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Προς την ΝιοΛαίαν.

Ή Ελλάς ΈλευΟερωΟεισα μετά πολυετείς άγώνας, βασι

λεύεται ήδη" η Ελλάς προαχΟεΓσα τη θεία βοήθεια εις την τάξιν

των ανεξάρτητων επικρατειών, έλαβεν ήδη τον.οί/.εΐον τόπον με

τάξι) της μεγάλης Ευρωπαϊκής Οικογενείας. Τό Έλληνικόν

έθνος δεν είναι πλέον δοΰλον, άλλα σύντριψαν τον ζυγον της πολ

λών αιώνων αίχμαλοισίας, ανέκτησε την αϋτονομίαν του. Οι

Πατέρες σας πρό ενός αιώνος εργαζόμενοι δια την ΈλευΟερίαν

έξεπλήρωσαν τό πρός την πατρίδα χρέος των. Από το 1829:

6 άλικος άγων άπεπερατώΟη και νέον στάοιον δόξης ηνοίχΰη διά

την έπ:ρχομενην γενεάν.

. Έν τω μέσω κινδύνων, έν τω μέσω της τυρανίας, εν νώ μέ

σω των δυστυχημάτων και των ταλαιποριών, άνδρες ομογενείς

περ: πολλοϋ την έλευΟερίαν της πατρίδος ποιούμενοι, επεχεί

ρησαν, προ ενός τετάρτου αιώνος, έργον γηγαντιαΐ'ον, έργον, το

όποιον όλικληρον τον κοσμον έξέπληξεν, κάϊ τό έ'^γον τούτο

διά της Θείας άντιληψεως, διά της επιμόνου του εΰνουί καρ-

τηρίας διά της βοηθείας των πολιτισμένων έθνών, εις πέρας

έ'ρερον, κα'ι έπανηγαγον την έλευΟερίαν εις τους κόλπους της

αρχαίας ττατρίδος της.

Ή Ελλάς πολυειδώς περιορισΟεΐσα δεν έ'οΰασεν εις τόν προ-

ορισμόν της" ο,τι οί πατέρες σας ηρχησαν διά του πολέμου, υ-

μεΐς πρέπει διά των οώτων νά άποπερατώσητε' δϊ αΰτών και

μίνων ή Ελλάς δύναται νά ένώίη και πάλιν την οποίαν ή τύχη

οιηρεσε μεγάλην Έλληνικην ουλην.

Δημοσιεύουν σήμερον τά οσα έδυνηδην νά διασώσω έ'γγρα?α

ιών πρώτων εργασιών της Φιλικής Εταιρίας, σκοπόν άλλον δεν

^ροτιθεμαι, εί μή νά αποδείξω εις την νεολαίαν τους κόπους

και τους αγώνας τους όποιους οι πατέρες των ύπέοερον διά νά

θέσωσι τόν πρώτον λίθον της εθνικής ανεξαρτησίας. ΑύΓούς άς

μιμηθώσιν, αυτών τά παραδείγματα άς παρακολουδησωσιν ό

πρός την παιδίαν ζήλος των Ελλήνων είναι πασίγνωστος και



τά υπέρ της ελευθερίας αισθήματα των ακαταμάχητα. Άλλ' ή

έξακρίβωσις του παρελθόν τος, ή άληθής γνώσις των αίτιων κα!

των αποτελεσμάτων των μεγάλων έργων, παρέχουσι μαθηματα

πείρας, μαθηματα έπωφελέστατα είς τούς νέους, εις τους τά

πρώτα βηματα τοΰ πολιτικου βίου προβαίνοντας.

Εύτυχήσαντες νά έ'χωμεν Βασιλέα άγαθόυ κα! φιλοδίκαιον,

Βασιλέα άνενδότως περι της εθνικης ευδαιμονίας φροντίζοντα,

ζώντες εί5 τον αιώνα τών φώτων καί τοΰ πολιτισμου, δέν δυνά

μεθα νά άπαντήσωμεν καμμίαν δυσκολίαν είς τήν άνάπτυξιν

της έθνι/ιής μας ευημερίας. Το καλον κα! το κακον θέλουν είσθαι

έπησης εργον τών χειρών μας. 'Ας σπευσωμεν · δια τών φώτων

νά άποκαταστήσωμεν το Έλληνικίν ονομα άγαπητον, άς άντα-

ποδώσωμεν είς τούς ομογενείς μας τών μή ελευθέρων επαρχι

ών, τά οσα ευεργετηματα μας έχορήγησαν διά της προς τήν

παιδίαν προστασίας, τήν οποίαν με κίνδυνον της ζωης των πολ

λάκις έσωσαν και υπεστήριξαν οί πατέρες των συνέδραμον είς

τήν έλευθερίαν της πατρίδος μας, άς τους συνδράμωμεν και

ήμείς διά τών φώτων, προς άνάκτησιν της ηθικης των έλευ-

θερίας.

Εμμανουήλ Εάνθος.



Π. Ελλάς κα&' ολην την δια'ρκειαν της Όθωμανικΐς τυραννίας

καίτοι σκληρώς καταπιεζόμενη πανταχόθεν, δεν ελει&ί του νά

άναδεανΰη κατά καιρούς φιλελεύθερες και τολμηρούς άνδρας

έπιθυμουντας τήν έλευθέρωσίν της.

Οί μακαρίται Μπενάκης, Κρεβατας, Ζαίμης και άλλοι Πε-

λοποννησιοι αποτυχόντες κατά το 1709 έτος, οτε ς-όλος ρωσσικος

ί|λθε, σταλείς από τά βόρεια με'ρη της αυτοκρατορίας ταύτης

ύπό την διεύθυνσιν τοϋ" Ναυα'ρχου Αλεξίου Όρλο^, υποσχεθε'ντος

νά τους βοηθήση εις τον σκοπόν των καϊ εγκαταλείόαντος αυτούς

παρ' έλπίδ*, εΐδον μέ βαθείαν της ψυχής των θλίψιν την κατα-

στρορήν του ήμίσεως των χριστιανών κατοίκων της Πελοποννήσου

καί τίνων Νήσων τοΰ Αρχιπελάγους. Ρήγας 6 θετταλος κατά

τό 1790, ενθαρρυνθείς άπο την παρά της τότε Γαλλικής Δημο-

κρατει'ας ύποσχεθεϊσαν συνδρομήν, έπίστευσεν οτι έδυνατο νά

συνένωση "Ελληνας και Όθωμανους προς καταστρορήν της τυ

ραννίας, άλλά προδοθείς συνελληοθη εις Τεργε'στιον μετά των

έν Β:ε'ννη συντρόρων του, καί άποπεμρθε'ντες εις Βελιγράδιον

έθανατώθησαν άπο τούς Όθωμανοΰς· άλλά τά παραδείγματα

ταΰτα, καθώς επίσης τά του ΓΙαππα Ευθυμίου κατά το 1808.

κα! πολλών άλλων, δέν έδειλίασαν ουδόλως τους "Ελληνας νά

μιμηδώσι τό παρα'δειγμα' των και νά ώ^εληδώσιν άπο τάς έλ

λείπεις των. · ....
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Ό Εμμανουήλ Εάνθος έκ της Νήσου Πάτμου γραμματεύων

«πό τά 1810, παρά τω μεγαλεμπόρω Βασιλείω Εένη είς Ό-

δησσόν, καί εμπορευόμενος, άπελθών εκείθεν εις Κωνσταντινου

πολιν κατά το 1812, δι' έμπορικάς υποθέσεις, συνηψε μέ τινας

έκεί των εμπόρων Άσυμάκην Κροκυδαν, Χριστόδουλον Οίκονό

μου και Κυριακόν Μπιτζακτζήν Ίωαννίταις μίαν έταιρίαν εμ

πορικής επιχειρήσεως κα! άπηλθεν κατά τάς άργάς τοΰ 1813

είς την Πρέβεζαν διά άγοράν λαδίων εκείθεν διέβη είς Ίωάννινα

διά να ζητηση άπό τον Άλη Πασαν την άδειαν της άγοράς,διά

μέσου των πολλά ισχυόντων υπαλλήλων του Μάνδου Οίκονόμου

αδελφοΰ τοΰ άνωειρημε'νου Χριστοδουλου, και Κωνσταντίνου

Μαρίνογλου φίλων του- μετζβάς ακολουθως είς την Άγίαν Μαυ-

ραν, διά παρακινήσεως φίλου του τινός Παναγιωτάκη Καρα-

γιάννη, είσηχθη είς την Έταιρίαν των ελευθέρων Κτιστων, (Μα

σόνων)- ών δέ ίδεών ελευθέρων καί πνέων πάντοτε μΐσος κατά

της Τουρκικης τυραννίας, συνέλαβεν αμέσως την ίδέαν, ότι έδύ-

νατονά ενεργη1)}) μία μυστικη Εταιρία κατά τους κανόνας ταυτης

της των ελευθέρων Κτίστων, βάσιν έχουσα τήν ενωσιν ολων

των εν Ελλάδι καί εις άλλα μέρη ευρισκομένων διαφόρων Κα-

πιτάνων Αρματολών καί άλλων επισήμων πάσης τάξεως ομο

γενών, διά νά ένεργήσωσιν, ευκαιρίας δοθείσης, τήν έλευθέρωσιν

της Πατρίδος. .

Μετά τήν άποπεράτωσιν λοιπον τών εις Ικείνα τά μέρη

ιμπορικών εργασιών του ό Ξίάνθος έπιστρέψας είς Όδησσον, κατά

τάς αρχάς τοΰ Νοεμβρίου του 1813, έφιλιώθη μέ τους έκεί

τότε εύρεθέντας Νικόλαον Σκουφαν εκ της "Αρτης κα! Άθανάσιον

Ν. Τζακάλοφ Ίωαννίτην, (έκ της γενεας, ώς Ιλεγεν, τοΰ περι

φημου Τεκελή) νέους μέ αίσθήματα πατριωτικά και φιλελεύθερα-

εν μια τών φιλικών των συναναστροφών κατά τά 1814, οί τρείς

ουτοι φίλοι συνομιλοΰντες περί της άδλίας καταστάσεως, κα!

τυραννίας εις ην οί ομογενείς υπέκειντο είς τήν Τουοκίαν κα!

μάλιστα εις τήν Πελοπόννησον, τήν Ήπειρον κα! μερικάς νήσους,

καί ταλανίζοντες τήν σκληράν, τύχην τοΰ Έδνους, έμέμφοντο

τήν άδιαφορίαν, ην οί χριστιανοί βασιλείς είς τήν ε/ Βιέννη Σύνο



ίβν, μετά την πτώσιν και άποπομπήν είς την νήσον "Ελοαν ταδ

Ναπολέοντος, έδειξαν δι' αύτό, έν ώ σοφός τις εις Βιέννην έξέδω*

κε διατριΐήν τίνα εις ©υλλάδιον, συμβουλεύων τούς συμμάχους

■βασιλείς νά στείλλωσι τά ήδη ένωμε'να /ικηφόρα στρατεύματα

των πέραν τοϋ Δουνάβεως, προς έλευθέρωσιν ενός παλαιοί εν

δόξου "Εθνους, τοΰ Ελληνικού, προ αιώνων Βουλωμένου από

αλλο βάρβαρον και άνεπίδεκτον πολιτισμού έ'θνος, το Τουρκικοί/

κτλ. άλλ' ή Άουστριακή Κυβέρνησις ειδοποιηθεΐσα περί τούτου

■παρά τοΰ εκεί επιτετραμμένου της Οθωμανικής Πόρτας, Μαυ-

ρογένους, εμπόδισε κατασχοΰσα τό ρηθέν ©υλλάδιον και ειπούσα

οτι δέν υπάρχει εις τους κοίδικας των εθνών 'Ελληνικόν Έθνος

και άλλα τοιαΰτα" τότε ό Ξανθός έλαβεν άοορμήν νά προτείνη

εις τους έηθέντας φίλους του, την ψ συνέλαβεν ϊοέαν νά συστήσωσς

μία,ν 'Εταρίαν, σκοπόν άμετάτρεπτον έ'χουσαν την έλευθέρωσιν

της Πατρίδος, φανερώσας δέ ε'ς αυτούς τήν εϊ'σοδόν του εις την

'Εταιρίαν τών Μασόνων καί τίνα των σημείων αύτης, οσα έδύ-

ναντο νά προσαρμοσθώσιν εις αύτήν κοινοποιήσας, έοαλεν αύτοΐς

ύπ' οψιν τον χαρακτήρα τοΰ Ελληνικού λαοΰ και τάς πηγάς της

δυνάμεως του, τήν πολιτικήν και ήθικήν ζατάστασιν τών τυραν-

νούντων αύτό Τούρκων, τά επιχειρήματα 'Ρήγα τοΰ Θετιαλοϋ,

τάς κατά Άλη Πασά τυράννου Ιωαννίνων νίκας τών ανδρείων

Σουλιωτών, Παργείων καϊ άλλων διαφόρων αρματολών, όνομα-

ζομένων καταχρηστικώς Κλεπτών, τάς κατά καιρούς νί/.ας τών

θαλασσίων μας έπι Λάμπρου Κατζώνη, και άλλοτε τό ^εννικο/

μΐσος τών ομογενών κατά της τυοαννίας. τών Τούοκων, τάς δια

θέσεις τών δια^ί'ρων χριστιανών λαών της Εύρίόπηί:, και ούτως

απεφάσισαν οι ειρημένιι νά έπιχειρισθώσι τήν ,σύστασιν τοιαύτης

Εταιρίας και νά εΐσάςωσιν εις αυτήν όλους τούς εκλεκτούς και

ανδρείους τών ομογενών, διά νά ένεργήσωσι μόνοι των, ο,τι

ματαίως και προ πολλοΰ χρόνου ήλπιζον άπό τήν φιλανθρωπίαν

τών χριστιανών βασιλέων.

., Εταιρία τοιαύτης φύσεως άντικειμενον έχουσα τήν παλιγγε

νεσία·; ενός προ αιώνων δεδουλ<ομένου έθνους, δέν ήτο δυνατόν

νά ύπάρξη άνευ Αρχηγών ή Όμας τούτον, ήτις έΊλελλί νά
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άναλάβη την άνωτέραν διεύθυνσιν τοΰ τολμηρου καί δασκάλου

τοότ?υ έργου, άίομάσθη, Αρχή, άγνωστος καί αφανές εις ολους

τούς προσυλήτσυς αδελφούς της Εταιρίας ταύτης· τά συμβάντα

^ τοΰ αειμνηστου 'Ρήγα κα! Παππα Εύδυμίου καί άλλα δικαιο-

λογουμενα αίτια, παρακίνησαν τούς Αρχηγους, νά φυλάξωσι

μυστικήν τήν Άρχήν, μέχρι της ενάρξεως της επαναστάσεως·

δια τουτο πολλοί άπατηθέντες έξέλαβον ως Άρχηγούς διάφορα

υποκείμενα, όχι μονον εκ των κατηχηθέντων προσυλήτων αδελ

φων της Εταιρίας ταυτης, άλλά και έξ εκείνων οΐτινες δέν είχον

γνώσιν, ίσως και διάθεσιν τοΰ επιχειρηματος.

Έσχεδίασαν λοιπόν, οί είρημένοι τρείς φίλοι την λεγομένην

Κατήχησιν της Εταιρίας ταύτης και έστοχάσθησαν, δια περισ-

σοτέραν αυτών άσφάλειαν, εις την μεταξυ των άλληλογραφίαν,

αντί νά υπογράφονται με τά ονόματα των, νά μεταχειρίζονται

εκαστος αύτών άλλα στοιχεία τοΰ αλφαβητου, δηλαδή δ μέν

Τζακάλοφ τά Α. Β, δ Σκουφά'ς Α Γ, δ Εάνθος, Α Δ· άλλ'υς-ε-

ρον ουτος, άφ' ού δ Γαλάτης έγνώρισε τήν Αρχήν παρά τοΰ

Σκουφα εις Όδησσΐν, (ώς άκολούδως ρηθεισεται) ήδέλησε νά

μεταγειρισθη τά αυτά στοιγεία, έμεταχειρίζετο τά Α θ είς

το έξης, μετά δέ ταυτα, κατεπείγουσαι ύποθέσεις ήνάγκασαν

τον μέν Σκουφαν και Τζακάλοφ νά άπίλθωσι, περί τον Σεπτέμ-

βριον τοΰ αύτοΰ έτους (1814) είς Μόσγαν, όπου αυτοί έτελειο-

ποίησαν τον κανονισμον αυτης, τον όποίΌν Έταιρίαν τών Φιλικών

(ονόμασαν, τον δέ Εάνθον, περί τον Δεκέμβριον ομοίως, νά άπέλθη

εις Κωνσταντινουπολιν.

Κατά τά τέλη τοΰ Όκτωβοίου τοΰ αύτοΰ έ'τους, οί ρηθέντες

δύω αδελφοί είς Μόσγαν απεφάσισαν νά άποπειραθώσι νά κα-

τηχήσωσι τινάς των- φιλογενεστέρων δμεγενών, όσους έγνώριζον

οτι έπεθυμουν τήν πολιτικήν μεταβολήν τοΰ έθνους· μεταξυ του

των λοιπόν, δ πρώτος κατηχηθεις ύπήρξεν δ μακαρίτης Γεώρ

γιος Σέκερης Πελοποννήσιος, νέος μέ παιδείαν κα! χρηστοήθης·

(ό'ςτις και πραγματικώς ,ήγωνίσθη εις τήν Πελοπόννησον και

«λλαγοΰ, και άπέθανεν υπέρ Πατρίδος).

Ίοιντες δ' οί δύω ρηθέντες Αργηγοί, οτι ή κατήχησις έκαμεν
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έντύπωσιν και ένθουσίαβεν οσον ητον επιθυ,αητον τον πρώτον

κατηχηθέντα, επεχείρησαν την κατήχησιν καί άλλων, έν οίς καί

του Αντωνίου Κομιζοπούλου εκ β>ιλιπ«ουιτόλεως, εϊς τον όποίον

(άφ' ου δοκιμάσαντες εύρον αύτον χρηστοήθην καί Ιντιμον,) άνε-

κάλυψαν δτι ησαν αύτοί σί Αρχηγοί, κα! ούτω τον έδέχθησαν

ώς μέλος της μυστικής Αρχής καί ελαβε τά στοιχεία Α Ε.

Έκατήγησαν δέ κα'. άλλους έκ τών εκεί ευρισκομένων έμπορων

Ελλήνων τινές δέ τουτων απεργόμενοι είς Μολδαυ'ίαν και

Βλαχίαν έκατήχησαν διαφορους ομογενείς είς ταυτας τάς επαρ

χίας ευρισκομένους, έν οΤς κα! τον θεόδωρον Νέγρην Γραμματέα

όντα τοΰ έν Ίασίω ηγεμονευοντος Σκαρλάτου Καλλημάχη, καί

τινα; Ιερωμένους και Ηγουμένους Ελληνικών Μοναστηριων.

Αναχωρήσας δέ από ΙΜόσγαν 5 ρηθείς Γεώργιος Σέκερης διά

νά άπέλθη εις τά Παρίσια, άπέρασεν άπο τήν Βιέννη/, όπου

ένταμώσας τον εκεί εφημερεύοντα Άρ-/ιμανδρ!την "ΑνθιμονΓαζήν,

έτοιμαζόμενον να άπέλθη είς το Πήλιον όρος, τήν πατρίδα του,

διά νά συστήση σχολειον, τω έφανέρωσεν οτι υπάρχει Εταιρία

τις μυστική, σκοπόν έχουσα τήν βελτίωσιν και έλευθέρωσι*

Γενους, μέλη τινά της οποίας εύοίσκοντο είς Ρωσσίαν, χωρις

ομως νά τον κατήχηση ή νά τω εί-η τί περισσότερον.

Έντοσού™ οι έν Μόσχα Άρχηγοί απεφάσισαν, ινα ό είς

τουτων καταθν] είς Όδησσόν, οί δέ άλλοι δύω μείνωσιν είς Μό-

σχαν, /.α! είσακουόμενοι και μετά τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει

συναδελφου των ώάνθου, ένείγήσωσιν άόκνως καί μέ συστημα-

τικωτεραν πρόοδον το μέγιστον τοϋτο επιγείρημα.

Ηλθε λοιπόν ό Σκουφάς είς Όδησσΐν κατά τάς άρχάζ του

1810 έτους καί ενεργών τά της Φιλικης 'Εταιρίας καθήκοντα,

προς τοίς άλλοις έκατήχησε κα! τον Γίαναγκότην Άναγνωστό-

πουλον, τον όποιον πρώτην ρορζ'ν έγνώρισεν τότε εκεί· ό δέ

Αναγνωστόπουλος έκζτήχησε τον 'Αθανάσιον Σέκερην, προς τον

όποίΌν ό Σκουρας έπειτα έφανέρωσε τήν Αρχήν, προσθείς καί

τοΰτον είς τά μέλη αυτης καί λαβών τά στοιχεία Λ Η, είς δέ

τον Αναγνωστόπουλον δέν έρανεροίθη ή Άρχή τότε, άλλ' έ'μεινεν

αύιός άπλοΰν μέλος της Εταιρίας, ώς καί άλλοι, μέ τον βαθμόν
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του ίερέως· (καθότι οί Αρχηγοί ειχον συατυτει κατ αρχάς τεσ-

οαρας βαθμούς· των βλάμιδων, δια τούς «πλοΰς καί αγραμμα

τους· των Συστημένων, δια τούς μικρας τάξεως ομογενείς· τών-

Ιερέων κα! τών Ποιμένων οιά τούς εκλεκτοτερους καί πεπαιδευ

μένους· έσυττησαν δέ και είς Κωνσταντινούπολιν μετά ταυτα,

δύω άλλους βαθμούς στρατιωτικούς, τών Αφιερωμένων, κα!'

Άρχτη'ών τών Αοιερωμένων, ώς ακολούθως ρηίείσειαι).

Κατ'έκείνην δέ την έποχήν ηλθεν είςΌδησσόν κάποιος Νι

κόλαος Γαλάτης, οςτις έκαυχατί ότι ητον συγγενής τοΰ Κόμητος

Καποδίστρια, κα! οτι δια υποθέτεις σημαντικάς, είχε σκοπον νά

άπέλθη εις Πετρουπολιν προς έντάμωσίν του. Ό Σκουοας, άγρυ

πνο- παρατηρητής ολων τών ομογενών, έπρόσεξε και είς αύτόν,

καί φιλιωθείς μετ' αύτου έστο-/άσθη νά τον είσάξη είς την Έ-

ταιρίαν κα! τω δντι, κατηχησεις καί μαθών την Αρχήν ύπεσχέθη

μεγάλα πράγματα· ό Σκουρας λοιπον τον εοοδίασε μέ εξοδα

καί. μέ συστατικά εις τοάς εν Μόσχα Τζαζάλοο, Κομιζόπουλον

και άλλους φίλους, οΓτινες τον ύπεδέχθησαν μέ πολλήν περιποιη-

σν>, και τον έσύστησαν εις τον Πρίγκιπα Άλέξανδρον Μαυροκορ

δάτον τον Φυραρην και τον όποίον έκατήγησεν είς την Έταιρίαν,

της όποιας έδέγθη μέ μεγάλον ένθουσιασμόν το μυστήριον άφ' ου

δέ τώ ευκόλυναν την όοοιπορίαν του δια την Πετρουπολιν, εοθα-

σεν εκεί, αλλά μέ την κακήν και άορονα διαγωγήν του Ανάγκασε

την Διοίκησιν νά τον άποπέμύη έκτος τών συνόρων, καί ου'τως άπηλ-

θεν είς την Μολδαυΐαν, οπου ευρισκόμενος καταχοατο τοΰ μυ

στηρίου της Εταιρίας πρός ο'οελος κα! εύχαρίστησιν τών πα

θών του.

Μετά δέ ταυτα, περί το αύτο έτος, η·λθον από τήν Ελλάδα

είς Όοητ-τον μερικοί Καπιτάνοι "Ελληνες υπηρετήσαντες εν τϊ)

Έπταννήοω τούς 'Ριόσσους είς τόν κατά τοίν Τουρκων πόλεμον

τοΰ 1800, μέχρι τοΰ 1312, και άπερ/όμενοι είς Πετρούπολιν

δια νά ζητήσωσι, 'ίιά μέσου τοΰ Κόμητος Ιωάννου Καποδις-ρια,

άπό τον Αύτοκοάτορα Άλέξανδοον, άντιμισθίαν τών έκδουλευσεων

των ουτοι δέ η "αν ό Αναγνώστης Παππα Γεωργίου λεγόμενος

Άνοννωσταράς, Πελοποννήσιος διακεκριμένος, έχθρός τών Τουρ
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κων, και σύντροφος ποτέ τοΰ περιφημου Ζαχαριϊ, έ Ηλίας Χρυ-

σοσπάθης, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος Μανιάται, και Κα-

πιταν Ιωάννης Φαρμάκης Θεσσαλός, διακεκριμένος εχθρός τοΰ

Άλη πασα των Ιωαννίνων αυτούς ό Σκουφάς και οί λοιποί είς

Όδησσόν άδελφοί ύπεδέχθησαν, καί περιποιηθέντες, έκατηχησαν

και κατέταξαν εις την Έταιρίαν. Έκαστος δύναται νά έννοήση

ο ιι οί τόσον άσπονδοι έχθροί των Τούρκων υπεδέχθησαν μέ

ένθουσιασμόν την τοιαύτην πρότασιν, και νομίσαντες οτι τοΰτο

^τον ύποκίνημα της 'Ρωσσίας, έδείχθησσν πιστότατοι είς τον

ορκον των. 'Αναχωρήσαντες δέ δια την Μόσχαν, ελαβον συστα

τικά γράμματα παρά τοΰ Σκουφα προς τους έκεΐ Τζακάλοο καί

Κομιζόπουλον, οΓτινες τούς ύπεδέχθησαν καί έπεριποιηθησαν

ώς έσόμοερε, καί γνωρισθέντες μέ αυτούς ώς άπλοί αδελοο! της

Εταιρίας και ουχί ώς Αρχηγοί, τούς έσύστησαν είς διαοόρους

εκλεκτούς εμπόρους Έλληνας, και μάλιστα είς τον μακαρίτην

Πρίγκιπα Άλέξανδρον Μαυροκορδάτον τον Φυραρην. Αύτο! δέ

«κατηχησαν πολλούς έξ αύτών, ώστε είς Μόσχαν ολοι σχεδον

οί διακεκριμένοι Έλληνες εγειναν άδελοοί της Εταιρίας. Έλ-

δόντος δέ τοΰ Αύτοκ^άτορος και τοΰ Καποδιστρίου είς Μόσχαν,

οί έηθέντες Καπιτάνοι έπαρουσιάσθησαν είς αυτόν δια τοΰ Κο'-

μητος, κα! εύεργετηθέντες, επέστρεψαν ε'ς 'Οδησσέν κατά τον

Μάρτιον τοΰ 1818.

Ό Τζακάλοο, κατά την γνώμην των συναδελφων του Αρ

χηγών, ά^αχωρησας άπό τήν Μόσχαν κατά τάς αρχάς Ίουλίου

τοΰ 1817, ήλθεν εις Όδησσόν, και απεφάσισε μετά τοΰ Σκουφα

νά καταβώσιν εις Κωνσταντινούπολη προς έντάμωσιν τοΰ συνα

δελφου των Εάνθου, πρός ον ό Τζακάλοο άπό έκεί έγραψε κατά

την 8 Αύγουστου, (ορα στοιχείον Α).

Τών ρ'ηθέντων δύω άδελοών ευρισκομένων είσέτι είς

Οδησσον, ήλθεν έκεί άπό Βιέννην 5 "Ανθιμος Γαζης, μέ τον

όποιον ένταμωθε'ντες ό Σκου©άς και Τζακάλοο, δοκιμάσαντες

δέ αυτόν και κρίναντές τον άξιον, τόν έκατή·/ησαν, καί τω

έοανέρωσαν την Άρχην, και ουτως έγινε και αύτος μέλος αύτΐς

και ελαβε τά στοιχεία Α Ζ. Άναχωρησας δέ «ύτός εκείθίν.
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ήλδεν ει.-; Κωνσταντινούπολη, οπου ένταμώσας τον Η«ν9ον καί

συνομιλησας πολλά μέ αυτόν περί του μεγάλου τούτου επιχει

ρήματος, άνεχώρησε δια το Πηλιον ορός είς τάς Μηλέας δια νά

Περί δέ τον Δεκέμ£ριον τοϋ αύτοΰ έτους ήλΘεν εις Κωνς/αν-

τινούπολιν χ'αϊδ Τζακάλοφ μόνος, ένταμωθείς δέ μετά του Ξαν

θού, παρ' ω κατώκησε, καί συνομίλησα; και συσκεφθείς μετ' αυτοί»

αρκετά περί της αποκαταστάσεως των, άνεχώρησε περί τον

Μα'ρτιον τοϋ 1818, εις το Πηλιον ορος προς έντάμωσιν του

Γαζη, διά νά του καταπείση νά δεγδη ώστε οί Αρχηγοί νά συνέλ-

δωσιν εκεί και νά συστηΟη ό τόπος και το κέντρον των εργασιών

των το Πηλιον ορος, ώς τόπος ασφαλής" άλλ' δ Γαζης ύποπτεύων

ότι ό Γρηγόρ'.ος Κωνσταντας, ώς ύποπτος, δεν έδέ^ετο, έπρό-

τεινε την Λία'νην οθεν δ Τζακάλοφ περί τάς αρχάς Απριλίου

άπηλθεν εις Σμύρνην δια νά ζήτηση και ένταμώση τινάς των

φίλων του, κ' έπειτα νά έπιστρέύη εις Κοίνσταντινούπολιν, οπου

επεριμένετο και δ Σκουφάς, (ό'ρα στοιχ. Β. Γ. Δ.)·

Περί δέ τάς αρχάς τοϋ ιδίου μηνός Απριλίου τοϋ αύτοΰ έτους

(1818), ηλΟεν είς Κωνσταντινούπολη και δ Σκουφάς συνοδευό

μενος καί παρά τοϋ Παναγιώτου Αναγνωστοπούλου καί Λου-

ριώτου, και ένταμώσας τον συναοελφόν του ΞάνΟον, συνομίλησε-

με-' αύτοΰ πολλά περί των μελλουσών εργασιών των χα! περί

τοϋ Τζακάλοφ" έκριναν δέ αμφότεροι νά φανερωδη ή Άρχή καί

εις- τον ρηΟέντα Άναγνωστόπουλον, ώς φαινόμενον νε'ον χρη-

στοήδην καί μέ έδουσιασμόν, καί ούτως έγινε, καί πρίσετέδη καί

αυτός είς την τάξιν τών Αρχηγών και έλαβε τά στοιχεία Α, 1.

τον δέ Λουριώτην μετ' ολίγας ημέρας απέστειλαν είς Λιβόρνον

της Ιταλίας κατ' αί'τησίν του, διά νά κατήχηση τούς όσους εκεί

γνωρίση χρηστούς ομογενείς- άλλ' αύτος άπελΟών έ/.εΐ και άσδε-

νησας μετά τινα καιρόν, ά-έδανεν εις Βαρλέταν. Ό δέ Ανα

γνωστόπουλος έ'μεινεν εις Κώνσταντινούπολιν -συνεργαζόμενος

μετά τών δύω Αρχηγών Σκουφά και Ξάνδου, περιμενόντων την

έπιστροφήν τοϋ συνάδελφου των Τζακάλοφ, προς δν ό Ξάνδος
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έγραψε, (ορα στοιχ. Γ. και Δ.) καθώς καί χρος τον Άνδιμον

Γαζην. (ορα στοιχ. Γ. Α. Γ. Β.)

Μετά παρέλευσιν δέ ολίγοι» καιρού ήλθαν εις Κωνσταντι

νούπολη από Όδησσόν και οι ρηδέντες Καπιτάνοι, ο Αναγνω

σταρά;, Χουσοσπάδης, Δημητρακόπουλος και Ιωάννης Φαρμάκης

μέ τους ανθρώπους των, τους οποίους οί Άργηγοί έπεριποίήδη- ·

σαν ως έδει- επειδή δέ κατ' άτυχίαν δ Σκουφάς, ολίγας ημέρας

μετά τον εις Κωνσταντινούπουλιν έρχομόν του ήσθένησε», έμ-* - <

ποδίσδησαν αυτοί εκεί, περιμένοντες την ανάρ^ωσίν του καί την

έπιστρηφήν τοΰ Τζακάλοφ άπδ Σμύρνην (όςτις και ήλθε περ: τά' .

τέλη Ιουνίου) διά νά άποφασίσωσιν, ώς εΤγαν προσχεδιάση οί

Αρχηγοί, ποίαν διεύδυνσιν καΐ οδηγίας νά τοις δώσωσιν, αλλά

μ' ολας τάς προσπαδείας άς κατέβαλον οί αδελφό: καί επισκέ

ψεις των ιατρών τοΰ Μόσχου και Ίσαβρίδους, έστάθη αδύνατον

νά άναλα'βη δ καλός Σκουφάς, και περί τά τέλη Ιουλίου άπε-

βίωσεν. (ορα στο:·/. Ε.) Τότε οί άλλοι Αρχηγοί έδωσαν τάς

ανήκουσας δδηγίας εις τοΰς ρηδέντας Καπιτάνους έφοδιασδέντας

μέ ικανά χρήματα ληφθέντα παρά του μεγαλέμπορου Πανα-

γιώτου Σέκερη, (αδελφού τών ρηθέντων Γεωργίου και Αθανασίου,

κατηχηΟέντος είς την Έταίρίαν από τον Αναγνωστόπουλο·/,

ολίγας ημέρας άφ' οΰ ηλβεν εις Κωνσταντινούπολη, προσφέρον-

τος δέ προθυμότατα δέκα χιλιάδας γρόσια) απέστειλαν τόν

Ίωα'ννην Φαρμάκην είς Μακεδονία·/ κα': θεσσαλίαν διά νά κα

τήχηση, ώς ύπεσχέδη, τοΰς έκεΐ Καπιτα'νους Άρματωλοϋς κα;

όσους σημαντικούς και προεστώτας εκείνων τών μερών, ώς και

επραξεν. Διαβάς δέ και εις "Αγιον "Ορος τοΰ "Αδωνος, προς

τοις άλλοις κατήχησεν καΐ τον άοίδημον Πατριάργην Γρηγόριον,

και ει'ς τάς Σέρ^ας τόν έκεΐ τότε άρ/ιερατεύοντα Χρύσανδον,

καΐ τον ένάρετον επίσκοπου Άρδαμερίου .... και άλλους.

Ταυτοχρόνως δέ απέστειλαν και τον Άναγνωσταραν είς τάς

νήσους 'Γοραν και Σπέτζας καί Πολοπόννησον διά νά κατήχη

ση όσους κρίνη καλούς, καί ούτος εστειλεν άνδρωπον επίτηδες νά

κατήχηση τον εις Ζα'κυνβον τοτε ευρισκόμενου θεόδωρον Κολο

κοτρώνη·/ καί άλλους άξιους, ώς καί έ'πραΞεν καί τ4ν Ηλία»
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δέ Χρυσοσπάθην, Δημητρακόπουλον και Καμαρινάν Κυριάκου

εϊς την Μάνην διά νά κατηχήσωσι τον ήγεμόνα αύτης Πέτρον

Μαυρομιχάλην και όσους άλλους Καπιτάνους εκείνου του τόπου,

ώς και έπραξαν. Απέστειλαν δέ και τον Άρχιμανδρίτην

Γρηγόριον Δίκαιον Φλε'σαν Πελοποννήσιον κατηχηθέντα έν Κων-

σταντινουπόλει, εις Βλαχομολδαυίαν διά νά κατηγήση όσους

εκ των εκεί εύρισκομένων ομογενών κρίνη άξιους. Απέστειλαν

δέ και άλλους εις διαφόρου; νήσους τοϋ Αρχιπελάγους και τάς

παραλίους πόλεις της μικρας Ασίας. Απέστειλαν πρ£ς τούτοις

καί τόν Δημήτριον "Ηπαιρον εις την Άλεξάνδρειαν της Αιγύ

πτου, και ένα Ίατρόν Κερκυραίον εις Ιερουσαλήμ προς διάδοσιν

τοΰ μυστηρίου, ώστε εντός ολίγου, το μυστήριον της Εταιρίας

διεδσθη εις πολλά μέρη της Τουρκίας, εις πολλούς Καπιτάνους

της ξηράς και θαλάσσης, προεστώτας και πολλοΰς εκλεκτούς

των ομογενών μέ μεγίστην ταχύτητα.

Έν τούτοις δι' ό'λα ταύτα άπητοΰντο μεγάλα *αί συχνά

έξοδα, καί ή χρηματική κατάστασις τών Αρχηγών δέν ή'θελεν

έξαρκέσει προς άναπλήρωσιν αύτών και ό'σων έ'μελλον νά γενούν,

εάν εις τό μυστήριον της Άρχης δέν συμπεριελαμβάνετο δ γεν

ναίος και κάλλιστος πατριώτης, ό Παναγιώτης Σέκερης, οςτις,

ώς προείρηται, κατηχηθείς εις τήν Έταιρίαν παρά τοΰ Αναγνω

στοπούλου, έπρόσρερε προθύμως δέκα χιλιάδας γρόσια κατ αρ

χάς, καί άλλα περισσότερα άκολούθως.

