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II ΕΝ ΕΤΕΙ 1770 ΠΕΛΟΠΟΝΝΪΙ-
ΣΙΑΚΙΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΙΛΚΟΛΟΥ0Δ ΑΥΤΙΙ3-

ΚΕΦ. ΠΡΩΤΟΝ.

Ο ποια ι τινες ήσαν αί μετά τής Ε.Ι.Ιάόος 
σχέσεις τής Ρωσσίας.

Επειδή ε'.ζ-ττ,ν έξιστόρησιν τή; μεγάλης ταύ
τη; Πελοποννησιακής ή κάλλιον ειπεϊν Ελληνική;
έπαναστάσεω; πολλάκις θά δμιλήσωμεν περί τοϋ 
Ρωσσικοϋ έθνους, καθό λαβόντος σπουδαιότατον 
και ένεργον μέρος εϊς την ύποκίνησιν αυτής, ά- 
ναγκαϊον διά τοΰτο νομίζομεν νά εκθέσωμεν
προεισαγωγικές καΐ ώς οϊόν τε συνοπτικώτεοον 
πότε καΐ πώ; έγνώρισαν οί Ελληνες τού; Ρώσ· 
σους καΐ όποία; ειχον οί τελευταίοι ούτοι προς 
το Ελληνικόν έθνος διαθέσεις.

Η Ρωσσική φυλή, ώς πάσαι τίς οικουμένης αί
φυλαΐ, κατ’ άρχάς ήτο βάρβαρος, άπολίτευτος, 
άγρια καΐ φιλοπόλεμος" νόμον δέν ειχεν άλλον 
παρά τόν νόμον τοϋ ϊσχυροτέρου, βιαζομένη δέ 
ύπό τής δριμότητος τοΰ κλίματος τη; χώρα; αυ
τής κατήρχετο πρό; τά χθαμελότερα επιζητούσα 

χώρας εύκραεστέρας, ουρανόν αΐθριώτερον καΐ γήν 
ζωογονουμένην άπό τήν θερμότητα τών ηλιακών 
άκτίνων. Οθεν δέν πρέπει νά φανή παράξενον άν 
οί οφθαλμοί τών Ρώσσων ήτένιζον άπλείστως 
καΐ άτενίζουσιν ίσως πρός τήν Ανατολήν καί τάς 
ευφόρου; αύτής πεδιάδας, ώς άτενίζει ό κατα- 
ψυχόμενος πρός σπινθηρίζουσαν εστίαν καϊ κα
λώ; ηύτρεπισμένην τράπεζαν. Τοΰτο είναι αλή
θεια άναμφισβήτητος τήν όποίαν ή σειρά τής 
διηγήσεώ; μα; έναργέστατα θά διατρανώση.

Από τοΰ 866 μ. X. χρονολογείται ή πρώτη 
μεταξύ Ελλήνων καϊ Ρώσσων σχέσις έκ τής 
έξής περιστάσεως. Εν έκ τών αιτίων τή; πτώ
σεως τής Βυζαντινής αύτοκρατορία; ύπήρξεν, ώς 
εΐναι γνωστόν, ή μίσθωσις ξενικών λεγεώνων 
πρός ύπεράσπισιν τών πανταχόθεν άπειλουμένων 
όρίων τοϋ κράτους, όρδαΐ βαρβαρικαΐ έκ τοϋ ξί
φους άποζώσαι προσήρχοντο καΐ καταταττόμε- 
ναι ύπό τούς Ελληνικού; αετούς έμάχοντο ύπέρ 
τής ακέραιό τητο; τής αύτοκρατορίας, τήν δποίαν 
κατόπιν έξ ασήμαντου αφορμής έλεηλάτουν, διήρ- 
παζον καΐ, δσάκις έδύναντο, έσφετερίζοντο. Τοι- 
αϋτα επεισόδια παρέχει άφθονα ή Βυζαντινή ιστο
ρία ώ; καΐ πάσα ιστορία παρηκμακότος έθνους.

Επΐ τής βασιλείας Μιχαήλ τοϋ Γ* (866 μ. X.) 
οί Βαράγγοι (ρωσσικον φϋλον) Ασκόλδο; καΐ Λή
ρος έξαρτύσαντες διακόσια; μικράς ναϋς έπορεύ-
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θησαν διά τοΰ Εύξείνου Πόντου καϊ τοΰ Θρακι- 
κοΰ Βοσπόρου είς Κωνσταντινούπολιν ϊνα προσφέ- 
ρωσι, καθά διατείνονται οί ιστορικοί ί’ώσσοι, 
τήν υπηρεσίαν των έπϊ μισθώ είς τόν αύτοκρά- 
τορα* έννοή,σαντε; δμως ταχέως τή,ν αδυναμίαν 
τοΰ Βυζαντινού κράτους καί υπερθρασυνθέντες έκ 
τούτου ήλλαξαν σχέδιόν καϊ αντί έμμισθων συμ
μάχων πολέμιοι γενόμενοι έφθασαν πρό τής Κων
σταντινουπόλεως καί έπολιόοκησαν αύτήν διά 
θαλάσσης.

Αλλ’ έξ άπίντ,ς φοβέρας έγερθείσης τρικυμίας, 
ένώ έπεκράτει άκρα γαλήνη, τά πλοία τών εχθρών 
διεσκορπίσθησαν, κατεσυντρίβησαν, καί τά περι- 
σωθέντα κακώς έχοντα έπέστρεψαν δθεν ήλθον. 
Την άνέλπιστον ταύτην λύτοωσιν ένήργησε κατά 
πρώτον λόγον ή θαυματουργός έσθής τής Θεο- 
μήτορος, την οποίαν διατηρουμέντ,ν έν τώ ναώ 
τών Βλαχερνών ό Πατριάρχης Φώτιος μετά πομ
πής μετακομίσας ένεβάπτισεν έν τή. θαλάσση, καϊ 
κατά δεύτερον τά πολύτιμα δώρα τά υπό τοΰ 
αύτοκράτορος προσενεχθέντα τοϊ; άτιθάσσοις τού- 
τοις πολεμίοις.

Φαίνεται δέ δτι τό θαύμα τής ίεράς έσθήτος 
ένεποίησε μεγάλην έντύπωσιν είς τάς ψυχάς τών 
ειδωλολάτρων ‘Ρώσσων, διότι άπό τοΰ έτους 
εκείνου ιερείς Ελληνες άποσταλέντε; υπό τοΰ με- 
γαλεπηβόλου Πατριάρχου είς Ρωσσίαν διέδω
σαν τά πρώτα σπέρματα τοΰ χριστιανισμού εί? 
τού; λαού; αύτής, οΐτινες έπϊ τοσοϋτον ένεφλέ- 
χθησαν υπό τοΰ πόθου τής πίστεως, λέγει δ αύ 
τός πατριάρχης έν μια τών επιστολών του, ώστε 
και επίσκοπον και ποιμένα έδέχθησαν καί μετά 
πολλής σπουδή; και έπιμελείας τά τών χριστια
νών θρησκεύματα ήσπάσθησαν (I).

Τεσσαράκοντα περίπου έτη βραδύτερου δεύ
τερα επιδρομή κατά τοΰ Βυζαντίου έγένετο υπό 
τοΰ όλέγου κηδεμένο; τοΰ ανηλίκου ήγεμόνος 
τών Ρώσσων ϊγορος. 0 πολεμικώτατο; ούτος 
άνήρ έποφθαλμιών τά πλούτη τής Βυζαντινή; 
αυτοκρατορία; έκίνη,σε πόλεμον κατ’ αυτή; έπί 
τό ληστρικώτερον, και συνάθροισα; στρατόν πο- 
λύν και δισχίλια πλοιάρια έξοπλίσα; έφθασε πρό 
τής Κωνσταντινουπόλεως. 0 δέ τότε αύτοκράτωρ 
τών Ελλήνων Λέων ό σοφός έξ ύψους άναμένων

(Γ Ρωσσ. Ιστορία Καραμζίνου τόμ. 1 σελ. 1 16. Τό

μου Χαρδ; σελ. 23 καί Χρυσαλλίδα τόμ. 2ον σελ. 133. 

Είς μνήμην τοΰ θαύματος έγένετο δ καϊ νΰν ψαλλόμενο; 

ύμνος « τη ύπερμάχω στρατηγω κτλ. » 

βοήθειαν άντϊ πάσης άλλης άμύνη,ς έφραξε μόνον 
τό στόμιον τοΰ λιμένο; δι’ ισχυρά; Ίζλύσεως, έγ- 
καταλείψας είς τοΰ όλέγου τή,ν λεηλασίαν δλα 
τοΰ Βυζαντίου τά προάστεια. Ανήκουστοι ωμό
τητες διεπράχθησαν κατά την περίστασιν ταύ
την υπό τών Ρώσσων και τοιαΰται ώστε ούδ’ ό 
χρονογράφος αυτών Νέστωο δέν τά; άπέκρυψεν* 
άλλά τό περίεργον είναι δτι ό Καραμζϊνος δικαιο
λογεί καϊ τ-ςν ληστρικήν έπιδρομήν τοΰ όλέγου, 
λέγων δτι ούτος « ήθέλησε ν’ απόδειξη δτι ό 
πλούτος τοΰ άνάνδρου άνήκει τώ δυναμένφ ν’ άρ- 
πάση αύτόν » (!) καϊ την θηριωδίαν τοΰ στρα
τού αύτοϋ, καϊ έν τέλει εξάγει τό λογικόν συμπέ
ρασμα δτι οί Ελλη,νες καϊ όχι οί ί’ώσσοι κατά 
την εποχήν έκείνην ήσαν βάρβαροι ·' U)

Εν τούτοι; οί Βυζάντιοι πιεζόμενοι υπό τών 
κακώσεων τοΰ έχθοοΰ συνήψαν συνθή,κα; λίαν αυ
τοί; έπιζημίομς καϊ εξευτελιστικάς, διότι ύπε- 
χρεώθησαν νά δώσωσιν άδράς χρηματικά; άμοι- 
βάς είς δλους τούς στρατιώτας τοΰ όλέγου, νά 
άποζημιώσωσι τάς πόλεις ένθεν έκίνησαν οί σύμ
μαχοι αύτοϋ καϊ νά διατρέφωσιν έπϊ έξ μέν μή
νας πάντας τούς είς Ελλάδα έρχομένους χάριν 
εμπορίας Ρώσσους, διηνεκώς δέ τούς έν Κωνσταν- 
τινουπόλει διατρίβοντα; πρέσβεις τοΰ Τσάρου.

Μετά τόν θάνατον τοΰ όλέγου ό ϊγωρ διετέ” 
λεσεν έν ειρήνη μετά τών Ελλήνων μέχρι τοΰ 
941. Τότε άνευ ούδεμία; αιτίας έξεστράτευσεν 
αίφνης κατ’ αύτών μετά δεκακισχιλίων πλοια
ρίων, χάριν λαφυραγωγίας’ άλλά τό ελληνικόν 
πΰρ καϊ ή ανδρεία τοΰ ναυάρχου Πατρικίου Θεο- 
φάνου; καϊ τοΰ στρατηγού Δομεστίκου ίωάννου ά- 
πήλλαξε μέν τή,ν Κωνσταντινούπολιν τοΰ έπικει- 
μένου κινδύνου, αύτόν δέ καϊ τόν εαυτού στρα
τόν κακώς έχοντα καϊ αίσχρώς άπεδίωξε.

Τό δ έπιόν έτος ό αύτός ούτος ϊγωρ πνέων 
έκδίκησιν έκστρατεύει τό δεύτερον κατά τής Ελ
λάδος μετά πολλώ μείζονος δυνάμεως* άλλ’ ό 
αύτοκράτωρ 'Ρωμανό; προλαβών άπέστειλεν αύτώ 
πρέσβεις μετά πλουσίων δώρων, καϊ ουτω τόν ά" 
νεχαίτισε παρά τάς έκβολάς τοΰ ϊστοου ευρισκό
μενον, κατόπιν δέ τώ 947 καϊ ειρήνην μετ’ αυ
τού διωμολόγησεν.

Εν τώ μεταξύ τούτω ό χριστιανισμός έξη- 
πλούτο όσημέραι έν ίωσσία άνεχομένων αύτόν 
σιωπηλώς τών ηγεμόνων* Ναοί άνςοκοδομοϋντο 
δημοσία, μεγαλοπρεπείς ίεροπραξίαι έτελοϋντο

(1) Καραμζίνου ίστ. Τ. 4. σελ. 129.

προηγουμένως τόν χριστιανισμόν. Τοΰ δέ Βλαδι- 
μίρου συγκατανεύσαντος, ή ήγεμονις Αννα περί
λυπος εως θανάτου διότι ήναγκάζετο είς συζυ
γίαν μεθ’ ήγεμόνος λαών θηριωδών καϊ άγριων 
φημιζομένων (1) μετέβη μετά πολυπληθούς καϊ 
λαμπρά; ακολουθίας είς Χερσώσα ένθα καϊ έτε- 
λέσθη δ γάμος, βαπτισθέντος προηγουμένως τοΰ 
Βλαδιμίρου υπό τοΰ Μητροπολίτου, καϊ συμβα- 
πτισθέντων τη αύτη ή^έρα καϊ τών περί αύτόν 
μεγιστάνων.

0 γάμος ούτος ύπήρξεν ωφέλιμος ού μόνον είς 
τού; Ρώσσους, άλλά καϊ είς τού; Ελληνας, διότι 
εί; εκείνου; μέν διεδόθη καϊ ίσχυροποιήθη ό χρι
στιανισμό; διά τοΰ βαπτισθέντος ήγεμόνος αύ
τών, εί; δέ τόν αύτοκράτορα Βασίλειον έχορη- 
γήθη υπό τοΰ Βλαδιμίρου στρατός δι’ ού καθυ- 
πέταξε τόν αντάρτην Φωκαν* πρός τούτοι; δέ ό 
Ρώσσος ήγεμών εύγνωμονών διά τόν γάμον άπέ" 
δωκεν είς τού; Ελληνας τήν άλωθεϊσαν πόλιν 
Χερσώνα, λαβών έξ αύτής σκεύη μόνον εκκλη
σιών, άλλα τε ιερά κειμήλια καί τινα άγάλματα.

Η εκτοτε επικρατούσα μεταξύ Ρώσσων καϊ 
Ελλήνων φιλία διεόρήχθη τώ 4 043 έξ αιτίας τοΰ 
φόνου επισήμου τίνος ί’ώσσου έν Κωνσταντίνου- 

ι πόλει διαπραχθέντος υπό Ελλη,νος. ό τσάρος ί- 
εροσλάβος ζητήσας διά τούτο ίκανοποίη,σιν άλλά 

; μή λαβών τοιαύτην έξέπεμψε κατά τή; Κων
σταντινουπόλεως τόν υίόν αυτού Βλαδιμίρον μετά

■ πολυαρίθμου στρατού. 0 δέ αύτοκράτωρ Κων-
■ σταντϊνος ό Μονομάχος άνταπέστειλεν εύθέως
■ πρέσβεις καϊ προσεπάθησε ν άναχαιτίση τή,ν 

πρόοδον αύτού, ύποσχεθεϊς τήν τιμωρίαν τών αύ- 
τουργών τοΰ κακουργήματος' άποπεμφθέντων δ- 
μω; ύβριστικώ; τών πρέσβεων υπό τοΰ Βλαδι
μίρου, έφυλάκισε τότε καϊ αύτός πάντας τού; 
έν Κωνσταντινουπόλει παροίκου; Ρώσσους καϊ 
άντεπεξήλθεν αύτοπροσώπως κατά τοΰ έχθροΰ 
μετά ισχυρού στόλου καϊ μεγάλης πεζικής δυνά
μεω;. Τή; εκστρατεία; ταύτης ή έκβασι; ούδό- 
λω; ηύχαρίστησε τούς Ρώσσους, διότι μεγάλην 
παθόντε; ήτταν κατά τε ξηράν καϊ θάλασσαν, καϊ 
άφανισθέντος τοΰ στόλου αύτών κακήν κακώς ω- 
χοντο άπιόντε; είς Κίεβον, κινδυνεύσαντος τόν 
έσχατον κίνδυνον καϊ τοΰ ίδιου αύτών ήγεμόνος* 
χίλιοι δέ περίπου αιχμάλωτοι άπεστάλησαν σι
δηροδέσμιοι εί; Κωνσταντινούπολιν, ένθα έξω- 
ρύχθησαν, λέγει ό Ρώσσος ιστοριογράφος, οίόφ-

παρόντων τών μεγιστάτων, καϊ Sv μόνον έλειπεν · 
όπω; ό χριστιανισμός λάβη τό κύρος του* ή πα- | 
ραδοχή αύτού παρά τών ηγεμόνων.

Τούτο έπραξε πρώτη ή σύζυγος τοΰ ήγεμό- 
νος ϊγορος Ολγα, ήτις μετά τόν θάνατον τοΰ συ
ζύγου τη; προβεβηαυΐα ήδη την ηλικίαν καϊ κα- 
ταπεισθεϊσκ περί τή; άληθεία; τής χριστιανική; 
πίστεως, άπεφάσισε νά βαπτισθή. Ελθοΰσα λοι
πόν εί; Κωνσταντινούπολιν κατηχήθη υπό τοΰ 
Πατριάρχου καϊ βαπτισθεϊσχ μετωνομάσθη Ελέ
νη* έκ δέ τή; κολυμβήθρας άνεδέξατο αύτήν ό 
αυτοκοάτωρ Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, 
δστι; καί περιέγραψεν ίδιοχείρω; τά καθέκαστα 

τής επισήμου ταύτη; τελετής·
0 υιός τή; Ολγας Σοιατοσλάβος ειδωλολάτρη; 

ώ; τόν πατέρα του ϊγορα καϊ φιλόδοξο; ώς ε
κείνον, κατακτήσα; μετά τόν θάνατον τή; μητρός 
αύτοϋ την Βουλγαρίαν έστρεψε τά βλέμματα καϊ 
κατά τή; Ελλάδος* άλλ’ ό τότε αύτοκράτωρ τής 
Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη; ό Τσιμισκής προ- 
νοήσας τη,ν επιβουλήν προσεκάλεσεν αύτόν δυνά

μει τών παλαιών συνθηκών νά έκκενώση τη,ν 
Βουλγαρίαν, τοΰ δέ Σβιατοσλάβου άποκριθέντο; 
δτι δέ/ θά αποιιαχρυτθϊί ά.τό rijr εύθαίμονα 
ταύτην γών,αν άνευ πλουσιωτάτη; άνταμοιβήςι 
άλλ’ ότι μάλιστα θά έκδιώξη τού; Ελληνα; άπό 
τή; Κωνσταντινουπόλεως εϊ; Ασίαν, 5 Τσιμισκή; 
παρεσκευάσθη καϊ αύτός εϊ; πόλεμον. Μετά πολ
λά; δέ και αιματηρά; μάχας ό Σβιατσολάβος κα- 
τανικηθεϊς υπό τού Ελληνας αύτοκράτορος ή" 
ναγκάσθη νά συνομολογήση συνθήκην άποστε- 
ρήσασαν αύτόν πολλών παλαιών προνομίων.

Από τή; έποχής ταύτης οί ί’ώσσοι ηγεμόνες 
συνειδότε; δτι διά τών οπλών καϊ τής βίας μόνης 
δέν έπετύγχανον τη,ν κατάκτησιν τής Ελλάδος, 
προσεπάθησαν ν' άποκτή,σωσι δικαιώματα έπϊ τοΰ 
Βυζαντινού θρόνου καϊ διά τής επιμιξίας. Οθεν 
ό διάδοχο; τού Σβιατοσλάβου Βλαδιμίρος αφού 
διά τής άδελφοκτονίας έσφετερίσθη ολόκληρον 
τήν βασιλείαν, έξεστράτευσεν αίφνιδίως καϊ κατά 
τή; Χερσώνος* γενόμενο; δέ αύτής κύριος διά 
προδοσίας καϊ ώ; έκ τούτου έπϊ πλέον θρασυνθεϊς, 
έζή.τησε διά πρέσβεων εί; γάμον τήν αδελφήν 

τών αύτοκρατόρων Βασιλείου καϊ Κωνσταντίνου, 
τήν βασιλόπαιδα Ανναν, έπαπειλών δτι έν πε- 
ριπτώσει άονήσεω; θά προσβάλη ααι την Κων
σταντινούπολή. Εκείνοι δέ βιαζόμενοι υπό τή; 
περιστάσεως άπεκρίθησαν αύτώ δτι προθύμως 
στέρξ ουσιν είς την πρότασίν του άν παραδεχθη
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θαλμοΐ αύτών κατά διαταγήν τοΰ αύτοκράτορος.
Το μάθημα ήτο διδακτικώτατον καΐ συνέτισε, 

φαίνεται, τούς Ρώσσου; διότι ό αύτδς ιστοριογρά
φος προσθέτει κατωτέρω ότι « ό πόλεμο; ούτος 
ήτο ό τελευταίος τοΰ ήμετέρων προγόνων κατά 
τής Ελλάδος, διότι ·η Ρωσσία ταλαιπωρηθεϊσα 
ύπο εμφυλίων πολέμων άπώλεσε τό τε κράτος καΐ 
τδ μεγαλεϊον αυτής' άλλως δμως έξεπληροΰτο 
ϊσως παλαιά τις προφητεία γεγραμμένη, άγνω
στον υπδ τίνος, κατά τδν 1 ή ΙΑ αιώνα κάτω
θεν τοΰ άνδριάντος τοΰ Βελλεροφόντου ίστα- 
μένου έν μέσω τής έν Κωνσταντινουπόλει Ταυρί- 
κής πλατείας » (I).

Η περί ής ό λόγος προφητεία έλεγεν οτι οί 
'Ρώσσοι ΐΐμε.Ι.Ιον πορθήσαι την πρωτεύουσαν 
της Ανατολικής αυτοκρατορίας (2)' ύπήρχεν άρα 
άνωθεν καΐ έξ άρχή; ή ιδέα τής κατακτήσεως 
έγκεχαραγμένη είς τάς ψυχά; τών Ρώσσων, ώς 
τοΰτο γίνεται δήλον καΐ έξ άλλων πολλών προ
φητειών έπιτηδείω; διαδοθεισών έν ανατολή έν 
αίς τδ ξανθόν γένος φαίνεται προωρισμένον νά 
καθέξ-ij τδν παλαιόν θρόνον τών Καισσάοων.

