούμενος ν’ άπολαμβάνη 
δλων τών τιμών,προτιμήσεων, προνομίων τού βαθ
μού τούτου’ ώστε ή αξία του διακρινομένη μέ 
τοιαύτην τιμής ένδειξιν, νά ζωογονήται πάντοτε 
πρός τήν δημόσιον υπηρεσίαν, καΐ νά χρησιμεύση 
άξιομίμητον παράδειγμα εις τούς άλλους. Αφίεμεν 
δθεν είς μνήμην τών μεταγενεστέρων τό είρημένον 
προνόμιον, φέρον τήν συνήθη σφραγίδα.

Εκ τού δουκικού Παλατιού, 17 Νοεμβρίου 
1701 (1).»

Είς τούς Ενετούς διά τής έν Καρλοβίτση συνό
δου (1699) άφέθη ή Πελοπόννησος, καΐ έκ τής 
Στερεάς μόνον ή Ναύπακτος καί ή Πρέβεζα μέ τήν 
ύποχρέωσιν τής κατεδαφίσεως τών φρουρίων. Απ’ 
αρχής τής Μουσουλμανικής καταστάσεως η Πε
λοπόννησος διηρέθη είς δύο μεγάλας σατραπείας 
(σαντζιάκ), τήν τής Τριπολιτσάς καΐ τοΰ Μιστοά, 
διοικουμένας όμού ύφ' ενός σαντζιάκ-βέη. θί Ενε
τοί ονομάσαντες αύτήν Βασίλειον (Regno della 
Morea) διήρεσαν είς τέσσαρα θέματα, τής Ρωμα
νίας, ’λχαίας, Μεσηνίας καί Λακωνίας. Επΐ δε- 
καέξ έτη άπό τής επίσημου άναγνωρίσεως διέμειναν 
ανενόχλητοι κύριοι τής Πελοπόννησου. ’Αλλ’ έν 

ετει I 7 I 4 διήγειραν τήν κατά τής Τουρκίας έ- 
πανάστασιν τού Μαυροβούνιου, έπωφελούμενοιτού 
μεταξύ Πύλης και Ρωσσίας πολέμου. Εγκαταλει- 
φθέντες δμως ο’, δυστυχείς Μαυροβουνιώται, πε- 
ριεκυκλώθησαν υπό τού πασά τής Βοσνίας Νουου-

ί I; ‘Ο ιπποτιχος σταυρό; τοϋ Σουμίλα εφερεν έπΐ μέν 
τοϋ ενός θυρεού τό σύμβολον του αγίου Μάρκου, έπί ίέ τοϋ 
ετέρου τό όνομα αύτοΰ λατινιστί Angellini Slimilae.

Ο ΒΛΑΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.
έγώ μόνος κρατώ τάς κλεϊς. » Στραφείς άκολού- 
θως πρός έμέ «Καΐ σείς, δστις περιγράφετε τήν 
Δαλματίαν (έξήρχετο δέ τότε τών πιεστηρίων 
η περί Δαλματίας περιγραφή μου) διατί δέν έπε- 
σκέπτεσθε ΐνα περιγράψητε καΐ τό Μαυροβούνιον; 
Κάμετέ το δσον τό δυνατόν ταχύτερου, άλλά ποό 
τούτου είδοποιήσατέ με ΐνα σάς πέμ,ψω είς τό Κά- 
ταρον δύο ΐππους μέ δύο πιστούς μου’ θά σάς 
δείξω τόν τόπον, τάς άρχαίας τοποθεσίας, τούς 
τόπους τών κυριωτέρων μαχών, θά σάς είπω 
τέλος πάν δ, τι μέχρι τοΰδε συνήθροισα, καΐ 
πάν δ,τι γνωρίζω ή έμαθα παρά ξένων περιηγη
τών. Θά ϊδητε καΐ θά μάθητε πάν δ,τι δέν είδον 
ή δέν εμαθον οί Αγγλοι καΐ οί Γερμανοί καΐ θά 

άποκαλύψητε είς τήν Ευρώπην τόπον μέχρι τοΰδε 
άγνωστον. Παρ’ έυ.οΐ θά εδρητε καλήν βιβλιοθή
κην, τ-νάς εφημερίδας, καλούς ίππους καΐ καλόν 
καπνόν’ μετρίαν τράπεζαν, ολίγα; φυάλας Καμ
πανίτου καΐ έγκάρδιον φιλοξενίαν. Θά ϊδητε δέ 
δτι τό Μαυροβούνιον δέν είναι τόπος βαρβάρων.»

Απερχόμενος άπηύθυνε πρός τόν Πατόν τούς 
λόγους τούτους’ «Χαίρω διότι σάς έγνώρισα· Αν 
έπιστρέψητε εϊς Δαλματίαν, μή λησμονήσητε 
νά έπισκεφθήτε τόν έρημίτην τής Κετίγνης. Θά 
γνωοίσητε τόπον, δστις ποτέ δέν θά καταστραφή, 
διότι ζή μέ πίστιν καΐ έλπίδα.» Ταΰτα είπών 
μάς εσφιγξε τήν χεΐρα, δσον ούδ’ αύτός ό πρώην 
υπουργός τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου.

Μόλις παρήλθεν δ ’Ιούλιος, καΐ εύρισκόμεθα μέ 
τόν Βλαδίκαν είς τό χωρίον τοΰ Hietzing πλη
σίον τοΰ Schonbrunn. Ητο μεταβεβλημένος, ‘it 
μέλαινα μακρά κόμη του καΐ δ μέλας πώγων 
περικλείων μέχρι τών κροτάφων τό ισχνόν πρό
σωπόν του, έπηύξανε τήν ώχρότητά του. θί ο
φθαλμοί του ήσαν θολοί, η φωνή βραγχνή, καί 
ή άναπνοή δύσκολος’ κουρασθεΐς έκάθισεν. Π το 
μετ’ έμοΰ δ ιππότης Neigebanr άλλος περιηγη
τής, άλλ’ εμπαθής συγγραφεύς τής Δαλματίας καί 
τοΰ Μαυροβούνιου, δστις έπισκεφθεΐς τό θέρος 
τού 1850 τόν Βλαδίκαν, έτυχε μεγίστης δεξιώ- 
σεως· ‘θ Βλαδίκας ώμίλησε περί τής υγείας του, 
περί τής οποίας ούδόλως άμφέβαλλεν.Είς τόν ο
φθαλμόν του, είς τήν θέαν του, είς τόν τόνον του, 
διεκρίναμεν αύτόν άσθενή’ άλλ δταν ηρχισε να 
δμιλή περί τή; Νεαπόλεως, είς ήν διέμεινε τόν 
τελευταϊόν χειμώνα χάριν τής υγείας του, καΐ 
περιέγραφε τάς μαγευτικάς θέσεις, τάς εύώδεις 
αύρας καΐ τόν ώραΐον ζέφυρον τού ούρανοϋ, η 
φωνή του αντηχεί ίσχυοότερον, αί παρειαί του ή-

‘Ο Πέτρος Πέτροβιτς δεύτερος, ό κυριάρχης, 
άρχιερεύς, αρχηγός καί ποιητής τού Μαυροβού
νιου δέν υπάρχει πλέον. ‘Η σπάθη του μένει α
κόμη έξειλκυμένη τοΰ κολεού. Είς τήν ιστορίαν 
εναπόκειται νά τόν κρίνη.

Πάς περιηγητής, διερχόμενος τήν Δαλμα
τίαν, καΐ φθάνων είς τήν Κετίγνην, περιέγρα
φε τόν Βλαδίκαν καΐ απεικόνιζε τούτον ή διά 
τών λόγων ή διά τής γραφίδος' ούτως ώστε πάς 
εύρωπαϊος έγνώριζε τόν φλογερόν οφθαλμόν, τήν 
εύγενή έκφοασιν τοΰ προσώπου, τό ανάστημα, 
τήν συμπεριφοράν καΐ αύτό τό ένδυμά του. ’Αλλ’ 
ούδείς καθ’ δσον γνωρίζω, έσπούδασε τήν καρ
δίαν, τόν νούν, τόν χαρακτήοά του’ ουτος ήτο 
δπως καΐ ό τόπος του, γνωστός καΐ άγνωστος· 
Αλλοι περιέγραφον αύτόν Ελληνα τήν πίστιν 
καΐ τούς λόγους, άλλοι αφελή καί γενναΐον. Οί 
μέν τόν έθεώρουν πνευματώδη, οί δέ βάρβαρον’ 
καΐ οί μέν έθαύμαζον τήν βιβλιοθήκην του, οί δέ 
ενθυμούντο τήν άθλίαν τράπεζάν του. ’Εφαίνετο 
συγχρόνως ποιητής, διπλωμάτης, νεωτεριστής, 
άλλά συνάμα καΐ δολοφόνος.

’Εγώ δέν ήδυνήθην νά τόν γνωρίσω άπό τά βι
βλία ή άπό τάς μετά τών άλλων σχέσεις του,τόν 
έγνώρισα άπό απλήν δμιλίαν. Νΰν, δτε άνήκει είς 
τήν ιστορίαν, δτε δέν είναι πλέον κυριάρχης, άλλά 
κόνις, έπιτραπήτω μοι νά άναφέρω τά συμβάντα, 
άτινα μέ ώδηγησαν είς τό νά τόν έννοησω.

Τό έτος 1 846 εύρέθην είς Σπαλάτον μετ’αύτοΰ, 
καΐ τοΰ Σκώτου Α. Πάτον, δστις άπόντος τοΰ 
Βλαδίκα είχεν ίδεϊ τό Μαυροβούνιον, καί συνε- 
πλήρου τήν σπούδαζαν περιήγνισίν του, τήν ό
ποίαν έδημοσίευσε τό έτος 1848 είς Λονδϊνον έ- 
πιγραφομένην « Highlands and Islands of the 
Adriatic ». Μόλις άκούσας ό ήγεμών τό δνομα 
τοϋ Πατόν ήτένισε πρός αύτόν τούς οφθαλμούς 
καΐ είπε « Σείς ήσθε βεβαίως είς Μαυροβούνιον, 
δείξατέ μου παρακαλώ δ,τι άξιοσημείωτον εϊδε- 

τε.» Κα'ι μετά μακράν διηγησιν ήν άνέφερεν ό 
Πατόν, «ούδέν είδατε, προσέθεσεν,ούδέν, διότι δέν 
είδετε τόν Βλαδίκαν, δστις είναι τό πάν είς Μαυ
ροβούνιον ». ‘θ Πατόν άπήντησεν άξίως τού έξό- 
χου πνεύματός του, άλλ’ δ Βλαδίκα; έξηκολού
θησε, «Κύριε! ανήκετε είς μέγα έθνος, είς τό
πον έλευθερίας. ’Αλλά γνωρίζετε ποΰ εύοίσκεται 
η άληθής έλευθερία; Είς τδ Μαυροβούνιον, ουτινος
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χάρτου δι άναγλύφου, δστις ώφειλε νά χρησι- 
μεύση είς τήν γεωγραφικήν καί τοπογραφικήν 
περιγραφήν, καί είς τήν ιστορίαν τοϋ Μαυροβού
νιου καί δτι έπίστευε νά ήνε καλός χάρις είς τόν 
Βούκοβιτς, πρώην αυστριακόν αξιωματικόν νΰν 
δέ βοηθόν του.

‘θ Neigebaur τον ήοώτησε περί τοϋ νέου 
τούτου πονήματος του. Ούτος δέ άπήντησε μετ’ 

άπαθείας «τυποϋται εί; τήν Ζαγάβριαν» καί ηλ- 
λαξεν ομιλίαν.

Τόν ήρώτησα άν έχαράχθη τό παράσημον, 
δπερ αυτός καθώς άνέφερον αί έφημερίδες έσκέφθη 
νά έκτυπώση είς άνάμνησιν τή; ένδοξου ημέρας 
τού Κοσσόβου. Ενευσεν αποφατικός, είπών μόνον 
δτι είχε μεθ’ εαυτού τό σχέδιον παρασκευασθέν 
ύφ ενός τών έξοχωτέρων Νεαπολιτανών καλλι
τεχνών, τό δποϊον καί μάς έδειξεν. ’Ακούσας δτι 
έγώ πολύ κατεγινόμην περί τούς χαρακτήρας τών 
Σέρβων έκ τών παραδόσεων αυτών, είπεν άμέσως, 
« II γλώσσα πρέπει άείποτε νά ήνε συνδεδεμίνη 
μέ τήν θρησκείαν. Διά τούτο προσεκολλήθησαν 
πάντοτε είς τό Κυριλλιανόν άλφάβητον, καί ένεκα 
τούτου, Κυριλλιανόν, Ελληνικόν καί ‘Ρωσσικόν 
είναι έν καί τό αυτό πράγμα.

