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ΠΟΜΠΗΙΑ.

Ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ ΕΝ TH PRMAIKH 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ.

(Έ*  τη; Έπιθεωρήσεως των δύο Κόσμων;.

Γνωρίζομεν κάλλιστα όποιο; ητο ό βίος έν 
Ρώμη, καθόσον οί αρχαίοι συγγραφείς πλημμυ- 
ρούσιν ώς πρδς τούτο έκ περιέργων πληροφοριών. 
Δύναται τις διά τών επιστολών τού Κικέρωνος νά 
μετασκευάσω τδν ημερήσιον βίον πολιτικού άν- 
δρός. Αί σάτυραι τού όρατίοο παριστώσι φυσικώ; 
ήμϊν τήν ζωήν τού ματαιόσχολου, ουτινος ή κυ
ρία ένασχόλησις είναι νά περιδιαβάζω έν τή Α
γορά ω κατά τδ μήκος τής ίεράς οδού, νά πα
ρατηρώ του; σφαιροπαίκτα; είς τδ πεδίον τού Α
ρεως, νά συνομιλή μετά τών σιτεμπόρων ή λα- 
χανοπωλών, τδ δ’ εσπέρας ν’ άκροάται τών ά 
γυρτών και τών χειροσκόπων. ό ’ίουβενάλως, 
άκριτομυθώτερος, ζωγραφίζει ήμϊν τδ έσωτερικδν 
αθλίου καπηλειού, τόπου συνεντεύξεως τών ναυ
τών, τών κλεπτών, τών άποδιδρασκόντων δού
λων, έν τώ βάθει τοϋ οποίου οί ύπάλλωλοι τών 
έπικηδείων τελετών κοιμώνται εγγύτατα τών 
επαιτών ιερέων τής μεγάλη; θεάς, ό,τι μακράν 
ήμών υπάρχει είναι δ έν ταϊ; έπαρχίαις βίος, 3ν 

ήθέλομεν κάλλιον γνωρίζει, εί εϊχομεν δλον το λα
τινικόν θέατρον. Οί κάτοικοι τών μεγάλων πόλεων 
άρέσκονται άρκούντως ν’ άστειεύωνται διά τά γε
λοία τών μικρών’ δέν δύναταί τις νά εικάσω, δτι 
οι ποιηται τών μίμων καί τών σατυρικών δραμά
των θά ήσαν πλήρεις πολλών νοστιμοτήτων πε
ριέργων διά τά; έπαρχίας, δπερ άποδείκνυται έκ 
τών τίτλων πονημάτων τινων αύτών καί έκ τε
μαχίων μέχρι; ήμών διασωθέντων ; ό Πομπώνιος 
καί ό Νόβιος πολλάκι; διεσκέδασαν ίχνογραφοΰν- 
τες τάς ατυχία; υποψηφίου τίνος, και βεβαίως 
πρόκειται περί τών εκλογών μικράς τίνος πόλεως, 
καθότι οί Ρωμαίοι δέν θά ΰπέφερον νά γελώσι δια 
τάς ίδικάς των. 'θ ποιητής Τιτίνιο; είς 8ν τών 
έργων του, έπιγοαφόμ.ενον Σιτιπαΐή, είχε 
θέσει έπί τής σκηνής μίαν τών σκληροτράχηλων 
έκείνων έπαρχιωτίδων, τών ευκόλως φανταζομέ- 
νων, δτι ό κόσμος άπας περί τδ χωρίον των στρέ
φεται, είς 8 τά πάντα άποδίδουσι καί δι 8 τά 
πάντα έπλάσθησαν, πιστεύουσιν. Η έπαρχιώτις 
αύτη, ένώ τήν Ρώμην τή δεικνύουσι, πρδς τδ χω
ρίον της, πρδς τήν Σετίαν μόνον σκέπτεται. « ύ ’ 
αποκρίνεται πρδς τους δεικνύοντας αύτή τδν Τί- 
βεριν, οποία ευεργεσία διά τήν Σετίαν, έάν ήδύ- 
νατό τις νά φέρω τδ ύδωρ τού Τιβέριος και έπί 
τού έδάφους αύτής ! » Δυστυχώς μικρά τινα μό
νον τοιαΰτα τεμάχια έχομεν, καθότι τά πονήματα
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ταϋτα έξ ολοκλήρου σχεδόν άπωλέσθησαν, και τδ 
ολίγον αύτών, τδ μένον ’ήμϊν, διεγείρει μόνον την 
περιέργειαν, μή ευχαριστούν αύτήν· ii J,

Αν έξ άλλου άποταθώμεν πρδς τους συγγρα
φείς, ών τά έργα ακέραια έσώθησαν, κατ ούδέν 
εύτυχέστεροι ύπάρχομεν. Γενικώς, όμιλοϋσι διά 
τάς επαρχίας, ϊνα είπωσιν ήμ,ϊν μόνον δπόσον ά- 
ποστρέφονται αύτάς' αί έπαρχίαι καί τότε, ώς 
καϊ σήμερον, δέν ήσαν τοϋ συρμού παρά τοϊς πε
παιδευμένος καί τοϊς σοφοϊς, οϊτινες πάντες έ- 
κήρυττον δμοφώνως, ότι άδύνατον νά ζήση τις 
έκτδς τις Φώμης. Αναμφιβόλως ήναγκάζοντο 
ν’ άναγνωρίζωσι τήν έν αύτή κατοικίαν ώς τήν 
έπιβλαβεστέραν τοϋ κόσμου διά τήν ύγείαν. ό 
Πυρετός εσχεν, άπδ τή; βασιλείας ήδη τοϋ Νου 
μά, βωμούς έν αύτή, αί δέ πρδ τόσου καιρού 
ίτροσευχαί κατ’ ούδέν άφώπλίζόν'αδτδν (1). 'θ 
Σενέκας δμολογεϊ, ότι ηρκει ν άφήση τις έπί στιγ
μήν καν τήν βαρεϊαν έκείνην τοϋ κονιοοτοΰ καί 
τοϋ καπνού άτμοσφαϊραν, ϊνα αίσθανθή εαυτόν 
ύγιέστερον' δ δέ Κικέρων, καθόσον ήσύχως έζη έν 
αύτή, ’δ παράπαν δέν έδυσκολεύετο νά λέγη, κα; 
έν αΰταϊς ταϊς δημηγορίας αύτοϋ, δτι ή Ρώμη 
ήτο πόλις ασχημότατη καί λίαν κακώς έκτισμένη, 
οτι αί οίκίαι ήσαν πολύ ύψηλαί, οί δέ δρόμοι 
λίαν στενοί. Μετέβαλεν δμως γνώμην ό βήτωρ, 
εύθύς ώς ήναγκάσθη νά έξέλθη αύτής. «'Οπόσον 
είναι ώραία ! » άνεφώνει εισερχόμενος πάλιν, καί 
τώ ηρκεσαν μήνες τινες έξορίας, δπως εδρη αύτήν 
θαυμ,ασίαν. ’Εν τούτοις έγκατέλιπεν αυτήν έτι 
άπαξ βραδύτερου, πρδς την Κιλικίαν διευθυνόμε- 
νος ώς διοικητής, άλλά καί πάλιν ήρχησε νά έπι- 
θυμή αύτήν, καί, πριν έτι φθάση έν τή έπαρχία 
του, έπί πολύ είχε σκεφθή ώς πρδς τά μέσα τής 
ταχύτερα; κατά τδ δυνατόν επιστροφής του. Ενώ 
έκυβέρνα χώρας μεγαλειτέρας βασιλείων, έστρα- 
τηγει ολοκλήρων στρατών, ένώ έδέχετο τάς προσ
ρήσεις τής γερουσίας διά τάς νίκα; αύτοϋ, δέν 
έπαρηγορεϊτο δτι εύρίσκετο τόσω μακράν τοϋ 
Καπιτωλίου, έγραφε πρός τδν φίλον αύτοϋ Κοί
λων έπιστολάς θλιβερά;, έν αίς συνεβούλευεν αύ-

(1) "Ορα, ώς πρό; τό νοσώδες της 'Ρώμης τό α' κεφ. 
τόί αςιολόγου συγγράμματος, Si ttengeschichte Roms, 
οπερ σοφός τις χάθηγη-η; της Κενισβε'ργης, δ Κ. Fried- 
laender, εσχάτως έςέβωχεν. Εϊναι βιβλίον πλήρες πε
ρίεργων ειδήσεων τοΰ βωμσΐχοΰ βίου έπί τής αυτοκρα
τορίας. Ό πρώτο; τόμος μετεφράσθη γαλλιστί ύπό τοϋ 
Κ. Vogel ύπό τόν τίτλον Moeurs romaines du regne 
d' Auguste a la fin des Antonins.

τδν νά μή έγκαταλείψη πώποτε τήν Ρώμην, νά 
ζήση δέ πάντοτε έν έκείνώ τώ φω-τ£**ϊ — urbem, 
urbem, ini Rufe, cole, et in bacfuce vive! 
όπως δήποτε, βεβαίως δύσκολον θά ήτο είς πο
λιτικόν άνδρα νά μή βλέπη πλέον τήν αγο
ράν, έν ή είχε τόσα ίσως συμφέροντα, αύτδν ζη- 
τοΰντα. Eivat δμως περίεργον, δτι καί αύτοί op 
άποροι, τών όποιων δ βίος ήτο τόσω ακριβός καί 
δύσκολος έν Ρώμη, έπέμενον νά μένωσίν έν αύτή. 
Ό Ίουβενάλης περιέγράψ» λίαν εύγλώττως πσσα 
ύποφέρει ό πτωχός, ώς αύτδς, κατοικών τή*  βώ- 
μην, καί ϊν’ άποφασίσή θαβ^ών νά έξέλθη, έπαι- 
νεΐ έαυτώ τήν Σόραν, τήν Φαβρατερίαν καί Φρου- 
σινόνην, πόλεις άξιαγάστους, έν αίς ούδείς ύπάρ- 
χει κίνδυνο; νά κατακερματισθή τις τήν πρωίαν 
ύπδ τών αμαξών, την δ έσπέραν νά δολοφονηθή 
ύπδ τών κλεπτών, έν αΤ; δυνατόν ν’ άγο’ράση τις 
οικίαν καί κήπον άνθ' δσων τιμαται έν ϊ>ώμη τδ 
ένοικων σκοτεινού άχυρώνος" « ίΊ! λέγει καθ’ ε
αυτόν έν συγκινησει, ήμάς συγκινούση, έκεϊ πρέ
πει νά κατοικήσης αγαπών τδν λίσγον σου καί 
φροντίζων καλώς τδν περιπεφοαγμένον κήπον 
σου, δστι; θά σοϋ δώση άρκούντα λάχανα ϊνα δρο
σίσης εκατόν πυθαγορικούς. Είναι κάτι τι, όλί
γον μέλει πού, όλίγον μέλει έν ποιο: γωνία, νά 
ήναι τι; ιδιόκτητης, καί αύτή; τής όπής τής σαύ
ρας ! » Καί έν τούτοις ό ’ίουβενάλης δέν κατώρ- 
Οωσε νά καταπεισθή’ διέμεινεν έν Ρώμ,η, ένθα ό 
Μαρτιάλη; δεικνύει ημάς αύτδν έν κόπφ άπδ πρω
ίας άναβαίνοντα τάς βαθμίδας τού μεγάλου καί μι
κρού Κοιλίου ϊνα προσφέρη τά; έκδουλεύσεις αύτού 
τοϊ; μεγάλοι; άρχουσιν. Ο Στάκιος τούλάχιστον 
έδειξε μείζονα άπόφασιν. Εβλεπεν όσημέραι αύ*  
ξάνουσαν τήν φήμην αύτού, ούχί όμως καί την 
κατάστασιν' ήτο ό πρώτος τής Ρώμης ποιη
τή;, καί είς τών πενεστέρων, καί ϊνα ζή, ώφειλε 
νά ψάλλη τούς έρωτας τών πλουσίων καί νά 
αίνή υφ’ ολου; τούς τόνου; τάς άρετάς τοΰ Δο· 
μιτιανού. Τήν πλείστην δέ λύπην τώ έπροξέ- 
νει μεγάλη τις κόρη, γάμου ήλικίας, νεάνις πλή
ρης προτερημάτων, τήν λύραν παίζουσα καί 
ψάλλουσα θαυμασίως τούς στίχους τού πατρός 
αύτής. Δυστυχώς έστερεϊτο κάί δέν είχε νά δώση 
προίκα καί « η νεότης αύτής παρήρχετο στείρα 
καί άπομεμονωμένη. » ’Απεφάσισε λοιπόν νά έ- 
πιστέψη εις Νέάπολιν τήν πατρίδα του, έν ή 
ηλπιζε νά εύρη βίον εύκολώτερον καί γαμβρούς 
ήττον απαιτητικούς. Η σύζυγός του δμως ηρνηθη 
νά παρακολούθηση αύτόν. Ητο Ρωμαία έξ εκεί-»

νων τών έπιμόνων, αίτινες έπίστευον οτι άδύνα- 
τον νά ζήση τις άλλαχού, ή έπί τών επτά λόφων, 
καί έξέβαλλε στεναγμούς βαθεϊς, σκεπτομένη μό
νον νά έγκαταλίπη την ‘Ρώμην, καί νύκτας δ- 
λοκλήρου; δέν έκοιμάτο. Μάτην ό Στάκως τή έζω- 

γράφει έν στίχοι; ώραίοις τάς καλλονάς τής Που- 
ζόλλης καί τής Bata;, τών μαγικών έκείνων χω
ρών « έν αίς τά πάντα ένούνταιϊνα τδν βίον κα- 
ταθέλξωσιν, έν αίς τά θέρη εϊναι δροσερά καί οι 
χειμώνες γλυκείς, έν αίς ή θάλασσα προσέρχεται 
ήσύχως, ϊνα έκπνεύση έπί τών παραλίων, ά θω
πεύει" » ή γυνή του τά Σύβυβρα καί τάς Εσκιλία; 
έσκέπτετο μόνον, ήτο δέ άξια καί πρδ τής θαλάσ
σης τής Νεαπόλεως νά θαυμάση τή; ‘Ρώμης τούς 

|ύακας.
Η απέχθεια αυτή, ήν αί'έπαρχίαι ένέπνεον τοϊ; 

σοφοϊς τής ‘Ρώμης, έπεξηγεϊ τήν σιωπήν, ήν ου- 
τοι δι’ αύτά; έκράτησαν, καθότι ούδείς δ άρεσκό- 
μένος νά δμιλή περί πραγμάτων, αύτώ δυσα- 
ρέστων- διά τοϋτο όμιλοϋσι τδ ήττον δυνατόν δι 
αύτούς, καί οί λόγοι των ούδέν ακριβέ; ή νέον λέ- 
γουσιν ήμϊν. Θά περιεπλέκετό τις λοιπόν λίαν σή
μερον δπως μαντεύση τίνι τρόπφ διηρχετο ό βίος 
έν πόλει μικρά τής ρωμαϊκή; αύτοκρατορίας, έάν 
ευτυχέστατα δέν άνεκαλύπτετο μία. Η άνακάλυ- 
ψι; τή; Πομπηίας παρηγορεϊ ήμάς έντελώς διά 
τήν σιωπήν τών άρχαίων συγγραφέων, καί ϊνα 
γνωρίζωμεν πώς διήγον έκτδ; τής ‘Ρώμης, ούδε- 
μίαν πλέον έχομεν άνάγκην νά συναθροίζωμεν διά 
μεγάλων κόπων ασήμαντα καί αμφίβολα κείμενα, 
μικρός δέ μόνον έν Πομπηία περίπατο; πληροφο
ρεί ήμάς περί τούτου πληρέστερον.

I.

ΙΙρίν τδν πόδα ήμών θέσωμεν έπί τής οδού τών 
μνημάτων, έξ ή; συνήθως άρχεται δ περίπατος 
ούτος, ύπάρχει καταπειστικωτάτη αλήθεια, δτι 
ή Πομπηία έζητει κατά τδ δυνατόν τή ϊ*ώμη  νά 
παρομοιάζη. 'Εν δλαις ταϊς χώραις έν αίς έπίση- 
μος ύπάρχει πρωτεύουσα, έξασκεϊ αύτη έπί τών 
άλλων πόλεων κυρίαρχον έπίρ^οιαν' μιμούνται τάς 
οικοδομάς της, αντιγράφου σι τούς συρμούς αύτή;, 
όμιλοϋσι τήν διάλεκτόν της, ζώσι τδν βίον αύ
τής· Κατά τδν Α αιώνα, οί όφθαλμοί πάντες 
ήσαν έπί τής Ρώμης προσηλωμένοι, καθόσον τά 
ηθη αύτής εϊχον πανταχοϋ εισχωρήσει, ό Ελλη
νικός μόνον πολιτισμός άντεϊχεν άκόμη, τής Εω 
μεθ’ ένεργείας ύπερασπιζομένης καθ’ δσων ώνό- 
μαζε βαρβάρων έπιδρομην’ ένώ έν τή Δύσει αί εύ-

θαλέστεραι καί πολεμικώτεραι έθνικότητες εϊχον 
ύποκύψει τή νίκη. Η ίσπανία, ή Γαλατία, ή Βρε
τανία έδέχοντο τά ηθη ώς καί τούς νόμου; τού 
νικητοϋ, έν γένει εϊχον έκρωμαϊσΰή.

Η ^ωμαϊκή έπ·.ρ£οη είσέδυε διά διαφόρων με
ρών ταυτοχρόνω; έν ταϊς κατακτηθείσαι; χώραις. 
Ενώ άφ ένδς αί λεγεώνες, διασχίζουσαι την αυ

τοκρατορίαν πρδς τά σύνορα διευθυνόμεναι, διέ- 
διδον αύτή,ν ταϊς τάξεσι τοϋ λαού διά τής φυ

σικής έκείνης συνάφειας, τής ένούση; τόν λάδν 
τοϊς στρατιώταί;, οί έμποροι άφ’ έτέρου όί παρα- 
κολουθοϋντες τού; στρατούς, μετέδιδον ή καί έπέ- 
,βαλλον τάς συνήθεια; αύτών καί τήν γλώσσαν 
πρδς τούς εμπόρους, τούς γεωργούς, πρδς πάντας 
τούς μετ’ αύτών είς σχέσεις έρχομένους ϊνα πω- 
λησωσι τά προϊόντα των, ή άγοράσωσιν έκ τών 
τής Ρώμης, ίΐ; πρδς τούς τά πρώτα φέροντας, 
ούτοι έσχετίζοντο μετά τών έπιμελητών (pro- 
curatores), τών προεπάρχων, τών ανθυπάτων, 
οδς δ αύτοκράτωρ και ή γερουσία άπέστελλον 
δπως διόικώσι τάς έπαρχίας. Τά πρόσωπα ταϋτα 
ήσαν έκ τών τής καλλίονος κοινωνίας, ίππόται, 
ή γερουσιασταί, συνηθισμένοι νά συχνάζωσιν έν 
τφ τού Καίσαρος άνακτόρω, φέροντες κατά πάν
τα ένιαυτδν κατά τάς μεμακρυσμένας έκείνας 
χώρας ώς άτμοσφαϊράν τινα τής ί’ώμης' συχνά- 
κις δέ συνωδεύοντο ύπδ τών συζύγων αύτών, καί 
εϊχον πάντοτε μ.εθ’ εαυτών υίούς έπισήμων οι
κογενειών, έρχομένους νά μάθωσι τά τών ύποθέ- 
σεων κατά τδ παράδειγμά των, καί άπελευθέρους 
ώς γραμματείς. ’Εσχηματίζετο δ’ ούτως εϊδός τι 
αύλής, καθ’ ήν έτακτοποιεϊτο ό καλός κόσμος 
τών πόλεων, τών ύπ’ αύτών κατοικουμένων. Τή 
συναφεία ταύτη τή καθημερινή τών έμπόοων, τών 
στρατιωτών καί τών διοικητών, αί έπαρχίαι εϊ
χον καταντήσει ^ωμαϊκαί, ό δέ Τάκιτο; λέγει, 
δτι άνεγινώσκοντο μετά προσοχής αί έφημερίδες 
τής Ρώμης, διότι πας τις έπόθει νά μή άγνοή τά 
έλάχιστα τών κατά την γερουσίαν καί τήν άγο- 
ράν διατρεχόντων, δτι έπανελαμβάνοντο τά κατά 
τών αρχόντων τής ημέρα; λογοπαίγνια, δτι έπι- 
θυμίαν πάντες εϊχον νά γνωρίζωσι τάς ώραίας 
φράσεις καί τάς θελξίνους ιδέας τών έν φήμη ρη
τόρων. Τά νέα έργα τών έν ύπολήψει συγγρα
φέων πανταχοϋ άνεγινώσκοντο, οί δέ βιβλιοπώ- 
λαι τοϋ Αουγδούνου έπεζητουν τάς τελευταία; 
άγορεύσεις τοϋ Πλινίου, ένώ οί τή; Βιέννης έπώ- 
λουν τά έπιγράμματα τοϋ Μαρτιάλου, καί δ ποι
ητής ούτος λέγει ημϊν άγερώχως, δτι οί στίχοι 
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αύτοϋ έψάλλοντο πανταχοϋ τών ^ωμαϊκών κα
ταχτήσεων. Καί παρ’ αύτοϊς τοΐ; μικρόν εγνω
σμένοι; λ κακώς ύποτεταγμένοις λαοϊς ή Ρώμη 
παρεισέδυε διά τών τεχνών της καί τής φιλολο
γίας, δσω καί διά τών οπλών αύτή;. « Η Γαλατία 
λέγει ό ϊουβενάλης, έξεπαίδευσε βρετανούς δικη
γόρους, καί λέγεται οτι ή Θυλία σκέπτεται νά 
προσλάβη δημόσιον καθηγητήν τή; εύγλωττίας.» 
0 ϊουβενάλης θέλει ν’ «φτειευθή; άλλά δέν λέγει 
ύπερβολάς δσω πιστεύει, καθότι ναί μέν ή Βρε
τανία υπήρχε μία τών τελευταίων καταχτήσεων 
τής αύτοκρατορίας καί κατά τδ φαινόμενον μία 
τών ήττον ασφαλών, άλλά τοϊς πασιν έν τούτοις. 
εϊναι γνωστόν, όποιου; σπαραγμούς υπέφερεν, οτε 
τή ύπήρξεν αδύνατον νά γναι τή Ρώμη ήνωμένη 
άρξαμένων τών επιδρομών. Πιθανόν λοιπόν, ότι 
αί άπομεμακρυσμέναι έκεϊναι έπαρχίαι, αί κα- 
ταπεφρονημέναι έκεϊναι χώραι, περιείχον πολλά 
τά έκπλήττοντα τδν έπισκεπτόμενον αύτάς Ρω- 
μαϊον, δστις θά ήπόρει πολύ ότι δέν ευρίσκετο 
τόσω ξένος, άπαντών συχνάκι; ό,τι κοπιωδέστα- 
τον πρδς μεταφοράν άπδ τόπου εις τόπον, τήν 
κομψότητα έκείνην τών τρόπων, τήν λεπτότητα 
έκείνην τής γλώσση;, τήν ιδιαιτέραν έκείνην στρο
φήν τών εΐρωνιών, έν γένει τάς άβρά; έκείνας 
ιδιότητας, ά; όλοι οί (ίωμαϊοι συμπεριελάμβανον 
ύπδ τ’ όνομα τής evfereiac, ή ένόμιζον προσκε- 
κολλημένην παντι τώ τάς διατριβά; έν τή εαυ
τών πόλε·, ποιοϋντ·,. ό Μαρτιάλης φθάσας έν 
Βιλβίλιδι, έν τώ κέντρω τή; Ισπανίας, ένόμιζεν 
εαυτόν έν χώρα άγριων καί έστέναζε, ταλανιζό 
μένος ότι ήλθεν, Αλλ’ οποία ύπήρξεν ή εκπληξις 
αύτού εύρόντοςέκεϊ μίαν αληθή Ρωμαία··.' Οί έπαι
νοι, οΰς επιδαψιλεύει τή Μαρκέλλα, καί τή φιλο
φροσύνη έν μέρει αποδιδόμενοι άποδεικνύουσιν έν 
τούτοι; δτι ή ευγένεια είχεν είσδύσει καί έν αύτή 
τή Βιλβίλιδι. « Μ ίαν καν λέξιν πρόφερε, έλεγεν 
αύτή, καί τδ Παλατϊνον Θά νομίση ότι τώ ανή
κει. Ούδεμία τών γυναικών τών γεννηθεισών έν 
Συβύ^α ή τών κατοικουσών τάς άνωφερείας τοΰ 
Καπιτωλίου, θά ήδύνατο νά σοι άντιπαραβληθή. 
Σύ μόνη καταπραύνεις τάς λύπας μου ότι έγκα- 
τέλιπον τήν άρχουσαν πόλιν, σύ μόνη άςκούσα 
νά άνανεοϊ; αύτήν δι’ έμέ ολόκληρον ! »

Εάν αί φιλοφρονήσεις τοΰ Καπιτωλίου καί τοϋ 
Παλατίνου εϋρίσκοντο κατά τά βάθη τής Ισπα
νίας, έάν ή ρητορική έν Θυλία έδιδάσκετο, έάν 
άπδ περάτων εως περάτων τοϋ κόσμου άπεμι- 
μοΰντο πιστό»; τάς συνήθειας καί τούς συρμ.ούς,

τδν τρόπον τοΰ δμιλεϊν καί τοΰ ζήν τής £ώ- 
μης, δήλον ότι τδ έπασχολοΰν ήμά£.ζήτημα ήν 
εύκολώτερον πρδςλύσιν. Ζητοΰμεν τήν γνώσιν του 
επαρχιακού βίου κατά τδν πρώτον αιώνα τής 
αυτοκρατορία;' άφοϋ λοιπόν πανταχοΰ προσεπά- 
θουν ν άντιγράφωσι τήν ‘Ρώμην, ούδέν έχομεν 
πλέον, ή νά έπαναγάγωμεν τόν (ίωμαϊκδν βίον 
είς έλάσσονας διαστάσεις, ουτω δέ θέλομεν γνω
ρίζει πώ; έβίουν έν ταΐς έπαρχίαις.

