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ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙ3 ΠΟΜΠΗΙΑΝ.
(Έκ του ’Ιταλικού·)

I.
’Αναγνώσται, εάν ποτέ έσταματήσατε £εμβά- 

ζοντε; προ τών ερειπίων υδραγωγείου τινδς ή 
Αμφιθεάτρου, έάν εν τινι μουσείο» έκυρτώθητε πε
ριέργως έπΐ λύχνου τινδς ή περιδέραιου' έάν ποτέ 
διήλθετε εύχαρίστως ώρας τινάς μέ τδν Όμηρον 
ή τδν Βιργίλιον άνά χεΐρας, άκολουθήσατέ μοι. 
Δέν θέλω δείξει εϊς υμάς έν μόνον μνημεϊον, λί 
θον τινά λησμονηθέντα ύπδ τοΰ χρόνου, άλλ ολό
κληρος πόλις θέλει έξέλθει έζ. τής γής καΐ θέλει 
παρουσιασθή ένώπιον ύμών, κεκοσμημένη διά τών 
αγαλμάτων της, τών εικόνων της, τών χαλκών 
της σκευών, ώς ώραία παρθένος, ήτις ναρκου- 
μένη έκ τής ισχύος νύμφης τινδς, μετά μακρά 
έτη επιστρέφει εϊς την ζωήν καΐ διηγείται τά λυ 
πηρά καΐ ποιητικά συμβεβηκότα της.

Σάς οδηγώ είς Πομπηίαν.
’Εάν μοι άκολουθήσητε, θά σάς οδηγήσω άπδ 

τής άγοράς εις τδ οϊνοπωλεΐον, άπδ τοΰ ναοΰ είς 
τδ άμφιθέατρον' θέλομεν διατρέξει τδν έρημον 
παρθένων γυναικωνίτην, δν πορφυροβαφές πα
ραπέτασμα άπέκλειε τών άδιακρίτων δφθαλ- 
μών' θά πατήσωμεν τδ ίερδν τής ϊσιδος καί θά ι

διεγείρωμεν τά τεχνάσματα τών ιερέων' θέλομεν 
καθεσθή έπί τής έδρας τοΰ Μαμία, δπου ό Κικέ- 
ρων άνέγνωσε πρδς τδν Μάρκον Μάριον τάς βί
βλους, άς τινας έν Πομπηία συνέγραψεν, δπου 
εκλαυσε συν τω Σκεουόλα τδν θάνατον τής προσ
φιλούς του Τυλλίας' ίσως θέλομεν έπανεύρει κα
τά γής τδν κάλαμον, δι’ ού πρδ μικροΰ έπεξειρ- 
γάσθη τό de officiis σύγγραμμά του.

Καΐ διατί όχι; ίδέτε' τά ίχνη τών αμαξών 
είναι έτι κεχαοαγμένα έπΐ τών λίθων, τά εργα
στήρια έχουσιν έτι τάς πραγματείας των' τά οι
κοδομήματα μετά τών επίπλων των ήσύχως άνα- 
μένουσι τδν δεσπότην, καΐ έντδς τοΰ δωματίου 
τής νεάνιδος διαμένει έτι ή κλίνη καϊ τδ κόσμη- 
τρον καΐ δ λύχνος έπΐ τοΰ έπιχούσου λυχνούχου. 
Είς τούς τάφους άκόμη σώζονται τά οστά έν
τδς τής κάλπης, μεμιγμένα μετ’ έλαίου καΐ ευώ
δους οίνου. Εΰχαρις άμφορεύς άναδίδει ύγρδν, 
καΐ τά πρόσφατα αύτοΰ ίχνη είναι έντετυπωμένα 
έπΐ τοΰ μαρμάρου. Θέλομεν άνεύρει τδν έκ μέλιτος 
πλακούντα, τδ άγγεϊον τοΰ μυρεψοΰ, τά ξύλα έφ’ 
ών προσηοτάτο ό ποΰς τοΰ ένοχου, καΐ τδ περιδέ- 
ραιον, δπερ έκόσμει τδν τράχηλον τής δεσποίνης.

’Εκεϊ βλέπετε άγγεϊα, κάδους, ποτήρια, φιά- 
λας, δίσκους, πινάκια, λύχνους' άρτους έν τώ 
κλιβάνςο, ελαίας έν δοχείω' έκεΐ πονηρόν γρά-
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ψαντα έπί τών μαρμάρων τής άγορας γελοιογρα
φίαν άφορώσαν τού; άρχοντας’ άλλου άλλος ένε 
πιστεύθη εις τούς τοίχους τού; έρωτά; του, και 
έδω μαθητάριον ένεχάραξεν έπί παραστάδος με
τά διπλή; ορθογραφία; την αρχήν τή; Αίνειάδος 

Arma virumque cano, Trojae . . .. »
Πρό τών θαυμάσιων τούτων αυτομάτως θά 

προφέρωσι τά χείλη σας τήν ώραίαν τοΰ Σχιλ- 
λέρου ωδήν.

<■ Ποΰ φέρει ή θριαμβευτική αύτη άψίς ; ανα
γνωρίζει; τήν άγοράν ; δποΧαι εικόνες παρίσταν- 
ται έπί τών εδρών τούτων τών αρχόντων; Προη- 
γηθήτε, άναγνώσται, έν τώ σκότει. Ας άναβή ό 
πραίτωρ, δπως δικάση έπί τοΰ βήματος’ ά; πα- 
ρουσιασθή ό κατήγορο; καί ό μάρτυς. Νεανίσκοι, 
ΐνα τί άργεϊτε ; ΓΙροστρέξατε. ’Ενταύθα σώζον
ται άκόμη τά ωραία άγγεϊα. ’Εμπρός παρθένοι ' 
χύσατε τον οίνον εντός τών Τυ^ρηνικών κρατή
ρων. Δέν βλέπω τον τρίποδα ύπό τά; ωραίας 
πτερωτά; σφίγγας; Συνδαυλίσατε τό πΰρ· Ελ
θετε, δούλοι’ έκπυρίσατε τήν κάμινον.

® Τί περιέχει τό κιβώτιου τοϋτο ; ft παρατη
ρήσατε τί στέλλει ό μεμνηστευμένος, παρθένοι. 
Περιδέραια χρυσά, πολυτίμους λίθους άκτινοβο- 
λοΰντας. όδηγήσατε τόν νυμφίον εις τό ευώδες 
λουτρόν’ ιδού διατηρούνται έτι τά λιπαρά αρώ
ματα ανευρίσκω τό ψιμμύθιον έντός τοΰ έσκαμ- 
μένου κρυστάλλου . ... »

« ’Αλλά πού είναι οί άνθρωποι, οί προπάτο
ρες ; Εν τώ μουσείφ άκόμη τώρα μένει έπισεσω- 
ρευμένος πολύτιμο; θησαυρό; παπύρων. ’Επίση; 
ευρίσκετε γραφίδας, κηρίνας τραπέζα;’ ούδέν ά- 
πωλέσθη’ ή γή πιστώς διεφύλαξε τήν παρακατα
θήκην, καί αύτοϊ οί εφέστιοι ευρίσκονται εις τήν 
θέσιν των. Απαντες οί θεοί ανευρίσκονται’ διατί 
άρα λείπουσιν οί ίερεΐ;; Οϊ βωμοί είναι άκόμη 
έπί ποδό;’ ώ έλθετε, θύσατε .... άπό πολλού 
χρόνου ή θεότης λείπει άπ’ αύτών’ θύσατε έπ' 
δνόματι αύτών τάς θυσίας ! . . . . »

• ·
•

Η Πομπηία έκειτο έπί τών ακτών τοΰ κόλπου 
τή; Νεαπόλεως, 30 χιλιόμετρα ταύτη; άπέχουσα 
καί 12 τοΰ κρατήρος τοΰ Βεσουβίου’ παρά τοϊς 
τείχεσιν αύτή; διαυγή; έρρεε καί δαψιλή; ό Σάρ- 
νος, ό τήν σήμερον σχεδόν όλως ξηρό;. Συμπε
ριλαμβανομένων τών κωμ.ών είχεν επτά καϊ ήμί- 
σεο; χιλιομέτρων περιφέρειαν. Είχε σχήμα έλλει- 
πτικόν καί μ.ήκο; μέγιστον μέν 4100 χιλιομέ
τρων τό δ έλάχιστον 700.

Περιελαμβάνετο δ’ έν τή Καμπανί^, τή γή 
έκείνη, ήτι; μόνη τών έπαρχιών τή; Ιταλία; έσχε 
τήν προσωνυμίαν ευδαίμων. ’Επετήρει δέ τών 
Σταβίων, τή; Νεαπόλεως, τοΰ Ηρακλείου, τής 
Καπρέα;, τοΰ άντρου τοΰ Τιβερίου, τοΰ ακρωτη
ρίου ίΐισηνού, τοΰ υπό τοΰ Βιργιλίου ύμνηθέντος’ 
ή θάλασσα ήτις ένώπιόν της έξετείνετο καί ήτις 
έλουε τά; έκ μαρμάρου βαθμίδα; τών πόλεων 
τη; ήν ή πατρί; τών Σειρήνων’ τά δρη, οί σκό
πελοι, αί νήσοι, τά ά/.ρωτήρια, τό παν πέριξ 
άνεμίμνησκε τούς πρώτους μύθους, τήν πρώτην 
ποίησιν, τού; πρώτου; θαλασσοπόρους.

0 εύρύτατο; τής Πομπηίας λιμήν ήδύνατο νά 
περιλάβη ολόκληρον στόλον, διό καθίστα τήν πό- 
λιν ταύτην εύχερεστάτην πρός τό έμπόριον καί 
διά τοϋτο πλουσίαν καί άκμάζουσαν. Είχε τέσ’ 
σαοας πύλας, καί μέχρι τοΰδε άνεσκάφτ-σαν Sv 
άμφιθέατρον, δύο θέατρα, έξ άγοραί, έννέα ναοί, 
έκτενή λουτρά, εί; στρατών, καί πηγαί άνά πά· 
σαν οδόν.

0 Κικέρων διήλθεν άρκετά έτη έν Πομπηία, 
έν ή ή διαμονή, ώς έν Τούσκλφ, ήν αύτώ προσ- 
φιλεστάτη. ό Οκταβιανός, έχθρευθεί; τόν Αν
τώνιον, ένταΰθα μετ αύτοϋ έφιλοξενήθη ημέρας 
τινάς’ δ Κλαύδιος μέλλων αύτοκράτωρ, διέμεινεν 
έτη τινά μετά τοΰ υίοΰ του Δρούσου’ Φαιδρός ό 
μυθοποιός ένταΰθα έκρύβη φεύγων τήν καταδίω- 
ξιν τοΰ Τιβερίου καί τοΰ Σηϊανοΰ, καί ό Σενέκας ά- 
νεμίμνησκεν εις τόν Λούκουλλον ώς προσφιλή άνά- 
μνησιν, ότι διήγαγε τήν νεότητα αυτού έν Πομ
πηία.

Οί Τυρρηνοί καϊ οί Πελασγοί υπήρξαν κυρίως 
οί κτίσται τής Πομπηίας. Επειτα δ’ αυτή δια- 
δοχικώς έκυριεύθη παρά τών ’Ετρουρών, τών 
Σαυνιτών καί τέλος ύπό τών Ρωμαίων, πρό; τούς 
όποιους, διέκειτο έχθρικώς, μετά τοΰ ’Αννίβα 
ενωθεΐσα* μετά ζήλου δέ συμμετέσχε τοΰ συμ" 
μαχικού πολέμου. Αντέστη πρός τόν Σύλλαν, 
δστις τήν έπολιόρκει, καί μετά τό τέλος τοΰ Ι
ταλικού πολέμου, οί κάτοικοι τής Πομπηίας ά- 
πέστειλαν στρατιωτικήν άποικίαν, ής ύπήρξεν 
άρχηγός ό Πόπλιο; Σύλλας, άνεψιός -οΰ δικ- 
τάτορος.

Οί μετά τόν Αύγουστον icoptxol δέν άναφέρου- 
σι πλέον περί τής Πομπηίας μέχρι τοΰ έτους 59. 
Κατά τό έτος τούτο δ Λιβινήϊος Ρήγουλος, ήδη 
έκβληθεί; τής γερουσίας τή; Ρώμης, έτέλεσε ξι- 
φομαχικού; άγώνας εϊ; τό άμφιθέατρον, καθ’ ου; 
προσέτρεξαν πολλοί τών κατοίκων τής γείτονο;

Νουκερίας. Διά λόγους, ους άγνοοΰμεν, έρις συ
νέβη μεταξύ τινων Νουκρίνων καί τινων τών κα
τοίκων τής Πομπηίας. Εκ τών λόγων καί τών κοι
νών μεγαλαυχιών κατήντησαν εί; λιθοβόλησιν 
καί ή πάλη έγενικεύθη’ κάτοικοι τής Πομπηίας 
πρός άλλήλους, Νουκρϊνοι μετά Νουκρίνων ήλθον 
εις τά δπλα. Η εορτή άνετράπη. Τέλος οί κάτοι
κοι τής Πομπηίας πολυπληθέστεροι δντες και εις 
τά; ιδίας εστία; ένίκησαν’ πολλοί δέ τών Νουκρί
νων έφονεύθησαν.

Οι συγγενείς τών άποθανόντων καί οί πληγω
μένοι συνήλθον είς ϊ*ώμην δπου έπαρουσίασαν 
τάς έριδά; των εί; τόν αύτοκράτορα. 0 Νέρων ά- 
νέθηκε τήν ύπόθεσιν εί; τήν γερουσίαν, ήτι; ύπα- 
κούσασα είς τήν γνώμην τών υπάτων άνέστειλεν 
έπί I 0 έτη τά θεάματα έν Πομπηίφ καί διέλυσε 
τά μονομαχικά γυμνάσια, σωματεία έναντία πρός 
τόν νόμον. 0 Λιβινήϊος Ρήγουλος καί οί αρχηγοί 
τού θορύβου έξωρίσθησαν.

ί'ίραία γελοιογραφία, έν Πομ-πηία άνακαλυ- 
φθεϊσα, έπεβεβαίωσε τήν διήγησιν ταύτην τοΰ 
Τακίτου. ’Επί τοΰ έξωτερικού τοίχου τή; οδού τή; 
τοΰ Ερμου καλουμένης παρίσταται στρατιώτης 
δλω; ένοπλος, φέρων φοίνικα εί; τήν δεξιάν καί 
σημαίαν βεβαμμένην δι’ έρυθροΰ χρώματος. Εκ 
τοΰ άλλου μέρους είκονίζει ρήτορα δημηγοροΰντα 
παρά βήματι, έφ’ ού ύψοΰται άνήρ τηβεννοφόρος. 
Κάτωθι δέ είναι γεγραμμένον.
« Campani, victoria una cum Nocerinis pcriisoctis » 

o ft Καμπανοί (κάτοικοι τής Πομπηίας) διά 
τήν νίκην κατεστράφητε μετά τών Νουκρίνων. » 

Πολλαί τών γελοιογραφιών τών σημερινών ξέ
νων έφημερίδων δέν είναι καλλίτεραι ταύτης.

’Αλλ’ έντοσούτω δ Βεσούβιος, δστις χαριέντως 
ΰψούτο παρά τή Πομπηία ήρχισε νά έξυπνα. Οτι 
δέ έξετινάχθη ύπ’ αύτού πυρ άπεδεικνύετο έξ 
αρχαίων στερεών λαβών, άλλ’ αί άρχαϊαι παρα
δόσεις ούδεμίαν τούτου ποιούνται μνείαν.

0 Πλίνιος διηγείται, δτι μεταξύ τών θαυμά 
των, τών έπί τή; συνωμοσίας τού Κατιλίνα συμ
βάντων, δ Μάρκος ’Ερέννιος βουλευτής τής Πομ
πηίας έφονεύθη ύπό κεραυνού, γαληνιαίου δντος 
τοΰ ούρανού καί δ Κικέρων, τοΰ δποίου δ ήδύς 
τής Καμπανίας άήρ παρώξυνε τήν ματαίαν ποιη
τικήν έπί τή περιστάσει ταύτη συνέθεσε δύο στί
χους, τού; δποίου; πάντες οί Ρωμαίοι καί ιδίως 
ό Σαλλούστιος περιεγέλων.

Κατά τό 50 έτο; Μ. X. ήρχισαν οί σεισμοί, 
ών τελευταίος δ καί δλεθριώτατος ήν δ τώ 63

έπί Νέρωνο; συμβάς. Αύτός ούτος δ Νέρων μάλι
στα εύρίσκετο έν τώ θεάτρω τής Νεαπόλεως καί 
ειδοποιηθεί; περί τοΰ κινδύνου δέν ήθέλησε νά κα- 
ταλίπη τήν σκηνήν πριν ή παύση πρώτον δ τε- 
ρετισμό; προσφιλούς τίνος αύτφ ήχου.

0 Σενέκας αναφέρει περί τού σεισμού τούτου. 
Η Πομπηία, τό Ηράκλειον, ή Νουκεοία ύπήρξαν 
έκ τών μάλλον παθουσών πόλεων. Πολλά οικοδο
μήματα τής Πομπηία; ήσαν έτι ήρειπωμένα, δτε 
έφθασεν ή τελευταία καταστροφή. Η Νεάπολις 
άπώλεσε περισσότερα ιδιωτικά ή δημόσια οικο
δομήματα. Εκτακτα δέ φαινόμενα ήκολούθησαν 
τήν συμφοράν ταύτην. ’Αγέλη 660 κτηνών, ώς 
λέγει δ Σενέκας, έμεινε νεκρά’ τά άγάλματα κα- 
τεάγησαν, καί έβλεπέ τις περιερχομένου; τάς 
οδούς άνθρώπου; άπολέσαντας τόν νούν καί τάς 
αισθήσεις.

Τέλος τή 23 Νοεμβρίου τού 79 έτους Μ. X. δ 
Βεσούβιος άφυπνίσθη καθ’ δλην αύτού τήν μα
νίαν, ήνέωξε χάσματα, έσχίσθη εί; πολλά μέρη, 
έξέχυσε φλόγας, λάβας, ζέον ΰδωρ, κόνιν, λίθους, 
μάζας πετρών καί μετά τρεϊς ημέρας έννέα πό
λεις ειχον άφανισθή τοΰ προσώπου τής γής.

Ποϋ ήσαν ή Πομπηία, αί Σταβίαι, τό Ηράκλειον, 
ή Ρετίνη, οί ‘Οπλόντοι, τό Τεγιανόν, ή Ταυρω- 
σία, αί Κόσσαι, ή Ούέσερις ; ήσαν έρημος σκο
τεινή καί καπνίζουσα.

Οί κάτοικοι τή; Πομπηίας άνευ πατρίδος μεί- 
ναντες έκτισαν παρ αύτή, οΰ μακράν ταύτης δευ- 
τέραν. Ούτως οί κάτοικοι τοΰ Torre del Greco 
(Πύργος του Ελληνος), τοΰ τοσάκις ύπό τοΰ Βε
σουβίου καταστραφέντο; πάντοτε έπανέκτισαν τάς 
νέας οικίας των έπί τών αρχαίων έρειπίων. Τό 
χωρίον κτισθέν ύπό τών ύπολειπομένων κατοί
κων τή; μεγάλη; Πομπηίας έξηκολούθησε κα- 
λούμενον Πομπηία, καϊ κατωκήθη έπί πολλά έτη 
έως ού νέα καταστροφή, παρεμφερής πρός τήν 
έξαλείψασαν τήν μητέρα έξηφάνισε καί τήν θυ
γατέρα.

Πολλαί ύποθέσει; πολλάκις έγένοντο κατά δια
φόρου; χρόνους περί τής θέσεω; τή; Πομπηίας, 
άλλ’ αί άνασκαφαί μόλις τώ 4 748 ήοχισαν έπί 
Καρόλου Γ’ τοΰ Βουρβώνου. Χωρικοί, σκάπτοντες 
τάφρον, άνεκάλυψαν οικοδομάς, εικόνας, άγάλ
ματα καί παντός είδους άντικείμενα’ δ βασι
λεύς Κάρολο; δ Γ' διέταξε νά μή διακοπώσιν 
αί άνασκαφαί, καί έκτοτε έξακολουθήσασαι 
αύται μέχρι τής σήμερον, δτέ μέν ναί, δτε 
δέ όχι καί πάντοτε βραδέως, ήδυνήθησαν νά
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φέρωσι τοιουτοτρόπως είς φώς το τρίτον σχεδόν 
τής Πομπηίας.

II.

Ούδέν μάλλον ενδιαφέρον καί εύάρεστον πλήν 
κχϊ ούδέν ένοχλητικώτερον εκδρομής είς Πομ
πηίαν. Αν ύπό την οδηγίαν χάρτου ή δδηγοΰ 
άποφασίσης νά έπισκεφθή; δύο ή τρία τών κυ· 
ριωτέρων μνημείων καί οχι περισσότερα, προ· 
τιμών τάς νεωτέρχς άνασκαφάς, παραβλέπων 
πάντα τά άλλα καί μή προσελκυόμενος ύπό τί
νος τοιχογραφίας, ύπό αναγλύφου τινός διαβλε 
πομένου μεταξύ τών κιόνων καί τών κιγκλίδων, 
θά διέλΟες πρωίαν πάση; άλλης διασκεδαστι- 
κωτέραν καί διδακτικωτέραν. Αν δμως τυφλοί; 
όμμασιν είσέλθη; εί; τήν Πομπηίαν, τά πάντα 
έπιθυμών νά ίδ^ς, νά σκεφθής έπί πάντων, νά 
διέλΟης πάντα πρόδομον, πάν περιστύλιον, πάν 
βίνοΠωλεϊον, παν έργαστήριόν, πάντα ναόν, Οά 
αίσθανθή; ταχέως σεαυτόν κατειλημμένου ύπό 
ανία; καί ατονία; άκαταμαχήτου. Η απέραντο; 
έκείνη σειρά τών κατείδωγότων καί καταρρεόντων 
τοίχων Οά σοί έπισκοτίση τήν καρδίαν' οί οφθαλ
μοί σου θέ καταπονεθώσιν άναζητοϋντες ύπό 
τού; άποκεχρωματισμένους πίνακα; καΐ τά; έξη- 
λειμμένα; έπιγραφάς τά διαγράμματα τών εικό
νων καί τών στοιχείων, καί ή φαντασία άνα- 
σκευάζουσα άπαντα τά κατερειπωμένα έκεϊνα 
οικοδομήματα' θέλεις αίσθανθή τό μέτωπον κε 
καυμένον ύπό τοΰ φλογεροϋ ήλιου τή; μεσημ
βρίας, τόν όποϊον ούδέν στέγασμα αποκρούει έν 
Πομπηία καΐ θέλει; άπέλθει δυσηρεστημένος καΐ 
δυσχεραίνων. Διό θέλομεν ένδιατρίψει περί τρία 
μόνον ή τέσσαρα μέρη τή; Πομπηία;, άφίνοντε; 
κατά μέρο; τά λοιπά, προσπαθοϋντε; νά έκΟέ- 
σωμεν τήν περιγραφήν τών ολίγων μνημείων 
άτινα Οά έκλέξωμεν μεθ δσης οϊόν τε ακρίβεια; 
καί σαφήνειας.