Κατηχηθείς δέ εις Μάνην ό ήγεμών αύτης Πέτρος Μαυρο

μιχάλης παρά τών ρηθέντων απεσταλμένων, εδέχθη μετά

προθυμίας καί ενθουσιασμού το μυστήριον, καί άποιρασίσας νά

προετοιμασθη, ελαοεν ανάγκην χρημάτων, καί συμβουλευθείς

μετά τών ρηθέντων κατηχησάντων αύσον, συνενοήθη μέ τούς

έν Κωνσταντινούπολη Αρχηγούς, άποστείλας προς αυτούς και

το άφιερωτικόν του γράμμα μέ τον Παναγιώτην Δημητρακό

πουλον, καί συγγρόνως έγραύε νά τω σταλη διά μέσου τών υιών

του ευρισκομένων είς Κωνσταντινούπολη δμήρων παρά τη Τουρ

κική Κυβερνήσει άοκειή ποσότης '/ ρημάτων διά νά έτοιμάση

έοεοια πολέμου και νά μίσθωση οικείους στρατιώτας έτοιμους
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εις τήν σωνήν του. Το ύποκείμενον το όποιον έζήτει αυτά ήτο

πολλά σημαντικόν, χα: ή Εταιρία ανάγκην εΐχεν ενός τοιούτοι»

τόπου και Διοικητού, άλλ' οι Αρχηγοί χρήματα όσα έζήτει δέν

εΐχον' έπρόστρεξαν λοιπόν είς τον ρηθέντα Παναγιώτην Σέκερην,

ζητήσαντες τάς αναγκαίου σας ποσότητας, και ό άριστος πατριώ

της, μετά προθυμίας έμέτρησεν άμε'σως αύτάς /.αί άλλας τοΓς

Άρχηγοΐς. Τοιαύτη γενναιότης ήτον αρκετή έγγύησις τοΰ χα-

ρακτήρος του ανδρός, δια τοΰτο τω έφανέρωσαν δια τοΰ Αναγνω

στοπούλου, τήν Άοχήν, και ούτως γενόμενος και αυτός εν μέλος

αύτης καϊ λαβών τά στοιχεία Α. Κ. συνηογάζετο μετά των

συναδελρών του Αρχηγών. Έκτοτε αύιός προδύμως άε,τλή-

ρει τάς χρηματικάς άνάγκας της Εταιρίας, ώστε ό άνθρωπος

ειχε καταβάλει πολλά σημαντικών ποσότητα. Ή Αρχή διά ,

τοΰτο ειδοποίησε δΓ εγκυκλίου της τους εις διάφορα μέρη γνω

στούς αύτη άδελρούς της Εταιρίας, νά έμβάζωσιν εις αυτόν τά

προς τήν Αρχήν αφιερωτικά γράμματα καδώςκα'ι τάςχρημα-

τικάς προσοοράς ολων έκ των όσων έμβαίνουν εις τήν Έταιρίαν

άλλ' όλίγα χρήματα τω έμβηκαν, διότι οί περισσότεροι έμβαίνον-

τες ύπέσχοντο μόνον χωρίς νά προσρέρωσι χρήματα, /αϊ διότι

πολλοί των κατηχούντω; αδελφών, όσα έλάμβανον από τους

κατηχουμένους τά έξώδευον είς περιοδείας και άποστολάς άδελ-

οών παρ' εκείνων, εις διάφορα της Τουρκίας και άλλαχοΰ μέρη-

Έν τούτοις τό κε'ντρον όλων τών έν:ργειών της Διοιηκήσεως της

Εταιρίας ήτον εις Κωνσταντινούπολη έν τη οικία τοΰ Εάνθου·

αυτός έπρότεινε είς τούς συναδελφούς του και εγινεν ή σφραγίς

της Αρχής, φέρουσα εις τήν περιφέρειαν αύτής τά αρχικά γράμ

ματα τών κυρίων δνομάτων τών Αρχηγών, καϊ είς τήν μέσην

αύτής τον σταυρόν επί τοΰ οποίου έχαράχθη τό Ε. (Ελλάς)

και ό άριδμός 10, καδώς προσε'τι καϊ πρωτόκολον εις δ έση-

μειώνοντο τά ονόματα τών κατηχουμέων έταιριστών, τά ση

μεία της άριερώσεως και καθιερώσεως των, καϊ αίπροσφερθεΐσαι

ή ύποσχόμεναι προσφοραί των. ΙΊανταχόδεν έλάμβανεν ή Άρχή.

γράμματα και ειδήσεις περί της προόδου της Εταιρίας. Επειδή

οι ά Αρχηγοί π~ρετήρησαν οτ: είς τήν Μολδοβλαχίαν ητα
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μεγάλη ένέργεια, άλλ' ηρχίσβν νά άναφύωνται φατρίαι και ατα

ξία: τινών έταιριστών, και μάλιστα εξαιτίας του ρηθέντος Γαλά

τη και ύποψίαι, έκριναν νά σταλλί 5 Κωνσταντίνος Πεντεδέκας **

Ίωαννίτης άπλουν μέλος ών της Εταιρία, ευρεθείς τότε εις

Κωνσταντινούπολη, διά νά παρατήρηση την οιάδεσιν των έκεΐσε

αδελφών, και νά προσπαθηση, ύ θάνατον, νά φέρη εκείθεν τον

ρηθίντα Γαλάτην, «(Χδν οντά τοΰ Πεντεδέκα· διά τούτο εφοδια

σθείς ούτος μέ Ικανά έξοδα και συστατικά παρά τών Αρχηγών,

άνεχώρησεν διά το Βουκουρε'στιον, οπου έστάλλη πρότερον, ώς

είρηται, και ό Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δίκαιος Φλέσας διά

νά κατηχώ.

Επειδή προσε'τι ό Ηάνθος παρετήρησεν, οτι οί αδελφοί της

Εταιρίας έπολλαπλασιάσθησαν ταχέως, και καθ' ήμέραν ηυξανεν

ό αριθμός των, μεταξύ δέ τούτων ησαν πολλοί έκ τών σημαν

τικών, ή άγνοια δέ της μυστηριώδους Αρχής, πολλούς έξ αυτών

έδυσαρέστει, και εξαιτίας τινών καταγρησεων μερικών άδελφών

της Εταιρίας, έπροξενοϋντο υποψίαι πλάνης τινός, έπρότεινεν

ειςτούς συνάδελφους του Αρχηγούς, οτι ητον ανάγκη εις τούτων

νά άπέλθη εις Πετρούπουλιν διά νά φανέρωση το μυστηριον εις

τον Κόμητα Ίωάννην Καποδίστρια-/, σημαντικών τότε και άξιον

της εμπιστοσύνης τοΰ Ελληνικού έθνους διά την μεγάλην πολι-

τικήν του εις 'Ρωσσίαν θε'σιν, ώστε νά άναδεχδη αύτός την διοί-

κησιν τούτου τοΰ μεγάλου επιχειρήματος, γράφων προς τούς

σημαντικότερους έκ τών ομογενών τών κατηχημένων εις την

Εταφίαν, προς ένίσχυσιν και ένθάρ'ρυνσιν αύτών κα'ϊ κατά τοΰτο

έπιστεύετο ότι θά επιτυχή η" Εταιρία, γνωστού ό'ντος του Καπο-

διστρ'ου ώς φιλοπάτριδος και σοφοΰ πολιτικού, και διότι ηΟελον

ώφεληθη οί Άργηγοι αύτης έκ της προλήψεως την οποίαν προ

αιώνων οί δουλοίθέντες Έλληνες εΤχον, οτι έκ της 'Ρωσσίας,

ώς ομοθρήσκου, θέλει προέλθει ή έλευθέοωσίς ιω^ τ"0ν Τουρ-

κικήν τυραννίαν. Ενεκρίθη λοιπόν νά άπέλθϊ) αΰτος ό προτεινας

τοΰτο £άνδος, και νά ένεργήση τά ανήκοντα.

'Επ'ι τούτω οι έν Κωνσταντινουπόλει Άργηγο'ι υπέγραψαν έν

συμφωνητικον (ορα στοιχ. Ζ.) και λαβών ό ΞάνΟος ολα τά ευ
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ρισκόμενα έκεΐ αφιερωτικά των έταιριστών τρός την Αρχήν

γραμματα, και σσα άλλα εγγρα©α αναφερομενα είς ταύτην τήν

ύπόθεσιν, άνεχώρησε πρώτον κατά την 23, Όκτωμβρίου τοΰ

1818. οιά το Πήλιον όρος, προς έντάμωσιν τοΰ συναδελφου

των Άνθίμου Γαζί;, διά νά συνομιλήσωσι περί τής υποθέσεως

ταυτης, και παραδόσας είς αυτον ό'λα τά άνωτέρω γράμματα, ώς

εις τόπον ασφαλη, λαβών δέ παρ' αύτου προς τον Καποδίστριαν

καί τινας άλλους γράμματα συστατικά, επέστρεψεν εις Κων

σταντινούπολιν πζρι τάς άργάς τοΰ Δεκεμβρίου.

Έν ώδέ 5 Εάνθος ήτον εις το Πήλιον ορος, ειχίν επιστρέψει

ο Πεντεδέκας από Βλαχίαν μετά του ρηθέντος Γαλάτη- τουτον

οι εκεί Τζακάλοφ, Αναγνωστόπουλος καί Σέκερης ύπεδέχθησαν

φιλικώς και επεριποιοΰντο μέ καλόν τρόπον, άλλ' αυτος κακοή

θης ών, ώφελείτο από την περίστασιν των τρεχόντων πραγματων,

δια νά ένοχλή οσους έγνώρισεν αδελφους της Εταιρίας, βιάζων

αύτούς νά τω δίδωσι χρήματα επι τη απειλη προδοσίας· εκείνοι

δέ φοβούμενοι, και δικαίως, τω έ'διδον μεν, άλλ' έταράττοντο διά

τοιαυτην φρικτήν κακοήθειαν και πολλά παράπονα κατ' αυτου

έγίνοντο, ώστε ό Αθανάσιος Τζακάλοφ και ό Δημητρακόπουλος

(ό έπιστρέψας έκ της Μάνης μέ γράμματα τοΰ ήγεμόνος Γίέτρου

Μαυρομιχάλη πρός την Άρ/ίρ) τόν κατέπεισαν νά έπιβιβασθ/ι

μέ αυτούς διά την Μάνην, ώς και έγινε. Φθάσαντες δέ είς

"ΓδΓαν καί εκείθεν μεταβαίνοντες διά τάς. Σπέτζας και μην

υπο©έροντες άφ' ενός τήν κακίαν καί διαφθοράν του, προβλέπον-

τες δέ άφ' ετέρου και τον κίνδυνον είς δν έδύναντο νά περιπέσωσιν

άπαντες οι Έταιρισται, καί το τόσον μέγα δυσκατόρθωτον εργον

προχωρήσαν επί τοσουτον κατ' εύχήν, δυνάμενον ευκόλως νά μα

ταιωθώ, μή φυλαττομένης της απαιτουμένης έχεμυδίας, δύω κα

κών προκειμένων, απε©άσισαν ύπέρ της σωτηρίας των πολλών

νά θυσιάσωσιν ένα, καί τω όντι τόν έφόνευσαν εις τήν Έρμιό^ην,

(Καστρί) οπου πρός έπίσκεψιν τινών ερειπίων ειχαν υπάγει-

αυτοι δέ κατέφυγον είς τήν Μάνην άλλ' ό ήγεμών αύτης, πρός

απο©υγήν ένδεγομένων κινδύνων, ώς έκ της άνακαλύψεως ότι οι

φονείς κατέφυγον εκει και τής μελετουμένης επαναστάσεως, τούς
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έσυμβουλευσε νά άναχωρήσωσιν διά τήν Ίταλίαν, και ούτως κα-

τέβυγον εις τήν ΙΙίσσαν, οπου ένταμώσαντες τον αρχιερέα Ίγνά-

τιον και τον Άλέξανδρον Μαυροκορδάτο», άπλα μέλη δ/τα τής

"Εταιρίας έρανέρωσαν εις αυτούς την Άρνην.

Έπιστρέύας δ' ο Ξανθός άπό το Πήλιον δρος, ευρε διαμα-

χομένους χά» Αναγνωστόπουλο» καΐ Πεντεδε'καν θέλοντος του

πρώτου νά δεικνύη ϋπεροχήν τίνα και μεμψιμοιροϋνιος κατά τοΰ

δευτέρου δΥ ασήμαντους τινάς παρεκτροπάς' εις μα'την οι άλλοι

Αρχηγοί έζητησαν νά τους εϊρηνεύσωσιν, επειδή το μΓσος

διετηρίθη διά πάντα, και πολλάς ταραγάς έπέρερεν εις Βλα-

χομολδαυΐαν, όταν δ Αναγνωστόπουλος έπήγεν εκεί, ή μετά

τοϋ ΙΙεντεδέκα διχόνοια- πολλά δέ οΰτος ραδιουργών και

άντενεργών κατά του άλλου, εδοσεν αϊτιαν νά ακολουθήσουν

πολλά άτοπα και εναντίον τοΰ σκοποϋ της Εταιρίας, κα! άν δ

Αναγνωστόπουλο; δέν ήναγκάζετο νά φανέρωση το μυστήριον της

Αργής εις τον Γρηγόριον Δίκαιον Φλέσαν και τον Γεώργιον

Λεβέντην, πολλά έκεΓ τότε ισχύοντα, (ώς ακολούθως ρηδείσεται)

αναμφιβόλως ήθελον εΐσθαι ολέθρια τά επακόλουθα, (δρα εις

την άλληλογραρίαν).

Άρ' ου έσυμρώνησαν λοιπόν, ώς εί'ρηται, οί Αρχηγοί διά νά

υπάγη δ Εάνθος εις Πετρούπολιν, άπερασίσθη δ μεν Τζακάλορ

πηγαίων εις Μάνην νά μένη εκεί" δ δέ Αναγνωστόπουλος

έστοχάζετο νά άπέλθη εις Σμυρνην προς έντάμωσιν των γο

νέων του ευοισζου,ένων εις Κωμ,οπολιν τινά εκείνου τοΰ τό-

■που, και δ Σέκερης νά μένη εις Κωσταντινούπολιν, και ά-

μοιβαίως νά άνταποκρίνωνται, συνθέσαντες καΐ εκ συνθήκης

λεξικδν διά προρόλαξιν της αλληλογραφίας των (δρα στοιχ. Η.)

άλλ' δ Αναγνωστόπουλος μαθών τον θάνατον του Γαλάτη κα!

μεταμεληθεις νά ύπάγη εις Σμυρνην, άνεχώρησε μετά τοΰ ΐάν-

θου κατά τήν 19 Φεβρουαρίου τοΰ 1819, κα: ρθάσαντες εις

Γαλάτζι, δ μεν Ξανθός μετ' ολίγας ημέρας άπήλθεν εις Τομά-

ροβαν της Βασσαραβίας διά νά κάμη τήν κάθαρσίν του, δ δέ

Αναγνωστόπουλος μετά τινας ημέρας άρ' ου, ώς εΐχον προσχε

διάσει έσυστησεν έκεΓ μίαν έρορείαν εκ των εϋϋπολυπτοτέρων
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ευρισκομένων αδελφών της Εταιρίας, δ:ά νά έπιτηρίϊ τους προση-

λύτους άδελφοίι- καί νά λαμβάνη τά αφιερωτικά γραμματα καί

τάς προσφοράς των οσων τυχον ή'θελον κατηγοΰνται εκεί είς

την Έταιρίαν, προς αποφυγήν καταχρήσεων, καί σφετερισμών

τών χρημάτων, άπήλθεν πρώτον είς Ίάσιον διά την ίδίαν αίτιαν,

κα! επειτα είς Βουκουρέστιον προς έντάμωσιν τοΰ Άρχιμανδρί-

του Φλέσα, καί οπου, ώς ητο λόγος, ή'Οελεν ήσυχάζη εως οτου

μάθει τά έν ΙΙετρουπόλει αποτελέσματα της αποστολης τοΰ'

£άν6ου καί νά όδηγηθή είς τάς έργαοίαςτου' άλλ' αύτος εύρων

έκείτόν Γρηγόριον Δικαίον Φλέσαν κα! τον μισοΰντα αύτον Πεν-

τεδέκαν, ώς προείρηται, περιεπλέχθη είς τόσας άκαίρους καί

αναρμοστους φιλονεικίας και ταραχάς, ώστε ήναγκάσθη νά ζη

τηση την ύπεράσπισιν καί βοήθειαν τοΰ πολλά ισχυοντος έκεί

κατη/ημένου αδελφοΰ της Εταιρίας Γεωργίου Λεβέντη, προςον

καί άνεκάλυψε το μυστηριον της Άρχης, γενόμενον μέλος αύτης

καί λαβόντα τά στοιχεία νά υπογράφεται Α. Λ. (οΰτος δέ ωφέ

λησε πολύ την Έταιρίαν καί χρηματικάς βοηθείας εις πολλούς

ομογενείς πριν καί μετά τήν έπανάστασιν εκαμε)· έκ παρομοιας

αίτίας καί περιστάσεως ήναγκάσθη νά φανερωση τήν Αρχήν καί

είς τον Γρηγόριον Δικαιον Φλέσαν, οςτις καί ώνομάσθη Άρμο'-

διος κα! ελαβε τά στοιγεία Α. Μ. διά νά υπογράφεται· άλλ' επειδή

τινές τών έκεί Έταιριστών, έν οις κα! ο θεόδωρος Νέγρης,

πρώτος γραμματεύς ών τοΰ έν Μολδαυία ηγεμονεύοντος τό-τε

Καλλιμάχη και ώς έκ τούτου πολλά ισχύων, διά τών διαβολών

τοΰ Πεντεδέκα καί τινων άλλων άντέπραττον καί έπεβουλεύοντ'

τον Ά,ναγνωστόπουλον, ούτος ©οβούμενος έ'νεκα τούτων καί άλλων

αίτιών νά με'νη είς έκείνα τά μέρη, ή εις τήν Β ασσαραβίαν οπου

μετά ταΰτα εί'/ε καταφύγει, έκρινεν άναγκαίον προς άσφάλειάν

του νά υποχωρηση, δθεν εφοδιασθείς άπο τον Γεώργιον Λεβέντη^

μέ μερικάς έκατοστάς φλωρίων δι' εξοδα, άνεχοίρησεν έκείθεν*

άπελθών καί αυτός είς Πίσσαν της Ίταλίας, καί ένταμωθείς

μετά τοΰ Τζακάλοφ εμεινεν έκεί μέχρι της προσεγγύσεως της

επαναστάσεως.

Ό δέ Εάνθος άπελθών εις Μόσχαν κατά τον Δεκέμβριον,
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έντάμωσε τ4ν συναοελοόν Αντώνιον Κομιζόπουλον καί συνομι-

λησαντες τά εικότα έκριναν να οανερωΘ/ι ή Άρχη καί εις τον

μεγαλέμπορον Νικόλαον Πατζιμάοην Ίωαννίτην, άνδρα φρόνιμον,

εντιμον κα! απολαμβάνοντα μεγάλην ύπόληύιν είς εκείνα τά

με'ρη, και ουτως έγινε καί αύτός μέλος της Αρχής καί ελαβε

τά στοιχεία να υπογράφεται Α. Ε.

Μετά τουτο δ Εάνθος άνεχώρησε κατά τάς αρχάς του Ια

νουαρίου τοΰ 1820, διά την Πετρούπολιν άμα ©θάσας έπα-

ρουσιάσθη μετά δύω ημέρας εις τον Κόμητα Ίωάννην Καπο-

δίστριαν, εις τον οποίον έγχειρίσας το γράμμα του Άνθίμου

Γαζή, έφανε;οωσεν ό'λον τό σύστημα της Εταιρίας, τους Αρχη

γούς της, τον πολλαπλασιασμόν των μελών της, την εκτασιν>

αύτης καί οσα άλλα έστοχάσθη άναγκαία, κα! επί τέλους ότι

ζητοΰν αύτόν νά διευθύνη ώς Αρχηγός τήν κίνησιν τοΰ Έδνους

άπ' ευθείας η διά σχεδίου τινος καταλλήλου, ειδοποιών τους

επισημοτερους των ομογενών έκ τών κατηγηθέντων, περί τοΰ

καταλληλοτερου τρόπου της ενάρξεως τοΰ πολέμου· άλλ' δ Κα

ποδίστριας δεν έδέχθη, λέγων οτι υπουργος ών τοΰ Αυτοκρά

τορας δέν έδύνατο, κα! άλλα πολλά- δ Εάνθος τω έπανέλαβεν,

οτι οι "Ελληνες ειναι αδύνατον νά μένουν είς τό έξής τυραννού-

μενοί κα< οτι ή έπανάστασις ητον άρευκτος, και διά τοΰτο έν ω

έχουσιν ανάγκην Αρχηγου δέν είναι δίκαιον ώς "Ελλην και έν

ύπολήψει παρ' αύτοίς καί πολλοίς άλλοις, νά μείνη αδιάφορος

και άλλα πολλά· άλλ' εκείνος έπανέλαβεν, οτι δεν ημπορεί νά

μεθεξη διά τους ανωτέρω λόγους και οτι άν οι Αρχηγοί γνω

ρίζουν άλλα μέσα προς κατόρθωσιν τοΰ σκοποΰ των, άς τά με-

ταχειρισθώσιν, κα! ηύ'χετο νά τους βοηθηση δ θεός· ταΰτα

ήκολούδησαν είς δύω ιδιαιτέρας συνεντεύξεις.

Άπελπισθείς λοιπόν δ Εάνθος από τον Κόμητα, στογασθείς

δέ οτι διά νά κατορθωθη δ σκοπός της επαναστάσεως μέ καλήν

έκβασιν, ητον άφεύκτως αναγκαίος νά οανΫι είς το έθνος εις τών

σημαντικών προς ένθάρ'ρυσιν αύτοΰ, εστρεψε τον στοχασμόν του

εις άλλο ύποκείμενον λαμπρόν ώς τόν Καποδίστριαν, έπιτηδειό-

ιερον δέ ίσως τούτου, τον Πρίγκιπα Άλέξανδρον Τψηλαντην,
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στρατηγέ και ύπασπιστήν τοΰ Αυτοκράτορα, και έν ύποληψει

και εύνοία παρ' αύτώ- επήγε· λοιπον εις έπί^κεψίν του, 5 Πρίγ-

κ:ψ;^ρΙς, τον υπεδέχθη ευμενώς και μέ πολλήν εύγένειαν, τον

ήρώτησεν πόθεν είναι και δια ποίας υποθέσεις ηλΟεν εις '.Πε-

τρούπολιν. Ό Εάνθος απηντησε μέ πολλήν προσοχήν είπών, οτι

είναι άπο μίαν ΝήίΟ-ν την Πάτμον, καί £τι δι' εμπορικάς υπο

θέσεις ·ζλθ-εν εκεί άπί Κωνσταντινούπολιν καί άλλα τοιαυτα.

Ο Πρίγζιψ τον ήρώτησε πώς άπερνοΰν οί ομογενείς εις εκείνα

τά μέρη, κα! αν η Τουρκική Κυβί'ρνησις επιβαρυνει τον ζυγον

της τυραννίας κα! εκεί, καθώς καί ε'ς τά άλλα μέρη, καί τά

τοιαυτα- ειπόηος τοΰ Εάνθου, οτι πανταχου οί Τοΰρκοι τυραν

νουν τούς δυστυχείς "Ελληνας, καί οτι κατήντησεν ή τυραννία

ανυπόφορος- ό Ιίρίγκ'.ύ μέ άθυμίαν ψυχικήν ειπε. Δια τί και

οί "Ελληνες δέν προσπαθουν νά ενεργησουν ώστε, άν νά έλευ-

θερωθοΰν άπό τον ζυγον δέν δυνανται, τουλάχιστον νά τον έλα-

φρώσουν; Τότε ό Εάνθος άποκριθείς' είπε μέ πολήν παθητικό

τητα. Πρίγκιψ, μέ ποία μέσα και μέ ποίους οδηγούς νά ένερ-

γήσωσιν οί δυστυχείς Ελληνες την βελτίωσιν της πολιτικής

τών καταστάσεως; αυτοί εμειναν εγκαταλελειμμένοι άπο εκεί

νους, οΓτινες έδύναντο νά τούς όδηγήσωσι' οιότι ολοι οί καλοί

ομογενείς καταφεύγουν εις ξενους τόπους, και άοηνουν τούς ομο

γενείς των όροανούς. Ιδού ό Κόμης Καποδίστοιας υπηρετεί

την Ρωσσίαν, 5 μακαρίτης Πατηρ σας κατεουγεν έδώ, κα! 5

Καρατζάς εις -ήν Ίταλίαν, ύμείς ό ίδιος υπηρετουντες την

Ρωσσίαν έχάσ::τε υπέρ αυτης την δεξιάν νείρά σας, και άλλοι

ίσοι καλοί καταφεύγοντες εις την Χριστιανικήν Εύρώπην, μέ

νουν έκεί χωρις ίσως νά «οροντίζουν οιά τουτ δυστυχείς αδελ

φους των. Ο Πρίγκιύ είς ταΰτα απαντών είιτεν ·Άν εγώ έγνώ-

ριζον, οτι οι ομογενείς μου ει·/ον άνάγκην από έμέ, και έστο-

χάζοντο, οτι έίυνάμην νά συντελέσω εις την ευδαιμονίαν των,

σοί λεγω έντίμως, οτι ηθελον μετά προίυμίας κάμω κάθε δυ-

σίαν, ακόμη και την κατάστασίν μου, και τον εαυτόν μου υπέρ

αυτών. Τότε εγερθείς 5 Εα'νθος μέ συγκίνησιν ψυχής ειπε ,

Δός μοιΠρίγκιψ, τήν -/ε~ρά σας εις βεβαίωσιν τών οσων έκορά-

2 ' ·
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σθητε. Ό Πρίγκιίι .αέ κάποιον θαυμασμϊν εμβλέψας είς τον £άν-

03ν τω έδωκε τί]/ χείρα· τότε αύτί; είπεν, οτι είς την 11ε-

\ ^* ^Ρ'^^λιν δέν ηλθε διά ύποθίοεις ίμπορικάς, αλλά δι' (^')^||^·0·'"

ι ^« ^,αντικοτάτην αΐτίαν, ζαι οτι αυριον θέλει τω τον ανακαλυψη.

Ό ΙΤρίγκιψ ανυπομονως έζητησε τίτε νά μάθη , άλλ' 5 Ηάν-

©2ς τόν παρεκάλεσε νά λαβ/) υπομονήν μέχρι της αυριο·* , και

ουτως έτελείωσεν ή πρωτη συνέντευΕις. Την έπιουσαν ό Εάνθος

έπηγεν εις αύτον, τω έοανέρωσε τά' πάντα, καί εκείνος μετά

προθυμίας και ενθουσιασμου έδέχθη νά άοιερωθϊ) εις την υπηρε

σία/ των ομογενών με πασαν θυσία» του , και δούς είς τόν

Εα'νθον ενορκο/ κα! εγγραφον όμολογίαν περί της πίστεως κα!

άιοσιώτεώς του (την οποίαν ο ϋάνθος έστειλεν είς τούς έν Μό

σχα συναδελοούς του Πα:ζιμάδην καί Κομιζόπουλον, παρ οίς

και ευρίσκεται) (ορα στοιγ. 0. κα! άρ:θ. 39.) άνεδένθη τον τΐ-

τλον του Γεννικοΰ Επιτρόπου τη; Άρχής, έλαβε όέ κα! το

ονομα Καλός, κα! τά στοιχεία διά νά ύπογράοηται : α. ρ. κα*

εύ:ως έκατορθώθη δι' αύτοΰ 5 σκοπδς της Εταιρίας.

Μετά ταυτα έγράοησαν άμέσως έγκύκλυα γράμματα εκ μέ-

ρους τίς'Αρχης παρά τοΰ Εανθου (έχοντος το προτόκολλον, είς

ο ησαν σημειωμένα τά ονόματα των κατηχημένων Έταιρι-

στών μέ τά σημεία της άίιερώσεως και καθιερώσεως των ,

και τη-> σφραγίδα της Άρ·/ης,) καί τοΰ Αλεξάνδρου Υψηλάν-

του, εις τούς σημαντικοτερους γνωστούς αδελφούς της Εται

ρίας τούς είς Κωνσταντινούπολιν, Νητους, Πελοπόννησον, καί

Ρουμελην, είοοποιοΰντα αύτούς, οτι 5 Αλέξανδρος Υψηλάντης

δ:οοισ0είς παοά τηςΆργης Γενικος Επίτροπος, θέλει διευθύνει

τά της Εταιρίας, κα! είς το έξης Θέλουν εισαζούωνται οί άδελφοί

μετ' αύτοΰ καί άκούωσι τάς οδηγίας του, κα! άλλα οσα ήΌαν

κατάλληλα προς ένθάόρυνσιν των άοελοών. Εστάλησαν δέ ταΰ

τα διά μέσου των έν Όοηστω και Κωνσταντινουπόλει Αθα

νασίου και Παναγιώτου Σέκερη· περ! τουτων ολων των ενερ

γειών κα: πράξεων του ό Εάνθος ειδοποίησε τούς συναδελφους

του Άρχηγούς τακτικώς διϊ: ταγυδρομείου, τόσον τούς έν Οδησσω

κα! εν Κωνς-αντινοπόλει 'λθανάσιον κα! Παναγιώτην Σέκερη/ και



( 19)

Γίηγσρ'ον Φλεσσαν, καθως καί τάν Γεώργιον Αεο'ένΐην εις Βου-

κουρέστιον καί Άθανασίον Τζαγκάλοο και Άναγνωστοπουλ'ον

είς Πι'σσην της Ιταλίας.

Έν τούτοις ό Αλέξανδρος Υψηλάντης συνωμίλησε περ! ταυ

της της υποθέσεως τις Έταιρίας μετά τοΰ Κόμητος Καποδί-

στο>α, παοακινων αύτον νά άνβοε'ρη τι είς τον Αύτοκρατοοα και

νά ζητηθη παρ' αύτοΰ βοήθεια τις, άν 0χ>. στρατιωτική , τού-'

λάχιστον γοηματική , άπέναντι των οσων ή 'Οθωμαν'κή Κυ-

δίονησ'ς ύπεχρεώθη νά πληρώοη ε:ς τήν Ύψηλαντικήν Οίκογέ

νεια-/ τινών έκατσμυρίων γροσιων· αλλ δ Καποδίστριας ιζρνήθη,

έπαναοέρων οσα καί είς τον 2κνθον πρότερον ύτ.ζ' τότε 5 Τψ:-

λάντης άποοασίσας νά ένεργήοη μέ έπιτυχίαν τήν κίνησιν ·τοΰ

Έθνους, έστονάτθη νά ζητήση- τά μέσα της ευκολίας άπό το

"Εθνος κα! τήν ΚυοέρνηοΊν της Γαλλίας- διά τοΰτο περί τόν

Ίοόλιον τοΰ αύτοΰ ετους (1820) έζήτη-εν άπο τόν Αυτοκράτο

ρα άδειαν απουσίας διά δύω γρόνους, νά άπε/θη είς ξενους τό

πους, καί λαβών αυτήν άνεχώρητε μετά τοΰ Ξανθου· ζλαζο>

δέ είς τήν συνοδείαν των καί τον Ίατρόν Ιίέτρον Ήππίΐην ,

ευρισκόμενον νότε εκεΐ, καί ηλθον εις Μόσχαν, οπου έγνωρίοθη

δ Υψηλάντης με τούς έκεί άδελιούς ώς Αρχηγος τοΰ μελ

λοντος μεγάλου κινήματος. Μετά παρέλευσιν δε τινων ημερών

«ναχωρησαντες έρθασαν είς Κίοβον, όπου έκατοίκει ή οΐκογέ-

νειά του· έκεί Ιλαβεν 5 3άνθος διά τοΰ Αριστείδου Παππά,

ενός των ένθερμων άδελρών της Εταιρίας, γραμματα από τον

Κομητα Δ'.οννύοιον 'Ρώμαν εκ Ζακύνθου καί άλλων, σ:ευΟυν;'-

μενα π,οός τήν Αρχήν, καί διαφόρους γνώμας περί της επι

τυχίας τοΰ εργου, τά όκοία έδόθησαν είς τον Ύψηλοίντην.

Τήν πρώτην δέ τοΰ Αύγουστου δ Αλεξανδρος Υψηλάντης

μετά τοΰ Εάνθου συνοδευόμενοι κα! από τον ρηθέντα Π. Τίπ-

πίτην άνεχώρησαν άπο ΚίοοΌν, :-:αι ά'οοΰ εοδασαν είς Δουμπα-

σάρ:, δ μέν Υψηλάντης μετά του Ίίππ:του διευθυνθη είς Όδησ-

σόν, δ δέ 5! άνθος λ'ίβών παρ' αύτοΰ, παραγγελίας κα': γράμμα

τα προς τους έν Βουκουρεστίω συστηθέντας μετά τήν άναχώ-

ρησιν τοΰ Αναγνωστοπούλου Έρόρ:υ , ν.τ. τον Γεώογιον

2' '
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Λιβεντην κα) άλλους άδελφούς, καί προς τούς έκεΐ κατηχημε-

νους Καπιτάνους, Γεώργιον Όλύμπιον, Σάββαν Καμινάρην , καί

τον κρό τινος καιροΰ έλθόντα έκεΐ εκ της Μακεδονίας 'ίωάν-

νην Φκρμάκην, απηλθε διά τοΰ Ίσμαηλίου και Γαλατζιου είς

Βουκουρέττιον, και ώμίλησε τα είκότα μετ' αυτών. Προς ένθάρυν-

<7<ν δέ χα! εύκολίαν αύτών, ό'ζως προετοιμαοθώσι, κατά ζήτη-

σίν των έμέτρησεν, είς μέν τον Σάββαν φλωρία Όλανδικά 500

πεντακόσια, ίϊςδέτον Δημήτριον ΙΥΙουςακοο γρόσια 1000 χίλια,

δια νά άπέλθη είς την Σερβίαν νά συνομι/Ιήση μέ τον Ηγε

μόνα αυτής Μιλο'σην , καί τούς άλλους έκεΐ οπλαρχηγους, είς

δέ τϊ>ν Χρ. Περραιοον, κατά παραγγελία:/ τοΰ 'Γύηλάντοκ, εις

συναλλαγματικήν τοΰ Νικολοπούλου πληρωτέαν είς Κωνσταν

τινούπολιν παρά του Κυριακου Κουμπάρη γρόσια 10,000, δέ-

κα χιλιαδας. ("Ορα στοιχ. I. ζαι τήν άλληλογραφίαν.)

Ό £άνθ.ος πάλιν εκείθεν ειδοποίησε δια γραμμάτων του τους

συναδελφους του Αρχηγούς, τον Παναγιώτην Σέκερηυ εις Κων-

στανούπολιν, κα! τούς είς Πίσσην ευρισκομένους Τζαγκάλοο και

Αναγνωστόπουλο-/ περί τοΰ είς Βουκουρέστιον έρχομοΰ του ,

προσκαλών αυτούς νά ελθω3ιν είς Κινόβιον της' Βασαραβίας ,

Ζπου Ιμελλε νά μεταβϊ) καί ό ' Υψηλάντης πρ,ος άντάμωσίν

του, καί νά συνεργασδώσι και αύτο! μετ' αύτοΰ δια τά κεραιτέ-

ρω. Ό Παναγιώτης Σέκερης εϊδοποίησε τον Γρηγόριον Δικαΐον

ευρεθέντα είς Κωνσταντινουπολιν (κα! τον όποιον προδοθέντα

προ μικρου, ε'ιχεν ελευθερωση μέ μίαν ίόσιν μεγάλης ποσό

τητος χρημάτων άπο τούς ονυχας τοΰ Μποσταντζήμπαση.)

οστις ηλθεν είς Γαλάζιον περιμείνας τον Ξ,άνθον νά έπιστρέ-

ψη άπο Βουκουρέστιον.

Έπιστρέψας ο Εάνθος είς Γαλάζιον περι τον 'Οκτώμβριον,

καί άνταμωθείς μετά τοΰ Γρηγορίου Δικαίου, ειδοποίησε τον

Άλέξανδρον Ύψηλάντην, καί ήλθεν από Όδησσόν είς Ισμαήλ,

ίχων είς την συνοδείαν του κα! τον Γ. Αασάνην ώς Γραμμα

τικό/ του, δπου ό Εάνθος επήγε νά κάμη τήν κάθαρσίν του, δ:ά

νά συνομιλήση μετ' αύτοΰ περί οσων ένήργησεν είς Βουκουρέ-

στιον ίσυοτησε δέ προς τον Άλέςανδρον Ύψηλάντην τον ρη
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δέντα Δικαιον ώς συναρχηγόν, τόν Δήμητριον ©έμελην, Ηέτρον

Μαρκέσην, Διοννυσιον Εύαοροοπουλον, Βαγγέλην Μαντζαρά-

κην, Δημήτριον Ηπατρον έπιστρέψαντα άπό τήν Αλεξάνδρεια·/

της Αίγυπτου καί Κόποον , καί άλλους Έταιριστάς , οίτινες

ηλθον άπό Γαλάτζι μετά του Βάνθου δια νά γνωρισθώσι μετά

τοΰ Ύψηλάντου. Συγχρόνως ηλθεν εκεί και δ Χ. •ΪΙερ^αιβδς

άπό Βουκουρέστιον διευθυνάμενος είς Κω/σταντινουπολιν δ Υ

ψηλάντης έ^ωσεν εις αυτόν και είς τους άλλους έγκυκλια γράμ

ματα κα! προκηρυξεις προς τους έν τη Τουρκία άδελφούς τής

Εταιρίας, προτρέπων και ένθαόρύνων αυτούς εΐς τον ό'σον ούπω

αγώνα, και άλλας πολλάς δίδων παραγγελίας, (ορα στοιχ. ϊ. α.)

Έσυστησε δέ ίδιαιτέρως εις τον Παναγιώτην Σέκερην, και είς

Έοόρους 'της Κωνσταντινουπόλεως, τοΰς ρ^ηθέντας Δικαίον κα!

Πεόραιβόν, παραγγέλων νά τοις δοθώσι χρήματα ικανά διά νά

κροετοιμάσωσι τα προς πόλεμον αναγκαια. Ό δέ Σέκερης προ-

δύμως έ^οδίασεν αύτούς κα! μέ την συνδρομήν των έν Κων-

σταντινουπίλ,ει Εφόρων Κ. Μαυρου, Α. Κουμπάρη, I. Μπάρ-

πα, εις μέν τόν Πεέραιβόν γρ. 120 χιλ. εις δέ τον Φλέσσαν

90. χιλ. καί άλλας είς άλλους ποσότητας. Καί ούτοι μέν άνε-

χοίρησαν, δ δέ Υψηλάντης μετά του Λασάνη επέστρεψαν εις

Κιίνόβιον, περιμένων έκεί τόν Εάνθον μετά τήν κάθαοσίν του

δια νά συνεργασθώσι τά περαιτέρω.