Τή 23 Ιουλίου τόν είδον διά τελευταίαν φο
ράν, διότι έφευγε διά τήν Τεργέστην χάριν τών 
θαλασσίων λουτρών. Εκαθίσαμεν άρκετήν ώραν 
όμοϋ. Μοϋ ώμίλησε περί τής ιστορίας τοϋ Μαυ
ροβούνιου και περί τοϋ τρόπου, 8ν έθεώρει καταλ
ληλότερου ϊνα συνάξη τι; τήν ΰλην. Οτι έπρεπε 
νά έπισκεφθή χωρίον πρό; χωρίον, σημειόνων 
τάς άξιομνημονεύτου; θέσεις καί τά πεδία τών 
κυρίων μαχών, νά συνάξη τάς πολλάς καί διε

σπαρμένα; παραδόσεις καί τά άσματα τοϋ λαού, 
νά άντιγράψη πάν δ,τι υπάρχει είς τάς κυριωτέ- 
ρα; βιβλιοθήκα; τής Ευρώπης, ιδίως εί; Βενετίαν, 
Ρώμην, Πετρούπολιν καί είς τά άρχεϊα τής Δαλ
ματίας’ νά άνιχνεύση τά συγγράμματα τοϋ Πέ- 
τροβιτς, τοϋ Βιάλ δέ Σομμιέρ, τοϋ Μιλάκοβιτς 
τοϋ Στεφάνοβιτ;— Καί τοϋ Βιλκινσώνος, προσέ
θεσα. Αυτό; δέ έτοίμω; άπήντησε—Ναι, άλλ ούχί 
καί τοϋ Στίελιτζ.

Εκ τή; μακράς καί ποικίλη; δμιλίας του, πα- 
ρετήρησα τόν θαυμασμόν τόν δποϊον ό ήγεμών 
έδήλου διά τό πνεύμα τοϋ λόρδου Παλμερστώνος, 
τόν χαρακτήρα τοΰ Τομαζέου, τήν πνευματικήν 
μόρφωσιν τοϋ Βαρόνου Μαγιενδόρφ, τήν ένέργειαν 
τού Κόμητο; Σταδιόν, τόν ένθαυσιασμόν τόν ό
ποιον είχε διά τήν Νεάπολιν καί Βενετίαν καί

ρυθρίουν καί ή αδάμαστος ψυχή του έφαίνετο 
δτι ήλευθεροϋτο έκ τών δεσμών τοϋ άσθενοϋ; σώ
ματός του. Κατά ταύτην τή» στιγμήν ητο ποιητής. 
ΙΙρό ολίγων ημερών είχε τυπωθή είς τήν Λειψίαν 

τό σύγγραμμα τοϋ Neigebaur, Die-Sud-Slawen, 
έν ω περιγράφεται η περιήγησίς του είς Δαλμα
τίαν κα'ι Μαυροβούνιου’ ητο επόμενον δτι ό ήγε
μών Οά ώμίλει έπί τοιούτου θέματος. Είπεν δτι 
δέν ειχεν ακόμη λάβει τό βιβλίον, άλλ δτι έπε 
θύμει πολύ νά τό άναγνώση έπειδή συμπεραίνων 
έκ τή; ζέσεως ήν δι’ αύτούς τούς τόπου; έδεί. 

κνυεν ό συγγραφεύς, καί έκ τοϋ τρόπου καθ 8ν 
μάς έδιηγεϊτο περί τούτου, ήλπιζεν δτι θά ϊδη 

άνωρθωμένα τά σφάλματα τών τόσων περιηγητών 
οίτινες έπιπολαίως είχον παρατηρήσει τήν Δαλ
ματίαν δπως καί τό Μαυροβούνιου. Μέ ήρώτησεν 
άν άνέγνωσα τά συγγράμματα τοϋ Βελκινσώ- 
νο; καί τοϋ Πάτον καί άκούσας πόσον ώφειλον, 
κατά τήν ιδέαν μου, οί Δαλμάται καί οί Μαυ
ροβούνιο·. είς τάς σοφάς καί ακαμάτου; προσ
πάθειας τοϋ Αγγλου αρχαιολόγου, καί είς τήν έξο

χου καί επωφελή καθαρότητα τής έκφράσεως τοϋ 
Σκώτου δημοσιογράφου, έστράφη πρός τόν Nei
gebaur καί είπε. « Παρατηρείτε πράγμα τι Ι
διον, άλλ’ άξιον σημειώσεως; Οί Αγγλοι οίτινες 
έρχονται πρό; ημάς παρατηρούν καί σπουδάζουν 
ακριβώς πάν πράγμα καί υπολογίζουν τό πάν’ 
άν δέ τι δέν τούς άπατά τό περιγράφουσιν ά- 
κριβέστερον. Οί Γάλλοι βλέπουσιν έπιπολαίως, 
βλέπουσι καθαρότερου καί ένίοτε παραβλέπουσι, 
μεταχειρίζονται δμως πολλήν ποίησιν. Ο: πλεϊς-οι 
τών Γερμανών ευχαριστούνται άν ήναι δυνατόν 
νά άθροίσωσιν ένα τόμον άπό οίανδήποτε ύλην 
έστω καί άντιγράφοντες' καί έπειδή θέλουσι νά 
είπωσί τι περί τοΰ Βλαδίκα καί τοϋ τόπου του, 
τό δποϊον δέν έλέχθη υπό τών άλλων, ίχνηλα- 
τοϋσι πάντα μύθον καί πάσαν πνευματώδη ά- 
φήγησιν. »

ο Καί χάρτης γεωγραφικός είσέτι δέν έξεδόθη. 
έξηκολούθησεν ό ήγεμών στρεφόμενος πρός έμέ, » 
ίσως γνωρίζετε κανένα νέου; Είπον δτι υπάρχει 
ό τού Βελκινσώνος καί άλλο; έτι νεότερος έκδο- 
Οείς εί; τήν γεωγραφικήν ακαδημίαν τοϋ Wei
mar ΰπό Kiepert, δστις τόν έξήγαγεν άπό τά 
συγγράμματα τού Buue, τού Wilkinson καί 
τοϋ Karaczay. «Ποιήσεις, ποιήσεις, προσέθηκεν 
ό ήγεμών, άνευ μέτρων δέν γίνεται γεωγραφικός 
χάρτης.» Καί μοϋ έδιηγήθη δτι έπεχείρησεν δσον 
τώ ήτο δυνατόν τήν δημοσίευσιν γεωγραφικού 

την μετριοπαθή άγανάκτησίν του κατά τών ύ
βρεων, αιτινες έγράφησαν κατ’ αυτού καί τών έδι- 
κών του. 'Ενθυμούμαι δέ τήν έκφρασίν του. «Οί 
Μαυροβούνιοι δέν κόπτουν άλλα; κεφαλάς, ειμή 
τάί τών Τούρκων’ ούδείς Μαυροβούνιο; έκοψε χρι
στιανικά; κεφαλάς. » Παρετήρησεν επομένως δτι 
άν δ δούξ τής ‘Ραγούζης ένεθυμεϊτο τόν Βαγράμ, 
δέν θά έλησμόνει τό Μαυροβούνιου’ ύπερασπίζετο 
δέ τού; Αυστριακού; λέγων δτι οί στρατιώται 
των αντί νά κόπτωσι τά; κεφαλάς τών Μαυροβου- 
νίων, τούς άφηνον έλευθέρους. «ιΙΙ πίστι; καί δ 
ηρωισμός, έφώνησεν είσί δύο στοιχεία ζωής διά 
τόν λαόν μου. Τόν ήρωϊσμόν δύναμαι νά διατη- 
ρήσο> ζωηρόν καί άκμαϊον είς τάς κατά τών 
Τούρκων έκδικήσεις, ένθυμούμενος τό £ητόν τή; 
Γραφής, «ώ μέτρςο μετρεϊτε άντιμετρηθήσεται 
ύμϊν’» άλλ’ έκεϊνο δπερ μέ λυπεί, είναι ή χαλά- 
ρωσις εί; τό θρησκευτικόν αίσθημα.

Οτε μοϋ ώμίλει περί τοϋ Κοσσόβου, τόν ή
ρώτησα άν έσχάτως είχε χρεμετίσει δ ίππος τοϋ 
Κράλιεβιτς. Προκαταλαβών με, «όχι μά τόν θεόν, 
απήντησεν, άλλά Οά χρεμετίση.» ί’πάρχει τι; 
δστις θά άναγνώση είς τήν τεραστίαν πλάκα τά 
δνόματα τοϋ Βουκασίνου καί τοϋ Μάρκου j’Αλλ’ 
αύτός δέν έγεννήθη είσέτι.»

Οτε άπηρχόμην μοϋ εσφιγξε τήν χεϊρα καί 
μοϋ έφάνη δτι ήτο χειρ ψυχρού πτώματος.

Πάν δ,πι έγραψα είνε πλέον τή; βιογραφίας 
τοϋ Βλαδίκα’ μολαταύτα θά προσπαθήσω νά προσ
θέσω είσέτι ολίγα τινά.

’Εγεννήθη είς τό Niegusch είς τά 4 812, ά- 

νετράφη είς τήν Πετρούπολιν, έκλήθη Βλαδίκα; 
είς τά 1830, έχρίσθη Επίσκοπο; είς τά 4 833" 
άπέθανε δέ τή 30 Οκτωβρίου τοϋ 4 851 εί; τήν 
Κετίγνην.Ως κυριάρχης,συνέδεσε πάν συμφέρον του 
μέ τήν Ρωσσίαν καί ίεράν έτήρησε τήν έκδίκησιν 
τοϋ αίματος κατά τών Τούρκων’ έζωογόνησε τήν 
έσωτερικήν παγίωσιν τοϋ τόπου του, έδιωξε τούς 
έποφθαλμιώντας είς τήν πολιτικήν διοίκησιν, 
συνάθροισε πάσαν ίσχύν εί; χεϊρας του, συνέστησε 
γερουσίαν ίνα νομοθετή καί διευθύνη τά τής δι
καιοσύνης, προέβλεψε διά τά κοινά έξοδα μέ μέ
τριους φόρους, έχάοαξε χρυσοϋν παράσημον τής 
τιμής, ήνοιξε δημοτικόν σχολεϊον καί τυπογρα
φίαν’ ώ; άρχιερεύς έκήρυξε τήν ειρήνην καί αγά
πην τών εχθρών καί τά ιερά δικαιώματα τής 
ιδιοκτησίας, έχρισε καί έκράτησεν είς υποταγήν 
τού; καλογήρου; του, ήγίασε τόν θεϊόν του Πέ

τρον Α' τόν προκάτοχόν του, καί συνέστησεν εί; 
τόν τάφον του πανήγυριν πολυπληθή.

ής στρατηγό; πριν τή; ποιμαντική; ράβδου 
εσφιγξε τήν σπάθην,έβάφη αϊματο;, καί ώδήγησε 
τού; στρατιώτας του είς ενδόξου; νίκα; κατά 
τών Τούρκων’ εί; τάς εκούσιας μάχας έσειε τήν 
σπάθην καί προηγείτο, εί; τούς αιματηρούς αγώ
να; έσφιγγε τόν σταυρόν, ηύλόγει καί παρεκάλει.

ή; ποιητή; κατέλιπεν άθροισμα ήρωίκών ωδών’ 
έψαλεν εις δύο δράματα Στέφανον τόν Μικρόν καί 
τόν τυχοδιώκτην Κτζάρον Πέτρον τόν III, καί 
δύο λυρικά, τήν έρημίαν τοϋ Μαυροβουνίου, καί 
μίαν χορεύτριαν εί; Τεργέστην.

Νϋν ά; κοίνη έ'καστο; περί αύτοϋ.

(Εκ τοϋ Ιταλικού) Ν. I. Σ.

ΤΟ ΘΙΙΣΕΙΟΝ
καί

Ο ΝΑΟΣ Τ Ο Γ Α Ρ Ε Ω Σ. (I)

4
Εάν ϊσω; τινέ; τών άναγνωστών μας έπείσθη- 

σαν ήδη, δτι δικαίως καί άνεκκλήτω; άφειλόμεθα 
τόν Θησέα εκείνον τόν λαμπρόν ναόν, δνπερ ή δη 
αιώνας τινάς ήσύχως κατείχε, θέλουσι ζητήσει 
βέβαια, νά έγκαθιδρύσωμεν πάλιν άλλον τινά εί; 
τό στιγμιαίω; άδέσποτον Ανάκτορον. ’Αναδεχό- 
μεθα δέ καί τοΰσο προθύμως, καί μεθ’ οση; πλεί- 
στη; πιθανότητας προτείνομεν διάδοχον τοϋ έξε- 
λαθέντος ήρωος οΰκ άνάξιον, ένα τών καλουμένων 
δώδεκα θεών, τόν Θούριον Αρην.