« «
*

Η κυρία είς Πομπηίαν είσοδο; εϊναι ή διά τής 
όδοΰ τών Τάφων. Διά τή; όδοΰ τών νεκρών πο

ρεύεται τι; πρός τήν πόλιν τών νεκρών ! θί τά
φοι κείμενοι δεξιόθεν καί άριστερόθεν σχηματί- 
ζουσι χαρίεντα οικοδομήματα άπομεμονωμένα, 
άνά υ,έσον τών όποιων διέρχεται πλατεϊα όδό;. 
Οίκίαι τινε; κεϊνται είς μικράν άπόστασιν άποτε- 
λοΰσαι μετά τής όδοΰ τών τάφων τό προάστειον 
Augustus Felix έκτος τοϋ περιβόλου τοϋ τείχους.

Ενταϋθα οίκογένειαι δλόκληροι μετά τών άπε 
λευθέρων των αναπαύονται ήνωμέναι, ώσεί έζων

νήγειρε ζώσα έτι
και
καί
νως

παρά ταϊς έστίαις των. 11 μήτηρ ένταϋθα κεϊται 
παρά τώ πατρί, καί οί υιοί κατά τήν'.ηλικίαν πα- 
ρά τή μητρΐ, ένώ οί δοϋλοι άμφοτέρων τών φύ
λων αναπαύονται πέριξ μετά σεβασμοϋ.

Περιγράψωμεν τόν τάφον τής Νεβοληίας Τίχης 
καί τοϋ Μουνατίου Φαύστου.

’Επί πλατέος βάθρου ύψοϋνται δύο βαθμίδες 
ύποστηρίζουσαι βωμόν έκ μαρμάρου, γεγλυμμί- 
νον έκ τριών πλευρών καί τελευτώντα είς κομ
ψήν κορωνίδα, έφ’ ής μεταξύ δύο συμπλεγμάτων 
φύλλων καΐ άνθέων άκάνθη; έξήρχετο ή προτο
μή τής Νεβοληΐκς Τίχης. ’Επί τοϋ μαρμάρινου 
βωμοΰ, έκ τής πρός τήν όδόν πλευράς, άναγινώ- 
σκεται ή έξής έπιγραφή.

« Νεβοληΐα Ί'ίχη άπελευθέρα τής ’Ιουλίας, α~ 

ι τό μνημεϊον τοΰτο δι' έαυτήν 
'.'.πί τον Γά'ίον ΛΙουνάτιον Φαΰστον σεβάστειον (*  (**)) 
■·-'· κάτοικον τοϋ προαστείου τούτου, φ όμοφώ- 

τώ λαω οί δεκουρίονες άπένειμαν τάς τιμάς 
τοϋ διεδοίου ( ’) πρός ανταμοιβήν τών ύπηρεσιών 
του. Ανήγειρε δέ τόν τάφον τοϋτον προσέτι διά 
τούς απελεύθερους καί τάς άπελευθέρας των. »

(*) Σεβάστειοι (Augustales) εκαλείτο παρά 'Ρωμαίοι; 
ταξί; τις ιερέων ύπό Αύγουστου καύιερωβεϊσα, ή; εργ»ν 
ήν τό έπιτηρεϊν κατά τά; θρησκευτικά; τελετά; τά; πρό; 
τιμήν τών Ααρήτων τών όοών (I.ill’CS COmpitaleS) τελού
μενα;, θεοτήτων τών τριόδων, εί; α; άνήγειρον βωμούς 
ίπου αί οδοί συνηντώντο. Σ. Μ.

(**) Δίεδρων (blsellium) ήν μεγαλοπρεπή; έδρα διά 
τούς έπισήμου; άνδρα; καΐ ίδίω; διά τού; σεβαστείου;, 
έστημε'νη εϊς τά; επαρχία; τή; 'Ρώμη; κατά τε τό θε'α- 
τρον και άλλα δημόσια μέρη ώ; εν αύτή τή 'Ρώμη ό ήγε- 
μονικό; δίφρος (sella CUfulis). Σ. Μ.

(“*) Ήσαν ούτοι γερουσιασταΐ κατά τάς ΐσοπολιτίδα;, 
οΐτινες ώς έκτη; τάςεω; ήν κατείχαν κα! τών έργων άτινα 
έν τή πόλει έπετέλουν, ΐσοδυνάμουν πρός τού; γερουσια
στές τής ψώμης. Σ· Μ.

Τπό τήν έπιγραφήν ταύτην άναγλυφόν τι πα- 
ριστα τήν Ουσίαν τήν γενομένην κατά τήν ήμέραν 
τής ταφής τοϋ Μουνατίου. Έν τώ μέσςο νέος τι; 
ό κάδωλος (eamillus), λειτουργός τών θρησκευ

τικών τελετών τίθζσι τήν κάλπην έπΐ τοϋ βω
μού. Αλλο δέ τι μειράκιου, υίός ίσως τοϋ Μου
νατίου, παρίσταται. Δεξιόθεν φαίνονται οί δεκου
ρίονες, (’ ") οί αξιωματικοί τών ίσοπολιτίδων καί 
οί σεβάστειοι τηβέννους φέροντες, 
πρός τόν διακεκρυμμένον συνάδελφον τά τελευταία 
καθήκοντα. ’Αριστερόθεν άνδρες, γυναίκες καί 
παιδία μετά καλάθων άνθέων προβαίνουσι πρός τόν 

βωμόν καί άναθέτουσιν είς τους θεούς τάς προσ
φορά; αύτών καΐ τά; δεήσεις. Μεταξύ δέ πάντων 

άποδίδοντες

διακρίνεταϊ κομψή νεκνι;, παραδεδομένη εί; τήν 
Ολίψιν" εϊναι δ αύτη ή Νεβοληΐα.

Έπΐ τοϋ δεξιοϋ προσώπου τοϋ μνημείου εϊναι 
•γεγλυμμένη ναϋς, καθ’ ήν στιγμήν εισέρχεται εί; 
τόν λιμένα καΐ συστέλλει τά ιστία' κεφαλή δ’ 
’Αθήνας είκονίζεται έπΐ τής πρώρας ταύτης. ’λνα 
φέρεται άραγε ή παράστασις αΰτη είς τό θαλάσ
σιον έμπόριον οπερ κατέστησε περιφανές ό Μου- 
νάτιος παρά τοϊς Πομπηϊανοϊς, ή είναι άλληγο- 
ρία τή; τελευταίας σκηνής τής ζωής ;

Έπΐ τής αριστερά; προσόψεως παρίσταται τό 
διέδριον, τό έν τή έπιγραφή μνημονευόμενον. Μόνη 
η γερουσία είχε τό δικαίωμα τοϋ ν’ άποδώση τήν 
τιμήν ταύτην εί; τού; άναδεικνυμένους άείου; ά- 
μοιβη; παρά τή; πατρίδος' ούτοι άπελάμβανον 
τό δικαίωμα νά καθέζιονται είς τάς δημοσίας συ
νελεύσεις, εί; τά θέατρα καί τά; δημοσία; πανη- 
γύρει; έν μέρει διακεκριμένη.

Από τή; προσόψεως τή; άντιθέτου τή όδώ ει
σέρχεται τις διό μικρά; Ούρα; είς τόν περιστερεώνα 
(ίοΙιιυι'υ.ΐΓίιΐ'ΐ^δωμάτιον, όπου ένπαπέθετον τάς 
κάλπα;, άνεσκαμμένον κατά τήν βάσιν τοϋ μνη
μείου, όπερ ήτο χαμηλόν καί στενόν, διό είς μόνος 
μέ τήν κεφαλήν κεκλιμένην έπί τοϋ στήθους ήδύ 
νατό νά είσέλθη' πέριξ έν τώ τοίχω ανοίγονται 
κοιλώματα ήμικυκλοειδή, έντό; τών όποιων περι- 
εΐχοντο αί κάλπαι μετά τή; τέφρα; τής έκ τής 
πυράς ύπολη. θείσης. Είς τήν μεγαλειτέραν τών 

>ς περιέχων 
Ησαν δ’ ϊσως ταΰτα τά λείψανα 
καί τοϋ Μουνατίου συνηνωμένα. 
περιεϊχον άλλα οστά καί τό νό- 

υδριών εύρέθη μέγα; πήλινος άμφορεύ 
X Ν*

κόνιν καΐ οστά 
τή; Νεβοληίας 
Αλλαι κάλπαι 
μισμα τό πρό.' πληρωμήν τοϋ Νάρωνος' ΰψωμά 
τι ώ/.οδομ.ημένον υποβαστάζει λύχνον ένώπιον 
έκαστη; ϋάρνακο;· άνεκαλύφθησαν δε καί τρία 
ΰέλινα άγγεϊα πεοικεκλεισμένα είς άλλα μο- 
λύβδινα, ών τό μέν περιείχε καθαρόν ΰδωρ, τά 
δέ άλλα δύο ΰδωρ καί οίνον καί έλαιον καί τέφραν 
καί οστά καΐ λείψανα τών σπονδών, άνθη καί ου
σία; εύώδεις, χεόμε-α συνήθως έπί τών λειψάνων 
τών νεκρών, ότε ταΰτα συναθροιζόμενα άπό τής 

πυρά; άπετίθεντο έν τώ τάφω.
Κατά τό μέσον περίπου τή; όδοΰ τών τάφων 

απαντάται μικρά θΰρα δι’ ή; εισέρχεται τι; εί; 
περιτείχισμα δικτυωτοϋ οικήματος, εί; τό έσω- 
τεοικόν τοΰ δποίου εϊναι έζωγραφισμένοι ταώ- 
»ε;, χήνες καϊ άλλα πτηνά. Εϊναι δέ τοΰτο τρί- 
κλίνον, σχηματιζόμενον ύπό τριών εδρών έκτι- 

σμένων ύπό τά; όποιας έθετον προσκεφάλαια καί

τάπητας, καί έφ’ ών άνεπαύοντο οί δαιτυμόνες.
Είς τό τρίκλινου έτελεϊτο τό επικήδειου συμπό- 

σιον μετά τήν κηδείαν. Θέσις δέ τι; έμενε κενή 
διά τόν τετελευτηκότα. Έπί μικρά; στήλης έν τώ 

μέσςο τοϋ τρίκλινου έτίθετο ή κάλπη τοϋ άπο- 
Οανόντο; ρόδο·.; εστεμμένη*  διεσκορπίζοντο άνθη, 
σπονδαί έγίγνοντο, κρέας διενέμετο είς τόν λαόν 
καί συνέβαινεν, ώστε συνεχώς άναπληροϋντες τά 
ποτήρια διά Βεσουβιανοϋ οίνου, οί δαιτυμόνες νά 
λησμονώσιν, οτι έν έκείνςο τώ μέρει ειχον συ- 
ναθροισθή διά τελετήν Ολιβεράν.

’Αλλά παρά τοΐς αρχαίοι; ό θάνατος δέν έ- 
θεωρεϊτο ύπό τήν απεχθή καΐ άποσκορακιστέαν 
έποψιν, ήν έδοσαν εί; αύτόν διά τών φοβερών παν- 
νυχισμών των οί άθληταί τοϋ μέσου αίώνος. Διά 
τούτου; ό θάνατος είναι απαίσιος δαίμων, δστις 
παραινεί τήν τήξιν καί τήν έγκράτειαν καΐ πλήτ
τει τάς γυμνάς σιαγόνας, ένώ έν τώ μεταξύ μυκά- 
ται ή θύελλα έπί τών υποθυρίδων τών γοτθικών 
παραθύρων' απεναντίας δι έκείνους ήν ωχρά καί 
ψυχρά πλήν ωραία θεότης παραινούσα τάς ήδονάς 
καί τήν χαράν' E<lamus <·<1 bibamus; post mor
tem nulla voluptas / Λ; χαρώμεν ένόσςο δ τοΰ 
Φαλέρνου οίνος αφρίζει καΐ υπομειδιά ή καλλονή, 
έλεγον, αΰριον ίσως ό θάνατο; θέλει πλέξει τήν 
θύραν μας. Επί τοϋ έδάφου; τρίκλινου έν Πομ
πηία είκονίζεται σκελετός, δστι; άνυψών διά τής 
έξηραμμένης χειρός του μέγαν κρατήρα προσκα- 
λεϊ τού; κεκλιμένου; εί; πόσιν.

Έν τούτοι; ή άγυιά αΰτη τή; Πομπηία; ούδέν 
είχε τό θλιβερόν, άλλά μάλιστα ήν δ προσφιλής 
περίπατος τών Πομπηϊανών. Έσκιάζετο δ’ ύπό 
δένδρων καί έγεμεν ευωδών άνθέων.

Κομψά οχήματα, νεανίσκοι χαρίεντες προσέ- 
τρεχον ένταϋθα κατά τά; ώρα; τοϋ άπογεύυ.α- 
το; καΐ ή οδός τών τεθνηκότων έπληροΰτο ζωής 
καί ευθυμίας. Εδραι έκτισμέναι ήμικυκλοειδώς 
προσέφερον άνάπαυσιν είς τούς όδεύοντας, άφ ών 
μεταξύ κυπαρίσσι·.ν καΐ πιτύων έφαίνοντο είς μι- 
κράν άπόστασιν δ κόλπο; τή; Νεαπόλεως καΐ τά 

; πέριξ τούτου όρη
(Έπεται ή συνέχεια)

Σ· ΛΑΜΠΡΟΣ.

II ΑΡΓΥΡΑ Φ1ΑΛ12. (I)

— Γεώργιε !. . . ίλεγεν αύτή διά διακεκομ
μένη; φωνή;, εϊναι λοιπόν άληθές, θέλεις νά μέ

0; Συνέχεια άπό φυλλαδ. 80. 
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εγκατάλειψης .... νά άποθάνης ... σκληρέ ! τί 
σοΰ έκαμα ;

— Εμμα ! ανέκραξεν ό λόρδος Βεϋμούθ εκ
πληττόμενος.

— Αύτή είναι! έψιθύρισεν δ όκτάβιος.
— Μάς ήκουες έπανέλαβεν ό άγγλος διά τό

νου τδν δποϊον προσεπάθει νά καταστήση αυστη
ρόν. Άλλ’ υπδ τους ασπασμούς τής γυναικός του 
άνετριχίαζεν ώς φΰλλον σειόμενον υπδ τοϋ άνεμου.

— Μάλιστα είπεν αύτή, ήρχόμην . . . δεν 
ήξεύρω πλέον . . . μίαν καλήν είδησιν νά σοϊ α
ναγγείλω, νομίζω . . . καί ήκουσα δλα . . . και 
θέτουσα τήν ξανθήν κεφαλήν της έπι τοΰ ώμου 
τοΰ συζύγου της, έπανέλαβεν. . .

— Τά πάντα ηκουσα καί ήξεύρω τώρα, ώ 
Γεώργιέ μου, μέχρι τίνος βαθμού μέ αγαπάς ! ή 
σιωπή αυτή, η συνεσταλμένη αύτη στάσις, ή λύ
πη αυτή τήν δποίαν έξελάμβανον ώς αδιαθεσίαν... 
ήτον λοιπδν καί αυτή άβρότης τής καρδίας σου, 
δυσπιστία πρδς τδν εαυτόν σου, δ φόβος μήπως 
μέ ενοχλείς διά τοΰ έρωτός σου ! και ίγω ήτις σέ 
κατηγόρουν διά τήν ψυχρότητά σου καί έφθανα 
μέχρι τής ζηλοτυπίας ! . . .

— Μέ άγαπάς λοιπόν ; άνέκραξεν δ λόρδος 
Βεϋμούθ έμπλεως ευτυχίας και νομίζων δτι Ονει
ροπολεί.

— Εάν σέ άγαπώ ! καί διατί νά μ.ή σέ αγα
πώ ; Ούδέν είσαι, έλεγες πρδ ολίγου, ούτε αρκετά 
νέος, ούτε αρκετά ώραϊος, ούτε αρκετά ποιητικός 
διά νά άγαπηθής . . . άλλά παρατήρησε λοιπδν 
τδν εαυτόν σου τδ πλατύ τοϋτο καί καθαρδν 
μέτωπον, οί πλήρεις πυρδς ούτοι οφθαλμοί, τδ 
πρόσωπον τοϋτο είς τδ δποϊον ή ψυχή σου υπερή
φανος, τρυφερά κα1. ανδρική συγχρόνως άκτίνο 
βόλεϊ παρά τήν θέλησίν της· ώ Γεώργιέ μου δέν 
είναι έκεϊ ή καθ’ αύτδ νεότης, ή αληθής ώραιότης, 
ή θεϊα ποίησις; . . . Σέ αγαπώ κα'ι είμαι υπερή
φανος. . . όχι πλέον ώς άδελφή ήγαπημένη, ούτε 
ώς σεβασμία θυγάτηρ ! . . . σέ αγαπώ δι’ άγιου 
τινδς, διά ζωηροΰ έρωτος συζύγου καί έρωμέ- 
νης ! . . .

— Λέγεις αλήθειαν, Θεέ μου ! έψέλλιζεν δ 
λόρδος Βεϋμούθ σφιγγών πήν γυναίκα του μετά 
παραφόρου χαράς. Καί έπί τινας στιγμάς δέν 
ηκούετο άλλο εΐμή ό κρότος τών ασπασμών των 
καί τών λυγμών των οΐτινες συνεμιγνύοντο.

VI.
Οπου Μ τί.Ιους πρόκειται περί τής 

άηγυρας φια,Ιΐδος
ό όκτάβιος, τή αληθείς ήτο πολύ στενοχω

ρημένος έκ τής θέσεως του. Δέν έτόλμα ούτε νά 
έγερθή, ούτε νά όμιλήση, ούτε έν τούτοις νά μεί- 
νη ακίνητος.

Οί δύο σύζυγοι εΐς παράδεισον ευτυχίας είσελ- 
θόντες τδν έλησμόνησαν έντελώς" άλλ αύτδς ήτο 
δυστυχής καί έθλίβετο ευρισκόμενος πλησίον αύ
τών. Ενώπιον τών μεγάλων έκχύσεων τής καρ
δίας, τών πλυμμυρών τούτων αϊτινες διασπά- 
ζουσι μέ τήν σφοδρότητα κύματος, άπδ πολλοΰ 
περιστελλομένου, τά προχώματα τής εύπρεπείας, 
τρίτος τις αδιάφορος είναι πάντοτε γελοίος.

Πρδς τήν φυσικήν ταύτην άντίποαξιν ήνοΰτο 
παρά τώ κόμητι ύπόκωφός τις λύπη. Η χαρίεσσα 
αύτη νέα γυνή, τήν δποίαν έβλεπεν έπιδαψιλευου- 
σαν εΐς άλλον τους θησαυρούς τής λεπτής τρυ- 
φερότητός της, ήτο βεβαίως ή κομψή όπτααία 
ήτις ήλθεν άλλοτε έπι τής κλίνης τών οδυνών του, 
έκείνη ήτις είχε δροσίσει τάς πυρετώδεις νύκτας 
αύτοϋ . . . άλλά τδ θελκτικόν δνειρον έξέλειπε 
καθ’ ήν στιγμήν ήδύνατο νά πραγματοποιηθή.

11 καρδία του ήτο καταβεβλημένη υπδ λύ
πης καί ήρχισε νά μετανοή διότι δέν ήτο πτώμα 
κινούμενου εις τδν άέρα ΛαΙ άνηρτημένον άπδ τοϋ 
δένδρου τής Βουλώνης.

Παρευθύς δ λόρδος Βεϋμούθ δι’ αιφνίδιας τίνος 
άντιστροφής είς έαυτδν ώχρίασε καί ώθησεν ήρέ- 
μα τήν γυναϊκά του.

— Είμαι τρελλός ! είπεν έπί τέλους διά φω
νής φρικωδώς ήλλοιωμένης. ’ΐδού παρ’ δλίγον νά 
πιστεύσω, ώς παιδίον δ,τι τδ καθήκον ή δ οί
κτος ίσως σοι έμπνέουσιν. Εύχαριστώ διά τήν συμ- 
πάθειάν σου, Εμμα, καί συγχώρησέ με πρδς στιγ- 
μήν διά τήν άδυναμίαν μου . .

— 0 οίκτος ! τδ καθήκον ! έπανέλαβεν ή νέα 
γυνή μετ’ έκπλήξεως. Τί θέλετε νά είπήτε ; δταν 
σάς δμιλώ περί αγάπης περί τρυφερότητος . . .

— Δέν είμαι έγώ τδν δποϊον άγαπάς, διέκο- 
ψεν δ λόρδος Βεϋμούθ, μή λαμβάνης άνωφελώς 
τδν κόπον νά μέ άπατήσης.

— Α ! εϊπεν ή νέα γυνή έγειρομένη ορθή καί 

άγέρωχος, τφόντι είχον λησμονήσει τήν προσβο
λήν ταύτ/ν' είσθε σκληρές διότι μοί τήν ανα
πολείτε . . .

— Εμμα, έπανέλαβεν δ Αγγλος, μή μέ θεωρής 
παρά ώς άδελφδν έπιεική, ώς φίλον ειλικρινή' ά- 
νοιξόν μοι τήν καρδίαν σου. Δέν σ’ άγαπώ διά 
κοινής τίνος αγάπης ... ή θυσία άλλως έγένετο" 
ή καρδία μου δέν δύναται νά πληγωθή περισσό
τερον . . . έξέρρευσεν δλον αύτής τδ αίμα.

-— Αλλά, άνέκραξεν έκείνη προσβληθεϊσα καί 
δάκνουσα τάς χεϊράς της, τί άνθρωπος είσθε λοι
πόν σείς ; ή μάλλον δποίαν μέ υποθέτετε, καί 
έχετε τόσον κακήν ιδέαν περί έμοϋ ; Μέ κρίνετε 
πολύ χυδαίως καί μέ εξευτελίζετε τόσον ώστε 
αδυνατώ νά ύπερασπισθώ.