Οταν άναλογισθώμεν δτι κατά τού; χρόνους 
έκείνου; ή Ρωσσία, πτωχή καΐ άπολιτευτο; ουσα 
έβλεπε καθ’ έκάστην μέ βλέμμα άπληστον καί 
άρπακτκδν τήν μεγαλοπρέπειαν κα1. τδν πλοϋτον 
τής Βυζαντινή; αύτοκρατορίας, τότε δέν Οά φανή 
παράξενος ή σφοδρά επιθυμία τήν όποίαν οί λαοί 
αύτής ήσθάνθησαν ϊνα άποκτήσωσιν ο,τι δέν εί- 
χον. Βλέπομεν τωόντι δτι οί Ρώσσοι τά πάντα 
έλάμβανον έκ τών Ελλήνων, όπως άλλοτε καΐ οί 
Ρωμαίοι, καΐ μετέπειτα ή Δύσις ολόκληρος, πολι
τισμόν, δηλαδή, βιομηχανίαν, έκπαίδευσιν, θρη
σκείαν, προσέτι δέ καΐ αρχιερείς. Είρήσθω δ’ έν 
παρόδιο, δτι Ελληνες ψάλται έλθόντε; εί; Ρωσ- 
σίαν περί τά μέσα τοΰ ενδεκάτου αίώνος έδί- 
δαξαν είς τδν Ρωσσικον κλήρον τήν έκκλησια- 
στικήν μουσικήν, καΐ ζωγράφους Ελληνα; προσε
κάλεσεν ό ίεροσλάβο; πρδς διακόσμησαν τών 
Ρωσσικών ναών.

(I) *11 λέςι; Τσάρο; δεν είναι επιτομή τη; λατινική; 

Καϊσαρ (λέγει δ Καραμζ. έν τ. 6. σελ. 328) άλλ’ 

αρχαία ανατολική λέςι; δοΟεΐσα παρά τών 'Ρώσσων το πρώ

τον πρδ; τού; αΰτοκράτορα; τή; Ανατολή'-, ιίτα ίέ πρδ; 

τού; Χάνα; τών Τατάρων. Σημαίνει δέ 11 ερσιστή 0 ρ ό

νον, ήτοι ύπερτάτην άρχήν κτλ.

Αείποτε οί μητροπολϊται τή; Ρωσσία; προε* 
χειρίζοντο υπό τών τής Κωνσταντινουπόλεως Πα
τριάρχων καΐ ήσαν Ελληνες τδ γένος ώς έπΐ τδ 
πλείστον, σπανιότατα δέ έγένετο παράβασις τοΰ 
έθους τούτου. 0 ίεροσλάβο; πρώτο; έχειροτόνησε 
παρά τά καθιερωμένα μητροπολίτην άνευ τής

(1) Ό άνδριάς οδτος άνελύΟη ύπδ τών λατίνων κατά 

τήν δπ ’ αύτών άλωσιν τή; Κωνσταντινουπόλεως.

(2) Καραμζ. ίστ. Τομ. 2 σελ. 31.

συμπράξεως τοΰ Πατριάρχου, άλλά γούτο έπρο- 
ξένησε μεγάλα σκάνδαλα, ώστε οί υίοΐ αύτοΰ ά- 
ναγασθέντε; άπέδωκαν τώ πατριάρχη τδ δικαίω
μα τοΰ άναγορευειν τδν τοΰ Κιέβου μητροπολί
την. Εκτοτε δέ ή Ρωσσική έκκλησία διετέλεσεν 
έςαρτωμήη άπδ τοΰ Πατριαρχείου τής Κωνσταν
τινουπόλεως, κατέχουσα τήν εβδομηκοστήν τά
ξιν έν τώ καταλόγω τών υποτελών αύτώ επισκο
πών. Εκ τών Ελλήνων τό γένος μητροπολιτών 
τούτων πολλοί κατέλιπον μνήμην αοίδιμον διά 
τά; χριστιανικά; άρετάς καΐ τήν παιδείαν αύτών. 
Εί; τούτων είναι καΐ ό έν έτει 1093 έπΐ Βσεβο- 
λόδου άκμάσας Μητροπολίτη; Ιωάννης, Ελλην τδ 
γένος καΐ κληθείς παρά τών συγχρόνων χρονο
γράφων προφήτη; του Χριστού. «Ούδέποτ’ εσχο- 
μεν, λέγει ένθουσιών ό Νέστωρ, ούδ’ έ'ξομεν άλλον 
τοιοϋτον. » Σώζεται δέ αύτοΰ σύγγραμμα καλού- 
μενον κανών εκκλησιαστικός.

Μετά τινα έτη δηλαδή περί τδ 1116 Βλαδι- 
μίρος ό Μονομάχο; γαυριών έπΐ ταϊ; νίκαι; αύ
τοΰ καΐ άναπολών τδ περί κατακτήσεως τή; Κων
σταντινουπόλεως πατροπαράδοτον καΐ γλυκύ ο
νειροπόλημα έπεμψε τδν Μστισλάβον κατά τή; 
Αδριανουπόλεω; μετά πολυαρίθμου στρατοϋ. 0 
δέ αύτοκράτωρ ’Αλέξιος ό Κομνηνδ; έκπλαγεΐς 
έπΐ τώ πράγματι, καί έπιθυμών νά άποφύγη τδν 
πόλεμον άνταπέστειλεν εί; Κίεβον τδν Μητρο
πολίτην Εφέσου Νεόφυτον μετά πολυτίμων δώ
ρων, έν οί; ύπήρχε σταυρό; έκ τοϋ Τιμίου Ξύ
λου, τδ στέμμα, ή χρυσή άλυσο; καΐ τδ περι- 
λαίμιον Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου τοϋ έκ 
μητρός πάππου τού Βλαδιμίρου. 0 μητροπολίτη; 
λοιπόν πορευθεΐ; εί; Κίεβον καί έλθών είς λόγους 
μετά τού ήγευ,όνο; κατέπεισεν αύτδν μετά πολλά 
εί; τήρησιν τή; ειρήνη; καΐ ταύτοχρόνως έπιθεΐς 
έπί τής κεφαλή; αύτοΰ τδ δωρηθέν αϋτοκρατο- 
κδν στέμμα άνηγόρευσεν αύτόν τότε πρώτον Τσά
ρον (I) τή; Ρωσσίας μετά μεγάλης πομπής έν τώ 
μητροπολιτικώ ναώ τοΰ Κιέβου.

12; πρδς τά θρησκευτικά οί Ρώσσοι όμολογου- 
μένως έτήρησαν αδιάσειστου πίστιν πρδ; τήν 
έοθόδοξον ανατολικήν έκκλησίαν, καΐ έν ήμέραις 
πονηραϊ; μεγάλως αύτήν υπηρέτησαν, παρασχόν-

τες καταφύγιον εις πολλούς κληρικού; καθώς καΐ 
λαϊκούς Ελληνας. Σημειωτέου δέ ότι ή δυτική 
προπαγάνδα δέν ήμέλησεν εύθύς έξ άρχή; ούδε- 

νδ; μέσου, άλλ’ έπροσπάθει πάντοτε καΐ παντοί- 
οις τρόποι; ίνα προσέλκυση καΐ υπόταξη είς έ
αυτήν τήν Ρωσσικήν έκκλησίαν. Αλωθείσης μά
λιστα τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Λατί
νων, καί άναγορευθέντος Λατίνου Πατριάρχου, ό 
Πάπας ’ΐννοκέντιος ό Γ” νομίσας εύθετον τόν και
ρόν άπέστειλε πρεσβευτήν εί; Ρωσσ αν τδν Καρ
δινάλιον Βιτάλην, ϊνα πείση τούς Ρώσσου; νά ε·- 
σέλθωσι καΐ αύτοΐ εί; τήν Π αττικήν μάνδραν 
εύαγγελίζων ότι η Ρωμαϊκή έκκλησία είναι ή κι
βωτό; τή; σωτηρία;, ής άνευ ούκ ίστι σωθήναι 
Αλλ’ ή πατρική αυτή νουθεσία δέν έτυχεν άκροά- 
σεως, διότι ή όωσσική έκκλησία διέμεινεν, ώς προ- 
είπομεν, πιστώ; συνδεδεμένη μετά τή; ελληνική;, 
καΐ οί Ρώσσοι μητροπολϊτα·. μετά τήν ύπδ τών 
Λατίνων άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως προε- 
χειρίζοντο έν τή προσωρινή πρωτευούση τής ελ
ληνική; αύτοκρατορία;, τή Νίκαια.

Όμολογητέον όμως ότι τής τοιαύτη; καΐ το- 
σαύτη; έπΐ τής ρωσσική; έκκλησίας έπιέροή; των 
κατεχράσθησαν ένίοτε οί Ελληνες Πατριάρχαι. 
Ούτως έπΐ Ιωάννου τοΰ Κατακουζηνοΰ ί Πατριάρ
χης Φιλόθεο; προεχείρισε, μέγα προξένησα; σκάν- 
δαλον, δύο ταύτοχρόνω; μητροπολϊτα; τή; Ρωσ
σία; τόν άγιον Αλέξιον καΐ τόν Ρωμανόν, έξ ού 
έγεννήθη ού σμικρά σύγχυσι;, μή γινωσκόντων τών 
Ρώσσων πότερον αναγνώρισα: νόμιμον μητροπο
λίτην, έωσοΰ μεταβάντος τοΰ Αλεξίου είς Κων
σταντινούπολή πρδ; διαφώτισιν τοΰ ζητήματος, | 

ό Φιλόθεος ίνα συμβιβάση τού; δύο αντιπάλους 
ιεράρχας άνηγόρευσε τόν μέν Αλέξιον μητροπολί
την Κιέβου καΐ Βλαδαμίρου, τόν δέ Ρωμανόν Λι
θουανία; καΐ Βολυνία; (I).

(“Επεται ή συνέχεια.)

Θ. Ν. Φ.

H ΑΡΓΥΙ’Α ΦΙΑΑΙΣ. (2)

111.
Αύο άνθρωποι άπο.Ιέσαντες τό λογικόν των.

Κατ’ αύτήν σχεδόν τήν στιγμήν καΐ ένώ αί 
δυνάιζεις τοΰ σώματο; τοΰ όκταβίου έξηντλοϋντο

(1) Αΰτόΰι, τομ. 4 σελ. 278·

1.2) Συνέχεια άπδ φυλλαδίου 78.

έπαισθητώς, οί θάμνοι διεχωρίσθησαν καΐ νέον τι 

πρόσωπον έφάνη.
Διευθυνθη κατ’ εύθε’.αν είς τήν δρΰν, καί είς 

τήν θέαν τοΰ όκταβίου έξέβαλε τήν απλήν αύ
τήν φωνήν « 12! » μέ τήν καθαρωτέραν Αγγλι
κήν προφοράν' μετά ταΰτα έκβάλλων έκ τοΰ 
θηλακίου του κυνηγετικόν τι έγχειρίδιόν, έκοψεν 
ήσύχω; τόν λαιμοδέτην δστι; έπνιγε τόν κόμην 
δέ Σουβ ράν, καΐ τό σώμα τοΰ κρεμαμένου έπε

σε βαρέως κατά -γής.
Χωρίς ν’ άνησυχήση περισσότερον δ άγνωστος 

έξέβαλε τόν πίλον αύτοΰ καΐ τδν έκρέμασεν έπί 
τινο; κλάδου, έξέβαλε τά χειρόκτιά του καΐ ήνοι- 
ξε μικρόν τι δέμα τδ όποϊον έκράτει είς τήν 

χεϊρά του.
Εν τώ διαστήματι τούτςο δ όκτάβιος συνήο- 

χετο ολίγον κατ ολίγον’ ήγέρθη ολίγον καΐ πε
ριέφερε πέριξ του έκπεπληγμένα βλέμματα·

— Εξ ωραι καΐ δέκα λεπτά ! άνέκραξε κυτ- 
τάζων τδ ώρολόγιον του, καΐ άκόμη εύρίσκομαι 
είς τούτον τόν κόσμον ! ίδού πρώτη φορά καθ 
ήν μία τών θελήσεών μου, άργοπορεϊ. Α! δ κλά
δο; έσπασε .... τδ έστοιχιμάτιζον !

Αλλ’ ϊδών τόν κλάδον άνέπαφον καΐ άκόμη δε- 
δεμένον έπ’ αύτοΰ τεμάχιόν τι τοΰ λαιμοδέτου 
του κυματίζον, έστράφη καΐ παρετήρησε τόν 
νεοελθόντα οστις έφαίνετο ένασχολούμενο; είς έρ- 

: γασίαν τινα διά τών χειρών.
ό όκτάβιος ήγέρθη καΐ διευθύνθη πρδς αύτόν. 

0 άγνωστος, δστι; ήτο τεσοαρακοντούτης περί
που, υψηλό; καΐ λιγνός, μέ ψυχράν καΐ άξ'.οπρεπή 
φυσιογνωμίαν, έκαμε σημεϊόν τι ανυπομονησίας.

— Διάβολε! Δέν είσθε αποθαμένος, ήρώτησε 
τδν όκτάβιον;

— Φαίνεται! εΐπεν ό κόμης, καΐ μέ βλέπετε 
πλέον έκπεπληγμένον άπδ σάς.

•— Τόσω χειρότερα, εΐπεν ό Αγγλος καΐ άπο- 
φασίσα; νά δώση πέρας είς τήν συνομιλίαν έχαι- 
ρέτησε τον Οκτάβιον καΐ άπεσύρθη βήματά τινα. 
Αλλ’ ό όκτάβιος ητον συγχρόνως «οργισμένος, 
καΐ έκπεπληγμένος, «οργισμένο; διότι έμελλε ν’ άο- 

χίση έκ νέου ύπόθεσιν τετελειωμένην’ έκπεπληγ
μένος ύπδ τοΰ παραδόξου τούτου καΐ πρδ πάν
των ύπδ τής άκατανοήτου έργασίας τήν όποίαν 
τόν έβλεπε πράττοντα.

Τόν ήκολούθησε λοιπόν, καΐ τοΰ είπε, διά τό

νου όπωσοΰν οργίλου.
— Δύναμαι, κύριε, νά μάθω τό αίτιον τή; 

βαρβάρου λύπη; τήν όποίαν έδοκιμάσατε ;



ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. 151
<50 ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.

— Ποίάς λύπης;
— Είπατε « τόσον χειρότερα ! » παρατηρή- 

σαντες ότι δέν ήμην έντελώς νεκρός.
— Κύριε, αν ήσθε νεκρός ή ζών τοϋτο μοι 

είναι έντελώς άδιάφερον' εϊπον « τόσον χειρό
τερα ! » διότι, άν θέλετε νά σας τό όμολογήσω, 
ή παρουσία σας . . . · μ’ ένοχλεΐ.

— Νόστιμος είσθε ! άλλ’ ή ίδική σας μ’ ενο

χλεί ετι περισσότερον.
— Εχω άνάγκην νά μείνω μόνος .... έξη- 

κολούθησεν ό Αγγλος.
— Διά νά κρεμασθήτε ;
— Ποϋ τό ήξεύρετε ;
— Διάβολε ! τό ύποθέτω βλέπων τό άντικεί- 

μενον τό όποιον κρατείτε και τό όποιον μοι φαί
νεται σχοινίον κωδωνίσκου..........

— Αύτό είναι. Επειτα ;
·— Επειτα, επειδή σχηματίζετε θηλειάν. . . . 

διότι αύτή είναι θηλεισ, τό γνωρίζω..........
— Κύριε, τόν διέκοψεν ό άγνωστος, σάς πα

ρατηρώ ότι άναμιγνύεσθε εις πράγματα τά όποϊα 
δέν σάς αποβλέπουν.

— Μέ συγχωρεϊτε, εϊπεν ό όκτάβιος. Δέν ήλ- 
Οον έγώ νά σας εύρω, σείς ήλθετε καί μέ ανη
συχήσατε'

— Τί εννοείτε μέ τήν λέξιν, ανησυχήσατε ;
—- Τί εννοώ ’. ποιος λοιπόν μ’ έξεκρέμααεν άπό 

έκεϊ επάνω, σάς παρακαλώ, άν όχι σεις
—Αναμφιβόλως έγώ, άλλά σάς ένόμιζον νεκρόν.
— Αφοϋ λοιπόν μ ένομίζατε νεκρόν, διατί 

μ έξεκρεμάσατε;
— Διότι κατείχετε τό δένδρον μου.
— Πώς ; τό δένδρον σας ;
— Μάλιστα ! τό δένδρον μου. Πρό’δκτώ ήμε

ρων τό εΰρον' και τό έσημάδευσα' ’ΐδού παρα
τηρήσατε-

— Τί ! τήν ημερομηνίαν αυτήν' «30 Μαίου 
4 846 ; »

— Εγώ τήν έχάραξα.
— Λοιπόν εϊχετε έκλέξει τήν δρϋν αύτήν διά... 

. . . 0 Αγγλος έκίνησε τήν κεφαλήν άπδ τά άνω 
πρός τά κάτω.

— Αλλά, διάβολε ! ανέκραξεν ό όκτάβιος, εί
ναι καί άλλαι δρΰς ένταϋθα' ήδύνασθε νά έκλέ- 
ζητε μίαν άλλην καί νά μ’ άφήσητε ήσυχον έκεϊ 
όπου ήμην.

— Κύριε, εϊπεν ό νησιώτης μέ μέγα φλέγμα, 
αύτό τό δένδρον έξέλεξα καί ούχί άλλο. Οταν 

δέ κάμνω μίαν άπόφασιν είναι αδύνατον ανθρώ
πινη δύναμις νά μ άποτρέψη αύτής.

— Parbleu ! Τό αυτό συμβαίνει, κύριε, καί 
είς έμέ" είχα δμόσει νά άποθάνω είς τάς έξ ακρι
βώς' έξ αιτίας σας έν τούτοις ιδού καθυστέρησα 
ήμίσειαν ώραν.

— Πολύ μέ κακοφαίνεται, κύριε, και σάς πα
ρακαλώ νά πιστευσητε τήν ειλικρινή μου λύ
πην .... Αλλά, μέ συγχωρεϊτε είς ποϊον έχω 
τήν τιμήν νά ομιλώ ;

— Ονομάζομαι, κύριε, κόμης όκτάβιος δέ 
Σουβράν.

0 Αγγλος έχαιρέτησε μετ’ εύγενείας.
— Καί έγώ, εϊπεν, Ονομάζομαι Λόρδος Βεϋ- 

μοόθ. Εν έλλείψει τρίτου διά νά συστήση τόν 
μέν πρός τόν δέ εϊμεθα ήναγκασμένοι ήμεϊς αυ
τοί νά έκπληρώσωμεν τήν απαραίτητον αύτήν 
έθιμοταξίαν.

Ο Οκτάβιος έχαιρέτησε και αύτός.
— Κύριε κόμη, έζηκολούθησεν ό Αγγλος, δέ- 

νων τό σχοινίον τοϋ κωδωνίσκου είς τόν κλάδον, 
δέν δύνασθε νά φαντασθήτε πόσον είμαι εύτυχής 
διότι σάς έγνώρισα.

— Πώς, εϊπεν ό όκτάβιος, έπιμένετε ακόμη 
νά Οέλητε νά κρεμασθήτε είς τοϋτο τό δένδρον ;

— Εΐς τό δένδρον μου, μάλιστα κύριε.
— Τότε^συγχωρήσατέ μοι νά σάς κάμω μίαν 

πρότασιν.
— όρίστε'
— Κόπτοντές μοι τόν λαιμοδέτην μου, μ’ έ- 

στερήσατε τοϋ μόνου μέσου τής αγχόνης' ιδού 
λοιπόν τί μέλλει νά γείνη τώρα..........

— Ας ίδωμεν
— Θά μοι δανείσητε τό σχοινίον τοϋ κωδω

νίσκου σας, καί Οά κρεμασθώ πρώτος' έμοϋ δέ 
άπαγχονισθέντος, έπαναλαμβάνετε τό δένδρον 
σας καί τό σχοινίον σας, καί μέ μιμεϊσθε, έάν 
σάς αρέση.

0 Αγγλος έσκέφθη έπί τινας στιγμάς.
— Αδύνατον, εϊπεν.
— ’λ ποποιεϊσθε ;

— Παρατηρήσατε, κύριε, δτι τοϋτο είναι τε- 
μάχιον άπό σχοινίον κωδωνίσκου καί είναι σω
στόν δι ένα μόνον άτομ.ον .... έάν τό κόψω 
διά νά σάς κρεμάσω, δέν δύναται πλέον νά μοί 
χρησιμεύση...........

— Τότε λοιπόν τί θά κάμω έγώ ; εϊπεν ό Ο
κτάβιος άπηλπισμένος.

— Επιστρέψατε είς τήν οικίαν σας, καί ανα
βάλετε τήν πράξιν δι αυριον.

— ’Αλλά, κύριε, δέν έχω πλέον οικίαν .... ί
— ό άγγλος έφάνη συγκινούμενος.
— Εάν Οέλητε νά κάμητε χρήσιν τοϋ κυνηγέ- ι 

τικοϋ τούτου μαχαιριού. 1
— Εύχαριστώ, έπιμένω ούσιωδώς είς τήν άγ- ι 

χόνην.
— Παράδοξον !
— Καί σεϊς είς αύτήν έπιμένετε ! 1

— Είς έμέ διαφέρει πολύ’ είμαι Αγγλος καί 
ό απαγχονισμός είναι έθνική αύτοχειρία.... άλ
λά σεις Γάλλος, εύγενής, νά έκλέξητε ΐσ’α ισία. 
ενα θάνατον Οεωρούμενον άλλοτε ώ; άτιμον, τήν 
κρεμάλαν τέλος, ποινήν άγενοϋς, θάνατον χυ- 
δαϊον..........

— Ηζεύρω, μυλόρδε, δτι ένεκα τούτου θ άνα- 
σκιρτήσουν οί πρόγονοί μου άπό τοϋ βάθους τοϋ 
τάφου των έκ προλήψεων, άλλά τί διάβολον * . . . 
έχω καί έγώ προλήψεις. Εχω αδυναμίαν είς τήν 
μορφήν μου, καί δέν θέλω ποσώς νά γίνω δύσ
μορφος μέχρις Αποστροφής δι ενός πιστολιού, 
δπερ, άλλως τε, δύναται πολύ καλά νά μή μέ 
φονεύση έν τζ> άμα.

— ’Αλλ’ είναι τόσα άλλα μέσα ....
— Νομίζετε δτι δέν τά έμελέτησα δλα ; τό 

δηλη τήριον, μέσον βραδύ, δυσάρεστον, τό όποιον j 
παγόνει τό δέρμα καί προξενεί τρομερούς κολι
κόπονους. II Ασφυξία ; θάνατος γελοϊος, καταφύ 
γιον τών ραπτριών. Ί ό ξίφος ; βυθίζεται τις εΐς 
τό αίμα, είναι πράγμα ακάθαρτον .... καί έπο 
μένως ή τραγςοδία παοήκμασε !

0 Λόρδος Βεϋμούθ ήκουε κάμνων άπειρα ση
μεία επιδοκιμασίας.

— Είμαι άριστος κολυμβητής, έξηκολούθησεν 
δ κόμη:, διά νά δοκιμάσω νά πνιγώ' άλλως τε 
τό ύδωρ τοϋ Σηκουάνα είναι πολύ κίτρινου, τά 
πλευρά τοϋ Saint-Cloud τόσον λερά ! ή Mor
gue (1) τόσον Απεχθής ! . . . Τό νά κρημνισθώ 
δέ άπό τέταρτόν τι πάτωμα οικίας, ή άπό τδ 
ύψος τής στήλης Vand0me, έννοεϊτε δτι ούτε 
τό φαντάζομαι' τά κατασυντριβόμενα ουτω πως 
μέλη, δ άμορφος αύτός σωρός τών κρεάτων καί 
τών αίματωμένων κοκκάλων, τά όποια σηκόνου- 
σιν ένίοτε έτι έκπνέοντα, δλα ταϋτα είναι εϊκών 
έμπνέουσα αποστροφήν καί σπαράττουσα τήν 
καρδίαν.