Ειδομεν προηγουμένως 59), δτι ό Παυσανία; 

προχωρών άπό τοϋ τεμένους τοΰ Μελπομένου 
Διονύσου καί τών τοϋ Εύβουλίδου αναθημάτων 
διά τοϋ Κεραμεικοΰ έπί τά ένδοτέρω τής άγορά;, 
ειχεν έν δεξιά τήν Βασίλειον Στοάν, ήτις πιθανώς 
(δσον ενεστιν είκάσαι έκ τοϋ άναλόγου διαστή
ματος) έκειτο πρός θερινά; άνατολάς υπό τόν 
Δωρικόν ναόν· Δέν αναφέρει τότε τόν πρό αύτής 
καθήμενον χαλκοϋν ανδριάντα τοϋ Πινδάρου, περί 
ου δ Αισχίνη; (εϊπερ ό Αισχίνης έστίν, καί μή άλ
λο; τι;) εί; τήν τετάρτην επιστολήν του, «’Εζη- 
» μίωσαν αύτόν (φησί) Θηβαίοι τούτο ποιήσαντα 
» τό έπος’ οί δέ ήμέτεροι πρόγονοι διπλήν αύτώ

(4) Συνέχεια άπό φυλλαδ. 71 ·
59) Ίίέ ανώτεροι κεφ. 3, σημ. 42
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λος ναός, καί πρδς Οερινάς άνατολάς αύτοΰ’ έπε- 
ται ήδη σχεδόν άναντι^ρήτως, δτι δ νάός έκεϊνος 
είναι ό ναός τοΰ "Αρεως. Τούτου δέ άποδειχθέν- 

τος, φαίνονται καί οί περί τδν ναδν έπί τών μετο - 
πών και τής ζωφόρου έπειργασμένοι τύποι ίκανώς 
προσφυείς είς τδν ορισμόν του’ δπερ παρατηροϋ- 
μεν μόνον πρδς παραμυθίαν έκείνων, δσοι δόξά - 
ζουσιν δτι τά τοιαϋτα καλλωπίσματα πρέπει νά 
έχωσι σχέσιν τινά μετά τού τιμωμένου θεοΰ. Δυνά
μεθα μ.άλιστα ν’ άναγνωρίσωμεν είς τδν πρωτα
γωνιστήν τής υπέρ τδν πρόναον Γιγαντομαχίας 
αύτδν τδν Αρην, δστις μετείχε καί τούτου τοΰ 
άγώνος 62). Λυπηρόν μόνον είναι, δτι τά είς 
τούς άετούς 63) τού ναοϋ άγάλματα, άτινα πιθα
νώς παρίστανον πράξεις τοΰ έγχεσπάλου θεού, δέν 

σώζονται πλέον.
Αλλο τι περί τοΰ ’λθήνησι ναοΰ τοΰ Λρεως δέν 

είναι γνωστόν’ μόνον τδ ύπδ τήν πλησίον εικόνα 
τού Δημ.οσθένους έπίγραμμα φαίνεται, δτι αίνίτ- 
τεται τήν γειτνίασίν του 64).’Ωκοδομήθη δέ κατά 

j τήν εκατονταετηρίδα τών πολεμικών κατορθωμά
των τών ’Αθηναίων μετά τά Μηδικά κα1. πρδ τοΰ 
τέλους τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, ώς άπο- 
δεικνύουσι τά έν τε τοϊς φατνώμασι καί έπί τών 
καλυμ.άτων τής οροφής έγγεγραμμένα στοιχεία 
(όντα γνωρίσματα τών λιθουργών) τά όποϊα π. χ. 
τδ Λ- άντΐ τοΰ Γ. είναι τής πρδ Εύκλείδου γραμ

ματικής. Καί έπειδή δ τροπαιοϋχος Κίμων οι
κοδόμησε μέν πολλά, μάλιστα περί τήν άγοράν, 
χωρίς δμωςνά γνωρίζωμεν καθ’ έκαστα τάς οικο
δομάς του, δέν είναι άπίθανον, δτι αύτδς άνέγειρε 
καί τοΰ Αρεως τδν ναόν- Πλήν τοΰτο μένει ά

δηλον 65).
Αφ’ ού ούτως έσπούδασα ν’ άποδείξω τήν γνώμην 

μου διά συνεχών έπιχειρημάτων, έχω άκόμη ν’ 
άναφέρω περίστασιν ίκανώς άξιοσημείωτον, ήτι? 
καί αυτή δύ-αται νά χρησιμεύση ώς υποστήριγμα 
τών λόγων μ,ου. Είς τδν ναδν τού Αρεως ευρί-

62) Glaudian. Gigantom· 75—90.
63) Εί; άμφοτέρου; τού; αετού; ήσαν άνά 6 ή 7 άγάλ

ματα, ώνπερ τά ίχνη παρατηρούνται ακόμη, Χ«ί οχι μό
νον εί; τον προ; Άνατολά; άετδν, χαθώ; εσφαλμένο; λέ
γει δ Β ρ ο ε ν ο ς έδ, Voy. Π, ρ- 160, η. 7.

64) Ψ ε υδο πλούτ. 10 βήτ. εν Δημοσθ. σελ. 8'17·
Είπερ ίσην ρώμην γνώμη, Δημόσθενε;, εϊχε;, 
Ουποτ’ άν Ελλήνων ήρςεν Άρη; Μαχεοών.

65) ‘Ο Κωδινδ; (πάτρια Κωνσταντίνου πόλεω;) ίχει 
μέν τινα περί τεχνουργημάτων άπενεχθέντων έχ τοϋ ναοϋ 
τοϋ Άρεω; είς Κωνσταντινούπολή (Leake, Topogr, Finl· 
S. 48). άλλά δέν έδυνήθην νά εδρω τδ βιβλίον.

» ττ,ν ζημίαν άπέδοσαν 60) μετά τοΰ καί είκόνι 
» χαλκή τιμήσαι’ καί ήν αυτή καί είς ημάς 
» έτι, πρδ τής Baat.ltΙου Στοάς, καθήμενος έν- 
» δύματι καί λύρα δ Πίνδαρος, διάδημα έχων 
» καί έπί τών γονάτων άνειλιγμένον βιβλίον. » 
Φαίνεται λοιπόν δτι αυτή η κατά τδν συγγραφέα 

της Αίσχινείου έπιστολή; πρδ τής Στοάς ουσα 
εϊκών έκειτο πρδς· rdror αυτής’ καί διά τούτο ό 
περιηγητής δέν τήν είδε, παρερχ,όμενος αϋτδς τήν 
Στοάν πρδς· φορέαν, ώστε τήν είχεν er ΰεζιά.

’Απδ τής Βασιλείου Στοάς ό Παυσανίας, καθώς 
άνωτέρω εξέθεσα, διέρχεται τήν άγοράν μέχρι 
τοΰ Μητρώου, καί έκεϊθεν έπιστραφείς έπί τά δε
ξιά άρχίζει πάλιν τά καταβαίνη" περιγράψα; δέ 
τδν Θόλον ήγουν Σκιάδα, καί μετ’ αύτήν τους 
’Επώνυμους, άναφέρει διάφορα άγάλματα θεών 
καί άνδριάντας ανθρώπων, έν οίς καί Δημοσθένους 
τοΰ ρήτορος χαλκήν εικόνα. Επειτα έξακολουθεϊ 
(1, 5, 8): « Τής δετού Δημοσθένους είκόνος πλη- 
» σίον *.-/ρ«ως έστιν Ζερδτ 61), ένθα άγάλματα 
» δύο μέν ’Αφροδίτης κεϊται, τδ δέ τού Λρεως 
» έποίησεν ’Αλκαμένης’ τήν δέ Αθήναν άνήρ Πά- 
» ριος, όνομα δέ αύτώ Λόκρος. ’Ενταύθα καί 
» ’Εννυοΰς άγαλμά έστιν, έποίησαν δέ οί παϊδες 

» οί Πραξιτέλους. Περί δέ ror radr έστάσιν II- 
» ρακλής καί Θησεύς καί Απόλλων άναδοΰμενος 
» ταινία τήν κόμην’ άνδριάντες δέ Καλάδης,’α- 
» θηναίοις, ως λέγεται, νόμους γράψας, καί Πίν- 
» δαρος·, άλλα τε εύράμενος παρά ’Αθηναίων καί 
» τήν εικόνα, δτι σφάς έπήνεσεν ασμα ποιήσας’ 
» ού πόρρω δέ έστάσιν ‘Αρμόδιος καί ’Αριστο- 

» γείτων κ. έ. »
Προφανέστατον είναι, δτι ό Παυσανίας ένταϋθα 

έννοεϊ τήν αύτήν τοΰ Πινδάρου εικόνα, ήνπερ καί 
ό συγγραφεύς τής Αίσχινείου έπιστολή;" έκείνην 
δηλαδή, μέ τήν όποίαν οί ’Αθηναίοι παρηγόρησαν 
τδν ποιητήν ενεκα τής έπιβληθείσης είς αύτδν 
υπδ τών Θηβαίων ζημίας. ’Εάν δέ δ άνδριάς ούτος 
άφ’ ένδς μέρους ήν πρό τής Βασιλείου Στοάς, άφ 
ετέρου δέ περί τδν ναδν τοΰ Αρεως, καί έάν ή 
Βασίλειος Στοά, καθώς εύλόγως έπείσθημεν, εκειτο 
παρά τήν ρίζαν τοΰ υψώματος, έφ’ ού ό έξάστυ-

60) Παράβ· τδν βίον Πινδάρου εί; τά παλαιά σχόλ. 
σελ. 4 της έκ3όσ. τοϋ Βοικίου.

61) Σημειωτέου, βτι δ περιηγητής ένταϋθα, ώς καί εί: 
τήν περιγραφήν τοϋ θησείου, πρώτον μεταχειρίζεται τήν 
γ εν ι χή ν δνομασίαν Ιερόν· παραχατιών δέ έπιφέρει 
τήν ειδικήν, δνομάζων τδ μέν σ η χ δ ν, τδ δέ ίερδν 
τοϋ "Αρεως ναόν.

«κεται πρδ άμνημβνεύτων χρόνων μεγίστη στήλη 
έπιγεγραμμένη καταλόγους τινάς πρυτάνεων καί 
άϊσίτων τοΰ δευτέρου μετά Χριστόν αίώνος, ήτις 
φαίνεται δτι μετεκομίσθη έκεϊ ύπδ τών χριστια
νών έκ τής πλησίον Θόλου, καί μετεσκευάσθη είς 
βαπτιστήοιον. Τών έπιγραφών τούτων 66) τά 
πρώτα άντίγραφα έποιήθησαν ύπδ Κυριάκού τοΰ 
Αγκωνίτου, πεοιηγησαμένου τήν ‘Ελλάδα περ) 
τά μέσα τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος 67)’ καί 
ποΰ λέγει αύτδς δτι ηύρε τήν στήλην; Ad aedem 
marmoream Martis in agro Alhenarum ι 
«Άθήνησιν Jr τφ /ιαρ/ιαρίνω ναω τοΰ "Αρεως.· 
Μήπως δ Κυριάκός τυφλή τινι τύχη έμάντευσε τδ 
άληθινδν όνομα τοΰ ναοΰ; δέν πρέπει μάλλον νά ύ- 
ποθέσωμεν, δτι είδεν άκόμη άσφαλέςτι τεκμήριον, 
οίον έπιγραφήν τινα, ή τά έν τοϊς άετοϊς άγάλ
ματα έξ ού έπορίσθη τήν ονομασίαν έκείνην; Τδ 
ημερολόγιου τοΰ ’Αγκωνίτου, δπερ έμελλε νά λύση 
τοΰτο τδ δίλημμα, κατά δυστυχίαν δέν έξεδόθη ά- 
κέραιον, καί άγνοοΰμεν, άν τδ χειρόγραφον, μέ πολ
λάς διαγραφάς, σώζεται άκόμη είς τήν έν ‘Ρώμη 
Βαρβερινήν βιβλιοθήκην 68). ’Εντοσούτω ή μαρτυ
ρία του είναι πολλά σπουδαία διά τδ προκείμενον 
ζήτημα, έπειδή τούλάχιστον δεικνύει, δτι ή κοινή 
παράδοσις, καθ’ ήν ό ναός τοΰ Αρεως μέχρι τοΰδε 
ώνομάζετο θησεϊον, είς τδν δέκατον πέμπτον 
αιώνα δέν ύπήρχεν άκόμη. Φαίνεται λοιπόν,δτι καί 
αυτή ή ονομασία, ώς καί ή τοΰ ’Αγχέσμου άντί 
Λυκαβητοΰ, είσήχθη διά τής έπιπολαίου κρίσεως 
τών πρώτων περιηγητών, καί έπειτα άνευ έξετά- 
σεως έπιστεύετο ορθή υπδ τών μεταγενεστέρων.