0 λόρδος Βεϋμούθ τήν παρετήρει μετά θλίψεως.
— Π, είπεν, έάν ήδυνάμην νά σέ πιστεύσω !
11 Εμμα έτριψε βλέμμα πλήρες ίκετικής τρυ

φερότητας πρδς τδν σύζυγόν της.
— Δύσπιστος καρδία! είπεν έκείνη, πρέπει 

πολύ νά ΰπέφερες πριν φθάσης εΐς τήν άβυσσον 
ταύτην τής αμφιβολίας. Άλλά δι’ όνομα τοϋ 
θεού ! έπανέλαβε μέ σπινθυροβολοϋντας οφθαλ
μούς, καί ώραία έκ τής άγανακτήσεως, τί ήξεύ- 
ρετε ; τί σάς είπον ; ότι σάς άπατώ ; ότι άγαπώ 
άλλον τινά; άλλά δέν πιστεύει τις τοιαύτας δυσ- 
φημίας άνευ άποδείξεως, ποϋ είναι αί άποδείξεις ·, 

0 λόρδος Βεϋμούθ ήγέρθη θορυβωδώς, καί διέ 
τρεχε τήν αίθουσαν μέ μεγάλα βήματα' ήτο προ
φανές ότι έν έαυτώ λυπηρά τις πάλη συνέβαινεν. 
Επί τέλους έσταμάτησεν ενώπιον τής γυναικός 
του καί θεωρών αύτήν ασκαρδαμυκτί . .

— Θέλετε; είπεν.
— Τδ άπαιτώ.
— Πολύ καλά' μείνετε, κόμη, προσέθηκεν 

τος βλέπων κίνημά τι τδ όποιον έκαμεν αύτός 
διά νά άπομακρυνθή. Δέν πειράζει, μείνετε' καί 
παρουσιάζων αύτδν εΐς τήν γυναϊκά του.

— 0 κύριος κόμης δέ Σουβράν, είπε, φίλος 
εΐς τδν δποϊον ένεπιστεύθην τήν αρχήν τοϋ μυ
στικού μου, διό επιθυμώ πολύ νά μάθη καί τδ 
τέλος.

— Μέχρις έκείνης τής στιγμής ή Λαίδη Βεϋ
μούθ κατεχομένη υπδ τών διαφόρων αισθημάτων 
τά όποια διεδέχοντο άλληλα έν έαυτή, δέν είχε 
δώσει ούδεμίαν προσοχήν είς τδν Οκτάβιον. όθεν 
άνεμνήσθη τής παρουσίας του καί εΐς τήν ιδέαν 
ότι ξένος τις παρήν είς τήν συζυγικήν ταύτην 
σκηνήν, ραδινόν νέφος έκάλυψε τάς στιλπνάς πα
ρειάς της. Εν τούτοις συνήλθε ταχέως, καί ένώ 
δ όκτάβιος περισσότερον έκπεπληγμένος προσέ- 
κλινε βαθέως.

— Οι φίλοι τοΰ συζύγου μου, εϊπεν αύτή με
τά συστολής δλως άξιοπρεπούς, είναι άξιοι πά
σης τής υπολήψεώς μου. Καλώς ορίσατε, κύριε 
κόμη.

Ούδέν δέ είς τήν φυσιογνωμίαν της, πρδς με
γάλην δυσαρέσκειαν τοΰ όκταβίου, προέδιδεν έκ-

αύ

πληξιν, ούδέν έδείκνυεν ότι αύτη τδν άνεγνώρισεν' 
άλλά στραφεϊσα πρδς τδν σύζυγόν της . .

— Λέγετε, κύριε, τώ είπεν, ή παρουσία ένδς 
μάρτυρος δέν μέ φοβίζει καί είμαι έτοιμη νά σάς 
άποκριθώ.

0 λόρδος Βεϋμούθ έλαβε τάς δύο χεϊρας τής 
γυναικός του μεταξύ τών ίδικών του και τή εί
πε μετά γλυκύτητος.

—Ενθυμείσαι, Εμμα, δτι κατά τάς πρώτας η
μέρας τοϋ γάμου μας σοι έδωσα άντικείμενόν τι ε
λάχιστης μέν άναμφιβόλως άξίας, άλλά τδ ό
ποιον είχον περί πολλοΰ διότι ήτο τής μητρός 
μου ;

II νέα γυνή έταοάχθη και μετά έλαφρδν τινά 
δυσταγμ.δν άπεκρίθη έρυθριώσα .. .

— Μίαν φιαλίδα έξ άργύρου τετορνευμένου ; ... 
μάλιστα, Γεώργιε, τήν ένθυμοΰμαι.

— Δύνασαι νά μοί εϊπης τί έγεινε ;
— Θεέ μου ! πρέπει νά τδ ομολογήσω... Αχ! 

πολλά δάκρυα μοι έπροξένησεν ή δυστυχής αύτή 
φιαλίς' μή δργισθής κατ έμοΰ, Γεώργιε, τήν έ
χασα . . . τήν έχασα δέν ήξεύρω ποϋ, καί ποτέ 
δέν έτόλμησα νά σο’ι τδ ομολογήσω, γνωρίζου- 
σα πόσον σοι ήτο προσφιλής. Αλλά ποία σχέσις...

— Τήν φιαλίδα αυτήν τήν ευρον ! είπεν ό λόρ

δος Βεϋμούθ·
— Αλήθεια ! άνέκραξεν ή Εμμα κτυπώσα 

χαριέντως τάς χεϊρας. Ποία ευτυχία ! ή άπώ- 
λειά της ητο μία τών μεγαλητέρων μου λυπών.

— Τήν άνεϋρον ... είς Φοντενεβλώ, έξηκο- 
λούθησεν ό Αγγλος παρατηρών τδ άποτέλεσμα 
τδ οποίον παρήγαγον οί λόγοι του.

0 όκτάβιος άνεσκίρτησεν.
— Είς Φοντενεβλώ ! έπανέλαβεν ή Εμμα ζη- 

τοϋσα νά άνακαλέση τάς αναμνήσεις της. Τςοόντι 
διήλθομεν ημέρας τινας έκεϊ τδ παρελθόν έτος.

— Άπατασαι, Εμμα, δέν είναι ποσώς τδ πα
ρελθόν έτος, άλλά τδ προπαρελθδν 
τήν φιαλίδα είς Φοντενεβλώ, καί 
έκεϊ τότε.

— Πώς είναι δυνατόν ; εϊπεν ή

δπου άφήκες 
έγώ δέν ημην

νέα γυνή μει- 
διώσα. ίΐξεύρετε πολύ καλά ότι τδ παρελθόν έ
τος διά πρώτην φοράν έβλεπαν τδ Φοντενεβλώ.

— Είσαι βεβαία ! είπεν ό λόρδος Βεϋμούθ.
— Άναμφιβόλως. Τή άληθεΐς, Γεώργιε, μοί 

δμιλεϊς αίνιγματωδώς.
— Θέλω λοιπόν σοι έξηγηθή καθαρότερα' τδ 

παρελθόν εαρ κατφκήσαμεν, ώς ένθυμήσαι, εις τδ 
Ξενοδοχεϊον « δ Χρυσοΰς Αετός. »
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— Είς τον Χουσοϋν ’Αετόν, έσκέφθη ό όκτά
βιος, βέβαιοι; είναι αύτό.

— Ενώ μάς ώδήγουν εις τά δωμάτιά μας, 
έξηκολούθησεν ό λόρδος Βεϋμούθ, ήκουσα υπηρέ
τριαν τινα λέγουσαν εις άλλην καϊ δεικνύουσάν 
σε. — Κύτταξε ! ιδού ή νέα κυρία τοΰ παρελθόν· 
τος έτους . . . Ιΐξεύρεις, έκείνη τή; οποίας ό ε
ραστής ήτο ασθενή;- άπόδο; αύτή λοιπόν τήν 
φιαλίδα τήν οποίαν είχε λησμονήσει ...

— ’Αλλ’ ή γυνή αύτη έψεύδετο, κύριε, καί 
πιστεύω ο τι δέν θά μοί κάμη; τήν προσβολήν αύ
τήν νά άμφιβάλλη;;

— Βεβαίως, κατ’ άρχάς ούδεμίαν σπουδαιό- 
τητα άπέδωκα εί- τούς λόγου; τούτους' άλλά 
τήν επαύριον ή αύτή υπηρέτρια μέ έσταμάτησεν 
είς τό μέσον τή; άναβάθρα; καί μοί έδωκε τήν 
φιαλίδα. παρακαλοΰσά με νά σάς τήν εγχειρίσω. 
Φαντασθήτε τήν έκπληξίν μου δτε άνεγνώρισα 
οτι ήτον ή έδική σας.

II Εμμα έκαμε κίνημα έκπλήξεως και τό ει
λικρινές πρόσωπον της έξέφρασε τήν ζωηρωτέ- 
ραν άγανάκτησιν.

0 δέ όκτάβιος δστις έπερίμενε νά τήν ϊδη 
ώχοιώσαν, πάλλουσαν καϊ ζητούσαν τινά υπεκφυ
γήν έμεινεν εντελώς έκθαμβος.

— Καί σεϊ; δέν μο; είπατε τίποτε ! άνέκραξεν 
αύτή.

— Εκαμα λάθος' έπρεπε νά έλθω αμέσως ε’ς 
σέ καί νά σοί ζητήσω ειλικρινή και άδολον έ- 
ξήγησιν" τοιαύτη υπήρξε κατ’ άρχάς ή ιδέα μου' 
αλλ ένώ έδίσταζον, καί ένώ ή γυνή αύτη κατά 
πλεονασμόν μοί διηγείτο δέν έξεύρω ποιαν άνόη- 
τον ιστορίαν μονομαχία; νέου τίνος πληγώθέντος, 
τόν οποίον δέν άπεδείκνυες μέν δτι γνωρίζει; κατά 
τό διάστημα τή; ημέρα;, άλλά τόν όποιον καθ’ έ
κάστην νύκτα έπήγαινες κρυφίως καί ανεύρισκε; 
είς τδ δωμάτιόν του, ένθυμήθην δτι κατ έκείνην 
τήν εποχήν, περί ή; έκείνη ώμίλει, έγώ βιασμέ
νο; νά εκπληρώσω εντολήν τινά είς Ισπανίαν σάς 
ειχον αφήσει είς Παρισιού; μόνην καί έλευθέραν . .

— Καί, είπεν ή Λαίδη Βεϋμούθ μετά μειδιά
ματος υπεροπτικού, υποθέτετε δτι κατ’ έκεΐνον 
τόν καιρόν.. .

—Δέν υπέθεσα τίποτε, Εμμα, τίποτε προσβλη
τικόν εί; τήν τιμήν σου. ’Εζήτουν έξ εναντία; 
λόγου; διά νά συγχωρήσω τήν έλαφοότητα τής 
διαγωγή; σου ... ό νέος έκεϊνο; άνθρωπος ίσως 

ητο σεγγενής σου, ποιος ήξεύρει; φίλος τής παι
δικής σου ηλικίας . .. καί μυστικόν τι αίσθημα 

σοί επέβαλλε τό καθήκον νά άγρυπνης έπ’ αύ
τοϋ . . . άλλά διά τί μοί έκρυψες τόσον καιρόν 
καί τόσον μυστικώς τδ ταξείδιόν σου τούτο είς 
Φοντενεβλώ ;

II Λαίδη Βεϋμούθ έκαμε κίνημά τι άνυποιιο- 
νησίας. II εντροπή, ή δογή, ή προσβληθεϊσα ά- 
ξιοπρέπεια έρυθρίασαν τήν θελκτικήν μορφήν της.

— Πάλιν έπαναλαμβάνετε τά αύτά, άνέκρα
ξεν αύτή, δέν ήμην, σας λέγω, εί; Φοντενεβλώ... 
είμή μεθ ύμών.

II ίσχυρογνωμοσύνη αυτή, ν’ άρνήται τό προ
φανές τοΰ πράγματος ήρχισε νά προσβάλλη τδν 
Αγγλον.

— Α ! είπεν αύτός λυπηρώς, είμαι πολύ δυ
στυχή;" άρού ύπεβοήθουν τήν καταστροφήν τής 
εύτυχία; μου, ήλπιζα τούλάχιστον εί; τδ αίσθη
μά σου, εί; τήν φιλίαν σου' μετεχειρίσθην δλα τά 
μέσα διά νά κερδίσω τήν έμπιστοσύνην σου . . . 
άλλά δέν δύναμαι νά τδ κατορθώσω.

— Αλλά, άνέκραξεν ή Εμμα μέ οφθαλμούς 
πλήρεις δακρύων, τί θέλετε νά σας έμπιστευθώ ; 
δέν έχω κανέν μυστικόν τδ όποιον νά μή γνωρί- 
ζητε, ούτε έν, σας ορκίζομαι ένώπιόν τού θεού.·

— Καί έν τούτοι;, Εμμα, άπδ ένδ; έτους γίνε
σαι καθ έκάστην ήμέραν σκεπτικωτέρα, μελαγ- 
χολικωτέρα κα1. σιωπηλότερα . . .

— Φεΰ ! είπεν αύτή, διότι σείς έγείνατε τό
σον ψυχρό; καί σκυθρωπός, ώστε μοί έφαίνετο 
ότι δέν μέ αγαπάτε πλέον !

— Μήπως είναι μάλλον δτι άγωνίζεσθε με
ταξύ τού καθήκοντος καί τού ένοχου έρωτος ; ότι 
έζητεΐτε ματαίως νά έκοιζώσητε παλαιάν τινα 
άνάμνησιν; διά τί, άγαπητδν τέκνον, διατί νά 
μή τά είπης δλα ;

— Διότι είναι ψεύδη, Γεώργιε ! διότι δέν άγα- 
πώ, δέν λατρεύω είμή ένα άνθρωπον είς τδν κό
σμον . . . καί ό άνθρωπος ούτος είσαι σύ.

— Ποιο; είναι λοιπόν έκεϊνο; έπϊ τού όποιο» 
ήγρύπνει; δεκαπέντε νύκτας έν τή άπουσία μου 
καϊ έν άγνοια μου ;

— Δέν ήξευρω τί θέλεις νά είπης καί πώς 
πιστεύσας τήν υπηρέτριαν τοΰ ξενοδοχείου, ήτις 
πιθανόν νά έψεύσθη ή νά ήπατήθη άπδ παράδο
ξόν τινα ομοιότητα, έκράτησας έπί όλόκληρον 
έτος υποψίας αίτινες μέ προσβάλλουν καί σέ ατι
μάζουν ! Α ! Γεώργιε, καί λέγεις δτι μέ άγαπάς...

— Αλλ’ ή φιαλίς αύτη, ή δυστυχής αύτη φια- 
λίς ! πώς έξηγεϊται ή παρουσία της είς Φοντε
νεβλώ ;

— Δέν δύναμαι νά τήν εξηγήσω. Βλέπω είς 
τδ γεγονός τούτο παράδοξον καϊ θλιβεράν σύμ- 
πτωσιν, ιδού τδ πάν' άλλως δέ ή φιαλίς τήν ό
ποιαν σάς έδωκεν είναι άρά γε ιδική μου ;

— Δέν είναι δυνατόν νά έχω λάθος" ή υπογρα
φή μου, τά σύμβολα τή; οικογένειας μου, ή πα
ράδοξος καί 5λως ιδιαιτέρα σφράγισίς της, δλα 
ταϋτα άποδεικνύουν τήν ταυτότητά της . . · άλ
λως δέ θά τήν ίδής, καϊ άν κατορθώσης νά μοί 
απόδειξης ότι δέν είναι ποσώς ιδική σου, βεβαίως 
θά λησμονήσω τά; αμφιβολίας καί τάς υπο
ψίας μου.

Καϊ ό λόρδο; Βεϋμούθ έξήλθε ταχέως.
Τότε ό κόμη; δέ Σουβράν έπλησίασε πρδς τήν 

νέαν γυναίκα.
— Κυρία, τή είπε διά φωνής συγκεκινημένης, 

πρϊν ή έγκαταλείψω τήν οικίαν ταύτην διά νά 
μή έπανέλθω πλέον ποτέ, θά μέ συγχωρήσητε νά 
έπιληφθώ τής μόνης ταύτη; εύκαιρία; ίνα σάς 
έκφράσω τήν μ.ετά σεβασμού εύγνωμοσύνην μ.ου ;

Η Λαίδυ Βεϋμούθ τδν παρετήρησε μέ τρόπον 
έκπεπληγμένον.

— Η ευγνωμοσύνη μου, έξηκολούθησεν αύτός, 
δέν θά έκλειψη είμή μετά τής ζωή; μ.ου, λυ
πούμαι όμως διότι υπήρξα άντικείμενον ακουσίου 
ταραχής εις έν ζεύγος τόσο» πολύ ήγαπημένον. . .

Η Εμμα ήνοιξε μεγάλου; δφθαλμούς ώ; τις ό 
όποιος δέν καταλαμβάνει τίποτε.

— Καθ’ ήν στιγμήν θά χωρισθώ άφ’ ύμών διά 
παντός, έξηκολούθησεν ό Οκτάβιος, καταρώμαι 
τήν τύχην ήτις άλλοτε μ’ έέόιψεν έμπροσθέν σας. 
Από δύο έτών ή εύάρεστος είκών σας πλανάται 
σταθερώ; ενώπιον τών οφθαλμών μ.ου . . . είχον 
σχηματίσει χρυσά όνειρα, συγχωρήσατέ μοι κυ
ρία, διότι σάς ένόμιζον έλευθέραν καί έτόλμων 
διά τού νοδ; νά υψωθώ μέχρι; ύμών . . . σήμε
ρον ότε πρέπει νά παραιτηθώ άπδ τής γλυκείας 
ταύτη; φαντασία; ... ή καρδία μου συντρίβεται.

II νέα γυνή άπεσύρθη φοβηθεϊσα καϊ ήρώτα 
έαυτήν μήπω; ό όκτάβιος ήτο τρελλός.
—Η ομιλία αυτή σάς προσβάλλει ίσως, έπανέλαβεν 
ό κόμης. Σιωπώ κυρία μου . .. άλλ’ άκόμη μίαν λέ- 
ξιν, είναι συμβουλή ενός τιμίου άνθρώπου, ένδ; φί
λου. Διά τί νά άρνήσθε είς τδν Λόρδον Βεϋμούθ, είς 
ένα σύζυγον δστις κατέχει « δλην » τήν αγάπην 
σας πράξιν τής όποιας έχει αποδείξεις, καϊ τήν ό
ποιαν θ’ άναγκασθήτε ταχέως ή αργά νά όμολο- 
γήσητε ; ’Εκμυστηρευθήτε είς αύτδν πάσαν τήν 
αλήθειαν, διότι αύτη δέν έχει ούδέν τδ άτιμάζον 

σας . . . ένώ άλλως έως τότε θ’ άμφιβάλλη διά 
τήν άγάπην σας καί ή άμφιβολία αύτη θά κα- 
ταστρέψη τήν ζωήν του . . .

— Μέ συγχωρεΐτε, κύριε, διέκοψεν ή Εμμα, 
είμαι ίσως όλίγον άγχίνους" άλλά δέν έννοώ ούτε 
λέξιν έξ δσων μοί κάμνετε τήν τιμήν νά μοϊ λέ- 
γητε.

— Είναι δυνατόν, εϊπεν δ όκτάβιος μετά λύ
πης. νά μή μέ άναγνωρίσητε ;

Ν άναγνωρίσω; . . . άλλά πώς, 'ένώ σάς

Η φιλαυτία τού κόμητος έλαβε σκληοάν τινα 
προσβολήν δεν ενθυμείτο ούτε καν τήν μορφήν 
του ! έδάγκασε τά χείλη.

— Δέν απορώ οτι μέ έλησμονήσατε, έπανέλα
βεν αύτός πικρώς, . . . τί ήμην τςοόντι δι’ ύμάς ; 
ξένος, άδιάφορος. Εν τή ανεξάντλητη» καλωσύνη 
σας παρέσχετε είς τδν πρώτον τυχόντα καί θνή- 
σκοντα τά; περιποιήσεις, τά; όποιας μοί έπε- 
δαψιλεύσατε . . .

— Εγώ ! εϊπεν αύτή γελώσα, σάς έπεδαψί- 
λευσα περιποιήσεις ;

— Αλλ’ έγώ έξηκολούθησεν ό όκτάβιος σάς 
ενθυμούμαι . . . καί ή ένθύμησίς σας εϊναι άδια- 
σπάστως συνδεδεμένη μέ τήν είς Φοντενεβλώ 
διαμονήν μου.

— Ακόμη Φοντενεβλώ! άνέκραξεν ή Λαίδυ 
Βεϋμούθ όργισθεϊσα, έχετε λοιπόν βεβαίως στοί
χημα ! Ας είναι κύριε ! ιδού, τδ επαναλαμβάνω διά 
τελευταίαν φοράν" δέν έθεσα ποτέ τδν πόδα μου 
είς Φοντενεβλώ άνευ τοΰ συζύγου μου" δέν σάς 
είδον ποτέ, δέν σάς γνωρίζω ποσώς καί σάς πα
ρακαλώ-νά παύσητε τδν δυσάρεστου αύτδν άστεϊ· 
σμδν δστις μέ ενοχλεί καϊ μέ προσβάλλει.

0 κόμης έμεινεν άκίνητος άπό έκπληξιν καϊ 
λύπην.

—· Α ! τοϋτο πλέον δέν ύποφέρεται, άνέκραξεν" 
αρμόζει τώρα νά εϊπω καϊ έγώ “ ποιος λοιπόν 
άπατμ ένταΰθα ; »

Πρδ; στιγμήν έπήλθεν άκρα σιγή.
Η νέα γυνή λίαν συγκεκινημένη, έκτύπα νευ- 

ρωδώ; καϊ μέ μικρά βιασμένα κτυπήματα τδ 
βελούδινον κάλυμμα τής εστίας, ό δέ όκτάβιος7 
μανιώδης γενόμενος έλαβε τδν πίλον του καί ή- 
τοιμάζετο ν’ αναχώρηση.

Αίφνης τδ ώρολόγιον έκτύπησε δέκα ώρας.
Η Λαίδυ Βεϋμούθ άνεσκίρτησεν" άνέγνωσε τα

χέως επιστολήν τήν όποιαν μέχρι τοΰδε έκράτει 
σφιγκτά είς τήν χεϊρά της διπλωμένην. Καί έπί 

26
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τινα; μεν στιγμάς ή φυσιογνωμία τη; έπρόδιδε 
βαθεϊάν τινα σκέψιν" μετά ταϋτα δέ ώ; άν αι
φνίδια τις ιδέα έφώτισε τδν νοϋν της έμειδίασε" 
καί σταματώσα τδν κόμητα διά τίνος κινήματος,

— Εάν καλώς εννόησα, εϊπεν ή Εμμα, είσθε 
αύτός ό ίδιος πληγωμένος περί τοϋ δποίου πρδ 
ολίγου ώμίλει ό σύζυγός μου.

0 όκτάβιος προσέκλινε μετά φιλοφροσύνης.
— Τδ ήξεύρει;
— Τδ αγνοεί.

Δεν είναι πρδ δύο έτών κατά τδν μήνα Μάρ
τιον όπου ύπήγετε είς Φοντενεβλώ.

Μάλιστα, κυρία, κατά τδν μήνα Μάρτιον.
Καί έκείνη · . . ήτις σας έπεριποιήθη, μοί 

ομοιάζει πολύ.