(1) Οίκημα ένθα έκτίβενται πρδς αναγνώριση/ τά σώ
ματα τών πνιγομένων.

— Είναι Αληθές, εϊπεν ό λόρδος Βεϋμούθ. Εν 
τούτοις παρ’ ήμϊν, δ στραγγαλισμός δέν έχει τι 
έλκυστικώ τερον.

— Τδ πιστεύω, εϊπεν ό όκτάβιος, άφότου τδ 
έδοκίμασα' άλλ’ δ κύριος Janin...........άνεγνώ-
σατε « τόκ 0ardrra tiror ; » τοϋ Κ. Janin, 
μυλόρδε;

— Τή άληθεία, όχι.
— 0 κ. Janin βεβαιόνει δτι τδ άνθος τής

εύτυχίας έπί τής γής είναι νά κρεμασθή τις έκ 
τοϋ λαιμοϋ μέχρις ού ό θάνατος έπέλθει............
ίίθελον νά δοκιμάσω τήν υπερτάτην αύτήν ευχά
ριστη σι ν..........

— Καί ή γνώμη σας ;
— II γνώμη μου είναι οτι δέν περιέχει με

γάλην Αλήθειαν ή δοξασία τοϋ Κ. Janin. ’Αλλ’ 
έν τούτοις έπιμένω είς τήν Αγχόνην.

— Καί έγώ, εϊπεν ό Αγγλος. Λυπούμαι δέ πο
λύ μή δυνάμενος νά σάς φανώ χρήσιμος.

0 όκτάβιος έγένετο κατηφής.
— Δέχθητε προθύμως τούς προσκυνισμούς μου, 

εϊπεν δ νησιώτης.
Καί έπέρασε τδ σχοινίον τοϋ κωδωνίσκου περί 

τδν λαιμόν του. ό θυμός τοΰ Οκταβίου έφθασεν 
είς τδ έπακρον.

— έπτά ώραι παρά τέταρτον, Ανέκραξε κτυ- 
πών τδν πόδα του μετ’ ύργής, καί άκόμη δέν 
έλαβε τέλος ! ’Εξ άποφάσβως, κύριε, θέλω νά 
τελειώσω πρώτος.

0 Αγγλος δστις ήτο ήδη ήμικρεμασμένος, έξέ- 
βαλε τήν κεφαλήν του έκ τοΰ σχοινιού καί παρε- 
τήρησε τδν κόμητα δέ Σουβράν διά περιφρονη
τικού βλέμματος.

— Θέλετε ; . . .. τί σημαίνει;
— Σημαίνει δτι σείς θ’ άποθάνετε μετ’ έμέ.
— Σκοπεύετε νά μ’ έμποδισητε νά κρεμασθώ ;
— Μάλιστα.
— Πολύ έπιθυμώ νά τδ ϊδω.
■— Θά τδ ίδήτε καί μή άμφιβάλητε'
’Αντί άπαντήσεως ό Αγγλος έγέλασεν, έπέρα- 

σεν έκ νέου τό σχοινίον είς τδν λαιμόν του, καί
’ μετά έν λεπτόν τδ σώμά του έταλαντεύετο είς 

τδν άέρα.
’Αλλ’ έν τώ άμα ό όκτάβιος έλαβε τδ μαχαι

ριδίου τδ όποιον εκειτο έπί τής χλόης καί δι’ ένδς 
πηδήματος άνέβη είς τδ δένδρον, έκοψε τδ σχοι
νίον τοϋ κωδωνίσκου καί δ κρεμασμένος έπεσε 
καθέτως κίτρινος, ώργισμένος και ήμιαπηγχονι- 
σμένος.
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Εβηξβν, έπτυσε, έξέσφιγξε τήν θν.λειάν του και 
διευθύνθη κατ’ ευθείαν πρδς τδν κόμητα.

— Κύριε, είπε τραυλίζων έξ δργής, εισθε α
χρείος !...

— Μπά ! άνέκραξεν δ όκτάβιος, μονομαχίαν 
θέλετε .' αύτδ έγώ ποτέ δέν τδ έπερίμενα.

Αυθάδης ! έξηκολούθησεν δ άγγλος, δστις δέν 

ήκουε τίποτε.
— ’Αρκεί! εϊπεν δ κόμης δέ Σουβράν, θά μοί 

δώσητε λόγον τών δύο τούτων βαναυσολογιών ;
— Την κατάραν τοϋ θεοϋ νά έχω άν δέν σας 

Ικανοποιήσω παρευθύς! άνέκραξεν δ νησιώτης.
Καί λαβών τά πιστόλια του προσέφερε τδ έν 

είς τδν ’Οκτάβιον, καί ήτοίμασε τδ ίδικόν του.
— Καλά, εϊπεν δ Οκτάβιος, άλλ’ άς άπλο- 

ποιήσωμεν τά πράγματα. Νά τραβήξωμεν έκ τοϋ 
πλησίον και συγχρόνως.. . .

— Ας είναι!
— Κατ’ αύτδν τδν τρόπον, έψιθύρισεν ό κό

μης τδ πρόσωπον τοϋ οποίου έφαιδρύνθη πάλιν, 
εϊναι άδύνατον νά διαφυγή τις. Τώρα, κύριε, άς 
λησμονήσωμεν τήν διένεξίν μας αύτήν’ μέλλομεν 
ν’ άποθάνωμεν’ λάβετε τήν χεϊρά μου. 0 Αγγλος 
είς τήν έκτακτον αύτήν στιγμήν εϊχεν έπαναλά- 
βει τδ φλέγμα του.

— Εχετε δίκαιον, εϊπεν. £Ο θάνατος μας κα
θιστά άδελφούς. Καί έτεινε τήν χεϊρά του πρδς 
τδν κόμητα δέ Σουβράν δστις τήν έσφιγξεν εγ
κάρδιάς.

— Θά μετρήσω τρις, εϊπεν ό Οκτάβιος, καί 
είς τδν άοιθμδν τρία θά τραβήξωμεν άμφότεροί 
ταυτοχρόνως.

‘θ λόρδος Βεϋμουθ έκαμ.εν έπιδοκιμαστικδν 
σημεϊον, καί έκαστος αύτών έστήριξε τήν κάνην 
τοϋ πιστολιού του είς τήν καρδίαν τοϋ άντιπά- 
λου του.

— Εν ! εϊπεν δ ’Οκτάβιος μειδιώ?.
— Μά τήν πίστιν μου !, εϊπεν δ Αγγλος εϊ- 

σθε γενναίος άνθρωπος καί πολύ λυπούμαι διότι 
δέν σάς έγνώρισα πρότερον.

— Δύο ! εϊπεν δ κόμης.
’Αμφότεροι άντήλλαξαν βλέμμα τι φιλίας. ‘Ο

λόκληρος κόσμος αναμνήσεων, ολόκληρος ωκεα
νός ιδεών περιέτρεξεν ώς άστραπή είς τάς δύο 
έκείνας ψυχάς ετοίμους ν’ άπλώσωσι τά πτερά των-

— Τρία !
’Αφήκαν ταύτοχρόνως τδ ελατήριο?.

IV.
Περί ό.ΙοκΛήρου τίνος εΐκόνος.

Οι λύκοι έπεσαν μετά ξηρού τίνος κρότου, τά 

καψύλια έξέλαμψαν, άλλ’ ούδείς κρότος ήκούσθη.
— Τί αστεϊσμός εϊν αύτός; είπεν ί όκτάβιος 

παρατηρώ? αύστηρώς τδν αντίπαλόν του.
'θ Αγγλος ήτον έκπεπληγμένος.
— Σάς βεβαιώ έν τιμή, εϊπεν, δτι έγώ δ ίδιος 

σήμερον τδ πρωί έγέμισα τά πιστόλια ταύτα ... 
Εν τή άπουσία μου είσήλθε τις βεβαίως είς τδ 
δωμάτιόν μου. · . . υπηρέτης άναμφιβόλως .. ..

'θ όκτάβιος έρριψε τδ δπλον μετ’ οργής-
Σπάνιον εϊναι ή άποτοχούσα απόπειρα νά μή 

ίατρεύη τήν μανίαν τής μονομαχίας' έκτος τοΰ 
γελοίου, έκεϊνο τδ οποίον δ κόμης δέν έτόλμα νά 
δμολογήση ήτον δτι ή θέλησίς του ήρχισε νά χα- 
λαροϋται' μετά τάς δύο ταύτας απόπειρας τού 
θανάτου έξήντλησε μέγα μέρος τής έ'νεργείάς του, 
μόνη δ’ ή υπερηφάνεια τώ έμενε.... Επειτα, 
συμβάντα εξωτερικά καϊ δλως φυσικά έπενήρ- 
γουν έν άγνοια του. ή νύξ εϊχεν έπέλθει' δ άήρ 
έγένετο ζωηρό; καί προσβλητικός' καί διά νά εί- 
πωμεν δλην τήν άλήθειαν, τρομερά πείνα κα- 
τεσπάραττε τδν στόμαχόν του .... Ελθών ευ
θυμώ;, μ.έ τδ μειδίαμα είς τάχείλη, μέ τήν ο
ριστικήν πρόθεσιν νά φονευθή, δύο ώρας μετά 
ταύτα ύπίρχεν δχι μόνον έν τοϊς ζώσιν, άλλά καί 
έβασανίζετο τώρα άπδ μυστικάς τινας επιθυμίας 
καταβροχθίσεως πλευρών δορκάδος, καί φασιανών 
παραγεμιστώ?' οποία ά?τίθεσις?..

Καί ό Αγγλος είς τάς αύτάς βεβαίως σκέψεις 
παοεδίδετο, διότι έφαί?ετο άφτ.ρημένος τδ? νοΰν. 
Επί τινας στιγμάς έπεκράτησε σιωπή καθ’ ήν έ- 
θεωρήθησαν μέ ήθος έν μέρει δργίλον καί έν μέ- 
ρει συγχισμένον' έπί τέλος τδ κωμικδν τής Θέ- 
σεως παρέφερε τδν όκτάβιον καί εξέβαλε δυνα
τόν γέλωτα τδν όποιον παρηκολούθησε καί δ τοϋ 
Αγγλου ήττον ελεύθερος.

— Αποφασιστικώς, εϊπεν ό κόμης, ή Θεία πρό
νοια έναντιούται σήμερον είς τά σχέδιά μας. Ας 
ύποχωρήσωμεν καί άς περιμείνωμεν. Αλλά τί 
διάβολον θά κάμω έγώ έν τούτοι;; . .. ·

— Εχω μίαν ιδέαν, εϊπεν δ Αγγλος.
— Ας την ακουσωμεν.
— Εϊσθε πάντοτε άποφασισμένος ν άποθά- 

νετε ;
— Παράποτε εϊπεν δ όκτάβιος μετ’ ελαφρού 

δισταγμού. Αλλως τε, προσέθηκε? είμαι ήναγκα- 
σμένος.

— Καί έγώ επίσης' άλλ’ ώραί τινες περισσό
τερον ή δλιγώτερον εϊναι άδιάφορον.

— ίϊ! πολύ άδιάφορον.

0 Αγγλος έπανέλαβε τά χειρόκτια του μέ τήν 
μεγαλητέραν προσοχήν.

— Κύριε κόμη, εϊπε προσκλίνων πρδς τδν 
όκτάβιον, μοί κάμνετε τήν τιμήν νά δεχθήτε 
νά γευαατίσητε μετ έμοΰ; Θά φονευθώμεν είς 
τά δπωρικά.

'θ όκτάβιος έθεώρησε μετ’ έκπλήξεω; τδν άν
θρωπον τούτον, δστις μόλις πρδ μιά; ώρα; γνώ
ρισα; αύτδν έφέρετο ώς

Εϊναι αληθές δτι αί 
καθ’ άς συνηντήθησαν

είς φίλον πρό δεκαετίας 

έξαιρετικαί περιστάσεις 
τού; άπήλλαττον τών

παραδεδεγμένων εθίμων καί τών κοινωνικών φι
λοφρονήσεων' έκτδς δέ τούτου καί τδ πρόσω
πον τοΰ Λόρδου Βεϋμουθ εξέφραζεν ειλικρίνειαν 
καί τιμιότητα άναμφισβήτητον.'θ όκτάβιοςλοι
πόν τώ άπεκρίθη σφιγγών τήν χεϊρά του,

— Δέχομαι, μυλόρδε, μετά πάσης εύχαριστή-
<εως" εϊναι πολύτιμος εύκαιρία νά άπολαύσω τήν 
γνωριμίαν σας καί δέν τήν άφίνω νά μοί διαφύγη.

Εξήλθον άμφότεροι μέ συμπεπλεγμένους βρα
χίονας έκ τού άδένδρου μέρους καί έβάδιζον έν 
σιωπή παοαδοθέντες είς τδν ροϋν τών ιδεών των. 
0 όκτάβιος έσκέπτετο περί τού παραδόξου τού
του συμβάντος, τδ δποϊον άλλως τε έτερπε τδ 
πνεΰμά του τδ άπληστον νέων έντυπώσεων' δ 
δέ Αγγλος ήτο βυθισμένος είς θλιβεράς ιδέας.

Ούτως έφθασαν είς Neuilly καί έστάθησαν 
ενώπιον κομψή; μικρά; οικίας χωρισμένης έκ τής 
οδού διά κεχουσωμένων κιγκλίδων.

Εί; τδν κτύπον τοΰ κωδωνίσκου τού λόρδου 
Βεϋμουθ, υπηρέτης τις έν μεγάλη στολή ήλθε 
καί ήνοιξε' διερχόμενος τήν αύλήν δ όκτάβιος 
παρετήρησε πολλά παράθυρα τού πρώτου πατώ
ματος φωταγωγημένα καί ήκουσεν έξερχομένην 
έξ αύτών μελφδικήν τινα φωνήν γυναικδς, ήτις 
έψαλλε συνοδεύουσα τήν φωνήν της διά τού κλει- 
δοκυμβάλου.

Είς τδν ήχον τής φωνής ταύτης δ Αγγλος 
έστάθη διά μιας καί ή μορφή του έλαβε παρά 
δοξον τινα έκφρασιν τρυφερότητος καί ήδυπα- 
θείας' θέσας δέ τήν χείρά του είς τδ μέτωπον 
εξέβαλε στεναγμόν καί διά νεύματος προσεκάλεσε 
τδν ξένον του νά τδν άκολουθήση.

Ανέβησαν λοιπόν άναβάθραν τινα έξέχουσαν 
καί ό λόρδος Βεϋμουθ άφού ώδήγησε τδν κόμητα 
διά πολλών ισογείων θαλάμων τδν έφερεν είς μι- 

*ράν τινα αίθουσαν είς ήν έσπινθηροβόλει εύχά- 
?ιστον πϋρ. Ενώ δέ δ υπηρέτης δστις έπροπο- 

ρεύετο μέ φώς είς τήν χεϊρα ήναπτε τάς λυ
χνίας δ κύριός του τώ εϊπεν'

— Είσήλθες είς τδ δωμ.άτιόν μου σήμερον τδ 
πρωί John ;

— Οχι, μυλόρδε.
— Δέν ήγγισες ποσώς τά πιστόλιά μου ;
— όχι, μυλόρδε.
— Παράδοξον, εϊπεν δ άγγλος, μέ ύφος έσκεμ- 

μένον' έτοίμασέ μας ένταΰθα διά νά γευματίσω- 
μεν. 0 υπηρέτης προσέκλινε καί εϊπε,

— II Κυρία διέταξε νά τήν είδοποιήσωμεν 
όταν έλθη δ μυλόρδος.

0 λόρδος Βεϋμουθ ώχοίασεν.
— Είπέ είς τήν λαίδην, είπε μετ’ αγωνίας, 

ότι δέν θά δυνηθώ νά λάβω τήν τιμήν νά τήν 
ίδω άπόψε, καί τήν παρακαλώ νά μέ συγχωρήση. 
Εχω έργασίαν.

0 θαλαμηπόλος άπεσύρθη.
— Θά μέ συγχωρήσητε, φίλτατέ μοι ξένε, 

εϊπεν δ Αγγλος, έάν σάς έγκαταλείψω πρδς στιγ
μήν ; . . . . Εχω διαταγάς τινας νά δώσω..........

0 όκτάβιος ήθέλησε ν’ άποκριθή, άλλ’ ίδών 
τήν τόσην ωχρότητα καί στενοχώριαν επί τοϋ 
προσώπου τοΰ νέου του φίλου προσέκλίνεν έν 
σιωπή. 0 λόρδος Βεϋμουθ έξήλθε σχεδόν κλο- 
νούμενος.

— Ακόμη μυστική τις πληγή, διενοήθη δ κό
μης άκολουθών αύτδν διά τών οφθαλμών, κάί 
έξηπλώθη μαλθακώς έπί τίνος κλιντήρος, έξέ- 
τεινε τούς πόδας του πρδς τήν σπινθηροβολούσαν 
έστίαν καί περιέφερε τά βλέμματά του είς τήν 
εύχάριστον αύτήν αίθουσαν, έστολισμένην κατά 
τδν έντελέστερον τρόπον.

— Ας ύποθέσωμεν οτι ήμην άνθρωπο; τών 
γραμμάτων, δ θεός νά μή τδ δώση, καί δτι έγρα- 
φον τήν σημερινήν ημέραν μου έν είδει έπιφυλ- 
λίδος, δ αναγνώστη; μου βεβαίως θά ένιπτε 
τήν έκθεσίν μου έκ τού παραθύρου κράζων, « Δεν 
είναι άληθές! » Τδ βέβαιον εϊναι δτι πλέω είς 
ώκεανδν άπιθανότητος .... ιδού με πλησίον 
τοϋ πυρδς παρά τινι φίλου ..... τδν δποϊον 
δέν έγνώριζον σήμερον τδ πρωί, καί ταύτα ένώ 
έμελλον νά χορεύσω είς τήν άκραν σχοινιού τί
νος είς πυκνόν τι μέρος τοϋ δάσους τής Βου- 
λόνης. Παρευθυς δ όκτάβιος έσκίρτησεν, ήγέρθη 
ώς κινηθείς υπό τίνος ελατηρίου καί έτρεξε πρδς 
εικόνα τινα τήν δποίαν συνήντησαν τά βλέμμα
τά του.

Ητο ή είκών χαριέσσης τίνος νέας γυναικδς εϊ-
20
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ΑΝ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΑΓΑΘΟΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΤΩ 
Ν ΣΑΜΙΩΝ ΔΕΔΟΚΧΘΑΙ ΤΩι ΔΗΜΩι 
ΔΙΔΟΣΘΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΕΠ ΙΣΗι 
ΚΑΙ ΟΜΟΙΙΙι ΚΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΕΚΓΟΝΌΪΣ 
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ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΨΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ Ο 
ΑΝ ΑΛΧΩΣ1Ν ΚΑΘΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΑΟΥΣ 
ΣΑΜΙΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΝΛΓΡΑΦΙΙΣ ΕΠΙΜΕ 
ΑΠΘΠΝλΙ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΤΟΥΣ ΙΙΙΡΗ 
ΜΕΝΟΥΣ ΤΟ ΔΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΔΕ Α 
ΝΑΓΡΑΨΑΙ ΕΙΣ ΣΤΗΛΗΝ ΑΙΘ1ΝΗΝ ΚΑΙ ΣΤΙΙ 
ΣΑ1 ΕΝ ΤΩι ΙΕΙΏι ΤΉΣ ΗΡΑΣ ΤΟΝ ΔΕ . . 
ΜΙΑΝ ΥΠ1ΙΡΕΤΤ1ΣΑΙ.

Δηλονότι’
»Εδοξε τή Βουλή καί τώ Δημω ’Επ(ίκ)ουρ(ο)ς 

Δράκοντας εϊπεν. Επειδή Γόργος καί Μιννίων 
Θεοδότου, ’ίασεϊς, καλοί καί αγαθοί γεγένηνται 
περί Σαμίους έν τή φυγή καί διατριβών Γόργος 
παρ’ Αλε'άνδρω πολλήν εύνοιαν καί (προθ)υμίαν 
παρείχετο έπί τδν δήμο(ν τ)ών Σαμίων, σπουδά" 
ζων δπως δ,τ(ι τ)άχος Σάμιοι τήμ πατρίδα κο" 
μίσαιντο, καί άναγγείλαντος ’Αλεξάνδρου έν τώ 
στρατοπέδω δτι Σάμον άποδιδοϊ Σαμίοις, καί 
διά ταύτα, αύτδν τών Ελλήνων στεφανωσάντων, 
έστεφάνωσε καί Γόργος καί έπέστελε εΐς ’ϊασδν 
πρδς τούς άρχοντας, όπως οί κατοικούντες Σά" 
μιοι έν ’ίασώ, δταν είς τήν πατρίδα κατίωσιν, ά-

κοσι δύο ή είκοσιτριών έτών, οΰτε πραγματικής 
ωραιότατος οΰτε έντελούς καλλονής εΐς τήν κα 
θαυτδ σημασίαν τών δύο τούτων λέξεων’ ύψηλή 
καί λεπτή, δλον τδ σώμα της έφερε τδν τύπον 
εντελούς κομψότατος, εύγενοΰς καταγωγής, ήτις 
τήν διέκρινεν έν τώ μέσφ εκατόν άλλων γυναι
κών, ίσως ώραιοτέρων. Οι πόδες της, οί βραχίο
νες της, αί χεϊρές τας ήσαν θαυμάσια πρωτότυπα" 
ή λεπτή καί κανονική φυσιογνωμία της έζέπνεε 
μΐγμά τι ρεμβώδους έρασμιότατος καί γλυκηθυ- 
μίας" μόνον έπί τοΰ στερεού καί ακριβώς έζω- 
γραφημένου τόξου τών μελανών δφρύων τας διε- 
κοίνετο δτι άκαταμάχατος θέλησις κατωκει είς 
τδ εύθραυστον τούτο σώμα.

ό κόμης έμεινεν ακίνητος καί άλαλος............
άνεγνώρισε τδ γλυκύ αύτδ πρόσωπον, τούς πυ
κνούς χρυσοειδεϊς βοστρύχους, τούς μεγάλους αυ
τούς κυανούς οφθαλμούς, σοβαρούς καί εκφραστι
κούς ..... ί’ίχρδς καί μέ πάλλουσαν καρδίαν, 
παρετήρει τήν εικόνα δι άπληστων καί ίκετι- 
κών βλεμμάτων" τώ έφαίνετο δτι λόγος τις ή 
χειρονομία εμελλον νά έξαλείψωσι τδ προσφιλές 
αύτδ δραμα...........

— Πού τήν ειδον; ήρώτα έαυτδν δι’ εκατο
στήν ίσως φοράν, καί αί αναμνήσεις του έστενο- 
χωρούντο καί συνεκροόοντο ώς ανεμοστρόβιλος 
φύλλων ξηρών τά όποια ύψόνει ό βο^ρέας . . .