Η τής Πομπηίας έπίσκεψι; έπιβεβαιοϊ πληρέ
στατα τήν γνώμην ταύτην, ή δέ τών τής ‘Ρώμης 
μίμησις κατά πάν απαντάται βήμα, εί καί ή 
Πομπηία ήτο αρχαία πόλις, πολλάκι; βεβαίως 
μεταβληθείσα, πρίν είς τήν σήμερον περιέλθη 
κατάστασιν, έν ή βλέπομεν αυτήν. Ητο όσκικής 
καταγωγής, ή γειτνίασις τής Νεαπόλεω; κατέ- 
στησεν αυτήν κατά τδ ήμισυ Ελληνικήν, ό δέ 
Σύλλας μετεποίησεν αύτήν εΐς ρωμαϊκήν αποικίαν' 
έν τούτοι; τά ίχνη τών αλλαγών τούτων δλίγι- 
στον σήμερον διακρίνονται. Η όσκική έν έπιγρα- 
φαί; τισι δείκνυται μόνον, ή δέ τής Ελλάδος ά- 
νάμνησις υπδ τής διακεκριμένης λεπτότητος τών 
γλυφών καί τών εικόνων τεκμηριοΰται' ή ‘Ρώμη 
τουναντίον παντού ζώσα ύπάρχει, τής έπι^οίας 
αύτής κατακαλυψάση; ή σχεδόν άποσβυσάσης πά
σας τάς άλλας. Καί τούτο κατ’ ούδέν άπορον. 
Οταν γνωρίζη τι;, ότι είς τά; κωμοπόλεις τής 
Βρετανίας ΰπήρχον στοαί, ώς έν τώ πεδίφ τοΰ 
Αρεως, όταν αί έπιγραφαί δειχνύωσιν ήμϊν ότι 
οί κάτοικοι αγνώστου τίνος χωρίου τής Γερμα
νία; ήθέλησαν νά έχωσιν $ν Βατικανδν, βεβαίως 
δέν θά έκπληχθή, ότι πόλις τις τή; Καμπανίας 
έπόθει νά βλέπη έν αυτά, τήν αγοράν καί τδ Κα- 
πιτώλιον.

II Πομπηία όθεν είναι ή ί’ώμη έν σμικρότητι, 
ό βίο; δέ έν Πομπηία Οά ήτο ό ρωμαϊκός βίος έν 
μικρογραφία. Καί αύτά τά λείψανα μόνου άν εϊ- 
χομεν τών κατεστραμμένον έκείνοιν κτιρίων, τών 
σήμερον εύρισκομένων, ούδενδς άλλου εύμοιροϋν- 
τες έπεξηγοΰντος ήμϊν αύτά καί διδάσκοντος τήν 
αύτών χρήσιν, εύχερές θά ήτο νά μαντεύσωμεν 
ταϋτα, σκεπτόμενοι τά τής Ρώμη;. Γνωρίζομεν 
πρδς τί έπορεύοντο είς τδ Φλαβιανδν αμφιθέα
τρου, είς τά θερμά λουτρά τοΰ Τίτου, ύπδ τάς 
στοάς τοΰ Λυβίου ή τής Οκταυΐας. ϊν’ αποδώ- 

ι σωμεν τήν ζωήν τή Πομπηία, ϊν’ άναζωογονή- 
σωμεν τάς οδούς ταύτας καί τάς έρήμους πλα
τείας, άρκεϊ ήμϊν νά μετα.φέρωμεν έκεϊ διά τής 
φαντασία; τάς σκηνάς, ών ή Ρώμη υπήρχε τ»

σόνηθες θέατρον. Παραδείγματος χάριν, Οέσωμεν 
εν τή στενή ταύτη, πλήν χαριέσση αγορά, κέν
τρο» καί καρδία τή; πόλεως, ματαιοσχόλους τι- 
νάς τών μικροπόλεων, συναθροιζομένους τδ εσπέ
ρας, ούχί δπω; περί τών δημοσίων υποθέσεων 
συνδιαλεχθώσι, κακολογήσωσι δέ τούς δυνατούς 
τής ήμέοα; ή διηγηθώσι τάς έρχομένας ταρα
χής ειδήσεις έκ Γερμανών καί Πάρθων, άλλ’ ΐνα 
γελάσωσι διά τάς κακοτυχίας τοϋ γείτονος, ή τδ 
πολύ ίν’ άστειευθώσιν έν παρόδω δι άγορανόμον 
τινά υπέρ τδ δέον αύστηρδν ή δύαρχόν τινα ολί
γο» γενναίου. Ιίληθύνωμεν τάς στοάς ταύτας έκ 
τών κομψών τής πόλεως, τών εύγενών υίών τοΰ 
Πάνσα, ή τοϋ ‘Ολκονίου, προσερχομέ*ων  ΐνα 
έπιδείξωσι πρδς θαυμασμόν τήν άνωτέραν παν
τός μώμου στολήν των, τήν κατά μίμησιν τε- 
χνουργηθεϊσαν τής τών τοΰ συρμού Ρωμαίων, τών 
κατά πάν έτος, κατά τήν έποχήν τών λουτρών, 
τήν Βαΐαν έπισκεπτομένων. Πληρωσωμεν το ευρύ 
τοϋτο άμφιθέατρον άνυπομόνων θεατών, καί έρω 
το τρόπων γυναικών, έλθουσών μικρόν μέν ΐνα 
ίδωσι, πολύ δέ ΐνα θεωρηθώσνν —— spectalum 
veniunt, Vjeeiunt spectentur ut ipsae. —t- 
ποθέσωμεν, ότι άπας ούτος ό κόσμο; συνηθροί- 
σθη, ΐνα παοαστή είς -μίαν τών μεγάλων έκεί- 
νων ζωοσφαγών ή ανθρωποσφαγών, ά'; τόσον ήγά- 
πων έν Πομπνάφ, χαί ούδέν εύκολώτερον τού 
νά φαντασθώμεν τάς διαφόρους σκηνάς, ά; μετά 
τοσούτω ζωηρού ένδιαφέροντος παρακολουθοϋσι 
τά περίεργα εκείνα βλέμματα' ρίψωμεν μόνον 
τούς οφθαλμούς έπί τών αναγλύφων τοΰ τάφου 
τοΰ Σκαυρίου, έν αί; τόσο» πιστώς απεικονίζον
ται. Βλέπει τι; κυνηγού; μετά τίγρεων παλαίον- 
πας διά τοϋ μανδύου και τού ξίφους, ώς οί τή; 
σήμερον ταυρομάχοι (toreadors)· βλέπει τι; μο
νομάχους παντός .είδους, πολεμοΰντας.

Πάντα υπάρχουσι τά τής πάλης συμβαίνοντα' 
προσβάλλονται καί ίσχυρώς υπερασπίζονται' ό 
ήττηθείς ύψοϊ έν τώ αέρι τδν δάκτυλον, ζητών 
■τδν οίκτον τοΰ δημοσίου, καί έάν τοϋτο άρνεϊται 
αύτώ τήν χάριν, όνικητής άποτελειοϊ αύτόν. Ού- 
χ>. δύσκολον ήμ,ϊν νά μεταφέρωμεν διά τής φαν
τασίας έν τώ σταδίςο πάντα; τούτους τούς αγώ
νας καί νά θέσωμεν αυτού; ύπ’ οψιν τών θεατών, 
άυνάμεθα έτι, ΐνα μή τι λειψή τή εορτή, νά ύπο- 
θέσωμεν, ότι έν μέσςο τή; γενικής συγκινήσεως, 
εΐς τών κομψών νέων, περί ών πρδ ολίγου ώμί- 
λουν, πλειότερον άπησχολημένο; διά τήν παρ’ αύ- 
ότν καθημένην ώραίαν, ή διά τδ θέαμα, δράττε-

ται τής εύκαιρίας ΐνα μετ’αύτής γνωοισθή. Τά 
πράγματα συχνάκις συνέβαινον ούτως έν ‘Ρώμη, 
ό δέ ύβίδιος μανθάνει ήμάς τοϋτο. « Συμβαίνει, 
λέγει, δ έλθών νά ϊδη τάς τών άλλων πληγάς, νά 
αίσθάνηται εαυτόν τετραυματισμένον. ’Ενώ μετά 
τής γείτονός του δμιλεϊ, ένώ, ΐνα έγγίση τήν 
χεΐρά της, ζητεϊ παρ’αύτή; τδ ποόγραυ.μα (1), ένώ 
ζητεί νά στοιχηματίσει μετ’ αύτής, τδ βέλος 
τοΰ έρωτος χωρεΐ έν τή καρδία του. Ενόμιζε θεα
τής μόνον νά ύπάρξή τής πάλης, άλλά καθίστα
ται ένταυτώ καί θύμα. » Τού; χαρίεντας τού
τους στίχους τοϋ ’οβιδίου άναπολοΰμεν έκάστοτε, 
έπισκεπτόμενοι τδ άμφιθέατρον τή; Πομπηίας, 
καί άνευ κόπου φανταζόμεθα, δτι παρόμοια·, σκη- 
ναί πολλάκι; ’έλαβον χώραν έπί τών ερειπωμέ
νων έκείνων βαθμιδών.

ϊδού λοιπδν, αί οίκοδομαί τής Πομπηίας έμ- 
ψυχοΰνται διά τής τών τής ‘Ρώμη; μόνον άνα- 
μνήσεω-, πρδς άς παρομοιάζουσι, καί άναμιμνη- 
σκόμενός τις τών διηγήσεων τών ιστορικών ή τών 
στίχων τών ποιητών, άνάγκην μεγάλην φαντα
σίας δέν έχει, ΐνα άποδώση αύτοϊς τήν ζωήν.

Αλλά καί ή φαντασία καί αί είκασίαι κατ’ έ- 
λάχιστον θέλουσι χρησιμεύσει ήμ,ϊν, εύτυχούς τί
νος περιπτώσεως βοηθούσης. Τά μνημεία ταϋτα 
φέρουσι σχεδόν πάντοτε έπιγραφάς, καί φαίνον
ται τδν λόγον λαμβάνοντα όπως εϊπωσιν ήμϊν 
όσα περί αυτών καί τών συχναζόντων αύτά πο- 
θοΰμεν νά μάθωμεν. Αί έπιγραφαί ήσαν τότε τδ 
μόνον πληροφορίας καί δημοσιότητο; μέσον, διά 
τοϋτο καί ήσαν απειράριθμοι έν ταϊς άρχαίαις πό- 
λεσιν. Εύρίσκονται δέ τριών ειδών έν Πομπηία, 
πρώτον κεχαοαγμέναι έπί μαρμάρου ή λίθου", ότέ 
μέν έπί τής προσόψεως τοϋ ναοϋ, ΐνα πληροφο- 
ρήσωσιν ήμάς τί: ό κατασκεύασες αύτδν, ότέ 
δέ είς τάς βάσει; τών αγαλμάτων, ΐνα φωτίσω- 
σιν ήμάς τίς δ παριστάμενος άνήρ καί τινας έξε- 
πλήρωσε λειτουργίας. Αί έπιγραφαί αϋται ώφει- 
λον νά ύπάρξωσιν έφ’ δσον καί τδ φέρον αύτάς 
μνημεϊον, καί ή διαφυλάξασα ήμϊν αύτά τύχη 
βεβαίως δέν έφάνη άδιάκριτος. ί'πήρχον έπειτα 
αί διά γραφίδος μελανώς ή έρυθρώς έπί τών τοί
χων τών οικιών ή τών στοών γεγραμμέναι, αΐ- 
τινε; κατά πολύ δι’ ήμά; περιεργότεραι τών πρώ
των, έχρησίμευον ώς αί σημερινά·, άγγελίαι καί

(I) Και δ Κικέρων δμιλεϊ περί τών πραγμάτων τούτων 
τοΰ βεάτρου, gladiatornm libelli, άτινα έπωλοϋντο τοϊς 
δεαταϊς.
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ειδοποιήσεις. Δι αύτών κατά τάς έκλογάς συ- 
νίστων τού; υποψηφίους τή έκλογ$ τών συμπο
λιτών αυτών, δι’ αύτών εργολάβος τις θεάτρου 
ανάγγελλε τήν ημέραν καϊ το., πρόγραμμα τών 
παραστάσεων του, ιδιοκτήτη; τι; έγνωστοποίει 
τώ δημοσίω ότι είχε κατάλυμα δι’ ένοικίασιν 
μετά τά τέλη τοΰ Ιουλίου, δι’ αύτών καί- ό κύ- 
ριρς τοΰ ξενοδοχείου τοΰ 'ΛΛΙχζοφος ή τοΰ 
'Ε^έφαντος προσεκάλει τού; οδοιπόρους παρ’αύ
τώ, υποσχόμενο; αύτοΐ; καλόν γεΰμα καΐ παν 
είδος ευκολίας, omnia comcioda praestantur’ 
δι’ αύτών έτι ζητούσι τά κλαπέντα ή άπολεσθέν- 
τα πράγματα, καΐ υπόσχονται άρκοΰσαν αμοιβήν 
διά τον ευρόντα αυτά. « Κρατήρ οίνου έγένετο 
άφαντος έκ τοΰ εργαστηρίου, δ. δέ φέρων αύτδν 
θέλει λάβει 65 σεστέρσια (13 φράγκα), φέρων 
δέ τον κλέπτην θέλει λάβει το διπλοϋν. » Τό 
τρίτον τών έπιγραφών είδος περιέχει τά; δι ά 
κρα; μαχαίρα; ή ήλου απλώς κεχαραγμένας, είτε 
ύπδ έρωτολήπτων άρεσκομένων, ένώ περώσι, νά 
χαιρετώσι τήν ώραίαν αύτών, είτε ύπό πονηρού 
τίνος αστείου, εύχαριστουμένου ϊνα πληροφόρηση 
ήμάς δτι κατέχεται ύπό φλέγματος, ή βαρβά
ρους έπικαλοΰντας τούς μή έχοντας τήν διάκρι- 
σιν νά προσκαλώσιν αύτόν νά γευματίση, είτε 
ύπό τινων κακολόγων μανθανόντων ημάς, δτι ό 
Τπαφρο; είναι έξτ.χρειωμένος, οτι ό Ανώμαλος 
καί ό Βερέκοννο; είναι ίκνηροϊ, έ δ Οππιος κλέ
πτης (1). At έπιγραφαί αύται, graftiti, ώς όνο- 
μάζουσιν αύτά; έν Ιταλία, άνευ τής Πομπηίας, 
έξαίφνη; και έν μια καταστραφείσης καί διατη- 
ρησάση; αύτάς, δπερ εύτύχημα μέγα, δέν Οά 
έφθανον μέχρι; ήμών. Ούδεϊ; δ άμφιβάλλων, αλη
θώς πόσα ήδόναντο νά πληροφορήσωσι τούς με
ταγενεστέρους, έάν μέχρι; αύτών έσώζοντο αί

■ζ|) Έκτων τριών τούτων τών επιγραφών τάξεων, ή 
ριΐν πρώτη ουνελε'/Οη ύπό τοΰ Κ. Mommsen (I n S CΓ i- 
ρ t io ιι esr egni Neap o litani, Lips., 1832), 
ή δε τελευταία ?v τινι περίεργο, συγγράρ,αατι τοΰ πατρό; 
GaiTUCci, ούτινος ή β'ίχδοσις έφάνη έν Παρισίοις ύπό 
τδν τίτλον Graffiti de Pompei. Δυστυχώς δ 
πατήρ GaiTUCci είναι έξ έκείνων τών σοφών, τών μή άπο- 
φασιζόντων ν’ άγνοώσί τι. Θέλει να αϊτιολογή τά πάντα, 
και ούδέν συγκρίνεται τγ, δρμή τών έπιβεβαιώσεών του έν 
τοϊ; πλέον άμφιβόλοις ζητημασιν. Ώς πρδς τά; διά γρα
φίδων γεγραμμένας έπιγραφάς, αύται ουδαμοΰ συνελέ- 
χΟησαν, πρεπει δέ τις μετά κόπου νά τάς ζητηση έν τώ 
ΒΟυρβουνικω Μουσείω, τή Έφημερίδι 
τών ανασκαφώ ν, ή έν ταϊς ειδήσεσι τών περιη
γητών, 

μικραι αύται άστειότητες αί τού; τοίχους στο- 
λίζουσαι, τή; αστυνομίας συγχωρούσες αύτά;. II 
σπουδή τών ποικίλων τούτων έπιγραφών είναι 
πλήρη; δι’ ημάς ένδιαφέοοντος, καθότι έκαστος 
τών τριών τούτων διαφόρων δμίλων δδηγεϊ ήμάς 

κατά βαθμούς έν τώ βίω τής μικρά; πόλεως, 
έκαστος δεικνύει ήμϊν κάλλιον ιδιαιτέραν τάξιν 
κατοίκων. Ενώ αί τών μνημείων έπιγραφαί όδη- 
γοΰσιν ήμάς έν κόσμοι έπισήμω, αί graffiti άπ’ 
έναντία; δμιλοΰσιν ήμϊν περί τών ερώτων καΐ τών 
θυμών τών μικρών. Μετά τούτων δθεν καΐ μετ’ 
έκείνων θέλω προσπαθήσει νά γνωρίσω τήν Πομ
πηίαν καΐ τούς πολίτας αύτής.

(Ή συνέχειοί εΐςτδ προσεχές φυλλάδιον.)

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. (1)

Έήφοι τοΰ πατριάρχου χΰρ θεο.Ιήπτου 
τοϋ πρωηχ (Ι>ιΛιππουπόΛε<ας'

Τής καθολικής καΐ άποστολικής τοΰ θεοΰ με
γάλης έκκλησίας δίκην νηός έν πελάγει χειμα- 
ζομένης, καϊ κατά τόν πονηρόν κλύδωνα τών αλ
λεπαλλήλων σκανδάλων καί μυρίων άτοπων τοϋ 
έπιβάντος Πατέστου καταβαπτίζεσθαι κίνδυνευ- 
ούσης, ώς έκ πολλών δλίγα έν τή εύλόγφ καΐ 
συνοδική καθαιρέσει αύτοΰ φαίνονται, ήμεϊς οί τε 
ένταϋθα νΰν παρόντε; καΐ ύπογράψαντες πατριάρ- 
χαι καΐ μητροπολϊτα;, καΐ οί πρό μικρού τών 
κακών τοΰ Πατέστου έμφορηθέντες, καί άποδη- 
μήσαντε; αδελφοί ήμών, δ τε Τορνόβου, δ Λαρίσ- 
σης, δ Μεθύμνης, δ Ναυπάκτου, ό Βε^δοίας, ό 
Πωγωνιανής, καΐ οί άλλοι ών τά; γνώμας έχομεν 
ένταϋθα, δρώντες άδυνάτως εχοντα νεΰσαι τόν 
βασιλέα καΐ έπανελθεϊν τον πατριάρχην κύρ Ιερε
μίαν, ώς ώφειλε, λύπην είχομεν ούκ δλίγην, δια- 
μένοντο; τοΰ Πατέστου, καΐ αύξανομένων τών 
παρανομιών’ καί διά τοΰτο. νύκτα τε καΐ ήμέραν 
ούδέν έτερον έλογιζόμεθα καΐ έζητούμεν εύρεϊν, 
είμή τόν δυνησόμενον, συνάρσει ©εαΰ καΐ δυνά
μει τοΰ βασιλέως, άποδιώξαι μέν τόν τυραν- 
νοΰντα τήν έκκλησίαν Χριστοΰ, άπαλλάξαι δέ 
καΐ ήμάς τής καταδυνάστείας ταύτης, τούς τε 
θείου; κανόνας, καί ιερούς νόμους καί πάσαν εκ
κλησιαστικήν άνασώσαι τάξιν’ έλέγομεν δέ τοΰτο

(1) Συνέχεια άπό φυλλαί. 83.