— Πολύ εϊπεν δ κόμη; είρωνικώς. Δέν υπάρ
χει έντελεστέρα δμοιότης ;

— Τίς ήξεύρει! άλλ’ ένθυμηθήτε καλώς . . . 
Δέν παρετηρήσατε κάτι τι εις τδ πρόσωπόν της, 
τδ δποϊον δέν ανευρίσκετε έπί τοϋ ίδικοϋ μου ;

— Ούδέν, άπήντησεν ό κόμης.
— Σκεφθήτε καλώς . . . τδ φάντασμά μου δέν 

ε7.ε χαρακτηριστικόν τι . . . Ιδιαίτερον καθώς έν 
διαλαμβάνουσι τά διαβατήρια;

— Εν χαρακτηριστικόν! έψιθύρισεν δ όκτά
βιος, σταθήτε . . . τώ δντι, μοί φαίνετε . . .

Εθεσε μίαν τών χειρών του έπί τών οφθαλμών.
— Μάλιστα εϊπεν ή νέα γυνή . · . κάτι τι ώς 

μικράν έλαίαν' έν χαρακτηριστικόν καλλονής.

— Είς τήν άκραν τοϋ κάτω χείλους ! άνέκρα
ξεν δ κόμης- είναι αληθές · . . ενθυμούμαι τώ
ρα .. .

Π Λαίδυ Βεϋμούθ έξέβαλεν αναστεναγμόν άνα- 
κουφίσεως καί έπεσεν έπί σκίμποδος γελώσα μέ 
όλην αύτής τήν δύναμιν . . .

ό άγγλος, δστις είσήρχετο τότε, έμεινεν έκ
πληκτος ενώπιον τής ασυνήθους ταύτης ίλαρότη- 
τος. 0 κόμης ήρχισε νά έννοη άλλ’ άμφίβαλ- 
λεν ακόμη.

— Οτε θά εϊσθε η,συχωτέρα, έξηκολούθησεν δ 
λόρδος Βεϋμούθ μετά δυσθυμίας, Οά μοι κάμητε 
τήν χάριν νά έξετάσητε τοϋτο;

II Εμμα έλαβε τήν φιαλίδα κα'ι πάλιν τήν άπέ- 
δωκεν εΐς τδν σύζυγόν της.

— Τήν άνεγνώρισα εϊπεν αύτή.
— Λοιπδν ομολογείτε . ..
— Οτι αύτή ή φιαλίς εϊναι τφόντι ή έδική 

μου, μάλιστα, Γεώργιε.

— Καί δ άνθρωπος αύτός . .. ουτος δ νέος 
τοΰ Φοντενεβλώ ...

— Ητον ό κύριος.
•— Σείς κύριε κόμη . . .
— Εγώ, έπεβεβαίωσεν δ όκτάβιος.
0 λόρδος Βεϋμούθ ένέπιπτεν άπδ έκπλήξεως 

είς έκπληξιν.
— Θά μοί έξηγηθήτε, έψέλισεν αύτός.
—■ Ούδέν κατ αύτήν τήν στιγμήν εϊπεν ή 

Εμμα. Ακούσατε, προσέθηκεν αύτή προτείνουσα 
τά ώτα.

("Επεται η συνέχεια.)

Η ΕΝ ΕΤΕΙ 1770 ΠΕΑΟΠΟΝΝΉ- 
SIAKII EHANASTA312

ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΥΤΗΣ· (1)

Εφθασεν έν τούτους η παραμονή τής πτώσεως 
τή; Βυζαντινή; αύτοκρατορίας' οί βάρβαροι πε- 
ριεκύκλωσαν αύτήν πανταχόθεν καί ήπείλουν καί 
τήν Κωνσταντινούπολιν αύτήν. II παρακμή εϊχε 
φθάσει καί μετ αύτής ή ταπεινοφροσύνη, ή παρα
λυσία, ή ανανδρία’ δ αύτοκράτωρ έκρουε τάς πά
λας τών ηγεμόνων άνευ διακρίσεως επαιτών βοή
θειαν, άνθ ής προθύμως ύπέσχετο οίανδήποτε 
έζήτουν παρ’ αύτοϋ αμοιβήν.

Μεταξύ τών άλλων ήγεμόνων δέν έλησμονή,θη 
καί δ τή; Ρωσσίας Βασίλειος όστις καί συνέδραμε 
δι αποστολής ικανών χρημάτων, είς αντάλλαγμα 
τών οποίων ένύμφευσε τήν θυγατέρα αύτοϋ Ανναν 
μετά τοϋ Ιωάννου, υίοϋ τοΰ αύτοκράτορος ’Εμ
μανουήλ έν έτει 1414. Αλλ' δ γάμος ούτος ά- 
πέβη ατυχής, διότι ή νέα αύτοκράτειρα άπεβίω- 
σεν ά-αις μετά τριετή συζυγίαν δυστυχή καί 
πολύδακριν, καί ουτω έματαιώθησαν καί πάλιν 
τά έπί τής επιμιξίας βασιζόμενα σχέδια τή; 
Ρωσσίας.

Επι τής βασιλεία; Ιωάννου τούτου τοϋ Πα- 
λαιολόγου συνεκροτήθη ή έν Φλωρεντία σύνο
δος, ή κατόπιν άποκηρυχθείσα, καθ ήν έγένετο 
προσκαίρως ή ένωσις τών δύο εκκλησιών (1 439). 
Εκ τών ενθέρμων συνεργών τής ένώσεως ήτο καί 
ό μητροπολίτης Κίεβου Ισίδωρος δ Ελλην, όστις 
μετά τδ πέρας τής Συνόδου καρδινάλιος ανα- 
γορευθείς ύπδ τοϋ Πάπα καί άποστολικδς έξαρχος

ί 1) Συνέχεια άπδ φυλλαδίου 79. 

πασών τών άοκτώων χωρών έπέστρεψεν είς Ρωσ- 
σίαν κομίζων τήν ένωσιν.

Τής ένώσεως τά αποτελέσματα εϊναι λίαν γνω
στά. Εί; μέν τήν Κωνσταντινούπολιν έφερεν αυτή 
τήν διχόνοιαν καί τήν σύγχυσιν, εί; δέ τήν Βόρειον 
ϊ’ωσσίαν ούδέ ένα εύρεν δπαδδν, έκδιωχθέντος και 
τοϋ κομίσαντος αύτήν μητροπολίτου ’Ισιδώρου.

Η ειδησις τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως ύπδ τών Τούρκων, μετά τινα έτη γενομένης, 
χατε.Ιύπησε τάς ψυχάς τών Ρώσσων, καί έν μό
νον παρεμύΟει αύτούς, ή έλπίς ότι έκπλη,ρωθεί- 
σης τή; παλαιας προφητεία; ότι οί Ισμαηλϊται 
κυριεύσουσι τοϋ Βυζαντίου, έμελλε βεβαίως νά 
έκπληρωθή καί ή έτέρα λέγουσα ότι οί ί’ώσσοι 
θά έκδιώξωσι τούς Ισμαηλίτας καί θά βασιλεύ- 
σωσιν έπί τή; Επταλόφου (1). Ττ,ν δέ γλυκεϊαν 
ταύτην έλπίδα ένίσχυσε μετ ολίγον καί έπεσφρά 
γισεν, ούτως είπειν, δ γάμος τοϋ Τσάρου Ιωάν
νου μ.ετά τής Σοφίας θυγατρός τοϋ δεσπότου τής 
Πελοποννήσου Θωμά Παλαιολόγου καί άνειψιάς 
τοϋ τελευταίου αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοϋ 
Παλαιολόγου. 0 γάμος ούτος πολλαπλώς ωφέ
λησε τοϊς Ρώσσοις, διότι δι’ αύτοϋ καί δικαιώ
ματα αναμφισβήτητα κατ’ αύτούς άπέκτησαν 
έπί τής ελληνικής αύτοκρατορίας, καί σχέσεις 
τότε πρώτην φοράν συνήψαν μετά τών ηγεμόνων 
τής Εύρώπης, τιμώντων καί περί πολλοΰ ποιου- 
μένων τήν Σοφίαν καθδ απόγονον τοϋ αρχαίου 
καί εύγενοΰς αύτοκρατορικοϋ οίκου τοϋ Βυζαν
τίου, καί μετέλαβον τέλος Ελληνικής τε καί Λα
τινικής παιδείας, πρός δε τεχνών καί επιστημών 
άπδ τών επιφανών Ελλήνων οΐτινες συνώδευσαν 
τήν Σοφίαν είς Μόσχαν καί έγκατεστάθησαν αύ- 
τόσε.

’Απδ τής ήμέρας εκείνης οί ί’ώσσοι έθεώρουν 
ώς κτήμα αύτών άναφαίρετον τήν Κωνσταντινού
πολή, διδ καί δ Τσάρος Ιωάννης (’ΐβάν) άμα νυμ
φευθείς τήν Σοφίαν (1472) παρέλαβε τά σύμβολα 
τών Ελλήνων αύτοκρατόρων, τδν δικέφαλον δη
λαδή άετδν, δστι; καί μέχρι σήμερον κοσμεί τάς 
ρωσσικάς σημαίας' άλλ’ δ άδελφδς τή; Σοφίας 
Ανδρέας μή ανεχόμενος τδν τοιοΰτον σφετερισμδν 
κατέλιπεν άποθνήσκων τά έπί τοϋ Θρόνου τής 
Κωνσταντινουπόλεως κληρονομικά αύτοϋ δικαιώ
ματα εΐς τδν βασιλέα τής Ισπανίας Φερδινάνδον.

Εκτοτε πολλά παρήλθον έτη καθ’ ά ούδέν α
ξιοσημείωτου συνέβη ώ; πρδς τά μεταξύ Ελλή-

(1) Καραμζ. Τ. 5 σελ. 339. 

νων καί Ρώσσων σχέσεις. Ο: Τσάροι έπεζήτουν 
τή* φιλίαν τών φοβερών Σουλτάνων καί άπέστελ- 
λον πρδς αύτούς συχνάς πρεσβείας" έπί τινα δέ 
καιρδν έχαλαρώθη καί δ πρδς τήν μητέρα έκκλη- 
σίαν σεβασμός αύτών, είς τρόπον ώστε έκριναν 
έπί τέλους εύλογον ν’ άποτεινάξωσι τδν ζυγόν 
τοϋ έλληνικοϋ Πατριαρχείου καί ν άνιδρύσωσιν 
ίδιον έν έωσσία, όπερ καί κατώρθωσαν διά τοϋ 
Πατριάρχου Ιερεμία.

0 Ιερεμίας ούτος έπανελθών έκ τής εξορίας 
καί άναλαβών τδ δεύτερον τήν πατριαρχείαν, εύ
ρεν αύτήν μέν βεβαρημένη,ν διά μεγάλων χρεών, 
ciTtva οί προκάτοχοι αύτοϋ συνήψαν ένεκα τών 
καταχρήσεών των, τήν δέ θρησκείαν τεταπεινω- 
μένην καί πάσχουσαν άπδ τάς καταπιέσεις τών 
όθωμανών, καί τδ χείριστον τδν ναόν τής Παμ
μακάριστου όπου ήν έκπαλαι δ θρόνος τών Πα
τριαρχιών τής Κωνσταντινουπόλεως, μεταβεβλη- 
μένον είς τζαμίον διαταγή τοϋ σουλτάνου ’Α- 

μουρτά. Οθεν μή ανεχόμενος τήν τοιαύτην λυ
πηρήν καί έξευτελιστικήν κατάστασιν τοΰ κλή
ρου καί τής θρησκεία; δ ψηθείς Ιερεμίας άπήλ- 
θεν είς Βλαχίαν καί ϊ’ωσσίαν, ΐνα ένεργήση συ
νεισφοράς πρδς άνέγεοσίν άλλου πατριαρχικού 
ναοϋ καί άπότισιν τών χρεών, έχων συνοδοιπόρον 
καί τδν Μητροπολίτην Μονεμβασίας Ιερόθεον, άν 
δρα συνετόν καί αυστηρόν φύλακα τών προνο
μίων τής ορθοδόξου έκκλησίας (2).

Πρδς τούτον έν Μόσχα ευρισκόμενον δ Τσά
ρος Θεόδωρος έξέφρασε τή,ν ιδέαν καθιδρύσεως 
Πατριαρχείου έν ί’ωσσία καί προέτεινε ν’ αναγό
ρευση καί εύλογήση τδν παρ’ αύτού έκλεχθησό- 
μενον. Καί κατ άρχάς μέν δ Ιερεμίας άντέτει- 
νε πειθόμενος είς τάς συμβουλής τοϋ μητροπο
λίτου Μονεμβασίας, κατόπιν όμως έξαπατηθείς 
φαίνεται άπδ τούς λόγους τών περί τδν Τσάρον, 
προτρεπόντων νά δεχθή αυτός δι’ εαυτόν τήν 
Πατριαρχείαν, συνηνεσεν' άλλ’ ή πρότασις αύτη 
ήτο παγίς είς τήν δποίαν δ απλούς Ιερεμίας άνυ- 
πόπτως ένέπεσε, διότι μή δυνάμενο; πλέον ν ά- 
ναιρέση τή,ν αρχήν ήν άπαξ παρεδέχθη ήναγκά- 
σθη νά χειροτόνηση πατριάρχην τδν ’ΐώβ. Εγέ-

(2) Ή είς Μόσχαν μετάβασι; ‘Ελλήνων μοναχών πρός 

σύναξιν ελεών είχε πρό πολλοΰ καταντήσει συνήθης. Ουτοι 

έκόμιζον μεθ ’ εαυτών και προσε'φερον ώς έπί τό πλεϊστον 

πρός τόν Τσάρον διάφορα Ιερά κειμήλια άνθ’ ών έ- 

λάμβανον χρηματικά; βοήθεια;· άπό της εποχή; μάλιστα 

τοϋ Ίβάν παρεχωρηθη εί; του; άπό τοΰ Άβωνος έρχο- 

μένου; καλογήρου; έπίτηδε; οικία έν η κατέλυον. 
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νέτο δέ καί πρωτόκολλου έπίσημον, είς 8 υπέγρα
ψαν ό πατριάρχης Ιερεμίας, ό μητροπολίτης Μο- 
νεμβασία; Ιερόθεος καί ό ΐίλασσόνος αρχιεπίσκο
πος ’Αρσένιος, ό κατόπιν Σουσδαλίας, δστις ποο- 
σεκολλήθη καθ’ όδδν είς τήν συνοδίαν των (3). 
Ουτω λοιπόν διατρίψαντες έν Μόσχα ολόκληρον 
έτος, άπήλθον εις τά ίδια αρκετά λαβόντε; αργύ
ρια. Κατόπιν δέ τώ 1591 άπεστάλη έκ Κων
σταντινουπόλεως πρδς τδν Τσάρον Θεόδωρον ή 
περί της καΟιδρύσεως τοΰ πατριαρχείου έγ/.ρισις 
τής ιερας συνόδου διά τοΰ Μητροπολίτου Τυρνό- 
βου (4). Περίεργον δέ εϊναι δτι ή κυβέρνησις 
τοΰ Σουλτάνου ούδέν πρόσκομμα παρενέβαλεν είς 
τήν πράξιν ταύτην τής Ελληνικής συνόδου, κα
θώς ουδέ είς άλλας’ άλλ’ άφηνεν ανενόχλητου τήν 
έκκλησίαν είς τήν άνάπτυξιν καί έξάσκησιν τής 
πνευματική; αύτή; έπιρροής καθ’ δλον τδ χρι
στιανικόν πλήρωμα (5).

Φαίνεται δέ δτι οί ί’ώσσοι διά τής άνιδρύσεως 
τοΰ νέου τούτου πατριαρχείου, δπερ τρίτον κα
τά τήν τάξιν άνεκήρυξαγ μετά τδ τής Κωνσταν
τινουπόλεως καί Αλεξάνδρειάς, ήλπιζον δτι Οά 
συνδεθώσι στενώτερον μετά τοΰ Ελληνικού κλή
ρου, καί Οά λάβωσι μεγάλην έπιρροήν έπ’ αύτοΰ· 
καί δι αύτοΰ έπΐ τής Ελλάδος άπάσης. Διότι 
τωόντι μετά τήν πτώ.σιν τής Κωνσταντινουπό
λεως κατιδόντες ότι ήν ανέφικτος πλέον ή έπι- 
τέλεσις τών σχεδίων των διά τής βίας ή τής 
συγγενικής έπιμιξίας δπως άλλοτε, έτράπησαν

(3) 'Όρα χρονικόν Δωροθέου Μητροπολίτου Μονεμβα- 

σία; εκο. 4G8ί, σελ. 457.

(4) Τοϋ 'Ρωσσικοΰ τούτου Πατριαρχείου τήν δύναμίν 

φοβηθείς μετά ταΰτα Πέτρος ό Μέγας κατέλυσεν αύτδ ί 

άντικαταστήσας δ:’ άλλης μικρότερα; αρχής, της Ίερα; 

Συνόδου. Πρδς έγκρισιν δέ ταύτης έγραψεν εκτενή επι

στολήν πρό; τόν τότε Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως

Ιερεμίαν (δ'ρα τά τοΰ εύσεβέστάτου βασιλέω; κάί τών 

άγιωτάτων Πατριαρχών γράμματα περί τή; συστάσεως 

της άγιωτάτης Συνόδου κ. τ. λ. έν Πετρουπόλει 1840).

(5) GrAce. tlcpuis la conquMe Romaine jusqti’ :i nos 

jours, par Brunet do Presle et A. Blanchet p. 308.

Ενταϋθα έσφαλμέ'.ω; ιστορεί ό συγγραφεύς οτι δ Ιερε

μίας διά τών χρημάτων τά όποϊα έφερεν έκ 'Ρωσσίας κα 

τώρθωσε καί έξελέχΟη έκ δευτέρου Πατριάρχης, ένώ πριν 

έπιχειρίση τήν εί; 'Ρωσσίαν όδοιπορίαν ειχεν άναλάβει 

τον θρόνον του προσκληθείς υπδ τής συνόδου έκ 'Ρόδου 

βπου έμενεν έςόριστος. Έσφαλμένως ωσαύτως άποκαλεΐ 

τδν κατ’ έκείνην τήν έποχήν ήγεμονεύοντα της 'Ρωσσίας 

Αλέξιον Μιχαήλοοιτς, αντί Θεόδωρον Ίβάνοβιτς (Πρβ. 

ίστορ. Καραμζ. Τ. 10, σελ. 106.) 

πρδς άλλα όπλα καί άπεφάσισαν νά περιποιηθώσι 
τδ ίεοατειον καί τδν ελληνικόν λαόν και νά ύπο- 
θάλπωσι μέν άφ' ένδς τδ πρδς τους κρατούντας 
Οθωμανού; μίσος αύτοΰ, νά προσελκύσωσι δέ τήν 
πρδς αύτού; αγάπην καί έμπιστοσύνην του, ώστε 
έν ώρα άρμοδία νά εχωσι τούς υπηκόους Ελλη
νας ισχυρού; σύνεργού; κατά τής Τουρκίας. Πρδς 
άπόδειξιν δέ τών λεγομένων έστωσαν καί ταΰτα.

Οτε ό Πάπας Κλήμης ό Η' παρεκίνε*. τδν Τσά
ρον είς πόλεμον κατά τής Τουρκίας καί άπελευ- 
θέρωσιν τών καταπιεζομένων χριστιανών, ώς μέ
σον παρωτρύνσεως έλεγε συν τοΐς άλλοι; πρδ; 
αύτδν, ότι είναι εύκολον πράγμα νά προσαρτή- 
ση είς τήν επικράτειαν του χώρας ευδαίμονα; και 
άζμαζούσας διά τήν εύκρασίαν καί εύφορίαν αύ
τών, καί νά πορευθή διά τής Θράκης εις τδ Βυ
ζάντιον, τό -Λ.Ιηρονοιιιχόκ αύτό x-.iyia τω>· χυ~ 
ριαρχών ηή<· 'Ρωσσίας' (6) καί κατόπιν δτε ό 
πρέσβυς τοΰ Τσάρου Ψευδοδημητρίου παραστάς 
ένώπιον τοΰ Σιγισμούνδου άνήγγειλεν έπισήμως 
τήν είς τδν θρόνον άνάβασιν τοΰ κυρίου του, έδή- 
λωσε ταύτοχρόνως και ήν είχεν έκεϊνος άπόφασιν 
νά καταλύση τδ όθωμανικδν κράτος καί νά χα- 
τακτήση τήν Ελλάδα, τήν Ιερουσαλήμ, τήν Βη
θλεέμ καί τήν Βηθανίαν (7).

Διά τού; λόγου; τούτους οί Ρώσσοι έθώπευον 
τούς Ελληνας καί έπεριποιοΰντο αύτούς άείποτε 
παντοιοτρόπως, καί συνεχώς παρ αύτών Απε
σταλμένοι μετέβαινον είς Ελλάδα έκ Μόσχας κο- 
μίζοντε; πλ.ούσια δώρα είς τά μοναστήρια, εί; 
τάς έπισκοπάς, εί; τούς καλογήρους τοΰ Αγίου 
Ορους καί εϊς τήν σύνοδον άκόμη τής Κωνσταν
τινουπόλεως, συνιστάμενα ώ; έπί τδ πλείστον είς 
ιερά άμφια, εικόνας άγιων καί άλλα εκκλησια
στικά σκεύη, άντΐ τών όποιων οί Ελληνες ιερείς 
προσηύχοντο έν παραβύστω υπέρ τοΰ Τσάρου καί 
τοΰ θριάμβου τών όπλων του έν πολεμώ κα'. έν- 
θουσίαζον τους χριστιανούς τής ’Ανατολής υπέρ 
τοΰ ζα,τθοϋ γίΐΌυς. Πολλοί δέ Ελληνες φεύγον- 
τες τδν δσημέραι βαρύτερου τοΰ τυράννου ζυγόν, 
έζήτουν άσυλον είς Ρωσσίαν δπου καί έργον ευ- 
οισκον καί περίθαλψιν πρόθυμον’ επειδή δέ τών 
οΰτω πως μεταναστευόντων Ελλήνων ηΰξανεν 
ήμέρα τή ήμέρα δ άριθμδς έσχηματίσθησαν κοι
νότητες εί; Χάρκοβον, είς Κίεβον, Νίζναν καί εϊ;

(6) Καραμζ. τομ. 10 σελ. 168.

(7) Αυτόθι τομ. 11 σελ. 212. 