5.

’Εξέθεσα μέχρι τοΰδε τούς κυριωτέρους λόγους, 
είς τούς όποιους ή γνώμη μου έπιστηρίζεται, καΐ 
έκ τών όποιων τδ δρθδν ή έσφαλμένον αύτής κυ 
ρίως μέλλει νά κριθή. Είς τδ παρόν κεφάλαιον 
θά αναπτύξω άλλα τινά τεκμήρια, δσα έκ τών 
προειρημένων αύτομάτως παρέπονταΓ διά νά δεί

ξω, δτι δλα έν εαυτοί; συμφωνοΰσι, καί καλώς 
συνέχονται μετ’ άλλήλων.

ά. Ίο κέντρον τής άγοράς έκειτο, κατά τάς 
προηγουμένας παρατηρήσεις, είς τδ κοίλωμα τδ 
μεταξύ τοΰ ναοΰ τού Αρεως καί τοΰ ’Αγο
ραίου Κολωνοΰ, ήγουν είς θέσιν κάθυγρον καί 
είς ήν συρρέουν τά έκ τών πέριξ υψωμάτων υδατα’ 
άλλ’ ούχί καθώς ένόμισεν ό Λήκιος έπί τοΰ ξηρού 
καί πετρώδους λόφου πρδς νότον τοΰ *Αρείου 
Πάγου, μεταξύ τής ’Ακροπόλεως καί τής Πνυκός. 
Τούτου δέ όμολογουγένου, δέν άποροΰμεν πλέον, 
πώς δ Κίμων ήδυνήθη νά φυτεύση πλατάνους έπί 
τής άγοράς 69), καί πώς ήδυνήθησαν αί πλάτανοι 
αύται νά βλαστήσωσιν’ έν ώ, έάν τάς έφύτευεν 
είς άκεϊνο τδ πετρώδες έδαφος, ήθελον πάθει τήν 
τύχην τών προπέρυσιν έκεϊ φυτευθέντων.

Τδ κάθυγρον καί πηλώδες τοϋ έδάφους τής 
άγοράς άποδεικνύεται καί δι’ έτέρου τεκμηρίου- 
‘θ Θουκυδίδης διηγείται 70), δτι Φρύνιχός τις 
έφονεύθη έν τή άγορά πληθούση, καί πλησίον τοϋ 
Βουλευτηρίου" δ δέ Λυκούργος ό Λυκόφρονος λέ
γει περί τοϋ αύτοΰ φόνου, δτι έπράχθη παρά τήν 
κρήνην τήν έν τοϊς Οίσνίσιος 71). ‘Επομένως ήσαν 
έν τή άγορά, πλησίον τοϋ Βουλευτηρίου, καί υ
δατα ναματιαϊα, καί δένδρα τοΰ πλέον φΛύγρου 
είδους, οίσυϊαι. 'Αυτόθι δέ είναι καί τήν σήμερον 
άκόμη κρήνη.

Μετά τήν Βασίλειον Στοάν καί τήν τοΰ 
Ελευθερίου Διός δ Παυσανίας άναφέρει άλλην 

Στοάν τών δώδεκα θεών (1, 3, 2): « Στοά δέ 
» όπισθεν ώκοδόμ,ηται γραφάς έχουσα θεούς δώ- 
» δέκα καλουμένους. » ‘θ δέ Ψευδοπλούταρχος 
λέγει, δτι ή υπδ τοΰ Παυσανίου (I, 8. 5) πλησίον 
τοΰ ναοϋ τοϋ Αρεως μνημονευομένη εϊκών τοΰ 
Λημοσθένους έκειτο πλησίοο τοϋ βωμοϋ τών 1 2 
θεών (Ψευδοπλούτ. 10 ρήτορ. έν Δημοσθ. 162 

Τχν. «κεϊται δέ εϊκών πλησίον τοϋ περισγοινί-

66) C. j. G. I, n. 190-193
67) Κατά τδ 1437.
68) Περί Κυοιαχοϋ τοϋ ’Αγκωνίτου χαί τοϋ ήμερολο- 

γίου του παράβ. Bocckli, praef. ad C. J· C· I.p. IX. 
Leake, Topogr. von Athcn, Einl. S. 73. Kruse, 
Hellas, 1, S. 72. At παρ’ αύτοΰ συλλεχθεΐσαι έπιγρα- 
οαί ίςεδόθησαν τόν παρελθόντα αιώνα εί; τήν ‘Ρώμην. 
Jnscribtiones seu epigrammata Graeca et LatiDa. 
yepcrta per Jllyricum etc, Roniae 1744 fol.

69) Πλούτ. Κίμ. 13.-Ά ρ ι σ τ ο φ. Γεωργοί; (παρ' 
‘Ηφαιστίων: σελ. 83. Aristipll. fragffl 162 Dind·)· Μ>'α 
τών πλατάνων τούτων ήν παρά τδν άνδριάντα τοϋ Δημο- 
σθένου; (Πλούτ. Δημοσθ. 31).

70) Θου χ. 8, 92: Φρύνιχο; -- πληγεί; ύπ’ άνδρός 
των περιπόλων τινδς ές έπιβουλή; έν τή άγορά πληθοΰση 
χαί ού πολύ άπδ τοϋ βουλευτηρίου άπελθών, άπέθανε πα- 
ραχρήμα.

71) Αυχοϋργ. χ· Λεωχρ. 30' Φρυνίχου γάρ 
όποσφαγίντο; νύχτωρ παρά τήν κρήνην τήν έν τοϊ; Οϊσ- 
νίοι; χ. έ.

Περί τοϋ φόνου τούτου πρβ. και’Α υ σ ί α ν κατ’ Αγο- 
ράτ. σελ. 133 Τχν.
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ζόμενος ναός τού Θησέως θέλει ευρει πολλούς, 
ύπερμάχους, εις τού; οποίου; τό έπίχείοημά μου 
κατ’ άρχά; θέλει φανή ριψοκίνδυνου τόλμημα. 
Τού; άνταγωνιστά; τούτους παρακαλώ νά ένθυ- 
μώνται, δτι εις επιστημονικά; έρεύνας δ μόνο; 
σκοπός είναι ή εύρεσις τής αλήθειας, καί δτι ούδ' 
έγώ άλλον προεθέμην. Ας έξετάσωσι λοιπόν α
παθώς καί ώρίμως τού; λόγου; μου" ά; έξελέγ- 
ξωσιν δσα εύρίσκουσιν άτέζμαρτα, καί ά; παρα- 
δεχΟώσιν εΐλικρινώς, δσα εύρίσκουσιν έχόμενα α
λήθειας ! ’Εάν δέ ίσως παρ’ έλπίδα δλαι αί παρα
τηρήσει; μου άποδειχθώσιν ε’σφαλμέναι, καί έάν 
δι’ άλλων ίσχυροτέροον, μηκέτι δέ γνωστών τεκ
μηρίων δ φιλ.όπολι; καί επιεική; Θησεύς έγκαθι- 
δρυθή πάλιν εις τό μεγαλοπρεπές άνάκτορόν του 
αντί τοϋ μιαιφόνου Αρεως’ τότε έγώ πρώτος θά 
χαρώ είλικρινώς, διότι αμφίβολον ζήτημα τής 
τών ’Αθηνών τοπογραφίας έλύθη βασίμως, καί 
διότι ό θεμελιωτής εΰνόμου πολιτείας ήρω; από
λαβε πάλιν τάς δφειλομένας εις αυτόν τιμάς.

» σματος καί τοϋ βωμού τών δώδεκα θεών®). Εκ 

τούτων γίνεται πιθανόν, δτι ύπήρχεν σχέσι; τις 
μεταξύ τοϋ βωμού καί τή; στοά; τών δώδεκα 
θεών, ίσως ό βωμός έκλήθη οΰτω, διότι έκειτο 
πρό τής στοάς, $ τοϋμπαλιν (επειδή ό βωμό; 
εκείνο; ήν αρχαιότατος 72), ή στοά έπωνομάσθη 
άπ’ αΰτοδ, καί έκομίσθη γραφαϊ; άναλόγοι; πρός 
τό όνομά της. ’λποδεικνύεται δέ, δτι άμφότερα 
τκΟοα τά μνημεία (επειδή ήσαν όπισθεν τής Βασι
λείου στοάς, τήν όποιαν ό περιηγητής εϊχεν έν 
δεξιά) έκειντο πρός άνατολά; τοϋ ναοϋ τοϋ Αρεως.

γΖ. Οί ανδριάντες τών ’Επωνύμων, ούςτινας ό 
Παυσανίας αναφέρει ολίγον προ τής είκόνο; τοϋ 
Δημοσθένους, έκειντο έπομένω; νοτιοανατολικώ; 
τοϋ ναοϋ τοϋ Αοεως. Οθεν αποκτά μεγάλην -πι
θανότητα ή γνώμη εκείνων, ooot ήδη δι’ άλλους 
λόγους, καί μάλιστα διά τό σχήμά των καί διά 
τού; τύπου; τών βάθρων των, ένόμισαν, δτι εις 
τού; ’Επωνύμου; άνήκουσιν οί πρός άνατολά; τοϋ 
ναοϋ δύο κολοσσσιαίοι ανδριάντες.

Καί ταΰτα μέν πρός τό παρόν. Παραδίδω δέ 
τό φυλλάδιον τοϋτο εί; χείρας τοϋ δημοσίου ούκ 
άνευ φόβου. Διά μέν τό ορθόν τοϋ πράγματο; δέν 

φοβούμαι πολύ, διότι έσκέφθην ώρίμως καί πολύν 
χρόνον' καί άν 'ίσως έκ τών παρέργων τινά είναι, 
ώ; φιλεί γενέσθαι εις έρεύνας τόσον επισφαλείς, 
επιδεκτικά διορθώσεως, έχω δμως τήν ελπίδα, 
ότι τό κύριον ζήτημα άπεδείχθη ίκανώς, καί 
θέλει έπικυροϋσθαι δι’ άλλων ανακαλύψεων, 
άμα γένωνται έκτενέστεραι άνασκαφαί εις τά 
πρό; άνατολά; τοϋ ναοϋ καί περί τού; κολοσσιαί
ου; ανδριάντας μέρη τής πόλεως. ‘Ο δέ φόβος 

8ν αισθάνομαι, συνίσταται εις άλλο τι. Είναι φυ
σικόν εις τούς ανθρώπου; τό νά άγαπώμεν καί 
αύτάς τά; προλήψεις μα;, δσας διά πολυχρονίου 
παραδόσεως παρειλήφαμεν, τό νά ύπερασπιζώ- 
μεθα τάς δόξα; δσαι διά τής συνήθεια; έγιναν 
προσφιλείς εις ημάς, καί νά άντιτείνωμεν εις ό
ποιον επιχειρεί νά μά; άφαιρέση τάς συνήθεις εκεί
να; δόξας, καί νά τάς άντικαταστήση δι’ άλλων 
όρθοτέρων. ‘Ομιλώ ενταύθα έκ πείρας- διότι εν
θυμούμαι, δτε πρό έξ σχεδόν έτών περιηγητή; 
τις τόν πρώην έσφαλμένω; καλούμενον Αγχεσμον 
απέδειξε Λυκαβηττόν, πόσον κ’ έγώ άντέτεινα, 
μεχρισότου διά τών άποδείξεών του έπείσθην. 
Κατά τόν αύτόν τρόπον ελπίζω δτι καί ό νομι-

72) Περί του βο><Λθϋ τών οώοεκα θεών πρβ. ΊΙ ρ όί. 
2, 7. 6, 108. θ ο υ κ. 9, 54. Ε ε ν ο ®· ‘Ιππαρ. 3, 2. 
C. J. G. I, η. 525.

ΠΕΡΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ. (1)

Τό πρώτον τοϋ Ζαγορισίου επάγγελμα, καθά 
τινέ; διατείνονται καί καθά έκ παραδόσεως μαν- 
θάνομεν, ήτο τό ποιμενικώς ζήν, δπερ νϋν δλί- 
γιστοι έπιτηδεύουσιν, ύστερον δέ καί περί τήν γε
ωργίαν ένησχολοϋντο- αλλά τού πληθυσμού έπαυ- 
ξηθέντος διά τή; έκ τε τής άλλης Ηπείρου καί 
έξ άλλων μερών μετοικήσεω; πολών ξένων, ήναγ- 
κάσθησαν νά έγκαταλείπωσι τήν πατρίδα των, 
ώ; οί κάτοικοι καί άλλων νϋν μερών τή; Ηπείρου, 
ίσως δέ καί άλλων έπαρχιών, καί πρός πορισμόν 
τών πρό; τό ζήν αναγκαίων νά μεταβαίνωσιν εις 
τήν αλλοδαπήν αφού ή πετρώδη; καί άγονος γή, 
ή κεκαλυμμένη τό πλεϊστον τού χρόνου ύπό χιό- 
νο; καί πάγου,δέν παρέχει αυτοί; τά πρό; διατήοη- 
σιν τή; οίκογενεία; αναγκαία. ‘Ο άποχωρισμός καί 
ή έκ τή; πατρίδος άπομάκρυνσι; τοϋ Ζαγορισίου ίνε 
τό συγκινητικώτατον άμα καί Ολιβερώτατον θέ
αμα, όταν μάλιστα μακράν τή; χώρα; του παρα- 
ζολουθούμενος μέχρι τινός διαστήματος ύπό τών 
συγγενών, φίλων καί πατριωτών άποχαιρετάταΓ 
πολλά άσματα ύπό τών γυναικών καί άνδρών άδό- 

μενα έν τε πανηγύρεσι καί συναναστροφαίς και 
αλλαχού άπεικονίζουσι τήν Ολίψιν αυτών έπί τώ 
άποχωρισμώ χαρακτηριζομένω καί αύτοϋ τοΰ θα-

(I) Συνέχεια άπό φυλλαδ· 71.

νάτου λυπηροτέρφ- Τό έν Βλαχία ταξείδιον μά
λιστα, επειδή οί έκεϊ ταξειδεύοντες πολλά έτη 
μακράν τής πατρίδος διαμένουσιν, ένιοι δέ καί 
δέν έπιστρέφουσιν, ούδ’ έχουσιν αλληλογραφίαν 
συχνήν, άτε μή ύπαρχούσης συγκοινωνίας τακτι
κής, θεωρείται έπονείδιστον καί μισητόν. — Ολί
γον άπομακρυνθέντα τόν Ζαγορίσιον τή; πατρίδος 
του δέν τρομάζει τό ταξείδιον- τά πάντα υπο
μένει μετά γενναιότητο; οΰ τή; τυχούσης, τήν 
πείναν, τήν δίψαν, τά ψύχη τσϋ χειμώνος καί 
τά κυνικά καύματα καί πάσα; τά; δμοία; ταύταις 
κακουχίας. ΓΙανταχού εύρίσκει τις Ζαγορίσιον, τά 
πάντα έπιχειοούντα άπό τού κατωτάτου επαγ
γέλματος μέχρι τοΰ άνωτάτου χωρίς νά τώ μέλη 
τίποτε, είμή μόνον έπιστρέφων έν τή πατρίδι του 
νά κατορθώση νά φέρη μεθ’ εαυτού ολίγα χρήματα, 
ή έν ξενιτεία διαμονή εί; τινας μέν γίνεται πο
λυχρόνιο;, εί; άλλου; δέ καί εξαμηνιαία- έπιστρέ- 
φοντες εις τά τής πατρίδος των κοινά καί εις 
διασκεδάσει; ένασχολοϋνται- όλοι όμού κατά παν 
έτος καί δημοσία έν τώ μέσω τής χώρα; εί; τι 
έπί τοϋτο προσδιωρισμένον μέρος έκλέγουσι τούς 
ιερείς, τούς διδασκάλους,' τούς έφόρους, τόν προ- 
εστώτα, δστις τού; αντιπροσωπεύει έν πάση περί- 
πτώσει εις ’Ιωάννινα, τού; βουκόλους, αιγοβο
σκού; κτλ. συχνότατα διά ταϋτα διαπληκτίζον
ται καί αντίθετοι πολλάκι; μερίδες σχηματίζονται 
(κόμματα)- τά κοινώς άποφασισθέντα ύπό τών 
ευρισκομένων δέν άκυρούνται ύπό τών μετά ταϋτα.

Οί έκ τή; ξενιτείας έπανερχόμενοι συντελοϋσι 
πολύ εις τάς πανηγύρει; διότι πάσα χώρα έχει ή 
τελείται έν αύτή πανήγυρί; τις εις μνήμην τού 
πολιούχου*Αγίου, οπότε καί έκ τών πλησιόχωρων 
συνέρχονται συγγενείς καί φίλοι άνανεοϋντες καί 
ς-ενώτερον συσφίγγοντε; τήν συγγένειαν ή φιλίαν. 
Κατά τάς πανηγύρεις ταύτα; περί τό μέσον τή; 
χώρας γίγνεται μέγας χορό; έξ άνδρών καί γυναι
κών κυκλικώς δρχουμένων πρός μουσικήν (βιολιά) 
ή άδόντων’μεταξύ τών χορών διακρίνεται ό Ζαγο- 
ρίσιος, δς-ις δέν έχειε^ρυθμον βήμαπολύπλοκον.— 
Οΰδεμία χώρα μένει ένεκα τή; άποδημία; άνευ άν
δρών,καθότι ώ; έπί τόπλεΪ7θν οί μέν πρεσβύτεροι 
καί τινες τών πλουσίων δέν ταξειδεύουσιν, οί δέ 
ξενιτευόμενοι εις διαφόρου; τόπους συμβαίνει νά 
έπιστρέφωσι καί εί; άλλο διάς-ημα χρόνου, ώς έπί 
τό πλείς-ον δέ κατά τό καλοκαίριον’πρό τή; άνα- 
χωρήσεω; καί μετά τήν επιστροφήν τοϋ ξενιτευ- 
ομένου συνειθίζουσιν οί συγγενείς νά συνέρχωνται 
έν τή οικία του φέροντες έστιάματα (κανίσκια,

έρχούμενα, κινήματα) καί συνεστιώνται. Οί εις 
τήν άλλοδαπήν διαιτώμενοι καί μετά πολλών 
πάσης τάξεως άνθρώπων συναναστοεφόμενοι κα
τόρθωσαν έπιστρέφοντε; εις τά; πατρίδα; των 
νά είσαγάγωσι τόν πολιτισμόν καί τήν πολυτέ
λειαν. σπανίω; οί ταξειδευόμενοι έγκαταλείπουσι 
τάς πατρίδας των, ή δέ έγκατάλειψις καταδικά
ζεται υφ’ δλων άνεξαιρέτως, καί μετά μεγίστης 

περιφρονήσεω; καί αποστροφής τά ονόματα αυ
τών άναφέρονται. ’Εξαιρούνται όσοι πρό πολλοϋ 
μακράν τή; πατρίδος ζώντες καταναλίσκουσι τόν 
κολοσσιαίόν των πλούτο' ή τό κατά δύναμιν 
εί; άνέγεοσιν καί διατήρησιν πολλών εκπαιδευ
τικών καταστημάτων, εις περίθαλψιν πτωχών 
οικογενειών κτλ. Συνελόντι είπείν οί Ζαγορίσιοι 
συνειθισμένοι άπό μικρά; ηλικία; εί; τήν σκλη
ραγωγίαν πρός ούδέν λογίζονται τάς ιδιοτροπία; 
τή; τύχης, καί ένεκα τής φιλεργία; καί οικονο
μίας περιστάσεων τυχόντε; ευνοϊκών γίγνονται 
πλούσιοι καί κοαταιοί. ίνε πρό πάντων έπιτηδει- 
ότατοι, ευφυείς, ίκανώτατοι νά έπιχειρώσι με
γάλα καί διά τή; ύποκριτική; των ταπεινότητας 
νά κατορθώσι πολλά.

’Εγχώριος ένδυμασία ίνε ποδήρης ’Ασιανή έσθή; 
(ντλαμάς) μετά έπενδύτου άχειοώτου οϊον χλαί
νη; ένδοθεν ώ; έπί τό πλεϊστον κροκωτού, χρώ
ματος μέλανος καί εις ολίγα χωρία λευκού (φλοκ- 
κοτό- φλοκκάτα)'κάλυμμα τή; κεφαλής τουρκικός 
πίλος (φέσι)- καθόσον δέ συμμορφούνται έκάστοτε 
μέ τάς έπικρατούσας εις έκάστην πόλιν, ένθα τα- 
ξειδεύουσιν, ένδυμασία; μεταβάλλουσι τήν εγχώ
ριον, ήτι; θέλει έκλείψει τάχιον.

Πριν δέ τά περί τού Ζαγορισίου άποπερατώσω- 
μεν ά; μνημονεύσωμεν ένταϋθα καί τι προςάπτον 
μώμον εις τινας τών Ζαγορισίων ολίγων μόνον 
χωρίων.

Εκτός τών έπιστημόνων ιατρών, ο'ύ; πολλάκι; 
καί οί έν πόλεσιν έκτιμώσι καί σέβονται υπήρχε 
πρότερον πληθύς αΰτοδιδάκτων, οίτινε; κατα- 
χρώμενοι πάσαν ευσυνειδησίαν περιήρχσντο τάς 
πόλεις καί κώμα; τή; Θεσσαλία; καί Μακεδονία; 
καί δι’ επιτηδείων μέσων ήπάτουν τούς απλού; 
καί άμαθεΐ;- εταιρία δέ όλη μεταχειριζομένη καί 
ίδιον διαλεκτικόν ιδίωμα κατέφευγεν εις τά εν
δότερα τής Θράκη; καί Βουλγαρίας καί κατώο- 

θωνεν ενίοτε καί αυτού; τούς έπιςτίμονας, εί που 
ηύρίσκοντο τοιοϋτοι, διά τής ίκανότητο; καί 
άγυρτείας νά έκδιώκη. (Ματσουκάδες- τσαρλα
τάνοι. Καταφιανοί.) ίνε αληθές δτι νϋν ώλιγόστευ-
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σαν, καί μ-όνον τινάς πατροπαράδοτον δεςαμ,έ- 
νβυς τδ επάγγελμα καί μετ’ δλιγωτέρας Ισως ά- 
συνειδησίας έκτελοΰντα; τοΰτο είς απολίτιστους 
τόπους ακόμη και τήν σήμερον άπαντά τις, άλλ 
όμως δεν δυνάμεθα κα'ι νά τδ σιωπήσωμεν. Πλεϊ- 
στα ανέκδοτα τά πολλά μυθώδη διηγούνται 
περί τών αύτοδιδάκτων τούτων ιατρών, καί 
πλεϊστοι δεόντως έκωμώδησαν αυτούς- πάσα δέ 
χώρα τούς άποστρέφετα·., καί πολλοί έπιστρέ- 
φοντες εις τάς πατρίδας των δέν μετέρχονται τήν 
τέχνην των. Σημειωτέου δτι ύπάρχουσι καί τι- 
νες πρακτικοί ιατροί, οίτινες μετ’ επιστημόνων 
συζήσαντε; καί πολλά μελετήσαντες, ώς έκ τού
του δέ καί εις πολλάς τών κατοίκων άσθενείας 
έπιτυγχάνοντες δέν κατατάσσονται εις τήν χο
ρείαν τών αληθώς απατεώνων' τούς εμπειρικούς 
τούτους ιατρούς είξεύρουσι δεόντως καί οί επιστή
μονες νά έκτιμώσι καί ή επαρχία νά τούς άνέ- 
χηται.