Φθάσας δέ δ Υψηλάντης είς Κισνόβιον, μετά παρέλευσιν ί-

λίγων ήμερών, έ'γραψεν εις τον Εάνθον, έτι ευρισκόμενον εις

το λοιμοκαθαρτηριον, στείλας είς αυτόν παραγγελίας τινας με

τον Λασάνην, τάς όποιας ό Εάνθος δέν έσύμφερε τοτε νά ενερ

γής, καί άπήντησεν αρνητικώς, γράψας προς αυτόν τάς αίτίας

μέ τόν ϊ'διον Λασάνην δ δέ Υψηλάντης πεισθείς εύαρεστήθη.

(όρα στοιχ. Κ. καί Κ. Α.)

Έλεθεροκοινωνήσας δ Εάνθος εις το ·Ισμαήλ , μετέβη περ!

τάς 10 Νοεμβρίου εις Κισνόβιον κα! συνεργάζετο μετά τοΰ

'Γψηλάντου διά τάς προετοιμασίας της επαναστάσεως. Έστει

λαν δέ τον μέν Λασάνην είς Ίάσιον διά νά ήσυχάζη καί νά

περ-.μένη οδηγίας κα! τάς διαταγάς τοΰ Ύψηλάντου, καί του
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εις τήν Εταιρίαν εισαχθέντος Ηγεμόνα της Μολδανίας ΙΙρίγ-

κιπος Μιχαήλ Σουτζου, καϊ του Υπουργου αύτοΰ Ίαζωβά-

κη 'Ρίζου- τον δέ Άρειστήδην ΙΊαππα* μετά του Πέτρου Μ'α-

λίοα, είς τήν Σερβίαν μέ γραμματα του 'Γύηλάντου προς τον

Γοσποδάραν Μιλόσην, κα! μέ παραγγελίας δ:ά νά τό> προε-

τοιμάση νά συμμκχή-η μέ τούς "Ελληνας.

Έν τοσουτω παοατηοών δ Εανθος την άονοποοίαν του Τζαγ-

κάλορ καί Αναγνωστοπουλου , παλιν έγραψε παρακινών αύ ·

τους νά τα-/υνωσι τόν έργομάν των, στείλας τά προς αυτούς

γράμματα του είς τάν εν ΰουκουρεστίω Γεώργιον Λεβέντην, οιά

νά τά στείλη-. Αλλ οΰτος άπεκρίθη τω Εανθω, ό'τι δέν συμ

φέρει νά προσκλι*,0?, ο Αναγνωστόπουλος, ί'πειδή τά πνεύματα

των άδελοών ειναι έρε&ισμένα εναντίον του, και οιά τουτο ό ερ

χομος του δελει οίρει πάλιν ο·κάνοαλον καί δυσαρέσκειαν, οθεν

συμφέρει νά ηναι μακράν, (ορα στοιχ. Λ.) Μ" ολα ταΰτα ό £άν-

0ος είλικρινής οίλος τουτων, μην υποφέρων την άπομάκρυνσιν

των ά-ο τά πράγματα, κα! πολλάς συς-άσεις ύπέρ αυτών κάμνων

πρός τον,Πρίγκιπα, πάλιν τοις εγραψε- καί ούτοι έκίνησαν ά-5 τήν

Ιταλίαν. Άλλ' ο Τζακάλοαι άσθενήσας καθ' οδον, έμποδίσθη είς

Βιέννη//. Ό δέ Αναγνωστόπουλος ηλθεν είς Βουκουρέστιον εις

τάς 30. τοΰ Δεκεμβρίου, (ορα στοιχ. Λ. α.) έπειοή δέ πάλιν ό

Λεβέντης έγραφε τω ώάνθω,, οτι πρέπε'. νά προσκληθί) ο Άνα

γνωστόπουλος είς Κισνόβιον, διότι δέν έσύμφερε νά μένη· έκεί,

φοβουμενος μή δυσαρεστή-η πάλιν τους αδελφούς ή παρουσια

του, ό Εανθος κατέπεισε τον Πρίγκιπα νά τον προσκαλέση νά

έ'λθη έκεί. (ορα στοιν. Α. Β. Α. Γ.) Καί ουτως κινησας έφδασεν

είς Κισνόβιον περί τά μέοα Φεβρουαρίου του 1821. οιε 5

5αν0ίς εύρίσκετο απών εϊς 'ίσμαήλ, άλλ' έξ' αίτίας ώς ακο

λούθως γνωσθήσανται, δέν έλαβε παρά τοΰ Πρίγκιπος καλψ υπο-

οο^ ην.

Ευρισκόμενος ό Ξάνθος είς Κισνόβιον μετά τήν έπιστρσ-

ρην του άπο .Βουκουρέστιον, συνειργάζετο, ώς προείρηται, με

τά τοΰ Πρίγκιπας Αλεξάνδρου 'ϊύηλάντου, διά τάς έτοιμα-

σίας της Επαναστάσεως. Επειδή δέ έσχεδιάσθν, ό'τι το πρώ



τον κίνημα νά άρ/'-^ί) είς την Πελοποννησον καί την λίιτεήν

Ελλάδα, απεφασίσθη ο Πρίγκιψ, ως Γενικϊς Έπίτιοπος της

Άρχης, νά καταβη έκεΤ μετά του Εάνθου και λοιπών, ώς έ-

γρ^ον άπο Πελοπζ/νησον δ Γρηγόριος Δικαιος και άλλοι, Ετι

τά πάντα ησαν έτοιμα, σιείλαντες, ώς παρειγγ;λθησαν, καί

Ιίλληνικον πλοίον εις Τεργέστιον δια νά τούς μεταβιβαση,

(ορα στοιχ. Λ1.) Άλλά πρ!ν νά κινήσωσιν, 5 Πρίγκιψ έκρινε

νά άπέλθη προτερον περι τον Μάρτιον μετά τοΰ £άνθου εις

την Γαλλίαν, όπου ειχε σκοπο/, ώς έλεγε , νά ένεργήση τινά

προς ώρέλειαν κα! εύκολίαν του κινήματος, κα! δια μέσου του

έν Παρισίοις Λαφήτ κα! άλλων σημαντικών Γάλλων νά κά-

μη εν δάνειον έπ! υπο5ήκΐ) των εν 'Ρωσσία κτημάτων της οί

κογενείας του, και των τριών εκατομορίων γροσιων , τά όποϊα

ή Όθωμανική Κυβέρνησις αποφάσισε τότε νά πλήρωση εις κυ-

τήν, άντ! εννέα, κατά την έν Βουκουοεστίω καί Άκερμανίω με

τά της 'Ρωσσίας συνθήκην της ειρήνης· (ώς τότε τω εγραψε δ

έν Κωνσταντινουπολει 'Ρωσσικος Πρέσβυς Βαρόν Στρόγγονοο,)

έγων μεγάλην, ώς έλεγε, πεπείθησιν, ό'τι οί "Ελληνες θέλου/

βοηθηδη προθυμως παρά τοΰ Γαλ^λικοΰ "Εθνους κα! τ5;ς Κυ

βερνήσεως το?ν , ό>ς τοΰ μόνου έθνους ©ιλελευθέρου κα! φιλοτι-

μουμένου νά συντρεγη είς την έλευθερίαν κα! οωτισμον των

εθνών, κα! πολύ περισσοτερον του Ελληνικου, κα! έπειτα έπις-ρέ-

σοντες είς Τεργέστιον νά έμοωσιν εις το Ελληνικοί πλοίον,

νά μεταβιβνσθώσιν εις την Μάνην, καί νά άρχ'·α'ϊ ο πολεμος.

Συγχρόνως δέ ειδοποιούμενοι ο! έν Ελαχομολδαυία άοελφοί της

'Κταιρίας, κα! οί δργαν.σθέντες οπλαρχηγο! Γεώργιος Όλυμπιος,

Σάββας Καμινάοης, Ιωάννης Φαρμάκης, Αθανάσιος Τουρεκ-

τζης, κα! άλλοι πολλοί, νά άρ'/ήσωσι κα! αϋτο! έκεΐ τον πολι-

μον, δια τοΰτο ί Ξάνθος άν-γώρησεν από Κ'σ-Ό'β:ον περ! τάς

αρχάς του Ίαννουαρίου του 1821. δια τό Ισμαήλ, οπου εύρίσκε-

το ή οικογένεια του, μεταβασα· προ τινων μηνών έκεΐ από

Κωνσταντινουπολιν, δ:ά νά διαταξη τάς οικιακάς το> ύποδεσεις,

κα! έπειτα έπιστρέοων εις Κισνόο-.ον περι τά τέλη Φευρουα-

ρίου, νά συνοδευση τον Πρίγκιπα.
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Εύρισκόμενος λοιπόν 5 Ξανθος εις Ισμαήλ^ καί ενων άλλη-

λογραφίαν μετά τοΰ Πριγκιπος κα! άλλων, εοτειλεν είς Κων-

σταντινουπολιν καϊ είς τ: Αιγαίον μέ γράμματα κα! παραγγε

λίας νέας, σταλείσας π;;ρά του 'ίόηλάντου, «ν Δημ,ήκριον

Θέμελην, καί Βαγγέλην Ματζαράκην, όόο-ας εις μέν τον πρώ

τον γρόσια ες χιλιάδας, εις δέ τον δευτίρον γρόσ. ενδεκα νιλικ-

δας. ( δριι την άλληλογραοίαν.) Άλλ' επειδή ο Πρίγκιψ είόο-

π3'.ίθ'Λ, οτι οι Τουρκοι 'διά προδοσίας τινών, ηρνισαν νά δπο-

πτευωνται, ·/.αι συγχρόνως εμαθεν, 5τι προδοθείς δ Δημητριος

"ίίπατρος, οστις ειχε σταλν] πρότινος καιροΰ εις Νιαοοσταν

μέ γράμματα και προχηρυξεις, ερονεύίη. Έψιθυρίζετο δε, οτι και

δ Άοιστείδης Παππα συνελήρθη εις τρν αντικρυ της Κραίόβας

Άοά-Καλέ καρά τών Τούρκων, ε:ι δέ δια νά έπισύρη ολην

την προσοχήν καί τ'άς δυνάμεις τοΰ εχθρου -ρις τά μερη του

Δουνάβεως, ώστε νά μείνωσιν οι τόποι τ?ς Ελλαδος μέ μικράς

μόνον του εχθρου δυνάμεις, κα! δι' άλλους πολλούς λόγους, ηλ-

λαξε το σχέδιον, κα! άπεράσιοε νά άπεράοη είς Μολδοβλα

χία/, όπου 5 ΊΙγεμών Μιχαήλ Σοΰτζος ήτον πρόθυμος νά συνε-

κοθί) με κάθε θυσίαν του, και νά άρνίστ) εκειθεν την επανά-

στασιν διά τοΰτο κατά την 10. Φευρουβριου του 1821. έ'γρα.ψεν

εις τον Ξάνθον δ« εκτάκτου Ταχυδρόμου, νά οθα'ση είς Κισνό-

βιον. (όρα στοιχ. Ν.) Οϋτος κινησας την 21, ερθασεν έκει

έκ της κακοκαριας ΐην 23. τοΰ ίδιου, άλλά δεν έπρόρθασε πλέον

τον Πρίγκιπα άναγωρηταντα τήν 21. το έσπέρας μετά τών ά-

δελ'ρών του Νικολαου και Γεωργίου, του Γεωργίου Κατακου-

ζηνου, καί τινων άλλων, και οθάσαντα είς Ίάσιον τήν 22· άλλ'

ά©ησεν εις τήν Μητερα του γράμμα προς τον Εάνθον, ειδοποιών

αύ-ον περ: της ήδη κηρυχθησομένης επαναστάσεως, παραγγελ

λω/ εις αυτόν διάρορα άναφορικώς είς τή> δπόθεσιν, καί.τάς

κατ' 'Αναγνο στοπούλου διαθεσεις του, τον όποίον άρησεν είς

Ιν'ισνόόιον έν άπραςία καί ώ; υποπτον. (όρα στοιχ. Ν. Α.) Άλλ'

ό Εανθος ώς ειλικρινής και πιστός ρίλος κα! άοελφος. δέν ώκ-

νησεν άμέοως νά παρηγορήοη αυτόν είς έκείνην τήν θλιόεράν τα-

πείνωσιν, άσχετον και υποβλεπόμενον παρ' ολων τών οικείων καί



οίλων του Πριγκίπος, και γραψας ευθύς προς ίο/ Πρίγκιπα εις

Ιάσιον, τον ύπερασπίσθη τόσον, ώς-ε διεσκέδασε κάθε κακήν κατ'

αϋτοΰ ύπβνοιαν. (ορα <7Χ51Χ· Ν. "Β. )

Ό εν Ιίωνσταντινουπόλει 'δέ εύρισ*όμενος Παναγιώτης Σέ

κερης, πολλούς πρότέρίν άπιστα; κινδύνους, ένεκα προδοσίας

ένόί άδελϊ>οΰ του Γαλάτη και άλλων ενοχλήσεων, άμα ερΟασεν

ίκεΐ ή εβ/;σις της επαναστάσεως, και προδοθείς έζητήθη άπό

την 'ΟΟωμανικ'ήν Πόρταν, άλλα τύχη άγαδη ειδοποιηθείς μό

λις έσώθη, ώς εύρίσκετο άνευ χρημάτων, εις εν πλοϊον μέ το

«ποίον έΌΟασεν εις Οδησσόν, άπολύσας ολην του την περιου-

σίαν, και άοήσας εις τρομερότατους κινδύνους την οϊ/.ογένειάν

του, ή'τις, ώς έκ θαύματος, έπειτα έσώθη άπό τά βάσανα των

τυράννων.

Ό ΔΤ/9οζ ενεργών κκϊ έγκαρδι<ί>νων τους ομογενείς εκεί

νων των μερών, έγραψεν αμέσως εις τους έν Έλλαδι άπαστό-

λους Δίκαιον Φλέσαν, θέμελην, και άλλους, την έναρξιν Γης

επαναστάσεως, στείλας εις αύτοΰς διά Θαλάσσης τάς προκη

ρύξεις τοΰ πολέμου, μέ επίτηδες άνθρωπον , τον κατηγηθέντα

εί«, τήν Εταιρίαν Σταμάτιον Δουκάκην εμπορον ευρεθέντα εις

Ισμαήλ, όστις άπερνών διά της Κωνσταντινουπόλεως έκινδύ-

νευσε τά μέγιστα, άλλ' ευτύχησε νά ιρέρη έν καιρώ τά ειδο-

πο:ητ·./ά αϋτά γράμματα μέ τάς προκηρύξεις , και ήργισεν

η έπανάστασις εις τήν Πελοπόννησο1/ και λοιπά μέρη.

Παρατηρητέον δε 3τι ή έπανάστασις εις τήν Πελοπέννησον

ένεψυχώθη καϊ ένεΟαρύνΟη παρά των Προεστώτων και άλλων

τινών κτηματιών και έμπορων, καϊ πρώτοι τούτων έσήκωσαν

εϊς τά όπλα και ενεθάρρυναν τον λαόν, καθώς και δλοι σχε

δόν ο1 έ« του Ιερατικού τάγματος, άνευ των οποίων, ποτέ 6

λαός οέν ήθελε κινΟη, ή έδύνατο νά ευδοκίμηση- εις δέ τάς

Νήσους καϊ 'Ρούμελην , τουναντίον, 5 λαος και οί Καπιτάνοι

«παναστατήσαντες ύπεχρέωσαν τους προεστώτας των νά συγ-

κατανεύσωσιν.

Ολίγας ημέρας μετά τήν έξοδον τοΰ Αλεξάνδρου Ύψηλάν-

του, ηλΟεν εις Κισνόβιον από Κίοδον 5 άδελοος του Δημή
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τρ:ος, οστ;ς έτοιμάζετο νά άπεράση κα! αυτός · είς Μολδαυίαν

έπειδη δέ έλαβε παρά τοΰ άδελοοΰ του Αλεξάνδρου γράμματα

ά-'ο το έν Ίασίω στρατόπεδον , δια των οποίων τω ελεγε νά

είΐακουσθϊ μετά τοΰ 2άνθου, περί δσων άναοέρονται είς τα της

επαναστάσεως, ουτος έπρότεινεν είς αύτον, όν. ητον ανάγκη νά

κκταβ/) καί είς την Ελλάδα ε:ς εκ τη; Ύψηλαντικης Οίκογε

νείας προς περιτσοτέραν έγκαρδίωσιν των έκεί οπλοφόρων και

του λαου, καί διά τοΰτο «συμβούλευσε να άπέλθη· δ ίδιος. Πει

σθείς είδοποίησε τον αδελοόντου Αλέξανδρον, προς ον έγραψε

περι τούτου κα! ό Ξάνθος. Ό δέ Άλέξανδρος ενέκρινε ταύτην

την γνώμην απαντησας και είς τούς δύω και παρεκίνησε τον

Εάνδον, τον όποίον πρότερον έπροσκάλει πλησίον του, (3ρα ζ·ίιν.

Ν. Β.) νά συ/οδεύση τον άοελίόν του Δημήτρ:ον, ποος δν ές-ει-

λε και συστατιχά προς τούς Έλληνας, άποκαθιστών αύτον έπί-

τροπο'ν του. (δρα στοι/^. Ν. Γ.) Κατέπεισαν δέ καί τον Άλέ-

ξανδρον Καντακουζηνον έτοιμαζο'μενον νά άπεράση κα! αυτός

εις το της Μολδαυίας στρατόπεδον, νά καταβ/ι μέ τουτους είς

την Ελλάδα.

Αν ου λ'οιπον διετέθησαν ού'τω -ά πράγματα, ό Πρίγκιψ

Δημητριος άπεράσισε νά ύπάγη πρότερον είς Όδησσον, διά νά

έξαργυρώτη μερικάς ομολογίας οκτακοσίων χιλιάδων γροσιων,

τάς όποίας ό αδελοός του Αλέξανδρος λαβών άπο τον έν Ία

σίω Τραπεζίτην Ανδρέα Παυλου, τω έστειλε, και περί των ο

ποίων ειχε γράψη άπο Ίάσιον είς τους έν Όδησσω παρ'

αυτοϋ συστηθέντας Έρόρους τη; Εταιρίας, κα! νά πωληση η

έγχειριάοη μερικά διαμαντικά, δια νά λάβη μεθ' εαυτοΰ αύτάς

τάς ποσότητας. Άπηλθε λοιπον μετά του Εάνθου έκεί περί τά

μέσα του Μαρτίου, ώμίλησε μέ τούς Έοόρους περι τώνόμο/ο-

γιών, αλλ εκείνοι δέν ηθέλησαν νά τά; έξαργυρώσωσι, οοβη-

θεντες τινές έξ αύτών, ώς ειπαν, μηποτε άποτυχούσης τίς έ-

παναστάσεως' χινδυνευσωσ: τά χρηματά των, τά διαμαντικά ένε-

χειρίασεν είς αυτού;, καί έλαβε ρούβλια τριάντα εξ χιλιάδας,

όούς όμολογίαν τεσσαράκοντα -/ιλιάδων δι' ενα χρόνον. (τά οποία,

πληρώσασα ή Μήτηρ του είς την προθ;σμίαν, έλαβεν.) έλαβε



και δεκαοκτώ χιλιάδας ρούβλια, οσα τότε «κ συνε'ιτρορών ιών

ομογενών ευρέθησαν εις τό ταμείον της Έΰορίας, κα! έπέστρε-

ψε μετάτοΰ Εάνθου είς Κισνόβιον.

Κατά τήν άπο,υσίαν των ταύτην άπο Κισνόβιον, άνεγώρησεν

ο Αλέξανδρος Καντακουζηνος δια την Ελλάδα, συνοδενθεις

από τον Μιχαηλ Μιχάλογλου ΙΙάτμιον , Γρηγόριον Σάλαν,

Χρηστον Πεταλαν, καί τινας άλλους, έπ: λόγω νά περιμείνη

τον Πρίγκιπα Δημήτριον είς Τεργέστιον, ώς και έ'γινεν.

Επειδή δέ συνέρ'ρευσαν είς Γαλάτζι και Προ3·ον πολλοι

ομογενεις, οΓτινες συστηθεντες είς στρκτιωτικον σώμα δια νά

άπέλθωσιν είς τό εν Βλαχία Ελληνικον στρατόπεδον, οπου τότε

ευρίσκετο 5 Αλέξανδρος Υψηλάντης, και τινες ές αυτών έκυ-

ρίευσαν δεκατέσσαρα Τουρκικά πλοία, πορευόμενα διά του. Δου

νάβεως είς Γαλάτζι, είχον ανάγκην από πολεμε^όοια και αρ

ματα. Άπεοασίσθη νά άπέλθη ο Εάνθος εις Ισμαήλ προς έοο-

δίασιν των ανωτερω στρατιωτών, κα! των πλοίων δ(ά νά έκ-

πλευσωσιν είς τά δυτικά παράλια τις μαυρης θαλάσσης, και

νά περιμείνη προσέτι 3ιά νά παραλάβο, οσα' χρηματα, ώς εμα-

θεν , εμελλε νά σταλώσι παρά τοΰ εν Ταιγανροκ Βαρβάκη,

διά μέσου των έν Όοησσώ Ίίρόρων, διά τοΰτο άπηλθεν εκεί

δ:ά νά ένεργήση· ό δέ Πριγκιύ Δημητριος μείνας είς Κισ

νόβιον ήτοιμάσβη , κατά την 13. Απριλίου γράψας προς τον

Εάνθον, 7,-χΙ άρήσας ©λωρία πεντακόσια δι' αυτον δι' εξοδα της

όδοιπορίας του- (ορα στοιχ. Ν. Η.) άνε·/(όρησε λαβών εις την

συνοδείαν του σύν τοίς άλλοις, κα! τον παρά του Εάνθου συ-

στηθέντα είς αυτόν Άναγνωστόπουλον, φοβη9έντα νά άπέλθη εις

Κωνσταντινούπολιν , ώς προέγραφεν · ό Άλέξανδρος Υψηλάν

της, (ορα στοιχ. Ν. Α.) κα! τον Γεώργιον Τυπάλδον Ίατρόν.

Ό Ζάν5ος έροδιάσας άπό Ίσμαήλ του εν Γαλατζίω και

Πρυτω στρατιώτας με οσα άρματα έδυνήθη νά προμυθευθη άπό

τον στρατηγο/ Τουσκόρ, ευρισκόμενον εκεί διαθέσιμο", και μέ

αρκετά βαρέλια πυρι'τιδο:, και δέκα εννέα πυροβόλα,· (κανόνια)

έξ ων τά δέκα ες εστάλησαν κατά παραγγελίαν του άπό Όδησ-

σον διά θαλ-άσσης, αγορασθέντα ΐκ των συνεισφορών των έν
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Μόσχα άδελφών της Έτοκρίος- ίτι δέ εύκολύνας την εις Μολ-

δαυίαν διάβασιν πολλών άλλων ομογενών, έλθόντων είς Βασα-

ραβίαν από διάρορα μέρη της 'Ρωσσίας, καί πολλών Βουλγάρων,

ένωίέντων μέ αύτούς εκ παρκκινήσεώς του , δ:ά νά απέλθωσιν·

είς το Έλληνικον στρατί-εδον, προμηθεύων τους μεν μέ φο

ρέματα, τούς δέ μέ αρματα, ν.ν. πο)λούς αυτών μέ χρηματα

δια να πληρώνωσι τους είς τάς ο'χθας τοΰ ΙΙρούτου ©υλάτ-

τοντα; Κοζάκους, δ:ά νά παραβλέπωσι τήν διάβασίν των είς Μολ-

δαυίαν έστειλε κα! είς τον Πρίγκιπα Γεώργιον Καντακουζη

νόν, σταλέντα είς Ίάσιον ά-ο Τυργόβιστον της Βλαχίας παρά

τοΰ Αλεξάνδρου Τψηλάντου διά νά μεταφέρη τούς εκεί συγ

κεντρωθέντας στρατιώτας, καί ζητήσαντα χρηματικήν βοήθειαν,

τρεϊς χιλιάδας 3000· ολωρία Όλανδικά , και επτά χιλιάδας

γρόσια εις Μα·/μουδιέδας· έτι δέ κατ' αίτησίν του έμβασαν καί

είς τον εν Όδησσώ εμπορον Ίωάννην Άμβροσίου είς συναλαγ-

μαιικήν ©ιορίν.α Αύγουστης δοίδεκα /ιλιάδζς 12,000· επειδή

οί έν Βκσαραβία 'Έροροι, ελεγον, δτι δέν ενουν χρηματα· δ δέ

Εάνθος δ:ά νά μην άοήοη τον Καντακουζηνόν είς τήν μανίαν

των στρατιωτών, οκου διά των ραδιουργών τοΰ Πεντεδέκα, ζη-

τοΰντος νά ψάα αύτός αρχηγός των, έοοβέριζον νά τον έγ-κα-

ταλείύωσιν είς τήν περίστασιν, καθ' ην έπαπειλείτο το Ίάσιον

άπό την είσβολήν τών εκ της Ίβραίλας πλησιασάντων Τουρκων,

απεοάσισε καί έ'ς-ειλεν είς αύτόν αυτήν τήν ποσότητα, (ορα ςΌιχ.

2. είς τήν Άλληλογρα^ίαν.). '

Έ^τελέσας ταΰτα πάντα δ Εάνθος, και μαθών, ον. δ Βαρ-

βάκης έστειλε τά ύποσνεθέντα χρήματα μέ τον Αντώνιον Κο-

μ-ζόπουλον (ευρεθέντα εις Όδησσόν) εις Λιβόρνο διά νά ψονι-

σθώσ: πολεμεοόδια νά σταλώσιν είς τήν Ελλάδα, (ως και έγι

νε,) άναχώρησεν άπο τήν Βασσα.οαβίαν κατά τήν 20. Ιουνίου

1821. διά τήν Ελλάδα δ:ά μέσου της Ουγγαρίας, άπελδών κίΚ

είς Μογκάτζ προς έπίσκεύιν τοΰ άτυχους Πρίγκιπος Άλεξάν

δρου 'Γύηλάντου, οπου ή Κυβε'ρνησις της Αυστρίας τον εσοά-

λησε μετά τών δύω άδελοών του Νικολάου καί Γεωργίου, τοΰ

Γεωργίου Λασσά/η, τοΰ Γερασίμου Όρρανοΰ , τοΰ Πσλωνοΰ
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Γαρνόβσκη καί ενός των υπηρετών του Κωνσταντίνου Καβαλιε-

ροπούλου, μη λαβών δέ τήν άδειαν νά τον εντομώση, διευθύν-

6ί) διά της Πέστης καί Φιουμίου εις Άνκώνα.

Ειναι γνωστον είς πολλούς μέ πόσην γενναιότητα δ Εάνθος

και εκεί εις Άνκώνα, καθώς και διερχόμενος την Μικκο&'νην,

τήν Τρανσιλβανίαν, και Ούγγαρίαν, άπαντήσας πολλούς "Ελληνας

κατα©υγόντας εις εκείνα τά μέρη μετά τήν διάλυσιν τοΰ εις

Βλαχίαν στρατου, καί περιπλανομένους έν δυστυχία, συνέτρε-

ξεν αυτούς χρηματικώς, (πολλοί έξ αύτών ίσως ευρίσκονται

έδώ) λαβών καί τινας τουτων μαζί του είς Άνκώνα κα! άπο-

στείλας αυτούς είς τήν Ελλάδα.

Μετά ταΰτα καί άλλα, τα όποία χάριν συντομίας σιωπώνται,

ό Εάνθος κατέβη μετά τοΰ Τζακάλοο εις τήν ΙΙελοπόννησον,

άπελθών είς Τριπολιτζόϊν καί κατώκησε παρά τώ Δημητρίω

Γψηλάντη, συναγωνιζόμενος καί αυτός τό κατά δύναμιν διω-

ρίσδηδΐ καί μέλος είς μίαν έπιτροπήν, δια νά δικάση διαρο-

ράν τινα μεταξύ τοΰ Αντιπροέδρου τοΰ Βουλευτικου Βρισθένης,

καί τινων στρατιωτών, (ορα στοιχ. Ο. και Π.)

Αΰτη εστίν ή αληθής Ιστορία, καί έ'κθεσις ολων των διατρε-

ξάντων, από της πρώτης συστάσεως της Εταιρίας τών οιλικών,

της όποιας τό άντικειμενον ήτον, ή τω ό'ντι απίθανος παρ' ολων

τών πολιτικών καί σοοών της Ευρώπης θεωρουμένη άνέγερσις,

καί έλευθέρωσις τοΰ Έλληνικοΰ εθνους καί της Πατρίδος μας.

Καί ταΰτα πάντα μέ πολλήν συντομίαν. Προς άναίρεσιν δέ τών

όσων ψευδών και ανυπαρκτων άπατηθέντες οί συγγραφείς τοΰ

Δοκιμίου της οιλικης Εταιρίας, Ιωάννης Φιλήμων, ό ΓΙρωτο-

σύγγελος Φραντζης, καί άλλοι έγραψαν άναοορικώς εις τά τίς

Εταιριας αυτής καί τών ένεργησάντων · ποοσώπων διότι άνευ

αποδείξεων πεισθέντες είς τάς ψευδολογίας άνθρώπων ©θονερών

ίσως και αναξίων, πρ:σέβαλον, παρεμόρίωσαν, και παρεσιώπη-

σαν τήν άρετήν, καί τάς προς τήν πατρίδα προσπαθείας ΐκείνων,

οΓτινες δια τον ζηλον των ύπέοερον απείρους κινδύνους, καί έδυ-

σίασαν τήν ύπαρξιν καί περιουσίαν των. Ταύτην τήν άλήθειαν

γνωρίσας έπειτα καί ό συγγραφεύς τοΰ Δοκιμίου της Φιλικής
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Εταιρίας Ιωάννης Φιλήμων , έχήρυξ&ν επισήμως κατά την 19

Μαρτίου του 1839. διά τής έρημερίοος του ό Αιών αριθ. 49.

τά ακόλουθα.

» Τοΰ Ξάνθου αί έκδοΰλεύτεΐς χρονολογούνται προ 25. ηδη

ι ετών. 'ΕΊν καθ' ολας τάς περιστάσεις οι αρχηγοί θεωρώντα:

» ανώτεροι των ακολουθών εάν α: πρώται επιχειρήσεις ειναιδυσ-

» κολώτεραι των υστέριον πρέπει νά δμολογήσωμεν , ότι κα!

» οί Αρχηγοί της Εταιρίας των Φιλικών είναι άξιο: εκείνης

» της τιμής, οποίαν όρείλει ν'άποδώβ-η Έθνος εύαίσθητον καΐ

» εύγνώμον εις τους ενεργούς της ελευθερίας του.

» Ό Εάνδος και δ Σέκκερης, ό μέν διά του γενικού πνευμα-

» τος και της πολλής ενεργητικότατος του, δ §1 δια τοϋ άκρου

» ζήλου κα:. των άμεσων χρηματικών καταβολών του, εδοσαν

» την έπιθυμητήν κίνητιν εις των Φιλικών τά πράγματα, κα-

» τά τάς αρχάς των μέχ:: τ;'λους. Δεν άοαιροΰμεν την μερίδα

» της τιμής και των δικαίων παντός άλλου Πρωτενεργοΰ ή

«Μετόχου της Αρχής των Φιλικών, περιοριζόμενοι ήοη εις

» μόνα ταΰτα τά πρόσωπα της '/ε'.ρός μας. Ποίος άλλος παρά

» πρώτον τον Σε'κερην εμψύχωσε μέ σημαντική» ποσότητα την

» Έταιρίαν εις τά σπα'ργανά της ; Τίνος άλλου, ειμή μόνου τοϋ

» Σέκερη, τά γρήματα έοωδίασαν καί διεύθυναν έκ Κωνσταντι-

» νουπόλεως τους πρώτους εις τήν Ελλάδα Αποστόλους ; τον

» Άναγνωσταραν, Φαρμάκην, Χρυσοσπάθην κλπ. και κατά προ-

» τίμησιν υπεστήριξαν μέ'/ρ'. τέλους των Φιλικών τάς ενεργείας;

» Έάν ή έμράνισις τοΰ Αλεξάνδρου 'Γψηλάντου, ώς Άρχηγοΰ

» εις τον ορίζοντα των τότε κυμενομένων πραγμάτων, ήτον το

» ήμυσι τοΰ παντός, διά νά μην εί'πωμεν το όλον των μέγρις

» εκείνης της έπογής ενεργειών, εις ποίον άλλον παρά τον 2άν-

» θον δφείλεται το κατόρθωμα τοϋτο ; Ποίος άλλος παρ αύτόν

» συνειργάσθη μετά τοΰ Άρχηγοΰ με'χρι της Εξόδου του, κα!

» έχαιρε τήν υψηλοτέραν εμπιστοσύνη-; του μέχρι τ?ς κατας-ρο-

>» οης του, άν και απών; Άπο τοϋ 1820 δ Ξανθός ειοεν ώς

» έργον πρωτίστης ανάγκης εκείνο, το οποίον ή Ελλάς, συνηγ-

» μένη εις Έθνικήν Συνέλευσιν κατά τήν Τροιζηνα επί των
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» 1827, έννόησε και επέτυγε τότε επι της κεφαλης της τον

» Κόμητα 1. Καποδιστριαν.

» Προς ησυχία/ της συνειδησεως μας δμολογοΰμεν ήδη, δπ

» εις τήν περί τίς Φιλικης Εταιρίας συγγραοην μας, έκδοθείσαν

» τω 1834, δπεπέσαμεν έξ άγνοιας είς παραδρομάς τινας καί

» ώς —ρος τα συστατικά της άρχης τοΰ συστηματος τούτου έ»

» γένει, καί ως προς το πρόσωπον τοΰ ώάνθου ίδιαιτερως. Την

» έ'λλειψιν ταύτην θέλομεν θεραπεύσει αλλοτε αυτοί ήμεί;, χά-

» ριν της δικαιοσύνης. Προς το παρόν δέ περιοριζομεθα νά κη-

» ρυςωμεν πανοημως, κατα προτροπην του ιοιου Αανοου, οτι

» δια του τόπου δύνανται νά διαδηλώσωσιν, όποίοι κα! πο'σας

» ένεπιστεύθησαν εις τοΰτον τάς συνεισφοράς των έπι της Έται-

» ρίας. Τοιουτοτρόπως σαφηνίζεται η άλήθεια, ή μή της μονης

» κηλίδος, ητις προσηφθη οπωσδηποτε είς το άτομόν του. Ποίαν

λ άλλην δυνάμεθα νά άπαιτησωμεν είλικρίνειαν από τοΰτον ; 'Η

» άγνοοΰμεν, ίτι ό φθόνος και αί ιδιοποιήσεις προσέσαλον πολ-

» λάκις και ίερωτέραν άλήθειαν, και ήγωνίσθησαν νά θάύωσι τά

» όμολογούμενα δίκαια των άλλων ; »

» "Ενεκα της προς την πατρίδα ευαισθησίας του ό Σεκερης,

» διασωθείς μόλις και πριν επί τοΰ 1821. από την σφαγην

» της Κωνς-αντινουπόλεως, κατέφυγεν εις την Άρκτωαν γην, θυσ:-

» άσας τό μεγαλήτερον μέρος τηςκατας-άσεώς του. 'Αν και άμέτο-

» γος των οπλων ό Εάνθος, έξεπλήρου δμως, ώς κα! άλλοι, χρέη

» ωφέλιμα μακρόθεν , έφοδιάζων τά λείψανα της καταστροφης

» τοΰ Τυργοβιστίου, καί άλλους μεταβαίνοντας εις την Ελλάδα.

» Αμφότεροι δέ, μετά τήν άποκατάστασιν των πραγμάτων '

» έθεωρηΟησαν μέχρι τινός μέλη της κοινωνίας μας σεσηπότα,

» καί ώς μηδόλως ένεργησαντες πρώτοι υπέρ της ελευθερίας της

» πατρίδος. Άπεναντι των μεγάλων θυσιών καί τοΰ άνικανοποι-

» ητου ζηλου του ό Σέκερης, μετά πολυετη και πολυώδυνον

» δυστνχίαν, μόλις ήςιώθη την θέσιν Τελώνου εις "Γδραν, Πλοι-

» αργους τινας της οποίας πρώτος ουτος κατηγησε κκ! έμψυ-

» γωσεν άλλίτε δια τοΰ παραδείγματος του εις τον σκοπόν τοΰ

» πολέμου και της ελευθερίας. Ό δέ ΐάνθος, προσκληθείς έπιση
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» μως τώ 1837. παρά το; Ελληνική; Κυβεονήσεως, ήςιοίθη

» μεν άρ' ενός της τιμής τοΰ" χρυσοΰ Σταύρου των Ιπποτών

» του Σωτίρος, κχτεδικάϊθη ομω; άρ' έτερου εις την ελεεινο-

» τέραν καταδίκων του έπαίτου της Κυβερνήσεως και των συμ-

» πολιτών του, βίων έν τώ μέσω των αγαθών της έλευθέοας

» πατρίδος του τον άβιωτον βίον.

» Ποίον δέν Θέλει καταλάβει ή δεινότερα λύπη, οταν άκούοη

» οτι δ £άνθος ζή εις την Ελλάδα οΐ' έλε'ους ; Ποίαν οεύγει

» καταισχύ/ην άγνωμοσύνης ή Πατρίς εις τοιαύτας σκληρότητας

» εικόνας ζώσας ; Βέβαιον είναι, οτι ή μεγαλοδωρία τοΰ Βα

χ» σιλεως προίλαβε πολλα'κις. τάς απολύτους άνάγκας τούτου

»-τοΰ πρωτχγωνιστοΰ' αλλ αϋται δέν τόν απήλλαξαν και από

» την κατάστασιν του πε'νητος, δέν συμβιβάζονται ποσώς μέ

» τήν τιμήν τοϋ δοθέντος Σταύρου, και πολύ πλέον μέ τό πνεϋ-

».μα, καΐ τήν άςιοπρέπειαν της επίσημου προσκλήσεως, δια

» της όποιας έδίδετο ή ύπόσγεσις της Ικανοποιήσεως τών.ύπέρ

» πατρίδος υπηρεσιών του. Η τέλος πάντων εις τό πρόσωπον

» τούτου δέν φέρεται ο γαρα/.τήρ τής τιμιο'τητος, της Ί/.ανό-

» τητος, κα! τοϋ ©ρονίμου άνθρωπου.