Οδησσδν άπολαμβάνουσαι πολλών προνομίων (8). 
Οΰτω; υπδ τήν φιλόξενου τοΰ ομοθρήσκου τούτου 
κράτους σκέπην ευρισκον πάντοτε άσυλον άσφα- 
λέ; οί παντοιοτρόπως ταλαιπωρούμενοι ραγιάύίς 
καϊ άνεσιν είς τάς «φορητούς καταπιέσει; δσα; έν 
τή εαυτών πατρίδι υπέφερον. Αλλά καί ούτοι εύ- 
γνωμόνω; άνταπέδιδον τά ξένια, διότι όχι μόνον 
γενναίως συνεισέφερον εί; πολλά φιλάνθοωπα έργα 
πανταχοΰ δπου άν εγκαθίσταντο, έκτδς τών εί; 
άνέγερσιν σχολείων τοΰ γένους καί ναών χορη- 
γουμένων χρημάτων, άλλά καί πόλεις ολοκλήρους 
εύηργέτησαν καί έλάμπρυναν’ ή Οδησσός μάλι
στα οφείλει τήν ύπαρξιν καί τήν ακμήν αύτής 
είς.τού; Ελληνας, οΐτινες διά τής δραστηριότητός 
των προήγαγον αύτήν είς υύίστην εμπορικήν πε- 
ριωπήν (9). Μεταξύ τών πλουσίων ομογενών τών 
συνενεγκόντων μεγάλα; χρηματικά; ποσότητας 
υπέο τοΰ Ρωσσικοΰ έθνους δικαίως διαπρέπουσιν 
ό έκ Ψαρρών ’ΐωάννη; ’Δνδρ. Βαρβάκης, δστι; έδα- 
πάνησεν είς άνέγερσιν ή επισκευήν διαφόρων δη
μοσίων οικοδομών πλέον, τοΰ ένδς καί ήμίσεως 
εκατομμυρίου ρουβλίων (επτά περίπου έκατομ. 
δραχμών !) καί ή άείμ.νηστος άδελφότης τών Ζω- 
σιμάδων, τών μεγάλων αυτών εύεργετών τοΰ Ελ
ληνικού έθνους, τούς οποίους ένεκα τών πράξεων 
των μεγίστων τιμών ήξίωσεν ή ί'ωσσική αύτο
κρατορία.

0 μέγα; Πέτρος υπέθαλψε μετά ζήλου τήν 
τοιαύτην μεταξύ τών 
αύτδ; κυρίω; άνεζωογόνησε, καί 
έσωματοποίησε τδ περί κατακτήσεως 
νατολή; δνειρον τών προκατόχων του, καί διότι 
αύτδ; κάλλιον παντδς άλλου εννόησε 
Ελληνες έδύναντο νά συντελέσωσιν εί;
πείνωσιν τή; φοβέρα: δυνάμεως τοΰ Σουλτάνου- 
Οθεν καί τδν κατά τής Τουρκίας πόλεμον τοΰ 
4 710 ώνόμασε πόλεμον ιερόν καί είς τά; σημαίας 
προσέθηκε περί τδν σταυρόν τήν έπιγραφήν τοΰ 
Κωνσταντίνου « έν τούτφ νίκα » καί εικόνα αύ
τοΰ έν Αμστελλοδάμω έχάραξε μέ έπιγραφήν 
Πέτρος α' ΡωσσοΓραικών βασιλεύς Petrus Ί Rus

δύο έθνών σχέσιν, διότ, 
οΰτως ειπεϊν 

τής Λ-

πόσον οί 
τήν τα-

(8) Βλ. Λογ· Έρμήντοΰ 1819 σελ. 748 καί Φραντζη 

δπιτ. ίστ. «ναγεν. 'Ελλ. Τ. Α ' σελ. 14 περί τών προνο- 

μίων σών ένΝίζνη Γραικών, έπικνρωθέυτων αλληλοδιάδο

χοι; ύπό τοΰ μεγάλ.ου Πέτρου, ’Ελισάβετ, Αικατερίνη; τη; 

Β'καί ’Αλεξάνδρου Α'.

(9) Λογ. Έρμ· τοΰ 1817 έν παραρτηματι.

soGreecorum monarcha (10) καί ένταυτώ συ- 
νεννοήθη μετά τών παραδουνάβιων ήγεμονειών καί 
τής άλλη; Ελλάδος. Αναντιδρήτως δμως ώφελήθη 
μεγάλως δ μέγας Πέτρος άπδ τάς συμβουλάς τοΰ 
ήγεμόνος τής Μολδαυίας Δημητρίου Καντεμίρου, 
καταφυγόντος είς Ρωσσίαν καί διαμείναντος παρ’ 
αύτώ, διότι ούτος έδίδαξεν αύτδν κατά βάθος 
τί έστΐ Τουρκία καί τίνι τρόπφ είναι εύκολω- 
τέρα ή κατ’ αυτής προσβολή.

Κατόπιν δέ οί διάδοχοι αύτοΰ έβησαν πιστώς 
έπί τά ίχνη του, άπόφασιν σταθεράν έχοντες νά 
ποαγματοποιήσωσι τά σχέδια του μεγάλου έκεί- 
νου άνδρός’ δθεν ή αύτοκράτειρα Αννα δ’.’ επίτη
δες άπεσταλμένων διήγειρε κατά τής Τουρκίας 
τούς άρματωλοΰ; τής Ηπείρου καί Θεσσαλίας’ τδ 
αύτδ δέ έπραξϊν είς τή" Μάνην μετ’ αύτήν ή Ε
λισάβετ καί έτι πλέον κατώρθωσε τελευταϊόν, ώς 
θά ίδωμεν, Αικατερίνη Β', αί δέ τοιαΰται υποκι
νήσεις εΰρισκον πάντοτε πρόθυμον υποδοχήν παρά 
τών πιεζομένων Ελλήνων, διότι πρδ πολλοϋ είχε 
ριζωθή είς τάς ψυχάς αύτών ή πεποίθησις, οτι τήν 
ανεξαρτησίαν αύτών μίαν ήμέραν θά άνακτήσωσι 
διά τών ομοθρήσκων ίώσσων καθάπερ παλαιαί τε 
καί νεώτεραι προφητεία: εύηγγέλιζον (11).

’Εν τοιαύτη καταστάσει τά πράγματα ευ- 
ρίσκοντο δτε έξερράγη τώ 1 769 δ Ρωσσοτουρκι- 
κδ; πόλεμος, δστις έληξε διά τής έν Καϊναρτζικίςο 
συνθήκης καί δστις άπέδειξεν είς τήν Ευρώπην 
οτι ή πριν φοβερά τών Οθωμανών βασιλεία είχεν 
ήδη αρχίσει νά παρακμάζη. Η έν Ναυπάκτω ναυ
μαχία καί ή έν Τσεσμέ, λέγει ό ιστοριογράφος 
Χάμμερ, υπήρξαν οί δύο πρόδρομοι τή; πτώσεως 
τών όσμανλίδων. Είς τδν πόλεμον τοΰ 1769 Αι
κατερίνη ή δεύτερα μακρόθεν παρεσκευάζετο καί 
ήκόνιζεν έν τώ κρύπτω τδ ξίφος’ έγύμναζε στρα- 

ι τούς, έκτιζε φρούρια, διεσκόρπιζεν αποστόλους 
; καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, είς τδ Μαυροβούνιον, 
ί είς τάς παραδουνάβιου; Ηγεμονείας, είς τήν Ελ·

(fOi 'Γά μυστικοσυμβούλια καί οί λαοί ύπό Μπινιών 

σελ. 140.— Ίστορ-της Έλλ· έπαναστάσιως ύπδ Γερ- 

βίνου Τ. Α’ σελ. 28·

(II) Βλέπε περί τών ύρυλλ.ημάτων τούτων τοΰτκατα τά 

ίτη έκεϊνα περιηγηθε'ντας τή,ν Ελλάδα, καί έν άλλοις τόν 

Τουονεφόρτιον (τομ. 1 σελ. H7). Περίεργον είναι ό'τι διά

φοροι προφητεία·, κατά καιρούς άνεφάνησαν, καί μέχρι τών 

ημερών μα; έτι ύπό το ονορατοΰ Άγαύα·ργέ/.ου, άλλά 

φαίνεται οτι. χειρόγραφοι οντες, μεταπλάττονται ίκάοτοτε 

κατά τάς περιστάσεις.
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λάδα, καί συνδαυλίζουσα δι αύτών τδν εύφλεκτο» 
τής ελευθερίας πόθον, ΰπέσκζπτεν έπιτηδείως τά 

θεμέλια τοΰ Τουρκικού κράτους.
Μεταξύ τών άποστόλων της τρεις κυρίως δια- 

κρίνονται, δ εις Ελλάδα άποστολεΐς Παπάζογλους, 
δ εις Μαυροβούνιου καί Σερβίαν Μικρο-Στέφανος 
κα* 1· δ είς τάς Ηγεμονίας Γερμανός" καί περί μέν 
τοΰ Παπάζογλου λόγος γενήσεται είς την προ
σεχή έξιστόρησιν τών έν Ελλάδι ρωσσικών ε
νεργειών καί τών συνεπειών αυτών, 
ρόδω άναφέρομεν ολίγα τινα, 
περί τών άλλων δύο-

(13) Histoire des Princip. Danubiennes pai E. Re-
I gnault, p. 84.

Εν έτει 1766 έπαρουσιάσθη αίφνης είς τά δρη 
τοΰ Μαυροβούνιου άγνωστός τις μοναχός, πάν- 
τη μυστηριώδης καί τήν καταγωγήν καί τούς 
τρόπους- τδ πρόσωπον του έκρυπτεν υπό τήν 
κουκούλαν τοΰ ράσου καί ύνόμαζεν εαυτόν Μι- 
κρο-Στέφανον- έθεράπευεν ασθενείς, συνεβίβαζεν 
οικογενειακής διενέξεις καί παντοΰ καί πάντοτε 
προσεκάλει τδν λαδν είς λήθην τών έμφυλίων 
διχονοιών χάριν μεγάλου τίνος καί ίεροΰ σκοπού, 
τής προσεχούς άπελευθερώσεως όλων έν γένει τών 
χριστιανών. Τοιουτοτρόπως διήγειρεν απάντων 
τήν περιέργειαν καί πολλά περί αύτοϋ έκυκλοφό 
ρουν- έλεγον ότι είναι πρόσωπον επίσημον, καί 
τινες μεν διεβεβαίουν ότι είναι Πέτρος δ Γ', δ σύ
ζυγος Αικατερίνης τής Β', διασωθείς άπδ τάς χεϊ- 
ρας τών δολοφόνων του, άλλοι δέ διετείνοντο ότι 
είναι προφήτης παρά θεοϋ άποσταλείς. ό δέ Μι
κρό-Στέφανος έπωφελούμενος έκ τών περί αύτοϋ 
διαδιδομένων φημών παρρησίμ πλέον ύπέρ τής 
Ρωσσίας έλάλεΓ <> οί £ώσσοι, έλεγεν, είναι τδ 
ξανθόν γένος δι ού θά έλευθερωθήτε- ακούσατε 
τούς λόγους έμοϋ τοΰ ταπεινού μεταξύ τών τα
πεινών, κακού μεταξύ τών πονηρών καί αγαθού 
μεταξύ τών αγαθών ». Καί τφόντι τδν ήκουσαν, 
καί τδ άριμάνειον Μαυροβούνιον άνεπέτασε καί 
πάλιν τήν σημαίαν τοΰ πολέμου. Η Τουρκική 
κυβέρνησις παρεπονεϊτο περί τών γενομένων είς 
τήν Αικατερίνην" άλλ έκείνη ένώ άφ’ ενός έστελλε 
κρυφίως χρήματα καί δπλα είς τούς έπαναστά- 
τας, παρεκάλει άφ’ ετέρου τδν Σουλτάνου υά έξον- 
τώση μέυ αυτούς, νά παραδώση δέ είς αύτήν τδν 
Μικοο-Στέφανον, τδν άλλως Πέτρον τδν Γ^, (42)

νΰν δ* έν πα
τά περιεργότερα,

όπεο καί έγένετο διότι άμφότεροι οί πασάδες ζ· 
τής Βοσνίας δηλαδή καί δ τής Ρούμελης έκ- 
στρατεύσαντες ταΰτοχρόνως κατά τού Μαυρο
βούνιου, ένίκησαν τδν Μικρό-Στέφανον είς διαφό
ρους μάχας κκί τελευταίου άτοκλϊίσαντες αυτόν 
είς τήν άκρόπολιν τή; Κετίγνης έξηφάνισαν καί 
διεσκέδασαν τδ γλυκύ δνειρον τής άπελευθε
ρώσεως.

Περί τήν αυτήν περίπου εποχήν άπεστάλη είς 
ήγεμχνείας άξιωματικός τις τοΰ Ρωσσικοΰ στρα
τού Ελλην τδ γένος καί ονομαζόμενος Γερμανός' 
ούτος μέ ένδυμα ιδιωτικόν περιέρχεται τδν τό
πον καί έπισκέπτεται τά μοναστήρια, ώ; δήθεν 
προσκυνητής, πανταχοϋ δέ έκφράζει τήν συμπά- 
Οεεάν του υπέρ τών καταπιεζομένων ί’ουμούνων, 
υπόσχεται προσεχή άπελευθέρωσιν καί προτρέ
πει αύτούς νά έχωσιν εμπιστοσύνην είς τήν παν
τοδυναμίαν τής Ρωσσίας. « Αδελφέ, έλεγεν είς 
ένα άρχιμανδρίτην, ή Ευρώπη σάς έλησμόνησε- 
πώς θ άντικρούσητε τρεις ταύτοχρόνως έχθρούς 
τούς Ούγγρους, τούς Τούρκους καί τούς Ταρτά- 
ρους ; Η Πολωνία είς ήν κατάστασιν εΰρίσκεται 
νά σάς συνδράμη δέν δύναται, διατί λοιπόν δέν έ- 
ναγκαλίζεσθε τήν Ρωσσίαν, ήτις είναι καί Ορθόδο
ξος καί δμόθρησκος ; Η Ρωσσία δέν Οά έπιβου- 
λευθή ούδέ τήν γλώσσαν, ούδέ τήν έθνικότητα, 
ούδέ τήν θρησκείαν σας, άλλ’ ώς άλλη μήτηρ 
επιθυμεί νά σάς σώσγι, καί θά τδ κατορθώση, καί 
έάν άκόμη σείς δέν στέρξητε είς τούτο οϊκειοθε- 
λώς. » Ταύτα λέγων έγείρεται, εκβάλλει άπδ τοΰ· 
κόλπου του μικράν εικόνα προσηλωμένην είς πλα
τείαν έρυθράν ταινίαν, καί τήν άσπάζεται μετά 
μεγάλου σεβασμού. Η είκών παρίστα Αικατερί
νην τήν Β'. “ Επιτρέψατέ μοι, λέγει άναρτών αύ
τήν περί τδν τράχηλον τοΰ αρχιμανδρίτου, νά σάς 
κοσμήσω διά τής είκόνος τής μητρός μας. Δε- 
χθήτε αύτήν ώς δείγμα τής ύπολήψεως καί τής· 
έμπιστοσύνης, ήν τρέφει πρδς τήν πανοσιότητά 
σας » (1 3).

0 αρχιμανδρίτης συγκινηθείς υπόσχεται τήν 
συνδρομήν του καί δίδει όρκον πίστεως είς τήν 
Αικατερίνην- μεθ’ 0 άπέρχονται άμφότεροι είς Βου- 
κουρέστιον πρδς άναζήτησιν προσηλύτων. Μικρόν 
δέ κατά μικρόν οί προσήλυτοι αύξάνουσι καί τέ
λος έγείρεται στάσις κατά τών ήγεμόνων- άλλ’ ή 
Ρωσσία όλίγον φροντίζει περί αύτών- τούς άφή- ( 12) Γνωστόν είναι οτι υποκινήσει καί διαταγή αύτής 

έδολοοονήβη δ σύζυγός τη; Πέτρος δ Γ', καί τόσον βε- 
βαία ητο περί τοΰ θανάτου του, άστε Ουδόλως ανησύχησε» 

έκ τής νεκραναστάσεις; ταύτης, ήτι; άναντιρ^ήτως πα- 

ρεσκευάσθη υπ- αύτής.

■νει μόνους καί άβοηθήτους άπέναντι τή; δργής 
πών όθωμανών, οΐτινες ταχέως καταπαύουσι τήν 
στάσιν καταπνίξαντες αύτήν είς τδ αίμα τών 
στασιαστών.

Ούχ ήττον τώ 1769 οί ί’ώσσοι πάλιν εύρον 
υποδοχήν έν ταϊς Ηγεμονείαις, καί τήν 7 όκτω- 
βρίου είσήλθον έν θριάμβφ είς Βουκουρέστιον καί 
συλλαβόντες άπέστειλαν είς Πετρούπουλιν τδν 
ήγεμό-α Γρηγόριον Γκίκαν. όδηγδς τού Ρωσσικοΰ 
στρατού ήτο ό πρό τινων έτών υπδ τοΰ Γερμανού 
κατηχηθείς, ώς άνωτέρω έρρέθη, αρχιμανδρίτης, 
εχων περί μέν τδν τράχηλον άνηρτημένον δωσ- 
σικδν μετάλλων, είς δέ τάς χεΐρας;δύο καλά πι
στόλια (I 4).

.('Επεται ή συνέχεια)

θ. Ν. Φ. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Τον χατά τήκ Νήσον Κρήτην νϊς τι Χανία χα 'ί.

Ρίθ νάνον συμβάντος πο.1έμου, χτ.1. (I)

Τή 1 τού Αύγούστου κατέβησαν. οί άρχηγοί 
ί’οΰσος, Σήφης, Σταυριανδς, ’Αναγνώστης Πρωτο
παπαδάκης, Γεώργιος ΒουλουδογΙαννάκης, ’λν- 
δρέας Παπά Μιχαήλ, καί άλλοι είς τήν Φυλα
κήν, χωρίον τού Ρεθέμου, δπου άπαντηθέντες 
μετά τών Ρεθυμνίων καί Καστρινών, άρχησαν τδν 
πόλεμον άπδ τδ πρωί έως τδ εσπέρας μέ μεγά
λην πεισμονήν- έπειτα τραβηχθέντες, έστησαν 
φύλακας είς τδ μέρος του έκαστος.

Τή 2 τού ίδιου έφθασε μετά τών στρατιω
τών του καί δ αρχηγός Κ. Α. Φαρουδάκης, καί 
παραταχθέντες μετά τών πρώτων, άρχησαν πά
λιν τήν μάχην μέ τήν προτέραν πεισμονήν, άπδ 
τδ πρωί έως εσπέρας, έξωθεν μιας λίμνης πλη
σίον τοΰ χωρίου Φυλακής, τού Κουριά λεγομέ- 
νης- οπού έφονεύθησαν, καί έπληγώθησαν πολλοί 
άπδ τούς έχθρούς, τούς όποιους έπερνον οί άλλοι 
εύθύς, διά νά μή γυμνώνωνται άπδ τούς στρα
τιώτας μας. Η μάχη αυτή έβαλεν είς άταξίαν καί 
τά δύο στρατεύματα- οί έχθροί διεσκορπίζοντο 
εις τδν κάμπον καί είς τά δρη, διά νά περικυκλώ- 
σωσι τούς Σφακιώτας, οί όποιοι βλέποντες τδ 
άπειρον πλήθος των, έβάλθησαν είς άταξίαν, έξ

(U| Histoire del- Enip. Ottom. par Hammer. 
Tom. 46, p. 238.

(!) Συνέχεια άπδ φυλλαδ. 80.

ών Sv κόμμα άπδ Μουριώτας, ευρόντες είς Sv χω
ρίον οίνον καί δακήν, καί βυθισθέντες, έμεθύσθη- 
σαν- ώστε περτκυκλωθέντες έξαίφνης υπδ τών 
έχθρών, έφονεύθησαν Μουριώται τρεις, πληγωθέντες 
καί 4, τδ όποιον ίδόντες οί λοιποί, έδόθησαν εύ
θύς είς φυγήν, άναβαίνοντες τά δρη σωρηδόν- είς 
τδν πρώτον τράκον έπιάσθη είς ίερεύς Ιωάννης 
Μουριώτης καί ούτος, μετά τής σημαίας του άπδ 
τούς έχθρούς, οί δποϊοι έμπαικτικώς έφώναζον 
είς τούς Σφακιώτας τήν β’ ημέραν νά κατέβωσι 
νά πάρωσι τδν παπάν των καί τδν σταυρόν των- 
δέν έβεβαιώθημεν άν τδν έφόνευσαν. 6 εχθρικός 
στρατός συνίστατο, ώς είπον, άπδ 12,000 είς 
τδν όποιον ήκολούθει καί δ Βελής τοΰ Ρεθέμνου- ό 
δέ ήμέτερο: άπδ I 000 έξ εικασίας- ώστε έπιπτον 
είς μέ 12. Οί έχθροί έστράφησαν πάλιν είς τάς 
σκηνάς των, είς έν Μοτόχιον τοΰ ‘λληδάκη; δ
που ησύχασαν μέχρι τής 5 τού ίδίου. Λν είς ταύ
την τήν μάχην δέν τούς έπρόφθανεν ή νύξ, οί 
Σφακιώται μή δυνάμενοι ν’ άντισταθώσιν είς τήν 
πολιορκίαν, διά τήν όλιγότητά των καί τήν ά
ταξίαν, ώς έλεγον, τών Μουριωτών, ήθελον φο- 
νευθή άπδ τούς έχθρούς σύμπαντες. Διό καί ή 
μάχη αυτή έστάθη έπίψογος- δέν έμειναν όμως 
οί άρχηγοί άμέριμνοι, άλλ’ υποπτευόμενοι τήν είς 
τδν Αποκώρονα εισβολήν τών έχθρών, έλαβον εύ
θύς τούς στρατιώτας των, καί κατέβησαν είς τδν 
Αλμυρόν, όπου τούς έδιώρισαν καί έκαμαν ένα 
τάφρον (σεπέρι), περιφράξαντες τήν έκείθεν είσο
δον- έβαλον δέ καί κανόνια 3 τά δποία, πατήσαν- 
τες τδ κάστρον τοΰ Άλμυοοΰ, έλαβον' ήπλωσαν 
έπειτα έκείθεν τήν γραμμήν των έως τού χωρίου 
Μαθέ, πλησίον τών δρέων τών Σφακίων, καί πε- 
ριέμενον τούς έχθρούς.

Κατ αύτάς τάς ημέρας έγίνοντο άκροβολισμοί 
τινες εις τά μέρη τών Χανίων παρά τών δύο 
αρχηγών Τζελεπή καί ’Αναγνώστου Παναγιώτου. 
Πού δέ, καί πώς, άδηλον είς έμέ, διά την τότε 
έπικρατούσάν με άσθένειαν, ήτις δέν μοί έσυγχώ · 
ρει νά έςετάσω καί νά σημειώσω.