«ύ μόνον καθ’ εαυτούς καΐ ίδίο-, άλλά καΐ πρός 
άλλήλους πολλάκις συναθροιζόμενοι, καΐ παρε- 
καλοΰμεν άλλήλους είς τοΰτο τύ άναγκαϊον καΐ 
κοινή συμφέρον άγαθόν· ’Επεΐ τοίνυν Θεοΰ προ- 
νοία καΐ χάριτι έξέοη τοΰτο τανΰν, καΐ δ' τδ πριν 
κατορχούμενος πάση; τής έκκλησίας Πατέστος 
κατεδικάσθη καΐ κατεκρίθη ώς δεϊ, έμεινε 5έ πά 
λιν ή έκκλησία Χριστοΰ άποστάτεύτος, δπερ ά- 
σύμφορον πάντη καί βλαβερόν, ώ; ψυχικήν την 
ζημίαν φέρον, τούτου -χάριν συνοδικώς πα^δησία 
πάντων, πολλών κινηθέντων λόγων; καΐ τών έν 
υποψία θεραπευθέντών μετά άλύτου άφορισμοϋ, 
έπΐ διορθώσει τώ) άπλουστέρων, συνελθόντε; έν 
τώ πατριαρχικό» θείφ ναώ τή; Παμμακάριστου 
Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας, τής δεσποίνης 
καΐ τροφού πάντων ήμών, δίϊν έγνωμεν ψήφου'; 
ποιήσαι κανονικώς είς τόν άγιώτατον τούτον θρό
νον Κωνσταντινουπόλεως, ίν αίς διασκεψάμενοι 
καΐ προσηκόντως έκλεξάμενοι, έθήκαμεν τδν ίερώ- 
τατον μητροπολίτην Φιλιππουπόλεω;, υπέρτιμον 
καΐ έςαρχον πάσης Αρυγοβιτίας κύρ Θεόληπτου, 
άνδρα τίμιον καί ικανόν είς τδ άναδέξασθαι τδν 
πατριαρχικόν τούτον θρόνον, αγαπητόν άδελφδν 
ήμών καΐ συλλειτουργόν έν άγίω πνεύματι, ώς 
άγρυπνήσαντα πρδ τών άλλων καΐ σπουδάσαντα 
τήν τοΰ τυράννου κατάλυσιν, καΐ τελειώσαντα 
τήν ήμετέραν έφεσιν καΐ ελευθερίαν, β' τδν ιερώ- 
τατον μητροπολίτην Παλαιών Πατρών κύρ Αρσέ
νιον, και ·( τδν θεοφιλέστατου επίσκοπον Σινά 
καΐ ίαϊθίβυ κύρ Εύγένιον’ δθεν κατεστρώθησαν 
ώδε έν τώ ίεοώ κώδικιξ κατά το ζ,ργ’ Φευρουα- 
ρίου κζ’, ήμέρα Σαββάτω α5 τών άγίων νηστειών, 
ίνδικτιώνος γ’.

(θί αύτοΐ καΐ εί; τά; ψήφοό; πατριάρχαι καί 
άρχιεοεϊς).

Γ.
ΆΟ&ωσις errotiot: παρά χατόχας γεχομένης 

καθαιρέσεων τοϋ οΐχουμενιχοΰ δεσπότου 
ή[ΐ&χ κύρ Ζερε/ζέοο.

ή Φανερόν καΐ δμολογούμενον τοϊς πάσίν έστιν, 
ού μόνον άρχιερΐΰσι καΐ κληρικοϊς, άλλά καί 
παντϊ τω χριστωνύμφ πληρώματι, δτι ο χρήμα- 
τίσας πατριάρχη; κύρ Μητροφάνης, πάσαν σπου
δήν ποιησάμενος τοΰ πατριαρχικού θρόνου καθε- 

λεϊν τδν πρδ αύτοΰ πατριαρχεύσαντα κύρ Ίωά- 
σαφ, ώς παρά τού; θείους κανόνα; τδ σιμωνιακόν 
εργαζόμενον, στηρίξαι τε τήν έκκλησίαν Χριστού, 
καΐ τδ κύρος έπιβραβεΰσαι τοϊς τών πατέρων θε- 

σμοϊς, ■ άφ ών αύτδς- έπραξεν ύστερον, μετά τδ 
λαβεϊν τήν-άξίαν, πωλών προφανώς τάς μητρο- 
πόλεις, καΐ μηδεμίαν χειροτονίαν άνευ χρημάτωύ 
ποιων, δι’ άπερ πάντα κανονικώς καΐ συνοδικώς 
τδν πρδ αύτοΰ κατεδίκασε, δήλος έγένετο, ώς ού 
θείω ζήλω, ούδέ τής τών κανόνων φροντίζων συ- 
στάσεω; ίποίησέν, άπερ έδρασεν, άλλά τοΰ θρόνου 
καΐ τή; αξίας μόνον δοών, ώς άπδ τοΰ τέλους 
έδειξεν, δλοτελώς κατεφρόνησε τών κανόνων, καΐ 
τδ σιμωνιακόν άναίδην είργάζετο’ τοιγαροΰν τοι
αύτην ύπόληψιν έχων -περί τού; θείους θεσμούς, 
καΐ ούτω τούς θείους καϊ ιερούς κανόνας άποδε-, 
χόμενος, οΰς αύτδ το πνεύμα τδ άγιον έλάλησί 
διά τών πατέρων, καΐ πρδ ολίγου τοιαϋτα έ- 
τόλμησε*  βουλόμενος γάρ καΐ αύθις δράξασθαι 
τοΰ πατριαρχείου, καΐ μάλιστα μετά τήν πα- 
ραίτησιν ήν έδωκε τοΰ τε θρόνου καϊ τής άρχιε- 
ρωσύνη; αύτής, καϊ άντ’αύτοΰ κατέστη συνο- 
δικώς δ πατριάρχης κύρ Ιερεμίας, δέον συνόδω 
αρχιερατική προσδραμεϊν καΐ κανονικώς παρα- 
στήσαι τήν ήν έλεγε βίαν' δ δέ ούδενδς τών 
τοιούτων φροντίσας, άδεία μόνη βασιλική, αύ- 
τονόμως καί αύτοκλήτω; τδν πατριαρχικόν θρό
νον άνέλαβε, καί παραχρήμα διώξα; τδν δηλω- 
θέντα πατριάρχην κύρ ίερεμίαν, πρδ πάσης άλ
λης συνοδικής άδεία; καί σκέψεως, τά άρχιερα- 
τικά πάντα εΐογάσατο, καΐ τοϊ; προτέροις προσέ- 
Οηκεν όμοια’ έπεΐ δέ μεταξύ λόγος έγένετο παρά 
πάντων ώ; παρανόμως τδν θρόνον άνέλαβεν, είς 
εαυτόν "έλθών, καϊ όσος δ κίνδυνος λογισάμενος, 
τούς εύρεθέντας αρχιερείς άθροίσας καΐ άκοντας, 
ήθέλησεν ύστερον διορθώσαι, ών παρημέληκε πρό- 
τερον’ καΐ δή άκαίρως τήν έαυτοΰ παραίτησίν 
απίστευτου δεικνΰναι’βουλόμενος, βία μέν ελεγεν 
αύτήν γεγενήσθαι τοΰ Καντακουζηνοΰ Μιχαήλ, 
καί μαρτυρία; προέτεινεν, ούδείς δέ τών μαρτυ- 
ρησάντων τδ είδος τή; βίας ήδυνήθη ειπεϊν’ άλλ 
οί μέν έλεγον, οτι ηκουσαν άπειλά; θανάτου ιδία 
παρά τοΰ Καντακδυζηνού’ οί δέ ώς ηκουσαν τού
το παρά ετέρου’ άλλοι δέ καί παρ’ αύτού τοΰ 
γέροντο; κύρ Μητροφάνου;' ούδείς δ έφάνη μαρ- 
τυρών, ότι παρόντος τοΰ τε βίαζομένόυ καΐ τοΰ 
βιάζοντας; τά; άπειλά; ήκουσεν, ή έργον είδε 
ποτέ βία;’ ώστε έκ του σκοπού ένεστιν, ώς τά 
τής βίας, ής έλεγεν, ούκ είχε λόγον Τινα’ καί 
τούτο μέν ήν λ .—% δέ δτι έπίβασι; ήν ή προβολή 
τοΰ πατριάρχου κύρ Ιερεμίου, καΐ έπΐ τούτω ού
δεμίαν έδειξε μαρτυρίαν’ έπίβασις γάρ έστι κατά 
νόμου; ή κατά αύτονομίαν, ή κατά τινα φαύλην 
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οικονομίαν τοΰ σχολήν άγοντος, ή καϊ τοϋ έχον- 
τος έκκλησίαν έπιβκόπου στρος χηρεΰουσαν έκ
κλησίαν, παράλογος έπεισαγωγή" τοϋτο δέ ού 
τοιοϋτον' άλλά παραίττσις ήν, καί συνοδική γνώ- 
μη προεχειρίσθη' καί μετά τούτο ότι γέρων κύρ 
Μητροφάνης εκείνος, τδν χειροτονηθέντα κύρ Ιε
ρεμίαν, μεταπεμψάμενος ήσπάσατο, εστιαθεϊς μετ 
αύτοϋ, καί αύτός ό άναδεξάμενος τόν θρόνον, τά 
ίσα τούτοις είργάσατο είρηνικώς καί άταράχως' 
γζ δτι καί πολλούς τών αρχιερέων καί ιερέων τυ- 
ραννικώς μετά φυλακήν τε καί δεσμά, εις εξο
ρίαν άπέπεμψεν δ αύτός πατριάρχη,;' περί τούτου 
καί γράμμα συνοδικόν ένεφανίσθη, υπογραφήν 
έχΟν καί αύτού τοϋ ’Αλεξανδρείας μετά συνόδου 
ύπερτελούς, δτι άδεια πάσα έδόθη αύτώ τούς 
άπειθοϋντας τή έκκλησία Χριστού, καϊ αΰθαδώς 
έπεισπηδώντας ταϊ; μητροπόλεσι, ζώντων έτι 
τών προστατευόντων αύτών, καί τούς καθαίρεσιν 
ύποστάντας νόμιμον, είτα καί αύθις ένοχλοϋντας 
καί παραβαίνοντας, ώς οιόν τε παιδεύειν καί πα- 
ραδιδόναι τή άρχή, άνευθόνου τούτου μένοντας, 
είγε καί αύτήν τήν εύσέβειαν άρνήσωνται' καϊ 
ταύτα μέν περί τής άθωώσεως εκείνου' έπεί δε 
ό αύτός κύρ Μητροφάνης περιποιούμενος έαυτώ 
μείζονα ασφάλειαν, καθαίρεσιν ήθέλησε ποιήσαι 
κατά τοϋ αυτού πατριάρχου τοιαϋτά τινα αίτιά- 
ματα προέφερε' α’, δτι ήθέτησε τήν ύπόσχεσίν 
αύτού, ήν έλεγε πεποιηκέναι, όμολογήσας εϊναι 
υπό καθαίρεσιν, είγε δλως αύτήν άθετήσή' υ- 
πόσχεσις δέ τοιαύτη ούκ έφάνη, υπογραφήν αύ
τοϋ έχουσα μεμαρτυρημένην, άλλά χάρτης ήν 
κενός καϊ υπό αϊρεσιν" β’, δτι άνάβασιν τής εκ
κλησίας έποίησεν έξωτερικήν, καί τούτο φαίνε
ται άδεκτον' έπεί, εί ήν τοιοϋτον, έμελλεν άν γοα- 
φήναι έν τώ καταστίχφ τής βασιλείας, καϊ τήν 
εκκλησίαν διενοχληθήναι' τό δέ, ούδέν τοιοϋτον 
ήν' άλλ’ έκ φιλονεικίας άρχόντων τινών λόγοι 
άπλοι καϊ άστατοι έλαλήθησαν" γ’, δτι τρις έμη- 
νύθη παρά άρχιεοέως καϊ ούκ άπήντησεν' ούτε 
δέ τών διαμηνυσάντων άρχιερέων φαίνονται τά 
ονόματα, ούδέ καιρός έδόθη μεταξύ τής διαλα- 
λιας, ώςπερ άπαιτοϋσιν οί νόμοι' δι’ ά πάντα οί 
τότε παρόντες αρχιερείς πολλά σπουδάσαντες 
έζ.φυγεϊν, καί μή ψηφίσασθαι τήν καθαίρεσιν, τέ
λος οί μέν βία καϊ απειλή καθαιρέσεως, οί δέ α
νάγκη άλλη τε καϊ φιλία: συνέθεντο, και τήν α
σύστατον καϊ παρά κανόνας καθαίρεσιν έποιή- 
σαντο, κατά πάντα όμοίαν ουσαν καί άκόλουθον 
τή κακώς γενομένη αθωώσει τού γέροντος κυρ Μη- 

τροφάνους' φησί γάρ ό ρκ’ κανών τής έν Καρθαγένη 
συνόδου' ού δυναστεία. χρώμενοτ τόν έπίσχο- 
jtor χώρας επιδράτε εσθαι ύ<ρ ίτέρου ετι χα- 
τεχομίηις, ώς αύτώ δήθεν διαφερούσης, χαΐ 
βου.Ιομίκου χαι μή τοΰ ένταΰθα JaoS' τή δέ 
τώτ επισκόπων χρίσει τοϋτο άνατιθίναι χαΐ παρ 
αύτών άποΛήψεσθαι προσδοχάν. τό οίχεΐον 
άντεχδίχητος δέ γενόμενος, διχαιος άν είη τρΰ- 
οίχείου στέρεσθαι δικαίου, ζημιούμενος τύ άραι- 
ρ'θέν δυταστεία., ό δέ ιε' τής αύτής συνόδου.. 
Ίερωμένοις άπασι χαΐ μοναχούς ένάγουσι χαι 
ενάγομε τοις, τό τής έχχ^ησίας άνοίγΟυαι δι- 
χαστήριον, είτε έγχ.ίήματα είτε χρήματα τό ζη- 
τοΰμενον εΐι( ar δέ τις τούτων πο.1ιτιχοΰ έ-ίη- 
ται δικαστηρίου, έχείνου χαταφρονήσαι, παρ 
αύτδ γε τούτο γησι τοΰ ίδιου έχπεσεΐται βαθμού' 
χαι εί αθώος έν τούτω δτιχθείη τών εγχ.ίημά- 
των' περί δέ τών λεγόντων ώς οί θειοι κανόνες 
ού παραδέχονται τήν παραίτησιν, λέγομεν άπερ 
έμάθομεν έκ τής έπιστολής τής άγιας καί οικου
μενικής γ’ συνόδου, τής άποσταλείσης πρός τήν 
έν Παμφυλία σύνοδον περί Ευσταθίου τού επισκό
που' ότι τεθορυβημένος ών ό αύτός Εύστάθιος καί 
άδοκήτοις περιστάσεσιν έμβεβηκώς, είτα άπειρη- 
κέναι τήν άντίστασιν τών έπενηνεγμένων αύτώ 
φροντίδων, καί διακρούεσθαι τάς παρά τών έπι- 
φυομένων αύτώ δυσφυμία; μή δυνάμενος, παρη- 
τήσατο' έπειτα τή συνόδφ ταύτη προσήλθε, και 
ού χωρίς συνόδου έδράξατο, τήν έπισκοπήν, δπερ 
ό Μητροφάνης έποίησε' καί αύτή γε ή γ' σύνο
δος ποοσελθόντι τώ Εύσταθίω, ούτε επισκοπήν 
ούτε άδειαν προστασίας αύτώ έδωκεν, άλλά μό
νον όνομα έπισκόπου, άδιάσειστον καταλιποϋσα 
τόν άντ’ αύτού χειροτονηθέντα' πόθεν ούν έσχε 
δικαίωμα, ό γάρ εκείνος Μητροφάνης άνερωτητε: 
καί άκρίτως τόν θρόνον άναλαοεΐν, καϊ τόν άντ 
αύτού χειροτονηθέντα διώξαι; ί'ίν ούτως έχόντωνΤ 
ήμεϊ; οί παρευρεθέντεν ένταΰθα αρχιερείς διασκε- 
ψάμενοι ακριβώς καί λεπτομερώς πάντα, κατα- 
γοντες τών τετολμημένων έκείνω τώ γέροντι, 
γράφομεν καί έν άγίφ πνεύματι άποφαινόμεθα, 
συνοδικώς καί όλοψύχως, μια γνώμη καί άβιάστω 
προαιρέσει, ίνα ό παναγιώτατος ημών αύθέντης xai 
δεσπότης οικουμενικός πατριάρχης κύρ Ιερεμίας, 
ώς καλώς έξ αρχής καί νομίμως χειροτονηθείς, κα·. 
άναχθείς εί; τον πατριαρχικόν θρόνον, είη, καί ο
νομάζεται πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τι
μώμενος παρά πάντων πρεπόντως καϊ προσκυ- 
νούμενος, πάν δέ είτι έπράχθη, καϊ έλαλήθη, καί 

ίγράφθη κατ’ αύτοϋ, άτε μηδαμόθεν έχον τό βέ
βαιον, ώς μή γεγονός λογίζεται, καϊ είη άκυρον 
καί ανίσχυρου, δτε δηλαδή ψευδής λόγος τής έ- 
πιβάσεως, καϊ ή σύν αύτώ έπισυμ.βασα άθέμιτος 
καθαίρεσις, άποφαινόμενοι καί τούτο ϊνα οί λα- 
ληθέντες άφορισμοί έν τώ μεταξύ κατά χάριν καί 
προσταγήν έκείνου τού γέροντος κατ άλλήλων 
καϊ κατά πάντων, όπάρχωσι λελυμένοι τή θεία 
χάριτΓ ναί γένοιτο, Χριστέ βασιλεύ. ’Επϊ γάρ 
τούτο καί τό παρόν συνοδικόν έγένετο έγγραφον, 
καϊ κατεστρώθη έν τώ ίερώ τής μεγάλης έκκλη- 
σίας χώδικι είς μόνιμον καϊ διηνεκή τήν άσφά- 
λειαν.

Έν έτει ζ(πη’, Αύγούστω, ίνδικτιώνος η/.

V 01 ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ.

(Έκ τοΰ Γαλλ'. κοϋ.)

1.
’Εκ τύχης έγνώρισά ποτέ είς Παρισιού; νέον 

τινά, 8ν οί γονεϊς αύτού εϊχον πέμψει έκεΐ πρός 
άποπεράτωσιν τών σπουδών του καϊ έκμάθησιν 
τής ιατρικής. ’Ωνομάζετο ’Λνδρέας Δερκούρ, καϊ 
δτε μετ’ αύτοϋ έγνωρίσθην ήτο μόλις δεκαοκταε- 
τής. ΕΪχε δέ φυσιογνωμίαν έξ έκείνων, άς δ Βύ
ρων δνομάζει τού συρμού, διότι εϊχε πρόσωπον 
μέν ώχρδν, χαρακτηριστικά δέ σχεδόν κανονικά' 
καί η μέν κόμη, ωραίου μελανού καί στίλβοντο; 
χρώματος, έκυμάτιζεν έπί τών ώμων αύτού, τό 
δέ γλυκύ αύτοϋ βλέμμα είς άκρον τόν δρώμενου 
εϊλκυεν' ήδύνατό τις ν άναγνώση έπϊ τού αδυνά
του μέν άλλά χαρίεντος προσώπου αύτοϋ τήν ά|5· 
£ητον άγαθότητα τής καρδίας του. Τρία δ’ ολό
κληρα ετη διεβιώσαμ.εν δ εϊς πλησίον τού άλλου 
μετά πολλής οίκειότητος. Κατά τήν εποχήν ταύ- 
την ήναγκάσθην νά απομακρυνθώ έπϊ μικρόν τών 
Παρισίων, οτε δ’ έπέστρεψα, ετρεξα πλησίον τοθ 
Ανδρέου, άλλ’ εϊχε μετοικήσει, καί ούδείς ήδύ
νατο νά μ’ είπε ποϋ διέμενε*  τούτο άληθώς μέ 
κατέπληξε καί μέ έτρόμαξε. Πώς, διενοούμην, τοι
αύτη εϊναι ή τύχη τών στενωτέρων σχέσεοιν, αϊ- 
τινες, πρέπει νά ήνε αίώνιαι; Τήν έπαύριον έζή- 
τησα πάλιν νά έπανεύρω τόν άρχαϊον φίλον μου, 
άλλ’ αί άναζητήσεις μου απασαι άπεβησαν άγο
νοι' ΰπελείπετό μοι δμως είσέτι έλπίς τις, ήτις 
ητο τό νά γράψω είς τήν οικογένειαν αύτοϋ καί 
μάθω δ,τι τοσοϋτον έπεθύμουν. Τό μέσον τούτο
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ήτο μέν τό έσχατον, άνέθηκα δμως τήν ήσυχίαν 
μου είς ταύτην τήν έλπίδα καϊ έγραψα. Λ άπό- 
κρισις τής οικογένειας του ποσώς δέν μέ παρη
γόρησε' διότι μοί έλεγον, δτι πρό δύο μηνών δ 
Ανδρέας έπαυσε τήν άλληλογραφίαν, δι’ δπερ καί 
δ άδελφός του Κάρολος άφήσας τό Διζόν άμέσως, 
καϊ φθάσας είς Παρισιού; πρός άναζήτησιν αύτού, 
άπέτυχεν είς τάς έρεύνας του' προσέθετον δέ δτι 
άπέδιδον ταύτην τήν σφάνειαν είς ύπόθεσιν τής 
καρδίας, καί μέ παοεκάλουν έάν ποτέ έμάνθανον 
περί αύτού, νά σπεύσω νά άναγγείλω τούτο είς 
τήν κλαίουσαν μητέρα καϊ τόν άπαρηγόρητον 
γηραιόν πατέρα του.

Ενα μήνα σχεδόν άργότερα, δ ύπηρέτης τού 
ξενοδοχείου μου μοί ένεχείρισε πρωίαν τινά ί- 
πιστολήν, έπί τού γραφικού χαρακτήρος τήςδποίας 
μόλις έ^ιψα τούς οφθαλμούς καϊ έξέβαλα κραυ
γήν έκπληκτικήν καί χαροποιάν' διότι άνεγνώ- 
ρισα τόν τοϋ ’λνδρέα, βθεν έσπευσα ν’ άποσφοα- 
γίσω αυτήν' ιδού δέ τί περιείχε.