» Τοιαύτη αδικία, γενομένη π^ός τ?ν Ξάνθον καϊ Σέκερην,

» δέν δύναται ειμή να έρεθίζη τον γογισμον- των συμπολιτών

» των οί'τινες, τήν ύπολαμβάνουσιν ώς ιδίαν δέν δύναται, ειμή

» να προσβάλλη πικρώς τήν ίεράν δικαιοσύνην, ήτις πρέπει νά

» ήναι ό μόνος μογλός τής Κυβερνήσεως μας. Δέν αρνούμεθα

» οποίαν ή Κυβέρνησίς μας έ'δειξε δικαιοσύνην εις πολλούς" λεί-

» πεται ομως προς τοις άλλοις νά ικανοποίηση άποχρώντως τήν

» Ύψηλαντικήν Οϊκογένειαν, και νά περίθαλψη τον Ξάνθον και

» Σέκερην αναλόγως τών Θυσιών και αγώνων των.

Πολλοί τών ομογενών και άλλων Ευρωπαίων ήσαν και είναι

μέ τήν σοαλεράν ϊδέαν, ότι τό Έλληνικόν έθνος δέν ήτον ακόμη

αρκετά οωτισμένον κα'ι ώριμον, ώστε νά ζητήσ*) τήν έλευθέρω-

σίν του, άλλ' έπρεπε νά περιμείνη νά οωτισθή αρκούντως και

άλλην εύνοϊκοτέραν περίστασιν άλλ' έθνος, τό όποιον εΰρίσκετο

υπό τήν πλέον απάνθρωπο/ ιυραννίαν και υπό βάοβαρον ζυγί ·,



ώς ειναι εκείνος των αμαθεστατων κα! άγριων Τούρκων, δύ

ναται νά φωτισθη; Παρετηρήθη τότε άπότινα των Αρχηγών

της Εταιρίας, συνδιαλεγόμενον είς ΙΙετρίύπολιν μετά τοΰ Κό-

μητος Ιίαποδιστρίου, οτι,οσοι έκ των ομογενών άπεδημοΰσαν

είς την χοιστιανικην Εύρώπην δια σπουδή*, οί περισσότεροι

άν οχι ολοι, έσπουδαζον την Ίατρικήν, κα! επιστρέφοντες είς

την Τουρκίαν, έξήσκουν τό επάγγελμα των καϊ απολαμβανοντες

ολα τα άγαθά των και παρά τών ίδίων Τούρκων , και πλου-

τοΰντες, όληον ήσθάνοντο τήν τυραννίαν, την οποία/ ύπέρερεν δ

λαος τών ομογενών ^ων, καί δέν έορόντιζον τι άλλο. "Αλλοι,

οΓτινες έσπουδαζον νομικά, η άλλας έπιστήμας, μή δυνάμενοι

νά έςασκήσωσι τά επαγγέλματα των εις την Τουρκίαν, κατέ

φευγαν εις ξένον ίθνών τόπους της χριστιανικές Ευρώπης, και

έμενον έκεί δια πάντα. Τά δύω καλλίτερα σχολεία , τί|ς Χίου

κα1. Κυδωνιών, έκ τών οποίων έδύνατο νά δ:αδ:θϊ) κάποιος φω

τισμος είς τούς όμεγενίίς μας, καθώς καί ή μεγάλη πρόοδος,

τήν οποίαν οί ομογενείς έοαίνετο, οτι εκαμαν εις το έμπόριον

και είς το ναυτικον, γνωρίζομεν, οτι ειχον κεντήσει την ζηλο-

τυπίαν τινών καί τάς έκ τούτων έμπνευσθείσας υπούίας είς

τους τυράννους μας, οΓτινες «περίμεναν τήν εύκαιρίαν δια νά

ρερωσι τήν καταστρορήν καί άν από τά 1806. καί επειτα δεν

έγεινε, χρεωστείται ή χάρις είς τήν οίκογένειαν τών Πριγκί

πων Μουρουζίδων, κα! μαλις-α τοΰ μακαράου Πρίγκιπος Δη

μητράκη Μουρούζη, οστις ορονί^ς και με πολλήν έπιτηδιίτητα

διεσκέδασε τήν τοιαύτην καταδρομήν. "Ηθελε δέ αυτη άο;ύκτως

γένη άκολούθως μετά τον τραγικον θάνατον τοΰ ρηθέντος Πρίγ-

κιπος, κατά το 1812. εϊς τήν Σοΰμλαν, καί τ;ΰ άδελοοΰ του

Μίαναγιωτάκη είς Κωνσταντινούπολις, άν πολιτικα! δειναί πε

ριστάσεις δεν τον εμπόδιζαν, καί άν ή ίπανάάτασίς μας ακολου

θως δέν έπρολ^υ-βανε νά διαστρέψη τά σγέδια αύτης, καί τών

συμβουλευσάν-ον αύτήν οίλων ·της. Απόδειξις δέ, ότι εν τη ίπανα-

ςτάσε.', ή πρώτη φροντίς αύτης έσταδη νά καταστρέύη μανιωδώς

τά σχολεια, ,κα! νά σοάξη οσους πεπαιδευμένους τών ίμογενών

ίου/ήθη νά συλλα'5η. Έπειτα, οι Ίσπανο! δουλωθέντες ύπ4 τών*
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Μαύρων Μωαμεθανών, ότε κατέβησαν από τά βουνά της Άς-οι»-

ρίας, ύπό τήν όδηγίαν του Αρχηγοΰ των Πελαγίου, καθώς καί

άλλα διάφορα έδνη δουλωμένα, ώς των Όλανδών υπό τήν όδη

γίαν τοΰ Πρίγκιπος Γουλιέλμου τοΰ Σιωπηλου, των Ελβετών

και άλλων, έπιχειρισθέντες την έλευθέρωσιν και αυτονομίον της

πατρίδος των, μήπως η -αν πλέον ©ωτισμένοι, ή έπιτηδειότίρίι

των νυν Ελλήνων. 'Ας αναγνωση, οστις θέλει, τήν ίστορίαν

αυτώ^ κα! άλλων εθνών, και θέλει πληροοορηθεί, ό'τι οί "Ελλη

νες ειχον δίκαιον, καί επρεπε νά κινηθώο-ι· κα! αν οι έξωτερι

κοί πειρασμο: δέν τούς ήνόνλίαν, ηΟελον είσθαι σημερον ευτυ

χέστεροι και ησυνοι.

Εις άλλην δε εύκαιρίαν θέλω γράψει και τά διατρέξαντα είς

τήν Μολδοβλαχίαν μετά τήν έξοδον έκεί τοΰ 'Αλεξάνδρου 'ίψη-

λάντου, τάς αίτίας της αποτυχίας του, τούς αίτίους της κατα

στροφης του, τήν διαγωγή/ των ακολούθων του, τάς προδοσίας τι

νών, τήν αίτίαν της έπινοηθείοης Ιερας σκάλας, και άλλας τινών

καταχρήσεις, ένεκα των οποίων προέκυψε τότε το μίσος των Μολ-

δοβλάχων; καί ή π·»ρά τούτων καταδρομή εναντίον τών Ελλή

νων. Ενταυθα δέ άρκεί νά προσθέσω προς βεβαίωστν της εκθε

σεως μου ταύτης, αντίγραφα τινών επιστολών προς τόν Εάν-

θον, τοΰ συμοωνιτικοΰ, τό οποίον οί Αρχηγοί της Εταιρίας

υπέγραψαν, ε/ς μέν τήν Κωνσταντινούπολιν 2 Ά'θ. Τ.'.'ακάλοφ,

δ Εμμ. £ζνθος, ό Παναγ. Αναγνωστόπουλος, καί δ Παναγ.

Σέκερης· εις δέ το Πίλιον "Ορ^τ, δ Άνδιμος Γαζης· εϊς τήν

Μότχαν, ο Νικόλαος Νατ^ιμάοης, και Αντώνιος Κομ'.ζόπου-

λος· και είς Βουκουρέστι, δ Γεο>ργιος Λεβέντης· το εκ συν

θήκης Λεξικόν, τό όποιον μετεχερίζοντο εις τήν άλληλογραφίαν

τω' οί ΆργηγοΊ, καί τά άντίγραρ* τών προ; τον ΐάνί'ον επι

στολών τοΰ Άλιςάνδρου Ύψηλάνιου, τοΰ Νικολάου και Δημη

τρίου άοελοών του, καί τινων άλλων· καί εν σγέδιον, τό όποίΌν

ό Αίνθος είς Μρσχαν μετά τών συντρόφων του, Ν. Γΐατζ'.μά-

δη, καί Ά η. Κομιζοπούλου, εκαμαν περί συστάσεως,· κατά

μίν τό Φαι-όμενον , ρ λομούσου καί φιλανθρωπου Γραικ:κί|ς

·&μ*ογ·*%ζ Εταιρίας, κυρ''β>ς δ« 4 καθολικός σκοπός αυτ?!ς ήτ»,
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2ιά νά συναχθώτιν άρκετά κεαάλαια γρηαάτβν, προς ίξίικοτί-

μηιιν των αναγκαίων, διά την έπιχείρησιν της ελευθερώσεως

της πατρίδος· το σχέδιον τοΰτο ένεχειρίοθη παρά τοΰ Εανθου

εις Πετρούπολιν, είς τον Άλ·'ξανδρον Ύψηλάντην , οττις έγ-

κρίνας αύτο , το υπέγραψε καί έοοράγιοε, μέ τον οκοπον νά

ένεργηθη, άλλ'αί περιστάσεις, ως προειρέθησαν, άναγκάσας αυ

τον νά κηρύξί) την έπανάστασιν, δέν άρησε τόν καιρίν να

ένεργηθ/ί.
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ΆριΘ. 1.

Στοιχείον Α. Όδέσσα τί 8. Αυγούστου 1817.

Κύριε Ζάνθε.

Μ' ολον οτι ?) οιλία μας, έστάθη δλιγοχρόνιος, και χωρι-

σθέντες δεν έγράψαμεν 5 ε/ας προ; τον άλλο', όμως ώς προς

έμέ ή εντύπωσίς της δέν εγινεν επιπόλαιος· όχι προ πολλοΰ

ερθασα έδώ μέσκοπόν νά ελΘω αύτου, όμως μαθών τά αποτε

λέσματα τής έπικαταράτου πκνώλίΐς, έχων καί άλλας μεριχάς

αιτίας, αναβαλλω τον μισευμόν μου, και ίσως πηγαίνω ό:ά

Βλαγίαν δέν πιστεύω νά σο! μαίνεται παράξενον, ότι μετά πα

ρέλευση τόσου χρόνου, σου γράοω· άσγολίαι, εναντιόιης της

τύχης, καί άγνοια της διατριβης σου μέ εμπόδιζαν τώρα όμως

μαθών, ότι άπεκατεστάθης είς Κωνστα/τινούπολιν, μέ εύχαρί-

στησιν σοΰ γράοω, μέ την ελπίδα -'ά δεσω σ;ικτότ;ρα μίαν οι-

λίαν, ητις ίρ-/ισε τόσον άθώως· γράψε μου έδώ συσταίνων το

γραμμα εις Άθανάσιον Σέκερην διά να μοΰ σταλθ/ι άνίσως έδω-

6εν μισεύσω· ετω βέοαιως, ότι επιθυμώ έξ ολης καρδίας την

εύτυχίαν σου καν θέλω είμαι πάντοτε οίλος σου και δοΰλος

Αθανάσιος Τζακάλοφ.

Σημείωσις. Είς τάς αλληλογραοίας των οί "Αρχηγοί έμε-

ταχειρίζοντο πάντοτε τοιουτον σκοτεινον τρόπον, προς άποφυ-

γί-,ν ενδεχομένου κινδύνου, άκ παρέπιπτον τα γράμματα· εις του

το το γράμμα ηθελε νά οανεοώοη ε'ς τον Ζάνθον τον έργομόν

του άπο Μόσχαν είς Όοησσον, και ο τι έμελλϊ νά έλθη ει:

Κωνσταντινούπολιν δια νά ένεργήσωσι συστηματικότερα ιάς

έπιχειρηιε«ς των διά δέτών ά'.λ ον εμπεριεχομένων, ύ-αι/ίττε-

ται τάς ε* τοΰ Γαλάτη ουμβάσας ταρα-ζάς καί ύ-:!/:ας, /.αί

τάς δυσκολίας , τάς όποιας ύ-ώπτευε δ:ά την πρόοδον τοΰ έργου.
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Άριβ. 2.

Στοιχ. Β. Άπο Βώλον ττ) 31. Μαρτίου.

Κύριε £άν9ε.

Τη 24. τοΰ λήγοντος πάλιν σΐ εγραρον άπο Τρίκερ*. τήν ιζμέ

ραν τοΰ εκεί κατευωδίου μου και τοΰ εκείθεν μισευμοΰ μου, «ς

εχη δόςαν δ Κύριος, έξέκαμα καθώς έπιϋυμοϋσα' -^3ές ηλβον

έδώ δια νά μισεύσω δια Σμύρνην, και καλήν τύγην ευρον και

καράβι, μάλιστα ίσως αυριον σηκοΟώμεν και εις τά πανιά. Σέ

παρακαλώ στείλε τον έ'σωδεν διά Μόσ"/5£ν και την έτερα-/

διά Όοέσσαν (β), κα! τάς 3£κο διά της πόστας περικλείοντας

τας εις έδικήν σου έπιστολήν ίσο^ς έλαβες από τον ύστερον και

καμμίαν εϊοησιν ποΰ ευρίσκεται" άνίσως έλαβες κά'ένα γράμμα

ποές έμέ, στείλε με το ε'; Σμύρνην κατ' ευθείαν εις ονομά μου

εις τήν πόσταν, και εγώ έκεΐ έςετάζω κ« τϊ λαμβάνω" άνίσως

όμως και δε/ έλαβες, πάλιν σέ παρακαλώ γράύε μου ειδοποι

ών με, ότι δέν η:ον δ:ά ρίγουλάν μου" άπο Σμύρνην σέ γράρω

πλέον έκτεταμένως, σέ άσπαζομ*ι έχ ψυ·/?,ς και μένω.

Ό σος Αθανάσιος Τζα/.άλοο.

Ο

Αριθ. 3.

Στο·.-/. Γ. Άπό Σμύρνην τή 13. Απριλίου. 1818.

Κύριε. Τη 24. του παρελθόντος σέ έγραρον άπό Τοίκεοι το έως

έκεΐ κατευώδιόι μου, ομοίως και τη 31. τοΰ αύτοΰ άπό Βώλον

πε:ι τοΰ ταξειΛου μου, περικλείοντας και δύω γράμματα

στείλετε εν εις Μόσχαν, κα: άλλο εις Όοέσσαν. Τώρα δε σέ ει

δοποιώ, οτι εύτυγώς έκατευοοώΟην έοώ προ-/Οές" είμχ; καλά εις

τήν ύγείαν μου* δ καιρός δεν μέ συγχωρεί νά σέ γράψω έκτε

ταμένως, σέ λέγω μόνον, οτι εύγχριστήΟην μεγάλως άπό το τα-

ξείδιόν μου· άμοιβάλο) άνίσως έλαβες τά γράμματα μου, μά

λιστα το δεύτερον, έπειδή και το έδοσα ένός Γραικού Ναύτου, ευ

ρισκομένου ει; εν Τουρκικον Μπεϊλίτικον Κοητικον Καοάβ:, το

(υ) Εις -ϊ-ι Κίν.·.ζίί:Λί·). — (5) Ε1.; τίν Σκβιι^ίι.
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έποΓον έρίρτωνε σιτάρι τϊ}; Διοικήτεω; ει; τόν Βωλον πέντε

Ιμέρας εκάΟη^α εΐ; τον οίλον παρά του οποίου έ'μελε νά λά

βω το άνηκαν μου, άπέραοα Οαυμαοίαν ζωήν μέ τον άπ' έδω

κορριε'ρην Οελω σέ γράψει πλέον έκτεταμε'νωί' γράψε μου διευ

θύνων το γράμμα άπλώ; ει; όνομα Δημήτριο» Μαογϊρίτου, ει;

τον όποιον κατοικώ και το λαμβάνω άοοαλώ;, στεί/έ μοι και

ο, τι γράμμα έλαβε; από τίνα ρίλον μου, άν όμω; κα: οέν έλαβες

χάλ:ν γράψε μουδιά νά ήςευρω, άνίσ<ο; έ'ω; ου μιοεύοτ; η αύχοΰΟεν

πόστα τον ά. Μαίου δεν ήθελε οΟάοει 5 από εδώ κορ'ριϊρη;, μέ

τόν όποιον Οελω σα; περικλείε; και γράμματα, εϊοοποιη,οον το*

'Λντώνιον περί τοϋέδώ κατευωδίου, σέ ασπάζομαι.

Ό οό; Άδαν. Τζακάλορ.

Σημείωσις. Εκ τών ανωτέρω έπιστολών, μέ την ει'ς τον

Τζακάλορ συνειΟισμε'νην προιο^τ,ν, γεγρανμένων όΥ αττβρυγην

κίνδυνου, παρατηρείται, ότι έπεοίκλίιεν ει; τον Ξάνδον γράμ

ματα εϊ; τού; δύω συναρνηγού; των, τον Σ/.ουραν ει; Ό3η7-

σον, και Άντώνιον Κομιζοπουλον εις Μόσχαν καΐ οαίνετα; εκ

τούτου, ότι έπΐριμε'νετο ο Σ/.ουοα; εις Κωνιταντινούπολιν, ίό;-

τες κα: η/.Οε τον Άπρίλιον του 1818. μετά του Αναγνωστο

πούλου και Αουρ(ώτου) εΐ,· αϋτά; οαίνονται προσε'τ: και α'ι μέ

τον Α'Όιμον Γαζην ποα:;:; του' η αλληλογραφία δέ του Εάν-

0ου μέ τ',ν Τζα/.άλοο, καΟώ: κα! μέ του; άλλου; συντρόρου;

του, η τον πάντοτε μέ τήν ιύτην προοογην κ:.! τόν αύτόν τρόπον,

διότι κζΟαροιτίρα ητον επικίνδυνο;- αυτή η προ:ο-'ή των Αρ

χηγών έμπόδ.σε πολλά ενδεχόμενα κακά και προδοσία;,

μ' όλον ότι οέν ελλειπεν άπό πολλού; η κακοπεριίργεια.

(α) Ει; τμ *Α·ι6ι|λ5ϊ Γ»ζ?,/.

3
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•Α?·.β 4.

Στοι-/. Δ. Άπο Σμάρνην τη 21. Μαΐου 1818.

Κύριε. Κατά τον άπερασμένον ταχυδρόμον δέν σοι εγρα-

φον, επειδή καϊ οέν είχα λάβει ακόμη τά γράμματα σας, τώρα

δέ αποκρίνομαι και εις τά των δύω σα; ομοΟ (α), έξ ων έχάρην

•πρώτον μεγάλως και κυρίως δια το ευτυχές κατευώδιον τοϋ

αγαπητού σου, μ' ολον οτι μεγάλως μ' έδυσαρέστησεν ή ασθέ

νεια του, πλήν τοϋτο ίσως γίνει εις *αλόν είναι περιττον νά

σα; έκτανθώ, καθώς ^τον περιττόν νά γράψητε τόσα, άφ' ου δ

φίλος εΐδεν ολην την ύπόθεσιν εις το γράμμα μου τών 20. και

μάλιστα άνίσωο ^οιξα κα'ι το προς τον φίλον (β) στελόμενον

περιττον ωσαύτως νά γράψητε και τοΰ θείου σας· (γ) απέ τά

γρζφόμενά σας βλε'πω, ότι καΐ σεις οί ίδιοι δέν ήξεύρητε τί θέ

λετε, και μάλιστα ό σκοπός τοΰ φίλου" (δ) περί τοϋ ταξειδίου, έκ

τοϋ όποιου κατά καλήν τΰχην έμποδίσθί, είναι παντελώς χωρίς

βάσιν τι επιθυμούσε νά κάμη προτού νά έλθουν οί δύω φίλοι

(ε) ά.το μέσα, έξ ων ό ένας είναι πολλά αναγκαίος; μέ κακο

φαίνεται δια τον καλόν φίλον σου, οτι α! τόσαι έναντιότητες δέν

του έκαμαν ακόμη νά σκέπτεται πλέον ήσύχως, καΐ νά βλέπ9

καλλίτερα την άλήθειαν, καΐ νά διακρί/η μεταξύ τόσων πραγμά

των, τά όποια παρουσιάζονται μέ τό σχήμα της- άπό τό παρά-

δειγμά του έσύρθης και σύ φίλε νά μοϋ εΐπης, τί θέλω κάμει εις

διάστημα ενός χρόνου, και έδοσες ελεύθερον τρέξιμον της φαν

τασίας σου" εΐμαίι-βέβαιος, δτι σου άνέγνωσε τάγράμματα τοΰ Αν

τωνίου αύτός, βλέπεις τί γράφει περί τοΰ Γεροντότερου, (ς-) και

είναι η καθ' αΰτό αλήθεια" οθεν χρειάζεται πολλά λεπτή πραγ-

μάτευσις, δια νά μή προσκρούση" γράψε τοΰ φίλου Αντωνίου,

οτι έλαβα τά γράμματά του, και οτι δι' ολα έχει όρθώς, εκτός

ενός μεγάλου ασυγχώρητου, δηλαδή της καθιστικής ζωής του*

προς τό τέλος τής εβδομάδος έμβαίνω εις καράβι, τό όποιον

(α) Δ·Λ,λα?. ε!; Τ5·< ΞίνΟβν χζι Σχουφϊ'', έπιιδή δίν έγνώίΐζε τον 'Α^/βγνω-.

ίτότϊουλο'ί ώ; Ά^ηγον, άλλ' ότχν ηλΟεν ε!ς Κω ιιτ«ντινοιί«ολιν £αα9εν, ότι

7(Τν εφανεοωΟη έχε; το ^ί-τ,ο:ο·ι τϊ; Άον^ς. (β) Κοίλίζο'ποΛον. (γ) Γαζην.

(?) -χουοϊν. (ε) Άναγνωβτβρϊ;, χα\ Φαρίλάχης. (γ) Αναγνωσταρά;.
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ετοιμάζεται, και ερχόμενο; αύτοϋ τότε θέλω του γράψει /ατά

πλάτος. Μέ κακοφαίνεται μεγάλως, οτι σας έγραψα νά μοΰ ς-εί—

λετε τά γράμματα μου έδώ, έπρεπε τώρα προ πολλού νά είμαι

αύτοΰ, πλην έστω, ίσως καλλίτερα, άμποτε νά έλθω κατευώ3ιον

καΐ χωρίς άργηταν ελπίζω άλλο γράμμα νά μη μοΰ γράψετε,

και θά κάμητε καλώς, είναι περιττον νά γράφωμεν, και εγώ

πλέον δεν σας γράφω μέ τήν ελπίδα, οτι Θέλω σας απολαύσει

εν τάχει.

Ο σος Άθαν. Τζακάλοφ.

• " 11 Ό—

Αριθ. 5.

Χτοιχ. Γ. Β. Τι] 3. Ιουνίου 1818. Μηλ^ϊς.

■Φίλε! σέ ασπάζομαι.

Χθές έλαβον καϊ άνε'γνων μετά χαράς, το άπο 30. Απριλίου

γράμμα σου' εϊδον και τά έν αΰτώ προσεκτικώς" χαίρω"

ταύτη τι) ώρα άναγωρεΐ ο έπιφέρων εντεύθεν δια τά αυτόθι"

διό και δεν λείπω έπ'ι ποδός νά σέ ασπασθώ διά του παρόντος,

και άλλοτε σο! γράφω περισσότερα" άσπασόν μοι τον κύριοι*

Σκουφαν και τους αδελφούς" κατ' αΰτάς τάς Ιμέρας υπάγω νά

περιέλθω τον Παρνασσόν καϊ τούς Δελφούς, καϊ τά περίχωρα

αύτών, και έως των Αγίων Αποστόλων επιστρέφω. Υγίαινε

Ό φίλος "Ανθιμος Γαζής.

Τω κυρίω Εμμανουήλ ϋάνθω πανευτυχώς εις Κων

σταντινούπολη.

α.
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Άριθ. 6.

Στοιχ. Γ. Β. 1$ 9. Ιουλίου 1818. Μηλιαΐς.

Περιπόθητε κυριε Εμμανουήλ Εάνθε, ασπάζομαί σε.

Το άπο από 23. Μαΐου γράμμα σου, μόλις ελαβον τϊ; 29.

Ιουνίου, καΐ απόρησα είς την τόσην άργοπορίαν του· μέσα εις

αύτό εΰρον κ»! τό τοΰ Κυρίου Νικολάου Σΐ'κερη· είίο> μετ'

επιστασίας τα όσα μοι σημεκονετε άμοότεροι, καί έχάρην διά

την πίίοοον τών μαθό'εων, αί όποίαι τυνη άγαθΐ εξαπλώ

νονται εί·ς τό Γ;/:ς μας· περί το3 έρ/ομου μου «ύτόσε, κα!

εγώ το γνωρίζω, οτι είναι ώρελιμος, άλλά /.ατά τό παοόν

εί<αι αδυνατον νά αναχωρήσω έντεΰ9εν, έμποδιζόμενος άπό πολ-

λίς οικοιακάς οροντίοατ, καί μάλιστα κτιρίων , τα όποΐα μϊ

κρατοΰτ: χείρας κ,: πόδχς 2'^·5 3ε κα! οι προς πλουν άν·πι-

ιηοειοι καιροί, /.αί τρ'τον οταν ελθοι αύτοΰ, τουλαγιστον πρέπει

να μείνω άρ'.ετόν καφόν, δι' άλλας μου ύποί/έσεις και αιτίας·

Και λοιπόν τουτο άς μείνη δ:' άλλη> οοραΛ Δεν γράρω εις άλ

λον σημερον, έπειδί; και συμπεραίνω νά μην η<αι πλεον αυτοδ

οί οίλο> , -ρ:ς ου: γράψον τους ασπασμού; μου' ν; εύγή τίς πα-

τρίοος νά ψτ. μαζυ των μην λείψετε άπό τοΰ νά συντρίβετε

είς τον σύστασιν του σχολείου μα:, διότι ή ΓΙατρίς ε·/ ει χρείαν

μαθήσεως και πολιτισμου, και γρειο^εται ή ενα Όροεα, ή ενα

Δράκοντα δια νά ήμερώση τά άγρ;α τβη των κνθρώπων.

'Γγ:αίνεται και εύτυ'/είτε.

Ό ρίλος του Γένους "Ανθιμος Γαζίς.

Σημείοχτίς. Ο Γαζί;ς είς το πρωτον γράμμα είδοππεί τον

προς -Λ ορειν-} μερη παγεμόν του, διά νά κατηχηση μερικούς

Καπ:τάν;υς ευρισκομένους έκε;.' είς δε τό δευτερον, μη δυνη

θείς νά ελΟο εί; Κωνσταντινούπολη, ώς τω έγρατρον ό -/.ουρας

κα! ΈίΑττ, παοα<ιν-:ΐ -ούς άοελοιύ; να ένεργώσι με θίρ'ρος

είς :η/ έςζπλοοσιν τ,?,ς συνενώσεως. Περί οέ Αναγνωστοπού

λου ουδείς λόγος, ώ; μή γνωρίζων αυτόν τότε.
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Άριθ 7.

ΙΙρος τον Τιμιότατον Κύριο Εμμανουήλ Ν. ΪΙάνθον

' είς Κωνσταντινούπολιν.

Τν5 5. Ιουνίου 1818. Μόσκβ*.

Έλαδον την τιμίαν σας άπο 6. τοΰ απελθόντος, έχάρην λίαν

την περιποθητόν μοι δγείαν σας- τά περικλεισθέντα γράμματα

ίλαβον κα! ευχαριστώ, σας βαρύνω μέ τα εσωθεν παρακαλών

τας σας νά τά διευθυνετε· χθες ηλί>εν Ό Βκσιλεύς της Πρου-

σίας εις την πόλιν μας, τον έοεχθησαν μέ μεγάλτ,ν παράταξιν,

α~3 το παλάιιον εως εις την ά/.ρα> της π^λιτίας ητον στρα

τευματ* παρατεταγμενα πεζικών, και εξωθεν της πόλεως ή

Αρτιλίεοία καί μερος ίππικον, λαος αναρίθμητης, δρόμο; ε'και-

ρος δ;/ ητον ή μεγάλη ευταξία των στρατευμάτων, τά ευτα

κτα κινήματα των, ή ωραία ύέκ, ειναι ά-ερίγραπτος· οι δύω

Βα-:λεϊς προεποοεύ:ντο, συνακολουθοϊντος πλήθους Πριγκίπων

κα! Γενεραλ-'ων τό &ύρα τών στρατευμάτων και του λαοΰ έγέ·-

μισαν τον ορίζοντα, και ό ή/ος τών μουσικών δργάνων δέν

άρινε να άκου-θϊ) 5 πάταγος τών κα/ονίνν' όλα ομως ευτακτα.

Έν β:α σας άκρ^αο-άζομαι και μένω' ποόθυμος δουλος.

Αντώνιος Κομ:ζόπουλος.

Ο

'λξ'.Ο. 8.

Στοιχ. Ε.

» Είμ' υπο γαν (ρθισίμθροτον οιμοι ί τηλόθι Πάτρης

» "Αρρενος, ταν κτιτεν ευ, πάρος άμφίλοχος.

» ΟΓμοι ! γειναμένω δ' έπεχλώταιο μοίρ' δλοή μοι

» μη οόμεναι θρ-'πτρα Πάτριδι, ήέ οίλοις.

κ ΟΓμ' ώς αχθομ' 5θ ', Ελλάδι ματέρ: οαο θαι

» ούκ ερθην γηθος Καλλικράτας δ' οιά περ.

* Σώζεσθ' ουν φίλοι. Ελλάς σώζου, φοίνικος δ' απτου,

* κ' ού κυπαριττοιο· εγρεο δ' ως τάχιον.
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» Νΰν μεν ιαυω νηόυμα βοσπωρικω εν αναπ/νω,

λ ύστατα ο' αϋ δίίξβιμ' Ελλάδος υΐα ενθουν.

αωιη. έκατομβαιώνος φθίνοντος.

Σημέίωσις. Το παρόν έπιτυμβιον έγράβη παρά τοϋ πατρός

. τοϋ Κυρίου Γ. Αϊνιανος, δια νάτβθη εις τον τάρον του Σκούρα.

0—

'Αριθ. 9.

Στοιχ. Ζ. Αγαθή τυχη.

Ο; υπογράφοντες κινουντες την μηχανήν της Φιλικής Εται

ρίας, και μέλλοντες νά ^ωριοθώσι, καθώς συμοώνως τοΰς έοάνη

εΰλογον, λαμβάνουν καθείς έτέραν διεύθυνσιν δια τάς υποθέσεις

της ιδίας , κρίνουσι καϊ άποφασίζουσι τα ακόλουθα , τά όποια

θέλουν τοϋς χρησιμευσωσιν ώς κανόνες των ιδίων των πράξεων, και

της σχέσεως των μέ τοΰς άλους.

Α'. Ουδείς άπό τοϋς κινοϋντας εις το εξής δέν θέλει ενεργεί

η πράττει προς ίδιαίτερον τέλος, άλλ' 2λαι αί πράξεις του θέ

λουν είναι ολως διόλου δια τήν Έταιρίαν είς αυτήν την ύπο-

χρέωσιν υπόκεινται και οι απόντες, γνωρίζοντες και λαμβάνον

τες μέρος όπωσοδν εις την κίνησιν κατά τό παρόν πλήν προς

τελείωσιν καϊ παΰσιν των μερικών υποθέσεων των, δίδεται διο

ρία, των μεν Αντωνίου Κομιζοπούλου, καϊ Αθανασίου Σέκερη,

μήνες εξ, του δέ Άνθιμου Γαζη μήνες τρεις άπό τήν σήμερον

ο\ όποιοι άνίσως δέν κα'μνωσι κστά ταυτην τήν άπόοασιν, θέ

λει θεωρούνται εις τό έξης ώς άπλα μόνον μέλη· μόνον τοϋ Πα-

ναγιώτου Σέκερη, επειδή καϊ ή παρουσία του είναι καλή είς Κων

σταντινούπολη, συγγωρεϊται νά έξακολουθη τό έμπόριόν του,

όσον δ ίδιος τό κρίνει εΰλογον.

Β'. Υποχρεούνται οι Κινοΰντες νά είδοποιώνται άναμεταξϋ

των διά τάς πράξεις των , διαθέτοντες έκ συμφώνου, δια τά

χρήματα της Εταιρίας πρός ώφέλειαν αυτής, καθώς και διά

τά γράμματα, χωρίς νά έ'γη ουδείς τό δικαίωμα νά τά κατα

κρατώ ή μεταχειρίζεται κατ' άρέσκειάν του.
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Γ'. Ουδείς δέν θέλει φανερώσει την Κινητική; Αρχήν, μήτε

κανένα από τους Κινοϋντας, μήτε τον εαυτόν του ώς Κινουντα,

μήτε, οτι ήξεύρει τΐ περί Αρχής· δέν θέλει δεχθή, η κόμη συν-

θήκην μέ αλλοεθνείς, δέν θέλει έπιχειρισθη τι σχετικόν απο

στασίας γενικής ή μερικής, χωρίς την συναίνεσιν κα! τών άλ

λων Κινουντων αδελφών εις περιστασιν διαφωνίας, α! περισσό

τερα! γνώμαι υπερισχύουσιν.

Γίνεται έξαίρεσις, ώς'προς την φανέρωσιν μόνον της Κινη

τικής Αρχής του Εμμανουήλ Εάνθου, ύπα'γοντος εις έντα'μω-

σιν τοϋ Κόμητος Ιωάννου, εχων την άδειαν να φανερώσΐ) εις

αύτόν μόνον τήν Αρχήν, όστις έμβαίνων είς τον αριθμόν τών

Κινουντων, θέλει υπογράψει τοΰτο τό ύποχρεωτικόν υποσχό

μενος όμως δ Εάνθος νά δώσΐ) ευθύς είδησιν είς τά πλείστα

μέλη τών Κινουντων, ολων τών σχέσεών του και αναφορών του

|λέ τον Κόμητα.

Έν Κωνσταντινουπόλει τή 22. Σεπτεμβρίου 1818.

"Ανθιμος Γαζής. Νικόλαος Πατζιμάδης.

Εμμανουήλ Εάνθος. Γεώργιος Λεβέντης.

Αθανάσιος Ν. Τζακάλοφ. Αντώνιος Κομιζόπουλος.

Παναγ. λ. Αναγνωστόπουλος. Παναγιώτης Σέκερης.



Άριθ. 10.

Στοιχ. Η.

ΛΕΗΙΚΟΝ

Άγαπητικος—συγγενής.

Άγκάβι—Ι^θ ;=ς.

1Αγοράζω—μανθάνω.

Αίριοις—έΒδομάς.

Άκίνητίν—φυλακή.

Άλλάζοντίς—ι-φύλακις.

'Ανίος—?Γ»ος

Άπα^ή:—ΣοΛτάνος.

Άπαιτων—μέγας δ:αγου.άνος.

Αποτέλεσμα — καταδίκασμα.

Άποτυνόνκς—Σέρβοι.

Άϊοαβών—έπικΰ:ωοις.

Ά;ηακντο: —φοάγγοι τοδ Σταυ^οΒροιχΓοκ

Ασθένεια—περιορισμος (άρίστο).

ΆΰΤ'ία—χ7λειψις.

Βαρύ—διδω.

Βουάσεως—στοατηγϊς καπιτάνος τη<

Ιχι?ί;.
Βοοντα\— αξιωματικοΊ *Ελλην·ς.

Βροχή—ή Άρνί Έτίιρίας.

Γέρων—Μάτλα- αρμοστής τής Επτα

νησο ^ .

Γλυκείς—ο! Ιταλοί.

Δακτυλιδιον—Λόγχη.

Δανειζω—γράφω.

Δένδρα—τουφέκια.

Δετιουτατζιόνε— ύπουργειον.

Διδυμος—Λουδοβίκος 18.

ΔυναμΟτικά—τριφαί.

Δυστυχείς—άρχ ε*ρ&ϊς.

Εκδικητικο':—ποοεστοι Πελοποννήσου.

Έ>πιζοντες;—κατάδικοι.

Ελέφας—καράβι μεγάλον.

Εοστή—αήν.

'Εοείιζομαι—Όδευα.

Ζευστος—Διαμαντής Πογυβί/ος εις Πε-

τρου'πολιν.

Ευεργετικος—Καποδίστριας.

Ημορωθέντες—Βαρβαρέσοι .

βέατρον—πεδιάς.

Ιατρικα—ένδυ'ματα.

"Ιππος—καράβι μικρον.

·Ισχυρογνώμων—αυτοκράτωρ Φραγκισκος

Καμήλα—Ιμπορικον πλοϊον.

Καπεταν Γιάννης—Καοατζίς.

Καπ. Δημήτρης— Μουρούζης.

Καπ. Εύττάδιος—Χαντζαρλίδης.

Καπ, Μαμου'νηλ.—Σοΰτζοι.

Καπ. Εΰμορφέπουλος—Καλλιμάχης.

Κατάπ>υ;ια—θά<ατος.

Κνταφρόνησις—οργχύ:η?ι{.

Κ/ (ψιγαμία—δολοφονία.