Τή 6 τού ίδίου παραταχθέντες πάλιν οί έχθροί 
διεμερίσθησαν είς δύω κόμματα, ών τδ μέν ιπ
πικόν τάγμα καί μέρος τού πεζού, άρχησαν τόν 
δρόμον άπδ τόν κάμπον βλέποντες πρδς τδν 
Αλμυρόν, τδ δέ λοιπόν πεζόν άνέβαινεν ήσύχως 
είς τδ χωρίον ΒΙαθέν- φθάσαντες ούν είς τουφεκίου 
βολήν, άρχησαν καί τά δύω στρατεύματα τήν 
φοβεράν μάχην, ή δποία έστάθη αδιάκοπος ώρας 
8 δλοκλήρους, ^ίπτοντες κανόνια καί έκ τών δύο 
μερών- οί έχθροί δέ έρριπτον καί κουμπαράδες,
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αλλ’ αύτοί έσυντρίβοντο είς τδν αέρα, χωοϊς νά 
βλάψωαι τινά άπο τούς στρατιώτα; (*·ας" έφονεύ- 
οντο ικανοί afro τούς έχθρούς μάλιστα δέ οι πο- 
λιορκηθέντες εΐς τον Μαθέν, διά τδ δύσβατον τοϋ 
τόπου, τούς όποιους φοοτώνοντε; είς τά ζφα, έ- 
πεονον εύθύς. 0 ,πασα; ακολουθώ νείχε τούς δο 
ρυφόρους του καί άλλους καβάζιδε'ς πληρεξου
σίους, όποιον Τούρκον ήθελαν ίδή νά μήν όρμσ. 
μέ προθυμίαν, κτυπώντες νά τον φονεύωσιν' ό
θεν άκολουθοϋντες είς τό ιππικόν τάγμα, δέ- 
ροντες όσους έπρόφθανον, τούς παραβίαζον νά τρέ 
χωσι μέ ορμήν' ώστε ώρμήσαντες μέ άλλα- 
λαγμόν, έπλησίασαν εΐς τόν τάφρον' καί φοβη- 
•θέντες ο: Σφακιώται, έφυγον και έτραβήχθησαν 
σύμπαντες είς τόν Μαθέν. Εύρόντες δέ οί εχθροί 
τήν είσοδον έλευθέραν, χαλάσαντες τόν τάφρον 
ώρμ.ησαν είς τόν Λποκώρονα, και έκ τών δύο με
ρών, δπου έκαμαν φθοράς αξιοθρήνητους, έκΚυσαν 
τά χωρία, κατέσφαξαν όσους έπρόφθασαν χριστια
νούς, πέρνοντες δσα άπό τά πράγματα καί Ζώά 
των ευρισκον' τούς δε εύρεθέντας καρπούς έσύνα- 
ξαν είς Χανία. ό δέ πασάς έμεινεν είς ταϊς Κα
λύβες, δπου τώ έκαμαν μεγάλην ύποδοχήν μέ 
τό δίψιμον πολλών κανονιών' υπήγαν διά προστα
γής του πλήθος Τούρκων είς Χανία, άνοίξαντε; 
πάλιν τον δρόμον τών ύδραγωγών τοϋ νερού, τό 
δποϊον είχε κεκομμένον ό αρχηγός Τζελεπής. ό 
είς Χανία βεζύρης τούς υπεδέχθη μέ μεγάλα; υ
ποσχέσεις τιμών, διορίσας νά ρίψωσιν είς τήν εί
σοδόν των καί αρκετά κανόνια άπό τό τειχό- 
κάστρον' έμειναν τινές έκεϊ καί ησύχασαν πρός 
καιρόν' ό δέ πασάς τών Ρεθυμνίων, προσταγμέ- 
νος ών άπό τόν βεζύρην τοϋ κάστρου νά φονεύση 
δύο> αγάδες τών Χανίοιν, τούς περιφημότερους, 
τόν ϊζουρούνογλουν και Αλή άγαν Κασίμογλουν, 
έγραψεν είς αύτούς άπο ταϊς Καλύβες, νά ύπά- 
γωσι, καί νά δμιλήσωσι περί καταστάσεως τοϋ 
πολέμου, οί οποίοι λαβόντε; τό μπουγιουρτί, καί 
προσκυνήσαντες αύτό κατά τό σύνηθες, έμειναν 
έκείνην τήν ήμέραν. Τό δέ πρωί καβαλικεύσαντες, 
(άφ’ού δμως έλαβον καί τήν άδειαν τοϋ έκεϊσε βε- 
ζύρη,δστι; είχε προλαβόντως τήν εϊδησιν τής κατ’ 
αύτών δοθείσης τοϋ θανάτου άποφάσεως), έξήλθον 
δρομαίοι έκ τών Χανίων' είς δέ πιστός φίλος τοϋ 
Κασίμογλου προφθάσας αύτόν είς τόν δρόμον, τώ 
άνεκάλυψε τούς κακούς σκοπούς τοϋ πασά’ οθεν 
άνεχώρησεν άπό τόν Τζουρούνην κρυφίως, καί ού
τως έλυτρώθη’ ποϋ δέ έκρύβη, άδηλον μέχρι τής 
σήμερον' δ δέ δυστυχής Τζουρούνογλους δ Γιου-

μουρουξής πάσης Κρήτης, φθάσας μετά μεγάλης; 
χαράς πρός τόν πασαν, καί υποδεχθείς άπ’ αύ
τόν, άφ’ ού πρώτον τόν έδωκε καφφέν, άνέγνωσε 
τήν ύπό τοϋ βεζύρη κατ’ αύτοϋ άπόφασιν, καί 
οΰτως άπηγχονίσθη έμπροσθέν του' τό αίτιον ήτον 
δτι διεφένδευε τούς Σφακιώτας πρότερον, ώς α
γάς των, διϊσχυριζόμενος, δτι κατ’ ούδένα τρό
πον δέν έσήκωναν τά όπλα κατά τών Οθωμανών, 
ώς πιστοί ραγιάδες τού τυράννου τό δποϊον έλεγε 
καί δ Κασϊμογλους, δταν έλάμβανον τά παρ’ αύ
τών δι’ έμοϋ πρός αύτούς γραφόμενα γράμματα, 
πρδ τής ένάρξεω; τοϋ πολέμου, διά τών οποίων 
τούς έκολάκευον, δποϋ νά χαλινόνωσι καί έκεϊνοι 
τάς κατά τών χριστιανών καί εαυτών καθημερι- 
νάς δρμάς τοϋ άστάτου λαού, οί δποϊοι έπα- 
νίσταντο καθημερινώς, φωνάζοντε; νά φονεύσωσι 
πρώτον τούς έκεϊ χριςιανούς, έπειτα νά όρμήσωσιν 
εί; Σφακία,καινά κατασφάξωσινήβηδδν τού; Σφα- 
κιώτας' αύτοί δέ οί δύω τού; έμπόδιζον, λέγον- 
τες, δτι χωοί; άδεια; βασιλική; δ £αγ!άς δέν έ- 
ξολοθρεύεται. Διό καί τού; διέβαλον είς τόν βε
ζύρην, καί έδωκε τήν κατ’ αύτών μέλαιναν ψή
φον, είπών δτι έστάθησαν χιανέτιδες τού βασι- 
λέως, καί όπερασπίζοντο τούς άσίδες.

Μετά τδν φόνον τοϋ Τζουρούνογλου διέτριψεν 
έκεϊσε έω; τή; 1 3 τοϋ μηνός' έπειτα παρατάξας 
τδν στρατόν, άνέβαινεν ήσύχως είς τό Θέρισαν, δ
που έφύλαττεν δ Τζελεπής μετά τών αρχηγών 
Λ. Παναγιώτου, καί ’Ανδρέου Παπά Μιχαήλ, ό 
σκοπό; του άπέβλεπεν εί; τδ νά πατήση έκεϊθεν 
τά Σφακία έξ άποφάσεως' άλλ ό κραταιδς έν πο- 
λέμοις Κύριο; διεσκέδασε καί έδώ τήν κακήν βου
λήν τοΰ αγρίου τούτου Μονιού. II μάχη συνε- 
κροτήθη έξ άμφοτέρων τών μερών, μέ τόσην πει
σμονήν, ώ; εΐ; ούδεμίαν άλλην άπδ τάς παρελθού- 
σας' οί άνδρειότεροι τοϋ Χάνδακα; ώρμουν μέ με
γάλην αγριότητα εΐ; τδ έμπροσθεν μέρος, μεγα- 
λορρημονοΰντες, καί έγκαυχώμενοι είς τήν άνδρείαν 
των, καί λέγοντε; ότι μετ’ δλίγην ώραν θέλουν 
έξολοθρεύσωσι τού; ίδικού; μας. Αρχησαν τήν ρί- 
ψιν τών τουφεκίων χαλαζηδόν' έπιπτον εύθύ; ό
λοι οί άνδρειότεροι, τού; δποϊους οί στρατιώται 
μα; βλέποντες, ένεψυχοϋντο τοσοϋτον, ώστε έ- 
γίνοντο πλέον αχαλίνωτοι εΐς τήν κατ έκείνων 
ορμήν, καί μάλιστα δ είς τήν άνδρείαν αμίμητος 
Κ. Νικόλας δ Πελοποννήσιος, δστι; ίδών ένα 
δρμώντα κατ’ έπάνω του μέ τόσην αγριότητα 
(ούτος ήτον πλέον κακότροπος τών άλλων Καστρι- 
νών, Τζιφτζόγλους ονομαζόμενος' δστις παιδίον

έτι ών, έκτύπησε μέ tv μαχαιρίδιον ένα τών 
χριστιανών τοϋ κάστρου, διαβάλλωντάς τον, δτι 
τδν έζήτησεν είς αίσχρουργίαν, τδν δποϊον έπα- 
νχστάντε; οί άλλοι Τούρκοι, έκρέμασαν ευ
θύς' Μύρων ούτο: εκαλείτο, τδν όποϊο/ αναφέρει 
καί είς τό νέον μαο-Γυρολόγων του δ έν μοναχοί; 
δσιολογιώτατο; κύρ, Νικόδημος). Τούτον λέγω 
τδν άτίθασσον λέοντα ίδών μέ τδ ξίφος πλησία
ζαν ra, ώρμησε κατ’ αύτοϋ, καί κτοπώντάς τον 
κατά κεφαλή; μέ τδ δποϊον καί ούτο; είχεν έπί 
χεϊρα; ξίφος, τήν μέν κεφαλήν του διεμέρισεν ευ
θύς, τδ δέ ξϊφός του συνετρίβη' τδ δποϊον ίδών, 
έλυπήθη τά μέγιστα ! άλλ’ ή πτώσις τοϋ έχθροϋ, 
τοϋ μετέβαλε πάλιν τήν λύπην είς χαράν' δ γεν
ναίο; άρχηγό; του Τζελεπής, βλέπων μέν τούς 
έχθρούς νά πίπτωσι σωρηδόν, καί νά μή παύωσι 
τήν μάχην, τρέχει είς τά έμπροσθεν μέ μίαν 
φωνήν γενναίαν προ; τού; στρατιώτάς του Αα- 
κιώτας καί Θερισιώτας, καί βαλόντες τούς εχ
θρού; εί; φυγήν, τούς ίδίωκον κατόπιν μέ τά δπλα 
είς τάς χεϊρας, κατασφάζοντέ; τους ανηλεώς' είς 
τήν ορμήν ταύτην άπήντησαν τέσσαρας κεκρυμμέ 
νους υποκάτω ενός σκήνου, έξ ών εις X. Μασλού- 
μης Κατζούλης έπονομαζόμενος, οχι κατώτερος 
είν τήν κακίαν τοϋ γίολδάση του Τζιφτζόγλου, 
ίδών τδν Τζελεπήν τρέχοντα, τδν άναψεν άπ’ 
έμπροσθεν τδ τουφέκιόν του, άλλά τή τοϋ ©εοϋ 
βοηθεία, δέν τδν έβλαψεν. ό Τζελεπής τδν ρίπτει 
τδ ίδικόν του εύθύ.;, καί πλήγωσα; αύτδν κατά 
τοΰ δεξιού ώμου, τδν έρριψε κατά γής! άλλ έσυ- 
κώθη πάλιν εύθεως, καί πλησιάσαντες οί δύω, έ- 
μονομάχτσαν ώραν ικανήν μέ τάς μαχαίοας είς 
τάς χεϊρας' έν τώ μεταξύ άκούσχς τδν αλα
λαγμόν δ ήρως Νικόλας, τρέχει δρομαίος μέ τδ 
συντετριμμένον ξϊφός του, καί έν φ ήτο πλησίον 
πλέον, Οαρραλαιωθείς δ Τζελεπής, κτυπά εύθύς 
τδν έχθρδν, καί κόπτωντάς του τήν κεφαλήν δ- 
μαϋ μέ την δεξιάν χεϊρα, τδν έρριψε κατά γη;' 
τους δέ λοιπούς έφόνευσαν μετά τοϋ Ν.... Είς τήν 
μάχην ταύτην ύστερήθησαν οί Καστρινοί 150 
τούς κορυφαιοτέρους είς τήν ανδρείαν, τών όποιων 
τά όπλα ελαβον οί μετά τοϋ Τζελεπή στρατιώ
ται ύστερον, αλα περιηργυρωμένα καί περιχρυ
σωμένα. Η ευτυχής αύτη είδησις έφθασεν εύθύς 
είς Λουτρδν, δπου καί συναχθέντες οί χριστιανοί 
άπαντες είς τδν έκεϊσε ναόν τής ύπεραγίας Θεο
τόκου, έψαλαν παράκλησιν, ποιήσαντες καί λε
τονίαν.

Μετά δύω ή μέρας έστράφησαν πάλιν οί εχθροί 

είς τδ ίδιον μέρος, βιαζόμενοι άπδ τδν Πασσάν 
ν άνέβωσιν άμετκθέτως έκεϊθεν είς Σφακία, τού; 
δποίους έμπόδιζον οί μετά τοϋ Τζελεπή καί τών 
άλλων συναρχηγών του δύω ήμέρα;' οΐτινες μή 
δυνηθέντες ν’ άνέβωσιν, ούδέ έκεϊθεν είς Σφακία, 
διά τδ δύσβατον τών βουνών, έστράφησαν κα- 
τήσχυμένοι είς φυγήν, φονευθέντες καί τότε ίκα 
νοί. 0 γενναίας Νικόλαος μετά τοΰ συστρατιώ
του του Βασιλείου Πατριώτου έκ κώμης... έλαβον 
τοσοϋτον ενθουσιασμόν, ώστε έζήτουν έτι συμ- 
βοηθούς 1 0 διά νά δρμήσωσιν είς τήν σκηνήν τοϋ 
Πασσά, καί νά τδν φονεύσωσιν, άλλ’ οΰδεΐς συγ- 
κατένευεν είς αύτήν τήν γνώμην' ώστε άν δέν 
έμποδιζετο άπδ τδν Τζελεπήν, άπεφάσιζε νά δό
μηση μόνος. Ούτοι οί δύω ήρωες ήσαν ή δεξιά 
καί αριστερά χείρ τοϋ ϊζελεπή !

ύ Πασσας στραφείς πάλιν είς τδν όποιον καί 
πρότερον ήτον τόπον, ήσύχαζεν ημέρας τινα;, 
μελετών άλλους τρόπους, διά τών οποίων ν’ άνέβη 
είς Σφακία, παρά ν άπολεσθή, φοβούμενος τήν 
κατ αύτοϋ άπόφασιν τοϋ Καστρινοϋ βεζύρη.

Τή 21 οί είς τά μέρη τοϋ Ασκήφου φυλάττον- 
τες στρατιώται μας μετά τοϋ άρχηγοϋ των Κ. 
Αναγνώστου Παναγιώτου, ειδον έξαίφνη; 10 
έχθρούς διαβαίνοντας έκεϊθεν τούς οποίους διώ- 
ξαντες εύθύς, έφόνευσαν έξ αύτών 3, πιάσαντε; 
καί ζώντας αιχμαλώτους 3, οί δέ λοιποί έφυγον. 
Αφ’ού άπδ τούς αιχμαλώτους έπληροφορήθη ό 
άρχηγδς τήν κατά τών Σφακιωτών «μεταθετόν 
άπόφασιν τοϋ Πασσά, τούς έστειλε μέ 2 στρα- 
τιώτας του είς τήν εί; Αουτρδν Καγκελλαρίαν, 
γράψας πρδς τούς Προύχοντας, άφ' ού τούς έξε- 
τάσωσιν ακριβώς καί εκείνοι, άς τούς μεταχει- 
ρισθώσιν όπως βούλωνται. ό αιφνίδιος ερχομός 
των έδωκε μέγαν κρότον είς τού; παρευρεθέντα; 
χριστιανούς. Ετρεχαν ένθουσιώντε;! έφώναζον οί 
μέν νά φονευθώαιν εύθύ;, οί δέ νά φυλάττωνται 
δέσμιοι, οί δέ, « σπαθί, σπαθί τών σκυλιών » μέ 
άναστεναγμόν, οΐτινες καί υπερίσχυσην. ’Αφ’ ού ή- 
ρωτήθησαν πόθεν ήσαν, καί τί μελετά ό πασσάς, 
καί τά λοιπά πάντα ακριβώς, καί άπεκρίθησαν 
οτι βιαίως τούς έσύναξεν άπδ τδ κάστρον δ βε
ζύρης, κλαίοντες τούς οποίους έχασαν φίλους, 
γονείς, αδελφούς, τέκνα, καί τούς περιφημοτέ- 
ρου; είς τήν άνδρείαν, είπον καί τήν κατά τών 
Σφακιωτών αμετάθετου άπόφασιν τοϋ πασσά, δτι 
δέν παραιτεϊται τήν κατάκαυσιν τών Σφακίων, 
ούδ’ άν είτι καί γένοιτο' διά τοϋτο καί αύτοί βα- 
ρυνόμενοι τάς τοσαύτα; ταλαιπωρίας, άπεφάσιτ
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σαν τήν, άπό τοϋ πασσά φυγήν, ύπέπεσαν όμως 
είς τά οποία δέ» ήλπιζον δίχτυα' είπον έτι ότι 
κατ’ εκείνα; τάς ήμερα; έφυγον και άλλοι ύπέρ 
τούς 1000 έξ ώ» τινές πιασθέντε;, έκρεμάσθησαν' 
μετά τρεις ώρας οι δύω έφονεύθησαν' τόν δέ τρί
τον έλαβεν είς το πλοϊόν του ό Κ. Λ. 9αρουδά- 
κης, νά τδν δουλεύη, αιχμάλωτον' άλλά μήν ύπο · 
φέρων τούς γογγυσμούς τοΰ λαοϋ, τον παρεδω- 
κεν είς τδν φύλακα τής χαγχελλαρίας, όςτις χαΐ 
φέρων αύτδν όπου καί τούς πρώτους δύω, έφό- 
νευσε, καϊ γ-υμνώσας, ερριψεν είς τήν θάλασσαν· 

Κατ’ αύτάς τάς ημέρας, κακή τύχη, ήσθένη 
«εν δ Γενναίος Τζελεπή; έκ τών άκαταπαύστων 
αγώνων καϊ ταλαιπωριών άπδ λοιμικήν ενοχλού
μενος. Οθεν φυγών διά νά έλθχι είς τδ χωρίον του 
Ανώπολιν, άφήκίν έπϊ τών στρατιωτών του επί
τροπον τδν γενναίο» Νικόλαον, μετά τοΰ συστρα 
τιώτου του Βασιλείου, νά φυλάττωσι τά όρια τών 
Σφακίων άγρύπνως, ώς και εκείνος άείποτε έφύ- 
λαττε.

0 πασσάς έχων άπόφασιν ν άνέβη είς Σφακία, 
παοατάξας πάλιν τον στρατόν του, άρχισε τδν 
δρόμον μεδ’ ησυχίας, καϊ διαβαίνων τδν Αποκώ- 
ρονα, έφθασεν είς τδ έμποδς νερδν τή 27 όπου 
άναπαυθεΐς ήμέρας τρεις' (τοϋτο ήτο στρατή
γημα, διά νά άποκοιμήση τούς Σφακιώτας, οι- 
τινες ένόμιζον, ότι ήθελε διαβή έκείθεν είς ί’έ- 
Οεμνον.)

Τή 31 περί τρίτην και τετάρτην ώραν τής νυ- 
κτδς, είδον οι Σφακιώται τούς έχθρούς, δτι τούς 
περιεκύκλωσαν πανταχόθεν έξαίφνη; άμερίμνους 
όντας, καϊ κοιμωμένους τούς περισσοτέρους, έτρά- 
πησαν ευθύς σύμπαντε; είς φυγήν' μετ’ αύτών καϊ 
ό Γενναίος Νικόλαος, όςτις ήτο θυμωμένος διά 
τήν όποιαν είχε λάβει τότ: πρδ ολίγου παρά τί
νος στρατιώτου άνέλπιστον είδησιν, δτι τέσσα- 
ρες σφακιώται έκαμαν συνωμοσίαν νά τδν φονεύ- 
σωσιν εκείνην τήν νύκτα κοιμώμενον' τήν αχαρι
στίαν ταύτην τών ληστών τούτων μήν ύπομείνα; 
ό γενναίος ούτος άνήρ, φεισάμενος τής ζωή; του, 
έλαβε τού; μετ αύτοϋ στρατιώτας, καϊ έφυγεν 
εκ τοΰ όποιου έφύλαττε μέρους' οί εχθροί εύρόν- 
τε; τότε τήν όποιαν προεπόθουν ευκαιρίαν, είσέ- 
βησαν ανεμπόδιστοι είς τδ ’Ασκήφου, χωρίς νά 
τοϊς ριφθή ούτε έν τουφέκιον άπδ μέρους τών ίδι- 
κών μας.