Εσφιγξε τδ καίον μέτωπόν του, καί άκουμ- 
βισμένος εΐς τδν τοίχον, μέ βλέμμα ένθέρμως 
προσηλωμένον έπί τής άγνωστου, έβυθίσθη είς 
βαθείαν όνειροπόλησιν πλήρη έρωτος καί πι
κρίας !

(Ί1 συνέχεια είς τδ πρόσεχε.)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

Ψήφισμα ανέκδοτον Σαμιαν-όν.

Πρό τίνος χρόνου ενεργών τις άνασκαφάς εΐς 
τήν παρά τώ άρχαίι.ι ναώ τής Ηρας άμπελον 
αυτού, άνεκάλυψε τδ κατωτέρω ψήφισμα έπί πέ
τρας, έχούσης μήκος μέν έβδομήκοντα πέντε εκα
τοστών γαλλικού μέτρου, πλάτος δέ τριάκοντα 
πέντε καί πάχος πέντε, δι’ ού ή Βουλή καί ό 
Δήμος τών Σαμίων απονέμει τδ δικαίωμα τής 
πολιτογραφήσεως είς δύο πολίτας τής Ίασού, 
αγαθούς περί τε τούς φυγάδας Σαμίους καί περί 
τδν δήμον τών Σαμίων γενομένους. Τδ ψήφισμα 
τούτο, ευρισκόμενον νύν παρά τώ άγαθώ μου 

τελή τά εαυτών έζάξονται καί πορεία αύτοϊς δο- 
θήσεται, τδ άνάλωμα τής πόλεως τής Ιασέων 
παρεχούσης, καί νύν επαγγέλλονται Γόργος καί 
Μινίων ποιήσειν δ,τ’ άν δύνωνται άγαθδν τδν δή
μον τών Σαμίων, δεδόκχθαι τώ δήμφ διδόσθαι 
αύτοΐς πολιτείαν έπ ίση καί δμοίη καί αύτοϊς 
καί έκγόνοις και έπίκληρώσαι αυτούς έπί φυλήν 
καί χιλιαστύν καί έκατοστύν καί γένος καί ά- 
ναγράψαι εις τδ γένος, δ άν λάχωσιν, καθότι καί 
τούς άλλους Σαμίους" τής δέ αναγραφής έπιμε- 
ληθήναι τούς πέντε τούς ήρημένους. Τδ δέ ψή
φισμα τόδε άναγράψαι είς στήλην λιθίνην καί 
στΐσαι έν τώ ίερώ τής Ηρας" τδν δέ (τα)μίαν 
ύπηρετήσαι- »

Ιστορικόν τοΰ ψηφίσματος. Μετά τήν κα
ταστροφήν τών ’Αθηνών ύπδ τού Λυσάνδρου καί 
τήν καθίδρυσιν τής αρχής τών τριάκοντα τυράν
νων, δ νικητής, παραλαβών τδν στόλον αύτού, 
κατηυθύνθη είς ’Ασίαν, καί είς μέν τάς άλλας 
πόλεις, καταλύσας τδ δημοκρατικόν πολίτευμα, 
συνίστα Ολιγαρχίας, τήν δέ Σάμον, τών κατοί
κων μή Οελόντων νά παραδεχθώσι τάς προτάσεις 
του, έπολιόρκησεν έπί ίκανδν χρόνον. ’Επί τέ
λους οί Σάμιοι, άδυνατούντες ν’ άντιστώσι πρδς 
τάς έχθρικάς δυνάμεις, συνήψαν μετά τού Λυ 
σάνδρου συνθήκην, καθ’ ήν έκαστος κάτοικος ώ- 
φειλε, συμπαραλαβών έν ίμάτιον μεθ εαυτού καί 
καταλιπών πάντα τά άλλα πράγματά του, νά ά 
πέλθη τής νήσου. Μετά δέ τήν έξωσιν ταύτην δ 
Λύσανδρος προσκαλεσάμενος τούς έν ’Αθήναις καί 
άλλαχόσε φυγάδας, παρέδωκεν αύτοϊς τήν Σάμον, 
ιδρυσάμενος αρχήν δέκα αρχόντων τώ ά έτει τής 
94 όλυμπιάδος (402 π. χ.) ύπδ τδν Λακεδαι 
μόνιον Θώρακα, λαβόντα τίτλον άρμοστού.

Μετά τήν περί Κνίδον ήτταν τών Λακεδαιμο
νίων, δ Κόνων πλεύσας είς Σάμον κατέλυσε τήν 
άρχήν τών δέκα, άλλά μόλις αύτοϋ άναχωρήσαν- 
τος, τρεϊς Σπαρτιαται στρατηγοί δ Εύδόκιμος, 
ό Διφίλας καί δ Φιλόδικος, προσορμισθέντες είς 
Σάμον, κατέλυσαν αύθις τδ ύπδ τού Κόνωνος 
ίδρυθέν δημοκρατικόν πολίτευμα καί συνεστή- 
σαντο τδ προσφιλές τή Σπάρτη δλιγαρχικόν. ’ε- 
κυμαίνετο τοιουτοτρόπως ή πολυπαθής αΰτη νή
σος προσβαλλόμενη έναλλάξ δτέ μέν ύπδ τών Λα
κεδαιμονίων, δτέ δέ ύπδ τών ’Αθηναίων, μέχρις 
ού διά τής προδοτικής τού ’Ανταλκίδου συνθή
κης καί διά τών κατορθωμάτων Τιμοθέου τού 
«ίοϋ τού Κόνωνος, ή Σάμος έτέθη δριστικώς ύπδ 
^ην κυριαρχίαν τών ’Αθηναίων, ο'τινες δπως ά- 

παλλαγώσι παντός ένδεχομένου κινδύνου, άπεφά- 
σισαν, τδ ά έτος τής 107 ’Ολυμπιάδος (352 
π. X.) έπ’ άρχοντος ’Αθήνησιν ’Αριστοδήμου, τήν 
άποστολήν δισχιλίων άποίκων είς Σάμον. Οί ά- 
ποικοι δμως ούτοι κατά μέγα μέρος ήσαν, φαί
νεται, τά περιτρίμματα τής ’Αττικής, διότι, πολ
λά κακά ποιησάμενοι τοϊς Σαμίοις, έξεδίωξαν 
τέλος αύτούς καί τής πατρίδος των, έξ ού προ
ήλθε καί ή παροιμία Αττικός πάςοικος έπί 
μοχθηρών καί κακεντρεχών άνθρώπων’ τότε δέ 
πολλοί τών έκδιωχθέντων, ώς έκ τού ψηφίσμα
τος τεκμαιρόμεθα, κατέφυγον εΐς Ίασδν, πόλιν 
προκειμένην τής Καρικής ήπείρου έπί νήσω καί 
άποικον Μιλησίων ούσαν.

Η έν Χαιρωνεία μάχη (3 Αύγουστου 338) ού- 
δεμίαν έπήνεγκε μεταβολήν είς τδ πολιτικόν σύ
στημα τής Σάμου" μετά δέ τόν Φίλιππον ό'Αλέ
ξανδρος παρήτησε τήν Σάμον αύθις πρδς τού, 
Αθηναίους, πρδς ού; γράφων μετά μετριοφροσύ
νης ύπούλου έλεγε περί τής Σάμου, « έγώ μέν 
ούκ άν ύμϊν έλευθέραν πόλιν έδωκα καί ένδοξον" 
έχετε δ αύτήν λαβόντες παρά τού τότε κυρίου 
καί πατρδς έμοϋ προσαγορευομένου. » Κατά τά 
τέλη όμως τής ζωής αύτού δ ’Αλέξανδρος, τδ 
μέν χάριν δόξης, τδ δέ δπως έν έκάστη πόλει 
προσκτήσηται φίλους, ήμνήστευσε τούς φυγάδας 
καί πέμψας είς τήν Ελλάδα Νικάνορα τδν Στα- 
γειρίτην, τελουμένων τών όλυμπίων, τον διέταξε 
νά άναγγείλη διά κηρύκων τάδε. « Βασιλεύς ’Α
λέξανδρος τοϊς έκ τών Ελληνίδων πόλεων φυγάσι. 
Τοϋ μέν φεύγειν ύμας ούχ ήμεϊς αίτιοι γεγόναμεν, 
τοΰ δέ κατελθεϊν είς τάς ιδίας πατρίδας ήμεϊς έ- 
σόμεθα, πλήν τών εναγών. Γεγράφαμεν δέ Άντι- 
πάτρφ περί τούτων, δπως τάς μή βουλομένας 
τών πόλεων κατάγειν άναγκάση. » Φαίνεται λο- 
πδν δτι δ Γόιγος διατριβών τότε είς τδ στρα- 
τόπεδον τοΰ ’Αλεξάνδρου καί εύνοών τούς Σα
μίους, συνετέλεσε πολύ δπως οί φυγάδες Σά- 
μιοι κατίωσιν είς τήν πατρίδα των, οί δέ έν I- 
ασώ διατρίβοντες λάβωσι παρά τής πόλεως έκεί
νης καί τά οδοιπορικά τής έπιστοφής των έξοδα.

Κηρυχθείσης τής άποφάσεως τού Αλεξάνδρου, 
οί έν τή πανηγύρίι φαγάδες μετά πλείστης δσης 
χαοάς άπεδέξαντο αύτήν, τουναντίον δ’ οί ’Αθη
ναίοι, κατακεκληρωχότες τήν Σάμον καί οί ΑΪ- 
τωλοί, έκβεβληκότες τούς Οίνιάδας έκ τής πα
τρίδος έδυσχέραινον κατά τής άποφάσεως, καί 
θανόντος τοΰ ’Αλεξάνδρου πρίν ή τδ περί καθό
δου ψήφισμα ένεργηθή, άντέστησαν διά τών όπλων
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πρδς τούς Μακεδόνας. Άλλ ό Περδίκκας, δια- 
ταχθείς ύπδ τοΰ Αντιπάτρου, 8ν ό Αλέξανδρος 
άναχωοών είς Ασίαν είχε καταστήσει στρατηγόν 
τής Ευρώπης, έπελθών, ήνάγκασε τούς Αθηναίους 
καΐ τούς Αίτωλούς νά ύποβληθώσιν είς τό ψήφισμα, 

καί 
τος

ΐ καταγαγών τούς φυγάδας Σαμίους τδ β', ε 
τής 114 Ολυμπιάδος (322 π. X.) παρέδω 

κεν αύτοΐς μετά τεσσαράκοντα τριών έτών έζορίαν 
τήν πατρίδα των. Εις τήν έποχήν ταύτην άνα 
γεται τδ έν λόγιο ψήφισμα. (Δ·.οδ. Σικελ. XV, 
XVI, XVIII— ΙΙολυαίν. Στρατηγ. Γ. 9.-Fionl. 
Steal 4. 4. 14—Πλουτάρχ. έν β. Αλες. 28 
Αρίιαν. Άναβ. Άλεξ. 1.19.—Εύσεβ· Χρονικόν 
—‘ Antiq Hell. Τ. 2. 180 )

Γ.Ιωσσιχόν τοΰ Ψηφίσματος. Τδ όνομα Μtr~ 
rlur απαντάται ύπδ δύο διαφόρους γραφάς έν 
τώ αύτώ ψηφίσματι" έν στίχω 24 Μίνιων. Μή 
έχων προχείρους τάς έπιγραφάς τοϋ Βοικχίου 
(Corpus luscript. Graecaruu) άγνοώ ποία τών 
δύο γραφών είναι ή όρθοτέρα.

Ίασζϊς' ή πόλις Ιασδς καΐ καθ’ έτέραν γραφήν 
ΐασσδς. Στράβ. Β. 4 — Πολυβ. XV I. 2. — Θου
κυδ. VIII. 28. τανΰν Ασέμ-καλεσί.

Τήμ πατρίδα, κατωτέρω τήν πατρίδα
Τδ υ είς τάς λέξεις αυτόν φαίνεται έν τώ ψη- 

φίσματι μάλλον φ άφτόν, ώστε ή κατά λάθος 
τού γλύπτου ή κατ ιδιωτισμόν θά ήτο οΰτω γε
γραμμένον. — Δεδόκχθαι—δεδόχθαι ή δέδοκται.

Τούς πέντε τούς ήρημίνους. Υπήρχε λοιπόν 
άρχή τις αιρετή έν Σάμω, καθήκον έχουσα τήν 
άναγραφήν τών κατοίκων είς τάς φυλάς.

’Εκτδς τοϋ ψηφίσματος τούτου εΰρηται παρά 
τώ Κ. Δ. Λουϊμάρη ανάγλυφου τι παριστδν ασθε
νή έπΐ κραββάτου, παρ’ ώ κάθηται γυνή, έπΐ τοϋ 
ώμου τής όποιας έκεϊνος έρείδει τήν δεςιάν χειρ*· 
Υπερΰεν τής κλίνης ένθεν μεν κρέμαται άσπΐς, 
ένθεν δέ κεοαλή ϊππου, καΐ κάτωθεν ϊστανται 
δύο παιδία Sv άρρέν καί Sv θήλυ. Ϋπδ τδ άνάγλυ- 
φον δέ είσί γεγραμμένα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΩΣ 
ΧΡΗΣΤΕ ΧΛΙΡΕ

’Επίσης καΐ έτερον, παριστδν άνδρα κρατούντα 
έκ τής χειρός γυναίκα, καλλίστης εργασίας, καΐ 
υπερθεν έχον γεγραμμένα.

ΗΔΙΛ1ΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ ΗΡΩΙΝΗ ΧΛ1ΡΕ.
’Εν Σάμω, τή 20 Μαρτίου 1866.

ΕΠΑΜ. I. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
Τοΰ χατά zip- Νήσοι Κρήτην είς τε Xarta χαί 

rPidouror συμβάντος πο.ίέμου, χτ.1. (1)

Τν5 18 έστάλη ό Κ. ’Αναγνώστης Πωλάκης 
μέ τδ περγαντίνο του είς τάς νήσους, είς εξα
γοράν πολεμικών εφοδίων καί σύναξιν στρατιω
τών. Τότε έπανέστησαν κα1. οί γενναίοι Λακιώ- 
ται, Θερισιώται, κα'ι Κεραμιανοΐ, καΐ φονεύσαν- 
τες I 4 Τούρκους εγχωρίους των, κατέφυγον πρδς 
τούς αρχηγούς Τζελεπήν, καΐ ’Αναγνώστην Πα
ναγιώτου.

Τή 19 έξεστράτευσεν ό άρχηγδς ’Ιωάννης 
Κουλέτος, δρμήσας είς τδ Εμπρός νερον (χωρίον 
τοϋ Άποκωρόνου)" άλλ’ οί έχθροΐ φοβηθέντε; τήν 
αιφνίδιου τών στρατιωτών μας όομήν, δέν άν- 
τεστάθησαν όλοτελώς, άλλά τραπέντες είς φυγήν, 
έκρύβησαν 100 οί γενναιότεροι είς τδν δυνατώ- 
τατον πύργον τοϋ Άληδάκη, δστι; ήτον εις τήν 
άκραν τοΰ χωρίου ώχυρομένος μέ πυργϊάρας, 
τδ μέν ύψος ώς 30 οργυιών τδ δέ πλάτος τοΰ 
τοίχου έχων 14 ποδών- οΐ στρατιώται άφ’ ου 
κατέκαυσαν τά είς τδ χωρίον εχθρικά οσπήτια, 
στραφέντες, τδν έπολιόρκησαν, ρίπτοντες καθη- 
μέραν καΐ κανόνια τά όποϊα άνεβίβασαν έκεϊ 
έκ τών είς τδ ΛουτρΟν ευρισκομένων πλοίων.

Τή αΰτη ημέρα ήλευθερώθη καΐ ό τίμιος σταυ
ρός άπδ τδ χωρίον Αληκιανοΰ, άπδ τούς εγχω
ρίους, οΐτινες τδν ειχον κεκρυμμένον πρότερον. 
Τότε έπατήθησαν καΐ τά χωρία, Νεϊπος, Ράμου, 
καΐ Αρμένοι, δπου έφονεύθησαν 2 εχθροί" εφυ
γον δέ τήν αύτήν ήμέραν καΐ 300 χοιστιανοΐ 
άπδ τά πλησίον χωρία τών Χανίων καΐ άνέβησαν 
είς τήν Μαδάραν.

Τή 20 πρδς τδ εσπέρας έγίνη πόλεμ.ος αιφνί
διος είς τάς Καλύβας, καΐ έφονεύθησαν έχθροΐ 
23 χωρίς τινα βλάβην τών στρατιωτών μας.

Τή 21 έξηκολούθησεν ό πόλεμος είς τδ αύτδ 
μέρος, καΐ έφονεύθησαν άπδ μέν τούς έχθρούς 31 
άπδ δέ τούς ίδικούς μας 5, ελαβον καΐ έχθρικάς 
σημαίας 5.

Τή αύτή ήμέρα έφθασεν είς τδν λιμένα τοϋ 
Λουτρού ή είς τάς κοινάς υπηρεσίας τοϋ γένους 
διορισθεϊσχ γουλέτα τοϋ Κ. X. Νικολάου Μαλεν- 
δράκη Σφακιώτου άπδ Σπέτζας καΐ έφερεν όπλα·., 
καΐ κανόνια 6 όμοϋ μέ άλλα πολεμικά έφόδ«·

(·) Συνέχεια άπδ φυλλαδ. 78.

ύπέρ αύτοΰ πρδς Θεόν άκατάπαυστοι δεήσεις τών 
χριστιανών, τούς όποιους δέν έπαυσεν υπερασπι
ζόμενος, είσακουσθεΐσαι, τδν έλύτριοσαν τοϋ έ- 
πακολουθήσαντος αύτώ θανατηφόρου κινδύνου" β- 
φυγεν έπειτα διά τήν Κάσσον είς παρακίνησιν τών 
Κασσίων, τοϋ νά στείλωσιν άνευ αναβολής τά 
πλοΐά των είς πλόκον τών Χανίων, άγκαλά νά 
έζητήθη σφοδρώς ύπδ τοϋ βεζύρη, πλήν καταφυ
γών είς τήν εύλογημένην οικίαν τοϋ Κουρμούλη, 
έλυτρώθη.

Τή αύτή ήμέρα έπατήθησαν τά Τζικαλαρίά καΐ 
Νεροκούρου, καί λυτρωθέντες οί εγχώριοι χριστια
νοί, κατέφυγον είς τήν Μαδάραν, τδ κοινόν κα
ταφύγιου" έπατήθη δέ καί τδ ήμισυ μέρος τοϋ 
Αποκωρώνου" εστάλη δέ τότε καί ή άνωθεν γου
λέτα τοϋ X. Ν, εϊς. Συγγιλϊούς, Τζηρίγο, καΐ άλ
λας νήσους, φέρουσα γράμματα ζητοϋντα παρά 
τών φιλογενών πατριωτών παντδς είδους βοή
θειαν. Μέ τήν ιδίαν έστάλησαν καί ιδιαίτερα 
γράμματα πρδς τδν έκλαμπρότατον Πρίγκιπα 
Κύριον Δ. ϊ’ψηλάντην, καΐ πρδ; τδν έντιμότατον 
καΐ φιλογενέστατον Κ. Λάζαρον Κουντουριώτην 
είς Ϋδραν, παρά πάντων τών προύχόντων καϊ άλ
λων χριστιανών παρευρεθέντων τότε, οΐτινες έζή- 
τουν τδν ποθούμενον αρχηγόν, καΐ άλλα πολεμικά 
έφόδια, όμοϋ μ.έ στρατιώτας.

Τή 24 έγίνη πόλεμος είς τδ Σπήλι, (χωρίον 
έν τή έπαρχίιρ Λάμπης) δπου ήν ό γενναίος Ροϋ- 
σος, φονεύσας έχθρούς 18 μ.ετά τών στρατιωτών 
του, χωρίς βλάβην τινός-

Τή αύτή ήμέρα έκυρίευσαν οί ήμέτεροι καΐ τδν 
λοιπόν Αποκώρονα.

Τή αύτή ήμερα έξεστράτευσεν ό βεζύρις τοϋ 
μεγάλου κάστρου τοϋ Χάνδακος μέ 1 2,000 στρα
τόν διά Σφακία" είς δέ τά Χανία έφόνευσαν οί 
έχθροΐ 1 5 χριστιανούς.

Τή 25 άναβάντες οί έχθροΐ είς τά χωρία Λάκ
κους, Μεσαλά, Ορθοϋνι, καϊ Μονοσκαφίδια, τά 
κατέκαυσαν. Ανέβη δέ καΐ ό Κ. Α. Παναγιώτου 
είς τδν όμαλδν, σύνορον τοϋ Σέλινου, είς φύλα- 
ξιν τής ορμής τών έχθρών. Εγίνη δέ καΐ μάχη 
άπδ τούς έχθρούς Χανιώτας, εϊς τδν άγιον ’ΐωάν- 
νην, δπου έπεσον 30 χωρίς βλάβην τών ίδικών μας.

Τή αύτή ήμέρα έφθασεν έκ τών Κασσίων 
πλοίων 8 είς τδ άκρωτήριον (τόπος ούτος περιο
χών ύπέρ τά 15 χωρία πλησίον τών Χανίων), 
έλαβον εύθύς τούς έκεΐ χριστιανούς οί Κάσσιοι, 
καΐ τούς έπέρασαν είς ταϊς Καλύβες" δτι ήτον ε
λευθερωμένος ύ Αποκώρονας.

έφονεύθησαν τήν αυτήν ήμέραν άπδ 2 στρα- 
τιώτας μας 3 έχθροΐ είς τδ χωρίον Βρύσες. Η 
ιδία γουλέτα έφερε τότε βαρο.ύτην έκ. 1 00 καί 
σ^λτάτους I 0, άποσταλθέντα παρά τοϋ έκλαμ- 
προτάτου καΐ φιλογενεστάτου ήμών αύθέντου 
Κυρίου Κυρίου Δημητρίου Τψηλάντου άπδ Πε
λοπόννησον είς βοήθειαν.

Τή 22 έπατήθη ό Πρασές ύπδ τοϋ άρχηγοϋ 
Αναγνώστου Ψαρουδάκη" άλλ’ οί έχθροΐ λαβόντες 
τήν εϊδησιν έφυγον, άφήσαντες ζώα ικανά, καΐ 
άλλας άποσκευάς τάς όποιας μετά τών ζώων έ· 
λαβον οί στρατιώται μας.

Τή 23 έγίνη πόλεμος κάτωθεν τοϋ χωρίου Ασύ
λου" οί έχθροΐ ήσαν I 200, οί δέ ύπδ τήν διοίκη- 
σιν τοϋ Τζελεπή στρατιώται μ.ας 300, ή μάχη 
έστάθη δυνατή" μ.ετά τήν παϋσιν ελαβον 9 φο- 
νευμενων έχθρών τά Οπλα, εύρόντες καΐ 19 γε- 
γυμνωμένου";, τών όποιων τά δπλα ελαβον οί 
έχθροΐ είς τήν χώραν, όμοϋ καί άλλους ικανούς 
φονευθέντας, τούς όποιους έθετον είς τά ζώα, διά 
νά μή γυμνώνωνται καΐ κατακαίωνται άπδ τούς 
στρατιώτας μ.ας, έξ ών 2 μόνοι πληγωθέντες, 
ίατρεύθησαν.