Η Ζαγορισία μένει πάντοτε εις τδ χωρίον 
της- ϊνε σεμνή, καθαρά, φίλεργος, δεισιδαί- 
μων, άφιεροΰται εις τάς οικιακά; φροντίδας, 
εις τήν ανατροφήν τών τέκνων, καί εις τήν καλ
λιέργειαν τής γης- ή ώραιότης αυτής ϊνε εξαί
σια καί διακρίνονται τών άλλων ίίπειριοτίδων 
έκτος μικρών εξαιρέσεων- ή άπλότης, ή πρδς τούς 
άνδρα; των ύπακοή καί ειλικρινής άγάπη, ή πρδς 
τά τέκνα των μητρική στοργή, ή πρδς τούς ξένους 
εύγενής συμπεριφορά καί φιλοξενία, ταΰτα πάντα 
τάς καθςστώσιν αξίας τής αγάπης καί ύπολήψεως 
τών άνδρών των καί τών είς αύτάς ύπδ τών 
ξένων περιηγητών άπονεμομένων επαίνων. ό κα
κώς εννοούμενος πολιτισμός καί ή πολυτέλεια 
είςαχθέϊσα κατά τούς τελευταίους χρόνους έκτος 
τών άλλων κακών έπαπειλεϊ νά είςαγάγη καί τάς 
έν ταϊ; πόλεσι διαφθοράς. Ιίαρατηρητέον δέ μό
νον δτι όπου έπαυσεν ή τών άγρών ύπ αύτών 
καλλιέργεια καί είςήχθησαν αί έξ ίωαννίνων προς- 
πεποιημίναι περιποιήσεις καί οί νέοι συρμοί, 
άπαντά τι; ίχνη διαφθοράς δυνάμευα νά φοβί- 
σωσιν ϊσως καί τού; ταΰτα εΐσαγαγόντας. —Τήν 
τών συζύγων καί συγγενών στέρησιν δ.ασκεδά- 
ζουσι διά τδν καθημερινών εργασιών- τδ εσπέρα; 
κεκμηκυΧαι μικρόν μετά τδ δεϊπνον άποκοιμίζον- 
ται, άπό πρωία; δέ έξακολουθοΰσι τά; συνήθεις 
εργασίας των- τήν Κυριακήν ή έορτήν καταπαύ- 
ουσαι τούτων μεταβάλλουσι καί τόν βίου των- ό 
ξένο; έκθαμβος παρατηρεί τήν μεταβολήν ταύ
την, διστάζει νά εϊπη άν εύρίσκεται είς πόλιν ή 

είς χωρίον' καλώς εύτρεπισμέναι καί καλλω
πισμένοι (συγυρισμένοι) μετά συστολής καί κοσ- 
μιότητος προςέοχονται είς τάς έκκλησίας, τ· 
δέ μετά ταΰτα φιλοφρονέστατα ύποδέχονται 
τάς Επισκέψεις, εΐ; τινα δέ χωρία καί άνταπο- 
δίδουσι ταύτα;" τόν χειμώνα διαμένουσιν είς τάς 
οικίας των- πλέκουσι, κεντίζουσι, τινές καί υφαί- 
νουσι, πλείσται δέ τά πρδς ιδίαν ή καί δλωντών 
έν οϊκω ένδυμασίαν Επιτήδεια παρασκευάζουσι. 
Τήν νύκτα συνήθως συνέρχονται είς μίαν οικίαν 
αί γετνιάζουσαι καί διασκεδάζουσιν είτε έργα- 
ζόμεναι καί ένταύτω ποτέ μέν διηγούμενοι πα
ραμύθια. άλληγορικώ; μετά πολλών προλήψεων 
καί δεισιδαιμονιών ύφασμένα, ποτέ δέ άδουσαι, 
είτε παίζουσιν άπλώς μέχρι τοΰ μεσονυκτίου. 
Ενί λόγω ή Ζαγορισία ϊνε καλή οικοδέσποινα, πι
στή σύζυγος, φιλόστοργος μήτηρ, περιποιητική 
κυρία καί απλοϊκή.

Η συνήθης ενδυμασία ίνε άπλουστάτη καί σύμ
φωνος πρδς τδ κλίμα τοΰ Ζαγορίου, οίονεί ήμι- 
πολιτισμένης γυναικός. Εσθή; δηλαδή ποδήρης 
στενή εϊτε εγχωρίου παραγωγής έξ έρίου, είτε 
καί έξ ευρωπαϊκών μεταξωτών ή μή ύφασμάτων- 
έπενδύτης μικρόν τι διαφέρων τοΰ άνδρείου ή 
δλως σχεδόν περικεκεντισμένο; σηρικώ πλίγ- 
ματι (γαϊτανίω) έρυθροβαφεϊ, ή μόνον περί τούς 
ώμους καί τά άκρα. Εκτός τής άπλουστάτη; 
ταύτης ένδυμασίας βλέπει τι; ίνιαχοΰ καί τήν 
τών πόλεων, μηδεμιά; φροντίδος ληφθείσης άν 
συμβιβάζεται πρδς τήν φύσιν τοΰ τόπου καί 
δέν ϊνε έπιβλαβής καί τρόπον τινα προπαρα- 
σκευή είς μετανάστευσιν, τούναντίον δέεις δλί- 
γιστα χωρία πλησιάζει μάλλον εί; τήν τών χω
ρικών. Τήν κεφαλήν ώ; έπί τδ πλεϊστον καλό- 
πτουσι διά μαΐτη-ΙΙου καταρρέοντος ώ; ουρά 
όπισθεν ή περιδένουσι κοσμίω; άφίνουσαι μικράν 
τινα κόμην κατερχομένην έν μοίρα: κοσμήματος 
πρδ τών ώτων (τσλούφρι).

11 έκπαίδευσις παρά Ζαγορισίοις θεωρείται νΰν 
τδ πρώτιστον μέλημα. Πρδ τοΰ δεκάτου έννά" 
του αίώνος καί δλίγον μετ’ αύτδν έπεκράτουν 
παρ’ αύτοϊ; τά λεγάμενα χοιτά γράμματα καί 
σχολεία ό ίερεύς ή άλλος τις γνωρίζων τήν 
οκτώηχον καί τδ ψαλτήριον έσύναζε τά παιδία 

τής χώρας του ή είς τδν οικόν του ή είς τά τών 
ναών οικήματα (κελλία) ή τά τούτοι; προςκεκολ- 
λημένα δώματα (χαγιάτια), πρώτον μάθημα ητο 
τό σταυρέ βοήθει ριτι (7 α β γ . .) καί τά πέτα- 
χίόια' μετά τοΰτο άνάγνωσις εις τήν δκτώη-

χον (ίφτχόχου-) έδιάβαζε καί τδ ψαλτήριον Εμάν- 
θανε τά γράμματα' ό περισσότερον προκόπτων 
έγίνετο ίερεύς (παππάς) καί άνέβαινεν είς τά άνώ- 
τατα τή; χώρας του άξιώματα, ή προςελαμβά- 
υετο γραμματεχός παρά τοϊς διοικηταϊ; καί πλού
σιοι; Τούρκοι; (μπέίδαις)' μετά σεβασμού καί 
ταπεινότητα; καί μέ χεϊρας έσταυρωμένας έβά- 
διζεν ό μαθητή; έξερχόμενος τοΰ σχολείου- συ- 
ναντών άλλου; έστεκε καί έχαιρέτα τού; πρεσβυ- 
τέρους- ούδεμίαν καθ’ οδόν έκαμνεν αταξίαν- δν- 
τω; ήτο μεταξύ τούτων καί τών απαίδευτων 
μεγάλη διαφορά- δ έπισκεπτόμενο; χώραν τινα 
ήδύνατο νά διακρίνη αύτού;, τοΰτο σχεδόν συμ
βαίνει καί σήμερον- διά τού; άτάκτου; καί άμε- 
λεϊ; ό όάσχα.Ιοτ μετεχειρίζετο αληθώς βασανι
στήρια (ραβδισμού;, φέλικα; ή φάλαγγα; κτλ.). 
Τήν Κυριακήν ή τά; σχολασίμου; ημέρα; καί 
ώρα; εί; ώρισμένον τι μέρος εϊτε μακράν ολίγον 
τή; χώρα; εϊτε έν τώ μέσω αύτή; συνήρχοντο 
καί έπαιζον, παίζουσι δέ καί νΰν διάφορα καί 
ποικίλα παιγνίδια, ών ή αρχή φαίνεται τών 
πλείσσων έλληνική καί δλιγίστων, καθά λέγου- 
σιν οί ταΰτα είδότες, σλαβική- άλλ επειδή συνέ
πεσε περί παιγνιδίων ό λόγος άς άναφέρωμεν Εν
ταύθα, ότι καί τά κοράσια παίζουσι παιγνίδια, 
ών ολίγα μέν δμοιά είσι τοϊς τών παίδων, τά 
πλεϊστα δέ μόνον πρδς τήν φύσιν αύτών ί
δια. — ’Επανερχόμενοι δέ εί; τά περί έκπαι- 
δεύσεως λέγομεν δτι μετά τινα καιρόν ποΰ καί 
ποϋ έβλεπέ τις άναζωπυρωμένην τήν άληθή παι
δείαν- δλίγιστοι σπουδάσαντε; εί; τά; τότε δια
τηρούμενα; σχολά; είς ίωάννινα καί αλλαχού ήρ- 
χισαν νά μεταφέρωσι καί είς τά; χώρας των τά 
γράμματα- καί κατά τδν δέκατον όγδοον αιώνα 
καί μετά ταΰτα Ζαγορίσιος έδίδασκεν εί; τά 
σχολεία τών Ιωαννίνων καί Ζαγορίσιος έπί πολύ 
διεύθυνε τήν Ζωσιμαίαν σχολήν. Εν αρχή τής 
παρούσης έκατονταετηρίδος ομογενείς πατριώται 
καί κοινότητες ήρχισαν νά περιθάλπωσι τούς 
πτωχούς καί νά συσταίνωσιν εί; δλίγα τοΰ Ζα
γορίου χωρία σχολεία. Τά χωρία ήδη ήρχισαν 
νά άνθαμιλλώνται πρδ; άλληλα- ήρχισαν νά συ- 
οταίνωσιν έλληνικά καί άλληλοδιδακτικά σχο
λεία καί διατηρώσι διδασκάλους εϊτε διά κλη
ροδοτημάτων εϊτε διά συνειςφορών ή οιον φόρων 
διανεμομένων εί; έκαστον κατά τήν χρηματικήν 
αξίαν. Χάρις μεγίστη οφείλεται καί δίκαιος 

έπαινο; εις τού; ομογενείς έκείνους, οίτινες μα
κράν τή; πατρίδας των ευρισκόμενοι Εφιλοτιμή- 

θησαν νά διαλύσωσι τδ σκότος τής άμαθεία;- 
χάρις ίμοίως μεγίστη καί εί; τούς φΛομούσους 
έκείνους χωριανούς τούς κατορθοΰντας νά δια- 
τηρώσι σχολεία, καίτοι τή; χρηματικής αυτών 
περιουσία; οΰση; όλιγίστης καί πρδς διατήρησιν 
τών οικογενειών των μόνον ορισμένης' άμφοτέ- 
ρων τά ονόματα ανεξίτηλα μένουσιν είς τά; καρ
δία; παντός τό καλόν τή; πατρίδο; καί τής Ελ
ληνικής φυλής έπιποθοΰντος.

11 προκαταρκτική παιδεία έν τοϊς σχολείοι; 
άπασι τοΰ Ζαγορίου διδάσκεται κατά τδ μάλ
λον καί ήττον καλώ;- μαθηται άποπερατώσαντε; 
τάς σπουδά; των είς Ιωάννινα ή καί άλλαχοΰ γί
νονται διδάσκαλοι- ό μισθό; των ώ; έπί τδ πολύ 
όλίγιστος. ένίοτε παρά τισι χωρίοις επικρατεί 
μεγίστη πρδς τούς διδασκάλους φιλοξενία καί 
ξενισμό; παραδειγματικό;- οί διδάσκαλοι άν καί 

καλώ; εκπληρώσι τδ έργου των, ούχ ήττον δμως 
παρεκτρέπονται αύτοϋ, δταν διδάσκωσι μαθή
ματα ανώτερα τή; δυνάμεως αύτών τε καί τών 
μαθητών- ενώ ώφειλον μόνον σχολειακά μαθή
ματα νά διδάσκωσι καί προςπαθώσι νά προγυ- 
μνάζωσι τού; μαθητά; είς τήν νεο-ελληνικήν 
γλώσσαν, πολλάκις διδάσκουσι μαθήματα Γυ
μνασιακά, καί μά τήν άλήθειάν τινες αύτά τά 
τή; ανώτερα; τάξεως Ελλη νικά. — ώ Αλληλοδι
δακτική μέθοδος, άν πρέπει καί περί αύτής νά 
είπωμέν τινα, δέν έλαβεν οίαν έπρεπε νά λάβη 
έπίδοσιν' ϊνε αληθές δτι ένεκα τοΰ δλιγοστού 
αριθμού τών μαθητών τών Αλληλοδιδακτικών 
σχολείων δέν δύναται κατά γράμμα νά Εφαρμο- 
σθή ή μέθοδος, ήδύνατο δμως, άν ύπήρχον αλη
θείς άλληλοδιδάκται, νά ληφθώσιν έξ αύτής δσα 
ήσαν αναγκαία καί έπιτήδεια, καί ταΰτα συγκε- 
κραμένα μέ δσα είς τά κοινά σχολεία εύδοκίμουν- 
πρδ πάντων δέ τοΰ νά άσκώσι τούς μαθητάς είς 
έλευθέραν άνάγνωσιν, καλλιγραφίαν, καί αριθμη
τικήν έπρεπε νά ή τών διδασκάλων πρώτιστον 
μέλημα- επιτήδεια δέ γύμνασις εις τδ τυπικόν 
τής Γραμματικής καί είς άλλα μικρά τινα μαθή
ματα, οίον προπαρασκευή διά τδ Ελληνικόν σχο
λείου, έπρεπε νά ή τών ών ούκ άνευ. Οταν ουτω 
παραλάβη καλώς προκατηρτισμένους τούς μαθη
τά; ό Ελλ.ηνικδ; διδάσκαλος δύναται τότε έπί 
ασφαλών θεμελίων νά άρχίση ν’ άνεγείρ'ΐ; στε
ρεόν οικοδόμημα Επιτήδειον είς χεϊρας δεξιω- 
τέρων διά τήν περαιτέρω καλλιτεχνικωτέραν άπο- 
τελέωσιν τοΰ έργου. — Μαθηται απολυόμενοι 
τοΰ Ελληνικού σχολείου μεταβαίνουσιν είς τδ κα-
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ιδιωτικών οίκίαι, έν αίς μανθάνουσι τήν ραπτικήν’ 
έν δέ τή ιδία των οικία έζασκοΰνται οδηγούμενα 
ύπό τής μητρός τάς οικιακά; υπηρεσίας’ όλίγον 
ήλικιωθέν τό κοράσιον παρακολουθεί τήν μητέρα 
του είς τούς άγρούς καΐ είς άλλας έργασίας.