« Πρέπει ν’ άνησυχής δι’ έμέ, φίλτατέ μοι, καϊ 
δικαίως πρέπει συχνάκις νά μ αίτιασαι διά τήν 
αχαριστίαν καί λήθην μου, διότι θά υπέθεσες δτι 
ή φιλία μου πρός σέ ήτο άσθενεστάτη, έπειδή σέ 
άφησα χωρίς νά προαναγγείλω τήν άναχώρησίν 
μου, καϊ χωρίς νά σ’ άπευθύνω λέξιν άποχαιρε- 
τισμού. Ούδέν δμως έκ τούτων εϊνε, φίλτατέ μοι' 
ή φιλία μου εϊναι έπίσης διάπυρος ώς άλλοτε, 
άλλο αίσθημα μόνον έκυρίευσε πρό δλίγου τήν 
ψυχήν μου, καί θά σοϊ τό δμολογήσω, τοϋτο τό 
αίσθημα μ’ έξουσιάζει ολόκληρον. Αγαπώ, φίλε 
μου, άγαπώ δπως ουδέποτε διενοούμην δτι έπρεπε 
ν’ αγαπώ" άγαπώ μέ τόσην ορμήν, ώστε πάν δ,τι 
άνέγνων άλλοτε είς τά βιβλία διά τόν έρωτα xaj 
κατηγορούν καθ’ υπερβολήν, μέ φαίνεται ψυχρόν 
συγκρινόμενον πρός δ,τι δοκιμάζω, δ,τι αισθάνο
μαι" ώ! πόσον ή νέα αυτή, τήν όποιαν άγα
πώ, είναι ωραία, πόσον πρέπει νά ήνε άγαθή, 
καϊ πόσον εϊναι ήδύ τό όνομά της προφερόμε- 
νον ! Εομάνση ! τί ώραϊον όνομα ! Α; σοϊ εϊπω 

πώς συνήνττσα αύτήν ήμέραν τινά είς Κεραμει- 
κόν. Εύρίσκετο μετά'γραίας τινός γυναικδς, πλή
ρους μερίμνης διά τόν θησαυρόν, βνπερ ένεπιστεί- 
Οησαν αύτή, καϊ περιεπάτουν άμφότεραι υπό τά; 
μεγάλα; καστανέας, αίτινες προεφύλαττον αύ
τάς ύπό τάς θερμάς τοΰ ήλίου άκτΐνας. ’Αφοΰ 
δέ έλαβεν έπιχαρίτω; τόν βραχίονα τής καλής 
αύτής θείας, έβάδιζον άμφότεραι δμιλοϋσαι χα- 
μηλοφώνως, δτε έγώ καθήμενος έπί τίνος εδράνου, 
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βίβλον έν τή χειρΐ έχων, άνήγειρα κατά τύχην 
τήν κεφαλήν, καί παρετήρησα αύτόν τόν άγγε
λον, μέ τό γλυκύ καί έξαίσιον βάδισμα, τό έμ- 
φαϊνον κομψότητα καί απλότητα’ και θά σοί τό 
ομολογήσω, τό βιβλίον έπεσεν έκ τών χειρών 
μου, τοΰθ’ όπερ καί αύτή παρατηρήσασα, έρυ- 
θρίασεν άκουσίως’ διήλθον πολλάκις έμπροσθεν 
μου, καί έκάστοτε διέβλεπαν αύτήν. »

« Απομακρυνθεϊσαι τέλος, δέν άνεφάνησαν, άν 
καί περιέμενον ματαίως" μοί έφάνη δέ ότι έν μέ- 
ρος τής ψυχής μου μ’ έγκατέλειψε. Το εσπέρας 
έπανήλθον εις τό πέμπτον πάτωμα εύδιάθετος, 
τά δέ βιβλία τής έπιστήμης μου, άτινα μέχρι 
τής στιγμής έκείνη; μ’ άπησχόλουν καί έμετρία- 
ζον τήν μόνωσίν μου, κατέστησαν βάρος καί τά 
απώθησα μακράν μου. Δέν ήδυνήθην λοιπόν νά 
κλείσω τόν Οφθαλμόν τήν νύκτα έκείνην, δια
νοούμενος μ,όνον τήν ώραίαν άγνωστόν μου. Πρός
τήν πρωίαν μόνον έβάρυνεν ήδέως δ ύπνος έπί τών 
αποκαμωμένων βλεφάρων μου καί τά γλυκύτερα
όνειρα, παριστώντα αύτήν, μ’ έμέθυσαν μέχρι τής 
επαύριον. »

8 Τήν επαύριον, άμα ή δεύτερα ώρα ήχησεν 
επορεΰθην, καθώς ήδη ύπέθεσας άναμφιβόλως, 
εις Κεραμεικδν, μεταβληθέν πλέον δι’ έμέ είς ’ε* 
δεμ,. ένθα έφθασα όλος πνευστιάν άπό έλπίδα 

καί φόβον, ύπό τάς προσφιλείς καστανέας μου. 
‘ί ΰχος θανάσιμου διεχύθη έπί τής καρδίας μου, 
διότι δέν ήτο έκεϊ, φίλε μου, Οίμοι ! σοί τό ο

μολογώ, ούδέν εΐς τον κόσμον ήδύνατο νά μοί ή- 
ναι λυπηρότερου’ ειχον οικοδομήσει ήδη μυρία 
σχέδια ευτυχίας, είχον τον έγωϊσμόν κατά διά
νοιαν, ότι άναμφιβόλως δέν θά ήτο άδιάφορος πρός 
τήν συμπάθειαν ήν πρός αύτήν ήσθάνθην καί μοί 
Εφαίνετο δίκαιον νά συμμερισθη ολίγον τά αΐσθή-
ματά μου. »

« Τέσσαρας ώρα; περιέμενα αύτήν (δέν Οά σ’ 
ειπω τέσσαρας αιώνας, διότι δέν υπάρχει αιών 
εί; τόν έρωτα, δέν ύπάρχουσιν εΐμή τρομεραί τινες 
στενοχωρίαι, άνευ τέλους, έξ ών δέν άποθνήσκει 
τις, άλλ’ άναμένει ν’ άποθάνη άπό μιας εΐ; άλλην 
στιγμήν). Τό έσπέρας άπεμακρύνθην περίλυπος, 
εχων τήν κεφαλήν άπασαν πλήρη απαίσιων σχε- 
όίων’ ένώ τήν πρωίαν ώνειρευόμην τόν παρά
δεισον, τό έσπέρας ήμην διατεθειμένος ν’ αύτο- 
χείριασθώ' τόσον άσθενής είναι ή ήμετέρα ανθρώ
πινος φύσις ! »

* Οσον η ποολαβοϋσα νύξ ύπήρξεν ηδονική, 
τόσον αυτή ύπήρξε φρικτή ! Δέν σοι κάμνω δέ 

τήν άφήγησιν τών καθ' ύπνον μοι έπελθουσών 
στενοχώριών. »

« Τήν έπαύριον σχεδόν άδιάθετος έπανήλθον εις 
Κεραμεικδν, ώς στρατιώτης τις προαισθανόμενος, 
ότι εΐς μάχην άπέρχεται, καί καλώς πεπειβμέ*  
νος ότι δέν θά έπιστρέψνι πλέον. ’Εκάθισα κατά 
τό εΐωθός επί τοϋ εδράνου μου, καί ώπλίσθην 
δι’ ενός βιβλίου, ούτινας είκοσι σελίδας μόλις 
διέτρεξα, δτε θροΰς έσθήτος, άν καί αρκετά ε
λαφρός, μ άπέσπασεν αίφνης’ άνυψώσας δέ τούς 
οφθαλμού; παοετήρησα έκείνην' καί τόσον έχά- 
ρην ώστε ένόμισα ότι κατέστην τρελλός’ κατά 
τήν στιγμήν δέ αύτήν, έάν ή αιδώς δέν μ.’ έχρά*-  
τει, ήθελαν έλευθερωθή πολλών παραλογισμών.—ή
θελα νά χορεύσω άπό χαράν — ήθελον νά λάβω- 
τά; χεϊρας καί νά τάς άσπασθώ. Διέβη έμπροσθεν 
μου, παρατηρήσασα με διά συνεσταλμένου τινός 
βλέμματος, δπερ έσήμαινε, τούλάχιστον ούτως 
έξήγησα αύτό — είσθε ευχαριστημένος διότι μ’ 
έπάναβλέπετε ; — Καί έξηκολόύθησε τό ύπό τάς 
καστανέας βάδισμά της, δίδουσα τόν βραχίονα 
τή θεία αύτής. Δεκάκις διέβη έμπροσθέν μου καί 
δεκάκις ύπεμειδίασα πρός αύτήν’ δτε δέ ένόμισα 
οτι ή στιγμή τή; άναχωρήσεως ήγγικεν, ήγέρθην 
καί περιεπάτουν εΐς τά άκρα τής οδού, πάντοτε
ταύτην παρατηρών, καί εχων σταθεράν άπόφα- 
σιν νά τήν ακολουθήσω διά νά γνωρίσω που 
διέμενε.

« Τέλος έξελθο ϋααι τοΰ κήπου, συνοδευόμεναι 
καί ύπ’ έμοϋ, διέβησαν τήν βασιλικήν γέφυραν, 
είσήλθον εις τήν δδον τοΰ Βάκχου, έλαβον τήν 
οδόν Βερνέλ, καί έστάθησαν ενώπιον οικία; άπλοϋ 
εξωτερικού’ έατην δέ καί έγώ άναμένων, άλλά 
μή ίδών αύτά; νά καταβώσι πάλιν, έπέστρεψα 
εί; τό πτωχικόν δωμάτιόν μου, ονειροπολών τήν 
ένδιαφέρουσάν μοι άγνωστον.

“ Τήν έπαύριον είτε έκ τύχης είτε έξ απροσεξία; 
εύρέθην αίφνης έκεϊ όπου παντελώς δέν ήλπιζα, 
είς τήν οδόν Βερνέλ ενώπιον τού άριθμοΰ 47’ 
ύψώσας μηχανικώς τού; οφθαλμούς, παρετήρησα 
έπιγραφήν τινα καί άνέγνων.—Θάλαμ.ος καί σπου- 
δαστήοιον δι ένοικων.

« Οχι, είναι μάταιου άν ζητήσω νά σοί παρα
στήσω διά λόγων ό,τι έδοκίμασα άναγινώσκων 
τά; ολίγα; ταύτας λέξεις’ ούδέν εις τόν κόσμον 
ήθελε δυνηθή νά μοί προξενήση τούτο’ εύρίσκέτο 
είς χάος ή τε καρδία καί ή κεφαλή μου’ δτε ολί
γον είς έμαυτόν συνήλθον, είσήλθον παρά τώ Ου- 
ρωρώ καί έζήτησα νά ϊδω τδ οίκημα’ ούτος δέ 

μ’ ώδήγησεν είς τδ πέμπτον πάτωμα, και ειδον, 
ή μάλλον δέν είδον ούτε τδν θάλαμον, ούτε τδ 
σπουδαστήρων, άλλά έκράτησα αύτά, διότι εύρον 
τά πάντα θαυμάσια. Εκείνη ή ήμέρα ύπήρξεν ή 
εύτυχεστέρα τής ζωή; μου’ καταλαμβάνεις ; Τδ 
νά ζώ μέ τήν ιδέαν ότι τού λοιπού ήθελον δια
μένει ύπδ τήν αύτήν στέγην, ύφ’ ήν καί ή άγα- 
πητή τής καρδίας μου, ότι Οά ήδυνάμην νά συ
ναντώ αύτήν ένίοτε, νά προσμειδιώ, νά έπεύχω- 
μαι καλήν ημέραν, νά λαμβάνω λαθραίω; τήν 
χεϊρα αύτής. S2! όποιον ευδαιμονίας μέλλον! 
φίλε μου, πρέπει νά είναι τι; έραστής, ή νάυπήρ
ξε διά νά έννοήση τήν ευτυχίαν μου.

« Τήν άκόλουθον ημέραν ένησχολήθην νά εύρω 
έπιπλα, ήθελον δέ αύτά απλά κάρυνα’ ήθελον £ν 
κλινίδιον φενδν, ένα αομ,αωη?ρα, έν γραφεϊον, ώ- 
ραϊα παραπετάσματα έκ μουσελίνης, καί άνωθεν 
πράσινα, ήθελον έν μικρόν κάτοπτρου έντδ; τοΰ 
όποίου νά δύναται νά κατοπτρίζηται — δ έρως 
είναι τρελλός, τήν έβλεπον ήδη είς τδν θαλαμίσκον 
μου — ήθελον έν μικρόν άνάκλιντρον δι αύτήν, 
μεθ’ ενός ύποποδίου, έφ’ ού νά δύνηται νά έρείδη 
τούς πόδας της, μίαν μικράν κομψήν τράπε
ζαν έξ άνακάρδου, έφ’ ής νά δύνηται ν’ άναγινώ- 
σκη’ μ.αταίω; όμως έζήτησα ταύτα πάντα' εύ- 
χαριστήθην άκουσίως μου είς μεγάλην κλίνην έκ 
ξύλου ζ ωγραφιστοΰ, είς κίτρινα παραπετάσματα, 
είς παλαιόν τινα κομμωτήρα, είς γραφεϊον μόλις 
κλειόμενου, καί είς ήμίσειαν δωδεκάδα εδρών άνευ 
υποποδίων.

« Ολον τδ χρηματικόν μου έδαπανήθη είς ταύ
τα, οθεν έγραψα τώ πατρί μου ότι είχον άνάγ
κην ένδς εξαμήνου. Μ’ έπεμψε πεντακόσια φράγ
κα δ πτωχός μου πατήρ μετ έπιστολής τρυφε- 
ρωτάτης, έν ή μέ ποοέτρεπεν είς τήν εργασίαν’ 
ήσπάσθην τήν έπιστολήν του, έναπέθεσα είς άσφα- 
λέ; τά πεντακόσια φράγκα μ.ου, καί έγκαθιδρύ- 
θην είς τήν νέαν μου κατοικίαν' έν διαστήματι 
όμως δέκα πέντε ημερών δέν ήδυνήθην νά ϊδω 
αύτήν. Τέλος εσπέραν τινα συνηντήθημεν είς Τουλ- 
λιερίας’ πόσον μ’ έφάνη μεταβεβλημένη, έμάν- 
τευσα ότι ήτο άσθενής καί τδ έμαθα πάραυτα. 
Έάν έγνώριζες πόσον ύπήρξε γλυκύ τδ βλέμμα 
μου, δπόσον αίσθημα τρυφερότητος δι’ αύτήν είς 
τούς Οφθαλμούς μου ύπήρχε! Τδ έμάντευσεν άναμ
φιβόλως διότι ένόμισα ότι είδον μειδίαμα έπί τών 
χειλέων αύτής.

« Μετά βραχύν τινα περίπατον έλαβε μετά τής 
καλής αύτής θείας τήν πρδς τήν οικίαν όδόν' τήν 

ήκολούθησα’ δέν δύναμαι δέ νά σ’ εξηγήσω 
τήν έκπληξιν, ήτις έφάνη έπί τοϋ προσώπου αύ
τής, όταν μέ είδε νά είσέλθω ταύτοχρόνως δπου 
καί αυτή, νά δμιλήσω είς τδν θυρωρόν, νά ζητήσω 
τήν κλείδα μου, καί νά άναβαίνω τήν αύτήν"κλί
μακα τήν δποίαν καί αυτή' ήμην σχεδόν «οργι
σμένος εναντίον έμαυτού, διά τήν άπόφασιν ήν 
έλαβον τδ νά κατοικήσω πλησίον της’ άμα έφ
θασεν είς τδ τρίτον πάτωμα, έστάθη ολίγον, 
κουρασθίϊσα άναμφιβόλως, έγώ όμως έξηκολού- 
θησα.

« Επλησίασά ποτέ πρδς τδν τοίχον τοϋ θαλά- 
μου μου διά ν’ άκροασθώ, αίφνης ένόμισα οτι η
χούσα άναβαίνοντά τινα καί δμιλοϋντα χαμηλο- 
φώνως' ήτον αύτη, καί ή καρδία μου έσκίρτησεν 
άπδ χαράν. ’Αμέσως ήνοιξαν μίαν θύραν πρός το 
μέρος τής ίδικής μου — είσήλθον — καθ δλην δέ 
τήν νύκτα, δέν ήδυνήθην νά κοιμηθώ, διότι περί 
αύτής έσκεπτόμην πάντοτε.

« Αύτη διημέρευε πλησίον μου’ εννοείς πάν ό,τι 
εύτυχίας ύπήρχεν είς τδν γλυκόν τούτον στο
χασμόν ;

« Τήν πρωίαν έκάθισα είς τδ παράθυρον, αύτη 
ήτο έκεϊ έπίσης’ αμα μέ παρετήρησεν, άπέσυρε 
ταχέως τήν ώραίαν αύτής κεφαλήν’ έγώ δέ ένά- 
μισα οτι προσέβαλαν αύτήν, καί καθ’ δλην τήν 
ημέραν έκείνην είχον πυρετόν. »

Μόλις άνέγνων τήν έπιστολήν ταύτην, καί έν- 
δυθεΐς έτρεξα έν πάση σπουδή πλησίον τοϋ Αν- 
δρέου’ ή χαρά τήν δποίαν έδοκίμασεν δταν μέ 
είδεν ήτο μεγίστη’ τέλος μετ’ ολίγον όταν έ
παυσαν αί παραφοοαί του έθεωρήθημεν καί εύρον 
αύτδν πολύ μεταβεβλημένον’ ήτο ισχνός, καί 
αντί τής άνυπομόνου φαιδρότητος, ήτις ύπήρχεν 
άλλοτε είς αύτδν, μόνον θλίψιν συνήντητα έπί 
τής ώχρας φυσιογνωμ.ίας του’ παρατηρήσας δέ 
έκείνος τήν έκπληξίν μου,

— Δέν είμαι πλέον δ αύτδς δ πρδ τριών μη
νών, μέ είπεν.

—Βεβαίως τω άπεκρίθην.
Κατόπιν θέλων νά δώσω είς τάς ιδέας μου 

άλλην διεύθυνσιν έζήτησα παρ’ αύτοϋ νά μοί 
διηγηθή, κατά πόσον προεχώρησεν δ έρως αύτού’ 
διότι, προσέθηκα άμέσως, ή έπιστολή σου μέ 
αναγγέλλει μόνον ότι άγαπάς, άλλά δέν λέγε: 
καί έάν συνεμερίσθησαν τούτον τδν έρωτα’ τέ
λος είπέ μοι, άντημείφθης διότι κατώκησας πλη
σίον αύτής ;
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Μοί προσεμειδίασε τότε, καί εις τδ-μειδίαμα 
τούτο υπήρχε πολλή μελαγχολία.

— Φίλε μου, έξηκολούθησε, θά σ ανοίξω τήν 
καρδίαν μου" είναι έξ έκείνων τών μυστηρίων, τά 
όποϊα δύναταί τις νά μετάγγιση είς τήν ψυχήν 
ένδς φίλου, άλλά δέν δύναται νά έμπιστενθή είς 
τδν χάρτην" έσκέφθην δτι άμα λάβης τήν έπι
στολήν μου θά τρέξης πρός με, οί δέ υπολογι
σμοί μου δέν μέ ήπάτησαν, προσέθεσεν σφιγγών 
μοι τήν χεΐρα. Θά σ είπω κατά πρώτον δτι όνο 
μάζεται Μαρία, ώραΐον όνομα, δέν εϊναι άληθές; 
όνομα θρησκευτικής αγνότητα; καί καθαρότητος" 
άλλά καί έκείνη ήτις τδ φέρει εΐναι άξία τοΰ 
ονόματος τούτου’ ιδού δύο μήνες καθ’ οΰς κα
τοικώ ένταϋθα. Σ’ εϊπον, ενθυμούμαι, οτι διέ- 
μεινα ήμέρας τινάς χωρίς νά τήν ίδω, καί δτι 
όταν έπανεϊδον αυτήν, τήν εύρον μεταβεβλημέ- 
νην. Τήν ακόλουθον τής ήμέρας έκείνης, καθ’ ήν 
μ έφάνη ώ; γλυκεία τις καί παρηγορητική επτα- 
σία, έξήλθον σχεδόν άμέσως μετ' αύτήν, διευ- 
Θυνθεΐσαν εί; τδν συνήθη περίπατον.

Έν τώ διαστήματι μιάς έβδομάδος τήν έβλε- 
πον μίαν στιγμήν έκάστην πρωίαν, και ή στιγ
μιαία αυτής παρουσία μέ καθίστα ευτυχή δι’ ά- 
πκσαν τήν ημέραν" τέλος ένεθα^ρύνθην ώστε νά 
ευχηθώ πρδς αύτήν τήν καλήν ήμέραν, καϊ όλί
γον κατ’ ολίγον ένθα^όυνθεϊσα καΐ αύτη μοΐ άν- 
ταπέδωκε τήν εύχήν" τότε ένόμισα δτι ή ζωή 
μου ήρχιζεν άπδ τής στιγμής έκείνης μόνον" έως 
τότε δέν είχα ζήσει ποσώς. Διϊσχυρίζονται on 
5 ίρως όταν συμμερίζηται, χάνει πάραυτα τήν 
δειλίαν του, άλλως δμως συνέβη εις έμέ. 'Ε- 
νόμιζαν έμαυτδν άγαπώμενον, τούλάχιστον ήλπι ■ 
ζον, καΐ ή δειλία μου έδιπλασιάζετο άκαταπαύ- 

στως.
Τέλος Sv έσπέρας άκούσας δτι πρδς τδ μέρος 

μου ήνοίγετο παράθυρων τί, έκάθισα είς τδ ίδι
κόν μου" ή Μαρία μέ παρετήρησεν άλλά λυπη
μένη καί βεμβώδης. Α.φοϋ έθαόμασα αύτήν έπΐ 
πολύ έν σιγή, εϊπον μέ φωνήν τρέμουσαν.

— Τί έχετε ;
Ανεσκίρτησε καϊ έ^ιψεν έπ*  έμοϋ έν έξ εκεί

νων τών βλεμμάτων, άτινα είσδύουσι μέχρι τής 
καρδίας, κατόπιν δέ .μ’ άπεκρίθη μετά 
συγκεκινημένης.

— Δέν ίχω τίποτε, κύριε.
• ί’ποφέρετε, ύπέλαβον άμέσως.
Επειδή δε ή θεία της έπλησίασεν, έπανέκλεισε 

τδ παράθυρον, καϊ ματαίως περιέμενον δλη» τήν 

Των?.·;

νύκτα. Τήν έπαύριον ευρον αύτήν είς τήν ιδίαν 
θέσιν, καί διά πρώτην φοράν έτόλμήσα νά πλη

σιάσω, τήν χεϊρά μ.ου είς τήνίδικήν της, δέν άπέ- 
συρεν αυτήν ποσώς, διδ καί τήν έκράτησα εύχα- 
ρίστως ένώ ή μικρά έκείνη λευκή χείρ της ετρε- 
μεν έντδς τής ίδικής μου.

— Μαρία! σ’ αγαπώ! έψιθύρισα άσΟενώς είς τ· 
οοτίον της.