Ιίονϊυλομάχαιρον—γραμματικο'ς

Κοπάδι—στόλος.

Κοπιώντα—άλογα.

ι\αηδιτάρω—στίλλω.

Κ ριμορταρταρον—Μπαρουτι.

Κυκλωψ—κατάσκοπος.

Λογαριασμο'ι—στρατευ'ματα.

Μ. —μολυ'βη

Μακαρίται—οικογένεια τοΰ Μποναπάρτη

Ματαιοτη:—άποτυν ια.

Μ αυ ρ ισαα—κουψια ον .

Μίτοι/.:ι—Τουρκοι.

ΜπΓ/ άντζον—πόλεμος.

Νικάλαος—Γά/λσι.

Χηστευοντις—Βουλγαροι.

>'ο'τες—πο> εμοφο'δια.

Νυ'ς—φέβίς.

Ξεβοΰλωμα—προδοσία.

Ξ-;κα'ιάρησις—εκατόν χιλιάδες.

Ξύλινοι—ίνιμέναι έπιρχ. Άαιρικονιι'.

Ξυ'πνημα—άονησις.

ΟΙνοπλ'.υτών—ήγεμών Μσλδαυία;.

^'ινοπο'ται—Φανασιώται.

Ολιγώτεοοι—Ζακυ\0ιοι.

Όρεςιν—μίσευμα.

Όψάρια—σπαίία.

Παλαιο'τερος—Πατριάρχης-

Παρΰος—καπΊ-κιαχ αγίας.

Πενθερος—Άληπασας Ιωαννίνων.

Πλεονίκτης—εμποροι Έλληνες.

Πληρωμή—ήμερα.

Πλου'σιοι—Άρμίνιοι.

Πολλοί—Κεφαλονϊται.

Ποιμενες—Βλάχοι.

ΠοιηταΊ—Έλληνες εις τον στο'λον.

Πολυφροντιστος—Βεζίρης.

Πόνος—έναντισ'της.

Πουλώ—λαλώ.

Πορνικώς—κρυφά.

Προ'θυμοι—Έλληνες.
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Προίκϊ—«τριτιωτική β·^<·:«.

Ιΐτχίωΐϊν—ταχυδρόμος

ΣιϊηρΛ—"Αγγλοι.

ΣκέΛ'Οομ»—ο!κ'ο{.

Σχ.ίτιιν.αια ο—υποψία.

Σταθεο3\—Γιανισζάροι.

Στε<ράϊ&>μα—ειρήνη.

Συμπεθέροι—Αλβανοί μαωμιτάνοι

Συνειθιομένον—κάψιμον.

Συ'νεφα—μέλη τής 'Ετοιρίος.

Τέλος—φθάσιμον.

Τιμηιχένα—φανερά.

Τζιράκι—Πρέαδχις κ«ι απόστολοι

Εταιρίας.

Τραγουδιστής—κηοίκ.

Τυρο·ράγος—ήγεμών Βλαχίας.

Ύπανδρια—συμμαχ'α.

Ύποδήυ,ατα—χρήματα.

Φαλιμέντο—χήρυξις.

Φατου'ρα—χιλιάς μία.

Φιλάνθρωπος—Αύτοκράτωρ Αλέξανδρος

Φιλαυτος—Βασιλιάς Πρωσίας.

Φρόνησις—ιρυγή.

ΧορευτοΛ—κλέπτικα στρατεύματα.

Χορος—κλίψιμον.

Χρονικος—κόνσολας.

Άριί. 2.—Πελοποννησος.

» 5.—Σπέ-ζαις.

» 6.—Ύδοα.

» 20.—Ιωαννινα.

* 26·—'Ρουμελη.

» 39.—Βουκουρέστιον.

» 51 .—Γαλα'τζι;

» 62.—Κωνσταντινούπολις

» 66.—Μιτυλήνη.

» 68.—Σμυ'ρνη.

» 83.—Τριφτό.

» 104—Ισμαήλ.

» 1 08.—Άναγνωσταρϊ;.

ι » 109.—·Ιωάννης Φαρμάκη ς

» 110.—Πέτρος Μαυρομιχάλης η

γετών της Μάνης

! » 111 .—Γεωργάκης Όλύμπι ος·

» 112.—Μπίμπασις Σάδοαςι.

» 1 18.—Θεόδωρος Κολοκοτώνης.

» 114.—Χριστόφορος Πα.£ραι$ός

ΨευοΌμάντης—Μιχαήλ Χρισταοήςα.

Καινος κομήτης—Κωνς\ Πίντεοέκας.

" ; Παρασυρόμενος νέος—Άντ. Καραπάνος.

Οΰτιδανή μάκινα—Γϊώρ. Γάτζο;.

Ανόητος—Παναγ. Πάνου.

Κατάλληλος.—Δομνάδος γραμματ. τοί

'Ρωσσικοί προξενειου.

Μέτριος—Ανδρέα; Σφαελος.

Προθυμος—Μάνθος 'Ριζάρης.

Παιγ-.ιδιάρης—Σιμεών Σταυρόπουλος.

Άπλοΰς— Ιωαννης Μπου'πας.

Αοκισήφοοος—λάμπρος Πάλης.

Αμέτοχος—Νικ. Κω-σταντας

Φιλο'Ορηικος—Άνα;. Γοργουλης.

Όκνηοος—Ίωάν. Μπάΐλας.

Πατήρ—Ζώης Ζωσιμας.

Γ. Α —Σταυ,άτης Κουμπάίης.

Αδιάφορος— Αϊτοί· Κλέντος.

Ζεστδς—Διαμαντής Ποοωδίν»;.

Ευγενής—Σ-οΰρτζας.

Φρόνιμος—'Ροδοφ-νίχης.

Περ ιποιητικος—Γουλιάνοφ.

Αγαπητος—Κ. Κανδιώτης.

Ανδρέας—Αριστείδης Παππΐ.

Κκνηγότυχος—Αντώνιος Τζοίνης.

. * .

4
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Οί δέ Αρχηγοί της Εταιρίας είς τήν αλληλογραφια* των,

άντι τών κυρίων ονοματων των , έμεταχειρίζοντο τά στοιχεία

το3 αλφαβήτου ώς άκολουθως-

Α. Β. — δ Άθανάσιος Τζακαλοφ.

Α. Γ. — δ Νικόλαος Σκουφας.

Α. Δ. — ό Εμμανουηλ £άνθος, άλλ' Ιπειτα έξααίας το5

Γαλατη έλαβε τά :

Α. Θ. —

Α. Ε. — δ Αντώνιος Κομιζόπουλος.

Α. Ζ. — δ Άνθιμος Γαζης.

Α. II. — ό Αθανάσιος Σεκερης. - ·

Α. £ — 5 Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος.

Α. Κ. — δ Παναγιώτης Σέκερης.

Α. Λ. — δ Γεώργιος Λεβεντης.

Α. Μ.— δ Γρηγόριος Δικαίος Φλέσας καϊ Αρμόδιος,

Α. Ξ. — ο Νικόλαος Πατζιμάδης.

Α. Ρ. κα: καλός—ό Αλέξανδρος Υψηλάντης.

——0—

Ά?:6. Π.

Την εύγενείαν σας, κύρ:ε Εμμανουήλ, κυριε Άθανασιε, και

κυριε Παναγιωτάκη , έκ βαθους καρδίας σας γλυκοασπάζομαι,

του κυρίου Ξανθου το άρχοντικόν πολλά προ-κυνήματα.

Δεν σας έγραψα ταίς ά-ερασμέναις μέ το νά έγραφα τοΰ

κυριου Σέκερη, κα! είμαι βέοαιοί, οτι σας τά έεανέρωσε' τώρα

σας ξαναλεγω, ότι τον πρώτον κυρ Παναγιώτην Πκπκα Άθα-

νασόπουλον, δ-οΰ έστείλαμεν, δ φίλος έδε-/0η το καπάρο και

μοΰ αποκρίνεται, οτι θέλει στείλει τον άδελφόν του, ή το παιδί

του, έως νά καπαριάση κα! άλλα, νά μοΰ φέρη τά κοντράτα

έοώ' όμοίως τό β:ον καί ό Καμαρινός μοΰ γραφει, οτι κ α! αυ

τός έκαπ^'ριασε το λάδι, και εδέχθη το καπάρο ό φίλος· ακό

μη δ οίλος γυρευει νά κάμωμεν συμπεδεριόν εγώ ή κατάστα-

σ:'ς μου. δίν δυναται μί' αυτόν νά καμω συμπεθεριόν οτι δέν
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ήξεόρω ΐι μετρητά θέλει μοΰ γυρεύση, άλλά πάλιν κα! να ει-ώ

ίο οχι δέν δίδει χέρι- του άπεκρίθηκα έ'τζι, οτι 6 θεις όποΐ! τ:

εοώτισε νά ζητας νά κάμωμεν αύτο, καί εγώ το αγαπώ κα-

άλλα &κ6μ*η κατά την «Λΐνηθειαν μας· τοίρα βλέπω" η πραγμα

τεία με την 'δύναμιν τοΰ θεοο πάει καλά κα! 6ά πάει* ομοίως

και έδώ έβαλα τρία καί στοχάζομαι νά βάλω ακόμη·· σας ξα

ναλέγω ενθυμηθείτε τά οσα εΓπαμεν. Έγώ σας έχω νυκτα

και ημ,έραν προ οφθαλμών μου, έκτισα εις τήν τιμην σας, σας ές-ο-

γάσθηκα ΐρωας, δουλεύω δια την εύτογίαν σας, δουλεύω δια

την εύτυγίαν των ©αμιλιών σας, δέν ελπίζω ποτ; νά μέ αλη

σμονησετε, θέλει θυσιάσω τήν ζωην μου δια τον σκοπόν σας,

και νά (Ιωνίσω νά καζαντίσωμεν, μόνον ό οίβος μου ε'ς άλλο

δεν στέκει, πιάνωμεν πολλά, και μη δέν μας σώνουν τά άσπρα·

αυριον στέλνω τον άνωθε> κυρ Ιίαναγιώτην νά υπάγη είς ν«ν

Πάτραν και Καλάβρυτα νά ψωνίση, έγ,ώ 6ά σταθώ νά λάβω

άπόκρισιν πολλαί'ς δαυλϊαΐς μέ ΐίλακώνουνε, δέν Εξευρω ποίαν

νά πρώτοίδώ-- 5 παρών κυρ Γεώργης Αγαλόπουλίς, όπου σας

φέ^ειτό παρον, έγεινε Παπάς κα! έρχεται αύτοΰ, άς γνωρισίη

άπό μέρους σας μέ τον Παπάν κύριον Φλέσαν , οτι ιίου νά

γράφω ξεχωριστά του καθενός- κα! ολους τοίις φίλους γονυ-

κλυτώς τούς ασπάζομαι.

31. Αύγουστου 1818, "Γορα. I Δοΰλος σας.

Αναγνώστης Παπα Γεωργίου.

(Αναγνωσταράς).

Σημείωσις. "Ολη ή άλληλογραοία τών αποστόλων μεταξύ-

των καί μέ τούς Αρχηγους ητο σχεδόν μέ τρόπον τοιουτον,

ώς η ανωτέρω του Άναγνωοταρά, -ρος αποφυγην ενδεχομένης

παραπτώσεο>ς τών γραμμάτων.

0



Τήν εύγιϊίίαν της άδελφικώτατα προσαγορευι*.

Άριθ. 12. Κυτριαϊς 24. Σεπτεμβρίου 1818.

Άφοϋ ερευνήσω διά την άκρίβην μοι υγείαν της , ίν περ τ4

θείον διαφυλάττει μεθ' δλων των εφετών, τήν δηλοποιώ καί το

κατ' έμέ θεία δυνάμει, καλώς υγιαίνομεν μέχρι τοΰ νϋν άρι-

βάρησε και δ ανεψιός μας Γιαννάκος εις τά εδώ, και μας έπα-

ράστησε δια ζώσης φωνής τά δέοντα περί της εδώ πατρίδο?

μας, τά νεγότζια, τά όποια υπόκεινται ει'ς τήν έξουσίαν μας

και πα'ντοτε έτρεφα τοιούτον έμπορικόν σύστημα τυχόντων υπο

κειμένων μέ τά ήμών φρονήματα, νά άκορδια'ρωμεν συντροφίαν,

και άμποτε μέ την ευγενείαν σας καλλίτερα, διό μαξοϋς σπε-

δίρεται ό παρών γραμματοκομιστής, και μέ τον ίδιον σας περι-

μένομεν άφεύκτως. θεόΟεν υγιαίνετε.

Ό αδελφός σας ειλικρινέστατος.

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης.

Τον κΰριον καπετάν Παπα Γεώργην ώς άδελφόν τον ασπά

ζομαι.

Τω εύγενεστάτω κυρίω Άθανασίω Τζακάλογλου παναισίως.—0—

Τήν ευγενείαν σου ήγαπητέ μου κΰρ Παναγιώτη Σέκερη

ασπάζομαι έκ καρδίας.

Άριθ. 13. 1818. Όκτωμβρίου 30. Ύδρα.

Έγώ έγνώρισα τήν καρδίαν σου , και ή ευγένεια σου τήν

έδικήν μου, και δ θάνατος θά μας ξεχωρίση' καΐ νά μας αξίω

ση δ θεός νά σας ίδώ, καθώς θέλει ή ψυχή μου , και ελπίζω

είς τήν θείαν πρόνοιαν, ώς αμαρτωλός δποΰ είμαι νά μέ άκούστρ-

Αδελφέ, τά πράγματα πάνε πολλά καλά, τώρα άφεύκτο)ς μου

γράφουν νά πάω νά συνομιλήσωμεν περί τοΰ εμπορίου, όλους

ιούς σποχασμους τους τοϋς καταλαμβάνω, και ελπίζω εις τήν

θείαν πρόνοιαν νά τά διορθώσω- γνωρίζω θά μου χρειασθούν

ί"ξοδα, και νά μοΰ εμβάσετε, καθώς εις τό άλλο μου γράφω νά μή

μ'άφήκετε *ίς τήν έντροπην, γράφω κα! του κΰ* Εάνθου. και
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χυρ Παναγιωτάκΐ], δμοΰ και κυρίου Τζαχάλοβ, έάν χΐΐ |ναι αύ-

τοδ, ομώς εάν και λείπουν ή[ ευγένεια ίου νά μή μου λείψτις

και μείνω εις -έήν έντροπϋν.

'Ο παρών κύριος Ανδρέας Σπηλιοτόπουλος, κάλος άνθρωπος

αα\ δεξου τον ώς αδελφον, από τον δποίον λαμβάνεις 17. γράμ

ματα· αυτά είνα! νά σταλθούν κατά την συνηθειαν άπο ολα αυ

τά" γρόσια εκατόν έννενήντά έλαβα, λέγοντες μου, οτι ήμεϊς βά-

νομεν την ςώην μας διά λόγου σου, κα! άσπρα δεν έχομε» νά

σου δώσωμεν. δ Κύριος Γκίκας Γκιόνης μέ κύριον Φράγκί-

οχον οας άκριβογαιρετοΰν , και άρχισαν μέ έπιτηδιότητά κά

γανδΑώνουν καράβια" εγώ αυριον, θεοΰ θέλοντος, μισεύω" οεν

έλειψα νά γράψω, οπου έδιέτριψα τον άπερασμένον καιρό» Α'έρι

τόϋ εμπορίου εις όσους «γνώρισα όποΰ το έμπόριον ευρίσκεται

μέ κάλην κατα'στάσιν, και τά έστειλα τοϋ Κονσόλου της Πά

τρας, νά τά στείλη καθώς ήμουν διορισμένος, λάβε κάί το έσώ'-

'θεν τόυ Ψάλτη διά Όδέσσα, οτι και εις αύτό τοΰς γράφω με

γάλα κτυπήματα, διά νά τηράξουν τό έμπόριόν τους, εΐδέ θέ

λουν παιδευτούν όλοι" οσα γράμματα λάβεις μέ τον παρόντα,

άλλα το'σά στοχάζομαι θέλει σου τά στείλω μέ δεύτερον.

Ό Γαμβρός σας ακόμη δέν η*λθε, και εξαιτίας του έστάθην

εως ώρας" μου κακοφαίνεται όπου δέν τον αντάμωσα* ο,τι μου

γ-ράψεις εις του ιδίου έδώ στέλνετο, οτι έρχονται πολλά σύγουρά.

Ό Δοΰλος σας.

"Αναγνώστης Παπα Γεωργίου

Αναγνωσταράς.
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ΆριΟ. 13.

Την εύγενείαν σα; ήγαπητοί μου κύριε Εάνθε χαί κύρ'

Αναγνωστόπουλε άδελ^ικώς σα; ασπάζομαι.

30. Όκτωμβρίου 1818. "Τίρ*

Δέν σας γράρω ε?ς πλάτος, αλλά από τό γράμμα, όπου γρά

ιρω του κυρ Σί'/.ίρη καταλαμβάνετε" εγώ πάσχω και πολεμώ

και όλα πάνε καλά , πλην έχωμεν τώρα νά κα'μωμεν μέ μερι

κού; άνθρωπου; όποΰ κα: αυτοί χρειαζόμενοι, και εΐναί και δυ

στυχισμένοι δια νά τρώνε ψωμί" ψιλά τά πάω και χοντρά γί

νονται" τώρα είναι χρεία, άοεύκτως γυρεύουν νά κα'μωμεν

όμιλίαις και πρε'πει νά πάω, καΐ στοχάζομαι θά γυρεύουν

άκρη κα; πιάνα και τόσα άλλα περί τη; πραγματεία; ποΰ νά

πιθωθή το πράγμα, και τόσα άλλα όπου εγώ στοχάζομαι.

Λοιπόν όλα ημπορώ νά τα ησυχάσω και νά του; δώσω νά κα

ταλάβουν κα: σα; ειδοποιώ τά όσα κάμνομεν άμη άραγε τΐ

(έξοδα στοχάζομαι Οί λά μοϋ χρειασθούν νά γυρίσω το τουλάπι{

Λοιπόν εΐν^.ι χρεία νά μοϋ μπάσετε τά οσα γράρω εις το

γράμμα του κυρίου Σε'κερη δια νά πάν; τό πράγμα τιμημένα·

εγώ όσα γράμματα έλαβα από τά μέονϊ, 17 μόνον από όλα

έλαβα γρόσια εκατόν έννενηντα, και μοΰ λε'γουν, οτι ημείς βά-

νομεν την ζωην μα; διά λόγου σου και άσπρα δέν έ'χωμεν νά

δώσωμεν, και έχουν δίκαιον , είναι ακόμη και άλλα τόσα ί

και περισσότερα γράμματα, όμω; δέν εύρίκανί σύγουρο ήν-

κόντρο νά μοΰ τά στείλουν εγώ αυριον μισεύω θεοϋ θέλοντος'

εγώ δέν έλλειψα εϊ; οσα μέρη έγνώρισα όπου έδιάτριψα τον άπε-

ρασμένον καιρόν, προ; βοηθειαν τη; πραγματείας μέ μεγάλα

έητά" οτι δύνομαι δέν λείπω, και εκείνο ακόμη, όποΰ δέν δύ

νομαι, τό κάνω δυνατόν δέν ηξεύρω άν ηναι «υτοϋ ό κύριος

Τζακάλορ η έμίσευσε δέν μοΰ έγράψετε" εάν ^ναι αύτοϋ τον

«σπάζομαι έκ καοδίας" ταΰτα. Δοΰλος σας.

Αναγνώστης Παπα Γεωργίου

Αναγνωσταράς.

Τ. Γ. Έχω εδώ τόν Άναγνώστην Δημητρόπουλον, γυρβύει
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νά ελθί) αύτου", πάσχω νά τον χρβτήσω' μου λέγει δά πά

γω, άν Ημπορέσω τον χρατώ, είτε μή τί νά του χάμω ;

Σημείωσις. Ό Αναγνωσταράς άφοϋ έβζλεν εις την Έταιριαν»

πολλούς αμέσως η εμμέσως δια τών αποσταλμένων παρ' αύτοΰ>

είχεν ανάγκην εξόδων, δια τοΰτο έζήτησε χρήματα ικανά" δ δέ

αξιότιμος Παναγιώτης Σέκερης προδύμως τον έιΆ'ασε, στεί-

λας αυτώ,δσα έζήϊει, και ούτως εμψυχωθείς απέκτησε την κα

τήχησα είς την Πελλοπόννησον και την Μάνην και εις τάς Σπέ-

τζας καΐ εις άλλα μέρη.

•

— Ο

Αριθ. 14.

Κύριε Άβανάση Τζακάλοφ, σέ ασπάζομαι.

11. Νοεμβρίου 1818. Καλαμα'τα.

*Αψ ου άνεχώρησα άπο μαζύ σας δεν ήξιώδην γράμμα σας,

μέ όλον δπου σας Ιγραια με το ©δάσιμόν μου εδώ, δ:ά μέσου

του Κουμπάρου μου Παπα Γεωργίου πέρ βίας "Γδρας, και ώς

ώρας άπόκρισίν σας δέν έλαβα" £δεν τώρα σας ειδοποιώ έπου

μέ το οδάσιμόν μου εις το εδώ, και έν ταοτώ εις την Πατρί

δα μου, δπου έκει ζώ ευτυχώς, καδώς έπιδυμοΰσα" σας λέγω ,

κατά τή» συμσωνίαν μας , είναι χρεία νά κοπιάσετε διά νά

λάβετε το πράγμα , καθώς το κοντράτο μας, \ νά μέ πληρο

φορήσετε νά έχω μίαν άπόκρισίν σας νά ήξεύρω νά πορευθώ,

διά τ: κατά την άπόοασίν μας, άπαρέΟη/.α από ολας τάς <Α-

κιακάς υου ΰποίέσεις, καϊ έπρό-μενα καθώς η" ομιλία μας. Τώρα

λοιπόν βλέποντας την αργοπορία, σας , απεφάσισα καϊ στέλω

πεζον πέρ βίας "Γδρας, στέλλοντάς σας και τά αναγκαία γράμ

ματα δλης τ-?ί: υποδέσεως, και αμέσως όπου λάβετε, θέλετε τά

ιδεί, και αμέσως νά μέ ειοεάσετε τήν γνώμην σας, τί έχω νά κά

μω, καδώς και δ κύριος Κορνήλιος, όπου είμαι, είναι πολλά ώρέ-

λιμος" μέ το νά μήν έλαβα κανένα γράμμα άπο 'Ύδρα άπο

τοΰς γνωστούς μας, έστοχάσ-δην, οτι νά ησαι είς Κωνσταντι



νούπολιν, και διά τρΟτο τά στέλλω εις Κωνστα^τινούπολξν, χ^τ

«ίς έλλειψιν έδικην σας νά τά λάβη δ κύριος Εάνθος.

Τον Αναγνωστόπουλο» και λοιπούς πατριώτας άσπάζομαι"

Σας είμαι μέ ρλην τήν ειλικρινή" άγάπην.

"Ηλίας Χρυσοσπάδης.

Άριθ, Η, °

Κοριέ Εάνθε,| σε ασπάζομαι" καθώς όλους τού,ς

οικιακούς σας.

11. Νοεμβρίου 1818. Καλαμάτα.

Άφ* ου άνεχώρησα από Κωνσταντινούπολη, δεν «λάβαμε»

•φ τιμή» νά λάβωμεν γράμμα σας, καθώς και ήμεΐς δέν εύ-

καιρίσαμεν νά σας γράψωμεν, αλλά σας εϊδοποιούσαμεν τό άρί-

βον μας διά μέσου του κυρίου Ιακώβου Κορνηλίου. Ίωρα λοι.

πόν σας ει'δοπο:οϋμεν, και σας λε'γομεν, οτι ευρισκόμεθα, σά»

θέλει δ θεός εις την Πατρίδα μας ευτυχείς, καθώς και τά έπι-

χειρήματα' μας έλαβαν καλόν τέλος· εγώ εως ώρας εί'λπιζα τον

φίλον να ψρα φθασμένος, διά νά περιλάβη τό πράγμα κατά

την συμοωνίαν μας, καϊ εΐμαι εις μεγάλην άπορίαν περί τούτου.

Έγώ δε ευρίσκομαι καθώς μέ έγνωρίσατε, και άκολουθώ κα

θώς σας εξηγήθηκα" βλέποντας ομως μερικά έπιχειρηματα 1

έξιάσθην νά βγάλω πεζόν δια νά σας είδεάσω τά Χίνήματά. μου,

καθώς και του εδώ κυρίου, Κορνηλίου, καϊ μέ την περίλαβαν;

τους νά μέ είοεάσετε τό πώς έχω νά φερθώ, μέ τό νά εδρί-

σ,κ,ωμαι άνεργος, και δόσατέ μας νά καταλάβωμε», πώς έχομε»:

νά πρρευθώμεν ιίς τό ξξϊ)ς· τά γράμματα εγειναν εις 3νομα

κυρίου Τζακάλοφ, και αν ό ίδιος δέν ευρέθη αΰτοϋ, θέλετε τά

λάβει και εγχειρίσει έκεΐ, !δποϋ απαιτούν, καϊ απο αύτά β£-

ΑίΤ! καταλάβει τό ΐξδν, Σας παρακαλούμε-; φροντίσατε νά £χω-

μεν την άπόκρισίν τους* τόν κύριον 'Αναγνωστόπουλον άδελ-

φΐκώς ασπάζομαι" άπό τόν Κουμπάρον μου Παπα Γεώργιος

δέν ήμπορώ νά βεβαιωθώ εις τι νερά τρέχει, μ' όλον δποδ ^οξ»,

έγραψα, Σα£ είμαι μέ ολην την ειλικρινή άγάπην·

Ηλίας Χρυσοσπάθης.Ο —*
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ΆΡ{6. 15,

Φί^ε. ! 'ίξ.31. Μαρτίου 1819. Γ«\άτζι.:

Έλαβον τους αδελφικούς της ασπασμούς παρά τοΰ κοινοΰ φί

λου Άντωνίου Άδαμήδη καί εύχαρΕσ.τώ' είδον τάς υποψίας της,

ελαβε διά τον κινιμόν διά Ίάσιον τοΰ γνωστου φίλου . . . οθεν

τη λέγω μέ συντομίαν να ήσυχάση διόλου το πνευμά της άπο . . .

διότι δέν είναι άλλη τις αίτια, εΐμή θεωρήσανΓες ακριβώς τήν

μεγάλην άκαταστασίαν κα! άσυμφωνίαν, όποΰ σχεδον θελει ο

καθεις των συντρόφων . . . νά ^ναι έξουσιαστης τών άλλων,

χωρίς κανένα νόημα.. . . εκ τούτου λοιπόν τι επεται ; ας ουμ-

παιράνη· τον Δικαίον. ... έφέραμεν άπο έξω είς Ίάσιον, άχ

τί νά σας ειπώ. φίλε μου<! σιωπώ καθότι δέν έχω καιρόν, καί

άνταμωνώμενοι σύν θεώ όμιλοΰμεν. Μένω.

Άσπαζόμενός την ολος πρόθυμος

Δημητριος θέμελης.

Τω Κυρίω Εμμανουήλ 2άνθω είς Τομάροβον.

0—

Άρι6. 16.

Περιπόθητε Κύριε, άδελφικώς σέ ασπάζομαι.

Γαλάτζι τη 21. Μαίου 1819.

"Εστω εις ειδησίν της, ότι σήμερον είς τάς πέντε ώρας της

ημέρας έξεκινησαμεν τον κύριον Π. Παππαγιανόπουλον δια τό

γνωστόν μέρος, είς ον έπαραδόσαμεν και τήν γραφήν, όπου εγ

χειρίσατε τω Άδαμήδη· δέν περιττολογώ, καθότι αρκεί μόνον,.

£τι έστάλθη δ είρημένος επίτηδες, και των φρονίμων όλίγα . . .

τον οέ Κομισιονέρην (α), έλθόντα από Κωνσταντινούπολη . . .

μ' ολον όποΰ έζήτησιν έπιπόνως νά μεταβη είς Ίάσιον· μ ολον

τοΰτο έκατόρθωσα νά μείνη έδώ· κα! ελπίζω νά άρέση κα! των

Ίντερεσάτων καί τοΰτο απεοασίσθη νά μείνη έδώ μέ τό νά τ-όν

έβεβαίωσα, πώς χθες ελαβαν είδησιν, ότι δ Ίντερεσάτας, είς τόν

(α) Ό Ά-ίδρέαζ Σφοέλος, οταλι'ις 3ι4 ·>α δολοφονεί] τ\·> Ξάνθον, τϊ') Άν«-

ρωιιτό™·λο /, Θ. Νίγρην, κ,Λ Γ. Λεζίντιρ; άλλ' 4 ©ίριλνκ κ«1 Δικαίος ιϊι

1^ΐ(οι ιΐ; |Μΐχ(ΐίλ«ιαν, κα\ ίγοινο πιοτί; κΛ «Ιλικοινής <ρίλο{.
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£ ποίον ήθελε προσηλωθώ (α), έκίνησί διά έδώ, καί αύτό τοΰτο

έδωκεν ήσυνίαν και εύχαρίστησιν του υποκειμένου· κα'ι υγεία.

Ειμι δέ πρόθυμος ώς αδελφές. ·-. .· Δημ. θέμελης.

•Τω Κυρίω Εμμανουηλ £α'ν£ω. εις 'ΡένΓ.

0 —

Άριθ. 17.

Περιπόθητέ μοι Κύριε £άνθί, εις Κισνοβιον.

Ίάσιον τη 4. Αύγούβτου 1819.

Το από 13. του παόσαντος άδελοικόν μοι αύτης μέσον τοΰ κοι

νου ημών οίλου Άδαμηδη, ασμένως έδεξάμην, έξ ου την άγα-

θήν μοι υγείαν της πληροφορηθεις, λίαν έχάρην είίον καί το

προς τόν ρίλον ίμών (δ), έσώκλειστον, ό'περ πάραυτα διευθυνα

διά τήν καλήν έπιτυχίαν της πόστας, έτοιμης ούσης, ωσαυ

τως τη λέγω καί δ:ά τά κροσταλλέντα μοι αύτής, ότι τα έλα-

βον καί πρός ήσυχίαν της' περί δέ τοΰ άπό Βασιλευούσης έλ-

θοντος, ίαθε!ς άπό το λάβο>μα μοι έζητοΰσε γρ. 600. δ:ά νά

άπέλθη χάριν έξόδων. Μόλις λοιπον τόν οικονόμησα μέ τά 200.

μόνον μέ λόγον νά κινηση παραυτίκα δια Βασιλεύουσας αλλά

λαβών αύτά έμεινεν εις Γαλάτζι, έγλεντίζοντας άχρι τοΰδε.

"Ηδη δέ μανθάνω, στι μαθών την δεινήν άσθένειαν τοΰ Π. Δι

καίου παρά τινος οίλου, έλθόντος άπό Βουκουρέστι, απεφάσισε

νά. άπελθη έκεί προς ε'ντάμωσίν του' δέν έλειψαν δμως οί φί

λοι άνευ αναβολης άπό το νά είδοποιησουν τόν ρίλον Π. Άναν.

ως καγώ εντευθεν δια ρέγολάν του, άμ?ιβάλλω ομως άν αυ

τος δυνηθΐ) νά ύπάγη , έπειδη καί τό χρημαιικόν ελλείπει. Ό

Γεώργιος Γάτζου έπώλησε κατ' '.αύτάς την πραγματείαν (γ),

είς τόν αρχ. ΙΙοστέλνικον Ίακοβάκην 'Ρίζου μέ μεγάλην του

εύχαρίστησιν, διά τό όποίον έχάρησαν ολοι οί σύντροφοι, επειδή

επωλήθη καί ήγοράσθη ευκόλως- τά ά μέλλει άποστείλαί μοι

γράμματα θέλει μοί διευθυνει μέσον τοΰ οίλου, παρ' ου λιίψε-

ται την παρουσαν μου. Την άσπάζομαι. ;

Τ. Γ. Είδοποιήθημεν, οτι ό Δι/.αίος μας υγιαίνει.

Δημητριος θέμελης.

ο—: ' "
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Άρι9. 18 κα! 19. Είς Αουμποσάρι.

Εντιμότατε κύριε Μανουήλ Ξάνθε.

Ίάσιον τη 5. 7δοίου 1819.

Δύτ έντιμους σας έμο! π:ριποθητας εν Χ(ό δέοντι καιρώ Ιλαθον την

από 1 δ καί τήν άπο 25. τίΰήδη παρελθόντος· τάς περικλεισθείσας

μοι απέστειλα καλώς, και άμερ'μνει περί τούτων άλλο τι νεώ-

τερον δέν έ'χω, παρ' ότι υγιαίνουν ο\ οίλοι μας και εόρίσκοντα'·

καλά. μενω. Π. Φοιθαπο'λλων.

' 0—

Άρ.θ. 20.

Περιπόθητέ μο: κύριε, χαίρε.

Τ? 7. 86ρίου 1819. Μό«θ*.

Μέ τον από Νίζναν ίρ·/ομόν μου έλαβον την τιμίακ σας άτΛ

ά. τοΰ παρελθόντος κ-α! έχάρην τα περί της ποθητής μου υγείας

σας· δέν ηςευρκ τον αύτοΰ ερχομό/ σας, άλλέως σας έπρόσμενα

να ελθωμεν μαζύ και μεγάλως μοι έκακοφάνη· οθάνοντας σύν

θεώ έδω, έρχεσαι εις την πολιτείαν, λέγοντζς τοΰ άγωγιάτου

Γκό^,οτ, καί ζητϊς το όσπίτιον τοΰ Κόζλοβ. εγώ κοντα εκεί

κατοικώ· εύθύς μέ τον έρχομόν σας, έρωτας που είναι Νικόλα

Μπαλσόγη κρεστά είς την ήλίν σας βορότα, καί έκ»ί είς τήν

ίκκλησιαν Νικόλα Μπαλσόγη κρεστά μεταξύ έκκλησίας κα! του

καμπαναριου είναι το όσπίτιον όπου ζώ· έμβαίνοντας έρωτας

περί έμοΰ, Άντών Παύλοδιτζ, και μέ ευρίσκεις. Πρόσεχε εις

τον έρχομόν σας, μην έρωτήσης κανένα Γραικόν περί εμοΰ, άλλα

'Ρώσσος άς σέ οδηγηση- γράψε μοι πότε από αύτοΰ μισεύετε,

κα! άν μέ τρόίκαν δια νά ήξεύρω και νά σας προ»μένω.

Άπο τον 'Αναστάσιον Βασιλείου (α), γράμμα δέν είχον και

ουτε καμμίαν ειδησιν και απορώ· αυτου ©ερθείτε καλά, οτι είναι

σκουριασμένοι, καί μη δίσετε αίτίαν ομιλίας, σας άκριθοαστυάζομαι

Ό δουλος σας. Ελευθεριάδης

(Κομιζόπουλος).

Τω Κυρίω Εμμανουήλ Εάνθω' ε'ς Νίζναν._0

(ί) Τ;«/.«"/.;5.
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Άριθ. 21.

Φίλτατ: Κ. Έμμ. &Μί ί

Άπό 'Ρενι τ$ 27. 8θρίου 1819.

Λέν έχω γράμμα σας, έν ω σας έγραψα εγώ· ύγιαίνομιν είς

τά έοώ, τό αύτό σας έπευχόμεθα. Ό Κ. Π. Ά. Αναγνωστό

πουλος ?(λθε πρό πολλοί εις Γαλοήζι> αίτιον ομως της πανώ-

λους καί έκ τούτου κλεισίματος καραντίνας μας δέν εύγηκεν έδώ,

κα! περιμένει άιτο ημέραν είς ημέραν νά δωθϊ) ή άδεια νά πέρ-

νωνται πασατζέροι κα! θέλει εύγεί έδώ, κα! έδώθεν αυτός είδε

δια ποΰ. Ο Δικαίος ύγειής έμίσευσε δια Κωνσταντικούπολιν.

οΐ έν Γαλάτζι υγιαίνουν, ν. εν "Ισμαήλ τό αύτιί· γράψε ;μοι τί,

εάν ^ξεύρης, δια Βατικιώτην ο Μοΰσος είναι εις ΙΙόλιν, έρ

χεται την άνσιξιν £λα καλά μέσου χολεβδ σοι έγραψα-- και άλ-

λοτε, άπ&κρισιν δέν έγω· Σέ γλυκοασπάζομαι.

ο

Αριθ. 22.

Είς Μόσχαν.

Εντιμότατε Κύριε Έμμ.-Έάνθε.

'Ρένι τη 10. 'ΐαννουρίόυ 1820.

Άπο Ίσμαηλ 5 φίλος Δημητριος 'Ρωδιάδης κατά τάς ·II.

τούτου μας έδωσε τήν ·άποκταίαν καί θλυβεροτάτην ειδησιν του

θανάτου τοΰ ευγενους· Κυρίου Δημητρίου ΪΊαύλοβιτζ Βατικι-

ώτη κατά τάς 21. μηνος κα! χρόνου πνευσαντος, λέγων, οτι

ερχόμενος άπο Πετρούπολιν και εϊς τάς 23. ένταφιάσθη1 είναι πε-

ριττον νά σοι παραστησω τί Φλύψιν κοινώς έδώ έπροζένησεν,

άλλά μόνον φιλικώς καί θερμώς σά; παρακαλώ, νά μσί δό-

σετε λεπτομερώς πληροοορίαν τούτου του δλυβερου περιστατικου.

Ό Κύριος Άναγ/ωστοπουλος έμβαίνει άυριον ειΥΚαραντί-

ναν υγιαίνει· εις Γαλάτζι Ακολούθησε πυρκαίά, ή ζημία ανα

βαίνει είς τά 3,000,000 και έπέκεινα. ό ©ίλος σου

Παναγιώτης 'Ροομπίνης.
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?ΑΡίδ. 23.

Είς Πετρούπολιν

Ηεριπϋθητε Κύριε· Α. θ. Έμμ. ΕάνΟε.

Μόσχα τη 2. Φευρουαρίου 1820.