Τή αύτή ήμέρα κατέφυγεν είς τούς Κωμητά- 
δες (χωρίον τών Σφακίων) δ εύγενέστατος κα'. 
χριστιανικώτατος Διερμηνευτής τοΰ Χάνδακος Κύ
ριος Λάζαρος, δστις είχε κατατρεχθή άπδ τούς 
έκεϊσε προύχοντας καΐ ούστάδες, δι’8ν πρδ πολλοϋ 
έ-ρεφον κατά τοϋ νέου τούτου φθόνον, δτι τούς 
μέν χριστιανούς αείποτε ύπερασπίζετο τά δυνα
τά, αύτούς δέ κατέτρεχε" κατά τοϋ όποιου έστει
λαν μίαν νύκτα είς τάς 4 ώρας δύο άλιτηρίους, 
τούς περιφημοτέρους ζορπάδες, οΐτινες φωνάξαν- 
τές τον έςωθεν, τοΐς άπεκρίθη εύθύς, υποδεχθείς 
αύτούς μέ τούς όποιους μετεχειρίζετο πολιτικούς 
τρόπους του, στήσας εύθύς τράπεζαν, καΐ προσφέ 
ρων εις αύτούς παν δ,τι ήθελον ζητήσωσι" μετά 
δέ ώρας δύο άσυκωθέντες είς φυγήν τώ έρριψαν 
2ν πιστόλι κατά τοϋ άριστεροϋ μαστοϋ, τδ ό
ποιον τή τοϋ θεοϋ βοήθεια έκαυσε μόνον τά ροϋ- 
χα έως τοϋ εσχάτου χιτώνας, έκεΐνον δέ ούδα 
μώς" πιασθέντες έπειτα ύπδ τοϋ σωματοφύλα
κας του (γΐασαξή) έδιώχΟησαν" έκεϊνος δέ φυγών, 
κατέφυγεν είς τήν οικίαν Αρίφη τινδς (χριστιανού 
καϊ τούτου έν τώ κρύπτω) οστις καΐ ένδύσας αύ · 
τδν μεθ’ ήμέρας τινάς γυναικεία ένδύματα, έφυ- 
γάδευσε" αί είς τούς δρόμους πολυήμεροι ταλαι
πωρία! του σιωπώνται πρδς τδ παρόν, διά τήν 
τοϋ συγγράμματος συντομίαν" φαίνεται δτι α·.
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Τή 26 έγίνη μάχη εις τδ Σάλινον, άπδ τούς 
άργηγούς ’λνδρέαν Παπά Μιχαήλ, καί 'Αναγνώ
στην Ψαρουδάκην, δπου έφόνευσαν 1 5 εχθρούς, 
μείναντες μετά τών στρατιωτών των αβλαβείς.

Έπανάστασις τών Τούρκων είς Χάνδακα, 
και rpovoc τοΰ άγΙου Κρήτης καί τεσ

σάρων ετι 'Αρχιερέων, καί Ιερέων 
καί χριστιανών.

0 βεζύρη; μετά τών λοιπών αγάδων ύπεχρέω- 
<αν τδν άγιον Κρήτης κύριον Γεράσιμον μέ τρό
πους πολιτικούς, νά γράψη είς τά χωρία πρδς 
τούς αρχιερείς καί τούς λοιπούς χριστιανούς, οι- 
τινες ήσαν ε'ς Κνητουμάντζα, διά νά συναχθώσιν 
είς Κάστρον, καί νά τοίς δμιλήσωσιν είς τδ δι- 
βάνιον νά καθησυχάσωσι και νά μή μιμηθώσι 
τούς Μωραίτας, καί Σπετζοϋδραίους είς τήν απο
στασίαν, τούς οποίους ή κραταιά βασιλεία θέλει 
παιδεύσει χωρίς έλεος. II πανιερότης του χωρίς 
νά έναντιωθή έδωκεν ύπόσχεσίν νά συνάξη δλους 
εύθύς. Οθεν έστειλε κάποιον καλόγηρον Βαρνά
βαν, πρώην μέν άγιορίτην, ύστερον δέ άγιοτα- 
φίτην πρωτοσύγκελον, μέ γράμματα πρδς τους 
αρχιερείς καί χριστιανούς, οί όποιοι καί συνά- 
χθησαν. Τή 23 Ιουνίου έγινε σύνοδος είς τήν μη- 
τρόπολιν, είς τδν Ναόν τοϋ άγιου ενδόξου μεγα- 
λομάρτυρος Μήνα, παροτρυνθέντων καί τών αρ
χιερέων καί ιερέων καί τινων χριστιανών, καί δ 
άγιος Κρήτης μετά τών αρχιερέων άρχησε νά 
άναγινώσκη Sv πουγιουρτοϋ, απεσταλμένου παρά 
τοϋ βεζύρη, καί μετά τήν άνάγνωσιν ώμίλει ηθι
κώς πρδς τδν λαδν νά φυλάττωσι τήν πρδς τδν 
βασιλέα πίστιν καί ευπείθειαν, μηδόλως μιμού
μενοι τούς άποστάτας νησιώτας καί μωραίτας' 
οί εχθροί καιροφυλακτοϋντες, ώρμησαν έξαίφνης 
είς τήν μητρόπόλιν, καί άποκλείσαντες τάς θύ- 
ρας τής αύλής, είσέβησαν είς τδν ναδν μέ άλλα- 
λαγμδν, καί σηκώσαντες τά δπλα, φονεύουσι πρώ
τον τδν εύλογημένον γέροντα άγιον Κρήτης, ft- 
ψαντες επάνω είς τδ ίερδν σώμα του 1 3 πιστό
λια, χωρίς νά εύλαβηθώσιν οί αλιτήριοι τδ σε
βάσμιον γήοάς του' μετά εκείνον καί τδν άγιον 
Κνωσσοϋ κύρ Νεόφυτον, τδν Χερονήσου κύρ ίω- 
κείμ, καί τδν Σωτεία; κύρ Ζαχαρίαν, τούς έφη- 
μερίους 17 καί 5 άγιορίτας τής αγίας Ζώνης, 
και εως 300 παρευρεθέντας χριστιανούς, έν οίς 
έτυχεν καί δ έν ίατροϊς τά πρώτα φέρων ’Ιωάν
νης Λευθερέος, ό καί λογοθέτης, τοϋ οποίου τά 
εξαίρετα προτερήματα νά διηγήταί τις δέν εϊνε 

τοΰ παρόντος σκοπού, διά τήν συντομίαν' έκείθεν- 
έπειτα διασπαρέντες είς τήν πόλιν εδίωκον τούς 
λοιπούς χριστιανούς, φονεύοντες άνηλεώς όσους 
άπήντων είς τούς δρόμους, δποϋ άπήντησαν καί 
τδν άγιον Λάμπης κύριον Ιερόθεον, (δστις έπήγε- 
νεν είς τήν μητρόπόλιν διά άκρόασιν τοΰ που- 
γιουρτίου', έξωθεν τοϋ δσπητίου τοϋ Γεωργίου 
ΓΙαυλάκη, γραμματικού τοϋ Μτερτάρη. πλησίον 
τής μητροπόλεως, φονεύσαντες δέ καί αύτδν τδν 
εύλογημένον, μετά τοϋ διάκου του, ώρμησαν 
καί είς τδ δσπήτιον τοϋ Γεωργίου, φονεύσαντες 
καί αύτδν καί άλλους 8 τοϋ δσπητίου του. Επει
τα διασκορπισθέντες είς δλους τούς δρόμους τής 
πολιτείας, ήκολούθουν τδν φόνον τών χριστιανών 
ώρας δύω ήμισυ άδιακόπως. Τοϋτο μαθών ό βε- 
ζύρης, έξέδωκε προσταγήν μέ άπειλάς σφοδρά;, 
καί ησύχασαν' ζητήσας δέ τούς έναπολειφθέντας 
χριστιανούς, εύρεν έως 500 τούς οποίους έπρό- 
σταξε νά ένταφιάσωσιν εύθύς τά πτώματα τών 
φονευθέντων αρχιερέων, ιερέων καί λοιπών χρι
στιανών' έξ ών δσους μέν έπρόφθασαν, ενταφία
σαν, τούς δέ λοιπούς βιαζόμενοι άπδ τήν Κου
στωδίαν, έρριψαν είς τήν θάλασσαν. Τά σκεύη 
τών εκκλησιών άρπάσαντες, τά διεμερίσθησαν 
οί τρισκατάρατοι, τά δποία ήσαν υπέρ τάς 100 
κανδύλας άργυράς, Ευαγγέλια ήργυρωμένα, 6 Ιερά 
ποτήρια άργυρα ζυγιάς 5, θυμιατήρια αργυρά 6 
καί άλλα ιερά άμφια .... δσα δέ έλαβον έκ 
τών τοϋ άγιου Κρήτης υπαρχόντων, άδηλον. Ε· 
λαβον δέ καί τήν αγίαν Ζώνην, τδν τίμιον σταυ
ρόν, καί τήν ίεράν Κάραν τοϋ άγιου 'Ανδρέου 
Κρήτης, τά οποία έφερον οί πατέρες έκ τοϋ 
άγιου όρους, έκ της σεβάσμιας καί πατριαρχι
κής Μονής τοϋ Βατοπεδίου, διά τήν είς Χάνδακα 
επικρατούσαν δεινήν πανώλην, τά δποία παρέ- 
δωκαν τώ βεζύρη. Εκείνος δέ τά παρέδωκεν είς 
τδν 'Αγγλικόν Κόνσολον Κύριον Δομένικον, λα
βών άπδ αύτδν ιδιόχειρον ενσφράγιστον μαρτυ
ρικόν Γράμμα τής περιλαβής των, δ·.ά ίδικήν του 
άσφάλειαν.

Τή 24 καί 25 τοϋ ιδίου έφόνευσαν είς μερικά 
χωρία τοϋ Μαλεβυζίου (έπαρχίας τοϋ Κιωσσοϋ) 
80 χριστιανούς.

Τή 28 καί 29 έτοιμάσθησαν άπδ Κάστρον 
3500 έκ τών γιανιτζαρέων, διαιρεθέντες ε:ς 9 
μπαϊράκια, σύροντες καί 4 κανόνια, καί έφθασαν 
είς ί*έθεμνος μετά δύο ήμέρας δρομαίοι, έπειδή 
προεζητήθησαν πολλάκις έξ εκείνων είς συμμα- 
χίαν. Εκείθεν έλαβον 1800 μέ 5 σημαία;' ώστε 

•υνεκροτήθη τών δύω τούτων πόλεων δ έχθρικδς 
στρατό; άπδ 5300 οί οποίοι άρχησαν εύθύς τδν 
δρόμον τους κατά τά Σφακία.

Τή 3 Ιουλίου άνέβη μέ δρμήν ή πληθύς αυτή 
τών έχθρών είς τδν Καλλικράτην, πρώτον χωρίον 
τών Σφακίων, καί δύσβατον είς τήν είσοδον, δπου 
δέν εύρον είμή 50 φύλακας, οί δέ λοιποί ήσαν 
διασκορπισμένοι είς τά χωρία, γυμνώνοντες τού; 
χριστιανού; καί άρπάζοντες τά ζώα και πράγ 
ματά των δυναστικώς, καί φέροντές τα είς τά 
ίδικά των χωρία. Οθεν οί εχθροί ευρόντε; άνεμ- 
πόδιστον τήν είσοδον, ώρμησαν καί έπαυσαν τό 
χωρίον, προχωρήσαντες καί είς τδ ’λσφέντου τδ 
οποίον κατέκαυσαν' δέν ήδυνήθησαν νά έμποδί- 
σωσι τήν ορμήν των οί θερισιώται όποϋ έλαβον 
τήν είδησιν, καί έτρεξαν εύθύς άπδ τδν ‘Ομαλόν, 
δπου έφύλαττον, δντες ολίγοι' δθεν έτραβήχθη- 
σαν τή 4 τοϋ ίδιου εί; χωρίον Μουρή. Καί μείναν 
τε; πάλιν οί εχθροί άνεμπόδιστοι, κατέβησαν 
είς τδ ’Ασκήφου, τή 5 τοϋ ίδιου, καί κατέκαυσαν 
όλα τά πέριξ χωρία Καρυαϊς, Κοστδν, Αμμ.ου 
διάρι, Πετρέ, Στραβόραχην καί Γωνί.

Τή 6 λαβόντες οί άρχηγοί τήν Ολιβεράν ταύ
την είδησιν, έτρεξαν πανταχόθεν μέ ένθουσια- 
σμδν, καί περικυκλώσαντες τούς εχθρούς έκ τών 
βουνών μέσα είς τδν κάμπον δ'ί πρωί, έφόνευ
σαν, ώς είπον, επέκεινα τών 600, έλαβον άρ- 
κετάς άποσκευάς, κανόνια 5 καί 200 μουλάρια' 
έφονεύθησαν άπδ τού; στρατιώτας μας 7. Οί 
εχθροί βλέποντες εαυτούς νικωμένους, διεσκορ- 
πίσθησαν είς τά βουνά, ίΐσαν δέ εί; τού; εκεί δύσ
βατους δρόμους φύλακες τινές έκ τοϋ τάγμα
τος τοϋ αρχηγού κύρ Ανδρέου Μαπά Μιχαήλ, 
•άγιοϊωαννϊται φυλάττοντες τήν μετάβασιν τών 
εχθρών είς τήν φυγήν των, δπου καί έφόνευσαν 
πάλιν ικανούς, άπερνώντα; έκείθεν' οί δέ λοιποί 
υπήγασιν είς Ρέθεμνον.

Τή 7 έπρόφθασαν άπδ τδν Χάνδακα άνααέσον 
Ασκήφου καί ϊμπρου, γερλίδες τοϋρκοι 350 μέ 
100 μουλάρια φορτωμένα άπδ τροφάς καί μο 
νατζιόνας είς βοήθειαν τών λοιπών' περικυκλώ
σαντες δέ καί τούτους, έφόνευσαν ικανού; πιά- 
σαντε; ζωντανούς 43 όμοϋ μέ τδν κεχαγιαν των, 
άνδρα ένδοξον καί ελλόγιμον είς τήν θρησκείαν 
του' δςτις μ’ δλον δτι παρεκάλεσε τδν άρχηγδν 
Γεώργιον Πολογιαννάκην νά μή τδν θανατώση, 
δίδωντάς τω τδ ώρολόγιον καί δπλα του, τδ 
ζώον δποϋ ίκαββαλίκευε καί 200 ^ουπιέδες, οί 
ατακτοι στρατιώταί του δρμήσαντες, έφόνευσαν 

καί εκείνον και τούς λοιπούς. Ητον ευχής έργον, 
άν δ άγάς ούτος δέν έφονεύετο' ήμπόρουν οί άσυ- 
νείδητοι Σφακιώται νά άπολαύσωσιν υπέρ τά 
100 πουγγεΐα, άν τδν παρέδιδον είς τδν βεζύρην 
άβλαβή, καί νά γίνη άνακωχή τών οπλών, έως 
νά λάβωσι τάς δποία; έπρόσμενον άπδ Μωρέαν, 
ί'δραν καί Σπέτζαις υποσχεθείσα; είς αύτούς δυ
νάμεις' άλλά πόσην βλάβην δέν προξενεί ή άνυ- 
ποταξία ! Διασκορπισθέντες δέ καί ούτοι έκείθεν, 
έφονευοντο άπδ τούς στρατιώτας μας είς τούς 
δρόμου;' αί τροφαί καί μονατζιόνες δμοΰ μέ τά 
1 0Ο μΑλάρια έμειναν είς τδν τόπον, τά δποία οί 
στρατιώταί διεμερίσθησαν, λαβόντες όσα ήδυνήθη 
έκαστο;' έλαβον καί 3 τζαπράζια έξ .ών τδ Sv 
έφόρει εί; ουστας τών γερλίδων, τδν δποϊον έφό
νευσαν.

Τή αύτή ημέρα έστειλαν γράμμα είς τήν καγ
κελαρίαν τοΰ Λουτρού άπδ χωρίον Κεφαλαν, ζη- 
τοϋντες βοήθειαν, όπλων καί πολεμικών έφοδίων, 
διά νά άντιπαλαίωσι τούς άχαλινώτους Σουδια- 
νούς, νά μήν δρμώσιν είς ταΐ; Καλύβες' άλλά. . . .

Τή αύτή ημέρα ήνώθησαν οί εγχώριοι άπδ 
Λάκκους, όλοι 110 μέ τδν άρχηγδν Κ. Α. Πα- 
ναγιώτου.

Τή αυτή ημέρα ήνώθησαν οί Θερισιώται καί 
Μαλλαξιώται μέ τδν άρχηγδν κύριον Γεώργιον 
Δασκαλάκην τδν Τζελεπήν. Ηνώθησαν δέ μέ τδν 
άρχηγδν Κ. Αναγνώστην Ψαρουδάκην καί έκ 
τών χωρίων Επανωχώρι. άγιας Ειρήνης, Πρινέ, 
και όρθοϋνι 71 τδν άριθμόν. Σύμπαντες ourot 
μετά τών αρχηγών ώρμησαν εί; τδν Ομαλόν, 
όπου έκαμαν μικράν μάχην μέ τούς Σελινιώτας, 
οί όποιοι έδόθησαν εύθύς εις φυγήν, διωκόμενοι 
άπδ τού; ρηθέντας στρατιώτας έως είς τήν αγίαν 
Ειρήνην, πλησίον τής Καντάνου.

Τή 8 λαβόντες τήν είδησιν είς Καλύβες οί 
Κάσσιοι, ότι έπατήθη άπδ τού; εχθρό·; τδ Κα- 
στέλιον τών Σφακίων έως τδ Ασκήφου, υποπτευ- 
θέντες μήπως προχωρήσωσι νά καύσωσι καί τά 
λοιπά χωρία, έβαλον εί; τά πλοία των όσου; χρι
στιανού; ήμπόρεσαν, καί τούς άπέρασαν εί; τδ 
νησίον των άδωροδοκήτω;' εύγε τής φιλογενείας 
τών άνδρών τούτων διά τήν διπλήν τους βοή
θειαν !

Τή αύτή ημέρα ήλθεν δ άρχηγδς Τζελεπής 
άπδ Μαλλάξαν εις τήν είς Λουτρδν Καγγελαρίαν, 
ένθα συνωμίλησε μετά τών προυχόντων και τοϋ 
γραμματέω; Δ. Φλ· περί καταστάσεως τοϋ πα
ρόντος πολέμου, λαβών άπδ τούς ίδιους έφόδια 
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καί έν κατάστιχου άγραφον έσφραγισμένον μέ 
τήν σφραγίδα, διά νά παρακίνηση τούς έν κα- 
ταστάσει κατωμερίτας χριστιανούς, νά συνεισφε- 
ρωσι καί έκεϊνοι την δυνατήν εις το γένος βοή
θειαν, καί νά καταγραφή εΐς αύτό ενός έκάστου 
τό όνομα, δίδωντά; τιο επιτροπικής καί ομολο
γίαν τής περιλαβής των, εις ένδειξιν.

Τή αύτή ήμέρφ έφθασεν εις Χανία Sv κουρβέ· 
τον έκ τοϋ εχθρικού στόλου, σακατευμένον άπό 
βόλια- δ καπετάνος του σκοτωμένος καί άπό 
τούς ναύτας του 40 λαβωμένοι.

Τή 9 οί άρχηγοί Κ. Α. Πζναγιώτου, ft. *Ανδρ. 
Παπά Μιχαήλ, Κ. Θεόδωρος Καρνάλης μετά 
τών γενναίων Λακιωτών στρατιωτών των, καί 60 
ετέρους τοϋ Τζελεπή έπάτησαν τόν Πρινά, Εργα
στήρι Αουκιανά, Σκάφην, Τζαγκαριανά, καί φο- 
νεόσαντες εχθρούς 5 όμοϋ καί τόν περίφημον 
σαρασκέρην των Κουκλουπασάκην άπδ Κάντανον, 
έφυγον.

Τή 1 0 άνεχώρησαν οί δύο άρχηγοί, καί έμεινε 
μόνος δ Κ. Δ. Παναγιώτου, διά φόλαξιν" μερικοί 
χριστιανοί τουρκολάτραι Σελινιώται, ίδόντε; τήν 
αδυναμίαν τών στρατιωτών μας έδωκαν τήν εΐ" 
δησιν εΐς τούς έχθρούς, οί όποιοι θαρραλεωθέν- 
τες, ώρμησαν ευθύς εναντίον των 600, τούς ό
ποιους μή δυνηθέντες νά άντιπαλεύσωσιν έφυγον, 
καί εύρόντε; τήν άδειαν οί εχθροί, είσέβησαν ά- 
κωλότως εις τδν όμαλδν, (κάμπον πλησίον τοΰ 
Σέλινου), κατακαύσαντες τδν τόπον καί τούς εύ- 
ρεθέντας έκεϊ παμπληθείς στάχυας τών καρπών, 
τούς δποίους οί στρατιώται τόσον καιρόν έφύ- 
λαττον.

Τή 12 εφθασεν ή εϊδησις αυτή εις τήν Μαλ- 
λάξαν. ύ γενναίος αρχηγός Τζελεπής μετεχει- 
ρίσθη εύθύς τδ άκόλουθον στρατήγημα" έλαβε μα- 
ζίτου 300 στρατιώτας φορτωμένους ξύλα, καί 
φθάνοντα* έξωθεν τών Χανίων, έβαλον φωτίαν 
είς τά Μεζαρλίκια, καύσαντες καί ένα τουομπέν 
ενός αγίου τών ασπόνδων εχθρών, έροιψαν δέ καί 
πλήθος τουφεκίων είς τήν πόρταν τών Χανίων, 
ώστε οι Χανιώται έλαβον τοσοϋτον φόβον, δποϋ 
άνέβησαν εΐς τδ τείχος σύμπαντε; μέ μέγαν άλ- 
λαλαγμδν, ρίπτοντες καί κανόνια, τά δποία ά- 
κούσαντες οί Σελινιώται έφυγον εύθύς, τρέχον
τες εΐς Χανία, καί έμειναν οί στρατιώται μας έ 
λεύθεροι. Εΐς τοϋτο τδ στρατήγημα υστερήθημεν 
ένδς μόνου στρατιώτου" ό δέ γενναίος Τζελεπής 
έστράφη πάλιν είς τδν δποϊον έφύλαττε τόπον.

Τή 13 υπήγεν ή άγιορουμελήτικη γουλέτα 

εΐς τδ Σέλινο, καί πατήσαντες έν μετόχιον, τ® 
έγύμνωσαν, φονεόσαντες και ένα εχθρόν.