Πάραυτα άπέσυρε τήν χεΐρα αύτής έκ τής 
ίδικής μου, ήτις ποοσεπάθει νά κρατή αύτήν, κα
τόπιν δέ άφησε τδ παράθυρον, τοϋθ ό'περ μέ κα” 
τές-ησε μελαγχολικδν δύο δλας ήμέρας. Τέλος τήν 
τρίτην ημέραν, χθες, έξηκολούθησεν ό ’Λνδρέας; 
έστάθη εκ νέου είς τδ παράθυρον, έγώ δέ τότε 
έζήτησα παρ αυτής συγχώρησιν διά τήν τόλμην 
μου, άλλ αύτη μέ άνήγγειλεν ότι μέ ήγάπα έπί
σης. Τόρα, προσέθηκεν ό Λνδρέας, είμαι ό ευτυ
χέστερος άνθρωπος τής γής, καί δέν έπιθυμώ ού- 
δεν πλέον, ή νά γείνω σύζυγος τής Μαρίας" άλλ’ 
οΐμοι! ή θεία αύτής Οά θέληση νά μοί δώση τήυ 
χεϊρά της; »

Ωμιλήσαμεν ακόμη καί περί άλλων πραγμά
των μετά τοϋ Ανδρέου, δστις μέ παρεκάλεσε νά 
τδν επισκεπτωμαι συνεχώς’ μ ύπεσχέθη δέ νά 
με γράφη διά νά μανθάνω τά τοϋ έρωτός του.

Παρήλθεν εντούτοις έβδομάς ολόκληρος χωρίς 
νά υπάγω νά ίδω αύτόν" οτε πρωίαν τινα ελαβον 
τήν ακόλουθον έπιστολήν.

“ 11 εύτυχία μου κατεστράφη διά μιας" έντδς 
δύο ωρών" ή Μαρία αναχωρεί, απομακρύνεται καί 
άφηνε·, τήν Γαλλίαν" αναχωρεί μετά τής θείας 
αυτής διά νά βελτίωση τήν έξασθενήσασαν υ
γείαν της. Εννοείς τήν δυστυχίαν μου; συλ
λαμβάνεις ιδέαν τών βασάνων μου ! Λύτη αναχω
ρεί ! αύτη τήν όποίαν άγαπώ δΓ όλης τής δυνά
μεως τής καρδίας μου" αύτη δι’ ήν ήθελα δώσει 
τήν ζωήν μου. Λύτη απέρχεται, μέ άφίνει καί δέν 
θέλω έπανίδει αύτήν πλέον ποτέ ! ώ φίλε μου, 
δεν τολμώ νά διανοηθώ τοΰτο, φοβούμαι μήπως 
καταστώ τρελλός. Και έγώ . . . ■ έγώ, δστις 
ωκοδόμησα τόσον εύρύ μέλλον πλησίον αύτής, 
δστις ήλπιζχ ήμέραν τινά νά καταστώ σύζυ
γός της, διότι μ. άγαπά καί υποφέρει καθώς 
έγώ, επειδή Είναι υποχρεωμένη ν' άναχωρήση... . 
Μέ ανήγγειλε προχθές ταύτην τήν τρομεράν εί- 
δησιν, μέ άνήγγειλεν αύτήν μέ δάκρυα είς τούς 
οφθαλμούς, καί τήν απελπισίαν έπί τοϋ προσώ
που. Αναχωρεί διά τήν ’Ιταλίαν καί πρέπει νά 
διαμείνη έκεΐ δύο έτη! Δύο έτη χωρίς νά ίδ»

χύνων δάκρυα, μοί άνέγνω άσπαζόμενος μυριάκις 
τήν περιπόθητον ταύτην έπιστολήν, καί τέλος 
άνεχώρησε λέγων μοι ότι έπορεύετο νά προμη*  
θευθή χρήματα διά νά κάμη τήν περιήγησιν τής 
’ΐταλίας. Ματαίως προσεπάθησα νά μεταπείσω 
αύτδν, ούδέν ήθελε ν’ άκούση" καϊ δταν άνεχώρη- 
σεν ήρχισα νά σκέπτωμαι έπΐ τών αθλιοτήτων 
ταύτης τής ζωής, καϊ περί τής ειμαρμένης ήτις 
προσκολλάται εις τδ δυστυχές γένος μας.

’Αλλ’ ό ’Λνδρέας δέν ήδύνατο ποσώς ν άναχω
ρήση, ή μήτηρ του ηλικιωμένη καϊ άπδ πολλοϋ 
ασθενής, άπέθανεν" ήναγκάσθη δθεν νά έπανέλθη 
είς τήν πατρίδα του. Σκοτεινή τις μελαγχολία 
έκυοίευεν αύτδν καϊ ούδέν ήδύνατο νά τδν θερα- 
πεύση. Εκαμνε τδν ίατοδν είς τά χωρία. Τρία δέ 
έτη παρήλθον χωρίς ν’ άκούσω τι περί αύτοϋ.

Εμαθον μόνον δτι ό άδελφός του, 8ν ήγάπα 
τρυφΐρώς, καϊ παρ’ ού άντηγαπάτο έπίσης, άπε- 
φάσισε νά κάμη περιήγησιν τινα είς τάς ’Ινδίας, 
διά νά επανόρθωση τάς ζημίας, άς ριψοκίνδυνοι 
κερδοσκοπίαι τώ έπέφερον είς τήν κατάστασιν 
αύτοϋ, καϊ δτι δ ’λνδρέας δι’ αύτδ έλυπήθη πολύ. 
Τδ τελευταϊόν έτος συνήντησα τυχαίως παλαιόν 
μού τινα συμμαθητήν, συμπατριώτην δέ τοϋ Αν- 
δρέα, καϊ έλθών είς συνομιλίαν περί αύτοϋ ιδού 

τί εμαθον.

αύτήν, έγώ εί; 8ν ή παρουσία αύτής εϊναι άνάγ- 
Χη αναπόφευκτος δι’ δλας τάς στιγμάς. Αφοϋ 
δέ πχρέλθωσι τά δύο ταΰτα έτη, ας ήμην κάν 
βέβαιος δτι ήθελε μοΐ άποδοθή, άλλά . . . μετά 
δύο ετη δέν θά ήμαι είς Παρισίους, δ πατήρ 
μου θέλει μέ ανακαλέσει πλησίον αύτοΰ, καϊ 
σ,ετά δύο έτη δύναται καϊ νά άποθάνη αύτη !— 
Ν’ άποθάνη! μακράν έμοΰ" ώ ! αύτή η σκέψις μέ 
τρομάζει, μοϋ παγώνει τήν καρδίαν, ν άποθάνη 
ίσως καϊ νά μήν ήμαι πλησίον αύτής διά να κλεί
νω τούς οφθαλμούς της, διά ν άναπνεύσω την 
τελευταίαν αύτής πνοήν, διά ν απορροφήσω τδν 
τελευταϊόν αύτή: λόγον, διά νά λάβω διά τελευ
ταίαν φοράν τήν χεϊρά της ! Ω! ά; σέ τδ έπανα- 
λάβω, φοβούμαι μήπως καταντήσω τρελλός" μυ- 
ρίαι σκέψεις άπαίσιαι μοϋ έρχονται κατά νοϋν’ 
ενίοτε αποφασίζω νά φονευθώ τήν στιγμήν καθ 
ί,ν θ’ άναχωρή ! Ω, έλθέ πλησίον μου, βοήθησόν 
με ταχέως ! θεέ μου ! πόσον είμαι δυστυχής !

Ανδρέας. »

Μετά τινας στιγμάς ήμην πλησίον αύτοϋ.
— Ε ! λοιπδν, τφ εϊπον"
— Ε ! λοιπόν ! τδ πάν έτελείωσε"
— Πώς τοΰτο ;
— Δέν εϊναι πλέον έδώ.
— 'Απδ πότε;
— ’Απδ μιάς ώρας.
— Καί είς ποιον μέρος τής Ιταλίας 

βαίνει;
— Είς τήν Βενετίαν.
— Τούλάχιστον θά σέ γράφη συνεχώς 

σ’ άναγγέλλει τά κατ’ αύτήν;
— Μοί τδ ύπεσχέθη, μοΐ άπεκρίθη.

Καϊ έπεσεν ε’ς βαθύν έεμβασμόν" διέμεινα δύο 
ώρας πλησίον του, καϊ έν τώ διαστήματι τούτω 
ούδέια λόγον μ.’ άπηύθυνεν, έφαίνετο απελπι
σμένος.

Τήν επαύριον καϊ τάς ακολούθους ημέρα; ή
μην πλησίον αύτοϋ άκόμη, καϊ ή απελπισία του 
δέν εϊχεν έλαττωθή" πάντοτε κλαίων μοί έλεγε 
περί τής ποθητής του Μαρίας" αί δέ παρηγορίαι 
άς προσεπάθουν ν’ αποτείνω αύτώ, δέ» συνέτεινον 
είμή εις τήν αδξζσιν τής λύπης του. Δύο μήνες 
πχρήλθον ούτως, δτε πρωίαν τινά είδον αύτδν εί- 
σελθόντα είς τήν οικίαν μου μέ πρόσωπον ακτι
νοβολούν, καϊ υπέθεσα αύτδν ή τρελλδν ή έλευθε- 
ρωθέντα τοϋ ολέθριου έρωτός του, άλλ ήπατήθην 
Χαϊ ώς πρδς τάς δύο υποθέσεις μ,ου" πρδ ολίγου

Π.

0 Ανδρέας Δερκούρ ήτο περιωρισμένος εϊς τι 
χωρίον τών πέριξ τοϋ Διζδν, καΐ έκεΐ έξήσκει τδ 
έπάγγελμα, τδ τοϋ ίατροϋ, μέ τήν συναίσθη- 
σιν δτι συνεισέφερεν εις άνακούφισιν καϊ περί- 
θαλψιν τών πενήτων. Διήγε μέρος τής ήμέ
ρας μέ τούς άσθενεϊ; του, καί μέρος τής νυ
κτδς σπουδάζωνή σκεπτόμενος. Τδ πρόσωπόν του 
απεικόνιζε τού; μεγάλου; πόνους αύτοϋ, καϊ έν 
τούτοι; ούδεϊ; έγνώρισε τήν λύσιν τοϋ αινίγμα
τος" διότι ποτέ λόγο; άφρων δέν έπρόδωκε τδ 
μυστήριόν του, έξ ού μόνον ποια; φύσεως ήσαν 
τά δεινά, τά όποϊα έδοκίμασεν άλλοτε, ύπέθε- 
τον. Αν καϊ πολύ νέο:, διότι μόλι; ήτο εϊκοσι- 
τεσσά-ρων έτών, έφαίνετο όμως δτι έπλησίαζε τδ 
τριακοστόν" τόσον τδ όλέθριον πάθος του έξη- 
σθένησε καϊ έγήρασεν αύτόν. Οπω; δέ όλαι α: 
γενναιαι καϊ έξαιρετικαϊ φύσει; ποτέ παράπονου 
δέν έκφέρουσι τοϋ στόματός των, υπέφ,ερε γεν- 
ναίως καϊ έν σιωπή, γνωρίζων καλώς ότι ή άσθέ 
νειά του ήτο έξ εκείνων, αΐτινες φονεύουσιν ούχί 
διά μιας, καϊ μή καταβάλλων προσπάθειάν τινα 

k-i ..i .iK, ΑθΛυΰ-,-A., ξ-ο; τή; ζωή;

μετα-

*ϊχε λάβει έπιστολήν τής Μαρίας, ήν μο: έδειξε διά νά ίατρευθή. Εν ολόκληρον
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του παρήλθε τόσον ήσυχον, δσον ήδύνατο νά ηναι 
μεταξύ τών ασθενών του καί τών άναμνήσεών 
του. 0 πατήρ αύτοϋ, δστις μόνος έγνώριζε τήν 
λυπηοάν κατάστασιν τής ψυχής τοϋ υίοϋ του, ήλ· 
πιζεν δτι ή λήθη ήθελε συνουλώσει τήν πληγήν 
τήν δποίαν έλαβε καί έδοκίμαζε συνεχώς νά ύ- 
ποχρεώση αύτδν νά νυμφευθή' άλλ’ εις μόνην 
τήν λέξιν τοϋ γάμου ό ’Ανδρέα; ήγείρετο, έ
τεινε τήν χεϊρα πρδς τδν πατέρα του καί άπε- 
μακούνετο έν σιωπή. 0 Ανδρέας ήγαπάτο εΐς τδν 
τόπον, τοϋ δποίου κατήντησεν ή πρόνοια, κα'. ή 
γενική αυτή αγάπη, τόσον δικαίως αποδιδόμενη, 
έφαίνετο ένίοτε δτι έμετρίαζεν δλίγον τήν λύ
πην του’ διότι έν τώ μέσφ τών τέκνων του, ού
τως έκάλει τους άσθενεϊς του, ευρίσκετο ευτυχής, 
άλλ’ ή ευτυχία αυτή παρήρχετο ταχέως, κα'. αί 
δριμεϊαι άπελπισίαι, αί πίκρα', λύπαι καί αί έτι 
πικρότερα·, αναμνήσεις έπολιόοκουν αύτδν άδια- 
λείπτως.

0 άδελφός του Κάρολο; άνεχώρησε, καθώς ά- 
νωτέρω εΐδομεν, είς τάς Ινδίας, διά νά έπανορθώ- 
ση τήν άφρόνως διακινδυνευθεϊσαν περιουσίαν του. 
Μετά ένδς έτους διαμονήν εΐς τδν άπόκεντρον τού
τον τόπον, εγραφεν δτι θά διαμείνη έκεϊ Sv έτος 
είσέτι, καί δτι τδ άκόλουθον έτος ήθελεν ίδει αύ
τδν, έπιστρέφων είς Διζδν ΐνα δοκιμάση τήν εύ- 
τυχίαν τοϋ νά ήναι περικυκλωμένος ύπό τε τοΰ 
πατρδς κα'. τοϋ άδελφοϋ αύτοϋ. Μετά οκτώ μή
νας ό Ανδρέας έλαβεν έτέραν έπιστολήν άναγ- 
γέλλουσαν αύτώ δτι ό άδελφός του πρδ ολίγου 
άπεοιβάσθη εΐς Μασσαλίαν, ένθα ήθελε διαμείνει 
έως δτου πωλήση επωφελώς τδ φορτίον του" κα
τόπιν δε άμέσως ήθελε λάβει τήν οδόν τοϋ Διζόν.

Μόλις μήν είχε παρέλθει δτε ό Κάρολος έγραψεν 
είς τδν ’Ανδρέαν δτι ή εις Μασσαλίαν διαμονή 
πιθανώς ήθελε παραταθή πλέον ή δσον κατ άρ- 
χάς υπέθετε, προσέθετε δέ δτι συναντήσας εΐς τδν 
κόσμον νέαν τινά, ορφανήν, σπανίου κάλλους, ά- 
ρετής, ής πανταχοϋ άνέφερον τδ παράδειγμα, 
καί άνευ καταστάσεως, καί μακρηγορών έπί τών 
ιδιοτήτων τούτων, άς ή νέα έκείνη κατεϊχεν, 
αποφασιστικοί; έζήτει τήν συγκατάθεσιν τοϋ πα
τρός του διά νά τήν νυμφευθή. ’Εν τούτοις έγρα- 
φεν έν παρενθέσει, Sv μόνον πράγμα μέ άνησυ- 
χεϊ, δέν γνωρίζω ποσώς, έάν ή δεσποινίς Βελμ,όν 
μ άγαπά’ είναι φύσεως γλυκείας, άφωσιωμένη, 
άλλ’ ή δειλία άναμφιβόλως έμπόδισεν αύτήν ν’ 

άποκριθή είς τάς ομολογίας μου' δταν τήν ήρώ- 
τησα, έάν συγκατατίθηται νά γείνη σύζυγός μου,

έψιθύρισε τραυλίζουσα δτι ήθελε προσπαθήσει νά 
μέ καταστήση εύτυχή. *.

Αΰτη ή έπιστολή έθλιψε πολύ τδν Ανδρέαν, 
διότι ήγάπα ειλικρινώς τδν άδελφόν του καί έφο- 
βήθη μήπως παρασυρθείς ύπδ πάθους έλαβε διά σύν
τροφον όλοκλήρου τής ζωή; του γυναίκα, ήτις δέν 
θά τώ έφερεν είς τδν γάμον, εΐμή καρδίαν έφθαο- 
μένην ύπδ άρχαίου έρωτος, καί μόνον έκείνην τήν 
στοργήν, ήν έχει δίκαιον ν’ άπαιτήση πάς σύζυ
γος, δστις δίδει είς τήν σύζυγόν του μετά τιμίου 
ονόματος θέσιν κατάλληλον είς τδν κόσμον. ’Εν 
τούτοις δέν τώ διέφυγεν ούδεμία σκέψις, διότι 
έγνώριζεν έκ πείρας δτι ό έρως ούδέν παραδέχε
ται, καί παοεκίνησε τδν πατέρα του νά πέμψη 
είς τδν Κάρολον τήν συγκατάθεσιν, τήν οποίαν 
μετά τόσης άνυπομονησίας έζήτει.

Μετά τινα χρόνον ό Κάρολος Δερκούρ ένυμ- 
φεύθη, καί άνήγγειλε τήν προσοχή επάνοδόν του’ 
Sv έσπέρας έφθασεν. ό 'Ανδρέας ήτο πλησίον τοΰ 
πατρός του, ή θύρα ήνοίχθη θορυβωδώς καί ό Κά
ρολος έ^ίφθη εί; τάς άγκάλας τοΰ άδελφοϋ του.

— Κα’. ή σύζυγός σου ; είπεν δ πατήρ του, 
δταν αί πρώται έκχύσεις τής εύτυχίας έπαυσαν.

— ΐδού αΰτη άπεκρίθη ό Κάρολος, δδηγών 
πρδς αύτούς νέαν καί ώραίαν γυναίκα.

0 Ανδρέας άνήγειρε τήν κεφαλήν διά νά τήν 
ϊδη καί πάραυτα οί όφθαλμοί του έσκοτίσθησαν' 
τδ πάν έμπροσθέν του έστρέφετο, ήθέλησε νά 
δμιλήση καί δέν τδ κατώρθωσεν, ήθέλησε νά ση- 
κωθρ καί ύπήρξεν άδύνατον νά κάμη Sv βήμα, 
έψιθύρισεν, άλλά πολύ σιγά, ώστε ούδείς ήδυ- 
νήθη νά τδν άκούση, αύτδ τδ όνομα δίς’ Μαρία, 
Μαρία! καί κατέπεσε λειποθυμημένος.

Η νέα γυνή εξέβαλε κραυγήν, ήν έκαστος άπέ- 
δωκεν εί; τδν τρόμον, μετά δέ ταϋτα όπλισθείσα 
μεθ’ δλη; τή; γεναιότητος, ής είχεν άνάγκην με
τά τόσον τρομεράν άναγνώρισιν, ύπεκρίθη πά
ραυτα γαλήνην, ήν δέν είχε, καί έπροθυμοποιήθη, 
καθώς πάντες πλησίον τοΰ ’Ανδρέα. II κρίσις ύ
πήρξε μακρά καί έπικίνδυνος. Τήν λειποθυμίαν 
δέ ταύτην διεδέχθη προσβολή παραφροσύνης, ή- 
τις συνίστατο είς φωνάς, δάκρυα, ύποσχέσεις, 
λυγμούς- προσεκάλε·. τήν Μαρίαν, τή ώμίλει περί 
Τουϊλλεριών δπου συνηντήθησαν, περί τής όδοϋ 
των Βερνέλ, ένθα εζησαν ύπδ τήν αύτήν στέγην, 
κατόπιν λέξεις άνευ σειράς, φράσεις άνευ έννοιας, 
δάκρυα καί συγκινητικούς αποχαιρετισμούς.

’Ηναγκάσθησαν νά τδν μεταφέρωσιν είς τήν 
κλίνην του, τήν δέ παραφοράν διεδέχθη τρομε-

ρδς πυρετός, καί ιατρός τις προσκληθεί; τήν 
νύκτα, άνήγγειλεν δτι ή ζωή του ήτο εΐς κίνδυ
νόν καί διέταξε τάς μεγαλειτέρας προφυλάξεις. 
Τω διηγήθησαν τάς λεπτομέρειας τοϋ συμβεβη- 
κότος, 8περ έπροξένησε τήν προσβολήν ταύτην, 
καί άφοϋ έσκέφθη, είπεν, δτι αί άναμνήσεις του 
έπροξένησαν τά πάντα.

Διέμεινεν ενα μήνα άσθενής καί καθ' δλον τδ 
διάστημα τοϋτο ή νέα Δερκούρ έμεινεν έπιμόνω; 
είς τδ προσκεφάλαιόν του. Τέλος ό ’Ανδρέας έ- 
πανήλθεν είς τάς φρένα; του και τήν ήμέραν έ
κείνην έλαβε τήν χεϊρα τής νύμφη; του, έθεσε» 
αύτήν έλαφρώς εΐς τά; ίδικά; του καί τη είπε 
κλαίων.

— Είναι λοιπδν αληθές ;
Η Μαρία έκλινε τό ωχρόν μέτωπον αύτής καί 

δέν άπεκρίθη ποσώς.
Ο ‘Ανδρέας έθεραπεύθη άλλά βραδέως, καί, 

παρά τά; παρακλήσεις τοϋ άδελφοϋ του, άφησε 
τήν οικίαν, διά νά ζήση έν τώ μέσω τών χωρικών 
του' ή δέ Μαρία άπδ τή; ημέρας έκείνης έπεσεν 
είς κατάστασιν τρομακτική; χαυνώσεως. Μάτην 
ό Κάρολο; ικέτευε*  αύτήν μέ δάκρυα είς τούς 
οφθαλμούς, νά τώ εϊπη τί καθίστα αύτήν τοιαύ- 
τήν, ποτέ δέν άπεφάσισε νά έξομολογηθή δ,τι 
έθεώρει ώς έγκλημα’ άφοϋ υπέφερε χωρίς νά 
κλαίη, έπεσε τέλος ασθενής, καί δ Ανδρέας άκων 
ήλθε πλησίον διά νά φροντίζη περί αύτής’ ένώ 
δ' έκάστην ήμέραν ή ασθένεια έκαμνε νέας προό
δους, ό Ανδρέας προέτρεπε τήν νύμφην του είς 
τήν υπομονήν καί έπάλαιε μετά γεναιότητος καί 
δρχστηοιότητος κατά τής άσθενείας.

Πρωίαν τινά, δτε ό Κάρολο; έξήλθεν, ό ’Αν
δρέας όρθιος έμπροσθεν τή; κλίνη; τή; Μαρίας, 
τήν έθεώρει μετ άγωνίας, άναμένων κρίσιν τινα, 
ήτις θά κατέστρεφε τήν ζωήν αύτή;’ ή Μαρία μέ 
δύναμιν, ήν μόνη ή θέλησι; ήδύνατο νά δώση, 
έσηκώθη, άνεκάθισεν έπί τή; κλίνη;, καί λαβοϋσα 
τήν χεϊρα τοϋ ’Ανδρέα,

— δλαι αί φροντίδες σου είσίν ανωφελείς, τώ 
είπεν, ή άσθένεια, τήν οποίαν ζητείτε νά θερα- 
πεύσητε είναι είς τήν καρδίαν, καί ή επιστήμη 
είναι άνίκανος νά θεραπεύση τάς πληγάς τής 
καρδίας.