Το άδελφικόν σας άπό τάς 22. λήξαντος ελαβον και έχάρην

τήν ύγείαν σας, παρά τοΰ Άγαπητοϋ έμαθον, ότι ένταμωθή-

κατε μετά τοΰ Ευεργετικού (Καποδίστρια) και έχα'ρην, άγκαλά

και έπρόσμενα γράμμα σου μέ άνησυχίαν, οτι ή πρώτη γρα

φή του Αγαπητού μεγάλως μέ έλυπησεν , ή ύστερινή 2μωί

μοί έδωσε χρηστά; ελπίδας και είθε- μείνε ήσυχος και μέ πρώ

τοι» θέλει γράψω τών φίλων, έκ των όποιων κανένα γράμμα

δεν εΐχον εΐδον και περί του άδολέσχου, καϊ έκάμετε καλά

όπου τον ίπολιτεύθητε- ημπορείτε νά συμπεράνετε μέ τί επιθυ

μία·/ προσμένω γράμμα σας- εδώ οί φίλοι σας υγιαίνουν και

£λοι είναι καλά ώς του; άφησες· ό Αγαπητός μοι έστειλ»

γράμμα προς τήν ούτιδά/ήν Μηχανήν (Γεώργιον Γάτζον ), και

μέ πρώτον την στέλω, συμπεραίνω να ηναι προς ώφελος. Άπό

αυτόν είχα γράμμα καί' πάλιν τά άπειρα μέ γράφει, περιπλέον

δτι έλαβο* εκεί γράμμα άπό μέρος τών Κυρίων (της Άρ-

χη"ς δηλαδή), έγραψεν ό Ίωαννίδης (Αναγνωστόπουλος) ζη

τώντας χρήματα και του εγνώρισαν τον χαρακτήρα, και έμβί,καν

ίλβι κοϊώς εις υποψίαν, και έμεινε νεκρόν τό έμποριον προς και

ρόν οθεν θέλω γράψω τα δέοντα" πολλά ίτι γράφει, πλήν πα-

ρατρέχω. Περιπλέον γράφει ό αυτός Ίωννίδης προς ένα φίλον

'έκίΓ, όστις του έδειξε τό γράμμα, λέγοντας, οτι, άν δ 'Αντών.

Ευστρατίου (Κομιζόπουλος) άπεράση άπό «κει, νά πασχίσουν

νά τον στείλουν είς τον τόπον, όπου έστάλθη ό Αλ. Δημ.

(δηλ. ό Γαλάτης) και τον λέγε: οτι καϊ εις τήν Όδέσσαν εδό

θη παρόμοια παραγγελία* τί νά συμπεράνω δέν εξεύρω, εγώ

ώμίλησα μέ τόν Εϋστ. καϊ μέ εΐπεν, ότι είναι έτοιμος είς τήν

θέλησιν τών συντρόφων, καϊ μόνος προαιρείται νά κάμη τό τα-

ξείδιον, χωρίς νά βάλη είς πείραξιν και έξοδα τοΰς συντρόφους,

φθάνει μόνον νά η'ξευρη τό βέβαι·ν κέρδος τών συντρόφων,

καϊ είς τοΰτ· ώρκίσθη, ότι δέν θέλει αργοπορήσει νά τό επιχει



(62)

ει»θη· {Αή κειραχθης εις το παραμικρόν , καθώς κ*ϊ 5 ΐ'δυς

δέν έπειράχθη, και συμπεραίνω νά ηναι τής Ούτιδανής Μ»χ.

ένε'ργειαι, άς μη το έλπίζη όμως να έμβάση σκανδαλα· οτι ό

Εύστρατιάδης μέ λέγει είναι ετοιμος ιίς κάθε νεΰμα των συν

τρόοων, σέ γλυκοασπάζομαι. Ό ©ίλος

Άνδ. Ελευθεριάδης

(Κομιζόπουλος.)

— Ο'

Ά::9. 24.

Ε?ς Πετρουπολιν.

Ακριβέστατε οίλε !

Έν Μόσ·/α 5. Φευρουαρίου 1820.

Κατά τήν 29. Ίανουαρίου παρελθόντος, ί;το γεγραμμένη ή

πρός την αύθεντίαν σας ύστερινη μου, την οποίαν σας βεβαιώ·

'.ατ' αύτην και η προς έμέ τιμία σας, τήν οποίαν διά τοΰ κυ

ρίου 'Ριζάρη ελαβον ευχαρίστως άνέγνωσα τά μετά τήν πρώ-

την ενταμωσίν σας μέ τον ΙΙανκώστα (Καποδίστριαν)· και περι

μενω νά μοι ειπητε το χαροποιέστερον μετά 'τήν δευτέραν.

Αέν μοι λέγετε άν τω άναφέρατε τί περι της τοΰ Βαρβάκη

ύποθέσεωτ, πραγμα άναγκαιότατον, επειδή τά χαβιάρια του

πολ?νά και έξ αυτών ου μικρά ή ωφέλεια, οταν σταλθώσι διά την Γραι

κίαν ό καιρος τοΰ μισευμοΰ του πλησιάζει, κατά φυσικον λο

γαριασμόν. Πρέπει λοιπον νά άποφασισθη καί νά βαλθϊ] είί

ένέργειαν αυτη ή σπεκουλατζιόνε χωρις αργητα. Τά διά τούς

εν Όδησσώ και Ίσμαήλ οίλους δύω γράμματα, θέλω διευθύ

νει διά τοΰ πρώτου ταγυδρόμου, καί άν λάβω καιρον θέλω τοίς

γράψει και δ Γδιος- απαντες οί φίλοι και εγώ σας προσκανοΰμεν.

Μένω. Ό Δοΰλός σας καί ©ίλος σας

Νικόλαος Πατζιμάδης.
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Άριθ. 25.

Ακριβέστατε φίλε κύριε Εμμανουηλ Εάνθε εις ΙΙετοούπολιν.

Τη 12. Φευρουαρίου 1820. Μόσχα.

Επειδή ασθενώ δέν σας γράίω μόνος μου, διό καί συντό

μως σάς λέγω, οτι περιμένω άπόκρισίν σας εις ,τή> από τάς

5. του τρέχοντος γραοήν μου με χαροποιάν τινά είδησιν το

έγκλειόμενον προς την αύθεντίαν σας γράμμα έ'λαόον παρά τοΰ

ίν Οδέσση Σταμάτη Κουμπάρη, όστις μέ γράοει κα! περί των

επτά Νησων συντόμως κα) μέ βεβαιότητα. Την προς αύτον

γραοην σας καί τήν προς τον κύριον Φωκιανόν προχθές τη 10

του τρέχοντος έστειλον. Γράψε και από μέρους μου προς άμ-

φοτέρους αυτούς. Σας προσκυνώ αδελρικώς, και μένω.

δοΰλος σας.

Νικόλαος Πατζιμάοης.

ο

Άριθ. 26.

Κύριε ! . Εΐς Μόσχα·/.

Κωνσταντινουπολις τη 16 Φεβρουαρίου 1820.

* Ή άργητα τοΰ θωμαίδη (Εάνθου) μας έλύπησε, χαι-

ρόμεθα όμως τώρα οχι μόνον το υγειες σθάσιμόν του, αλ

λά και διά την πληροοοριαν σας,, ότι θέλει καλοπωλήσει τις

πραγματείας του, και είθε νά τό άκούσωμεν άπό πρώτην σας

επειδη ή άπιτυχία τουτου δέν θέλει έπι^έρει κάμμίαν δυσκο--

λίαν εις κανένα καί σχεδον άσυλλόγιστον πραγμα. Ουτε ή

αποτυχία 'του! (άν'μή δώση κύριος ) δυναται νά άνατρέψη τά

έως !τώρα , γεγονότα, τά έποία υπόσχονται αίσιον τέλος καί ή

θεία χάρις νά τά ©υλάξη από τό βάσκανον δμμα τοΰ πο;ηρο·3

δαίμονος ! . Τό πόσον καλά διετέθησαν εως τώρα τά πράγ

ματα διά της γραοίδος δέν Ημπορώ νά σας τά έξηγτ,θώ. Έδώ

επίτροποι δέν έδιορίσθησαν ακόμη, ελπίζω όμως προ τοΰ μι-

σευμοΰ της ] έρχομένης πόστας και τά ονόματα αύτών νά σά·;

τά οανερώσω κατά τη/ αΓτησίν σας. Την τακτικην άλληλο-

γραείαν επιθυμώ κ' εγώ, άλλ' αί ασχολίαι μου πολλαί ούσαι

μ«ΰ έμποδίζουν τον κα.ρόν. Την γραοην σας διά κύρ Μαρ
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τάκην ( Τζακάλοο ) έστειλα εις ΙΙίσσαν, όπου ευρίσκεται; δια

σκεδάζοντα; τας μελαγχολίας του μ£* τον άρχοντα Κ. Μ. (Μ*ϋ-

ροκορδάτον), κα; μέ τό* αγιον Άρτης. Κατά τήν αίτησιν σα;

έσωδι ευρίσκετε τά γράματα τον Πετρόμπεη, τά όποια μας έ-

φέρθησαν έοω από τον Καμαρινόν, καΐ εΤνα! τό ενα αναφορά;

τοΰ ιδίου μέ μονην τήν υπργρα,φήν του, τό άλλο από τοΰς 'Αρτ

χιερεϊς και Καπιτάνους, ότι άφιερώνωνται δια κάδε ύπόΰεσ.ιν

εις την καλοσυνών τοΰ αρχηγού τους, και εν άκόμη, όΊοφδέι»,

σας στέλλω, ώς άχρηστον, είναι καταγραφή των θυσιών του,

ώς λέγει, άναβαίνουσαι χρονιαίω; «νά εβδομήντα, πέντε χιλι

άδας γροσίων. Αυτόν οιον τον συστήνουν ο\ πατριώται του, τοι

ούτος και άκόμη καλλίτερος είνα;, το μόνον ελάττωμα, του εί

ναι όποΰ υπεραγαπά το μέταλον, καϊ έπειδή τοΰ έμετρήδη μία

αρκετή π'οσότης άπρ τον γραφέα και από τον Δίκαιον διά τοΰ

ένταΰ&α υίοϋ του, άν ©Ιποβασισδη άπο τόν Κυριον, νά τω

δαθώσι πάλιν διά τών {διων μέσω». "Ασπασόν μοι έχ μέσης

ψυχής τον κυριον θωμαίδην, συγχωρώντας με όπου δεν τοδ

γράφω ξεχωριστά, διά πληροφορίαν του στείλε του τήν

ποφίοσαν. 'Ε». βία μένω.

Ό σο; Α. Καρί'μρ«.

(Παναγιώτης Σέκερης. )_

Άρι&. 27.

Περιπόδητε Κύριε. Εις Πετρ&υπολιν.

Τη Α'. Μορίου, 182ί). Μόσχα.

Εις τάς 23. σας έγραψα τ* δέοντα, εις τάς 26;, ομως

μέ όυσαρέσκαιάν μοι> σέ λέγω, όχι διά νά μοί ετυχον άνα-

γκαΐαι υποθέσεις δέν «πρόφθασα,

"Ελαβρν τ,άς δυω τιμία; σας από 19 και 2/3 χαίρομεν τα

της υγεία; σα;. Εΐδον τά οσα μοί γράφετε διά τόν εναντίον.

Και επήρα εις καλήν σημείωσιν, μεΐνε ήσυχος και έρχάμενος

θέλει γνωρίσω τήν προθυμίαν και εϊλικρίνειάν του, ή τήν ύπό-

κρισίν του. Με τήν άπελθούσαν έγραψα τω Ίωννίδϊ} ( Άναγνω

βτοπούλω), και αυριον πάλιν θέλω γράψει- καθώς κα: τω Λυαίππω,
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(Λεβέντη ) Κοντού ( Π. Σέκ'ερη, ) άτΛ ιούς υστέρους 5(ί.ώς

στερούμαι γραφάς. Μας λέγεις τόν εν/ομόν δύω φίλων, δια τ! ό

μως νά μη μας φανερώσης ποίοι, πόθεν κα! 8νά π^ίάς προ

βλέψεις πραγματειών;

Με δυσιρέσκειάν μαςιδομενκαί περί του Ευεργετικού, οτι δεν

βέλει νά φανη ενεργός συνδρομητής, και περί τούτο ^ τΐ νά

σας ειπώ, μόνος γνωρίζετε τάς χρείοες μας. Τώρα είμεθα εις

περιστασιν, όποΰ των άδυνάτων νά μείνη άνενέργητος ή ύπό-

Οεσίς μας, οτι χα! άν θελήσωμεν νά κάμωμεν παϋσιν των

επιχειρημάτων είναι άούτατον, πρέπει νά τοΰ παρατήσετε πό

σον εΓμεθα εξαπλωμένοι, και οποίαν καν συμβουλών δίδει, δια

νά γνωρίσωμεν που κλίνει ή Οίλησίς του. Τοΰτο ομως σας

λέγομεν, εως έδώ όποΰ έκαταντήσαμεν, μεγαλητέρα θέλει στά-

θεΓ ή ζημία, άν κάμωμεν στάσιν, κα>. σωτηρία, ή ενέργεια" εις

τοΰτο συμφωνεί χα! ο Ξενοφωντίδης. ( Πατζιμάδης. ) άν κριθή

εΰλογον, ημπορεί νά άναφερθη ή ϋπόθεσίς μας και εις τον φι-

λάνδρωπον. Δεν δίδω παλαιά άπειρα παραδείγματα, των απο

τυχόντων είναι άρκετόν νά μας έγκάρδιώση, καϊ μάλιστα τώ

ρα όποΰ αί υποθέσεις μας γυγαντιαίως προχωρούν προς τά

κρείττω' ή σπουδή καλή είναι, ομως βαθμηδόν και ή ενέργεια

μας νά προχωρη" γρεία νά έκτανθώμεν είς τάς προβλέψεις,

καϊ το Μπιλάντζον, οταν αποφασισθώ, το'τε ημπορεί νά σφα-

λισθη, και βέβαια ή μεγάλη έ'κτασις απαιτεί κσί καιρόν νά

σφαλισθη Μπιλάντζον γενικόν. Δια τούτο, κύριί, ανάγκη νά μεί

νετε άύτοΰ, οτι άν κατά τό παρόν και ό Ευεργετικός άντιτείνη,

ελπίζω άφεύκτως ακολούθως νά συμφωνήση νά μας συνδρά-

μη,' άφ' ου τον παρουσιάσετε ολας τάς αποδείξεις τών δικαιω

μάτων μας. Δια τοϋτο πρέπει νά είσθε γενναίος, οτι τά κα

λά μέ κόπους αποκτώνται. Πάλιν ομως σας ξαναλέγωμεν, ο

τι άφευκτα πρέπει νά μείνητε μεριχόν καιρόν αύτου, τό σχέ-

διον του εμπορικού συστήματος έτελείωσε και σας στέλετα;

τό προσφέρετε τοΰ Ευεργετικού, πόσον μεγίστως θέλει ευκο

λύνει. Ή ένέργειά του δεν θελε: σταθη δύσκολος, 'ώς στο
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χοζίακ;, ε?ς τήν σύναξιν τώ» κε<ρ*λαι« ν, και ήΆρέλίί* ζ*-,

τά διαφί'οους τρόπους μεγίστη, ©θάνει νά τό άιοοασίση και

I Ευεργετικός. Σέ άκριβοασπάζομαι καί μεν»,

ί Α. 2. σέ άσ.τάζεται. Ελευθεριάδης*

( Κομιζόπουλις. )

0

Άρι&. 28.

Κύριε Αντώνιε Κομιζόποΐιλε. Είς Μόσχαν.

Έν Κωνσταντινουπόλει τη ά. Μαρτίου. 1820*

Μέ την άπελθουσαν πόσταν σας είχον ετερήν μου συντρο-

οεύουσαν και ενα πλίκον ύπό άσοάλειαν, των όποιων την

παραλαβών δέν αμφιβάλω, κα! αναμένω μέ πρώτην σας νά την

άκούσω διά ήσυχίαν μου· ή'οη δέ μέ το νά μήν έ'φθασεν ή

άπ' αύτου προσδοκουμένη πόστα δστεροΰμαι γραμματος σα ς,

κα! δέν εχω αΐτιαν εκτάσεως. Σας πληροφορώ, οτι έδώ έδι-

ωρίσθησαν εφοροι δύω έζ των έλλογίμων ό Διδάσκαδος Ν.

Λογάδης, καί 5 μέγας γραμματικος τοΰ Πατριάρχου Γ. Ε

λευθεριάδης- και δύω εκ των εμπόρων, ο,τε Π. Σέκερης κα!

ό Β. αιογενίδης, προς αύτούς είναι άναγκαίον ενα γράμμα'

καί άν άποφασισθη νά τους σταλθϊ], η άν ηλθε καδένα είς

•/είράς σας, νά τούς το στείλετε μεσον τοΰ άδελφοΰ σας γρα-

οέως τούτου τοΰ γράμματος. Μέ άνυπομονησίαν προσμένο-

μεν νά ϊδώμεν τήν έπιτυχίαν του θωμαΐδους, ( Εανθου. )

προς τον όποίον παρακαλώ νά στείλετε την έ'σωθεν γραφήν

μ:;;, εις τον όποίίν, φαίνεται οτι θέλει στα6ή ολη ή βάσις.

Υγίαινε καί φίλει τον φιλοΰντά σε

Άναστάσιον Καρίμου.

(Π. Σέκερης.)

Κύριε! Α. θ. (Εάνθε.) Ε*ς Ιίετρούπολιν.

Τη ά. Μαρτίου. 1820. Κωνσταντινούπολις.

Ανυπομονως προσμένομεν ν' άκούσωμεν άπο πρώτην σου

το εύτοχές ©θάσιμόν σου αύτοΰ, την επιτυ/ίαν των ύποθέσ*-

ών «υ, οιά νά χαρώμεν' και ίμπ:τε να μας ί/ετε εις τον
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δρόμον γράμματα της επιθυμίας μας. Ήμεις ολοι χάριτι θεία

όγιαίνομεν, α5, υποθέσεις μας προβαίνουν γιγαντιαίως επι τ4

κρείττον, και ί φαμιλία σου υγιαίνει πανοικ!. Μή συνερίζε-

σαι άν δέν σοϋ γράφω διεξοδικώς, επειδή γνωρίζεις π£ς ει

μαι πολυδουλος. Σέ ασπάζομαι.

Ό σος Α. Κ. (Σέκερης )

Άριθ. 29.

Κυριε ! θ. Εις Πετρούπολιν.

Τί] 12. Μαρτίου. 1820. Μόσχα.

Μέ τήν άπελθοΰσάν μου σας έγραφον τά δέοντα. Τώρα

δ: σας λεγω, οτι έλαβον γράμμα άπο τήν ούτιδανήν ( Γ.

Γάτζου ), κα! μέ κατετάραξε μέ τά άπειρα γραμμενα του.

Έγραφα, οτι άπ' έδώ άπέρασεν ένας πολλά /.αλός κα'( μέ

προκοπήν φίλος, καϊ υπάγει αυτου, κα! μέ λέγει, ότι ει

ναι αυτος δ θεοδωρίδης ( Εάνθος ), ώς στοχάζεται, και ότ{

αύτός είναι δ Συντροφος του Ίωακήμ, ( Αναγνωστοπουλου )

όςτις σας έγραφα τά όσα περί έμου έμελετουσ1, καί ότι τό

αύτό γράμμα το έδειςεν δ ίδιος φίλος, όπου. το έπίρε, και

είς τον Λυσιππον. ( Λεβέντην ) Κα! διά τον Άρμόδιον μέ

γράφει, ότι στέλνει ολων διαταγά, ζη-ων-.ας χρήματα άπο

όσους έλαβο* τάς δμολογίας. Μέ γραφει να γράψω τον Μαρ-

τάκην, (Τζακάλοφ.^ ότι καί δ ί'οιΓς εις Πίζαντο") έγραψε, να υπάγη

ίκεΓ νά δμιλήσουν. Στοχάσου, άδελ&έ, καί πρόλαβε τά όσα α

τοπήματα, μάλιστα ΐδέ νά ήσυχάσης τον άγαπητόν. Δέν ή-

ξεύρω τ! διάβολου δ Αρμόδιος φέρεται ουτοκ, καθώς και δ

Ιωαννίδης. (δΦλέσας *α! Αναγνωστόπουλε. ) Δεν έπρεπε

ιά γραψουν χωρις τήν' άοειαν των Κυρίων, δια νά μην α

κολουθουν αυτά τά ατοπηματα- είπέ με τ; άπό/ρ:σιν πρέπει

νά τον κάμω. Το μόνον ό-ου μέ πειραζει, ειναι όποΰ άπο

τον Λυσιππον δέν ?χω καν εν δύστ·-/ον, μ' όλον ότι έλαβον

ασφαλώς τάς ε'πιστολάς μου, καί φοβουμαι μήν άληθεύουν

τά όσα μέ γράφουν. Μήτε άπο τον Κοντόν έ·/ω γράμμα,

και οέν ήςεύρω είς τΊ νά άττοδόσω -};> τοταύτην σιωπών
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τους, κχ! γρκ'ΐί μου κ> ίλκοχζζ κατευθείαν, οτ< άπο το*· Α5-

σιππον μαλιστα έπρεπεν άρέυκτά ν'ά ϊχω. δέν ήξεύρω και

διά τον μισευμόν τοΰ Ίωαννίδου τί νά συμπεοάνω.

Έν βία σέ άκριβοπροσκυνώ.

Έπαμινώνδας.

( Κομιζόπουλος. )

ο—:—

Άριθ. 30.

Περιπόθητε Κύριε. Θ. ( Εανθε. ) Είς Ηε'τρούπολιν.

Τη 15. Μαρτίου. 1820. Μόσκα.

Είς τάς 12, τοΰ παρόντος εστάθη ή υστερινή μας. Έλά-

έαμεν την τιμίάν σας από 9. έχαρημέν τη/ άζρίοην μας ύ-

γείαν σας. Ο Αεν'οέώντίοης καταγίνεται εις τήν έκτέλεσϊν τό5

έργου του κα: τελειωνόμενον σας το στέλει. Τό πως ίιναί

άγιοι δέν είναι αμφιβολία, χρειάζεται μόνον να το δεχθη δ

Ευεργετικος και νά τό παράστήιη) εις τον ©ιλάνθρωπ'ον, και

τοΰτο πρέπει νά ενεργηθί από την έπιτηδιότήτα σας. Με την

άπελθουσάν σας μας έγραοετε, οτι ο Ευεργετικός ειπε ·τω

Άγαπητω, οτι μετ' ολίγας ημερας θέλει σας καλέσει, δέν

μας είπατε δμως αν ησασθον, ή ακόμη· μ'ολον τουτο σάς

λέγομεν, αν είς ολην τήν αύτοΰ διατρι^ήν σάς ίοητέ, οτι ά-

οάνατον νά στί'ρξη νά συνεργήση, καί μήτε έλπίς μένει, τότε,

αδελοέ, άρευκτα πρέπει νά ελθης έδώ, διά νά δμιλήσωμεν, και

συσκευθωμεν ττ πρέπει νά άκολουθήσωμεν, οτι η άπόρασις

μας είνάι στερεά νά μή πΛράιτηθώμεν από τά δίκαια μας·

καί δια τοΰτο χρεία νά συσκευθώμεν τί νά άκολουθήσωμεν.

Γράοομεν δσον δια Βιέννην και Λιβόρνον τοΰ κυρίου Μαρτά-

κη ( Τζακάλο©,), όποΰ - με ποώτον νά γράψη προς τον 'Ε-

λευσυνίδήν τά πρακταΐά του. Σάς εΓπαμεν μέ τήν άπελθου-

σάν μας οτι έγράψαμεν είς τήν ούτιδανήν Μα κίνα, τάς ο

σας ομολογίας μας κα! βερεσέδιά, νά τά στείλη τω κυοιω

Λυσίππω, τώρα δεν έχει τόν .τόπον του νά γράψωμεν δια—

οορετικά, άλλά καί οι Κύριοι, πρέπει τό ίδιον νά γράψουν.

Μήτε εις τον σκοτεινο·· ψ). Νεγρην.) δέν πρέπει νά γρά
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ψωσι νά γνωρισθΐ) με τον Εενίδην, καθότι ή ούτιδανή Μ. έ

χει σχέσιν μετ' αυτου, αλλά κάλλ|ιόν ολι'γη υπομονί;, καί α

κολούθως ημπορουμεν νά το άκολουθήσωμξν. Μέ τάς έπιστο-

λάς της ανταποκρίσεως των φίλων, στείλε μας κα! την σφρα

γίδα. Ο Εενίδης σας ^σπάζεται. Σας αδελφικοπροσκυνώ.

Ανδρέας ΈλευΘεριάδης.

( Κομιζόπρυλςς. )

-θ—

Άρ'.θ. 31.

Τιμιωτατ* κύριε Εμμανουήλ Ν. Εάνθε. Είς Πετρούπρλιν.

Μόσχα Μαρτίου. 22. 1820.

Τάς τιμίας σας από 15, καί 16 τοΰ τρέχοντος ελαβον,

την μέν δια του κοινου μας φίλου κυρίου Ιωάννη- Κοκκινη,

ό όποίος πρί δύο ίμερων έφθασε, την δέ δια της πόστας.

Τήν προς τον £ηθέντα κύριον Κοκκίνην άγάπην μου καί πε-

ριποίησιν έγνωοισα καί πρότερον διά χρέος μου, νυν δέ πο

λύ περισσότερον· έπειδή μοι τον συσταίνει δ περιπόθητός μοι

φίλος κύριος ξανθός. Τήν διά Μπάλταν περικλεισθείσάν μοι

γραφήν έξαπέστειλον, παρακαλώ ακολουθησατε κα! ή ευγε

νεια σας δμοίως διά τήν διά 'Ρηγαν περικλειομένην.

Σάς προσκυνώ άδεφικώς μ.ένων. Δουλος σας.

Νικόλαος ίΐατζιμάδης.Ο

Άριθ. 32.

'Εντιμότατε κύριε Εμμανουήλ δάνθε. Εις Πετρούπολιν.

Ττ) 27. Μαρτίου. 1820. Ισμαήλ-

Άπο 'Ρέϊν ο κύριος Μ'Χ<*ήλ Φωκιανδς μας ειδοποίησε

τά περιεχόμενα εν τη γραφη σου προς τήν εντιμότητα του,

£ξ ών είοομεν μέ μεγάλην μας εύχαρίστησιν, ότι δέν λησμο

νήσατε τον έκλαμ-ρότατον Κόμητα, καί διά τους έδώ έγκα-

τοίκους Γραικούς, καί οτι ή έκλαμπρότης του μας έ'χει καί

^ς τήν ένθύμησίν του. Δύνασθε νά κρίνετε έκ τούτων όποία

αίσθήματα γεννώνται είς τάς εύγνωμόνους ψυχοίς μας, διό

κα! ένεθαρόύνόημεν μέ μίαν ταπεινήν γραφήν και παρακλητικά"
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μας άναφοράν νά ίκετεύσωμεν τήν έκλαμπρότητά του, ώστε,

δπόταν δοΘή περίστασις, νά δαλιρ ύπ' όψιν της Μεγαλειότητας το»

οσα κρίνει εύλογα άφ'.όσα μέ τήν άναφοράν μας τον παρακαλοϋ-

μεν. Έπιστρέφομεν καϊ προς σέ, φίλε σεβάσμιε και συμ-

πατριώτα, και σέ παρακαλοΰμεν, όταν τυρης εύκαιρίαν νά άνα-

φέρνης προς την έκλαμπρότητά του τά δέοντα* τά γραφόμενά

μας τά εύρίσκεις εσώκλειστα, και άναγνώσκοντάς τα τα σφρα

γίζεις κ' εγχειρίζει!-· ήμεΐς δε εις όποιανδήποτε καλην έκβασιν,

θέλει σοϋ γνωρίζομεν εύγνωμοσύνην μεθ'όλης τής κοινότητος.

Έπε'ιδή κχ: λέγεις, ότι μισεύεις γρήγωρα, δι' αύτό δέν σο1

στέλλομεν έπιτροπικόν, μ' όλον τοΰτο κάβε καλόν, όπερ γίνεται

προς ομογενείς, εΐν' ώφέλιμον καϊ εις την πατρίδα- καϊ άγκα-

λά άν καϊ εύρ-σκώμεδα είς άλλοδαπή γήν, ή ψυχή μα; όμως φλο

γίζεται διά νά άξ'.ωδώμεν εκεί !/0α πρωτοείδαμεν τον ηλιον. Έν-

τοσούτω προσφέροντας σας το ανήκον σέβας μένομεν δοΰλοι σας.

» Κωνσταντίνος Κουγιμτζόγλους.

* Ιωάννης Γωεργαντόπουλος.

» Γεώργιος Παππαδοπουλος.

» Ιωάννης Δούμας.

» Αναστάσιος Λοντόπουλος.Ο

Άριθ. 33.

ΙΙεριπόδητε Κύριε. Εις Πετρούπολιν.

Έν Μόσχα τ>, 12. Μαρτίου. 1820.

Μέ την άπελθουσαν των 29. σας Ιγραφον μέσον του ζες·οϋ

{ Πογοβ'νου ), ό Ξενοφωντίδης ( Ν. Πατζιαάδης ) κάμνει τήν

άπζντησιν των ού(.> τιμίων σας και δεν τάυτολογώ. Άπο Βου

κουρέστι μέ γράφει 5 φίλος του Λυσίππου Λεβέντη), πρός όν

έστέλναμεν τάς πραγματείας του ( δηλ: ό Νικολόπουλος ), οτι εί

πε νά μέ γραψη' έλαβε τάς δύω έπιστολάς μου, και διά νά η-

ναι επί κλίνης ασθενή·;, δεν μέ άπεκρίθη, και μέ το νά ύπάγΐ]

εις τό κρεϊττον Γσως μέ τήν έρχομένην το άχολουδήσει' τό δέ

παρόν της οϋτιδϊνής μηχανής ( Γ. Γάτζου ) προς τον άγαπητον

«ημερον στέλεται, χαί ιδού τά περιεχόμενα του. Τ£ παρόν *»3



(71 )

Ίωακημ ( Άι-αγνωιτοπίύλοι) πβρά ν& κίμισιονώρου τοδ Λυ

σίππου ( δηλ· Νικολο ζουλού ) έ'λαβον. Δέν μέ γραψτε πόθεν έχε

τε ειδητιν διά ιόν Τζούνην, και άν αληθευουν τά της ούτ!ο: Μηχ.

( Γάτζου ) γραφόμενα,πρέπει να φέρη τά οσα τοΰ Ίωαννίδου ( Ανα

γνωστοπουλου ) γράμματα ΐ-υναξε, και μείνατε ίσυχος το»

οίκονομοΰμεν μο'ι κακοφαίνεται είς τά τόσα άτοπίματα ηκολου-

6ησαν, και ίπομονης νρεία έν όσω νά βαλθουν είς τάξιν' καϊ

πρέπει νά ίοητε άν μέ τόν εύεργετικόν ( Καποδίστριαν ) τά 90-

μφωνησετε καλώς, άλλέως πρέπει νά ίλθετε νά θεωρηθουν ο!

λογαρ'ασμοι, καί νά πάρη όκαθ'είςνην δπόθεσίν του και το επάγ

γελμα του νά μήν ακολουθουν ζημίαι· κανένα άλλο νά σδς

εΓπω δέν έχω· ό Εένος (Πατζιμάδης ) είναι πολλά κάλος, δι«

2έ τά της προτάσεως επάνω είς το άρθρον τοΰ εταιριορχίυ

θέλει γενει σκέκις. οέ άκριβοασπάζομαι.

Α. Ε. ( Αντώνιος Κομιζόπουλος. )

· Ιδού το γράμμα του Γεωργίου Γάτζου προς τον Κανδιώτην.

Κύρ:ε. τξ !1 Μαρτίου. 1820. Ίάσιον.

Είς τάς 25 έστάλθη ή υστερ:νη μου, καί είς τά πάντα ανα

μένω τιμίαν σας άποκρισιν νΰν δε είμαι νά σας ©ανερώσω, οτι

ένας ©ίλος έλαβε γράμμα άπο Ιίουκουρέστι και τοΰ γράοουν,

οτι 6 ·Αναγνωστόπουλος εΐχεν εμβίι εις την καραντίναν Ίσμα-

ίλίου νά άπεράση διά 'Ρωσσίαν, καί έκεί εμαθεν, οτι ί$9-

νερώθησαν α! καταχρησεις του, και άμέσως εύγηκεν άπο καραν

τίναν καί ήλθεν εις Γαλάτζι, διά νά περιλάβη τρία πακέτα

μέ γράμματα, όπου $ίχον άοήση είς ένα του οίλον τά αύτά

γράμματα, είχαν στείλει άπο Βουκουρέστι καί τά έπηρα, και

στέκονται εις συγουρον μέρος- μην ευρίσκοντας τά γράμματα

έουγί διά Ίβρα'ίλαν, καί από έκεί δεν ήξεύρομεν ποΰ έπη-

γεν οι έδω μανθάνοντες ε/α παρόμοιον έίρίοθησαν ολοι ζητών-

τες όκαθ'είς τά γράμματα του, εγώ όμως τ: ύς ησύχασα

μέ την έλπίοα του υποκειμένου σας προέγραοα. ( δηλ. του

Καποδίστια. ) Α'δελοέ, δ:ά τόν θεόν βοήθησε τόν οίλον σου Γά-

τζον, κ*: τ,άζζ αου ενα νοάμμα ποοττακτικόν προς έμενα, όπου
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να· πτ-γένω εις Βουκουρέστι νά περιλά/ίω τά γ-άμματα και

νά φέρω νά τά δώσω εις -/είράς του, στοχάζομαι να ηναι

υπέρ τά 200. ώς μοΰ λέγουν τά δέ χρήματα των γραμμά

των 'κακώς κακοΰ άπωλέσθησαν, πλην άζημίωτον' άλλος τρό

πος ,δ·.ά νά έλθη ή δουλιά εις δρθον δρόμον δέν είναι, και

στοχασθείτέ το καλά, διά νά προλάβωμεν το πραγμα, άλλέως

διορθωμόν δέν έχει. "Οσον ήμπίρεις, αδελφέ, φρόντισε δια αυτέ,

καί μή στοχασθής, ότι Ημπορείς νά κάμης μεγαλητέραν δούλευ-

σιν άπό αύτήν, ότι μόνον εγώ έχω ύπόληψιν από τους έδώ

αδελφούς και ένας είς Βουκουρέστι, κα! σας ξαναλέγω, ότι

ά'ν αυτό δέν γενγ;, άλλοΐ δι' ήμας ! ότι ύποταγήν τινάς δέν έχει

εις τό έξης εις τον μεγαλήτερόν του, κα! κάμε όπως Ό Θεός

σέ φωτίσει. - υγείαιΛ.

Γεωργ. Γάτζος.

Γράμμα τοΰ Άναγνωστοπουλου προς τον Κομιζόπουλον.

Κύριε. Είς Μοσχαν.

τη 11 φεβρουαρίου. 1820.

Δια της παρούσης μου σας λέγω τά ακολουθα- είδοποιηθεις

από φίλον, ότι Ό φιλάνθρωπος έπεριφρόνησε τό πραγμα καί

ώργίσθη κατά τοΰ Α. θ. και Α. I. ( ητοι Εάνδου και Ανα

γνωστοπούλου ) μαθών αυτήν την άπεφκταίαν είδησιν, χωρίς

τινός αναβολής άνεχώρησα εκείθεν όπου μέ τήν προλαοοΰσαν

σ5ς ελεγα, ότι εύρισκόμην. (δηλ: από την Καραντίναν της

Τομαρόβας. ) τό διά που δέν λέγω, διότι ούτε εγώ ήξεύρω,

όπου όμως αποκατασταθώ θέλω σας γραφει· νά μή μου γρά

ψετε πλέον, διότι- δέν ηξεύρετε διά ποιον μέρος. "Αν ή παρου

σια του .Ξ^-Όου ανατρέψη τά πράγματα, τό όποίον τοΰτο ανυ

πομονωτ προσμένω νά ακούσω, θελετε δώσει την εΓδησιν εις

. τον Λεβέντην, παρ'ου είδοποιουμαι καγώ.

Ίωακήμ Άρχημανδρίτης.

Π. Αναγνωστόπουλος.
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Σ. Χςεωσταί χάριν τής αληθείας νο; είπω, ό'τι όιτα , εις

ανωτέρω γραμμα του ό Γάτζο.ς προς το* Κανδιώτην γράοει

περι καταχρησεως χρημάτων από τον Άναγνωστόπουλο-/, είναι

ψευδη· ειναι αληθές, ότι δ Αναγνωστόπουλος μέ τήν ύπερβο^

λικήν οιλαυτίαν του κα! τήν προς τους αδελφούς της εταιρίας

άπολίτευτον διαγωγήν . του, θέλων νά ά.ποδίιζνύη υπεροχήν είς

αύτούς, χωρίς καν νά έ'χη τινα ικανότητα η παιδίαν, έκέντη-

<7.ε, τήν ζηλοτυπίαν τινών έξ αύτών, κα! στοχαζομενοι ,ότι 5

'Λρχηγος τίς Εταιρίας ητον, ό Καποδίστριας, εγραψαν εΐς

αύτον κατά Αναγνωστοπούλου· δ Κόμης έ'γραψεν είς τον έν

Βουκουρεστίω Πρόξενο/ Πίνην, νά τον επιπληξη, αύτος ευ

ρισκόμενος είς τό Καθαρτήριον της Τομαρόβας τότε, ειδοποιή-

6η από τον Αεβέντην περί τουτων, και οοβηθεις νά είσέλθη

εις τήν 'Ρω,σσίαν,, έουγε, κα! πορευθείς εις Βουκουρέστι κρυ-

οίως, άπο όπου κα! εγραψε το άνωτερω γράμμ0· π?όξ τον

Κομιζόπουλο.ν, και βοηθηθείς από τον Λεβέντην μέ μερικάς

έκατοστάς Όλανδικών ολωρίων, κα! μέ συστάσεις, κατέου·|εν

είς ρίσσην της .Ιταλίας.