Αμα πρωί λοιπδν τή 1η τοΰ Σεπτεμβρίου δια- 
σπαρέντες, κατέκαιον ακολούθως τά χωρία τών 
Σφακίων, τά όποια εύρον δλα γυμνά' ότι ποδ 

ημερών ψυχραινόμενοι οί στρατιώταί κατά τών 
προύχόντων τής Καγκελλαρίας, πρδς άρύς δποίου; 
πολλάκις γράψαντες οί άρχηγοί νά τοίς στέλλωσι 
τροφές, δέν είσηκούοντο, μή βαστάζοντε; τήν 
παντελή ελλειψιν τών ψωμίων, καί τήν άδιαφο- 
ρίαν τών άσυνειδήτων προύχόντων καταβαίνοντες 
κομματικοί, έγύμνωσαν τάς οικία; των, φέροντε; 
τά δσα μετά τών λαφύρων είχον είς τά πλοία, 
καί ούτως έμβάντε; οί περισσότεροι, πλήν τών 
Κατωμεριτών, είς τά πλοία, κατέφυγον είς τήν 
νήσον Γαύδον. Οί γενναίοι Λακιώται κατέφυγον 
μετά τών Θερισσιωτών, καί άλλων πλησιοχώρων 
συστρατιωτών των είς τάς αντίκρυ φάραγγα; καί 
δρυμώνας τής άγιας Ρούμελης, έχοντες έπί στό
ματος τδ « ήτοι τάν, ή έπί τάν ! »

Οί έχθροί προβαίνοντες είς τό έμπροσθεν, κα
τέκαυσαν τά χωρία τών Σφακίων είς τρεις ήμέρας 
πλήν θύω, τοΰ άγιου ίωχννου, καϊ τής άγια; Ρου- 
μέλης, δπου φοβηθέντε; τδ δύσβατον τών βου
νών καί φαράγγων, δέν έπέρασαν' στρεφόμενοι 
δε έστειλαν 1 (J εί; τδ νά καύσωσι καί τήν εί; τήν 
όποιαν έγώ διέτριβον ίεράν Μονήν τής ύπεοαγία; 
ημών Θεοτόκου Θυμιανή;, τήν όποιαν κατακαύ- 
σαντε; οί τρισκατάρατοι, άνεχώρησαν' όρμήσαν- 
τε; δέ καί εί; τδ έκεϊ ώσεί λίθου βολή; άπέχον 
σπήλαιον, όπου είναι ναδ; τοΰ οσίου ’Αντωνίου, 
εύρον 7 Κωμιθιανού; κεκρυμμένου;, άπδ τού; ό
ποιου; έφονεύθησαν ευθύ;, χωρίς νά φύγη μηδέ εϊ;, 
όπερ ακόυσα; έγώ, έλυπήθην μέν καί διά τήν φθο
ράν τοΰ Μοναστηριού, καϊ διά τά δσα εύρέθησαν 
εκεί βιβλία καϊ άλλα σκεύη καί ενδυμασία; μου, 
καί άπωλέσθησαν, έχάρην δ’ εΐ; υπερβολήν, διά 
τήν ταχείαν τή; Θεοτόκου έκδίκησιν, ή; τδ παν- 
τευλόγητον όνομα εϊη δεδοξασμένον εί; τούς 
αιώνα;! Οί εχθροί διεσπάρησαν εύθύ; έκαστο; είς 
τά ίδια.

Ταύτην τήν πρδ πολλοΰ, (ή μάλλον είπείν έ- 
ξυπαρχή; τοΰ άτακτου τούτου πολέμου) ύποπτευο- 
μένην φθοράν έπροξέ·ησεν είς τού; Σφακιώτας 
ή υπερηφάνεια, φιλαργυρία, καί αισχροκέρδεια. 
Η υπερηφάνεια, δώτι ήθελον μόνοι νά γένωσι κύ- 
ptot άπάση; τή; Κρήτης, έγκαυχώμενοι είς τήν 
άσύγκριτον ανδρείαν των, καϊ πριν τοΰ πολέμου 
διαμεριζόμενοι τά τών έχθρών χωρία καί μετό
χια. Φεΰ τή; κουφότητας τών άσυνειδήτων ! Η 
φιλαργυρία, έπειδή εΐ; τά; κατά καιρδν ελλείψεις 
τών πολεμικών έφοδίων, μολονότι εϊχον γεμάτα 
τά σεντούκια, δέν έτόλμα ούδείς νά καταθέση είς 
τδ κοινδν, διά τήν έξαγοράν των! Η αίσχρο-

κίρδεια, καθότι έξίσου ήρπαζον καί τά τών εχ
θρών λάφυρα, καί τά τών άθλιων χριστιανών 
πράγματα καί ζώα, χωρίς νά βλέπωσιν, ή ν ά- 
κουωσι τούς αναστεναγμούς, και τά δάκρυά των ! 
Διά τοϋτο έάν εϊχον άρχηγδν, τδν δποϊον καθε- 
κάστην περιέμενον, γράφοντες συνεχώς μετά 
πολλών παρακλήσεων πρδς τδν έκλαμπρότατον 
πρίγκιπα εις Πελοπόννησον, καί ζητοΰντες τήν δι 
αύτοϋ ταχεϊαν αποστολήν του, ήθελον διοικώντας 
εύτάκτω;, καϊ μολονότι δέν είσέβαινον οί έχθροί 
•ύδααώς είς Σφακία, άλλ’ ήθελον άποκλεισθώσι 
γρηγορώτερον εις Χανία και Ρέθεμνος, καί μέ
χρι τοΰδε ήθελον ηναι καί έςουσιασμέναι 

Σημείωσις. Μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ πρώτου 
μέρους τή; άνωτέρου διηγήσεώς έμάθομ.εν ότι περί 
τά τέλη τοΰ 1842 είχε δημ.οσιευθή τδ πρώτον 
εί; τήν τότε έκδιδομένην εφημερίδα « ό Φίλος 
τοΰ Λαοϋ » ή αύτή διήγησις άγνωστο; ύπδ τίνος. 
Κατόπιν έζετάσαντε; έμάθομεν καϊ ίδιοι; δμμα- 
σιν είδομεν δτι ή πρώτη έκείνη δημοσίευσις καί 
συντομωτέρα καί κατά πολλά άτελεστέρα ταύ
τη; είναι, διότι έκείνη μέν έλήφθη έξ άλλου χει
ρογράφου τοΰ πρώτου δηλαδή σχεδιάσματο; τοΰ 
συγγραφέως, ή δέ σημ.ερινή έκ τοΰ καθαροΰ αν
τιγράφου εί; 8 δ συγγραφεύ; καϊ έπρόσθεσε πολ
λά καί τινα έτροποποίησε. Σημειωτέου δέ ότι ό 
περί ού ό λόγο; συγγραφεύ; Ζαχαρία; Πρακτικί- 
δη; δέν εϊχεν είδησιν περί τή; πρώτη; έκδόσεω; τή; 
διηγήσεώς του άν καί τότε έζη είσέτι καί διέτρι- 
βεν εί; μίαν τών Κυκλάδων νήσων τήν Πάρον. 
Ιδού έν συντόμω τδ ιστορικόν τών δύο τούτων 
χειρογράφων καί ή βιογραφία τοΰ γράψαντο;, τήν 
όποιαν ήρύσθημεν έξ έπισήμων έγγράφων διαφυ- 
λαττομένων παρά τοΰ έπιζώντο; υίοϋ του, τοΰ κυ
ρίου Ε. Πρακτικίδου σήμερον έντίμω; έπαγγελλο- 
μένου έν 'Αθήναις τήν βιβλεμπορίαν.

0 Ζαχαρία; Πρακτικίδης, δ άπλώς ταπεινό; 
Ζαχαρία; έν τή πατρίδι του κατά τήν τότε συνή
θειαν τών διδασκάλων καλούμενος, έγεννήθη τώ 
1784 έν ΪΙρακλείφ τής Κρήτης δπου καί έξε- 
παιδεύθη' έσχολάρχησε δέ πρώτον εις τήν έν Γε- 
θυμνιμ τής Κρήτης συστηεϊσαν ελληνικήν σχο
λήν άπδ τοΰ 1802 μέχρι τοΰ 1808, οθεν με- 
τετέθη είς τήν έν Ηρακλείω κεντρικήν σχολήν 
ένθα έσχολάρχησε μέχρι τοΰ 1818. Διακόψας δέ 
τότε τά; παραδόσεις του διά τήν έκ τή; Αίγύπτου 
μεταδοθίίσαν είς Κρήτην πανώλην, μετέβη τωι είς ηρητην πανωλην, μετεοη τω
1820 »ίς τήν επαρχίαν Σφακίων, όπου συστή- ' είς άνθρωπον τδν όποιον ούδέ ανάγκην πλέον εϊ-

σας ελληνικήν σχολήν παρέδιδε τήν γραμματι
κήν έως τδν Μάρτιον τοΰ 1820, δτε καί έξερ- 
ράγη ή Ελληνική έπανάστασις. Τδν δέ Μάρτιον 
τοΰ 1822 διωρίσθη μέλος τής έν Σφακίοι; κεντρι
κής διοικήσεοις, καί τδν όκτώβριον τοΰ αύτοϋ 
έτους μέλος τοΰ δικαστηρίου τών πολεμικών. Τδν 
Φεβρουάριον τοϋ 1823 έξελέχθη πληρεξούσιο; 
τής Κρήτης είς τήν έν Αστρει Β’. Εθνοσυνέλευσιν 
καί μετά τήν διάλυσιν αύτής βουλευτής εΐ; το 
βουλευτικόν σώμα, μεθ’ 8 έξελέχθη πάλιν πλη
ρεξούσιο; εί; τήν έν Τροιζήνι Γ* εθνοσυνέλευσιν 
δπου καί διέμεινε μέχρι τή; άποπερατώσ-ω; τών 
έργασιών της.

’Από τή; στιγμή; έκείνη; ό Ζαχαρίας ΙΙρα- 
κτικίδη; ήρχισε νά παραγκωνίζηται. Διωρίσθη 
άλλεπαλλήλω; εϊ; μηδαμινά; σχεδόν θέσει; εί; 
τάς νήσου; τών Κυκλάδων μέχρι τοΰ 1839, 
δτε πιεζόμενο; πανταχόθεν ύπδ τή; άχρηματ'α; 
καί τών άναγκών πολυμελούς οικογένεια; έγκα- 
τέλιπε τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν καί προσκληθεί'; 
μετέβη είς Πάρον καί άνέλαβε περί τά; δυσμάς 
τού βίου του τδ διδασκαλικόν αύθις επάγγελμα. 
Αλλά μετά παρέλευσιν ένδ; μόλις έτους, διαλυ- 
θέντο; τοΰ σχολείου διά τδ άνεπαρκές τών πόρων 
του, ό Ζαχαρίας Πρακτικίδη; έλαβε θέσιν γραμ- 
ματέω; εί; τδ δημαρχειον Ναούση; τής Πάρου, έν
θα καί έτελεύτησε περί τά μέσα τοΰ 1845 άφεί; 
κληρονομιάν είς τήν πολυμελεστάτην και ά- 
προστάτευτον οίκογένειάν του έσχάτην άλλ. έντι
μον πενίαν. 0 μακαρίτη;, ώ; έκ τής διηγήσεώς 
του δύνανται νά κρίνωσιν οί άναγνώσται τή; 
Χρυσαλλίδας, ήτο άνήρ εύθύς λέγων τήν σκάφην 
σκάφην καί μή άρεσκόμενος εί; τήν κολακείαν, 
τδ ψεΰδο; καί τήν ραδιουργίαν, δθεν έπαθεν δ,τι 
καθημέραν συνήθως συμβαίνει εί; τού; τίμιους 
καί άκεραίου; ανθρώπου;' παρηγκωνίσθη, έλησμο- 
νήθη, καί δ παλαιό; διδάσκαλο;, δ πληρεξούσιος 
τής πατρίδο; του, δ μέχρι τελευταία; π»οής με
τά ζήλου καί πίστεως έκπληρών τά άνατεθέντα 
αύτώ καθήκοντα, άπέθανεν εί; σκοτεινήν γω
νίαν, πένη;, άσημο;, άπηλπισμένος, άφοϋ μέχρι 
τρυγδ; κατέπιε τδ πικρόν τή; δυστυχία; ποτή- 
ριον ! 0 Ζαχαρία; Πρακτικίδη; ούδέποτε ήθέλησε 
νά ελθη είς ’Αθήνας νά ραδιουργήση, νά πα- 
βαστήση τά δίκαιά του, νά γράψη λιβέλλους, ν 
άπειλήση, νά δωροδοκήστ," ήτο λοιπόν πρδ; θεοϋ 
δυνατόν νά ένθυμηθή αύτδν τδ έθνος καϊ οί κυ- 
βερνώντε; αύτό ! ήτο δυνατόν · νά δώσωσιν άρτον
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χον, ούδέ «φοβούντο ! .. Αλλοι «ναι οί άγωνισταϊ 
οί όποιοι δικαιούνται νά ροφήσωσι καΐ τήν τε
λευταίαν £αν!δα τοΰ δημοσίου ταμείου, καϊ οί 
όποιοι καΐ Θέσει; καί τιμάς καί άποδοχά; καΐ 
προικοδοτήσεις λαβόντε; καϊ δΐς καϊ τρις, πάλιν 
εύρίσκονται ήδικημένοι ύπδ τη; άχαρίστου τιμόνη 
πατρίδος, χαι πάλιν κα'ι πάντοτε εί; αιώνα; τών 
αιώνων αύτοί τε καϊ οί άπόγονοί των έχουσι 
κα'ι θά εχωσι δικαιότατα; απαιτήσεις άνταμβι 
βή;, περιθάλψεις, μισθοδοσίας.

0 διδάσκαλο; Ζαχαρία; Πρακτικίδης αύτήκοο; 
καΐ αύτόπτης γενόμενο; ίν τή πατοίδι αύτοΰ 
τών κατά την έπανάστασιν συμβάντων, έγραψεν 
δσα; έδημοσιεύσαμεν σημειώσεις, διά νά χρησι- 
μεύσωσιν ίσως κατόπιν εϊς έργον ιστορικόν σπου- 
δαιότερον’ άλλά διορισθείς πληρεξούσιος άνεχώ- 
ρησεν έκ Κρήτη; καϊ έγκατέλιπε τά; σημειώσεις 
του εϊς τινα φίλον του, δστι; ίρωτηθεϊς κατόπιν 
άπεκρίθη αΰτώ δτι άπωλέσθησαν. Μετά καιρόν 
τδ με πρώτον χειρόγραφον, τδ σχέδιον δηλαδή, 
εύρέθη εί; τήν δημοσίαν βιβλιοθήκην, δθεν λαβών 
τι; έδημοσίευσε* αύτδ διά τοΰ ΦΙ.Ιου τοΰ Λαοΰ, 
χωρίς νά έχΐ} περί τούτου ούδόλως γνώσιν ό τότε 
έν Ηάρφ διαμένων Ζ. Πρακτικίδη;, δστις καϊ 
έγραψε περί τούτου παραπονούμενος κα'ι απορών 
πρδς τόν συντάκτην τή; είρημένη; έφημερίδο;.

Τδ δέ διά τή; Χρυσαλλίδος δημοσιευθέν άντί 
γραφον τδ κα'ι πληρέστερου του σχεδίου εύρέθη 
μεταξύ άλλων εγγράφων του άποβιώσαντος διδα
σκάλου, δθεν περιήλθεν εις χεΐρας ήμων. Τδ έξεδό- 
σαμεν δέ διότι φρονοΰυεν δτι πρέπει νά δημοσιεύ
ονται δλαι ανεξαιρέτως αί ιστορικά! πραγματεϊαι 
ή σημειώσει; αί γραφείσαι παρ’ άνδρών λογίων 
ή καΐ απλώς συγχρόνων τών ίστορουμένων γε
γονότων.

Θ. Ν. Φ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

Αίίκόοτοι Σαμιακοί Έπιγρα^αί.

Πέμψα; τή Χρνσα-Llldi προηγουμένως 8ν α
νέκδοτον ψήφισμα τών Σαμίων, στέλλω σήμερον 
αυτή καϊ δύο έτέρα, άνακαλυφθέντα πρό τινο; 
παρά τώ άρχαίω ναώ τή; Ηρα;' άμφότερα δέ 
ανάγονται είς τήν έπί ’λλεξάνδου έποχήν, κα
θώς έν τώ προσταλέντι ψηφίσματι έξέθεσα, καΐ 
σώζονται παρά τώ αύτώ φίλω Κυρίω Δ. Λου’ί 
μάρκ. Τδ πρώτον τούτων σωζόμενον πλήρες, 
εχει !. 30 γαλλικού μέτρου μήκος, 0,50 πλάτος 

καϊ 0,9 πάχος, καϊ μεγάλοι; κεφαλαιώδεσι γράμ- 
μασι γεγραμμένον, ε’νε αρκούντως1·· περίεργον, 
διότι έξ αύτού μανθάνομεν βνομα νέου μηνδς 
ΠιΑοιίακος ή μάλλον 77ε.7ι>σιώκο<·· έχει δέ 
ούτως.

ΕΠΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΧΑΡ1ΔΙΙΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡ 
ΧΛΜΕΝ1ΟΥ ΜΙΙΝΟΣ ΠΕΛΥΣΙΩΝΌΣ 
ΤΕΤΡΛΔΙ ΕΔΟΞΕ ΤΗΙ ΒΟΥΑΗΙ ΚΑΙ ΤΩΙ 
ΔΗΜΩΙ ΓΝΩΜΗ! ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΠΕΙΔΗ 
ΔΙΟΚΑΗΣ ΑΝ ΑΞ ΠΌΡΟΥ ΓΕΛΩΙΟΣ ΕΝ 
ΓΕ ΤΗΙ ΦΪΓΙΙΙ ΕΤΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΩΝ 

ΔΙΕΤΕΛΕ1 ΤΩ! ΔΗΜΩΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ 
ΩΝ ΙΔΙΛΙ ΤΟΪΣ ΕΝ ΓΥΓΧΑΝΟΥΣΙ ΤΩΝ 110 
ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΙ ΠΑΣΙ ΚΑΤΕΛΗΛΥΘΟ 
ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΝ ΑΥΊΊ1Ν 
ΕΥΝΟΙΑΝ ΔΙΑΦΥΛΑΣΣΩΝ ΔΕΑΟΧΘΛΙ ΤΗΙ 
ΒΟΥΑΗΙ ΚΑΙ ΤΩΙ ΔΗΜΩΙ ΕΠΑΙΝΕΣΑΙ Δ1ΟΚΛΗ 
Ν ΠΡΟΘΥΜΙΑΣ ΕΝΕΚΕΝ ΚΑΙ ΕΥΝΟΙΑΣ ΗΝ 
ΕΧΕΙ Ι1ΕΡΙ ΣΑΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΨΑΙ ΑΪΤΌΝ 
ΠΡΟΞΕΝΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΔΟΣΘΑΙ ΔΕ ΛΥ 
ΤΩΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΕΦΓΣΗ1 ΚΑ1ΟΜ0ΙΑ1ΚΑΙΑΥ 
ΤΩΙ ΚΑΙ ΕΠΌΝΟΙΣ ΚΑΙ ΕΠ1ΚΑΗΡΩΣΑ1 ΑΪΤΟΝ 
ΕΠΙ ΦΥΛΗΝ ΚΑΙ Χ1Λ1ΑΣΓΥΝ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΣΤΥΝ 
ΚΑΙ ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΨΑ! ΑΪΤΌΝ ΚΑΘΟΤΙ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΑΜΙΟΥΣ ΤΟ ΔΕ ΨΙΙΦ1Σ
ΜΑ ΤΟΔΕ ΑΝΑΓΡΑΨΑ! ΕΙΣ ΣΤΙΙΛΗΝ ΛΙΘΙΝΗΝ 
ΚΑΙ ΣΤ1ΙΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΗΣ ΗΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕ 
ΕΠΙΚΛΙΙΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙ 
ΜΕΛΗΘΗΝΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΔΕ ΤΑΜΙΑΝ 
ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΥΙ1Ι1ΡΕΤΗΣΑΙ

Διά τού ψηφίσματος τούτου οί Σάμιοι μετά 
τεσσαράκοντα τριών έτών εξορίαν, κατεληλυθό- 
τε; τώ 322 π. X. έν τή πάτριοι των, τή συν
δρομή τοΰ Περδίκκου, ψηφίζουσιν έπαίνου; είς 
Διοκλέα τδν Λναξαγόρου, έκ Γίλης, πόλεως ύπδ 
τών ί’οδίων έν Σικελία κτισθείση;, τώ 690 π. X. 
καϊ άπονέμοντε; αύτώ τε κα'ι τοϊ; άπογόνοις τον 
τδ δικαίωμα τή; πολιτογραφήσεως, δπως τδ 
ειχον καϊ οί λοιποί πολϊτα·. Σάμιοι, τδν διορί- 
ζουσι σύναμα καϊ πρόξενον τού δήμου αύτών. (ή- 
ροδότ. Ζ, 153 — θουκυδ. VI. 6 — Εύσεβ. Χρο" 
νικόν — Διοδ. Σικελ. XVIII 8.)

Τδ δεύτερον ψήφισμα, ψιλοί; κεφαλαιώδεσι 
γράμμασι γεγραμμένον, σώζεται δυστυχώς κατά 
τδ ήμισυ, άλλ’ ευκόλως δύναται νά άναπληρωθή' 
εχει δέ οΰτως’

ΕΔΟΞΕ ΤΗΙ ΒΟΥΛΗ! ΚΑΙ ΤΩΙ ΔΗΜΩΙ 
ΚΑΫΜΕΝΟΣ ΑΛΚΜΛΙΟΝΙΔΟΤ ΕΙΠΕΝ

ετέρων πλευρών, εις μέν τήν πρώτην άναγινώ- 
σκονται τάδε

.... ΔΡΑΧΜΑΣ ΕΚΑΤΟΝ 

.... ΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ 
ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ ΔΙΛΚΟΣΙΑΣ 
. . . ΚΡΑΤΟΤ ΕΚΑΤΟΝ 
... ΑΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ ΕΚΑΤΟΝ 
. . . ΩΝ ΦΙΛΩΝΟΣ ΔΙΛΚΟΣΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΑΡ1ΣΤΩΝΟΣ ΕΚΑΤΟΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .... ΕΚΑΤΟΝ 
ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΠΤΘΕΑ ΕΚΑΤΟΝ 
. . . ΝΪΚΑΝΔΡΟΤ ΔΙΛΚΟΣΙΑΣ
.... ΦΙΛΟΣ ΝΕΩΝΟΣ ΕΚΑΤΟΝ 

Εί; δέ τήν δευτέράν πλευράν.

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ ΒΡΥΩΝΟΣ ΕΚΑΤΟΝ 
ΖΩΙΛΟΣ ΙΠΠΟΘΩΝΤΟΣ ΕΚΑΤΟΝ 
ΦΩΚΙΩΝ ΣΙΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΛΡ1ΣΤΩΝΟΣ ΕΚΑΤΟΝ 
ΓΙΥΘΟΔΕΩΣ ΒΟΙΣΙΟΤ ΕΚΑΤΟΝ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΕΚΑΤΟΝ 
. . . ΔΗΣ ΚΡ1ΓΠΔΗ.ΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ
ΔΗΜΟΣΓΡΑΤΟΣ ΣΩΜΕΝΟΥΣ ΕΚΑΤΟΝ 
ΣΙΜΩΝ ΣΙΜΩΝΟΣ ΕΚΑΤΟΝ 

. . ΔΟΣ ΕΡΜΙΟΥ ΕΚΑΤΟΝ
ΔΙΟΚΑΗΣ ΠΑ'ΓΑΙΚΟΥ ΕΚΑΤΟΝ 
ΕΠΤΝΙΚΟΣ ΤΪΜΟΚΡΛΤΟΥΣ ΕΚΑΤΟΝ 
ΔΡΥΑΣ ΕΠ1ΝΙΚΟΥ ΕΚΑΤΟΝ 

. ΝΙΑΣ ΑΛΕΞΕΩ ΕΚΑΤΟΝ.
Εν Σάμςο τή 3 Απριλίου 1866.

ΕΠΑΜ. 1. ΣΤΑΜΛΤΙΛΔΙΙΣ.