ή ! Μαρία 1 σιώπα ! σιώπα ! τή άπεκρίθη δ 
Ανδρέας.

— Καί τί μέ μέλλει, έάν μέ άκούσωσιν, έξη- 
κολούθησεν ή Μαρία μετά παραφοράς' τί μέ μέλ
λει τόρα διά τήν γνώμην τών ανθρώπων, άφοϋ

ύ άποθάνω. Μάλιστα, σέ άγαπώ, έπανέλαβεν ά
μέσως, σέ άγαπώ, καί σέ ήγάπων πάντοτε, καί 
δ τελευταϊό; μου στοχασμός, άποθνησκούσης, έ- 
σεται δι’ έσέ.

’Επανέπεσεν έπί τής κλίνης της, έξησθενημένη 
έκ τής δυνάμεως, τήν δποίαν κατέβαλε, καί δέν 
έπανήνοιξε τούς οφθαλμούς εΐμή μετά τινας ώρας.

0 Κάρολο; καί δ ’Ανδρέας εκλαιον.
Αΰτη τοϊς έξέτεινε τήν χεϊρα.
Μ δλα ταϋτα μετά τινα καιρόν έπανεκτήσατο 

τήν ύγείαν, δ δέ ’λνδρέας τότε έσκέφθη νά έγκα- 
ταλείψη διά πάντοτε τόν άδελφόν του καί τήν 
Μαρίαν, διότι έννόει οτι, ένόσςο έμενε πλησίον 
τ^υν, δέν θά είχε μήτε άνάπαυσιν μήτε εύτυχίαν, 
ένεκα τής δυστυχούς γυναικός, ήν ήγάπα περισ
σότερον τή; ζωή; αύτοϋ.

Ημέραν τινά λοιπόν άνήγγειλεν εί; τόν άδελ·1 
φόν του τό σχέδιον δπερ έσχημάτισε, τό νά δια- 
τρέξη τόν κόσμον' ούτος δμως έζήτησε νά μετα- 
πείση αύτόν.

— Είναι άπόφασις άμετάκλητος, άπεκρίθη δ 
Ανδρέας-

— 'Αλλά, μήπως δέν είσαι εύτυχής πλησίον 
ήμών ; διέκοψεν δ άδελφός του.

— Μάλιστα' είμαι εύτυχής, σδελφέ, άλλά 
θέλω νά σπουδάσω τήν τέχνην μου, αί δέ Περι
ηγήσεις θέλουσι μέ διδάξει δ,τι ματαίως ζητώ 
πρό πολλοΰ καιρού.

Οΰτως δ άδελφός του έπέμενεν, δ δέ ’Ανδρέα; 
βλέπων ότι δέν ήθελε δυνηθή ν’ άναχωρήση καί 
στενοχωρούμενο; άπό τά; ερωτήσεις τοϋ άδελ
φοϋ του, καθικέτευσεν αύτόν νά μήν έρωτά περισ
σότερα.

— Αλλά, μοί κρύπτεις λοιπόν μυστήριόν τι; 
Τώ είπεν έκεΐνο;'

Ε ! λοιπόν. Μάλιστα σοί κρύπτω Sv τρομερόν, 
άδελφέ, καί τό δποϊον πρέπει νά σ’ έμπιστευθώ, 
διότι, δταν μ’ ακούσει, θά καταλάβης δτι πρέ
πει ν’ άναχωρήσω, καί σήμερον μάλλον, ή αΰριον.

— Ποιόν είναι λοιπόν αύτό τό μυστήριον ; ή- 
ρώτησεν δ Κάρολος μετά περιέργειας.

— Ιδού ! ’Αγαπώ τήν σύζυγόν σου !
0 Κάρολος Δερκούρ έμεινε στιγμήν τινα ιός 

κεραυνόπληκτος έκ τή; ομολογίας ταύτης, άλλά 
συνελθών έκ τής έκπλήξεώς του, έλαβε τήν χεϊρα 
τοϋ άδελφοϋ του καί άπεκρίθη.

— ’Αδελφέ, είναι πρόφασις.
— Σέ ορκίζομαι ένώπιον τοϋ ΘεοΟ ότι άγαπώ 

τήν σύζυγόν σου, είπεν έπισήμω; δ ’Ανδρέας, καί
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θέλει; άκόμη νά διαμένω μεταξύ αύτής καί σοΰ; 
θέλεις νά μένω ; Είπε καί σέ υπακούω τυφλώς.

— Πρέπει ν αναχώρησης.
Τήν επαύριον 5 ’Ανδρέας άνεχώρησεν, ή δέ Ma

fia δέν άπηΰθυνεν αύτώ ούδεμίαν μομφήν, δέν 
έγκατελείφθη είς ούδέν παράπονου, διότι Ενόησε 
πάν δ,τι είχε μέγα καί υψηλόν ή γενναώτης τοϋ 
Λνδρέζ, καί ήθελε νά φανή καί αυτή επίσης με
γάλη καί γενναία δσον αυτός.

0 ’Ανδρέας διέμεινε δύο έτη χωρίς ν άναγ- 
γείλχι αύτοϊ; τι περί αύτοϋ·

Η Μαρία άπέθανε περί τό τέλος τοΰ^χρόνου 
τούτου, αφού έξωμολογήθη τά πάντα είς τόν σύ
ζυγον αύτής, δστις έζήτησε συγχώρησιν διότι τ^ν 
ήγάπησεν δτε δέ τήν ήσπάσθη διά τελευταίαν 
φοράν, καί άπέσυρε τά χείλη του έκ τού ωχρού 
μετώπου τής γυναικδς του, αύτη ήτο νεκρά.

Περί τό μέσον τού τρίτου έτους έλαβεν ε
πιστολήν τινα παρά τού άδελφού του χρονολο- 
γουμένην έξ Αθηνών.

« ’Αδελφέ, έγραφεν ό ’Ανδρέας, μετά τινας 
" μήνας Οά είμαι πλησίον σου, διότι ό ολέθριος 
» έρως, δ τήν νεότητά μου καταστοέψας, άπέπτη 
» τέλος έκ τή; καρδίας μου" ούδέποτε πλέον θ 
® αγαπήσω’ έτερο; δμως έρως έτέθη άντί τοϋ 
» πρό; τήν Μαρίαν, ό τής σπουδής, ό τής έπιστή- 
» μης, δ τής φιλανθρωπίας, ό τής δόξτ.ς. Δίνα- 

.» μαι, χωρίς νά ταράξω τήν οικιακήν άνάπαυσίν 
» σου, νά έλθω νά καθήσω πλησίον τής Εστία; 
" σου, καί ν’άναπαυθώ έκ τών κόπων μου πλησίον 
» σού καί τής συζύγου σου’ έκ τοϋ καταναλίσκον- 
« τός με πυράς ούδέ ίχνος έμεινεν είς την καρδίαν 
» μου, ούδ’ ή τέφρα αύτή’ δεϊξον τήν έπιστολήν 
» ταύτην εις τήν Μαρίαν, έντός έλίγου θά είμαι 
” πλησίον σου. »

Καί έτήρησε τήν πρός τόν Κάρολον ΰπόσχε- 
«ίν του, διότι, μόλις εϊχον παρέλθει τρεϊ; μήνες, 
οτε Sv εσπέρας ήλθε καί έκρουσε τήν θύραν, καί 
άμφότεροι έ^ρίφθησαν είς τά; άγκάλας άλλήλων

— Καί ή Μαρία, είπε τέλος ό Ανδρέας, πού 
Γ /είναι;

0 Κάρολος ώδήγησεν αυτόν είς τό κοιμητή- 
ριον τού Διζόν καί δεικνύων αύτώ μεμονωμένον 
τινά τάφον, περικυκλούμενον έξ ιτεών,

— ’ΐδού αύτή! άπεκρίθη.
— Νεκρά! έψιθύρισεν ό Ανδρέας' ή ταλαίπω

ρος ήγάπα περισσότερον Εμού !. .
ό Ανδρέας καί Κάρολος Δερκούρ έκατοίκη- 

σαν άκόμη Εν έτος τό τελευταίου είς Διζόν’ περί

τό τέλος δέ τού έτους τούτου άνέλαβον άμφότε- 
ροι τήν πεοιήγησιν τών Μεγάλων ’ίνδιών.

— ’Απέθανον ; Ϋπάρχουσι πάντοτε ; —Τό 
αγνοώ.

’λθήνησι. ΘΑΛΗΣ.

II ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΙΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΧ ('.)

Βασιλεία τοΰ Λαυίά- — "ΑΑωσις τής Τρα- 
πεζοΰττος ύπό Μωάμεθ τον Β'.

(IIS8-U6I).
Δύναται τις νά ήνε άρπαξ ευτυχής χωρίς νά 

κέκτηται μεγάλην εύφυΐαν ή έξοχον γενναιότητα 
παρομοίως καί ό Δαυίδ δστις βοηθούμενος ύπό τή; 
ισχυρά; οικογένειας τών Καβασιτών, έξουσιαζούσης 
τού δουκάτου τοϋ Μεσοχαλδίου, προπαρεσκεύασεν 
έν σιωπή τό πολιτικόν του τόλμημα, τό έκτελεσθέν 
έν τώ μέσο» τής αδιαφορίας τοϋ λαοϋ’ ειχεν δλα τά 
έλαττώματα τά συντελοϋντα είς τήν απώλειαν ενός 
κράτους. Μάταιος, θηλυμανής, ανίκανος, ε^ρίφθη 
τυφλώς είς τήν δδόν ήν ήθελε βαδίσει άδελφός 
μάλλον αυτού Ενεργητικός' απασα ή προσοχή 
καί άπασα ή φροντί; του, έπρεπε νά καταβληθή 
δπως προπαρασκευασθή είς τόν κατά τοϋ Σουλ
τάνου τών Τούρκων πόλεμον, καί πρός τούτο 
έδύνατο νά ώφεληθή έκ τού διετούς χρόνου, δστις 
παρήλθε μέχρι τή; ένάρξεως τών Εχθροπραξιών, 
διότι δ Μωάμεθ ήθελε πρότερον δριστικώς νά κα- 
νονίση τάς πρός τούς δεσπότας τοΰ Μωρέως υπο
θέσεις ταυ. Τά πάντα προεδείκνυον είς τόν Δαυίδ 
δτι ή πρωτεύουσά του πιθανόν νά πολιορκηθή 
υπό τοϋ Μωάμεθ Β’, ώ; είχε προηγουμένως πο· 
λιορκηθή ύπό έχθρώ ν πολύ αύτοϋ ασθενέστερων’ 
καί δμως εκείνος ουδέ τάς πρός άποφυγήν τοΰ 
κινδύνου τούτου προετοιμασίας έκαμεν. Είς μό
νος πύργο; προσετέθη εί; τάς δχυρώσει; τάς ο
ποίας ό ’Ιωάννης δ’ κατεσκεύασεν έπί τοϋ κα-
τάντου; τής άκροπόλεως, καί τά λείψανα τοϋ α
γίου Εύγενίου έθεωοήθησαν ύπό τοϋ Δαυίδ ώ; τά 
ύπέρ πάν άλλο δονάμενα νά άποσοβήσωσι τούς
Τούρκους.

ό αύτοκράτωρ Ιωάννης Δ*  εϊχεν άποθάνει πριν 
δυνηθή νά τελέση τόν γάμον τής θυγατρός του, 
τής ωραίας Αικατερίνης μετά τού Ούζούν Χασάν. 
Πρώτη λοιπόν πράξις τοϋ Δαυίδ, άναβάντος έπί 
τόν θρόνον, ητο νά στείλη τήν έπέραστον ήγε-

(I) Συνέχεια άπό φύλλα?. 83. 

μονόπαιδα πρός τόν μνηστήρά της μετά πάσης 
παρατάξεως. Εκείνη λαβοΰσα Εντός δλίγου μεγίς-η* 
έπι^οήν έπί τού συζύγου καί κυρίου της, έδειξε 
περισσοτέραν νοημοσύνην καί έπιτηδειότητα παρά 
πάν άλλο μέλος τή; οικογένειας της. Νέαι συν- 
θήκαι συμμαχίας ύπεγράφησαν μ;τά Ισμαήλ τού 
έμίρου τής Σινώπης καί τών χριστιανών ηγεμό
νων τής Γεωργίας, ίμιρετίας, Μιγγρελίας καί Κι
λικίας Αρμενίας.

ό Δαυίδ προσεπάθησε νά άναζωπυρήση μετα
ξύ τών λαών τής Ανατολής τον ζήλον τών σταυ 
ροφοριών’ άλλ’ αί πρός τόν πάπαν ΠΕον Β'. (Αι
νείαν Σύλβιον) καί πρός Φίλιππον τόν Καλόν, 
δούκα τή; Βουργουνδίας άπευθυνθεΐσαι έπιστολαί 
του 'ίνα τούς πείση νά κάμωσιν αντιπερισπασμόν 
τινα ύπέρ αύτοϋ προς τό μέρος τής Ουγγαρίας, 
ήσαν πλ.ήρεις τοσούτων εμφάσεων καί τοιούτων 
υπερβολών, ώστε ό Πιο; Β’, καίτοι διατεθειμένος 
νά πράξη πάν δ,τι άπ αύτού έξήρτητο κατά τών 
Τούρκων, δέν έδυνήθη νά δώση είς αύτόν τήν 
έλαχίστην Εμπιστοσύνην. Μετά τήν άλωσιν τής 
Τραπεζοΰντος, ό ιεράρχης ούτος έγραψε πρός τόν 
Μωάμεθ Β , παρακαλών αύτόν νά προσφερθή ε
πιεικώς πρός τούς είς τήν Εξουσίαν του περιελ- 
Οόντας χριστιανούς, δέησις ήτις δέν ύπήρξε κατά 
πάσαν πιθανότητα λίαν αποτελεσματική, διότι ή 
Μακαριότη; του ώφελήθη τή; περιστάσεω; ϊνα 
προτείνη είς τόν Σουλτάναν νά έγκολπωθή τόν 
χριστιανισμόν, ό Φίλιππο; τής Βουργουνδίας δέν 
ηΰχαριστήθη περισσότερον τοϋ πάπα έκ τή; επι
στολής τοϋ Δαυίδ, ό αύτοκράτωρ τής Τραπε
ζοΰντος προσεφέρετο νά άναγνωρίση τάς ύπηρε- 
σίας του, δμολογών αύτόν αύτοκράτορα τής Ιε
ρουσαλήμ, έν άλ.λαις λέξεσι μετεχειρίζετο τόν 
Φίλιππον ώς παιδίον. Αλλως τε προσβολή κατά 
τοΰ τούρκου Σουλτάνου παρά τάς δχθας τοΰ Δου- 
νάβεως κατ’αϊτησιν τοΰ Γραικού αύτακράτορος τής 
Τραπεζοΰντος δέν ήτον ή οδός ή άγουσα προς κα- 
τάκτησιν τού βασιλείου τής Ιερουσαλήμ, ήτις τότε 
άνήκεν είς τούς Μαμαλούκους τής Αίγύπτου.

Αί έπικουρίαι άς ή αυτοκρατορία τής Τραπε
ζοΰντος ελαβε παρά τών καθολικών, περιωρίσθη- 

σαν είς τήν άποστολήν ενός μοναχού Μινορίτου, 
δστις εντολήν εϊχε παρά τού πάπα νά ύπάγη νά 
*ηρύξη τόν πόλεμον κατά τού όθωμανοϋ Σουλ
τάνου παρά τοϊς χριστιανοί; τής ’Ασίας, ό μο
ναχός ούτος διήλθε διά Τραπεζοΰντος όπως, με- 
ταβή είς ίβηρίαν, Γεωργίαν, Διαρβεκίρ, Κιλικίαν 
Χ*’· Καραμανίαν. Κατά τήν έν Εύρώπη Επιστρο

φήν του, μετά τών Επιστολών τοϋ αύτοκράτορος 
τής Τραπεζοΰντος καί τών ηγεμόνων τής Ιβηρίας 
καί τής Γεωργίας, έφερεν όμοΰ καί άπεσταλμέ- 
νους τών ηγεμόνων τούτων, καθώς καί πρέσβεις 
τοΰ Ούζούν Χασάν, πεμπομένους πρός τόν δούκα 
τής Βουργουνδίας. ’Αλλ’ ή Τραπεζοΰς έκυριεύθη 
ύπό τών Τούρκων πριν ό Πϊος Β' συγκέντρωση 
μέτρα τινά πρός ύπεράσπισίν της. Εν τούτοις ό 
ζήλος του ύπέρ ίερού πολέμου ήτο ειλικρινής, καί 
άπεβίωσε τώ 1 464 έν ’λγκώνι, ένθα εϊχε μεταβή 
δπως Επισπεύση τήν κατά τών Τούρκων εκστρα
τείαν.

Τό μόνον άποτέλεσμα τοΰ συνασπισμού τών 
χριστιανών κατά τής Οθωμανικής δυνάμεως ύ
πήρξε τό νά καταδειχθώσιν είς τόν Μωάμεθ Β' 
οί έχθροί καθ’ ών ούτος ώφειλε νά στρέψη τά 
δπλα καί νά κάμη χοήσιν τή; διπλωματίας του. 
Τό μόνον μέλος τοΰ συνασπισμού δπερ ένέπνεε φό
βον τινα ήτο ό Ούζούν Χασάν. ’Εν αρχή ό ήγε- 
μών ούτος δέν έφάνη τοσοϋτον ενδιάθετος νά 
δειχθή πολ.έμιος πρός τούς Τουρκομάνους, άλλά 
παρεσύρθη ύπό τή; γυναικό; του νά λάβη τό μέ
ρος τών χριστιανών κατ’ αύτών. Τώ 1 459 έστει
λε πρεσβείαν νά ζητήση άπό τόν Μωάμεθ Β’. 
δπως άπαλλάξη τόν Δαυίδ τοΰ Ετησίου φόρου 
τρισχιλίων χρυσών νομισμάτων, τά όποια τώ εϊ
χεν επιβάλει, καί νά ύπομνήση επίσης είς τόν 
Σουλτάνον χρέος τι δπερ ή 6θο)μανική Πύλη έ- 
χρεώστει πρός αύτόν. ό Σουλτάνος Μωάμεθ έκρινε 
καλόν νά Εξαγοράση τήν συμμαχίαν τού Καρα- 
γιουλούκ, πάπου τοΰ Ούζούν Χασάν άντί Ετη
σίου φόρου χιλίων ταπήτων προσευχής (σιτζαν- 
τέδων) καί χιλίων χαλινών ίππων, άλ,λά παρήλ- 
Θον πλ.έον τών εξήκοντα Ετών άφ δτου δ φόρος 
ούτος δέν εϊχε πληρωθή καί δ Σουλτάνος είδεν 
εύλόγως έν τή αιτήσει ταύτη προσβολήν μεγί- 
στην. Ιίκουσεν έν τούτοις μεθ ύπομονής μέχρι 
τέλους τούς άπεσταλμένους τού Ούζούν-Χασάν 
καί τοϊς άπεκρίθη “ Υπάγετε έν ειρήνη, καί δταν 
έντός μικρού μεταβώ εί; Μεσοποταμίαν, τότε 
θέλω κανονίσει δλους τούς λογαριασμού; μου. »

Αμα ό Μωάμεθ χαθυπέταζε τούς Γραικούς τού 
Μωρέως, άπεφάσισε νά τελείωση καί μέ τού; 
Γραικού; τής ’Ασία; τήν διαφοράν του, καϊ ϊν« 
θέση τάς Εν Εύρώπη· κτήσεις του είς άσφάλειαν 
κατά πάσης ταραχής διαρκούσης τή; Εν’Ασία εκ
στρατείας του, υπέγραψε κατά ’Ιούνιον τού I 464 
ειρήνην μετά τοϋ άνδρείου εχθρού του Σκενδέρ- 
βεη, ήγεμόνος τής Αλβανίας. Στόλος Εκατόν πεν-

36



582 ΧΡΤΣΑΑΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΛΑΤΣ 283

προύτίμησε τής δυνάμεως τδν δόλον. Εστειλε νά 
βεβαιώσω τδν ’Ισμαήλ δτι ό Οθωμανικός στρα
τός δέν είχεν άλλο σχέδιον, είμή νά φέρη είς τούς 
άπιστους τίς Τραπεζοϋντος τά ανεξήγητα άγαθά 
τή; αληθούς θρησκείας, και δτι ούδέν έπρεπε νά 
φοβήται δι’ έαυτόν. 0 έμίρης τής Σινώπης, θέ
λων νά έγκολπωθή τήν ειρήνην είς τήν προσέγγι
σήν τοϋ κινδύνου, ή ίσως αίσχυνόμενος νά δειχθή 
έχθρδς τών διά τδ Κοράνιον «οπλισμένων Μου
σουλμάνων, άφησε νά άπατηθή άπδ τάς υποσχέ
σεις τοϋ Σουλτάου, καϊ ήμέλησε νά καταρτίση 
είς κατάστασιν άμύνης τήν πόλιν.