Τοιαύτη τις ούσα συνετέλεσεν ούκ ούλίγον είς 
τόν πολιτισμόν τών κατοίκων τοΰ Ζαγορίου.

(ακολουθεί.)
Γ. ΧΡ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ.

λόν τών Ιωαννίνων γυμνάσιον, % μετέρχονται το 
τοϋ πατρό; ή καί άλλο έπάγγελμα’ εϊς ’Ιωάννινα 
ϊνε οί περισσότεροι καΐ καλλίτεροι μαθηταΐ τή; 
Ζωσιμαία; σχολή; οί πλεϊστοι έζ ίδιων διατη
ρούμενοι, τινες δε καϊ έκ κληροδοτημάτων’ ζώσι 

μετά μεγίστη; οικονομίας και σκληραγωγίας 
ύπομένουσι τά πάντα’ έκ τής κατά παν έτος 
άποφοιτήσεω; καί εγγραφής νέων οί απολυόμενοι 
έπληθύνθησαν’ δλοι σχεδόν μετεοχόμενοι τό δι
δασκαλικόν έπάγγελμα πανταχοΰ τής Τουρκίας, 
Εκ τής πληθύο; δέ ταύτης καϊ τή; παραγνωρί
σεις; τοΰ επαγγέλματος καΐ έαυτούς εξευτέλισαν 
καΐ τό διδασκαλικόν έπάγγελμα κατέστησαν 
έπονείδιστον’ μόλις ολίγοι κατόρθωσαν νά έν- 
νοήσωνιν δτι δι’ αύτοΰ δέν πορίζονται τά πρό; 
τό ζήν εύκολον, ούδέ προάγονται παντάπασι, 
καΐ δτι δύνανται νά μετέλθωσι καΐ άλλο έπάγ- 
γελμα έπιτυχέστερον καί άνετώτερον’ άφοΰ δ 
απχζ άπεφάσισαν νά μετέλθωσι τό διδασκαλι
κόν έπάγγελμα καΐ μετέρχονται έπρεπε νά μη 
άρκώνται εις δσα έν τω Γυμνασίφ ηκουσαν ή έμα- 
θον, άλλά νά προσπαθώσι νά αύζάνωσι τάς γνώ
σεις των δίδοντες προςοχήν περισσοτέραν εις 
Ελληνας καϊ Λατίνους συγγραφείς. — Κατά πά
σαν πενταετίαν δέκα μαθηταΐ οί πτωχότεροι (;) 

μεταβαίνουσιν εις τήν έν Αθήναις Ριζάρειον σχο
λήν κατά τήν διαθήκην τών έκ Μαναδενδρίου 
ϊ’ιζώρων’ δλίγιστοι τούτων άπολυόμενοι προχει
ρίζονται τό μέγα τοΰ ίερέως σχήμα ένώ τούτου 
η πατρΐς άνάγκην έχει κα'ι αύτή ητο ή πρόθεσις 
τών ιδρυτών καΐ συντηρητών τής σχολής. Αλλά 
και είς τά τής Ελλάδος Γυμνάσια καΐ εΐ; τό έν 
Αθήναις Πανεπιστήμιου καΐ έν Γερμανία καΐ άλ- 
λαχοΰ τής Εύρώπης πολλοί προςέρχονται ΐν ά- 
ποπερατώσωσι τάς σπουδά; των σπουδάζοντες 
επιστήμην τινα' πολλοί δ επιστήμονες, φιλόλο
γοι, ιατροί, νομικοί, θεολόγοι, δημοσιογράφοι 
έξήλθον καϊ διαμ.ένουσι πολλαχοΰ τής Ελλάδος, 
Τουρκίας κτλ. καΐ έξέρχονται. Καΐ ταΰτα μέν 
περί τής έκπαιδεύσεως τών άρρένων.

Αλλά καΐ τών Οηλέων τήν εκπαίδευση· ήρχισαν 
πρό τινων έτών νά έπιδιώκωσιν οί καλοί Ζαγο- 
ρΐσιοι. Είς τά αλληλοδιδακτικά σχολεία μανθά- 
νουσι τά κοράσια των τά πρώτα γράμματα' μό
νον δέ τό Μαναδένδριον έχει ιδιαίτερον Παρθενα
γωγείου, ένθα μανθάνουσι καΐ ολίγα χειροτεχνή
ματα' είς τοΰτο στέλλουσι τά κοράσια των καί 
τινες τών κατοίκων τών πλησίων κωμών. Αλλά 
καί έκαστον χωρίον ύπάρχουσιν έν είδε·. σχολείων 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.

‘θ άρ/αΐος διδάσκαλος Λεόντιος ’Αναστασιά- 
δης, δ έξήκοντα σχεδόν έτη διδάξα; εύδοκιμώ- 
τατα τήν Ελληνικήν νεολαίαν, εϊς τών έλιγίστων 
περιλειφθέντων ελληνιστών, δ πασίγνωστος είς τό 
κοινόν διά τήν εύσέβειάν του, διά τό φερέπονον 
καί τόν ζήλόν του ύπέρ τής ελληνικής παιδείας, 
μετάλλαξε τόν βίον τή 4 3 έ. μ. είς ήλικίαν 7 5 
έτών, καί έκηδεύθη τή 1 4 μετά τής σφειλομένης 
είς τούς τοιούτους εύεργέτα; τής νεολαίας τιμής.

‘Ο μακαρίτης, γέννημα τοΰ Βυζαντίου, άπό 
τής προσήβου αύτοΰ ηλικίας άφιέοωσεν εαυτόν 
είς τόν διδασκαλικόν βίον. Εκπαιδευθεϊ; ύπό τον 
μακαρίτην Δωρόθεον καί άλλους έκ τών τότε κοι
νωφελών διδασκάλων ού μόνον τά καλούμενα εγ
κύκλια μαθήματα, άλλά καί έπιστήμα; τάς ό. 
ποίας καί νά διδάσκη ήδόνατο κατά τό τότε 
σύστημα, έξελέχθη διδάσκαλος είς οίκους Αρχόν
των, ιδίως είς τοΰ Ρ·έγρη καϊ ’Ιακώβου ί*ίζου 
Νερουλού’ οί δέ μαθηταί του ήδύναντο νά άμιλ- 
λώνται πρός τού; μαθητάς τοΰ τότε άκμάζοντος 
Γ. Αίνιανος. ’Εκεϊ έξίμαθε καΐ τήν Γαλλικήν, καϊ 
τούς ένδοξους συγγραφείς αύτής διήλθεν, ώστε 
καϊ έδίδαξεν ύστερον έν Ναυπλίω.

Οτε δέ δ Ί. Ρίζος μετέβη είς Ίάσιον ώς υπουρ
γός παρά τώ ήγεμόνι Μιχ. Σούτσω, συμπαρέλαβε 
καί τόν Λεόντιον, τόν δποΐον μ.ετεχειρίσθη καί 
ώς γραμματέα τοΰ ύπουργείου του.

Μετά δέ τόν διά τήν ‘Ελληνικήν έπανάστασιν 
σκορπισμόν τών έκεϊθεν, κατέφυγεν δ Λεόντιος ώς 
καΐ άλλοι πλεϊστοι Ελληνες είς τάς δμόρους Αύ- 
στριακάς χώρας, καϊ μετά τήν άποκατάστασιν 
τών ελληνικών πραγμάτων ήλθεν έπί ΚιΛερνήτου 
είς Αίγιναν. Κατά σύστασιν δέ τοΰ έκτιμώντος 
αυτόν ’ϊ. Ρίζου, υπουργού τότε έπΐ τών έξωτερι- 
κών, προσεκλήθη κατ’ άρχάς τοΰ 4834 νά διευ- 
θόνη τό έν Ναυπλίω ύπό τήν προστασίαν τοΰ Κυ-

βερνήτου συσταθέν σχολεΐον, τό όνομαοθέν καί 
εκείνο Κεντρικόν ώς τό τής Αίγίνης, καί Εδρυθέν 
είς τό παλαών Βουλευτικόν, ότε δέ μετά τάς 
λυπηράς σκηνάς διά τόν θάνατον τοΰ Κυβερνήτου 
καί τήν ίν Αργεί ρήξιν ή συνέλευσι; περιορισθεϊσα 
είς Ναύπλιον κατέλαβε τό Βουλευτικόν, τότε καί 
ό Λεόντιος μετά τών μαθητών μεταβά; παοέδιδεν 
είς τόν γυναικωνίτην τοΰ ναοΰ τής Παναγίας. 
Καϊ έπειδή ή χορηγία ή παρά τοΰ Κυβερνήτου καί 
τής Ναυπλιακή; κοινότητο; δρισθεϊσα έπαυσε διά 
τάς τών πραγμάτων ανωμαλίας, ήναγκάσθη δ 
Λεόντιος νά διδάσκη τούς αύτούς μαθητάς ιδεω 
τικώς έπΐ μετριωτάτω μισθώ μέχρις είκοσι καί 
δεκαπέντε γροσίων κατά μήνα.

Εί; τό ταπεινόν έκεΐνο διδακτήριον έμενε μέ 
χρις ού κατά τό τέλος τοΰ 4 833 ή Άντιβασι- 
λεία κατέστησεν είς Ναύπλιον Γυμνάσιον καί έλλ. 
σχολεΐον, όπου υποδεέστερον τή; αξίας αύτοΰ διο- 
ρισθεϊς δ Λεόντιος μέ τά τοΰ νΰν εδιωτεύοντος 
Κ. Γκινάκα, άνέλαβον δ μέν τάς γυμνασιακά; 
τάξεις ό δέ τάς τοΰ ελλην. σχολείου, διδάσκον
τες πλήν τών ελληνικών καϊ δευτερεύοντά τινα 
μαθήματα- Τοΰτο δέ, διότι οί διορισθέντες ελλη- 
νισταί τοΰ γυμνασίου, δ νΰν παρ’ ήμϊν διαπρέπων 
Κ. ’Ασώπιο; καί δ μακαρίτης Βενθύλος, παρη- 
τήθησαν, ό μέν εύθύς, διότι διωρίσθη εί; ταπει- 
νοτέραν θέσιν καϊ χωρίς νά έρωτηθή, δ δέ μετ’ 
ελίγον, διότι ίδών τά μαθήματα τοΰ Λεοντίου 
προέλαβε νά άποχωρήση, άναγνωρίζων ότι δέν 
είναι πλέον ή έπΐ Κυβερνήτου Αίγινα.

Κατά δέ τόν Απρίλιον τοΰ 4835 ή Αντιβα- 
σιλεία, εί; τάς παραμονά; ήδη τή; παύσεώ; της, 
συστήσασα τά κατά νομού; ελληνικά σχολεία καί 
τρία γυμνάσια, τό τών ’Αθηνών, τοΰ Ναυπλίου 
καί τής Σύρου, προεβίβασεν έπαξίω; Γυμνασιάρ
χην τόν τέως του ελληνικού σχολείου διδάσκαλον 
Λεόντιον. Σώζεται έτι είς τήν μνήμην τινών 
βπ αύτοΰ εύεργετηθέντων έκ τών τότε μαθητών 
ή εύποιΐα τοΰ Λεοντίου, βοηθοΰντος καί ύλικώ; 
τούς ενδεείς καϊ φιλοπόνους’ ενθυμούνται δέ μετά 
πόθου καί οί πρεσβύτεροι τών Ναυπλιέων τόν 
πατρικόν τρόπον καί τήν αποτελεσματικήν διδα
σκαλίαν αύτοΰ.