ΕΠΕΙΔΗ ΚΟΙΗΣ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΙΣΚΟΣ MINI 
NOT ΕΦΕΣΙΟΙ ΕΝ ΤΕ ΤΗΙ ΦΤΓΗΙ ΕΥΝΟΪΣ 
ΟΝΤΕΣ ΔΙΕΤΕΛΟΤΝ ΤΩΙ ΔΗΜΩΙ ΤΩΝ 
ΣΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΠΡΟΘΥΜΙΑΝ 
ΕΠΟ1ΗΣΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΣΑΜΙΟΥΣ κομιςων 
ΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΗΝ ΑΥ 
ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΑΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ (ΤΟΙΣ) 
ΠΑΡΑΓΙΝΟΜΕΝΟΙΣ ΕΙΣ ΕΦΕΣΟΝ ΕΔΟΞΕ 
ΤΗΙ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΙ ΔΗΜΩΙ 
έπαινέσαι Κοίην καΐ Αεοντίσκον Μινίνου, 
’Εφεσίους, προθυμίας ενεκεν καϊ εύνοίας ήν 
έχουσι περί Σαμίους, δεδόσθατ δέ αύτοΐ; 
κα'ι πολιτείαν επ’ ίση καϊ όμοί$ καΐ αν 
τοϊ; και έγγόνοι; καί έπικληρώσαι αύτού; 
έπΐ φυλήν καί χιλιαστύν καΐ εκατοστόν 
καϊ γένος καϊ άναγράψαι αύτούς, καθότι 
καϊ τού; Σαμίους. Τδ δέ ψήφισ
μα τόδε άναγράψαι εις στήλην λιθίνήν 
καί στήσαι είς τδ ίερδν τής Ηρας’ τή; δέ 
έπικληρώσεως καϊ τής αναγραφής έπι 
μεληθήναι τού; πρυτάνεις καϊ τδν γραμ 
ματέα τής βουλής, τδν δέ ταμίαν 
είς τδ άνάλωμα ΰπηρετήσαι.

Διά του δευτέρου τούτου ψηφίσματος ή Βουλή καϊ 
ο Δήμος τών Σαμίων έπαινοϋσι τούς έξ Εφέσου 
Κοίην καί Αεοντίσκον τδν Μινίνου, οίτινε; ού μό
νον έν τή φυγή, είτ’οδν τώ έκπατρισμώ, διετέ- 
λεσαν εΰνους τοϊς Σαμίοις, άλλά καί συνετελεσαν 
παρά τώ ’Αλέξανδρο» ή παρά τώ Περδίκκα, δπως 
έκεϊνοι έπανέλθωσιν είς τήν πατρίδα των. Τά 
ονόματα Κοίης και Mlnroc φαίνονται μοι δλως 
παράδοξα, καί τοι μή έχοντι αρχαιολογικόν τι 
σύγγραμμα πρόχειρον όπως ίδω, άν ταΰτα ά- 
παντώνται καΐ αλλαχού’ άλλά τοσοΰτον ευανά
γνωστα έπΐ τής πλακδς ύπάρχουσιν, ώστε εί; 
μόνον τοΰ λιθοξόου σφάλμα δυνάμεθα ν άποδώ- 

σωμεν τδ παράδοξον αύτών.
'Εκτο; των δύο τούτων ψηφισμάτων, εύρον λί 

θον τετράγωνον παρά τώ Ηραίω, έχοντα 0,40 
γαλλικού μέτρου; μήκος καϊ 0,30 πλάτους, εις 
τά; τρεϊ; πλευράς τοϋ οποίου ύπάρχουσι γεγραμ- 
μένα λίαν δυσδιακρίτως τά ονόματα διαφόρων 
συνενεγκόντων, ούκ οϊδα -κατα τινα περίπτωσιν, 
Σαμίων ώς ποινήν ή συνεισφοράν ή άλλο τι τών 
τοιούτων. Εί; τήν μίαν πλευράν τοϋ λίθου, ένθα 
ύπήρχε γεγοαμμένδύ το αίτιο·/ τής καταθεσεως 
ταύτης, μόλις διακρίνονται αί λέξεις ΕΔΟΞΕ ΤΗΙ 
ΒΟΥΑΗΙ ΚΑΪ ΤΩΙ ΔΗΜΩΙ . . . ΔΟΥΝΑΙ καϊ 
έν τώ τετάρτφ στίχφ Δ1ΔΟΝΤΩΝ έκ δέ τών δυο

Β0ΙΗΣ1Σ-
το ΞίΦΟ-·

Πλούσιος σκληροκάρδιος 
ΟίκίσκΟν είχεν εί; πτωχόν 

’Αγωνιστήν μισθώσει.
Ί δν γηραιόν κατέτρυχον

Αί σύντροφοι τών δυστυχών, 
Αι μέριμναι καϊ νόσοι.

Η νουμηνία έφθασεν, 
Εκοίτετο μέ πυρετόν, 

Οΐκτρδ;, βαρυστενάζων.
0 πλούσιο; ιδ ένέκειτο 

Τδ μίσθωμά του άπίιτών, 
ΙΪ έξελθί ! φωνάζω*.
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ΛΙΊΖΑΛΛ1Ζ.

Είς ττ,ν μορφήν τοΰ γέροντος
’Εζωγραφίζετο δεινή

Απόγνωσις, οδύνη.
Ματαίω; καθικέτευεν

Αύτδν οίκτίρμων νά φανή, 
Αίικρδν νά περιμείνη.

1 Κτήματα έχεις άπειρα, 
Καί εύχομαι εις τδν Θεόν 

Νά μή σέ τά στερήση.
Πλήν μή έκβάλής σήμερον 

Είς τάς οδού; τδν γηραιόν 
δστις βιγοϊ καί φρίσσει. *

— < Λήροι ! εκείνος έκραξε, 
Νά εΰρω παρά τώ κριτή

Τδ δίκαιόν μου τρέχω.
Πλήν πρότερον άς ίδωμεν, 

Κειμήλιον δέν έχεις τι; »
— β Τδ ξίφος τούτο έχω.

• Μ αύτδ Πατρίδος έσφαξα 
Εχθρούς, καί είς τδν θαυμαστόν 

Διέλαμψεν άγώνα.
Αύτδ έχω κα'ι τέκνον μου,

Αύτδ παρήγορον πιστδν 
Είς πάσαν άλγηδόνα.

« Δειπόψυχο; ένίοτε
Κείμαι σχεδόν άνευ πνοής,

Καί λέγω, αποθνήσκω.

Τδ ξίφος μου έθώπευσα ;
Θέρμην αισθάνομαι ζωής, 

Δυνάμεις ανευρίσκω !

« Είς τ δμμα, είς τά στήθη μ.ου 
Αρχαίου ένθουσιασμ.οΰ 

Σπινθήρας άναφλέγει.
Είν ή κλαγγή του εύγλωττος,

Και είς ήμέρα; μαρασμού
Τιμήν καί δόξαν λέγει ! »

— < Εστω καί τούτο ! φέρε το, 
Παρά τδ τίποτε πολύ

Είναι καί τούτο ήδη. »
0 γέρων άνεστέναξε,

Τδ ξεκρεμάζει, τδ φιλεί, 
Καί τοϋ τδ παραδίδει.

Τούς πόνους καί τά βάσανα 
Αύτδ; τού κόσμου τού φθαρτού 

Αφήκε μετ’ όλίγον.

0 Ούοανδς γηθόσυνος
ΕΪέχθη τήν ψυχήν αυτού, '■· 

Τού; κόλπου; του άνοίγων.

Εκτοτε είς τδν πλούσιον
Επήλθε συνεχή;, μακρά 

Σειρά δυστυχημάτων.
Ζημίαι αλλεπάλληλοι

Τώ ήλθον, κ’ έπιε πικρά 
Ποτήρια θανάτων.

Επι τή; γής έτάνυσε 
Τδ δρέπανόν τη; φοβερόν 

Φθισίμβροτος χολέρα.
Δύο του τέκνα φίλτατα 

Είδε νεκρά αύθημερόν, 
Καί τήν αύτών μητέρα.

Ολα τυφλά τά έργα του
Απέβαινον, ανωφελή' 

Θεδς δέν τά ηύλόγει.
Εν δέ μετ άλλο ήρχισε 

Τά κτήματά του νά πωλή, 
Τά έτοιμα νά τρώγη.

Ωραία μία έπαυλι;
Εκ τή; ούσία; τής λοιπής 

Τώ είχεν άπομείνει.
Καταφυγή καί άσυλον, 

Τού βίου του ήτο έλπίς 
Η έπαυλι; έκείνη.

Είς κώμην πλησιόχωρου
Απήλθεν ημερών μια, 

Κ έως νάέπιστρέψη,
Φεϋ ! ή ωραία έπαυλι;

’Εξέλιπε' πυρκαϊά
Τήν είχε καταστρέψει !

Ω; είδε τούτο, δύσμορος,
Βαρύν άφήκε στεναγμόν 

Καί καρδιοσπαράκτην"
Καί νά σκαλίζη ήρχισε

Παράφρων καί μετά λυγμών 
Τοΰ οίκου του τήν στακτήν.

Τί είδεν έκεϊ άρά γε ;
Τί βλέπει ασκαρδαμυκτί, 

’Αγριωπό; τδ ύφος ;
Στιλπνόν τι πράγμα, μέταλλον . ■. 

Τού γέροντος, θέα φρικτή ’ 
Αγωνιστού τδ ξίφος !

<■ Ω ’. είναι Δίκη ! έκραξεν’
Ελθέ, έλθέ, υστερινόν, 

υπόλοιπόν μου κτήμα ! »
Καθ’ εαυτού τό έστρεψεν, 

Κ’ αίμόφυρτο; εΐς ταπεινόν
Κατεβιβάσθη μνήμα.

I. ΚΑΡΑΣΟΤΓΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΑΣΜΑ

Τδ κατωτέρω δημοσιευόμενου δημοτικόν ασμα, 
4λω; πρωτοφανές διά τήν δύναμιν τών λέξεων, 
καί τδ ύψος τής ποιήσεως, μοί έχορήγησεν ό έκ 
Λοκρίδος φοιτητή; τή; νομικής Κ. Σ. Πετρίδης, 
άντιγράψα; έν αύτή τή πατρίδι τοϋ Ανδρίτσου.

Κ. ΣΑΘΑΣ.

Ό Άνύρίχσος καί τά βουνά.
Κλαϊνε τά μαύρα τά βουνά, παρηγοριά δέν έχουν. 

Δεν χλαϊνε γχά τό ψήλωμα, δεν χλαϊνε γχά τά χιονιά. 

"Π χλεφτουρίά τ’ άρνήΟηχε, κάι βοβολάει στους κάμπους. 

Ή Γκιώνάλέγ’ τής Αιάκουρας, κ>’ή Αιάκουρα της Γχϊώνά;.

• Βουνί μ’ ποοσαι ψηλότερα, καί πηό ψηλ άγναντεύεις:

• Ποϋ νάνε, τί νά γίνηχαν οί χλέφται; Άνοριτζαϊοι ;

• Σάν πού νά ψένουν τά σφαχτά, νά ρίνουν στο σημάδι ;

• Σάν πηά βουνά στολίζουνε μέ Τούρκικα χεφάλ>χ; >

• Τί νά σοϋ πώ μωρέ βουνί, τί νά σοϋ πώ βουνάχι, 

•Τή λεβεντειά τή ’ χαίρονται οί ψωριασμένοι κάμποι-

• Στους κάμπους ψένουν τά σφαχτά, χαί βίνουν στο σημάδι, 

•Τούς κάμπους τού; στολίζουνε μέ Τούρκικα χ-εφάλγα.» 

Κ’ ή Αιάχουρα σάν τ’ αχούσε, βαρειά τή; καχοφάνη.

Τηράει ζερβά, τηράεκδεςά, τηράει κατά τήν Σκάλα (4).

• Βρε κάμπε άρβωστιάριχε, βρε κάμπε μαραζάρη,

■ Μέ τήν δική υ.ου λεβεντειά νά στολισδής γυρεύεις;

■Γιά βγάλλε τά στολίδια μου, δό“ μου τήν λεβεντειά μου·

• Μή λυώσ’ ούλα τά ‘χιόνια μου, καί θάλασσα σέ χάμω."

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΜΩΔΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ, ϋ έν Σύ
ρω εύπαίδευτος καί φιλόμουσο; δικηγόρο; κύριος 
’έ. Βενιζέλος, έκδόσας πρδ πολλών έτών τήν συλ
λογήν ταύτην, αναγγέλλει νέαν αύτή; έκδοσιν

(I) ’Επίνειου τών Σαλόνων· τό ποίημα έγένετο όταν 

τ’ άρματωλικά στίφη τοϋ ’Ανδρίτσου χαί Βλαχσθαναση, 

μέ αναπεπταμένα; σημαία; διέτρεχον τήν στερεάν καί [1ε - 

λβπόννησον, τά πάντα εις τό πΰρ καί τόν σίδηρον παρα- 

δι'δοντες (1785).

πολλώ έκείνης έπηυξημένην, περιέχουσαν ύπέρ 
τά; τέσσαρα; χιλιάδα; παροιμιών, ποικίλας φρά
σεις; ερμηνεία;, ετυμολογίας τινα;, παραδείγμα
τα, γενικά; καί ωφελίμους παρατηρήσεις περί τε 
τών πραγμάτων καί προσώπων, καί 500 περί
που αρχαία; παροιμία; έν είδει σχολείων καθώς 
καί βητά τινα έν χρίσει άντί παροιμιών όντα.

Τήν έκδοσιν ταύτην, τά μέγιστα ώφέλιμον 
καί συντελεστικήν εί; πάντα καταγινόμενον ή 
όπωςδήποτε έπιθυμοΰντα νά γινώσκη τήν πάτριον 
φιλολογίαν φέροντες είς γνώσιν τών ήμετέρων ά- 
ναγνωστών, συνιστώμεν στενώ;, διότι φρονοϋμιν, 
ώ; καί δ εκδότης, δτι τά ήθη καί έθιμα τών νύν 
Ελλήνων καί μάλιστα αί παροιμίαι είναι ζώντες 
μάρτυρες τής άπό τών άοχαίων Ελλήνων κατα
γωγής ήμών, καί άνατρέπουσιν άρδην καί πειστι- 
κώ; τά περί αυτή; σοφιστικά καί τερατώδη έπι- 

| γειρήματα τών τά εναντία φρονούντων.

II προκειμένη συλλογή άπαρτίσουσα τόμον έξ 
25 περίπου τυπογραφικών φύλλων, τιμάται διά 
μέν τούς έν τή ημεδαπή δραχ. 7, διά δέ τούς 
έν τή άλλοδαπή φράγκων 8.

ύ ΛΙΕΒΜΑΝ, ή τά ολέθρια άποτελέσματα τής 
ζηλοτυπίας. Μυθιστόρημα τοϋ κυρίου Δ. Αρνώ 
μεταφρασθέν έκ τοϋ 'Ιταλικού ύπδ Γεωργίου Κ. 
Σφήκα. ’Εν Ζακύνθςο, 1856.

Καί άλλοτε εϊπομεν δτι ή δημοσίευσες μυ
θιστορημάτων εις τήν ήμετέοαν γλώσσαν όχι μό
νον δέν είναι βλαβερά, ώ; τινες φρονοϋσιν, άλλ 
ώφέλιμο; καί διδακτική, δταν ταϋτα έκλέγον- 
ται μεταξύ τών ήθικωτέρων καί διδακτικωτέ- 
ρων. Καί κατά τούτο νομίζομεν δτι έπέτυχεν ό 
Κ. Σφήκας, μεταφοάσα; διά γλώσσης καθαρά; 
καί εύλήπτου τδ ό>ραϊον τοϋτο τή; Ιταλικής φι
λολογίας προϊόν.

II ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ. Διήγημα μετα
φρασθέν έκ τού ’Ιταλικού ύπδ Α. Αυβαθυνοποό- 
λου δεκανέω; τοΰ Πεζικού. Εν Κεφαλληνία, 1866.

Χαίρομεν τά μέγισ-α άναγγέλλοντε; τήν μι- 
κράν ταύτην μετάφρασιν τοΰ Κ. Λιβαθυνοπού- 
λου, διότι παρατηροΰμεν δτι άπό τίνος καί οί 
ήμέτεροι στρατιωτικοί ασχολούνται κατά τάς 
ώρας τή; άνέσεώ; των καί εί; τά γράμματα, τά 
έξευγενίζοντα μέν τήν ψυχήν, ζωπυροδντα δέ τό 
αίσθημα της φιλοπατρία; καί τής άρετής.
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τουτέστι ανα 
II θνησιμότη; 
αριθμού γεν-

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Στατιστική τοΰ πΛηθυσμαϋ τής γης.

Κατά στατιστικά; πληροφορίας κατοικεϊ- 
ται ή γή ύπδ 1,288,000,000 ανθρώπων. Εκ 
τούτων άνήκουσιν εις μέν τήν καυκασίαν φυλήν 
369,000,000, είς τήν Μογγολικήν 552 εκατομ
μύρια, είς τήν Αίθιοπικήν 1 90 ξκατ. είς τήν Α
μερικανικήν 1 έκατ. καί είς τήν Μαλαϊκήν 200 
έκατ.— όμιλαϋσι δέ 3,604 γλώσσας και άνή· 
κουσιν είς 1 000 διαφόρους θρησκείας.

έκ τούτων άποθνήσκουσι κατ’ έτος περίπου 
333,333,333 ήτοι καθ’ ημέραν μέν 91,954, 
καθ’ ώραν δέ 3,730, κα τά πρώτον λεπτόν 60 
καί καθ’ έκαστον δεύτερον λεπτόν, 
έκαστον τής καρδίας παλμόν είς. 
αύτη άναπληροΰται πάλιν δι ίσου 
νήσεων.

Η κατά μέσον δρον διάρκεια τής ζωής είναι 
33 έτη. Εν τέταρτον τοΰ πληθυσμού άπθνήσκει 
πρό τοϋ εβδόμου, τό ήμισυ δ’ αύτοϋ πρό τοϋ δέ
κατου εβδόμου έτους. Έκ δέκα χιλ. ανθρώπων 
είς μόνος φθάνει τό εκατοστόν έτος' έκ 500 εΐ; 
μόνος τδ Ογδοηκοστόν, κα1. έξ έκατδν εϊς μόνος τδ 
65. Οί έγγαμοι είναι μακροβιότεροι τών αγάμων 
καθώς καί οί υψηλοί τδ άνάστημ.α, ώς φαίνεται, 
τών μικρών.

Μέχρι τοΰ πεντηκοστού έτους έχουσιν αί γυ
ναίκες πλειοτέρας έλπίδας ζωής παρά οι άνδρες, 
άλλ’ άπδ τούτου τοϋ έτους καί πέραν αί ελπίδες 
ίσοβαροϋσιν.

’Εκ χιλίω^ ανθρώπων 65 είσιν έγγαμοι. Οί 
πλειότεροι γάμοι συμβαίνουν κατά τούς μήνας 
Ιούνιον καί Δεκέμβριον. Τά κατά τδ έαρ γεννώ- 
μενα τέκνα είσί συνήθως ^ωμαλεώτερα τών κατά 
πάσαν άλλην ώραν τοϋ έτους γεννωμένων. Γεννή
σεις καί θάνατοι συμβαίνουσι συνήθως κατά τήν 
νύκτα.

Η ένοπλος δύναμι- αποτελεί τδ όγδοον τοϋ 
πληθυσμού. Τδ είδος τής ένασχολήσεως έπι^εά- 
ζει μεγάλως τήν διάρκειαν τής ζωής’ οΰτω φθά- 
νουσι τδ εβδομηκοστόν έτος.

'Εξ 100 μέν κληρικών.......... 42
» » αγροτών..... 40
* » εμπόρων καί βιομηχάνων 33
* » στρατιωτών ... 32
* » λογιστών κτλ. · . 32

’» » νομικών..... 29

» » καλλιτεχνών. . . 28
» » καθηγητών. . 27
» » καί ιατρών.................... 24

335 έκατομ. είσί Χριστιανοί, 5 έκατομ. ’Ιου
δαίοι, 600 έκατομ. άνήκουσιν είς τά Ασιατικά 
θρησκεύματα, 1 60 έκατομ. είς τδν Μωαμεθανι
σμόν καί 200 έκατομ. είς τήν είδωλολατρείαν. 
Εκ δέ τών χριστιανών 1 70 μέν έκατομ. άνή- 

κουσιν είς τήν Ρωμαϊκήν, 76 είς τήν Ελληνικήν 
καί 80 έκατομ. εϊς τήν τών Διαμαρτυρουμένων.

(Έκ τής Γενική; ’Ιατρικής έφημερίίος τής Βιέννης). 

’Επειδή είς τδ παρόν τής Χρυσαλλίδο; 
φυλλάδιον λόγος έγένετο περί προφητειών, παρα- 
θέτομεν ένταΰθα χάριν απλής περιέργειας ολίγα 
τινα έκ τοϋ « Τοΰ κλήρου ό οδηγός » έκδοθέν- 
τος έν Μελέτη- τώ 1829 ύπό τίνος διαμαρτυρο- 
μένου μισστοναρίου·. 0 καλός ούτος άνθρωπος 
θρησκευτική ζήλιρ εμφορούμενος άνακαλύπτει δτι 
οί Λατεϊνοι, δηλαδή οί έντόπιοι τής Ρώμης, είναι 
αντίχριστοι ών πρόεξάρχει ό Πάπας καί τοϋτο 
άποδεικνύει διά τή; θείας άτοκαλύψεως λεγού- 
σης (ΙΕ’, I 8) περί τοϋ θηρίου « ωδε ή σοφία έςίν, 
ό έχων τδν νοϋν ψηφισάτω τοϋ αριθμόν τοϋ θη
ρίου’ αριθμός γάρ άνθρώπου καί δ αριθμός αύτοϋ 
χξς·’ » δηλαδή 666. II λέξις λοιπόν Λατιΐτος 
περιέχει ακριβώς τδν ανωτέρω αριθμόν καί ιδού.
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ί’ΐσαύτως καί τδ Loudovicus, όνομα βασιλέων 
τής Γαλλίας καί φίλων θερμών τοϋ παπισμού.

Έν δέ σελίδι 269 τοΰ αύτοϋ- βιβλίου και είς 
τδ τέλος χρονολογικού πίνακος άξιοσημειώτων 
συμβάντων, ύπάρχει ή έξής σημείωσες διά τδ έτος 
1866.

«Περί τόν καιρόν τούτον noJJoi ίμπκροι των 
Ιερογραψιχων προφητειών χροσύ ο κ&σι τοϋ Λττι· 
χριστού (Ί) καί Μωαμεθανισμού τήν πτώσιν /

(I) Αντίχριστου, ώ; είρηται ανωτέρω, εννοεί τόν 
Πάπαν·

θ. Ν. Φ1ΛΑΔΕΛΦΕΥΣ, ΝΤΕΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛ1ΔΙΙΣ.
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