ν , · . — τΟ. ·4

'Λρ:9. 34.

ίΓεριπόθητε Κυριε. ' ' ' Εις Πετρουπολιν.

τ?| 10. Μαίου 1820 Μόσχα.

Μέ τον από τάς 6. του τρέχοντος ταχυδρομου δέν σοι

έγράψαμεν επειδή ό 2. ( Πατζιμάδης ) εύρίσκετο είς τό χωρίον

δ:ό νΰν άπκντώμεν άμφότεροι τας έπιστολάς σου άπό 27. του

λήξαντος καί 4. το3 τρέχοντος· όσα περί του Καλου (Άλε->

ξάνδρου Ύψηλάντου ) μας γράοετε, δεχόμεθα χωρίς περισσο

τερος έξετάσεως, έπε«δή είμεθα βέβαιοι ότι δ θ. ( δ Εανθος )

ένεργεί μέ ολην τήν χρεωστουμένην προσο·/ήν ώς υιος Θω

μα ·του αποστόλου. Παρακαλουμεν όμως νά συγχωρηση και

εις ήμας ενίοτε νά τω κάμωμεν γνωστά τά αισθήματα της ψυ

χος μας, τά όποια δέν είναι επιζήμια, αλλά πρόξενα ωοελείας,

διοτι αύξάνουσι τήν προσο·/ήν του Θ»)μαΐδη, όταν αύτος τά
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οεχθή, ώς από όμογνώμονας αδελφούς γεγρ*μμέ<α' επιθυ

μούντες Ά κοινόν καλόν έξ όλης ψυχής και καρδίας.

Επειδή ώς συχνά μας γράφετε, δτι τά περισσότερα δέν

ήμποροΰμεν νά μάθωμεν διά γραμμάτων σας, άλλα νά άσπα-

σθώμεν τήν υπομονήν, εως τον καιρόν τής ένταμώσεώς μας.

Δεν εχομεν άλλο νά σας είπωμεν, ειμή ότι παρχαλοΰμεν τον

θεόν διά τήν δγλήγορον έντάμωσίν μας. Οί έν Κωνσταντινου-

πόλει, και Αναγνωστόπουλος και Λεβέντης άμηχανο,ΰντες, δέν

γρα'φουσιν, αλλά περιμένουσι τάς άπ'αύτοΰ ειδήσεις, καθώς

συμπεραίνεται τούτο ε* τής προς τον Κομιζόπουλον γραφής τοϋ

Λεβέντη, τής οποίας το άντίγραφον σοι εστάλη* διό θέλετε χα'-

μιι χαλά, έτοιμάζοντες τάς προς τοΰς επιτρόπους γραφάς παρά

τών Κυρίων, χαί στέλοντες αϋτάς περιχλεισμένας είς γρα'μ-

ματα τοϋ Κάλου ( Α. Ύψηλάντου ), διά νά λάβωσι χα'ποιαν

ένθουσίασιν. Ό σκοπός του Μάνου και Ύψηλα'ντου τότε θέλει

μας γείνη ρωστός, οταν αυτοί περάσωσιν άπ' εδώ, ή* όταν

μόνος σας έλθετε εδώ. Τό διά τάς ένωμένας επαρχίας τής

Αμερικής ταξείδιον, όμως απορίας άξιον δ δε* Εενίδης ( Πα-

τζιμάδης ) είναι ετοψος νά δεχθή τό χρέος, τό όποιον θέλου,-

α: δώσει είς αυτόν προς τόν Μαρτάκην (Τζακάλοφ) έγρά-

ψαμεν, καΐ πάλιν θέλομεν γράψει- ό £. ( Πατζιμαόης ) τόν

έσύστησε* είς Βιε'ννην τω Γεωργίω Σταύρω, και είς Αιδόρνον

τω Μοσπινιώτη, παρά των όποιων περιμένεις άπόκρισιν και εί-

δησιν, άν ό Μαρτάκης (Τζακάλοφ) ευρίσκεται έκεΐή* είς Πίζαν.

Ίοοΰ σας περικλείομεν άντίγραφον τής γραφής τοΟ Γ. Γα-

τζου προς τόν Ε. ( Κομιζόπουλον) καΐ Ε. ( Πατζιμάδην ), δι

αϋτοΰ θέλει σαςγείκει γνωστόν, είς ποίαν κατάστασιν ευρίσκονται

εκεί τά πράγματα, και εις ποίαν δυστυχίαν τά έφεραν α! άτα-

ξίαι, καΐ ό . . . . μερικώ ν δέν μένει εις άλλον, και ούτε δύνα

ται άλλος νά διόρθωση τά πράγματα, ειμή δ Θωμαίδης ( δ Ξαν

θός ), έπιμελούμενος νά έφοδιάζη τοΰς επιτρόπους μέ δυνατά

νοάμματα του εΟεργητκου ( Καποδιστρίου ), ή κ^ν το3 Καλού"

( Γψηλάντου ). Δέν ωφελεί πλέον ή υπογραφή του £. ( Πατζι-

μάδη), ούτε τά γοαμμϊτα -">') Αγαπητοί, βλέπετε εις ποίαν
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λίσσαν έφθασαν οι άνθρωποι, ό καδ' εις δελει νά ί»»ι Αρχη

γός, ολοι οί περισσότεροι άποβλέπουσιν είς το ίδιον καί όχι

είς το κοινόν καλόν χρεία νά εύρεδή ό τρόπος της διορθώ

σεως· ό Καιν4ς Κομίτης ( Πεντεδέκας ) είναι αίτιος πολλών

κακών, ή 3ε ούτιδ. Μηχ. ( 5 Γ. Γάτζος ) γεμάτος ποταπότητα.

Σέ' άσπαζόμεθα! Ό 2. ( Πατζιμάδης. )

Καί εγώ σας άδελφικοασπάζομαι.

Γράψετε μας τί πρέπει να είπώμεν είς την ούτιδ. Μηχ.

(Γάτζον, ) Ό Ε. ( Κομιζόπουλος.

ο

Άριθ 35.

Κύριε θ. ( Εάνθε ) Εις Πιτρούπολ».

Μόσχα τή 13. Μαΐου 1820.

Τό άπό. 7. του παρόν τος άδελοικόν της μας έχαροποίησε

μεγάλως, την άπάντησιν το8 όποιου κάμνει 5 ££εν.δης' ( Πα-

τζιμάδης. ) ήμείς δμολογοΰμεν τάς ευχαριστησεις είς την κα-

λήν έπιμέλειάν σας και την πρόοδον άπό την άξιότητά σας.

Μέ την άπελθοΰσαν είς την έπιστολήν σας έπερίκλειον άν-

τίγραοον τής επιστολής της ούτιδ. Μηχ. ( Γ. Γάτζου ), καί θέ

λει τω γράψω τά δέοντα και κολακευτικώς, δίδοντας ελπίδας

καί βαστώντας τό μέρος του, όπου νά μή κάμη τινά κατά-

•/ρησιν, κλ\ μ» τον σύν θεώ έρχομόν σας βάζομεν τά πράγ

ματα είς τάξιν άκολίυθών τας τά ί5:α μέσα μέ τρόπον πρός

ήσυχίαν καί αύτου, δηλ. μέ γράμμα πρός τον I. 'Ρίζον, καί

•τότε πείθεται καί αυτός κα! οι λοιποί. Λάβετε την εσωθι άπό

τον Κάριμον ( Π. Σέκερην ) βέβαια και αυτός συμπάσχει

καί μάλιστα περισσότερον άπό ολους μας ά^ινβντάς τον εί;

δαθείαν σιωπήν, ότι θέλει εύχαριστηθή άκολούθως και αυτός·

μέ τήν έρχομένην πόσταν θέλει του γράψω πάλιν, ώσαύτως

και διά θαλάσσης δια ήσυχίαν του. Άπό τόν Λύσιππον ( Λε-

βέ/την) άλλο γράμμα δέν έ'·/ω, και είς αυτόν θίλω γράψει

έγκαρδιόνωντάς τον τώρα είναι καλή εποχή διά νά κερδίση

τινάς, οτι ό ΙΙενθερός ( Άλή' Πασάς ) τά έχει στενά, κα:

εις ο,τι τω πεοβληδϊ! £έν ήθελεν άντιτείνη. Είς την Πιλο
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πόννησρν το κ^ραντ! είναι έτοιμρν, μόνον στέκει να υπα'γη

τιν^ί νά το παραλάβη, /.α: κατά την ζήτιςσιν άρκιτόν χέρδο,ς

θελε», δώσει. Εις τήν Βλαχίαν ήμπορεΐ τινας νά σπακουλάρ]}

αρκετά βούτυρα εϊς ωφελίμου; τιμά; χαΐ πέρα εις τρν πα-

ραδούναβιν οχ! ολίγα Ημπορεί νά συνάξτ], φθάνει μόνον άπό-

φασις- περ: του 'ίεαχκηιχ ( Αναγνωστοπούλου) δέν έμαθα

ακόμη ποΰ έκαταστάΟη· άπο δέ τον Μαρτάκην ( Τζακάλοφ )

ούτε β#νή οδτε άκρόασις, και μέ τά δύω εβδομάδας ελπίζω

νά λάβω άπόκρισιν άπο τήν εις Λιβοονον σταλθεϊσαν γραφήν

του. Άπο Κισνο'βι μέ γράφουν, οτι δ κάλος φίλοζ Ανδρόνικος

έδωσε το κοινόν χρέος, έλυπήθην μεγάλως, οτι εχάσαμ3ν

ενα καλόν οίλον.

Εδώ κανένα νέον δεν έχιμ:ν? είαή τά νέα του Αλή" Πάσα.

σας άδελφικοασπάζομαι. δ Εύδοκίδης

'( Κομιζόπουλος. )

'ΑριΟ. 30.

Στιχ. θ. Εις Πετρούπολιν.

Περιπ,όθητέ μο'. Κύριε.

Έ> Μόσχα τη 13. Μαίου. 1820.

Εϊς τας 10 τούτου σοι άπεστείλαμεν το ολον του πραγμά-

του" δια μέσου τοΰ κυρίου Όβάνδερ, και γραφήν μας δια του

κυρίου Πολύζου, έλπίζοντε; οτι αμφότερα θέλετε λάβε; ασφα

λώς- νΰν. ρέ άποκρινόμεθα εις τή' άπο 17 τοΰ τρέχοντος χα-

ριεστ^την. μας επιστολήν σου" άνυπομόνως πεοιμένομεν νά μά-

Οωμεν οιά πρώτη: επιστολής σου, τό, όπο,ίας διαχύσεως πρό

ξενος γέγονεν ή παρά τοΰ 'Αλη Πασά είδησις εις τους γνω

στούς· περιμένομεν ομοίως και τά εκ τών Κυρίων γράμματα

διά τους συμαντικωτέρους καΐ αναγκαιότερους αδελφούς και

το έγκύκλιον πρ£ς όλους γενικώς.

Νεωτέρας ειδήσεις άπό κανένα μέρος δέν έχομε*. Ή ύπό-

θεσίς μας έξω εις καλήν πρόοδο». "Οταν λάβωσιν άπο αύτοΰ-

μικράν τινα ενΟουσίασιν, τότε θε'λου,ν ?δεύσει μέ γιγαντιαία βή

ματα. Δ{ο αναγκαιότατα τά άπό τούς Κυρίους γράμματα και
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τό εγκυκλ'.ον. Τοις είς Κωνσταντινουπολιν και εις αλλά μερει

συναρχτιγοίς θελει γράψει ό ΕίδτΜίθ :, ( Κομιζόπουλος ) τά δε

οντα. Οτι δ 2ενίοης ( ϊΐατζιμάδης ) είς αυτούς αγνωστος· Ιρρδν-

τισον να ευρεθη κανένας τρόπος §ιά νά πρόσταχθη ή οιτι

(ία^ Μάκιτα νά δώτη τα γράμματα κα! τά χρηματα, κά!

ίσως τούτο γείνει δια μέσου τοΰ Κυρίου Ίακ. 'Ρίζου, όςτις δια

στόματος Ημπορεί νά τον προστάξη, και τά τόν όνειοησή δια τά

άτοπα έπιχερηματά του.

Τήν περικλεισθείσαν τοΰ καλου δμολογίαν έλάβαμεν χαι

ροντες διάτήν πίστιν, φιλογένειαν, καί τόν'περ! της φίλης πατρίδας

Έρωτα τοΰ ανδρός.

Σέ , ασπάζομαι ά&ελφικώς.

( Πατζιμάδης )

—. Ο "

Τ^Γθ. 37.

Στοιχ. Λ. ,

Εύγενέστατε Α. θ. ( Εάνθε. ) Είς Πίτρουπολιν,

Τη 19. Μαίου. 1820. Βουίιουρέστιον.

"Ολα της τά γράμματα, οσα μοι διευθυνε άπό 5. Ίάννου-

αρίου μέχρι της Ιό. Απριλίου ( τό όποιον έλήδθη χθες πολ

λά άργά ) έλαβον άσ^αλώζ, τά προς τον Α: Ίωαννίδην ( Ανα

γνωστόπουλο·/ ) δέν εστάλησαν έκτος· του πρώτου μόνον, όπου

τό ελαβε· τά άλλα, μένουν παρά τω Άντωνιω Ααρσάκη (δηλ.

Αεέέντη ), καθότι δέν ημπορεί νά τά στείλη προς τον Ίω

αννίδην, ώς μέλλοντα νά διέλθουν δια της Άουστρίας, ια).

*>{ έξηγουμενα μέ πολλήν σα^ηνειαν. Λέγετε, οτι δέν σας άπε-

κρίθη δΛαρσάκης, κατά πρώτον ήσδένει^ *αι δέν άπεκρίθη,

πλην εγραψε από 20. Μαρτίου πρός τον Α. Έλευθεριάδην

και τόν έπαρακάλεσε νά σας κοινώση τά γράμματα του' [απο

ρεί πώς εως τη"ς 'ώρας δέν τά είδαιέ' άν ησουν έηαΰθκ

δέν ηθελες απορεί δια την άποδημίαν τοΰ Α. 'ίωαννίδου. Τό

σος αναβρασμος ητον κατ' αύτου, ώστε άν ό Ααρσάκής δέν

επρ«λάμδαι>ε νά τόν διευθύίη προς τί,ν 'ίταλίαν, οπου εύρί
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β-Αί'.ζ: ή;η, ήτον έ-όμενον άφεύκως νά άκολου&ηση τ; άτοπον

κα! τώρα νά έπιστρέψη, ώς γραφει, δ Α. Θανασίου ( δηλ. δ Εάν-

6ος ). Ει'ς Βηταριδίαν 6ά προξενηθώσι ταραχαΐ, £θεν έγώ

κοίνω να μείνη έκεί οπαυ ευρίσκεται κατά το παρόν, άχρις

ου λάβουν τό αίσιον τέλος τά ημέτερα πράγματα- οί πλΐκο;

μέ τά γράμματα, δποϋ έγραψε ή ούτιδανή μάκινα ευρίσκον

ται παρά τω Λαρσάκη καλώς φυλαγμένα. Τά ένταΰΟα είναι

ήσυχα· μόνος δ Καιάλληλος έδείχθη σύντροφος, ώς έχων κα

λόν καπιτάλι. Είναι ό'λοι παραπον εμένοι, χωρίς λόγον ίσως,

κατά του Ίωαννίδου. καί Αρμοδίου· δ δεύτερος είναι καλός,

πλήν είς άκρον τολμηρος είς τά έγγραφά του, κα! ήθελε γένει

ώφέλιμον, άν εκείθεν τον έλέγετε, οτι έμαθον, οί έκε? φίλοι

το αχαλήνωτον θράσος του, κα'ι ότι πρέπει νά γένη μετριώτερος-

μέ τοΰτο διορθώνεται, διότι κατά τά άλλα είναι καλός- έχει

ψυχήν γενναίαν, θάρ'ρος 'Ελληνικόν καί άλλα αναγκαία είς τον

άνθρωπον προτερήματα, χωρίς ομως νά τον δόσητε νά καταλάβη,

οτι προέρχεται άπό έμέ, διότι έγώ τον έπέπληξα αρκετα.

Ό ΊύΐαίΎίύης, ώς έμαθον σήμερον, ϊοθασεν εις Πίζαν?

όθεν γράψετε τον, πλήν μέ πολλήν προσοχήν, και περικλείσετε

τό γράμμα πρδς τον δώάσκα.Ιον. Έγώ δέν τον στέλλω κα

νένα άπό τά γράμματα σας, διότι δέν τολμώ δια της Άου-

στρίας νά τά στείλω- μή τον συμβουλεύετε ομως νά έλθη

πρδς αυτά τά μέρη, διότι δέν είναι καιρος, σας γράφω έγώ

πότε πρέπει νά γείνη τουτο- δ άρχων όποΰ μέ γράφει είνα:

καλός τίμιος κα! ένάρετος άνθρωπος. Διά Φοιβαπόλλωνος, καί

Διογενίδους νά μή στείλλη, παρακαλώ, γράμματα. Με ζητάτε

νά σδς γράψω τά τρέξαντα έδώ, πολλά έγειναν άτοπήματα,

τά όποία έπρόλαβεν δ Λαρσάκης, διατρέχει κατά το παρδν

μεγάλη υποψία κατά *ΙϋΜπΙ&ου'/:Θ<ύμαί&ου καίτινων άλων·

τόν Λαρσάκητ ομως ουτε τον υποθέτουν νά έ·/η μετογήν

είς *ά δΓ αυτών ένεργηθέντα- κα! τοΰτο καλον, επειδή άλλως

δέν ήθελαν τον υπακούσει. Τά γράμματα σας στείλλετέ τα π αν

τί τε διά του Νικολοπούλου- ό ΚατάΛΛιιΛος (Δομνάνδος ) σας

ασπάζεται. Σας ασπάζομαι καί μένω.

ΙίρίΟυμος φίλος κ-· Δ:3λο;. Α. Αίονάίδος. ( Λεβίντη:. )



(79)

Άρι9. 38.

Κύριε. Είς Πετρούπολιν

Έν Μόσχα ·π) 31 Μαΐου 1820.

Τ*ς τρείς σας άπό 18. 21. κα! 25. έλάβαμεν, έλυπηθημεν

διά τό ζαϊρλήκι σα: κα! έχάοημεν, ότι έστάθη άπεραστικόν διά

τά έν συμρώνω δέν άναρερόμεθα. Άπο τον Κ. (Σίκερην) καί

Α. (Αϊίϊ'ντην) ύττε(οο3μαι γράμματος, δέν έλειψα ομως νά

τοίς γραψω τά δεοντα, μή ξεσυνερίζεσθε την ύστερινήν του Ε.

( Παιζ'.μάδη ), ότι αύτός γνωρίζει τάς έκδουλεύσεις σας. Το

έγκ6κλιον μα: έστίίλατε, ειναι καλον, ερχόμενος 2μως καί σκε

πτόμενος τότε τό κοινοποιοΰμεν. Περί τη; ύποθέσεως τοδ

Ήππίτου δεν έκάμετε καλώς δια νά βαρήνετε, οτι αυτό ε-

πείραξε τον Ξενίδην ( Οατζιμάδην )· διότι ίκονσεν αρκετά

παρά του προθύμου ( Μάνθου 'Ριζάρη )· τα οσα μας γράοε-

τε περί τοΰ Περραιβοΰ, γράρουν και τοΰ Άκριβοΰ ( Σταυρο-

πούλου ) τα ίδια, καί οτι εις Όδέσσαν ηλθεν άνθρωπος ζη

τώντας τον, «ύτός ευρίσκεται έδώ, προλαβόντως είχεν ασθε

νήσει/ πλην τ6>ρα άνέλαβε, καί εύγήκε σημερον έξω. Ό ερχο

μος τοΰ Καλοΰ ( Α. Ύψηλάντου ) ελπίζω νά έγκαρδιώση πολ

λούς, και ανάγκη νά μείνη περισσότερον έδώ. Χρεία δ:ά μέ

σου του νά γράψωμεν εις πολλούς οίλους. Μανθάνω τόν Α.

Τζούνην άπο Γ>άσι κα! Ισμαήλ νά τον στέλνουν δι' αύτοΰ

*ίς τ:ν εύεργετικον ( Καποδίστριαν) με πολλά γράμματα μα-

ίη-του. Χρεία, κύριε, νά ήσυχάσωμεν τούς φίλους μέ κάνένα

γράμμα, οτι είς την παροΰσαν περίστασιν ήμποροΰν πολλά νά

ακολουθήσουν· άπο τον Μαρτάκην (Τζακάλοφ) ούτε οωνή ούτε

άκρόασις, και άπορώ τη αληθεια· είς την Πίζαν δέν τόν ηυραν

κα! πώς νά μή γράψη δύω λόγια αύτος ο άνθρωπος, ό «ίλος ομως

λέγει, ό'π έστειλε νά ερωτηση καλώς, καί πλέον νά ίδώμεν μέ

την έρχομένην πόσταν κα! άπο τόν Ίωακήμ (Άναγνωστόπου-

λον) δέν ειναι είοησις που άποκατεστάθη. Ήμείς ογλήγορα σέ

άναμένομεν έδώ, ώς μας γράφεις, και δέν ηξίύρομεν τά δ:ά

τον μισευμόν σας. σέ άκριβοασπάζομαι.

Δουλος σας

Έλ. Λ. (Κομιζόπουλος)
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Αρ:0. 30.

Περιπόθητε Κύριε! εις Πετροίπολιν

τη 31. Μαίου 1820. Μόσκβα

Είς τί;ν από 25. τοΰ τΐλειοΰ^τος γραφών σου, θελε· έτοι-

μάσει τήν άπο'κρισιν ό Έλ. (Κομιζόπουλος)- εγώ δέ δια ταύ

της μου σοι κάμνω γνωίτοί, οτι τήν παρά τοΰ Κΐιλοΰ (Ύψη-

λάντου) πρ5ς έμέ έπιστολήν λαβών έχάρην μεγάλως, και χαί

ρων 35ι γράφω διά τόν μέγιττον πατριωτισμόν και Ενθερμον

ζήλον τοΰ Ανδρός. Εί'θε ή φιλτάτη ημών Πατρις νά εύημερί,

και με άλλα τοιαΰτα τέκνα της! Δέν γράφω προς αύτόν σημερον,

επειδή δεν ίύκαιρώ· μ&,τόν μέλλοντα δέ ταχυορόμον θέλο»

σοι χερικλήττι κα! πρός τήν φ;λοπατρίαν του γράμμα. Οι νέοι

"Ελληνες κα! μάλιττα οι μεταγενέστεροι θέλσυτι γνωρίζει

είς τον Καλόν (Ύψηλάντην) μεγαλωτάτην;, 'δ'ιά ληί οποίαν

ελαβε φροντίδα, χάριν.

Ό Καλός (Υψηλάντης) μο! γράφει, .οτι ογληγορα ήτο νά

μισεύσητε δι ' έδώ, καί από σας θέλω μάθει, πώς έλαβα την

συι/ένεσιν καί ^οήθειαν τοΰ Προγγέτου, οθεν σας περιμένω

άνυπομόνως.

Ό Ιωάννης Μπουμπούκης έγραψε πρός τόν Καλόν διά νά

σταθή εις ιόν οικον του, οταν Ιλθϊ] έδώ· αυτό νομίζω θέλει

είναι εύχάριστον δι ' αύτόν, έ δέ Κύριος Θωμας (2άν0δς) ημπο

ρεί άν έλθη πρότερον, ώς ό Καλός γράφει, νά κονεύση είς

τον Έλευθεριάδην (Κομιζόπουλον), όπου ημπορεί νά άνταμώ-

νεται συχνά μέ τόν £γ. (Πατζιμάδην). Αρκετά σας εγραψα, και

πλέον, επειδή υποπτευομαι, οτι κα! αύτη ή γραφή μου δέν θέ

λει σας προφθάσει αυτοΰ, άλλην παρ' έμοΰ γραφήν μή προ

σμένετε, άν δέν λάβω εί'δησίν σας, οτι θέλετε μείνει αύτοΰ διά

περισσότερον καιρόν. Σέ ' ασπάζομαι αδελφικώς.

' δ 3ενίδης

(ίΐατζιμάδης,) ·
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'Α#«. 40.

'1ϊ.ύν«ν33τ»τ% /ΜΜ Α. θ. ΕΙ; Πετρούπολιν.

Τ>5 8. 'Ι^νίον. 1820. Β5»κ«»?ή«.

\'Από ·*ήν απο 19· ;«5 πκρελθόντος μτνίς πρ?λαθ;ΰ3ϊν

έκατκλα{* δια πόίους λόγους δέν έκρινα εύλογον νά ΐτείλτ

λω τά προς τό* Ίωαννίοςν. γράμματα του Α. Θωμϊ· τώ

ρα εχω άνοχείρας τό από 15. Μαίου άδελφικόν τ^$. Όσκ

γρκοίι ή .ούτιοαν^ Μακη-/* κατά Ιωαννίδου ύευίεται. Ψεύ

δεται »;: -λ^*ουσα, ότι εχει ί,τίλ^ψ:/ και «χίτιις μαζη μο».

1·{ο*έ δέν τφ εγραψχ , μ' ολον όπου μο! έγραψε δύω *ρ:«

γοάμμα:*· είναι άμαθίττατος καί καλόν ί,τον νά μή Τίν.

ξαναγράψουν ίί οχίτικο! χιβ Εύ,'ργετικοΤ; διάνα μή λαμ-

ίκ/ΐ) τα γράμμα-τά των καΐ τα μ·τ·,χε·ρίζετκι ώ? δείγμα

τα τίς πρός αύ:.ό.ν εύνοίας .-·;ίδ Εύεργετιοΰ. *Α» νί τον δυ-.

ναιίν ίϊ'αι πιοκοι-τότϊί.ον. ·νϋ τον κράξουν εις 'Ρωτ-ίαν καΊ

νά τον $*7εάς5υ> έκεί, ίιά νά μην ανακατώ/τ; άμαθίοιάτως

τκ π»*γμ*τ». Έλαΐ.ον καί το γράμμα του Κα.Ιυν, είς το

έ-;!ον αποκρίνομαι σήμερον μοί γράοει όμως μέ συντομίαν

χονίς ν* μο'ι ειπ/ϊ «ρος κ,ίϊον ιτρε-ει να δ::υθύνω τά προς-

βύτόν γραμματα μ:υ, και μέ ποίον ίνίμα κ*! που. -Έχάρινν

ε,:ς ;ά<ρ?ν «ιόν. ί/?μεν ε>α το:οΰ:5ν καλόν Πατριών» και

διότι έ7τζλη7α' πολλοι νά ενεργησουν .πανταγου δ.ά τήν

Λυνδρίμήν τοΰ σχολείου. Ό Κε>·ος Κομήτης κα! β ΨΉκΐς*

μ-ϊι-ζη^ ή·υχαοΧ', Τίύς έ/ω σχερόν περιωρισμενους. Ό Ί-

ωα/ν!5/;ς μο! εγραψεν άηο Π£κν, 5*ι πολλά ευχαρυτη-

μί.'ος δ:ά τό £/.εί ταςείοιόν του· κατ' έμέ δέν πρεπει κατά το

ίίκρ;ν νά, £λΟκ) πρ>ς τα μερη μας, οΰτε είς Κων7τ:.ντινού-

«;λ:·> νά μή> 6-άγξ, καλον νά «εράοη είς τα ενδότερα τ?,ς

'ΐλοΐτία;. Ί ιως εως τ/ς ώρας έλα; τε γράμματα του. Ε$-

πέ τω Καλώ νά μέ ίοεαζο συ'ε/έιτεοζ ποΰ διατρίοει δια νά

ή;ίύρω ποΰ νά δι»υ9μνω τά προς αύτόν γράμματα μου. Ταΰ-

■X εΥτυνεόμω, επειδή δέν έχω. καιρόν να γράψω περισοό
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τερα. Γράψον μοι 5 Κα,Ιό', ποίου χαρακτϊίρος αλφαβήτου φέ

ρει· ίσως Α. Ρ, Ε:μϊ έν τοσούτω. Ό Αδελφός.

Α. Λεονάρδος. ( Αεβέντης. )

ΐ. Γ. Τά του Πετθερον εως τώρα δέν άπεφασίσθησαν

Κατά τάς ΐόϊας ομως, όπου ενλαβον σημερον, άφευκτα θά

γείνη ρηξις,

0

Αριθ. 41.

Κύριε Ξάνθε. είς Κίοβον.

εν Μόσχα τη 27. Ιουλίου 1820.

Ε:ς τάς 24. σας εγραψα περικλείοντας σας και εν χαρ

τάκι μέ τάς μάρκας των φίλων σας έλεγον νά μή ζητηθή

κατά πρώτον ή συνδρομη των καί κάθε έτερον.

"Ηδη δέν έχω τι νά σας είπώ, ότι ή ποστα ^λθε καί

άπο τόν Άρμόδιον (Γρηγόριον Δικαίον Φλέσαν) και Κάριμον

(Ο. Σέκερην) γραφήν δέν έλάβαμεν άλλ'οιίτε άπο τόν Αάζαρ.

(Αεβέντην) τοΰ οποίου ή σιωπή μας πειράζει, οτι έπρεπε νά

μας φανερωση δια τον Άνδρέαν (Άριστείδην Παππα) καί

Περ'ραιβόν, οποί! εκεί ευρίσκονταν, τον άπο έκεΓ μισευμόν των

κα! τάς έκεί ενεργείας των προς δδηγίαν μας, πλήν οχι άλλο.

Σας περικλείω τήν έσωθι άντιγραφήν, όποΰ τήν

καθολικήν έλαβεν 5 Ε. (Πατζιμάδης) έπ' όνόματι τοΰ 114.

(ΙΙερ^αιβοΰ) καί του Άνδρεα (Αριστείδου), και παρ'αύτης

βλέπετι τΛν σκοπόν τους. Έδώ, Κυριε, πρέπει νά κάμετε μίαν

καλήν σκέψιν, καί ένταμωνόμενοι μέ τον φίλον νά ήξεύρετε

πώς νά φερθητε, οτι βλέπετε ολοι τρέχουν ως βροχη, (ώς-

Άρχή) καί καθείς βλέπει νά οΐκειοποιηθη τών άλλων τούς

κόπους. Δέν είναι αμφιβολία, οτι έχουν πιπέρι κα! 5χι όλίγον.

(δηλ. υποψίας) Το γράμμα, οςτις το έστειλε δέν έχει τό ο

νομα του, κα! μ' ολον οτι γράφει άπο Βουκουρέστι, επάνω

ητον ή τοΰ Γιασίου βοΰλα της πόστας- είς τόν φίλον όποϋ·

τό έπερίκλειον γράφουν, άν οι φίλοι ηναι μισευμένοι νά ι'ο κά-

ψη, ό φίλος έβαλε περιέργειαν και τό άνοιξε, κα' δέν έκα

μαν αχαμνά εις τοΰτο, ό υπογράφων είχεν εν Α. Κ. οθεν



φχάμενος ό φίλος αίκιου,. ιδμπορείϊί .νά< μάθετε τά πάντα,

καί δω9ή είς ήμας σύντομος; : πληροα>ορία προς ήσυχίαν μας.

Στοχασθείτε πόσον άδιαρρίί:δ',Κ.γριρς. Αύσ. (Αεβέντης) είς τά

ίντερέσα του, κα! πλεον οχιάλλα 'Ο Θωμαίδης (ό βανθος) είναι

καλόν να ύπάγ'η μαζή μέ 'τόν Ρ; (Ύΐήλάντην) είς Όδπσσάν,

Ημπορουσε [μεγάλως νά τον :βοηθήση είς τάς άγοράςτου.

Περί Άλή ΙΙασα κανένα νέον δίν /χομεν.

Σέ ασπάζομαι αδελφικώς και μένω.

· > ν ι». Α; Ε.. .(Κομιζόπουλος.)

Ό α. (Οατζιμάδης) σέ. ασπάζεται προ.σκυνών μέ ολοντί

Σέβας τέν Ρ. (Α. Υψηλάντη.) τ

·, ;^*_·^.0^^.^· ,::

Άριθ. 42. λ >\ ν:/-:, κ ·

ΑδελφΙ αγαπητέ 'Κύ'ρι'ε Εμμανουηλ Εάνθε.

Σο! ευχομαι κατά πρώτον καλον κατευώδιον καί καλήν έπ:τυ-

χίαν και εκβασιν είς τά επιγειρήματα σου. Φθάνοντας σύν

θεώ εις Κισνόβιον θέλεις εγχειρίσει τά διά σέ συστατικά

γράμματα μου είς τον Γαμβρόν μου διά νά σέ δπερασπι-

σθη·, και νά σοΐ δώση τ4 πασαπόρτι σου. Φ5άνων είς Ισμαήλ

έγχείρχσον το συστατικό/ 3ιά "σέ, * γράμμα μου προς τούς

δύω γνωστους φίλους, καί είπέ τόοον είς αύτούς, οσον καί

είς ολους τους έκεί αδελφούς, ό*σα διά ζώσης ©ωνής παρηγ-

γέλθης, καί προ πάντων νά |ναι πρόθυμοι και μυστικοί κα

τά πάντα. Άο'ου δέ ήσυχάσης οχι περισσότερον άπο πέν

τε ημέρας μόνον : είς την οαμιλίαν σου, νά κινησης διά Βου-

κουρέστιον. Άπερνώντας δέ είς Γαλάτζιον , εγχείρισαν τά συ- (

στατικά δκοΰ σοί εδοσα είς τούς . έκεί δύω ά$ελοούς, είς τους

όποιους λέγεις προς ήσυχίαν των, οσα σοι έπαρήγγειλα διά

ζώσης οωνης, καθώς καί εις ολους τού,ς έκεί .ευρισκομένους

αδελφούς. . , ,. · >'

Φθάνων σύν θεω είς Βουκουρέσ.τιον έγχείρισον τά έγχει-

ρισθίντα σοι γράμματα, είς τους γνωστούς οίλους· κα! άο ο5

συνομιλήσης κα! ,είπής, συσκεπτόμευος μετά τών άδελοών

Α. Αϋσίππίυ, Καταλλήλου, (Αομνάνοου) Καιτ. Γ. Όλυμπί-

6*



»ο, χα! Σκ^κ ΦακΛ/σϋ, ίτζντ* 5γ4 τ&ιβ'φΑτχ κ*! *ϋ\

7.x. "Οταν ίοτ,; τά χάντα ΤΕ^ι^ϊίθώίι *άίμ$<**ιν ί{; τ·4ϊ-

'ξ:ν, τ3τΐ 3ι5«ς ε:ς 'τχκς γνέοτυί>-ς ψίκη; 8?κ μϊ-ίΐ^Μ, «£'

«ν 0ελ«ν έα?5: άζ^λ ιίΟα»^, τι» τυνκ'ξεις άπ* κ>ΐΓ/9έν-

ίϊ ΓΟιΧρετήρα· κκίν^ίνΐι}, οχ: εΐναι άναγκη εύχελίαν των

ε-ιχειιη;/.κτων των κ*' ύ>,ζ·.-/)ίντίύ> -κν:ω/ ού-τών μέ κ^θε

άκο: 3 ιΐΛ -ο 37σ·/ ην, τ*/5τνί«*ίΐ '0ρ·χ$νη*:ν, δ/«χώίη**ν ίκεί-

Οίν, έλθέ καί παλ:ν είς ]Κί«:ικ€ιϊ>, ΐκ^ν ίέλίΛς εύ^'-δλλ*ς οι-

ατκγχ; μΐυ. Πίριχτόν κρ'νω νκ' «ίείπώ, οτι πρέ-ϋ -ε:: ττά-των

νκ μέ ει0σ-5:Ϋ;ς κατκ ν.κ:ρόν, οιει^ύνων τά Γρίς έμε γρκμ-

μχτ-ί Τσυ είς τ; / γ·«Λ»σίι*ΐ: γ\->> μ^. ΪοΪ Λαρ«γγελ<ο τρΐς

τΐ'ίτϋς, η τώρα ;το (κίονχας είς Ί ;ν,κήλ, η έιτι7τρεοων, νά

άγ3:κίης, ώς η\ ειίτ, ε>κ κκλ;ν ζχοΪ3:3ν οικ λι.γ,ίρ ατμςν

της '£τχιι:ας κ χ] έ :3:μχ![ε'.ς αύτ} ε-^τηίυν διχ νά τκξιίεύη.

Ε'ιι:ιι 6έ{6 ιΐ!> έ'α ά\ι.')·η^7Ζ·>, ?} φρΰΐ'ησις σον, καί όΟΐ"

Λ'): ου όια τ.) κοινον κ;ιΙ.)>; όεν θί.ία σε άγησει νά λΟ-

ριιιε.Ιησ^ς ούΗνάρ ό',τ ι πι'ρ·[γγέ.1^\ςι ά.Ι.Ι' 8ιι θί.Ιζχ γ(ρ-

θ) ίίς ΓιΧι'Γ'/*· τ)ν ^περΐστασι* μϊ τκ\· ίδίαν ϊπιτηιϊιότητα

κ ιι (ρρ:')ΐΊ)π>·, ;*ε τηνό^οίανίωςτής παρούσης ωρας Ιφ{ρ~

6ης, καίρια την ύπομιν αιτία·* ΐγκης Χ 5/βς π/ς' ιτρασο^'ής

κΐί «}\ίπ/><·, τόσον ' των Κνρι'ων, καθώς καί !δ ιιι'ις μου ίδι

αιτέρως. Υγίαινε μοι\ ι) ιν'/Ά τήςΠατρ/Ζ >ςκα< ή έδικήρου

νά σε ΐνδνΐα/ιωνΐ) και -άσέ κατϊνωΛΐ) πάντοτε ΐίς τά καΐά'

'£ν Κ:ίβω τ?, 30. ?Ι»λίοιι. 1820.

Άλε:ΐιν?ρ}ς λ'ψτ,λάντης.

'. τΟ-^

·Α>Λ.

Ι1:ρ:-ό;η .έ μ« Κύρ:ι. Εις Κίιβιν.

νΓ5} 31. Ήυλ'ίυ. Ι8:Ό, Μτ/*.