Τή αύτή ημέρα έγίνη άπόφασις εΐς Χανία, νά 
άρματωθή τδ καράβι τών Γιαβάσιδων, καί νά 
έλθη είς Αουτρδν νά κατακαύση τά έκεϊ ευρισκό
μενα είς τδν λιμένα 22 πλοία" ζητήσαντες όμως 
60 πουγγεϊα νά τοϊς μετρηθώσι πρώτον, μετε- 
μελήθησαν, καί έμεινε τδ έργον τοϋτο άνενέργη- 
τον" άν ήθελε γίνη ή συμφωνία, καί νά φθάση 
έξαίφνη; τδ εχθρικόν τοϋτο πλοΐον, τά κατέκαιεν 
εξάπαντος, διά τήν αταξίαν καί δειλίαν τών εν
τοπίων, οί όποιοι δέν έτόλμησαν ούδέποτε νά 
καταβάλωσι γρόσια, διά νά τά αρματώσουν, άλλά 
τά έφόρτωναν μόνον άπδ τά λάφυρα τών εχθρών, 
καί τά τών χριστιανών τών κατωμεριτών πράγ
ματα, δποΰ οί είς τδν στρατόν άκολουθυϋντες 
στρατιώται μετά δυναστείας ήρπαζον" καί ταϋτα 
οί εντόπιοι.

(“Επεται ή συνέχεια.)

Η ΓΥΝΗ
ΤΟΤ ιθ'. αιωνος.

Ζήμερον ή ΧρυσαΛΛίς ίερδν έπιτελοϋσα φόρον 
πρδς τδ ώραίον φϋλον μεταξύ τοϋ όποιου αριθ
μεί ούκ δλίγας άναγνωστρίας, κατέρχεται είς το 
στάδιον τοϋ άγώνος όπως υπερασπισθη τήν προσ- 
βαλλομένην υπόληψίν του καί ν’ άντικρούση τά 
φαρμακερά βέλη τών φθονερών έκείνων άνθρώπων, 
Οΐτινες άπό τίνος διαρρήγνυνται κραυγάζοντες οτι 
άπολλύμεθα ένεκα τών γυναικών καί τής πολυτε
λείας αύτών, ότι δ κοινωνικός βίος τών προγόνων 
καί πατέρων ήμών ήτο κοσμιώτερος καί ήθικώ- 
τερος τοϋ σημερινού, χάρις είς τδ άπέριττον τής 
τότε διαίτης, καί ότι επομένως εύτύχουν έκεϊνοι» 
ένώ σήμερον ημείς ταλαιπωρούμεθα.

Πρδς τούτους Οα^όαλέως άποκρινόμεθα ότι συ- 
κοφαντοΰσιν άδίκως τάς τρυφεράς άπογόνους τής 
Εύας καί πλανώνται πλάνην μεγάλην νομίζοντες 
οτι δέν βαίνομεν κατ’ εύχήν πρδς τήν πρόοδον, 
τήν άρετήν καί τήν εύδαιμονίαν, διότι δήθεν δέν 
μιμούμεθα τούς άγροίκους προπάτοράς μας, άλλ’ 
έχομεν ώς υπόδειγμα πάν ό,τΐ έκδεδιητημένον 
γελοΐον καί αισχρόν ένυπάρχει είς τδν σημερινόν 
εύρωπαΐκδν πολιτισμόν. 'Γοιοΰτος ισχυρισμός, τδ 
έπαναλέγομεν, είναι αύτόχρημα παραλογισμδς 
καί Οά τδ άποδείξωμεν διά τής έξετάσεως τού 

πολύζηλου κατ’ αύτούς βίου τών παλαιών άν 
θρώπων καί τής συγκρίσεως αύτού πρδς τόν σημε
ρινόν.

Ας άρχίσωμεν δέ άπδ τών αρχαίων Ελλήνων, 

ό μακαρίτης Σωκράτη; δ ένάρετο; εκείνος άν
θρωπος τής άρχαιότητος, δ καθ δλην τήν σημα
σίαν τής λέξεως φιλόσοφος, τδν δποϊον άπδ δύο 
καί επέκεινα χιλιάδων χρόνων άδιακόπως έ 
ξυμνοΰσιν οί σχολαστικοί καί οί ανόητοι, τί ήτον 
νομίζετε; ένας βάναυσος άνθρωπος, χυδαίος, ά- 
πολίτευτας κακοανατεθραμμένος, χωριάτης, τέλος 
πάντων, καί τοιοϋτος, ώστε άν έπαρουσιάζετο 
σήμερον δέν θά τδν αφήνατε νά καθίση ούδέ είς τδ 
μαγειρείου σας άπδ φόβον μή ρυπάνη τήν οικίαν 
καί τά έπιπλά σας. ’Απορίας άξιον είναι πώς 
• αριστοκράτης Περικλής ήρέσκετο είς τήν συνα
ναστροφήν τοούτου αχθοφόρου, καί ή περικαλλής 
Ασπασία έτέρπετο έκ τής συνομιλίας του ! Αλλά 
καί τοϋτο τί άλλο άποδεικνύει, εΐμή ότι οί πρό
γονοί μας ήσαν άμοιροι πολιτισμού καί ήγνόουν 
έντελώς τί έστι καλή συμπεριφορά.

Τφόντι κατά τήν εποχήν εκείνην τών άνυποδή- 
των ήμιθέων καί τών χονδροειδεστάτων ηρώων, 
αί υποκλίσεις καί αί εύφυεί; συνδιαλέξεις τών 
σημερινών συναναστροφών μας ησαν παντελώς ά
γνωστοι, εφημερίδες τοϋ συρμού δέν έξεδίδοντο, 

καί οί Παρίσιοι, ή κοιτίς αύτή τοϋ καλλωπισμού, 
ώιόμη δέν ειχον κτισθή, ώστε έξ άνάγκης αί μέν 
κυρίαι έπεριορίζοντο είς ένα εύτελέστατον χιτώνα 
καθώς έκεΐνον τδν δποϊον βλέπετε, καλαί μου ά- 
νχγνώστριαι, είς τά παλαιά άγάλματα, οί δέ άν- 
δρες έτυλίσσοντο εΐς μίαν σινδόνην τήν όποιαν έ- 
κάλουν χλαμύδα καί υπέδενον τούς πόδας των 
εΐς Sv ζεύγος ΐσαζ.ουχίωτ. Οί ταλαίπωροι εκεί
νοι δέν είχον ούδέ έλαστικά ύποδημάτια, ούδέ 
γαλλικά κρινολίνα, ούδέ τρίχαπτα, ούδέ χει
ρόκτια, καί ένδύμ.ατα μετεχειρίζοντο τόσα μό
νον όσα ήρκουν διά νά κρύψωσι τήν γυμνότητα 
των! Οϋδεμία κομψότης, ούδεμία χάρις, ούδέ 
είς τήν ένδυμασίαν ούδέ είς τήν άλλην δίαιταν. 
Κρίθινος άρτος, λαχανικά διάφορα καί ένίοτε μία 
όπτή πλευρά προβάτου, ιδού ή καθημερινή τροφή 
των' δέν έγνώριζον οί άθλιοι τήν κατασκευήν τής 
πουτίγκας, ούδέ έγεύθησαν ποτέ τδν λευκότατου 
γαλλικόν άρτον καί τδν άμβρόσιον καμπανίτην.— 
Καί τί λοιπόν έκαμνον τά χρήματά των οί φυ- 
λάργυροι, οί έξηνταβελόναι αύτοί; ίσως έρωτή- 
σετε. —-Τά έ^ριπτον, κυρίαι μου, είς τάς πέτρας, 
σάς άποκρίνομαι, ώς άπομεμωραμμένοι καί κα- 

τεσκεύαζον μεγάλα μνημεία, τδν Παρθενώνα, 
τάν ναόν τοϋ Ολυμπίου. Διάς καί πολλά μεγάλα 
καί μικρά αγάλματα" έκτιζον ακαδημίας καί ά- 
πέστελλον μεγάλους στρατούς εις τήν ’Ασίαν 
διά νά διαδώσωσι καί έκεϊ τήν μωρίαν των !

Καί τδ κατώρθωσαν οί θεόκουτοι, διότι εις 
τινα μέρη τής Ασίας διατηρούνται έτι καί σή
μερον πολλά έκ τών άνοήτων καί βαρβάρων έ
κείνων εθίμων. Ουτω φερ’ είπειν δέν συνειθίζουοι 
κανένα έκ τών εύρωπαϊκών χορών μας καί είναι 
άξιοι νά φονεύσωσιν ένα νέον όστις τολμήση νά 
έναγκαλισθή μίαν γυναίκα είς ένα χορόν καί νά 
τήν σφίγξη μέ όλην τήν αγνότητα έπί τή; ααρ- 
δίας του. Nttxo.hs τί θά είπή δέν ήξεύοουσιν, 
είς τρόπον ώστε είναι αδύνατον νά σπουδάση τις 
έκεϊ τήν άνατομίαν, καί τήν οστεολογίαν ιδίως, 
ώς παρ ήμϊν, εΐς τάς αλαβάστρινους ώμοπλάτα; 
τών κυριών" είς τήν Ασίαν αί παρθένοι οσάκις 
παρουσιασθώσιν ενώπιον τών άνδρών, δπερ σπα- 
νίως συμβαίνει, νεύουσι κάτω τούς οφθαλμού; 
καί μόλις ολίγα; λέξεις καί αύτάς μεμετρημένας 
εκστομούσιν" είς τοιοΰτον βαθμόν φθάνει ή αγροι
κία των ! Ποϋ ή εύφυία τών σημερινών νεανί- 
δων μας, ή εύθαρβία τών βλεμμάτων αύτών, ή 

στωμυλία των καί πρδ πάντων ή πολυπειρία των ! 
Πριν φθάσωσι τδ δέκατον εκτον έτος τής ήλικίας 
των τά κοράσια, μας γνωρίζουσι τδν κόσμον καί 
όλα τά έν αύτφ καλλίτερα καί άπδ τά; μ.ητέρας 
των, καί τόσον καλά ήξεΰρουσι τού; κανόνα; τής 
xaJijc σιψπεριφοράς, ώστε πολλάκις βλέπομεν 
νέους έρυθριώντα; έμπροσθεν τών παρθένων μας καί 
όμολογούντα; ταπεινώς τήν άμάθειάν των ενώ
πιον τή; πολυμαθείας καί τή; εύγλ ωττίας τών 
καλλιπαρείων έκείνων ρητόρων !

Η μόνη έκ τών γυναικών τής άρχαιότητος ή- 
τι; έξετίμησεν όπωσοΰν τήν θέσιν αύτής είναι ή 
Ξανθίππη, ή σύζυγο; τοΰ άνωτέρω μνημονευθέν* 
τος Σωκράτους, ήτις έν μια τών ημερών άγα- 
νακτήσασα κατά τή; πρδς αύτήν άμελεία; τοϋ 
άνδρός της κατέφερε κατά τής κεφαλή; του Sv ο
λόκληρον άνθοδοχεϊον, μετά τών έν αύτώ άνθέων.

Αν δ’ άκουλουθήσωμεν τήν σειράν τών ενιαυ
τών βλέπομεν τά αύτά βάρβαρα έθιμα, τήν αύ
τήν κτηνότητα μέχρι τού 1821. Ηξεύρετε πώς 
έγίνετο ό γάμο; πρδ τή; έποχής ταύτης; Οί 
γονείς συνεφώνουν προηγουμένως μεταξύ των, ά- 
πεφάσιζον τά πάντα άνευ τής συμπράξεως τών 
μελλονύμφων καί κατόπιν έτελεϊτο ό γάμος, είς 
τδν όποιον πολλ.άκι; πρώτην φοράν έβλέποντο ό 
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γ«|χβρός καί ή νύμφη. Μετά τοΰτο νομίζετε αρά 
γε δτι ή γονή ήγανάκτβ’. κατά τοϋ άνδρός, άν 
δέν ευρισκεν αύτδν τή; άρεσκείας της, καί δτι 
κατέφευγον μετά τή; αύτή; ευκολία; δπω; σή
μερον εί; τδ διαζόγιον ; Παντάπασιν' ή μέν σύ
ζυγο; συνειθισμένη εις τήν δουλείαν, εύρισκε πάν

τοτε τδν παρά τών γονέων τη; έκλεχθέντα σύ
ζυγον ώραΐον, κομψόν, χαριέστατον και εύχα- 
ρζστεϊτο" ό δέ άνήρ άκούων ε’κ νηπιότητός του 
ότι μίαν καί μόνην γυναίκα εδικαιούτο νά λάβη, 
καί ότι πρδ; αύτήν ώφειλε νά συγκεντρώση δλον 
αύιοϋ τόν έρωτα διά νά διανύσωσιν όμοϋ τόν 
βίον έν αγάπη καί όμονοία, έκυπτε καί αύτό; 
τόν αυχένα και ώ; μωρό;, νομίζων οτι εύρε μέ
γαν θησαυρόν, άφιέρωνεν δλον αυτού τόν βίον εί; 
τήν σύζυγον καί τά τέκνα του. Η τοιαύτη χυ
δαία καί άμουσο; κατάστασίς έξηκολούθει, ώ; εί
πομεν, μέχρι τού 1821, άλλά τότε ή έπελθούσα 
έπανάστασι;, καταλύσασα τήν δουλείαν συννέτρι- 
ψεν όμοϋ καί τά; άλύσει; τοΰ γάμου' κατόπιν μά
λιστα ή συχνή μετά ξένων έπιμιξία μάς ήνοιξε 
τού; οφθαλμού;, μά; έκοσμοπολίτισε καί μά; έ- 
δίδαξεν δτι ό γάμο; είναι άλλο τι υψηλότερον 
παρ ό,τι εως τότε τό έφανταζόμεθα. Πρό τού 
4 821 ή σύζυγο; ήτο χυρά Λημήτραινα, ή χυρά 
Fltirraira καί δλην τήν ημέραν τού Θεού irot- 
κοχύρευεν. AitOTfiv οικίαν σπανίως έξήοχετο με- 
ταβαίνουσα εΐ; τήν έκκλησίαν, καί ένίοτε εί; 
καμμίαν γειτόνισσαν, άλλά καί εί; τά; τοιαύτα; 
συναναστροφή; ούδέποτε έλειπεν ή ρόκα ή τό 
καλτόπλεγμα. Άνάπαυσι; δεν ύπήρχε παντάπασι, 
και δλην τη; τήν ζωήν ή σύζυγο; διήγεν έργα 
ζομένη καί περιποιουμένη τά τέκνα τη; ώ; άν 
ήτο παρα/ζάΓα ή υπηρέτρια.

Πού χοροί, πού συναναστροφαί νυκτερινά! ή 
χαρτοπαίγνια, πού θέατρον καί περίπατοι, πού 
περιηγήσεις εί; διάφορα μέρη τή; Εύρώπη; καί 
ίδίω; ε1.; Παρισιού; κατά τό έαρ, πού, τέλο; πάν
των, τά ωραία έκεϊνα στολίδια μέ τά όποϊα σή
μερον καλλωπίζονται αί ώραϊαί μα;! Ούδέν τού
των άλλ αδιάλειπτο; μονοτονία καί εί; τήν έν- 
δυμασίαν καί εί; τόν βίον, ή γυνή έν καί μόνον 
άλλά πολυτελές ένδυμα είχε -καθ’ δλον τόν βίον 
καί τούτο μετεβαινε πολλάκις κληρονομικά» δι- 
καιώματι εί; τά τέκνα της. Πού ή σημερινή ποι
κιλία τών καπελίνων, τών έπανωφορίων καί τό
σων άλλο»ν στολισμών διαταττομένων ύπό τοΰ 
κοσμοπολίτου συρμού.

Εκτός δέ τούτων υπάρχει καί άλλη σπουδαιό

τατη διαφορά μεταξύ τών παλαιών καί τών ση
μερινών έθίμων ώ; πρό; τόν οικιακόν βίον. θί 
μωροί δηλαδή καί άνόητοι τή; βαρβάρου έκείνης 
έποχή; σύζυγοι έφύλαττον πρό; άλλήλους πίστιν 
αδιάσειστου, καί τοσαύτη ένυπήρχεν είς τά; ψυ- 
χάς των φιλαυτία, ώστε ή σύζυγος προσέφερεν 
δλον αύτής τόν έρωτα, δλα τη; τά θέλγητρα είς 
μόνον τόν σύζυγόν της, δστι; καί αύτδ; έγκλη
μα ένόμιζε τό ν’ ά-εν ίση πρός άλλην γυναίκα’ 
ένώ σήμερον τουναντίον αί βάρβαροι αύται προ
λήψεις έκ θεμελίων άνετράπησαν’ ή γυνή 
ραί/ετήθη, εξύπη/οεκ- άγαπά ή δέν άγαπά τδν 
άνδρα της, άλλά τού; άλλου; πάντοτε λατρεύει, 
ζωογονεί τόν κόσμον μέ τό γλυκύ μειδίαμά τη;, 
καί οι πυρφόροι αύτή; οφθαλμοί άναπτερόνουσι 
τήν ποιητικήν φαντασίαν τόσων καί τόσων νέων.

11 γυνή τού δεκάτου έννάτου αίώνος στολίζε
ται άπό πρωίας μέ μεταξωτά, τρίχαπτα, κα- 
λύπτρας, άδάμαντας καί ή δέχεται ή μεταβαίνει 
είς έπισκίψεις έφ άμάξης σχεδόν πάντοτε, διότι 
αί άποατάσεις χατήκτησακ άκυπόφοροι τήκ σή- 
W<or' μετά τό γεύμα τρέχει είς τού; περιπά
του; καί τήν έσπέραν είς τά θέατρα ή είς τάς 
συναναστροφάς. ό δέ σύζυγο; έχει τήν υψηλήν τι
μήν νά έξοφλή τού; παρουσιαζομένους λογα
ριασμούς, διό καί άπδ πρωία; σπεύδει εί; τήν έρ- 
γασίαν, εΐ; τό εμπορικόν του γραφείου ή είς τδ 
ύπουργεΐον, άν ήναι υπάλληλος. Καί άν ό μισθός 
δέν άρκεϊ, προσέρχεται εί; τού; δανειστά;, είς 
τού; τοκογλύφους καί είς τδ χαρτοπαίγνιου. Εν 
τώ μεταξύ δέ τής απουσία; τού άνδρός ή σύζυ
γο; περιποιείται τού; φίλου; του, δμιλεϊ άντ’ έ
κείνου περί τής πολιτική; πορεία; τή; κυβερνή- 
σεω; τή; πατρίδος της, περί μουσικής, περί πΟιή"
σεως, περί συρμού καί περί τών τρυφερών έκεί
νων αισθημάτων τά όποϊα διέπουν τάς τύχα; τής 
άνθρωπότητο;" χλευάζει δέ μέ τόν πνευματωδέ- 
στερον τρόπον τά στενοκέφαλα έκεϊνα γυναικάρια, 
τά όποϊα θέμα συνομιλία; έχουσι πάντοτε τά οι
κιακά των. Άηδέστερον τωόντι πράγμα δέν υ
πάρχει σήμερον άπό τδ νά άκούη τι; μίαν γυ
ναίκα καθώς .τρέπει ομιλούσαν περί υπηρετριών,
περί βουτύρου καί έλαίου καί τοιούτων άλλων πο- 
ταπών πραγμάτων !

II γυνή τού 19 αίώνος ζή καί άποθνήσκει με 
τόν έρωτα, κελαδεϊ ώ; αηδών, μουσουργέ! ώς 6ρ- 
φεύ;, σαγηνεύει τά; καρδία; ώ; σειρήν, καί υπε
ρέχει δλα τά άλλα ζώα καθ’ έν πρό πάντων, 
διότι αύτή καί μόνη έχει τό προνομιούχου δκ 

καίωμα νά ψιμμυΟιοϋται. II γυνή τού 19 αίώνος 
έμψυχόνες τά; τέχνας, τήν βιομηχανίαν καί τάς 
καρδία;" διά τδν στολισμόν αύτή; έργάζονται 
άφννάω; άπειροι βραχίονες, άπό τά σπλάγχνα τής 
γής έξάγονται οί πολύτιμοι άδάμαντε; καί ό χρυ- 

. <δ; τών στρεπτών, τών ψελλίων καί τών ένωτίων 
τής, οί σιδηρουργοί κατεργάζονται τόν σίδηρον 
τού τερατώδους κρινολίνου της, οί χοωματοποιοί 
.κατασζευάζουσι τά; βαφά; τού προσώπου τη; 
-καί αί ράπτοιαι ένδΰουσιν αύτήν κατά τόν τε- 
■Λ'-.νταϊοκ συρμύκ.

’Ενίοτε ό σύζυγο; έπισκέπτεται καί τά; φυλά- 
-κάς, όσάκις δέν δυνηθή νά πληρώση έγκαίρω; εις 
τούς δανειστά; του τού; τόκου; τούλάχιστων τών 
χρεών του" άλλά τούτο τί σημαίνει; Τι κοινον 
πρό; τόν γάμον ; μή γάρ ή σύζυγο; τόν έφυλά- 
,κισε. Πώ; νά τολμήση νά παραπονεθή πρός τήν 
τιμαλφή αύτήν συμβίαν, ήτι; τδν άνύψωσεν εις 
τήν υψηλήν περιωπήν διά τών καλών της τρόπων, 
καί διά τών σχέσεών της τδν έκαμε γνωστόν εις 
τήν κοινωνίαν ! ’Αχαριστία μεγαλητέρα γίνεται; 
Επειτα ά; τδ έσυλλογίζετο προηγουμένως καί ά; 
μή ένυμφεύετο άφού δέν ήτο ικανό; νά συντηοήση 
μίαν γυναίκα !

'Αλλά καί οί νεανίαι μα; σήμερον πόσον έπροό· 
δευσαν ! Αμα φΟάσωσι τό δέκατον εκτον τή; 
ήλικία; των έτο; είναι τέλειοι ίππόται' ένδύον- 
ται ώς τά υποδείγματα τών συρμών, αρωματί
ζονται, καπνίζουσι τό σιγάρον μέ χάριν άπαρά- 
μιλλον καί ίππεύουσιν ώ; ίπποκένταυροι. Πάρερ
γου έχουσι τήν λεγομένην παιδείαν, κύριον δέ 
-έργον τήν πρό; τό ώραΐον φύλον λατρείαν. Ει; 
τά σχολεία συχνάζουσιν οί μωροί διδάσκαλοι, 
αύτοΐ δέ επισκέπτονται τά καφενεία, τά θέατρα 
καί τά; συναναστροφάς, άναγινώσκουσ·. τά; εφη
μερίδα; καί νυχθημερόν άγωνίζονται ύπέρ τής 
σωτηρίας τού κλυδωνιζομένου σκάφους τή; πα
τρίδος· έμπόριον καί βιομηχανίαν περιφρονούσιν 
ώς ποταπά έργα, καί πάλιν καί πάντοτε περί τή; 
πατρίδος μεριμνώντε; άφοσιούσι τδν βίον είς τήν 
•.υπαλληλίαν καί προσπαθοϋσι παντί σθένει νά έ- 
ξοντώσωσι τούς τυράννου;, τού; λυμεώνα; καί 
Λθύ; κηφήνας έκείνου; τού; αποζώντας έκ τού 
δημοσίου ταμείου. Γράφουσι περιπαθείς έπιστο- 
λά; πρό; τά; παρθένους, καί παρακολουθούσι 
κατά πόδα δλας τά; ύπάνδρου; γυναίκας.
-· Απαξ τή; ζωή; του δ νέο; μας τούλάχιστον 
•θά μεταβή είς Εύρώπην πρός τε-Ιειοποίησικ τών 
enovdar τον. Εί; Παρισιού; μανθάνει τδ xar- 

xdr καί εί; τήν Γερμανίαν τήν ξιφασκίαν καί τήν 
φιλολογίαν, άλλ’ δπου καί άν υπάγη δέν λησμο
νεί τδν πατέρα του καί συχνά πυκνά τώ γρά
φει έπί χάρτου συναλλαγματικών, άφού δέ γνω- 
ρισθή μέ δλους τού; έπισήμου; παθολόγου; καί 
χειρουργούς τή; Εύρώπης, έπανέρχεται πλήρη; 
σοφία; ίνα προσφέρη τά; έκδουλεύσεις του εί; τήν 
γενέτειραν γήν καί είς τήν ανθρωπότητα. Μετά 
δέ τό τεσσαρακοστόν πέμπτον τή; ήλικία; αύ
τού έτο; συνέρχεται τέλος πάντων εί; γάμου 
κοινωνίαν μετά δεκαοκταετούς νεάνιδος, ήτις ά
γαπά μέχρι μανία; αύτόν τε τδ βαλάντιον του 
καί τά; λευκά; του τρίχας.