Αμα δ Μωάμεθ κατέλαβε τήν Αμαστριν καί 
συνωμολόγησε συνθήκην μετά τοΰ Σκενδέρβεη. 
εσπευσε νά τεθή έπί κεφαλής τοϋ στρατοϋ, δστις 
είχε φθάσει είς Αγκυραν, ό υίδς τοϋ Ισμαήλ 
ήλθε νά τδν εύρή έν τώ στατοπέδω του και τώ 
προσφέρω πλούσια δώρα έκ μέρους τοϋ πατρό; 
του. Η θέσις τοϋ όθωμανικοϋ στρατοϋ δέν έ- 
πέτρεπε τότε εις τδν έμίρην τής Σινώπης καμμίαν 
ελπίδα όπως τύχη τής συνδρομής τών Τουρκο
μάνων καί δ Οθωμανικός στόλος ήτο σχεδόν α
πέναντι τοΰ λιμένος. ό Σουλτάνος, χωρίς νά πα- 
ραιτήση δλοσχερώς τδ προσωπεϊον τής Αγαθότη- 
τος, ήλλαξε τόνον, έδωκεν είς τδν έμίρην τήν 
συμβουλήν ή μάλλον τήν διαταγήν νά τώ παρα- 
δώση τήν Σινώπην, διότι αύτδς μόνον έδύνατο 
νά υπεράσπιση τήν τοσοΰτον σπουδαίαν θέσιν ταύ
την διά τήν λατρείαν τοϋ θεοϋ, καϊ τώ προσέ- 
φερεν είς άντάλλαγμα ίσην χώραν κειμένην έν 
Εύρώπη. ό Ισμαήλ στερούμενος ένεογείας καϊ 
πατριωτισμού, έδέ'ατο τήν προσφοράν καΐ έλαβε 
τήν διοίκησιν τής Φιλιππουπόλεως ώς Αποζημίωσιν 
τής κληρονομικής ηγεμονίας του τής Σινώπης, 
ύ Μουάμεθ ένόμισεν δτι έκαμε λαμπράν άγο
ράν, δ δέ Ισμαήλ κατείχε θησαυρόν έκ τών 
πλουσιωτέρων καΐ πρόσοδον διακοσίων χιλιάδων 
χρυσών δουκάτων. όταν δ Σουλτάνος έλαβε κα
τοχήν τών κτήσεών του, έξήγαγε κατά παν έτος 
πεν-ήκοντα χιλιάδας στατήρων έκ μόνων τών 
πλουσίων μεταλλείων των. Οί προμαχώνες τοϋ 
ίσθμοϋ, οστις συνδέει τήν Σινώπην μετά τής ή
πειρον και τά οχυρώματα, τά όποϊα προεφύλατ- 
τον τους δύο λεμένας της είχον τετρακόσια τη
λεβόλα. Η φρουρά' ήρίΟμει δισχιλίοις; πελταστάς 
καϊ δεκακισχιλίους στρατιώτας «οπλισμένους μέ 
λόγχας, τόξα, σπάθας καΐ ρόπαλα, πολυάριθμοι 
δέ γαλέοαι πολεμικαΐ και μεγάλα πλοία ήγκυρο- 
βόλουν είς τούς λιμένας της. Εν τών πλοίων τομ-

τήκοντα γαλεοών έξωπλίσθη έν τώ λιμένι τής 
Κωνσταντινουπόλεως κατά τδν χειμώνα, καΐ ι
σχυρός στρατός συνηθροίσθη έν Προύσση κατά 
τό έαρ. Κατά τδν αυτόν χρόνον δ Μωάμεθ αφή- 
ρεσεν άπδ τούς Γενουηνσίους τήν Αμαστριν, ήτι; 
καί τοι έχουσα τδ ισχυρότερου κατά τά παράλια 
τής Μικρά; ’Ασίας φρούριον, παρεδόθη άμα δ 
Σουλτάνος έφάνη πρδ τών τειχών της, και δμως ή 
δημοκρατία τής Γ-νούης δέν έτόλμησε και μετά 
τήν προσβολήν ταύτην νά κηρύξη τδν πόλεμον 
πρδς τούς όθωμανούς, διότι προύτίμα νά θυσιά
σω πάσας τάς έν ’Ανατολή κτήσεις της μάλλον 
ή νά απολέση τό έν τώ Εύξείνιρ έμπόριόν της.

At προπαρασκευαΐ τοϋ Μωάμεθ ήσαν άπειροι, 
και αυτό’· οί υπουργοί του ήγνόουν τδν ειδικόν 
σκοπόν αύτών. θ', κάτοικοι τής Σινώπης, τή; 
Τοαπεζοϋντος κα1. τής Θεοδοσίας διετέλουν έπί
σης εις μέγιστον τρόμον, άλλ’ αί κυβερνήσεις των 
ήσαν τοσοΰτον πεπεισμένα·. δτ·. ή καταιγΐς έμελ
λε νά συντριφθή κατά τών Τουρκομάνων, ώστε 
ήαέλησαν νά λάβωσι τά προχειρότερα μέτρα έν 
περιπτώσει πολιορκίας. Διηγούνται οτι πριν δ 
Οθωμανικός στρατός έκκινήση, τοΰ καδή τής 
Προύσσης έρωτήσαντος τδν νέον Σουλτάνον έπΐ 
τίνα εχθρόν κατευθύνετο, έκεϊνος τώ άπεκρίθη. 
« Αν μία θρϊζ τοΰ πώγωνός μου έγνώριζε τδ μυ
στικόν μου, ήθελον τήν άποσπάσει καΐ ρίψει είς 
τδ πυρ. » 11 δύναμις τοϋ Μωάμεθ Β ήτο με
γίστη, οί στρατιωτικοί καΐ ναυτικοί του πόροι 
ανεξάντλητοι, ή πεποίθησις εις έαυτόν μεγίστη, 
καϊ έν τούτο·.; δέν άπέφυγε νά λάβη έκτακτόν 
τι μέτρον δπως έξασφαλίση τήν έπιτυχίαν τοϋ 
σκοποϋ του, καϊ πρδς τούτο έδιδάχθη άπο τούς 
Φαναριώτα;, δτι ούδέν ψεύδος υπάρχει άτιμον, 
άν έπρόκειπο περί έπεκτάσεως γής, ούδεμία σκλη- 
ρότης ήτο επίμεμπτος, άν έξετελεϊτο κατά τών 
χριστιανών ή τών έχθρών τοϋ οίκου τού όσμάν.

Εν πρώτοις έσκέφθη ν’ άποσπάση τδν Ισμαήλ, 
έμίρην τής Σινώπης, άπδ τήν συμμαχίαν του μετά 
τοϋ αύτοκράτορος τή; Τραπεζούντο;. Η Σινώπη 
ήτο είς κατάστασιν νά ύπος-ή μακράν πολιορκίαν, 
καϊ δ λιμήν της ήτο δ καλλίτερος τή; μεσημ
βρινή; ακτής τοϋ Εύζείνου.1 II κατοχή τής Σινώ
πη; ήτο λοιπόν αναγκαία διά τήν ασφάλειαν τής 
αριστερά; πτέρυγας τοϋ Οθωμανικού στρατού· 
Ησαν εκτεθειμένοι νά δαπανήσο>σιν δλον τδ έαρ 
είς πολιορκίαν αύτής, καϊ οί Τουρκομάνοι δι’ ε
πιδρομής τίνος είς τδ κέντρου τής Μικοάς ’Ασία; 
έδύναντο νά λόσωσι τήν πολιορκίαν, ό Μωάμεθ

των ήτο έννεακοσίων τόνων, καϊ εις τάς άνατο- 
λικάς θαλάσσας δέν ύπήρχε πλοϊον μεγαλείτερον" 
άλλ’ ή χαυνότης τοϋ ’ΐσμαήλ έματαίωσεν δλα 
αύτά τά πλεονεκτήματα, καϊ δ Μωάμεθ Β κα
τέστη κύριος τής Σινώπης, άνευ τής ελάχιστης 
Αντιστάσεως.

0 Σουλτάνος έβάδισε ταχέως» πρδς άνατολά; 
διά τής δδοϋ τής ’Αμασείας καϊ τοΰ Σιβάς. Οι 
Τουρκομάνοι οΐτινες ήθέλησαν νά τδν άναχαιτί- 
σωσι κατεκόπησαν άπδ τού; γενιτζάρους. ό Ού- 
ζούν Χασάν, δστις κατέλαβε τά στενά τοϋ Κα- 
μάκ, είδεν δτι ούδέν δύναται νά έλπίζη είς έκ τοϋ 
συστάδην μάχην μετά τοϋ Οθωμανικού στρα
τού, δστις καϊ κατά τδν αριθμόν καϊ κατά τήν 
πολεμικήν τέχνην ήτο άνώτερος τού ίδικοϋ του’ ό 
τόπος δέν ήτο κατάλληλος εϊς χρήσιν ιππικού άπδ 
τδ όποϊον έδύνατο νά έλπίση ώφελειαν. Ενοησε 
τήν άνάγκην τοϋ νά ζητήσω τήν ειρήνην καϊ έ
πεμψε τήν μητέρα του νά διαπραγματευθή μετά 
τοϋ Σουλτάνου, ό Μωάμεθ εκρινεν δτι ήτο ασύμ
φορου δι’ αύτδν νά άναδεχθή πολέμιον χρόνων 
είς τά δρη τής ’Αρμενίας ή είς τάς έκεϊθεν τοΰ 
Εύφράτου πεδιάδας, αίτινες έδύναντο νά χρη- 
σιμεύσωσιν ώς καταφύγια εις τού; Τουρκομάνου; 
καϊ άπδ τάς όποία; έκεϊνοι έδύναντο νά έπαναο- 
χίσωσι τάς εχθροπραξίας, άμα δ ’Οθωμανικός 
στρατός ήθελε χωρισθή είς τάς διαφόρους φρου
ράς του. ’Απέφυγε λοιπόν νά απόρριψη τάς προ
τάσεις τής μητρός τού Χασάν καϊ ή συνθήκη 
τής ειρήνης δέν έβράδυνε νά υπογραφή’ πρώτι
στος δ’δρος τής συνθήκης ταύτης ήτο νά αφή · 
σωσιν οί Τουρκομάνοι τούς χριστιανούς τής Τρα
πεζοϋντος εις τήν τύχην των. Τοιουτοτρόπως 
έληξεν ή μετά τών Μουσουλμάνων συμμαχία, ήν 
’Ιωάννη; ό Δ*  έθεώρει ώ; αριστούργημα διπλω
ματίας, καϊ έπΐ τής όποιας ήλπιζεν οτι θέλει κα
ταστρέψει τήν ’Οθωμανικήν δύναμίν διά νά έπαυ- 
ςήση τήν Ελληνικήν αύτοκρατορίαν τής Τραπε
ζοϋντος.

0 Δαυίδ εϊχε λοιπόν άποληφθή είς τάς ιδίας 
του δυνάμεις δπως ύποστή τήν προσβολήν τοϋ 
εχθρού του’ ταύτην προσδοκών τώ 1 459, έστρα- 
τολόγησεν είκοσι χιλιάδας στρατιωτών καΐ έζώ- 
πλισε τριάκοντα γαλέρας. Οί ορεινοί τής Γεωρ
γίας τώ εϊχον προσφέρει άξιολόγους στρατιώτας, 
επιδέξιοι δέ ναΰται τώ προσεφέρθησαν οί Φράγ- 
κοι καϊ ίταλοϊ τυχοδιώκται τοϋ Εύζείνου, άλλ’ 
ή καταιγΐς έφάνη δτι έμακρύνθη καϊ δ Δαυίδ 
«λησμόνησε τδν κίνδυνον.

Ενώ ό Μωάμεθ έβάδιζε κατά τών Τουρκομάνων, 
δ στόλος του εϊχε παραιτήσει τήν Σινώπην διά νά 
ύπάγρ νά πολιορκήσω τήν Τραπέζοΰντα καϊ δια- 
κόψνι τάς μετά τή; Θεοδοσίας καϊ τής Γεωρ
γίας συγκοινωνίας, ό έπΐ τού όθωμανικοϋ στό
λου στρατός εκαμεν άπόβασιν, έπυρπόλησε τά 
προάστεια καϊ ήπείλησε τά οχυρώματα. Π πόλις 
στενώς περιεκλείσθη έπΐ τριάκοντα δύο ήμέρας, 
χωρίς ή πολιορκία νά κάμη μεγάλα; προόδους- 
εμαθον όμως μετ ού πολύ ότι οί Τουρκομάνοι 
κατετροπώθησαν και δτι ό Ούζούν Χασάν παρή- 
τει τούς χριστιανού; συμμάχους του διά νά συ
νομολογήσω χωριστήν συνθήκην. Τούτου γνω- 
σθέντος, ό Δαυίδ άπώλεσε πλέον πάσαν ελπίδα 
οπω; προστατεύση τδ κράτος του καϊ δέν διε- 
νοήθη είμή πώ; νά σώσω τούς θησαυρούς του καί 
τήν ζωήν του. Τδ παράδειγμα Κωνσταντίνου τοΰ 
τελευταίου αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπό
λεως, δστις θυσιαζόμενος ένδόξως έν τώ πολέμφ, 
ήγειρε μνημεϊον αιώνιον είς τήν καρδίαν δλων 
τών Γραικών, τδ ηρωικόν τοΰτο παράδειγμα δέν 
εύρε μιμητήν τδν τελευταϊόν κληρονόμον τήςέκ- 
πεφαυλισμένης γεννεάς τοϋ Μεγάλου Κομνηνοϋ.

0 Μωάμεθ Β’, δέν έδίστασε νά περάση τόν 
στρατόν του διά τής σειράς τών όρέων, ήτις πε- 
ρικυκλοϊ τήν Τραπέζοΰντα μέ διπλοΰν φυσικόν 
φραγμόν. Η έμπροσθοφυλακή τοι, όδηγουμένη 
ύπδ τοϋ Μαχμούτ πασά κατέσχε τήν Σκυλολί- 
μνην καϊ έπρότεινεν εί; τδν Δαυίδ νά παραδοθ?. 
0 χαύνος αύτοκράτωρ άπεκρίθη δτι ήτο έτοιμο; 
νά διαπραγματευθή περί παραδόσεως- Απεσταλ
μένοι λοιπόν έπέμφθησαν είς τδν Σουλτάνον, καϊ 
δ Μωάμεθ Β' ύπηγόρευσε τούς δρους, καθ’ ου; 
συγκατετίθετο νά δεχθή τήν υποταγήν τού Δαυίδ. 
Απήτει νά τφ παραδώσ·η άμέσως τδ φρούριον καϊ 
τήν άκοόπολιν τής Τραπεζοϋντος, προσφέρων πρδς 
άποζημίωσιν είς τδν Αύτοκράτορα τιμάριον έν 
Εύρώπω δμ-οιον έκείνου, δπερ εϊχε δοθή είς τδν 
Δημήτριον Παλαιολόγον, τδν έκθρονισθέντα δε
σπότην τοϋ Μιλιθρκ- δπω; έπιταχύντ, τήν άπό- 
φασιν τού δειλού αύτοκράτορος, δ Μωάμεθ προ- 
σέθηκεν δτι άν αί προτάσεις του δέν έγίνοντο δε*  
κταϊ, ήθελε διατάξει έφοδον καϊ περάσει τού; 
κατοίκους τής Τραπεζοϋντος έν στόματι μαχαί- 
ρας. 0 Δαυίδ χωρίς νά φροντίζω τύχης
τών υπηκόων του, προσεπάθει νά λάβω εχέγγυα 
Ασφαλέστερα διά τά προσωπικά του συμφέροντα, 
καϊ δταν εϊδεν δτι τούτο εϊνε αδύνατον, ένέδω- 
κεν είς πάντα, έγκατέλειψε τδν λαόν του χωρίς
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ούδέν νά προσπαθηση ύπέρ αύτοϋ, καί έπεβιβάσθη 
μετά τής οίκαγενείπς καί των θησαυρών του ΐίς 
μίαν τουρκικήν γαλέραν διά νά μεταβή είς τό έν 
Ευρώπη τιμάριόν του. Μόνο; ό Πάπας ΠΙος Β' 
προσεπάθησε νά κάμη υπέρ των Γραικών δ,τι 
ό αύτοκράτωρ τής Τφαπεζαϋντος κα’. οί δέσπο
τα?. τοΰ Μωρέως δέν έκραξαν.

Η Κεράσου; ήτις ώφειλε νά προστατεύση μίαν 
αύτοκρατορικήν φρουράν καί τδ ΜεσοχάλδιΟν, 
φρούριον τών Καβασιτών, παρεδόθησαν εί; πρώ
την διαταγήν. Οί κάτοτκοι τών ίρέων παρε- 
δόθησαν είς τδν Σουλτάναν, χωρίς νά άντιτά- 
ξωσι την έλαχίστην αντίστασή . ‘θ λαδς εΰ- 
ρισκε τήν διοίκησιν τών όθώμ'αάδά ήττον &α· 
πακτικήν τήςτών Γραικών αύτοκρατόρων, καί ή 
τυραννία τών εύγενών εμπόδιζε τους χωρικούς νά 
προσκολλώνται είς τούς ήμιανεξαρτήτους ηγε
μόνας τών διαφόρων επαρχιών τοΰ κράτους' απέ
ναντι τούτων ό λαδς τής Τραπεζοΰντος έμεμψι- 
μ.οίρει πικρώς κατά τής χαυνότητος τοΰ αύτο- 
κράτορό; του, καί η πόλις δέν ήθελε περισσότερον 
υποφέρει έάν έξ εφόδου έκυριεύετο.

Είν’ εκτός αμφιβολίας οτι άν η Τραπεζοΰς ύπε 
ρησπίζετο ύπδ άνδρδ; γενναίου, οιος ό ήγεμών 
τής ’Αλβανίας Σκενδέρβεης, ό Μωάμεθ ήθελεν ά- 
ναγκασθή νά λύση την πολιορκίαν διά νά τήν 
άναβάλη είς τδ προσεχές, ή άν έπέμενε, προκε- 
χωρημένη; οΰσης τής ώρας τοϋ· έτους, είς τήν 
έπιχείρησίν του, ήδύνατο νά ύποστή ήτταν τινά, 
ώς έκείνην τήν οποίαν ύπέστη άλλοτε πρδς τοΰ 
Βελιγραδιού. Ολίγα; εβδομάδας μετέπειτα ό 0 
θωμανικδς στόλος ύπεχρεοΰτο νά εγκατάλειψη 
τδν ανοικτόν όρμον τής Τραπεζοΰντος, καί ό χει- 
μών καθίστα ανέφικτου τήν προμήθειαν ζωοτρο
φιών είς τον στρατόν διά θαλάσσης, ένώ άν ήθελε 
νά πορίζεται τοιαΰτα; άπδ τών δρέων, ήθελε 
προκαλέσει τήν έχθραν τών ορεινών καί διακό- 
ψει πάσαν συγκοινωνίαν διά ξηρής, ό Σουλτάνος 
έβλεπε καί ένόει δλας αύτάς τάς δυσκολίας, ώ
στε άν ό Δαυίδ άπορρίπτων τήν περί παραδόσεως 
πρότασίν του, ήθελεν άρκεσθή νά τώ πλησώση 
έτησίως φόρον τινα, κατά πάσαν πιθανότητα ό 
Μωάμεθ ήθελεν ένδωσει. Πρέπει λοιπόν νά έκ- 
πλαγώμεν διότι οί Γραικοί κατηγοροΰσιν έπί προ
δοσία τδν πρωτοβεστιάριον Γεώργιον, όστις έξά- 
δελφος ών τοΰ Μαχμούτ πασά, διοκητοϋ τής 
πρώτης μοίρας τοΰ Οθωμανικού στρατού, έξελέ- 
χθη όπως διαπραγματευτή τήν. παράδοσιν.

ό Μωάμεθ Β' διήλθέ τδν χειμώνα είς Τραπε- 

ζοΰντα. II εσωτερική διοίκησις τής σπουδαίας ταύ
της κατακτησεως, ήτις έσχημάτιζε σταθμόν προ- 
κεχωρημένον έν τώ μέσω λαών άκόμή εχθρικών, 
άπήτει σπουδαία·? μέριμναν πρδς ματαίωσιν πό
σης έκ μέρους τών χριστιανών έπαναστάσεως. ό 
Μωάμεθ δέν άνησύχει άν η πολιτική του ήτο α
πάνθρωπος, ήρκει μόνον νά ηνε συντελεστική. Δέν 
έπέτρεψεν εΐμή είς τδ ' τρίτον τών κατοίκων 
Χριστιανών, κάί μάλιστα είς τδ τρίτον τών κα
τωτέρου τάξεων, νά μείνωσιν είς Τραπεζοϋντα, 
καί τώ προσδιώρισεν ώς τόπον διαμονή; τδ 
προάστειον τοΰ Αγίου Φιλίππου έκέϊθίν τοΰ ιππο
δρομίου, οί δέ πλούσιοι Γραικοί, οί Κάβασϊται καί 
έν γένει η αριστοκρατία διετάχθη νά μεταβή είς 
Κωνσταντινούπολιν- οί επίλοιποι κάτοικοι διε- 
μοιράσθησαν ώς σκλάβοι; μεταξύ τοΰ Σουλτάνου 
καί τών στρατιωτών του. Πάντες οί νέοι τών ε
πίσημων οικογενειών, οί έπί καλλονή διακρινό- 
μενοι, κατεκλείσθησαν είς τά ανάκτορα, οκτακό
σιοι δέ Χριστιανοί κατηριθμηθησαν είς τά τάγ
ματα τών γ-ενιτζάρών, καί οί οίκοι τών έκπα- 
τρισθέντων Τραπεζουντίων διενεμηθησα·? εις Ο
θωμανικήν αποικίαν έκ τής φυλή; τών ’Αζαπών- 
Επί πολλά έτη ούδείς χριστιανός είχε τήν ά 
δειαν νά διέλθή τάς δύο στενάς γεφύρας, τάς έ(5- 
ίιμμένας εΐς τάς δύο μεγαλοπρεπείς φάραγγας, 
αΐτινες χρησιμεύουσιν ώ; γιγαντιαΐοι χάνδακες, 
έξ ών σχηματίζεται η τράπεζα έκείνη, παρ ής 
η Τραπεζοΰς έλαβε τδ όνομά της. Η άκρόπολις 
έδέχθη φρουράν γιενιτζάρων, καί τά ανάκτορα 
τών αύτοκρατόρων κατέστησαν διαίτημα ένδς 
πασά, δστι; άπδ τά ύψος τοΰ άρτι ύπδ Ιωάννου 
τοΰ Δθ κτιοθέντος πύργου κατόπτευε τδ άμφι- 
θέατρον, έν τώ όποίω άπεβίωσεν ό Ιωάννης α', 
γυμναζόμενος εΐς τδ παίγν.ον τοΰ Τζουχάν,

ό έκθρονισθείς αύτοκράτωρ Δαυίδ δέν απόλαυ
σε·? έπί πολύ τήν άνάπαυσιν. τδ γέρα; έκεΐνο τής 
ατιμία; του. ’Επί τινα έτη τδν άφησαν νά ζηση 
έν εΐρηνη εί; Μαυρόνορος, πλησίον τών Σερρών, εις 
τάς γαίας αΐτινες τώ παρεχωοηθησαν είς αντάλ
λαγμα τή; άπολεσθείση; αύτοκρατορίας του, έ
πειτα μια τών ημερών τόν συνέλάβον έν όνόματι 
τοΰ Σουλτάνου καί τδν μετέφερον μετά πάσης 
τής οικογένειας του είς Κωνσταντινούπολιν, κα
θόσον δ Μωάμεθ τδν ύπώπτευεν ώς διατρέφοντα 
σχέσεις πρδς τδν Ούζου·? Χασάν. ’Επηύξησε δέ 
τάς ύπονοία; του έπιστολή τις τής ωραία; Αικα
τερίνης πρδς τδν θειον τη; Δαυίδ, δ·.’ ής, τδν πα - 
ρεκάλει νά τή πέμψη ένα τών αδελφών ή τών 

έξαδέλφων τής δπως έκτράφή έν τή αύλή τοϋ συ
ζύγου της. Η έπιστολή αΰτη συλληφθεϊσα ύπήρ- 
;y? η απώλεια βλης τής οικογένειας τού μεγάλου 
Κομνηνοΰ. Αμα δ Δαυίδ έφθασεν είς Κωνσταντι- 
νούπολιν τδν άφησαν νά έκλέξη μεταξύ τής ζωής 
αάί τής άλλαξοθρησκείας- άλλ’ έκεΐνο; άπέέριψε 
πάσαν πρότασίν άλλαξοθρησκείας και άπέθανε 
μετά τών επτά υιών καί τοΰ ανεψιού του ’Αλε
ξίου. Μόνος ό τελευταίος υίός του Γεώργιος, 8ν 
άπεχώρισαν τής λοιπής οικογένειας καί ηνάγκα- 
σαν νά γείνη Μουσουλμάνος, εμεινεν έπί τινα χρό
νον, άλλά καί αύτδ; έφονεύθη μετ’ ού πολύ, τω 
φόβ!? μή ήθελε διεκδικήσει ένοόμενος μετά τών 
Τουρκομάνων τά έπί τής Τραπεζοΰντος κληρονο
μικά αύτοϋ δικαιώματα. Τά σώματα όλων έκεί
νων τών δυστυχών έ^ρίφθησαν άταφα, έκτδς τών 
τειχών τής πρωτευούσης καί ήθελον γίνει βορά 
κυνών, εΐμή η αύτοκράτειρα Ελένη δέν ήοχετο 
μετημφιεσμένη νά τά φυλάξη έν ώρα ήμ.έρας καί 
νά τά ενταφίαση τήν νύκτα βοηθουμένη άπό τινας 
φίλους καί πιστούς ύπηρέτας της. II χήρα αΰτη 
τοΰ αύτοκράτορος ητο άκόμ.η νεαρά, δι’ όπερ κα- 
τεκλείσθη έν τω σεραγίφ, ένθα μετ’ ού πολύ έ- 
ξεμέτρησεν έκ λύπης τδ ζήν.