Επειδή δέ μετά πέντε έτη οί Καθηγηταί, 
τυφλά όργανα ραδιουργίας γινόμενοι, ώνειρεύοντο 
τήν ένθρόνιτιν ετέρου γυμνασιάρχου, καί μή δυ
όμενοι νά εΰρωσιν ελλείψεις είς τήν διδασκαλίαν 
τοΰ Λεοντίου έζήτουν νά καταδείξωσι διοικητι
κά; αύτοΰ έλλείψεις, καί ουτω καταβοώντες συ- 

νετέλουν έίς τήν παράλυση· τόΰ Γυμνασίου, ένι- 
σχυόμενοι καΐ ύπό τινων έξωθεν ΐνα μισθοδοτών- 
ται μ.ή διδάσκοντες, τότε δ Λεόντιος άποδυσπε* 
τήσας παρητήθη τή; γυμνασιαρχία; υπέρ τοΰ 
Γερμανού ’λνσέλμου, δστις άπεδείχθη £χωγ voqv 
διοικητικόν, καΐ παρά τήν προσδοκίαν τών κατα- 
βοώντων έτίμησε τόν καθηγητήν Λεόντιον, ανα
γνώρισα; τήν άξίαν αύτοΰ.

Μετά δέ τόν πρόωρον θάνατον τοΰ Ανσέλμου 
διοικήσα; πάλιν προσωρινά; τό γυμνάσιου, μετε- 

τέθη μετά τήν Σεπτεμβριανήν μεταπολίτευσιν εί; 
τό έν Αθήναις διδασκαλείου, δπου έδίδαξε μέχρι; 
ού, συγκροτηθέντο; τοΰ β'. γυμνασίου κατά τό 
4 852, μετατεθεί; διετέλεσε διδάσκων £ως τέλους 
ζωής, άποποιηθεϊ; καί τήν γυμνασιαρχίαν, προτα- 
θεϊσαν αύτώ παρά τοΰ δπουργοΰ Κ. Ζαΐμη μετά 
τήν παραίτησίν τοΰ μακαρίτου Ν. Χοετάκη.

Παραλείπομεν τήν ποθουμένην αύτοΰ διδασκα
λίαν εί; τήν Ριζάρειον σχολήν καϊ εϊ; τό έλλ 
Εκπαιδευτήριου, καί τήν πρός αύτόν ύπόληψιν 
πάντων σχεδόν τών ιδιωτικά; έπιθυμούντων νά 
δίδαχθώσιν, οίτινε; πρός αύτόν πρώτιστα άπετεί- 
νοντο διά τήν έλλ. γλώσσαν, «κάματον όντα είς 
τάς παραδόσεις.

Εϊναι άξιον περιεργείας, δτι τινέ; ευφυείς έ- 
μυκτήριζον τό έπι Λεοντίου άκμάζον Ναυπλιακόν 
γυμνάσιον, δνομάζοντες σχουριασμέκα τά-έλλη- 
νικά του" καί όμως έπειτα ήναγκάσθησαν νά ύπο- 
χωοήσωσιν ένώπιον τοΰ έν ’Αθήναις πολλάκις προ- 
τιμηθέντο; Λεοντίου, τοΰ δποίου οί μαθηταΐ πρό 
τή; έλεύσεω; τοΰ κ. Ασωπίου άμελώς ήκροώντο 
των έν τώ Πανεπιστημίω φιλολογικών, λέγοντες 
ότι ηκουσαν μέρο; αύτών εί; Ναύπλιον' ικανόν δέ 
τεκμήριου προτιμ.ήσεω; τοΰ σχουριασμίτου Λεον
τίου ύπήρξεν ή πρόσκλησι; αύτοΰ παρά τοΰ κ. Γρ. 
Παπαδοπούλου κατά τό 4 854, θέλοντο; νά αύ· 
ζήση τήν ύπόληψιν τοΰ άρτισυστάτου έκπαιδευ- 
τηρίου ώ; πρό; τήν ελλην. γλώσσαν, εις τήν νΰν 
χαλαράν διδασκαλίαν τή; δποία; άφίνει σήμερον 
μέγα κενόν τοΰ Λεοντίου δ θάνατος έν Ελλάδι. 
Αν έξαιρέσωμεν τόν έν τω Πανεπιστημίω καθηγη
τήν κ. Φίλιππον (δστι; καί αύτό; ύπό σχονρια- 
σμίκον έξεπαιδεύθη τόν μακαρίτην Γρ. Κωνσταν- 
ταν), δυνάμεθα έλευθέρως νά είπωμεν ότι δ Δεόν
τως ήτον δ κορυφαίο; τών καθ’ ημάς ελληνιστών 
διδασκάλων,μετά τόν θάνατον τοΰ δποίου άγνοοϋ- 
μεν άν έχωμεν ετι δύω ή τό πολύ τρεις ελληνι
στής δυναμένου; καί νά γράφωσι προχείρως ώς 
έγραφεν δ μακαρίτης τήν άρχαίαν ήμών γλώσσαν.
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τυρεί δλβν τό εύπαίδευτον κοινόν, όλοι οι άκροα- 
σθέντες αυτόν διδάσκαλοι καί μαθηταί, μαρτυρεί 
καί ή τρις έκδοθείσα Ρωμαϊκή ιστορία του, ττ,ν 
οποίαν κατ’ άρχά; μεταφράσας έκ τής τοΰ Γολ- 
δσμίθ γαλλικής μεταφράσεω;, ίπηύξησεν έπειτα 
καί έκόσμτσε με σημειώσει;’ έτι δέ ή στοιχειώδη; 
γραμματική του, καί αί σημειώσει; εις τόν Σο- 
φοκλέου; Φιλοκτήτην.

Τοιοΰτος ύπήρξεν δ διδάσκαλος, τοΰ οποίου τό 
λείψανον προέπεμψαν εις τόν ένοριακόν ναόν τοΰ 
Σωτήοο; καί εις τό πολυάνδρων οί καθηγοταί άμ- 
φοτέρων τών γυμνασίων καί τινες τοΰ Πανεπι
στημίου, και οί διδάσκαλοι τών τεσσάρων ελλη
νικών καί τινων ιδιωτικών σχολείων μετά πάντων 
τών μαθητών, καί πολυάριθμοι εκλεκτοί πολΐται, 
έν οίς διεκρίθησαν οί ύπάρξαντε; πάλαι μαθηταί 
του. Τά γυμνάσια καί τά έλλ. σχολεία έκλείσθη- 
σαν δι’ δλης τής ημέρας, τό δέ β’ γυμνάσιον καί 
τήν ύστεραίαν. Επικήδειου έπαινον τών πλεονεκτη
μάτων τοΰ μακαρίτου άπήγγειλεν δ Καθηγητής 
τής Θεολογίας Κ. Ρομπότης, πάλαι μαθητεύσας 
παρ’ αΰτώ’ ό δέ παλαιός αύτοΰ φίλος καί πρώ
τος συνδιδάσκαλος κ. Γκινάκας άνέγνωσε λόγον 
συγκινητικόν εις τήν άρχαίαν ελληνικήν συντεταγ
μένου’ έπί δέ τοΰ τάφου εύδοκίμησεν άπαγγείλας 
λόγον ό έπιμελέστατος νέος Μ. Καραβοκυρός Κα- 
λύμνιος, πρώην μαθητής τοΰ γυμνασίου και νΰν 
φοιτών εις τό Πανεπιστήμιου.

’Αξιοσημείωτος είναι ή σύμπτωσι; τοΰ έντα- 
φιασμοΰ τοΰ μακαρίτου Λεοντίου κατά τήν αυτήν 
ημέραν του πρώτου διδασκαλικού διορισμού του, 
I 4 Δεκεμβρίου.

0 δέ πρό πολλών έτών φίλος τοΰ μακαρίτου 
καί κάλλιστα έκτιμών τήν παιδείαν αυτού, δ έν- 
τίμως μέν πολλάκις μετασχών τής πολιτείας, 
εύδοκιμώτατος δέ θεράπων εϊπερ τις καί άλλος τής 
ελληνικής μούσης κ. Μιχ. Σχινάς, έποίησεν αυ
θημερόν τό εξής έπιτύμβιον ήρωελεγεϊον:

Ωδε Λεόντιος δ Αναστασιάδης έκέκρυπτο 
σώματι’ ψυχή δ' αύ παμφανόωσα μένει.

Τοίην γάρ μνήμην ένέηκ’ αρετής έο πάσης, 
παίδεσιν Ελλήνων έμμουσοτροφέων

Καί κε τις εϊπησιν θαλερά προτί δάκρυα εϊβων" 
«οΰ πόλεων υφ’ δμών ήρείδοντο ! φρένες !» 

Ω νεώτεροι διδάσκαλοι τής νεολαίας / εϊδετε τούς 
πολυαρίθμους πολίτας πάσης τάξεως συνελθόντας 
αυθορμήτους εις τήν κηδείαν τοΰ μακαρίτου Λεον
τίου ; υπήρξαν οί πλείστοι μαθηταί του’ τίς τούς

συνεκάλεσεν ; ουδείς άλλος παρά τό Ελληνικόν 
αίσθημα. Βλέπετε δτι οί άρχαϊκοί διδάσκαλοι τής 
Ελλάδος, οί πραγματικώς ώφελήσαντε;, οί μή 
έμποοευόμενοι τάς ώρας προστυχού διδασκαλίας, 
άντισταθμίζοντες αύτάς πρός τά νομίσματα καί 
τάς εύνοιας, τιμώνται καί μεγά θάνατον ;

Ω νέοι τής Ελλάδος ! όσοι έγνωρίσατε καί έξε- 
τιμήσατε τήν έλληνικωτάτην παιδείαν, τόν πράου 
χαρακτήρα, καί τήν περί τά πάτρια ιερά γνώσιν 
καί εϋλάβειαν τοΰ διδασκάλου σας Λεοντίου, μαρ
τυρήσατε καί πρός τούς άλλους ομήλικα; καί 
νεωτέρους σα; τήν πρό; τοιούτου; διδασκάλους 
τιμήν, καί προτρέψατε άλλήλου; εί; μίμησιν αύ
τοΰ. Καί όσοι μέλλετε νά άσπασθήτε τό διδα
σκαλικόν έπάγγελμα, ένθυμηθήτε δτι εύσυνειδή- 
τω; άσκούμενον δέν είναι δυσχερέ;, δέν είναι ά- 
χάριστον, άλλ’ έχει καρπού;, έχει αμοιβήν, τήν 
μνήμην καί τόν σεβασμόν τών μεταγενεστέρων. 
Είθε ή μνήμη τοΰ διδασκάλου Λεοντίου νά σάς 
ένθαρρύνη εί; τό διδασκαλικόν σας στάδιον!

Χαΐρε, ώ χρηστέ Λεόντιε, χαίρε διδάσκαλε το- 
σούτων διδασκάλων! εϊη σου αίωνία ή μνήμη!

Εΐς τών μαθητών τοΰ Λεοντίου.

Π Ο I Η Σ I Σ.
ΕΙΣ ΤΑ ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΤΗΣ.

Σας έχω δώρον προσφιλές, έγώ, έγώ σας έχω, 
Καί εις έμέ σας εδωκεν ή χειρ ή λατρευυενη !

Έγώ, έγώ μέ δάκρυα ευφρόσυνα σα; βρέχω — 
Ώ, πώς, ώ πώς σ8ς αγαπώ δυάς ήγαπημένη .' 

Εύώδη ετι καί θερμά έκ τών χειρών της είσβε, 
Καί άπό στήθος έμπλεον ψυχής ΟεοποιεΐσΟε . . .

Τώρα νά θλίβω δύναμαι άπό μακράν άκόμα
Τήν χεϊοα, ήτις άρωμα παρδενικόν άφίνει ! 

'Ακόμη καί νά τήν φιλή τό άδολόν μου στόμα,
Ευδαιμονία ήν ποτέ δέν μ’ εδωκεν Εκείνη . 

Ήδη δέν βλέπω άλλο τι, δέν διακρίνο» πλέον,
Δέν βλέπω παρά μόνον σας, ώ ζεϋγός μου ώραΐον !

Τί νά μοι έδ'.δον ; έάν έσώρευον έμπρός μου,
Ό,τι Ισχύει άγγελον θεοΰ νά δελεάση, 

’Αν δλους μοί έχάριζιν τους θησαυρούς τοϋ κόσμου,
Ή χείρ μουδέν σας ήλλαζεν καί δένσας ανταλλάσσει.. 

Ναί· μά δτι έψαύατε τοσοϋτον ήδη χρόνον,
Μ’ εκείνην μόνον δύναμαι νά σας άλλάςω μόνον !

Σείς είσβε τό ένέχυρον τής νέας της καρδίας·
Ύπόσχεσι; σιωπηλή δτι 8ά έλΟη ώρα, 

Νά λάβω και τήν χεΐρά της, τήν χεϊρα τής Μαρίας,
Ώς έχω τήν καρδίαν της καί τήν ψυχήν της τώρα .. . 

Τήν έχω· δέν μέ άπατά γλυκεία πλάνης μέθη· 
Αύτή δέν ψεύδεταιποτέ καί μοίτόύποσχέθη !..

(18 62) ΑΧΙΑΑΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ.
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