0 εί; γάμον ερχόμενο; σήμερον υποβάλλεται 
καί εί; μικρά; τινα; οχληρά; διατυπώσεις. Οφεί
λει δηλαδή δι’οίουδήποτε τρόπου ν’άπαλλαχθή 
τών γονέων του καί ίδίω; τή; μητρός καί τής 
άδελφή;’ διότι άλλοτε μέν είς τούς έσκωριασμέ- 
νους έκείνους καιρού; ή νύμφη είχε τήν έλαφρό- 
τητα νά σέβηται τήν μητέρα τού άνδρός τη; καί 
ν’ άγαπά τά; άδελφά; του, ώ; ιδία; αύτή; άδελ- 
φάς, άλλά σήμερον ό πολιτισμό; τοιαύτα πράγ
ματα δέν τά ανέχεται. Καί τφόντι, τί ζητεί ό 
κέρβερο; έκεϊνος, ή πολυόμματος πενθερά εί; τήν 
οικίαν τοϋ νυμφευθέντο; υίοΰ τη;; μήτοι έφαν 
τάσθη νά έπιτηρή τά; πράξεις τής νύμφη; αύ
τή; καί νά κάμνη παρατηρήσει; εί; τάς καθημε- 
ρινάς δαπάνα;! . . Αν έχη τοιοϋτον σκοπόν, ά; 
συλλογισθή δτι ή νύμφη τη; ήλθεν εί; τόν οικον 
τοϋ υίοΰ τη; διά νά δίδη καί δχι νά λαμβάνη δια-
ταγά;" ήλθε διά νά ζήση άνεξάρτητο; καί δχι 
ϊνα υποκύψτ, υπό τόν φοβερόν ζυγόν τή; πεκθεράς.

Μεθ’ δσα μέχρι τοΰδε είπομεν άπεδείξαμεν, 
νομίζομεν, τρανώτατα δτι είναι αύτόχρημα μω
ρία ή κατά τή; πολυτελεία; άντιπολίτευσις. II 
πολυτέλεια μά; άνύψωσεν, ή πολυτέλεια μά; έξευ- 
γένισε, καί κατά τή; πολυτελεία; νά συνασπιζώ- 
μεθα ! Απαγε, τδ τοιοϋτον είναι μισαρά αχα
ριστία ασυγχώρητο; παρά τε Θεώ καί άνθρωποι;. 
Ούχ ήττον δμω; άν οί τάναντία φρονοΰντε; νομί- 
ζουσι καί αύτοΐ δτι έχουσιν ισχυρά επιχειρήματα, 
α; τά φέρωσιν είς τδ μέσον, ά; τά υποβάλωσιν 
εί; τήν κρίσιν τοΰ ώραίου φύλου, καί δ,τι αύτδ 
άποφασίσει ήμεϊ; ύποσχόμεθα άσμένω; νά τδ πα
ραδεχθώμεν, καθόσον μάλιστα ή ΧρυσαίΙΜς &- 
νέκαθεν έκηρύχθη ύπέρμαχος τοΰ καλού καί τή; 
άληθείας.

θ. “
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Η ΑΥΪΌΚΡΔΤΟΪΊΑ ΤΠ2 ΤΡΑΙΙΕΖ0ΥΝΓ02. (1)

ΚασιΛεία \·1 .ΙεξίοΌ Λ. —■ Σχίσεις μετά τΰγ 
ύε,ΰΰγ τωε· Toupxoiuirur —Οίχϋγεγειαχά 
χαχουργήιιατα ίι rij οΐχίη τώχ Μεγά.Ιωι· 
Koiiriirur. (/4/7—/446 )

Μετά τήν ύποχώρησιν τοΰ μεγάλου τών Μογ- 
γόλων στρατού, ή έπικράτειχ τή; Τραπεζοΰντος 
έμεινεν εκτεθειμένη, καί άνευ σχεδόν όπερασπί- 
σεως, είς τάς προσβολάς τών Τουρκομάνων, οΐτι- 
νε; διέθεον άπασαν τήν μεταξύ Σινώπη; καί 
Βασσόρα; κειμένη,ν χώραν, ό Καρά Γιουσούφ, 
αρχηγός τής ορδής τών μαύρων προβάτων, παρ 
Ολίγον νά ίδρύση ευρύ τι κράτος μεταξύ Μογ- 
γόλων καί Τούρκων, διότι αί κατακτήσεις τοΰ 
ήγεμόνος τούτου έξετάθησαν άπό τοΰ Εΰξείνου 
μέχρι τοΰ Περσικού κόλπου. Το στάδ’.ον τοΰ Κα 
ρά Γιουσούφ έγένετο άξιον σημειώσεω; διά τάς 
παραδόξου; περιπέτειας του, ή δε ιστορία τή; 
βασιλεία; του ούδέν άλλο 0’ άπέβαινεν ή η έξι- 
στόρχσις τών είς τό πρόσωπόν του άναφερομένων 
περίεργων συμβαμάτων- Γεννηθείς έκ διαδοχής 
αρχηγός φυλής συγκείμενης έκ 30,01)0 ιππέων, 
πλέον, ή άπαξ ευρέθη είς τή,ν ανάγκην νά έξα- 
σκήση τό έπάγγελμα κοινού κλέπτου όπως ζήση, 
άλλοτε δέ είδον αύτόν διαβαίνοντα οίκειοθελώς 
τήν Μεσοποταμίαν έπί κεφαλής 60,000 άνδρών, 
τών καλλίτερων τής ’Ασίας στρατιωτών. Καί 
πρώτον κατά τό έτος 1387, είχε τολμήσει να 
δοκιμάση τήν τύχην τής μάχης κατά τοΰ Τιμούρ 
άλλά δέν ήδυνήθη νά κλονίση τήν στρατιωτική7 
ικανότητα τοΰ περιδόξου τών Τατάρων αρχη
γού’ ουδόλως αποθαρρυνθείς έκ τή; πρώτης ταύ
τη; αποτυχίας, ήρχισεν έκ νέου τόν πόλεμον περί 
τό 1303, άλλά καί δεύτερον ήττζΟεις, υψωσεν 
έκ νέου τήν σημαίαν τοΰ κατά τών Τατάρων 
πολέμου τώ 1400. Κατά τόν τελευταϊον τού
τον πόλεμον, ό στρατός του τοιαύτην υπέστη 
εντελή ήτταν καί τοσοϋτον αύτός ό ίδιος κατε- 
διώκετο, ώστε, μ-ή δυνάμενΟς έπί πλέον νά κρύ 
πτηται είς τά όρη τή; ’Ασσυρίας ή είς τάς έρή,- 
μους τής Μεσοποταμίας, κατέφυγεν έπί τέλους 
είς τη,ν αυλήν τοΰ Βαγιαζήτου. Η άποποίησις 
τοϋ τούρκου σουλτάνου τοΰ νά τόν παραδώση 
τώ Τιμούρ, δστις άπητει αύτόν ώς υπήκοον 
στασιαστήν, έπέφερε τήν τών Μογγόλων εισβολήν 
έν τώ δθωμανικώ κράτει.

(1) Συνέχεια άπό φυλλαδ. 78.

Τοϋ Βαγιαζήτου ήττηθέντος καί αίχμαλωτισ- 
θέντος, δ Καρά Γιουσούφ κατέφυγεν είς Κά'ίρον, 
όπου εύρεν άσυλον μέ/pt τοΰ θανάτου τοΰ Τιμούρ. 
Τό σύμβαμΛ τούτο ήνάγκασεν αύτόν νά έπανέλ- 
θη έν σπουδή είς τά; οχθας τοϋ Εύφοάτου, όπου 
συνή,γαγεν έκ νέου υπό τάς σημαίας τουτάς διε- 
σπαρμένας τών Τουρκομάνων συμμορίας. ’Αλλ’ η 
μεγαλοφυΐα τοΰ Τιμούρ δέν ώδήγει ήδη τόν τα- 
ταρικόν στρατόν, καί ή έπιτυχία έστεψε τό επι
χείρημα τοΰ Καρά Γιουσούφ. Η Ταυρί; περιήλ- 
θεν είς τήν έξουσίαν του καί έκεϊ μετέφερε τήν 
πρωτεύουσαν τοϋ κράτους του’ ακολούθως έκυ · 
ρίευσε τήν Αρσίνγην, δπόθεν έξεδίωξε τήν οικο
γένειαν τού Ταχαρτίνου, καί ούτως ήρε πλήρη 
θρίαμβον έπί τών αντιπάλων του, τών Τουρκομά- 
νο>ν τής λευκή; ορδή;.

Αλέξιο; δ Α είχε μείνει ανίσχυρος θεατή; τών 
έν τή γείτονι χώρα τελούμενων τούτων περιπε
τειών’ άμα γνωσθείσης της ορμητική; πορείας 
τοΰ Καρά Γιουσούφ, είχεν έλπίσει ότι δ έμίρης 
τής ’Αρσίνγης καί δ αρχηγός τή; λευκής δοδής, 

άμφότεροι έν συμμαχία μετά τής οικογένειας 
του διατελοΰντες, θά τ,σαν διά τό κράτος του 
φραγμός ανυπέρβλητος, άλλ' ή ήττά των τόν ύπε-. 
χρέωσε νά υποβλη,θή είς ττ,ν διάκοισιν τοΰ νίκη* 
τοΰ καί νά τώ αίτηση τήν ειρήνην υπό οίουςδή- 
ποτε όρους’ δ Καρά Γιουσούφ διέταξε τόν ίκέ· 
την μονάρχην νά δώση εί; γάμον τώ υίώ του 
{Χιχανσάχ τη,ν θυγατέρα του, ήτι; ήτο ή ωραιό

τερα πασών τών η,γεμονίδων τή; τών Μεγάλων 
Κομνη,νών οικίας, τής όνομαστής έν ’Ασία διά 
τήν ωραιότητα τών νεανίδων της, καί νά πλή
ρωση είς τούς μαύρου; Τουρκομάνους τόν φόρον 
δν δ πατήρ του Μανουήλ δ 1’’ έπλήρωνεν είς τούς 
Μογγόλους.

0 Καρά Γιουσούφ άπέθανε τώ 1420 παρα- 
δόξως πως ώς καί είχε ζήσει, καθότι προσεβλή* 
θη υπό αποπληξία; έντός τή; σκηνής του τήν 
προτεραίαν τής μάχης ήν έμελέτα νά συνάψη 
κατά τοΰ Σάχ Ρουκχού, τοΰ νεωτέρου τών υίών 
τοΰ Τιμούρ. ό θάνατος ούτος διεσκόρπισε τόν 
τουοκομανικόν στρατόν. Εκαστος τών αρχηγών 
τοΰ στρατού εκείνου έσπευσε νά καταλίπη τό 
στρατόπεδον μετά τών υπό τάς διαταγάς του 
στρατιωτών, οί μέν δπως δράμωσι καί κυριεύσω- 
σιν έπαρχίαν τινά, οί δέ όπως προσφέρωσιν άντί 
αργυρίου τή,ν υπηρεσίαν των είς νέον άλλον κυ- 
ριάρχη,ν. Ενώ έγίνετο ή διασπορά αΰτη, δ νε* 

, κρός τοΰ Καρά Γιουσούφ άνεπαύετο υπό τήν φρού^

ρη«7 έπιλίκτων απομάχων, άλλά καί ούτοι, βλέ- 
ποντες τούς λοιπούς στρατιώτας χαλοΰντας τάς 
σκηνάς των όπως άπέλθωσι, καί μή θέλοντες νά 
περιμείνωσι τήν καταστροφήν των υπό τοΰ προ- 
χωροϋντος Σάχ Ρουκχού, άπεφάσισαν πάραυτα 
τί τό πρακτέον. Καταληφθέντες υπό καταχθο
νίου τινός ιδέας, είσώρμτ,ταν εις τη,ν βασιλικήν 
σκηνήν, ήτις έφυλάσσετο υπό τών μαύρων ευ
νούχων και έθεωρεϊτο μέχρι τής στιγμής έκείνη; 
ώς ιερόν άσυλον, έληστευσαν τόν θησαυρόν, έφόρ- 
τωσαν τά λάφυρά των έπί τών εί; τήν διάθεσίν 
των ευρεθέντων ίππων καί άπεμακρύνθησαν, ούδό- 
λως μεριμνήσαντες, περί τοΰ τί θ άπεγίνετο τό 
πτώμα τοΰ ύψηλοτάτου καί ίσχυροτάτου Καρά 
Γιουσούφ, περί 8 ϊσταντο γυναίκες κλαίουσαι, εύ- 
νούχοι στενάζοντες καί βωβοί έν άπελπεσία. Εν 
τούτοι; οί ’Γάταροι άφίκοντο, καί λαβόντες οί
κτον πλειότεοον τών Τουρκομάνων, συνεχώρησαν 
τήν ταφήν τοΰ λειψάνου τοΰ Καρά Γιουσούφ. 
Καθ’ήν στιγμήν έθαπταν τό σώμά του, παρετή- 
ρη,σαν δτι τώ είχαν άποκόψει τά ώτα. Τών φρου
ρών τις, γινώσκων τήν αξίαν τών αδαμαντινών 
ενωτίων ά έφερεν δ βασιλεύς του, μετεχειρίσθη 
τό μέσον τούτο όπως άποκτήση αύτά.

0 θάνατο; τού Καρά Γιουσούφ άπέδωκε τη,ν 
ανεξαρτησίαν τή Λευκή δρδή, καί ουτω δ υπ’ αύ
τής προστατευόμενος αύτοκράτωρ τή; Τραπε- 
ζοΰντο; έπαυσε τοϋ νά τελή φόρον εις τού; μαύ
ρους Τούρκο μάνου;.

όφείλομεν ήδη νά λαλήσωμεν καί περί τή; 
ήθικής έξαχρειώσεως τού γένους τών Μεγάλων 
Κομνηνών, ικανής νά φέρη τόν όλεθρον δλοκλή 
ρου έθνους έκφυλισθέντος έπί τοσοϋτον, ώστε νά 
ΰπακούη είς τοιαύτην δυναστείαν. Καί τοι μι- 
κοάν δίδοντες αξίαν είς τά υπό τών λατίνων χρι- 
ςιανών άναφερόμενα ανέκδοτα έπί τής έν τή αυλή 
τής Τραπεζοΰντος διαφθορά:, εύρίσκομεν δμως έν 
τοϊ; βυζαντινοί; συγγραφεϋσιν ικανά τεκμήρια 
τών κατ’ έθος γινομένων εγκλημάτων έν τοϊς 
ανακτόροις τών τελευταίων αύτοκρατόρων.

Μανουήλ δ I7 είχε προσλάβη ώ; συνεταίρον 
είς τό κράτος τόν υίόν αύτού 'Αλέξιον τον λ' 
άλλά δέν εύρε παρ αύτώ ούδ εύγνωμοσύνην ούδ 
αγάπην. 0 αύτός Μανουήλ είχε παραλαβή ώ; εύ 
νοούμενον ώραιότατον τινά άλλ αγενή ακόλου
θον. 0 τυχάρπαστο;ούτος κατώρθωσε νά λχβη 
έπί τών πραγμ.άτων τοσαύτην έπιρροή7 ώστε 
ήρέθισε τήν ζηλοτυπίαν τών εύγενών, οίτινες εϊ
χον συνεθισθή νά διανέμωσι μεταξύ των τά ευερ

γετήματα τή; αυλής. Οί δυσαρεστημένοι είργά- 
σθησαν δπως διαδώσωσι τήν γενικήν αποστρο
φήν καί έπέτυχον νά κινή,σωσι τόν λαόν κατά 
τοϋ εύνοουμένου. 0 Αλέξιος, στηριζόμενος έπί 
τής κοινής άγανακτήσεως, ώργάνισε συνωμοσίαν 
δι’ ή; έφρόνει νά λάβη τά; ίνίας τή; κυβερνή,σεως 
καί νά έκθρονίση τόν πατέρα του Οθεν ύψωσε 
τή,ν σημαίαν τής ανταρσίας, καί ύποστηριζόμε- 
νος υπό τοΰ λαού, άπητησεν ίνα δ νεανίας τοζα- 
γόζίος (έν Κωνσταντινουπόλ.ει, οί ίτσογλάν έφερον 
δμοίω; τό τόξον τών σουλτάνων) έξωσθή τών 
ανακτόρων, ‘θ Μανουήλ ίδών εαυτόν πολιωρκη- 
μένον έν τώ φρουρίώ υπεχρε/όθη ν’ άποπέμψη 
τόν ευνοούμχνόν του, άλλά καί ή φιλοδοξία τοϋ 
Αλεξίου εύρέθη είς τήν άπάτην, καθότι δ λαός 
επιτυχών τοΰ σκοπού του, καί έννοών άναμφι- 
βόλως ότι αί κακίαι τοΰ υίοΰ ύπερέβαινον τά; τοδ 
πατρός, έπαυσε τοΰ νά ένθαρρύνη τήν ανταρσίαν. 
Επομένως ούτος συνεβιβάσθη μετά τοΰ πατρός 
του, καί, ίσως ώς άυ.οιβήν διά τήν συμ.φιλίω- 
σιν, έλαβε μεθ’ εαυτού τόν έκδιωχθέντα ακόλου
θον. Ανωτέρω είπομεν ήδη δτι ή μεταγενεστέρα 
αύτού διαγωγή κκτέστησεν αύτόν ύποπτον ώ; 
δήθεν έπιταχύνοντα τόν θάνατον τοΰ πατρός του.

Αλέξιος δ’ ύπήρξεν άσθενέστερο; ώς βασιλεύς 
καί χειρότερος ώς άνθρωπο; Μανουήλ τοΰ Γ’. 
Αλλά καί τούτου ή υίϊκή αχαριστία έτιμωρήθη 
υπό τής αχαριστίας ενός τών υίών του. Συμμορ- 
φούμενος πρό; τά έθιμα τών αύτοκρατοριών τής 
τε Τραπεζοΰντος καί Κωνσταντινουπόλεως, είχε 
προσκαλέσει τόν πρεσβύτερον αυτού υίόν ΐωάν- 
νην, ώς έπίδοξον διάδοχον, δπως συμμετάσχη 
τών εί; τόν θρόνον άπονεμομένων τιμών. ’Αλέξιος 
δ Δ είχε, κατά τό παράδειγμα τού πάππου του, 
’Αλεξίου τού γ’, νυμφευθή Κατακουζηνή7 τ'·7* 
καλουμένην Θεοδώραν, ήτις, δυσαρεστουμένη διά 
τήν διαγωγήν τού αύτοκράτορος, παραμελοΰντος 
αύτήν ένεκα τών ακολούθων, έζήτη.σε καί εύρε 
παρηγοριάν εις λίαν οικιακήν μετά τού πρώτο* 
βεστιαρίου σχέσιν. ό υιός αυτού Ιωάννης, άγα- 
νακτών διά τήν ατιμίαν ταύτην, έδολοφό»ησεν 
ιδία χειρί τόν έραστήν τή; μητρός του. ’Αλλ’ δ 
νέος ούτος υποκριτής έμελέτα μεγαλείτερα έτι 
εγκλήματα τών όσων ισχυρίζετο ότι εγένετο τι- 
μωρός. Κυριεύσας τό άνώτερον φρούριον, έφυλά" 
κισε τόν πατέρα αύτοϋ καί τήν μητέρα έντός τών 
δωματίων των’ άλλ’ οί εύγενείς καί δ . λαός 
πτοηθέντες έκ της ιδέας τής έγγύς ούση; νά τε- 
λεσθή διπλής πατροκτονίας, καί πεισθέντες πρός
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τούτοις δτι ό νέος τύραννος θά ητο κύριος χειρό
τερος τοϋ άσωτου του πατρός, παρενέβησαν και 
Ελευθέρωσαν τδν 'Αλέξιον άπδ τών χειρών τοΰ 
υίοϋ. Μετά τά συμβάντα ταϋτα, ό Ιωάννης, δν 
έπωνόμαζον Καλογιάννον, ένεκα τής φυσικός αυ- 
τοϋ καλλονής, ούχί δέ καί τής ήθικής αύτοϋ τε
λειότητας, κατέφυγε παρά τώ βασιλεϊ τή; Γεωρ
γίας, ου τήν θυγατέρα ένυμφεύθη, ό δέ 'Αλέξιος 
δ' άνύψωσε τδν δευτερότοκον υίόν του 'Αλέξαν 
δρον είς την άξίαν συνεταίρου τοΰ Αύτοκράτορος, 
«πονείμα; αύτώ καί άπαντα τά δικαιώματα τοΰ 
επιδόξου διαδόχου.