Οί Γραικοί κάτοικοι τής Τραπεζοΰντος ούδέπο
τε άνέκυψαν έκ τής πληγής ήν Μωάμεθ δ β' τοΐ; 
κατέφερεν, ούδ’ άπαντά τις έν αύτή έκγόνους τών 
•αρχαίων αύτής οικιστών. Λί τετρακόσια; οικογέ
νειας αΐτινες κατοικοΰσι σήμερον τά προάς-ειά της 
ήλθον έκ τών παρακειμένων έπαρχιών κατά τδ 
διάστημα τών δυο τελευταίων αιώνων. ’Αλη
θείς απόγονοι έκείνων εύρίσκονται μεταξύ τών 
άσπασθέντων τδν Μωαμεθανισμόν, διότι μέγα 
μέρας το»ν σρεινών τής Κολχίδος έγ-ίνοντο οπαδοί 
τοΰ Κορανίου καί συνεμ.ίχθησαν μετά τών άλλων 
Μουσουλμάνων τοΰ Ί^ουρκικοΰ κράτους- άλλ’ οί 
κάτοικοι διαφόρων μερισμάτων διετηρησαν έντδς 
τών οικογενειών των τήν Χριστιανικήν θρησκείαν 
καί έμειναν έπί τέσσαρας αιώνας πιστοί είς αυ
τήν. (α)

ΤΕΛΟΣ.

' ία) Έό άρύρον τοϋτο έλάβομεν ΐκ τή; έν τή Revue 
Britanuique κατ' επιτομήν μεταφράσεως τοΰ άςιολόγρυ 
“υγγραμματο; τοΰ παρ’ ήμϊν πεπαιδευμένου Κυοίου Φίν- 
λεϋ, έπιγραφομένου « La GrdcB ou Tfcbizonde au 
ffloyen Age. ·

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Κατ’ αύτάς έδημοσιεύθησαν τρία τέσσαρα βι
βλία, τδ έν κατόπι τοΰ άλλου, περί τήν Ελλη
νικήν φιλολογίαν στρεφόμενα. Τήν σύγχρονον τού
των έμφάνισιν θεωροϋντες ώς καλόν σημεϊον τής 
είς τά πάτρια έπιστροφής, άφ’ ών δέν έπρεπε 
ποτέ να μακρυνθώμεν, λέγομεν, πρδς έκφρασιν 
τής ήμετέρας εύχαριστησεως μάλλον παρά πρδς 
έκτίμησιν καί κρίσιν τών βιβλίων, ολίγα; λέξεις 
περί ένδς έκαστου αύτών.

λ'. Τδ όμηρικδν ζητημα, ήτοι ιστορία τών 
όμηρικών επών, πραγματεία Αγγέλου Σ. Βλάχου, 
τμηματάρ/ου έν τώ ύπουργείφ τών εκκλησιαστι
κών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, βραβευθεϊσα 
έν τώ 1‘οδοκανακείω φιλολογικώ διαγωνισμω τοΰ 
1865. ’Εν Αθήναις, τύποις καί δαπάνη Ίω. ’Αγ- 
γελοπούλου 1866. (είς 8™ σελ. ς-'. καί 179.)

Τδ βιβλίον τοϋτο δέν πρόκειται νά τδ κρίνω- 
μεν ήμεϊ;, άφοϋ ήδη έκρίθη καί ένεκρίθη ύπδ τρι
μελούς επιτροπής καθηγητών. Ημείς έκφράζομεν 
μόνον τήν έκ τής άναγνώσεώς του σχηματισθεϊ- 
σαν πεποίθησίν μας, ότι θέλει γίνει εύχάριστον 
άνάγνωσμα είς όσους τδ λάβουν είς χεϊρας- διότι 
ένώ είναι εύφυώς καί κομψώς γεγραμμένον, έχει 
καί κατά τά πλεϊστα μέρη του εύσυνόπτως τήν 
ΰλην διατεταγμένη·?, ώστε νά μη ίλιγγιώσιν ό 
είς φιλολογικά; μελέτα; άσυνείθιστοι άναγνώσται. 
Εν μόνον παρατηρούμε·?, έκ προκλήσεως αύτού 
τού συγγραφέως έν τώ προλόγω δασυνόμενοι, 
ότι δέν είναι καλόν ν’ άφηση έν δευτέρα έκδόσει 
τοΰ βιβλίου ώ; έχουσι τά όχι ολίγα έκεϊνα είς 
ξένα; γλώσσας χωρία, τά όποια εξέβαλε·? έν τη 
συνεχεία τοΰ κειμένου του, άλλ ή νά τά μετα- 
φράση, ή νά τά καταβιβάση'ώς εχΟυσιν είς τάς 
σημειώσεις. Ουτω γίνεται τδ βιβλίον εύκατα- 
ληπτότερον εί; πλείονας τάξεις αναγνωστών, ο
ποίων είν’ εύχή; έργον νά τύχη, άφοΰ 0/μα έχει 
μεγάλως διαφέρον πάντα Ελληνα γραμμάτων 
γευσάμενον, καί άφοϋ άλλο βιβλίον όμοιον, όσον 
ηξεύρομεν, δέν ύπάρχει είς τήν γλώσσαν μας 
παρά μόνον Sv τώ 1859 έν Κωνσταντινουπόλει 
έκδοθέν μετάφρασμα ύπδ Πέτρου Εξακούστου, 
τδ όποϊον δμως είναι πολύ ξεπεσμένο·? πράγμα.

Β’. Τών παρά Ξενοφώντι διορθωτέων μέρος δεύ
τερο-? ύπδ ’Ιωάννου Πανταζίδου. ’Εν Αθήναις, έκ 
τοΰ τυπογραφείου ’Αγ. Καναριώτου*  1866. (είς 
8σν σελ. κβ'. καί 68),
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τών παραπομπών 
δτι οΰ μόνον ίκα- 
συγγραφεϊς έσχό- 
Ευρωπαίων φιλο-

μορφοόμενο; πρδς τδ παράδειγμα και παράγγελ
μα τοϋ αθανάτου Κοραή προσέσχε 'τδν νοϋν είς 
λέξεις ίδιαζουσας τής έν Ελλάδι συνήθους τώ 
λαώ γλώσσης καί άναγράψα; αύτάς έπιμελώ; 
καί πιστώς προσεπάθησε καί εύμεθόδως νά τάς 
διευκρίνιση, δπερ μεγάλως συμβάλλει είς την 
μόρφωσιν τής αδιάπλαστου είσέτι γλώσσης ημών 
τής γραφομένης. Καί είναι μέν άλζ.θέ;, δτι άπδ 
έτών τινών, έξ δτου μάλιστα τά ύπουργείον τής 
Παιδείας έξέδωκε διά τής ενταύθα έφημερίδος 
τών Φιλομαθών πρόσκλησίν τινα περί τοιούτων 
γλωσσικών έρευνών, ήσχολήθησαν ούκ ολίγοι εις 
συλλογάς λέξεων τής κοινής γλώσσης καί έδημο- 
σίευσαν αύτάς διά τε τής ρηθείση; εφημερίδας 
καί τής Πανδώρας καί τοϋ Φιλίστορος, άλλά όμο- 
λογητέον, δτι έκτδς πάνυ ολίγων, ένδ; ή δύω, οί 
πλείονες δέν προσήλΟον εις τδ δυσχερές εργον 
προπαρεσκευασμένοι δεόντως, καί πλειστάκις διά 
τοϋτο περιέπεσαν είς παραλογίας καί άτοπίας. ό 
δέ κ. Πρωτόδικος διάφορος τούτων, καθδ καί με- 
θοδικώτερον παιδευΟείς, έξετέλεσε τδ εργον του 
πολύ κάλλιον. Φαίνεται δέ έκ 
είς βιβλία τάς οποίας κάμνει, 
νώ; είς τούς προγονικούς ήμών 
λασεν, άλλά καί είς νεώτερα 
λόγων βιβλία άνέδραμε, φιλοτιμούμενος νά είναι 
έν γνώσει τής συγχρόνου περί τήν κλασικήν φι
λολογίαν προόδου. Τοϋτο δέ ήμεϊς έν έπαίνου 
μέρει άναφέρομεν έδώ, ϊνα καί άλλους έπί τδ 

ι αύτδ επιτήδευμα παροτρύνωμεν. Ούδέν τώ όντι 
άθλιώτερον τοϋ έν Ελλάδι διδασκάλου, δστις ά- 
ποφοιτήσας τών μετρίως φιλολογικών παιδευτη- 
οίων μας, είς τά έγχώρια μ-όνον βιβλία περιορί
ζει ύστερον τάς μελέτας του, καί ευρίσκων άσύμ- 
φορον έαυτώ νά καταταχθή είς τδν κατάλογον 
τών μάλλον φορολογουμένων ύπδ τοϋ κ. Βίλ- 
μπεργ, (ως άστείως λέγει ό τοϋ προμνημονευθέν- 
τος βιβλίου συγγραφεύς Πανταζίδης’) όσημέραι 
χείρων έαυτοϋ άποβαίνει άντί νά γίνεται κρείτ- 
των. Τοϋτο δέ πάσχουσιν όχι ολίγοι καί δι’ άλ
λα μέν αίτια, οίον τής άτελοϋς καί άμεθόδου 
παιδεύσεως, ούχ ήκιστα δέ καί διά τδ ότι είς 
ύλικώτερον τρεπόμενοι βίον ή τήν έξωτερικήν 
έπιποέπειαν ζηλοϋντες, δαπανώνται είς κομψά 
φορέματα, χρυσά; ωρολογίων άλύσεις καί τη» 
άλλην αναπαυτικήν δίαιταν, καί άντί νά πορί- 
ζωνται καί έξ ιδίων καλά διδακτικά τής Εύρώ
πης βιβλία, τά πάντα μ’ έσταυρωμένας χεϊρα; πε- 
ριμένουσιν έκ δημοσίων βιβλιοθηκών καί

Τδ βιβλίον τοϋτο δέν είναι διά τούς πολλούς, | 
άλλά μόνον διά τούς έξ επαγγέλματος φιλολό- | 
γους, οί όποιοι είναι φυσικά όλίγοι. Οτι δέ καί 
διά ολίγους ενίοτε έκδίδονται παρ’ ήμϊν βιβλία, 
πρέπει νά χαίρωμεν, όχι δμως άνευ τινδς λύπης 
ύπέρ τοϋ βαλαντίου' τών γραφόντων, οϊτινε; ά- 
φοϋ χαρίσουν πρώτον ικανά αντίτυπα τών έκδε- 
δομένων είς φίλους των, στοιβάζουσιν ύστερον 
τά λοιπά έν ταϊ; όχι πολύ εύρυχώροις οίκίαις των 
καί τά κρατοϋσι πολύν χρόνον μ’ έλπίδα δλως 
άβεβαίαν πωλήσεω; καί είσπράξεως τών δα- 
πανηθέντων χρημάτων όχι δέ και κέρδους. Ειεν’ 
« τάχ’ αυριον έσσετ’ άμεινον ! » ό δέ κύριο; 
Πανταζίδη;, ευδοκιμώ; νΰν διδάσκων έν τώ έ*  
τέρφ τών ένταΰθα γυμνασίων, είχεν έκδώσει ήδη 
έν έτει 1858, δτε άπετελείωνε τάς σπουδάς του 
έν Γοττίγγη, α''-' μέρος τών παρά Ξενοφώντι διοο- 
θωτέων, δπερ βιβλίον ετυχε πολλής αποδοχή; 
παρά τοϊς έν Ευρώπη φιλολογούσε, καί τώρα έδώ 

έδωκεν έξακολούΟησιν τών μελετών του καί προ
τείνει πειστικώς πολλάς καί καλάς έξ εικασία; 
διορθώσει; τοϋ Ξενοφωντείου κειμένου, έν τοιού- 
τοι; δηλ. χωρίοις, ένθα τά γνωστά αρχαία χει
ρόγραφα άνςάτω; νοσοϋσι. Γνώσις τοϋ πνεύματος 
τή; Ελληνική; γλώσση; έν γένει καί ιδία τοϋ Ξε
νοφωντείου υφου;, δξύτη; παρατηρητική μετάκρί- 
σεω; υγιούς, σαφήνεια έν τή ερμηνεία, μετριότης 
ήτοι έγκράτεια ικανή περί τήν χρήσιν τών συγχω- 
ρουμένων θεραπεία; μέσων τή; τομή; ή καύσεω; 
καί τών όμοιων, ταϋτα είναι τά πανταχοϋ έν τώ 
βιβλίςο τοΰτφ έκφαινόμενα καλά ιδιώματα. Άξια- 

νάγνωστον δέ προέταξεν ό συγγραφεύ; πρόλογον 
σελίδων κβ'’. έν φ καί περί άσχολήσεως τή; μά
λιστα έμπρεπούση; κατά το παρόν εί; του; Ελ
ληνας φιλολόγου; κάμνει λόγον, καί μετά εύφρα- 
δείας καί ζωηρότητο; ού τής τυχούση; αγωνί
ζεται νά κατάδειξη τέσσαρα πέντε άντικείμενα 
σπουδής φιλολογικής, ών ευχόμενος καί συνιστών 
τήν καλλιέργειαν έχει καί ήμά; όμογνώμονα; καί 
πάντα άλλον δστις δέν άδιαφορεϊ περί τσϋ πνευ
ματικού βίου τοϋ έθνους ημών.

Γ'. ’ιδιωτικά τή; νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης 
ύπδ ΐωάννου Πρωτοδίκου. *Εν  Σμύρνη, έκ τή; 
τυπογραφίας τής ’λμαλθείας, 1866. [είς 8 ον σελ. 
95].

0 έκπονήσας τδ παρδν βιβλίον, τρόφιμος πρώην 
τοϋ ήμετέρου Πανεπιστημίου καί νΰν έν Σμύρνη 
διδάσκων, εϊναι πολλού έπαίνου άξιος, δτι συμ·

ΧΡΤΣΑΑΛΙΣ.

τής πτωχείας τούτων πολλάκις παραπονοϋνται 
πρδ; δικαιολόγησιν τή; άδρανεία; των, ήτις αδρά
νεια σύμπτωμα κατ’ άρχάς ούσα άπλοϋν τοϋ βίου 
τ-,ν, γίνεται τώ χοόνω έξις κραταιά καί δευτέρα 
φύσις καί ούτω τούς παραπέμπει λεληθότω; είς 
τδ άκλεές γήρας.

Δ. Συλλογή τών κατά τήν Ηπειρον δημοτικών 
ασμάτων ύπδ Γ. Χρ. Χασιώτου, έκδιδόντος Κ. 
Τειραρίκη. ’βν ’Αθήναις, τύποις ί’αδαμάνΟυος, 
I 866. [είς 8”' σελ. κη'. καί 2i7.]

0 τοϋ παρόντος βιβλίου συντάκτης, φοιτών 
είσέτι έν τώ Πανεπιστημίφ, έκρινεν, δτι δύναται, 
οϊκονομών τδν καιρδν τών μελετών του, νά άσχο 
ληθή καί είς σύνταξιν φιλολογικού βιβλίου. Κα
λώς δ’ έποίησεν, δτι άντ! νά τραπή είς άλλα μά 
ταια, συνέλεξε καί έξέδωκε δημοτικά άσματα 
τής πατρίδος του Ηπείρου, τά όποϊα καί ώ; 
ποιητικά προϊόντα καί ώς μνημεία γλωσσικά έ- 
χουσιν αξίαν, όχι ολίγα τών νΰν έκδιδομένων δέν 
εϊναι είμή παραλλαγαί τών ήδη γνωστών καί πε- 
ριληφθέντων έν άλλαις τε συλλογαϊ; καί έν τή 
πλουσιωτάτη πασών, τή τοϋ Γερμανού Passow, 
τή έκδοθείση έν Λειψία τώ I860, ώς τοϋτο δέν 
λανθάνει καί τδν κ. Χασιώτην. Άλλ’ ευρίσκονται 
δμως έν τή νέα ταύτη σύλλογό? καί τινα δλως 
νέα καί αξιοπερίεργα, άνθ ών οφείλεται ευγνω
μοσύνη είς τδν κοπιάσαντα. ’Εκείνοι δέ μόνον 
γνωρίζουσι τάς πολλάς δυσκολίας τοϋ έργου τοϋ 
συλλογέως, όσοι αυτοί ποτέ έκοπίασαν είς τδ 
άναγράψαι έκ στόματος τοϋ λαοϋ τραγούδια. 
Περί τούτων τών δυσκολιών δίδει λόγον ό συλ
λογείς έν σελ. κζ'. τών προλεγομένων του τά 
όποια προέταξε τοϋ βιβλίου, ένθα καί περί δη
μοτική; έν γένει ποιήσεως τά είκότα λέγονται 
καί περί τών πρδ αύτοϋ είς όμοιας συλλογάς ά· 
σχοληθέντων Ελλήνων τε καί αλλογενών έκτί- 
θενται τά αναγκαία ιστορικός. Αλλα τινά τών 
προλεγομένων μέρη ήίυναντο νά εϊναι συντομώ- 
τέρα, % καί δλω; νά λείπωσιν, οίον τά περί τής 
πρώτης άρχής πάσης γλώσσης ανθρώπινης καί 
ίδίω; τής Ελληνικής καί τών αύτής διαλέκτων, 
ώ; καί τινα περί τών Ομηρικών καί άλλων ποιη
μάτων, διότι ταϋτα, ϊνα καλώς έκτεθώσι, χρή- 
ζουσιν άλλοίας μεταχειρίσεως. Αλλ’ ημείς σή

μερον δέν θέλομεν νά είμεθα αυστηροί κριταί, καί 
ένθα^υνοντες ασμένως τδν νέον τής Συλλογής 
δωρητήν εί; φιλολογικού; κόπους, έκδοτέους όχι 

σπευστικώς, καταπαύομεν ένταΰθα τδ παρδν βι-
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βλιογοαφικδν ήμών άρθρον, ευχόμενοι ϊνα ώς πλεϊ- 
στοι τών ήμετέρων λογίων έπιδοθώσιν είς όμοιας 
σπουδάς πρδς αύξησιν τής πολυμελούς εθνικής 
δυνάμεως, ήτις ένυπάρχει είς τήν γλώσσαν καί 
τήν φιλολογίαν ημών.

’Εν Αθήναις, τή 13 Ιουνίου 1866.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ. ΚΟΥΜΑΚΟΥΔΗΣ.

0 Βελισσάριος σύγγραμμα τοϋ ακαδημαϊκού 
Μαρμοντέλλου μεταφρασθέν έκ τοΰ Γαλλικού υπό 
Αλεξάνδρου Παγκάλου τεύχος Α'. έν ’Αθήναις έκ 
τοΰ τυπογραφείου Ααζ. Δ. Βιλλαρά 1 866.

Τοιούτων βιβλίων ιστορικών ηθικών καί τερ
πνών ή μετάφρασις είναι έπαινετή καί άξιόζηλος 
όταν γίνεται μετά προσοχής καί έπιστασίας’ άλλ’ 
ό μεταφραστής τοϋ προκειμένου καί τοι δυνάμε- 
νο; νά συμβουλευθν, έτέρας δύο μεταφράσεις προ
γενέστερα; τοϋ αύτοϋ βιβλίου, άν δέν άπατώ- 
μεθα, υπέπεσεν εί; λάθη γλωσσικά καί ορθογρα
φικά ούκ ολίγα δυστυχώς έκτος τών τυπογραφι
κών. Τούτων τήν αποφυγήν ευχόμενοι κατά τήν 
έκδοσιν τοϋ επομένου τεύχους συνιστώμεν τδ 
βιβλίον ώς ανάγνωσμα ωφέλιμον τή νεολαίοι.

Ο ΜΑΚΙΑΒΕΛΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ.

ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ Γ'. (1)
^Σπούδαζε οσον τδ δυνατόν ν άποκτήσης τήν 

εύνοιαν τών γυναικών, καί μάλιστα τών πλου
σίων καί προβεβηκυιών, ή έκείνων αίτινες έχου- 
σιν επιρροήν εί; τδν κοινωνικόν βίον.

Εί; τά; γυναίκας θά άρέσκης ένδυόμενος κα
θαρά (*)  καί άλείφων τήν κεφαλήν σου διά μύ
ρων, καί έν γένει φαινόμενο; κομψός καί υποχω
ρητικός πρό; αύτά;. Κράτει άνθη διά νά τά προσ- 
φέρη; εί; αύτάς, καί ζαχαρωτά διά τά παιδία,

(1) Σημ. Χρυσαλλίδο;. Χάριν περιεργείας άποσπώμιν 
τού; ιατρικούς τούτους άφορισμους άπδ της ’Αποθήκης τοΰ 
1S4U- ΛΑς άναγνώσωσιν αυτούς προσεκτικός οί ιατροί μας 
καί α; τδ έχωσιν εις μνήμην δσάκις έςασκώσι τό όντως 
δυσχερές έπάγγελμά των.

(*)  Τήν καθαρόν στολήν καί τδ άλειμμα τής κεφαλής 
έπήνεσαν καί δ Ιπποκράτης καί δ Γαληνός*  (Περί’Ιατρού 
σελ. 6- Ύπόμνημ. εις Ίπποκρ. Έπιδ. ς'*  σ=λ. 138). 
“Οταν όμως στερέωσης τήν ύπόλ.ηψίν σου, ’μπορείς καί 
να ένδόεσαι φορέματα ^υπαρά καί έςεσχισμένα, ώστε νά 
μή διακρίνεσαι άπδ ψωμοζήτην, διότι θέλεις έπισΰριιν πε
ρισσότερον τήν προσοχήν τοΰ κόσμου.
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