Τδ μεγαλείτερον μέρος τή; μακρα; βασιλείας 
τοΰ 'Αλεξίου διέβη έν πολυτελεία καί έν αίσχοαΐ; 
ήδοναϊς. Η πρώτη αποστασία τοϋ υίοϋ του Κα
λογιάννου έλαβε χώραν ε’ν αρχή τής βασιλείας 
ταύτη;- είκοσι περίπου έτη άργότερον, ή δεν 
τέρα κατεκρήμνισε τδν αύτοκράτορα έντος αι- 
μοφύρτου τάφου. 0 θάνατος τοϋ ’Αλεξάνδρου εΐ 
χεν υποδείξει τώ Καλογιάννη τήν άνάγκην απο
φασιστικής τινδς απόπειρας πρδς έκθρόνεσιν τοΰ 
πατρός του, ώς τδ μόνον μέσον τοΰ νά έξασφαλίση 
εις έαυτδν τήν διαδοχήν τοϋ κράτους. Διδ συνεν- 
νοηθείς μετά τής ισχυρά; οικογένειας τών Κα- 
βασιτών, τή; άντιπολιτευομένης τδν ’Αλέξιον, 
άπήλθεν είς Θεοδοσίαν, τήν τών γενουηνσίων αποι
κίαν, δπου έναύλωσε μέγα τι πλοΐον S έξήρτυσεν 
εις πολεμικόν. Λαβών δέ είς τήν υπηρεσίαν του 
συμμορίαν τινά στρατιωτικών τυχοδιωκτών, διέ
πλευσε τδν Εύξεινον, άπέβη εί; τι μέρος τής 
αύτοκρατορίας καί έκυρίευσε τδ είς Κορδιλέ μο
ναστηριού τοΰ αγίου Φωκά, δπου ώχυρώθη πε
ριμένουν ύποκίνησίν τινα έν Τραπεζοϋντι ύπδ τών 
τοΰ κόμματός του’ άλλ’ ό ’Αλέξιο; ήτο ίκανώς 
ασφαλής περί τή; ήσυχία; τή; πρωτευούσης, επο
μένως έξήλθεν δπω; έπιπέση κατά τοΰ άντάρ- 
του υίοΰ του. 0 αύτοκρατορικδς στρατδς έστρα- 
,τοπέδευσεν είς Ακανθον, άλλ’ Sv μέρος τής τοϋ 
αύτοκράτορος συνοδίας προυτίθετο κεοδηθέν ά- 
ναμφιβόλως νά,τδν προδώση, καθότι δύο τών άπο 
στόλων τοϋ Καλογιάννη είσεχώρησαν νύκτωρ έν 
τη σκηνή τοΰ 'Αλεξίου, δν εύρον τή έπαύριον δο- 

• λοφονημένον έπί τής κλίνης του. 0 πατροκτόνος 
είσήλθεν είς Τραπεζοϋντα άνευ άντιστάσεως, καί 
ήκουσεν έαυτδν άναγορευόμενον αύτοκράτορα 
ύπδ.λαού έτοιμου νά έπευφημή είς πάν τετελε- 
,σμένον γεγονός. Καθίστατο μολαταϋτα άναγ- 
καΐον, καί έν αύτή τή έξαχρειωτική θέσει έν ή 
χΐχε καταπέσει ή ελληνική κοινωνία, δπως άπο 

κρούση τήν κατηγορίαν ότι ειχεν εκμαυλίσει τους 
δολοφόνους τοΰ πατρός του, διδ έτέλεσεν μετά 
μεγάλης πομπής τήν κηδείαν τοΰ ’Αλεξίου. (Κ 
δολοφόνοι του έτιμωρήθησαν, δ εί; διά τής άπο- 
κοπής τής μια; τών χειρών, δ έτερο; διά τής 
έξορΰξεως τών οφθαλμών του, άλλ’ ό νέος αύτο
κράτωρ χαρίζων αύτοί; τήν ζωήν, δέν έκηρύσ- 
σετο ούτως είπειν συνένοχός των ;

Αγνοοϋμεν άκριβώς τήν έποχήν καθ ήν συνέβη 
ή δολοφονία Αλεξίου τοϋ Δ*, δυνάμεθα δμως νά 
δρίσωμεν αύτήν περί τδ 1446 έτος, καθότι δ 
ήγεμών ούτος έζη έτι κατά τδ έ-.ο; 1445, δ δέ 
Καλογιάννη;, ύπδ τδ όνομα ’Ιωάννης δ’, υπήρ
χε μόνος αύτοκράτωρ τώ 1449, καί άπδ πολλοΰ 
ήδη χρόνου κατείχε τήν κυριαρχικήν έξουσίαν.

(“Επεται ή συνέχεια.]

Ο ΨΕΥΔ0ΜΕΣ2ΙΑ2Γ.

Τπερμεσοϋντος -οΰ ΙΖ’ αίώνος, ένώ ή Κρήτη 
καί τά πλούτη καί τάς κατά ξηοάν καί θάλασ
σαν τής άκμαζούσης όθωμανικής αύτοκρατορίας 
δυνάμεις άπεδ^όφα, καί τήν προσοχήν ολοκλήρου 
τής Εύρώπης άπίσπα, τοσούτους μεταξύ τών μυ
ριάδων τών γιανιτσάρων ίδοΰσα πίπτοντας υπδ τά 
βομβοσάλευτα τείχη της βεζύρας καί πασάδας, 
έκλειύι; ήλίου έπτόησε τούς άληθεΐς μουσουλμά
νου;' τά συναξάρια τών δεισιδαιμονιών άνεδιφήθη- 
σαν, καί ό ίεροκήρυξ τής αύτοκρατορίας σείκηςΒα- 
νή;, άνήγγειλεν είς τά πεφοβισμένα πλήθη, δτι τδ 
σημεϊον έκεΐνο ήτον άγγελος μεγάλης συμφοράς. 
Μυστηριώδη; παράδοσις παρά τοϊς Μουσουλμά
νος έπεκράτει, δτι πρδ τής συντέλειας τοϋ κόσμου 
ήθελον έμφανισθή δΝτετζάλκαί δ Μεχλής, πνεύ
ματα κακοποιά, προαγγελθησόμενα ύπδ τοΰ σκό
τους. Καί τωόντι, ολίγου δεϊν, οί Τοϋρκοι έ- 
πίστευσαν δτι ή φημιζομένη δεισιδαιμονία έζεπλη" 
ροϋτο, μέ τήν διαφοράν, δτι τδν Ντεζάλ άντε- 
ποοσώπευεν εΐς Εβραίος, καί τδν Μεχλήν είς 
Κούρδος.

0 έκ Σμύρνη; (1) ’Ιουδαίος Σαμπαθάης Λεβής, 
λίαν μεμυημένος εις τάς ^αβινικάς παραδόσεις, 
φέρων έπί τών ώμων τδ φορτίον τεσσαράκοντα

(ί) Ό Καισάριο; Δαποντες έν τω παρά Π. Αάμπρω ά- 
νεχδότω χρονιχω, λέγει αύτδν έκ ΙΙατρών της Πελο
πόννησου χαταγόμενον, δ Δοσίθεος ίμως χαί ό Χάμμερ ,ίκ 
Σμύρνης.

Σοφάς είμι, χαί τά τοΰ θεοί Λίγα, II άπάντη- 
σις δμως αυτή δέν ήρκεσε καί είς τόν Κουπρου- 
λήν, δστις διέταξε νά φυλακισθή' άλλά καί έκεϊ 
σννέ^ρεον πανταχόθεν Εβραίοι, σοφοί καί ίδιώ- 
ται, διά να προσκυνήσωσιν αύτδν, δστις ήρχισε 
νά γράφη καί νέους νόαους, μεταβάλλων είς χαρ- 
μοσύνου; τάς τέως πένθιμους έορτάς' βλέπων δ’ δ 
βεζίρης τού; Εβραίους ουδόλως ησυχάζοντας ές-ειλε 
τόν Σαμπαθάην εις τδ φρούριον τή; *Λβύδου, ύπό 
περιορισμόν' άλλά και έκεϊ συνέρέεον τά σμήνη τών 
προσκυνητών' πανταχόθεν δ’ έγραφον αύτώ οί 
σοφοί τών έβραίων έπιστολά; χρυσοί; γράμμασι* 
άποκαλοϋντε; αύτδν υίόν Θεοϋ. Σύμπαντε; δέ οί 
εί; 'Ανατολήν καί Δύσιν διεσκορπισμένοι Ιουδαίοι 
έπίστευσαν περί τή; Οεότητος τοΰ Λεβή, καί πά
σαν εργασίαν διακόψαντες, μετεποίουν τά ύπάρ- 
χοντα είς χρυσόν, καί προητοιμάζοντο διά τήν 
έν Παλαιστίνη μετανάστευσιν. Θεωροΰντε; δέ τά 
νέφη τής νυκτδ; έλεγον, Ιδού Εδραίους τά νέφη 
άπαίρει είς ΙεροναΛημ, χαί μήν χαί ήμάς τα
χέως αίρει' επειδή προφητεία τοΰ ’(ωήλ λέγει, 
αΖ θυγατέρες ήμών οράσεις δέονται, τινές τών 
Εβράί’δων ζηλεύσασαι τήν προφητικήν δόξαν, 
έμάνθανον λέξεις τινα; τή; Χαλδαϊκή; γλώσσης 
βεβαιούσα; τήν έμφάνισιν τοϋ άληθοΰς μεσσίον, 
καί ριπτόμεναι έπί τών στρωμνών ύπεκρίνοντο 
προφητικόν ενθουσιασμόν, άπαγγέλλουσαι τά προ" 
μεμελετημένα' ταϋτα ύπό ταχογράφων σημειού- 
μενα πανταχοΰ έκυκλοφόρουν, καί οί £αβΐνοι έ- 
βεβαίουν ώ; άληθεΐς προφητείας, διότι είς γλώσ
σαν άγνωστον έξεφωνοϋντο, καί διότι άντί τοΰ 
ονόματος τοΰ Χριστού έμνημονευετο τό τοϋ πλά-1 
νου Σαμπαθάη. ‘Ο Δοσίθεος άναφέρει καί τό έξής 
άστεϊον' ή γυνή Εβραίου τινο; έν Αδριανουπόλει 
εϊπεν εί; τόν σύζυγόν της έμυήθη μοι παρ' άγγέ- 
.1ου προφητεΰσαι δημοσία δ άνήρ αυτής ήτοί- 
μασε πλουσίαν τράπεζαν, καί προσεκάλεσεν εις 
δεϊπνον τούς σοφού; καί πρώτου; τών ’Ιουδαίων, 
ένώ δ’ έκεϊνοι έτσωγον καί εύθύμουν, αύτη 
ίστατο κατωφρυωμένη' έξαίφνη; δέ πεσοΰσα έπί 
τής στρωμνής ήρχισε νά λέγη πολλά περί τοϋ Μεσ
αίου' έπειδή δμως ή προφήτις, διά τήν άγνοιαν 
τή; Χαλδαϊκής, άπήγγελλε τά; προφητείας ίσπα- 
ν.στί, οί παρευρεθέντες αίσχυνθέντες έπί τή α
ναίδεια, άπήλθον.

Ενώ δέ ταϋτα συνέβαινον, Πολωνό; τις ραββϊ- 
νος δνόματι Νεεμίας, τήν δόξαν τοϋ Σαμπαθάη 
είς δευτεοεύοντα βαθμόν ζηλεύσας, προσεπάθει 
νά πείση τά πλήθη, δτι αί γραφαί δυο άνήγγελ-

έτών, συνήθη τών προφητών ήλικίαν, καθ’ ήν ώ
ραν συνέβαινεν ή έν λόγ^ι έκλειψις τής σελήνης, 
άπήρχετο είς Γάζαν, ένθα ήρξατο αύ το φημιζόμε
νος ώς προφήτης, ολιγίστου; ευρών οπαδούς, καί 
πλείστου; άπιστους, κατέφυγεν έπί τινα καιρόν 
μετά τών ευαρίθμων προσήλυτων εί; σπήλαιόν τι 
έν Παλαιστίνη, δθεν δέν έπαυε προσκαλών τούς 
έν ΐεροσολύμοις δμοεθνεϊς του εί; άναγνώρισιν' 
άλλ’ επειδή ούτοι ούδεμία» έδιδον άκρόασιν εί; 
τάς προφητικής του άξιώσεις, έξήλθε τοΰ σπη
λαίου, καί έπορεύθη αύτοπροσώπως έκεϊ, ένθα οί 
Ιουδαίοι κακώς έχοντα τδν άπεδίωξαν, συνεργόν 
έχοντες Ισπανόν τινα ιατρόν Ιάκωβον, ό Σαμπα- 
δάης οϋδόλω; αποθαρρυνθείς έκ τής πρώτη; απο
τυχίας, ήρχισε νά γράφη, εγκυκλίου; έπί εγκυκλίων 
πρδς δλας τά; συναγωγάς υπδ τδν τίτλον Σαμ~ 
Χαθάης Λρχιγέννητος, μονογενής υίός τοΰ θεοΰ, 
Νεανίας ναι σωτηρ τοΰ Ισραή.Ι. Χιλιάδες έδρα- 
μον έκ Σμύρνης, Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου 
πόλεως, Τοσκάνης, όλλανδίας, καί ’Αφρικής, οί 
μέν έκ περιευγείας οί δ’ έκ τυφλή; πίστεως ΐνα 
ίδωσι τδν αύτοχειροτόνητον μεσσίαν, δστι; σύν 
τοΐ; τερατουργήμασιν, έξετέλει καί θαύματα' έ
φυσα ένα τών οπαδών του, δστι; έπιπτε κατα
γής ώ; νεκρό;' έπειτα δ’ έγγίζοντος αύτδν έλαφρώ; 
διά μυιοσόβης, άνίστατο παοαχρήμα. ό Σαμπα- 
θάη; περιστοιχιζόμενος ύπδ σμήνους πιστών ά
πήλθεν εί; Καλλίπολιν, ένθα νέοι οπαδοί τδν ύ- 
πεδέχθησαν.

*Αλλ εί; τήν έμφάνισιν τοϋ ψευδομεσσίου τού

του, καί οί Μουσουλμάνοι ούχ ήττον έταράσσοντο 
άναγνωρίζοντες έν αύτώ τδν φημιζόμενου Ντετζάλ. 
ότότέ μέγα; βεζίρη; Κιουπρουλής μή ανεχόμε
νος νά βλέπη άπαθώ; τοιαύτην καταιγίδα, είς έ
ποχήν, καθ ήν ό φανατισμός ίφρύαττε διά τάς 
αλλεπαλλήλους έν Κρήτη καταστροφάς, άπέστειλε 
καί συνέλαβον τδν Σαμπαθάην εις Καλλίπολιν 
(1666). Οί πολυάριθμοι οπαδοί του ειδον έκπλη- 
ρούμενον έν τή συλλήψει ουσιώδη όρον αρχαίας 
προφητείας άγγελλούσης τήν έπί έ-νέχ μήνας έ- 
ξαφάνισιν τοϋ μεσσίου, οτε ήθελεν άναφανή έπι 
βχίνων λεαίνης, καί έλεγον, ότι ό σουλτάνος θά 
τδν ύποδεχθή μετά μεγάλη; πομπή;, καθίζων 
καί έπί τοϋ θρόνου του. Εκ προοιμίων δμως έ- 
ψεύσθησαν αί ελπίδες των, διότι άμα εΐσήλθεν 
είς τδ -πλοΐον, οί δήμιοι ήρχισαν νά δέρωσιν έλεει- 
νώς τδν δυστυχή μεσσίαν. Παρουσιασθε'ις ενώπιον 
τοΰ βεζίρου καί έρωτηθείς έάν άλήθευον τά περί 
αύτοϋ θρυλλοόμενα, ήρκέσθη μόνον ν’ άποκριθή,
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λον προφήτας, τδν μέν κύριόν τοΰ κόσμου, τδν 
δέ πρόδρομον τίς ε'λεύσεώ; του’ μή δυνηθβΐ; δμως 
νά ευρτι τήν έλαχΐστην συμπάθειαν, διήγειρε καΐ 
άλλους ^αβίνου;, καΐ μετ’ αύτών μεταβά; εί; Α- 
δριανούπολιν κατήγγειλεν είς τδν σουλτάνον τδν 
Σαμπαθάην, ώ; άνατροπέα τών καθεστώτων, ό 
δυστυχή; μεσσία; προταχθείς ενώπιον τοΰ σουλ
τάνου, τοϋ καϊμαζάμου, τοΰ μουχτή, και τοΰ 
διαβυήτου σεΐκου Βανή, ήρωτήθη έάν ήσαν αληθή 
τά λεγάμενα' έπειδή δέ δ Σαμπαθάης ήρνήθη, δ· 
σουλτάνο; τδν έπανηρωτησεν, έάν ήτο ό Μωάμεθ, 
καΐ διά νά πεισθή περί τίς φημιζόμενη; θεότη - 
τό; του, διέταξε ν’ άπογυμνωθή, καΐ χοησιμεύση 
ώ; σκοπός εΐ; τά βέλη τών τοξοτών καΐ ΐδη άν 
τά βέλη θ’ άνεπήδων άπδ τοΰ σώματο; τοΰ μεσ- 
σίου. ‘θ δυστυχή; ΣαμπαΟάη; έμβρόντητο; εΐ; τδ 
πρόσταγμα, μάτην έζήτει διέξοδον σωτηρίας, 
διαβεβαιών, δτι ητο άπλοΰ; ραβϊνο; καΐ ούδέν 
πλέον' δ σουλτάνο; τότε τώ προέτεινεν ΐνα δεχθή 
τδν ισλαμισμόν, άλλο»;, ήθελε θανατωθή δι’ ά- 
νασκολωπισμοϋ ώ; σφετερισθεΐ; τδν τίτλον μ.εσ- 
σίου τίς Παλαιστίνης, σατραπείας τή; υψηλής 
Πύλη; ! Τήν στιγμήν έκείνην έλύθη ή κωμφδία, 
καΐ δ τάλα; ΣαμπαΟάη; έγένετο μουσουλμάνο; 
(1666), λαβών αντάλλαγμα τοΰ κράτους τοϋ 
κόσμου, Sv πουγγεϊον, καΐ τήν θέσιν φύλακος τοΰ 
σεραγίου μέ μισθδν πεντήκοντα άσπρων μετ' ο
λίγον δέ καΐ πάσα η οίκογένειά του ένηγκκλίσθη
τδν μουσουλμανισμόν.

0 διαβόητο; ίεροκήρυξ Βανής, μετεχειρίσθη τδν
Σαμπαθάην ώ; όργανον πρδς προσηλυτισμόν καΐ 
άλλων ’Ιουδαίων, είς τάς συναγωγής τών οποίων 
έξηκολούθει δ ψευδομεσσία; συχνάζων, λέγων, δτι 
δέν ήλθεν έτι τδ πλήρωμα τοΰ χρόνου. 0 Δοσί- 
θεος προστίθησιν, δτι οί άρχοντες τών Εβραίων 
ΐνα λάβωσι σπέρμα άγιον έξ αύτοΰ, προσέφερον 
καθ έκάστην τά; θυγατέρας των εί; φθοράν.

‘θ Σαμπαθάης έπΐ δέκα έτη έξηκολούθει εργα
ζόμενο; υπέρ τών προσηλυτικών σχεδίων τοΰ Βα- 
νή, δταν δ έγένετο πλέον άχρηστος, έξωρίσθη εις 
Κορώνην, ένθα καΐ άπεβίωσε (1686j (I).

(I) Βλ. Δοσιθέου, ίστορ. Πατριαρχ. Ίεροσολ. σελ. 
1233—4.—Hammer, Ilistoire del Empire Ottoman, 
XI, 239. — Mignot, ilistoire de la Turquie. — Και- 
σαριου Δαπόντε, χρονολογία τών Σουλτάνων. — Σύγχρο
νος περιηγητή; αναφέρει, οτι περί τών κατορθωμάτων 
τοΰ ΣαμπαΟάη έψάλλοντο δΟωμανιστΐ άσματα, έν οΐ; 
εξυμνείτο ό τότε διοικητής της Τραπεζούντο; Κασουμ-πα- 
αδ;, ώς κατόρθωσα; εί; τήν τδν μουσουλμανισμόν προσέ- 
λευσιν του έν λόγω ψευδομεσσίου, δστις ήτο le plus

ΣΗΜ. Ενώ δ Σαμπαθάης εξόριστο; έζη έν Η»· 
λοποννήσω, έτερος Εβραίο; Μαρδοχάϊο; τούνομα, 
έφημίσθη εί; Γερμανίαν ώς μεσσία; (1682). Τδ 
δ’ έπόμενο» έτο; (1683) καΐ τρίτος έν Θεσσαλο
νίκη έθρυλλήθη ώς τοιοϋτος. 0 σουλτάνο; διατρι
βών τότε εΐ; Βελιγράδιον διέταξεν ΐνα προσαχθή 
ένώπιον του' άσπασθεΐς δέ τδν μουσουλμανισμόν, 
ώ; άντίποινον τοΰ θράσους, καΐ αντάλλαγμα τής 
ζωή; του, έξηκολούθει πιστευόμενο; ώ; τοιοΰτο; 
υπδ τών Εβραίων, πρδ; ου; διεκήρυττεν, δτι διότς 
δέν έπραττον πάντα τά κακά πλήρη, ό μεσσία; 
αναβάλλει τήν έμφάνισίν του. Πολλοί φανατικοί 
έπίστευσαν τού; λόγους του, καΐ παρεδόθησαν 
είς πάν είδος ακολασίας, πρδ; έπιτάχυνσιν τή; 
έλεύσεω; τοϋ σωτήρος’ σύν τοΐς άλλοι; δέ, ανα
φέρει ό Δοσίθεος, καϊ δγδοηκονταέτη; χαχάμη; 
έν Σέ^ραις ήσπάσθη τδν μωαμεθανισμόν. Τότε δέ 
οί χριστιανοί χλευάζοντες τούς Εβραίους έλεγον 
γγελτίμι=ήλθε' οί δέ δυστυχείς Ιουδαίοι άμη- 
χανοΰντες δ-.εκήρυττον, δτι έπΐ βιβλίου γέγρα- 
πται πώ; έν έτει 1688 έμελλε νά έμΦανισθή ά 
αληθής μεσσία; έν Κωνσταντινουπόλει. Ούδείς 
δμω; άναφέρεται κατά τδ ετο; έκεϊνο τόλμησα; 
νά πληρώση έφήμερον φήμην διά βίαια; άλλα- 
ξοπιβτήσεως. Κ. ΣΑΘΑΣ.

ΥΠΕΝΘΥΗΙΣΙΣ.
Η διεύθυνσι; τή; ^ΓρυσβΖέέάο; υπενθυμίζει καΐ 

αυθι; τού; συνδρομητά; αυτής δτι δέν είναι δί
καιον ουδέ γενναΐον νά καθυστερώσιν έπΐ πλέον 
τή; ευτελοΰ; συνδρομής των. Οπως αυτή τηρεί 
τά; υποσχέσεις της δαπανώσα, μοχθοϋσα καΐ 
τακτικώ; τδ ψύλλον έκδίδουσα, ουτω καΐ έκεϊνοι 
πρέπει νά ήναι τακτικοί εί; τήν πληρωμήν, άνευ 
τής όποιας ή συντήρησι; περιοδικών συγγραμμά
των καθίσταται ακατόρθωτος. Είς μέ’ τά άλλα 
μέρη τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου οί συνδρομηταΐ 
προπληρώνουσιν ανεξαιρέτως τήν συνδρομήν των 
άπ’ άρχή; τοϋ έτους, είς δέ τήν Ελλάδα άναβάλ- 
λουσι τήν πληρωμήν άπδ έτους είς έτος πολλά- 
κις, καί τινες αυτών ύποχρεοϋνται ένίοτε εις ά- 
πότισιν τοΰ χρέους των ύιά τής πειβονς τώκ ύι- 
χαστηρίων !

grand impostcur qui ait jamais este, et qni avoit 
meme fait grand bruit dans le monde. (Edouard 
Brown, voyages en Tbessalie etc. 1674, οελ. 86).

θ. Ν. Φ1ΑΑΔΕΛΦΕΥΣ, ΝΤΕΚΑΣ ΙΙΑΣΧΑΛΙΛΙΪΧ.