Έ?ς τκς 27. τ:3 -ίρίηος εττκθϊΐ ή 6ττερ:ντι μιυ- άκ>

Π:·;ρσ3πο\^ κκ-ο·.ις I. II. η'.θεν έ5ώ, ,μέ τον ί?6ϊτη*ϊ

^•'λίς μου, Τ3υ5ίο:ον ελκξκ τή/ ,γνωίι'μίον, ι!νκ: καλίς «·

νηρ, ί/ι 3μως καί -/«.'ρις ^«ν^βνίον, ό-3»3ν '8;κως μιτρι3τί-

|*ν καί τκεπτιΧοτε:κν. Αντίς &έλ«ι βνχμενοι $δω «ως 2ύ» έ-



(Μ)

ξΊ^τϊζί' χ»*τγα·μι χρήματχ> ,'3|Χ^ «ΚΙ!* «ναχιβ^ίί. 'θ άγ*τ

τ.χ-δςϊχβ: γ^αρΐΐ, $.μ εΐ^; ι?ν Κονσόλα τΐ;.

Π. δέ,ν. ςλχ,δχ χνρν ί(3*» ·.$« ο^·λ*ί£ω ^«ζί· του. «λ&ν Η» ' '

τί :*,«·'*· ί £'15|ϊ; ?#·>ί **λ?;'· ■ ρις λέγει τα; ίϋγ-ι

χ;ϊ«ϊ3«» ή·.-Λιί9ι?ν ι:; τ:* \1 α 5 ίν-, /.ν. 3 τι $3;< Τ)

«αλιν έτακεΐνώ^α^ν, κα. 3ϊί»ε-:αϊ « νρβ^ίμενα τςδ Ν.

νΐ Γ/ν*» 13» »5*1}Κι »»>£*.?Ηί* ?57ί! τρ-σς·

χ»; πρϊΐϊϊΐ ει; ι« π^:χ.,- Αύτΐ;- ά>τ^α(^9η μέ τον Ενεργ|-

τ»*5ν, κα: *:ώ:α %μι σκίτ.ϊν νά φ^ν-όζ*, ™& Κ*λον. 'Κγώ

πάντα Οί/ω το·/ περιπϋ&ΐμαι έ·· ΐίω ιΐ/α·. ίδω, και ελπίζω νά

γνωρίαω ιϊν ακοπόν. του" αυτό; ε'χει ενά γράμμα άπϊ τΐν εν

Κων?ια»τινίΐ>ΐιίλει άιελϊέν τίΰ Κ; Δ. Έ"/ει δοαιιε'να έχεΓ

γρρ. 50(10. χαϊ έ-εζει-α, και γρα'οει ει; τϊν »ν Όίέ-τσν; με-

γχλήτερον άίελρόν το:ι, να τι/ γνωρίτι; δΓ αύτίί χα: νά τϊν οώ-

»3 χ*: ε:. ΙΙ'.α τίκε, ά* $3 ^ίΐ'.α;*).*-*.»" £ 2ενΠ<; εΐ/χι κχ-

ταυνιγμί'ο; εί; τά; δτ^δεαει;, χα: μόνο; ίγέ) πρέπει να τ- £-

χ*»' νΐ}ΐ770ζ$ρ·* δε/ σί λίγ«Γ σ· άτ-αζομα:.

ί1;;τ5ίρετι τίίι; χϊίΤΛυνητμί^; μ-ο πρϊ; τΐν καλίν, όμβίω;

χ*1, ει; τίν Κ. *ί1ππίχην. ί Εΰίίχίοηί.

(Κ;μ[ζίτ:ο.λ5;)

■ Ο *τ*-π

Ά?ιβ. 44;

10 Αίγούττου 1$2ΐ>. Μίί/αν.

Ε'; τ*; 31. τ:3 ««ελ^το; έττχΟο η ύ«ερ·.νή μ;υ. Ε';

άιρχ/ ά,τίρίχ/ ύν.Τ*$/.ώ* («Ηβηνί-ο: δ/:ε; τεμίχν 7α;, ε-

χ3μεν όμω; εί'ί/; ιίν §<4 τϊ εω; Νίζνχν' εϋώ5:6/ ία;, ·ξ:3'' 5-

μω; χΉρ};, κχϊ νά μ.5; γραύ*] :ε' ά; ητα: ϋγε'.η;, και δεν

πειράζει. Λζ5ϊ χτ,ι ε-ωΟι, τή; όζχτ» ούτω; μο: ε*ίω7εν 6

Ξένιοι;;- ά-ΐ τΐν Κάριμον (II. Σέ/.ερη') χχϊ Άρμίίιον (Γρη-

«γορυν Λιχχΐον Ψλϊ'τχ/) ί»ιτιρ33μαι γράμματα χαΐ μϊαΰ-?;ν

τψ Κ3'τιαν, χα: άπ3ρΐ) το α"τΐ3/ δέν ή;ε6ρω χν ή ·ταροΰ7ά

μ»υ σα; πρ3ρΟχ3η αϋτ33· έ ΙΙερρχίβΐ; έρδαιεν εί; τί Ιχου-

λϊ·/!, χαΐ ί:5ν νά ι5γ^ την Καραντίνα* γρα'ρει τοΰ Α.



νά τον Ιϊροσμένι) ΐίίΐ ν/ϋ χεειαν νά τό/ ίμ:λητη· ό 3έ I. II.

μισεύει σήμερον μέσον αϋτοΰ δίά Όδησσόν, παρά του ίδίου

0έλετε μάθε:, όσο: ήν.ολού.θησ«ν ; εις την πατρίδα του, ώστε Ϊ*

γειναν φανερά εις Χ'ο> απαθή" (Σουλτάνον). Το ομοΊον γρά

φει και δ Α. κβΐ άν- ηξέυρ1*, "δτι σα; έπρόφθανεν αυτοί», σας

έστελλα το γράμμα του. "Ό ^Η-λιάδης (Αθανάσιος Σέκερης)

μέ γράφει, οτι άφευκτα .πρέπει νά ΰπάγητε εκεί μέ τον καλόν

5 Ξενίοης υγιαίνει 'κα! σας ασπάζεται, δέν σας γράφει άνα-

μαίνων γραφην σας· σας άσΛάζομα·..

■}> ν. 'ί Εύδοκίδης

V- ·ς (Κομιζόπουλος)

··.;' -τ^-»^ο

Άριθ. 45. ..... .;. :«< :..

.· '··.■ :ό ?:1;(οΦ ίλε Αγαπητέ. - ···

"Οδησσός τή 1 0. Αυγούστου. 1820. : . ·

Ίδοΰ σοι περικλείω τά γράμματα τοϋ κυρίου Περόαιοοΰ·

Ο Σταμάτης Κουμήάρης ?ο! εμβάζει τάς 500. λίρας στερ

λίνας πεντακοσίας κατά την διαταγην σου. Το δέ άλλο κρέ-

διτον θέλω σπεύσει >ά σοι σταλη- τό. έγληγορώτερον εις

Βουκουρέστιον. Έδώ ελπίζω νά κατορθώσω τά σκοπούμενα,

χαϊ πάλιν θέλω σοι γράψει. "Ο^αν εμβουν συν θεω είς τά-

ξιν αί εις Βουκουρέστι υποθέσεις μας, ανάγκης πάσα νά προ

σμένουν οί πράττοντες την προσταγών μ<:υ. νά κινηθούν.

Υγίαινε αδελφέ αγαπητέ, κα ϊ «πίϋσον οπου είναι ανάγκη.

. ■* - ^"Ρλος?; πρόθυμος αδελφός,

Αλέξανδρος Υψηλάντης.

Ί 6 κυρίω Έμμανου ηλ Εάνθω. Εις Ίσμαηλ.

■■ · ■".···.' -\^-·«Λ' *'-·<"' " .-'■·■

.■ . . »ί '>ι.τ.ι ^. ι.ί'.. ·'·.."

»·. ϊ.;·ί ν'.χ-νΐΐ 4 Γ::-· τ*»; \ .ί ·■

':.:..·* χ., .--ίνι;^^ \,ίί &.;"■> -νΐ, ■ *

ι



(87)

Άριθ. 46.

Περιπόθητε Κύριε. διά Ισμαήλ.

έν Όδησσώ τί) 14 Αυγούστου 1820.

ΛΓαΙ πρότερον μέ άλλην μου σας ελεγον τα κατ εκείνου,

νυν δέ μήν έχων καιρόν κα! άξιον σημειώσεως δέν εκτείνο

μαι. Ό Κάλος ώμίλησεν άρκετώς των εδώ, καΐ έντος δλίγου

ελπίζω νά ετοιμασθούν. Ό Περ^αιβος η^Χθεν εδώ και άναχω-

ρεΓ δΓ οπίσω" σέ άσπάζομαι δέ γλυκύτατα καΐ μένω μέ άνη-

συχίαν νά μάθω τά περί τηςάναρρώσεώς σου, όπου εμαθον πα

ρά του κοινού φίλου Ήππίτου, ότι ασθενήσατε ολίγο., καΐ άμ

ποτε νά σας ή*ναι πριν σήμερον περαστικόν.

Άπό τον Άρμόδιον Λαβα γράμμα άπό 17 παύσαντος, όσ

τις προς τοις άλλοις, μοι προσθέτε: « Τά υμέτερα ευ έγουσι

και κατά ρΌϋν φέρονται » μ' ολον τοϋτο δ Αρμόδιος και Κά-

ριμος κάθε στιγμήν ευρίσκονται είς κίνδυνον νά γένωσι θΰμα

των τυράννων" δεν απελπίζονται ομως, αλλά φέρονται γενναί

ως καΐ μ' ολην την δυνατήν προσοχήν, και άν τι άπεφκταϊον

συμβί) είς αΰτοϋς, εκπληρώνουν το προς τήν ίεράν πατρίδα

χρε'ος των, και γίνονται παράδειγμα των λοιπών.

.. , · έ Ηλίας

( Αθανάσιος Σέκερης.)

, . Ο 1

ΆριΟ. 47.

Εντιμότατε Κύριε Έμμ. Εάνθε. εις "Ισμαήλ.

άπο Νίζναν τη 17. Αύγουστου 182 0.

Τήν τιμίαν σας δοσμΛην άπο 28. Ιουλίου έν καιρώ £λαβον

δμοϋ μέ τά 500. ρούβλια δποϋ μοι έστείλετε, έχάρην εξ αϋ-

τη"ς διά τήν καλήν σας υγείαν, και δια τήν συνομιλίαν, δποΰ μέ

το γνωστόν υποκείμενον είς Κίοβον περί έμοΰ είχατε. Έγώ

και μέ άλλο γράμμα μου διά Κίοβον, (το δποΓον δεν ήξευρω,

άν έλάβατε ή οχι), σας έγραφα, οτι άπερνώντας άπο εδώ ό

Κόντε Καποδίστριας, προσωπικώς τον έπαρακάλεσα νά μοΰ

δώση τήν άδειαν νά έλθω είς Κίοβον, όστις μέ είπε νά παρα

καλέσω τον εδώ Πολιτάργην δ:ά νά ά/αφέρη τον βοένοη γου-



βερνα'τορα περί τίίτο», ως το ή-ίολίύθησί, καϊ είί άπίκρ^ιν

με εί-εν ί Πίλιταρχηί, ότι ανέφερε, καί τον είπεν ο ρηθεις ?ο-

έοης Γ»5.·ρνκτορας, ϊ:ι έγραψε τί3 Μ/;·>ί;·ϊ5ίυ -ερί τι6'.5υ οΥ,λ.

δια τνί' άίε:«ν· αΟτΐ ομως πρέπει να ϊτ^γενη είς μάκρς.

Πρίσπαθ/ΐϊατί και η αύθ*ντεία ?ας α-ο ίύττΦ Γίως καν.ετί

καόα τρίπτ/, ώς καΐ εγώ πάλιν θέλω γι·κψει πρίς ΐήν Αν-

τοκρκτ;ρ'-7αν παρα<αλώντας την ο·.ά νά μ;3 οιθνι ή άϊϋα να

{<υίύ?ω ο.ά τον σ*μολ:αν μ5υ, ο-ιΟ εύρ:7/.ε·τκι ίίς Κι7νί?*,

Σας πκρακαλώ, ζ&ρ Ξανθέ, ν& κάμετε 'τόντρί^ν νά μ3\·

ο:είλε·.αι ίη γράμμα ά-ο τ} γνω7ΐ4ν ύποκ^'μενον ρακσ-

μαντ*ρ'7τιζίν πρΐς τ£ν Ποτηλν,ζίν τ&δ Γ!αι!:υ, ρακιμαν-

τάρ3ν;άς με, οτι είμαι έ?ι/.ίς τία ά'5ρωΓ5:, Σπου '/ρίί*ς

τυ'/βίτϊβ νά μου εδρίίκεται· άπερνώνίας άπο Κυ/ίί: εί

μαι βί'5*ι3ί, 5ΐι «'ΐαμώίατ* τί)ν οαμηλ'αν μου, καί παρα

καλώ νά μέ γράψητε περί τίδΐοϊ, κα! ον π^03παθ;2ν χα-ί

αύτίϊ οιά τ^ί αίειάν μί*.

Ό Πατήρ Γρηγίρνος ε^-ίας 14 τ:ύ:ου ^/.Οεν εί? τά ε5&

ύγιιής, τϊ γράμμα; όπ:ΰ -ρ3ς α&τον αοίωτε, τϊ £:ιαξα7: -α-

ρί'τι: μιυ, σά*ς εύγάρι7ΐώ οιά τήν ρακίμαντάτζιαν μέ έ/.άμε-

τε πρ}ς αύτί/. Ή πα^ιΰ-κμου σας £ρχετζι μεσον τι3 ρη-

Οί/τι:, δ:α τ3·3 5-3:ου μέ κάμετε και τήν «ηόχρυιν. Πάρ:3-

οίίερίν τι -ρος εκτατιν δέν έχω, ειμή $2ς έ"υ-/3μαι καλάς

καί εύτυχίις έκξάαεις είς τά επιχειρηματα «ας· κί! άϊελρι-

κιπροσκιι'/ωντάς ςος μένω είς τ&ύς ό:ι7μίύς7αί ίτρΐδυμος.

Στέρανος Ζ·5κι5ι;ζ.

Σ. 0*:3ς ί}ν είς των σημαντικΰν Σέρ3ιΛ>, εττιξ σονετέλετ*

πολύ εις τήν -/ατά των Τίύρκων <Λ*νκ?τά?ιν μετα τίΰ Καρα

γεώργη. Αύτίς τίτε *ίτκλη παρά των Σερβων ώς Ι!ρ?ιβ-ις

«ίς Βΐ^κΐ^ρέΐτον μυ7Γ./.ώς ΐίρ$ς- τί# τίτϊ Ήγιμίνί&ντ*

Κων7ταντΤνον 'Γφίλίντ^ν, πατέρα τί3 άτυχ33ς Άλεξάν5{ΐ:»,

«ρχηγίΰ τη; ηλιν.κίς μ5»ς με-α53/.ής, οιά -/ά ζν,τ'ό'3 βοΐ^'ί*

ιιατα, κα! λαίών ίιιλλα είς χρήματα καί ερίϊια, ίΓ.έστρεύΐ 2.ιϊ*



πρέπων κα: άγονιζίμίνος ε?ς τήν Πατρίδα' τ?ου μίχρ' τω»

1812. ίίιτά τήν έν Β&υΧι/υρείτ^ είρνην, κατέδυγίν οΐκιγε-

ν.κ;ίως μετά ΐβίϋ Κοιοαγΐώργη κα': άλλων σημαντικών Σερβων

ϊ?ί τν;-> 'Ρωιτίαν' μέ αύτϊν ό έΛιίτρερων αζο 11ε—

τρΐύπίλΥ', ίυν^μιλήσαί πέλλά είί Ν ζν*ν, έτυμρώνηίε νά

«νερνήίττ, ώί-ε να ά-ελθ/; ει: τίν Σερβίχν κμ νά ενεργής·,

ίν κκφίο τω 3εοντ!, ίυμμα·/·*7 μετά τών Ελληνων, κακί-

ζ^λϊί τιν»ς όαϊιί"ρ^;ι και 9:Υ/_ρσί, έμ-όίϋαν ταύτη* την ώ-

ρε'λ:μ3-* περίιτκίιν, ώς κα! άλλας κολλάς.

' .,„ - , ,0

• Ά 5.1 4 δ.

Τω Χω 'Εμμ. £άν9ω. ΡΛς Βιυκίυρέίΐι.

Όίν,τίος ατρ 20. Αύγιύττοι/. 1820.

Ό ίίτ'.ρίρα» τ> παρίν μο.ι Κ. Π-:ρραβ3ς 6;λεί «ΐ είπΐ)

τί βμς ο;ατρ·'χυιιν αϊ 'υτιΰίίεις έΐώ' ό ρηθείς ε:χϊτ»ι εί;

Βιυο-ΐρ-'-Γ. κα! εκείθεν άπερχεται ει'ς Γχ'.άτϋι Α'α*καΪο»

πΛλχ νά 0σ9ώ7ι τω ΙΙερ'ρίιίω ό-κ -/ρήμκτζ ε:/ά: δυνκτίν.

Λίικιν κάμε, ο,τι Εξεύρεις ν,α νά τ} ·/ατερθώίης, εγώ δέν ενω

έληίίκς Λαρά είς τά δάνε-.α όποΰ Γ«·/ωνά ε£ρω. Ολοι οί

έδώ εμτίίρϋ ει'*ι τζ-.γγεν^οες, μ· ολίν ότίοΰ ^αίο^υσαν ν!

ί^'ΐιτρίρουν 533. χ. πεηαοτίας ^ιλίάδκς, έ*/ «/«ν ?5ονή-

μχτζ. Τ$ κζλϊ/ 0ζ γείν'η και άνευ αύτών, κλην χρειαζεται

*[;ν·η>.ίίιΐ'„ κκί ελπίζω ίίλλκ α*} ίσέ ^ιν^ίμΐ) ©·λε. ΙΙά-

&χι7ΐ λίΊϊίον μέ ολα σιυ τά δυνατά, καί 6 9εέξ 6ά φ/ρΐ) τά

«κν;« κατά ί:ΰν.

Ό Πεδίχιξ3ς ελαίε τΐν βζΟμίν Άρχ^ρί των αρ:ίρωμ£-

νων. Ό Σερβίας ά-ερζτεν άπί έοώ καί είνζι προ0·.)μίτκίο£.

*1ΐλ«?3ν ά,τϊ Μίίγχν άρκεΐα γράμματα είς ονίμάίίυ, πλην

2ί·;γρζ'ρ·,υν /α.ένα τημαντιΧον, κα! διά τιυτί δέν «ί τά βΐ/λλώ.

Σε 4ίιί£ζτμ&ι, άϊίλίΐ καΐ $>ίλε μιιι άγζπ*;τ;, καί έπευχο-

|ί.αί ϊί: ςλζ τά καλά.

Άλίξανδοίί Ύψηλα^ί.



(-'*>)

Άριθ. 49.

Περισπουδαστε μοι Κύριε 2άνθε είς Ρένι.

Έν Γαλάτζι τή α. Σεπτεμβρίου 1820.

Σήμερον εις τάς 2 ώρας της ημέρας έλαβον τό άδελφικόν

σας. Έχάρην ύπερβαλό/τως δ:ά την άγαΘήν μ« υγείαν σας,

προ πίπα> δέ, τ} αίσιον κατευώδιόν σας είς τά αύτώσε. Αί>-

ρίον λοιπόν έξ άποφασεως ερχομαι είς τον Προΰτον κατά

την προσταγήν σας, κα! ας έρίση καί ή ευγενεια σας εκεί διά νά

σονταξιδευτωμ-ν.

Ήθελον νά σας γρ άψω μερικά περίεργα διά τον άκριβόν οί-

λον σας Σφαέλον (α) διά νά γελασετε· επειδη λοιπον αυ-

ριον άνταμονόμεθα, τά άφίνω, διά νά εχωμεν είς τον δρό-

μον πώς νά διασκεδάζωμεν. σας προσκυνώ.

Δ. θέμελης.

Ο

Άριθ. 50. *

Σεβαστέ μοι Κύριε.

Έν Μόσχοι τή δ 7βρίου 1820.

Το άπό Κίοβον γράμμα σας έλαβον κα! έχάρην την υγείαν

σας· μοί κακοφαίνεται, ότι δένέλάβατε τάύστερινά γραμματα μου,

ελπίζω ομως νά άφησατε λογον που νά σας τά διευίύνωσιν,

είς τά όποΐα σας έπερίκλειον άντιγραφήν γραμματος, στζλμε' -

νον άπό αίτου προς τον Άνδρέα (Άριστείδην) καί είς τον 114

(Περ^αιβόν), οίτινες ελεγον τάς διαφόρους προβλέψεις είς τά

παραοούναβα, Μακεδωνίαν και 'Ρούμελην. Ό Καλίς είχε ©θά

σει, ομως γραφήν του δέν εΓχαμεν, καί έλπίζομεν νά λάβω-

μεν μέ τήν προσδοκουμένην. Κατά το γράφειν του Ήλιάδου

(Άθανασ. Σέκερη) ^τον έλπίς καλών πραγμάτων άπό τον

Κ. καί Μ. (Π. Σέκερην και Γρ. Δικαίον Φλέσαν) άλλο κά-

νένα .γράμμα δέν έλάβαμεν, κα! ευρίσκομαι είς άπορίαν διά

την σιωπην των. "Αμποτε κα! αυτου νά ευδΌκιμήσητε είς τάς

εργασίας σας. Έγώ ελπίζω άφευκτα αυτόν τον μήνα νά μισεύ-

σω μαζή μέ τον Πρόθυμον (\1άνθον 'Ριζάρην), κα! έπιδυμοΰ



?3ι νά λάου γραοήν σας είς ΚισνόβΓ ήμπορειτε να την στεί

λει* είς τον πατέρα τοΰ Βασιλειάδη (Τζακάλορ), καί νά μοΰ

γράφεται που θέλει είσθε, οτι έπιθυμοΰια πολλά νά σας «ντα-

μώσω , σας άδελφικοπροσκυνώ.

Εύδοκίδης

. . (Κομιζόπουλος)Ο -— . ..

'Αριθ! 51.

. Τω κω Έμμ. Εά/θω είς Βουκουρέστι.

.).·.·. - 1 .'Οδησσός τη 9. Σεπτεμβρίου. 1820.

"Ελαβον τά από 19. καί 28. τοΰ παρελθόντος γράμματα σου

καί ειδον τά εν αύτοίς· πολλά ομως απόρησα διά την αργο

πορίαν σου καί πολλά μοί έκακοφάνη, όποΰ εναντίον των υπο

σχέσεων σου εκαμες τόσον καιρόν δια νά κινησης. Μέ την συ-

νει&σμένην μου είλικρίνεια/ σέ λέγω, αδλοέ, οτι μέ τοιαύτη/

βραδύτητα τινάς νά κατορθώση τίποτε δέν ημπορεΐ καί μόνη

ή σωτηρία μ ας είναι ή ταχύτης. Άπό τάς 5. Αύγουστου, όποΰ

έχωρίσθημεν έως εις τάς 28. όπου εμελλες νά κινησης άπο Ισμα

ήλ, εχασες 23. ήμέρας- εάν πας ολο έ'τζι τό προκόψαμεν.

Δια τουτο σέ παρακαλώ, αδελοέ, άμα όπου λάβης τό παρον μου,

νά τελειωσης τό δγληγορώτερον ολαις ταΐς δουλ:αίς, καί νά ελ-

6ης είς Γαλάτζι οπου άφευκτως νά εύρεθη; προς τάς 25. τοΰ

τρεχοντος. Έγώ απέρχομαι διά Κισνόβιον, μετά έξ ημέρας·

άρχισαν νά ομιλουν πολλά καί δέν ειναι καλόν, χρειάζε

ται βία, είδέ μή ολα πηγαίνουν είς τον διάβολον. Τό κρεδιτον

άπό έδώ είναι αδύνατον νά σοι τό ανοίξω. Ό 114. θέλει σέ

βοηθησει καταπείθοντας τους εν Βουκουρεστίω νά ακολουθη

σουν τάς διαταγάς μου. "Αν θελησουν καλά, είοέ μη πάλιν ο

θεός εχει, καί μόνοι μας ημποροΰμεν νά κάμωμέν τι καλόν·

?. ^ϋτε ημπορώ ουτε θέλω νά σοί γράψω περισσότερον άκουσον τάς

παραγγελίας μου καί σπεΰσον. Ταυτα καί άσπαζόμενός σε

έκ ψυχής μένω. . ;

Ό άδελσός και οίλος σου πρόθυμος.

• 'ΐ . κ Α. Ρ. 'Αλές. Ύύηλάντης.



ΆρΑ 53.

βεριΐζάνΎ,Χ! κίρΐϊ Έμμ. ΕάνΦε. ΕΓ; Βοοκ««*'»"τι.

Τ? 12. 5ί»«μβ?:3υ. 1820. απ9 ΊομήΧ.

Ταύτη τη ωρτ ελαοΌν το πίρίκλίΐττον σταλλίν μο: ε* ε-

ιΚΓΤ,ξίί, καί ίίού πάλιν δ:ά τοΰ έν Γαλατζίω ο'λου σας τό

β-.έλλω. Ιας παρακαλώ νά μο! άπο/.ριθίτε τήν λαβήν του τι

γληγορώτερον δ:ά νά καθχοΊ/χαοω και εγώ τόν ϊξα^ίϊΧίί-

λαντα τοΰτο σίλον.

Σας «ίοιταζομαι ειλικρινή καΐ μένω. Ό φ·'λος σας κοί διΟλίς^

Δημγ,τριος Ιίαλ*ματ:ανός.Ο

Ά?«0. 53.

Κύριί Έμ{*. Λα^ε. ΕΓς Ττμαήλΐ

Κν Κ«*ντταντινί«πίλει τϊί α. 'Οκτωμίρίϊυ. 1820.

*Απο ΒουκΟυρέονι τό άπο 2Ϊ. παύσαντος γράμμα σου είς

τάς 21). ελαοον' χαίρω* τ!;* καλή* «του άγείαν, «ΰ ρανερόνω,

δτ' τα 7υ'τρ·;3ευμ{<α οας γράμματα άιτο τί> Καλόν ( Υΐη-

λά-την) ε'λάδαμεν, κα: δ-ον το δ,ινατόν έθκλαμεν τϊ εργον εί;

πράΞ:ν, το όποίον γ'ώμη τινός των έμπορων το έιταμάτησεν,

ίθεν είοοποίηοον τόν Καλό> δ:ά νά τ3ύς έγκαρδ:ώ-η, καί

Ζ,ν. γενεί έν καιρω θέλει σας ειοοπσ:ήτ6>μεν. Περί δέ του Αρ

μοδίου δέν έπρεπε νά πιτκεύτ^τε, οτα ηχουσατε, κατά τήν π«>

ροιμίαν, παοα άκοή σραλερά. Έ,ώ <ας τόοον δέν έχω δ.δό-

μενα νά τόν κατα/ρίνω, μαλλον τόν επαινώ, δ:ότι έοιοκθωοί

•Κίλλάς καταχρητει;· ά'» δέ κτι κατηγορεί/) άπϊ άλλους,

άς ά-ολιγηθη, τώρα 5*ο3 ελπίζω νά πληοιαομενος ε:;

Τον Κύριον Καλόν, ό μιοευμος τ»9 ό-οίου έδόθεν δι' έκει τ,τον

διαταγή τοΰ Καλοϋ.

ΙΙαραπονεΐοθε, ότι δεν σας γράαω δΓ όδτγίαν σα?, «; είπ·*

Ιτι έχετε δίκαιον, αλλά δέν ήςεόρετε, ότι διά νά αποφύγω καί

εγώ τόαους πειραομούς οποϋ· μοΰ έουνίοΊ-,ι**, ΐχρειαζετο να

κάμω καταπαυοιν καί κατά τις ίίίας διαχαγά: τ?ς τιμΐότη-

τόςσοι>. Ώς τότο'* τά έδώθεν κα! κα'τω πραγματα φαίνονται

*«λώί ίιοτείημένκ, δέ* ελειψαν όμως καί αί καταχρήσεις- τ»ι



«3τα ίπουϊαΓα πρχγματα δέν ίξηγοΰη*! διά τίς Υ?*?ί!ς· Ό

Π£ρρα·53ς άκομη δέν ίοάνη έ?ώ. Ό Πενθερο,ς ;('Αλ?, ΙΙαια:)

ί/Ίΐτύατν. γενναίως, δέν η:ον «χαμνή αύτη ή· ο-κΓ(*ή, να

«τυντρο^ευετο μέ γνώμας κοί έργα των Κυρίων, «α! άναμ-

φιόίλως ή5ελκμ«ν ώρελζθ^ μτγάλως, όταν ή Άθην« ευντοο-

οεύτρ τον Άρην. '·)'γί»«:.

, Ό τ;ς Καλόβουλος.

(Ιΐανίγ. Σέκερης )

•ΑρΛ. 54.

Ιίεριπόδητε Κυριε Έμμ. Έάνθε. Είς Γαλατζι.

Έν Ίσμαήλ τξ 2. Όκτωθρ'ί» 1820.

Τρα^ί;ν άλλην δέν έχω, είμή μόνον έκείνην, όπου ο-ο -Γα

λατά μοί έστείλατε, ε/εκα τούτου συμπεραίνω τόν ερχ3μόν τάς

Ογληγορα. Ημπορείτε «πΛΤαλάτζι κατ' ευθείαν 1.ά έλθιΐε έΣώ.

Λεγονται τ;ύς έπ.^ζτας είς τήν καραντίνα την νεαν μέ 16.

ή·Λί:Κ;, 7ω?'ί ρ?ϊ)πι"*« 24. νά εύνέ·ον>ν μέ τά Ρ5^/α *<"·"'·

Τά &ν«Λ οας όλα οίκονο[/οΰντα·. Χ6ές μίαν ωρον μετά την

δυ-:ν τ»0 ηλ??ο Ιαθασεν Όοεο-σαν κα;' ευθείαν έδώ δ έκ-

λαμπρόιατος ΪΙριγ. Υψηλάντης. Έκηγαμεν μερικοί εις χρο-

νώιηήιζΥΛ κν. ταύτη τί) ώρα έ ««τρίψαμε* εκείθεν. Το3

έίιωριτθιΐ -κατοικία εις τοΰ κορίου Καλαματιανοΰ· ο ίδιος Κα-

λαματιανος είναι είς'Κΐσνό^ , μόνον έΉειλε-' ό *Αρ·/ων ΠαΓ.πα-

δίπουλΐί -κϊι τον έπρ5τκαλε?εν ειναι μαζή του ό Δ:οάο·καλος

Κύριος Λκτάνης απο 0?ΐ'σ?α·>· ομιλίαι τίποτε μέ τον Μπει-

ζαοέν δέ> 'εγκναν, είμή μόνον τον έπροτρίραμεν τό σέ-

·'$*ς μας. Είτε -χα! ή έκλαμπρότης του έ» 07ω καιρω ς%-

(?! έοώ νκ το/ έπ>*κ85ίτώ;Α«Λα. Τί έον άλλο κκτά το παρό> δεν

«Ιναι, περ-μίνο/τάς 'οε 'δέ μενω.

'ΤΛ' "Φωκιανος.
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Στοιχ, I. Α.

Άριθ. 55.

ΙΙανιερώτατοι ζαί Σεβασμιώτατοι Άρχιερείς, Ευγενέστατοι

"Αρχοντες κ(ά Προεστώ:ες, κα! πάντες οί προυχοντες τοΰ Γέ

νους, οί απανταχου· είς την Στερεάν της Ελλάδος κσί είς

τας Νησους του Αρχιπελάγους διατρίβοντες.

ΑΡΔΡΕΣ ΦΙΛΟΠΑΤΡ1ΔΕΣ

Είς τάς παρουσας κρισιμους περιστάσεις, ότε τά έθνη τίς

Ευρώπης απαντα άγονίζονται νά άποκτήσωσι τά εθνικά αυ

τών δικαιώματα, καί νά περιορίσωσι τήν δύναμιν των τυράννων,

ήρχισε νά άνατέλη καί το λαμπρότατον άστρον της ευδαιμο

νίας της Ελλάδος.

Ή ταχεία και εύτυχής διάδοσις των φώτων είς ολας τάς

κλάσεις τοΰ γένους μας, διέλυσε το σκοτεινον νέφος, το όποι

ον μέχρι τοΰδε κατεσκότιζε τά πνευματα των ομογενών μας.

"Ολων οί έφθαλμοί ήνεώχθησαν, κα! τώρα πλέον παρασταίνε-

ται έμ,προσθεν αύτών ή δουλία μέ τά μισαρώτατα κα! αίσχι-

στα χρώματα. Τώρα δλοι κοινώς μικροί τε κα! μεγάλοι συ-

/αισθνάονται την βαρείαν άτιμίαν τοΰ νά υποφέρωσιν είς το

έξής τον καταδυναστεύοντα ζυγόν τής τυραννίας. Τά ύψηλά

εκείνα αισθήματα, τά όποία πάλαι ποτέ ανύψωναν τους προ-

πάτοράς μας ύπέρ πάντα τά Ιθνη, κα! τούς άπεκατέσταιναν ηρω

ας, έμφολεύουσι σημερον καί είς τάς ψυχάς των ομογενών

μας. "Ολων αί καρδίαι καταφλέγονται άπο τον πρός τήν Πα

τρίδα Ίερον "Ερωτα- αυτήν τήν Ίεράν Πατρίδα εχουσι κέντρον-

τών πράξεών των· αύτήν έδηγον είς ολα των τά επιχειρήματα,

και δια τήν εύδαιμονίαν αυτής απαρνουνται πάσαν μερικήν εύ-

τυχίαν καί άνάπαυσιν, καταφρονουσι τούς μεγαλοτάτους κιν

δυνους, κα! είναι ετοιμοι νά θυσιασθώσι. Τον μεγάλον τοΰτον

και ευγενή ένθουσιασμον υπέρ της Πατρίδος, βλέποντες άνδρες

φίλοπάτριδες, ως καλοί προνοηταί της ευδαιμονίας μας, απεφά

σισαν νά τον διευθύνωτιν είς τον ορθόν δρόμον, και νά τον με
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ταχειρισθώσιν ώς ίργανον της έλευθίρίας ημών κα! κοινή",

ευδαιμονίας, κα! πρίς τοΰτο το ιέλος εδοσαν παντοΰ τάς ανα

γκαίας κα! προσηκουσας διαταγάς. Άλλ' επειδή τοΰ κοινοΰ

λαοΰ ή άθηκτος ορμή, οταν δέν όδηγ/ιται άπο τήν ©ρίνησιν, ήμ-

πορεί νά έπιοέρη μαλλον βλαβη-/ παρά ώρέλειαν. Διά τουτο

απεφάσισα καί εγώ, ώς πληρεξούσιος ολω/ τούτων των επι

χειρημάτων, να εμπιστευθώ εις τάς ημετέρας χεΓρας τους ο*α-

κας των κινημάτων αύτοΰ, ευελπις ων, οτι καθώς μεχρι του

δε, διά της ριλογενείας σκς και της πατρικης στοργής καί κη

δεμονίας έδυ/ύθητε νά άποκτή-ετε άγάπην και κοινήν ύπόλη-

ψιν, θέλετε κα! τώρα μεταχειρισθη ολους τούς δυνατούς τρό

πους, διά νά οδηγήσετε ορονίμως τον διακαή ζΐλον τοΰ ποι

μνίου σας, και νά διοικήσετε καλώς τα κινήματα των Στέλλω

δέ προς υμας τον κύριον Δημήτριο·/ θέμελην άνδρα ©ιλογενέ-

στατον ένάρετον, κα! διά τον μεγάλον του πατριωτισμον, γνω

στον και εις έμέ κα! είς ανωτέρους άλλους, οςτις είναι προ

σταγμένος νά σας είπη τους σκοπούς μου, και νά όοηγήση εκα-

στον είς οσα παρ' αυτού* ζητεί σήμερον ή Πατρίς. "Εχετε λοιπον,

φίλοι δμογενεις, είς αυτο/ πεποίθησιν. Ακούσατε τούς λόγους-

του και βάλετε τάς όδηγίας του είς πραξιν, διότι εξ αυτών κρέ-

μαται κα! ή κοινή το3 γένους ήμών ευδαιμονία, και ενός εκά

στου ή μερική ευτυχία· άς μή δειλιάση τις από τά προβλήμα-

τά του. Ήξευρω, ότι εις ολων τάς καρδίας είναι ριζωμένη ή

μετρία εκείνη πρόληψις, ότι ποτέ μόνοι μας δέν ήμπορουιιεν νά

έλευθερωθώμεν, άλλά πρέπει νά προσμένωμεν από ξένους τήν

σωτηρίαν μας. "Εκαστος νουνεχής ημπορεί νά γνωρίση πόσον

ψευδής είναι ή πρόληψις αυτη, αρκεί μόνον νά βαθύνη είς τά

πράγματα της πατρίδος μας. 'Ρίψατε τά βλέμματά σας ιίς

τάς θαλάσσας, καί θέλετε τάς ίδεί κατασκεπασμένας από θα

λασσοπόρους δμογενείς, έτοιμους νά άκολουθήσωσι τό παρά

δειγμα της Σαλαμίνος. Κυτάξετε είς τήν ξηράν, καί άπαντα-

χοΰ βλέπετε Λεωνίδας, όδηγοΰντας οιλοπάτριδας Σπαρτιάτας.

Κυτάξετε τήν όμόνοιαν, ητις συνδέει τών Ηρώων τούτων τάς

ψυχάς. Κυτάξετε τήν προθυμίαν κα! ζηλον αύτών ! Παραίά
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λ«ι τ»ς !ς«».(«)ς *«1 μεγάλκς τφκς |3*/#ς μ,ε φ

νί ίί-,τκ ασ.>>ζμικ/ ζα· έτωτερι/./)/ τκρζ^ήν τ33 έχθροίι μας- κζ,Ι

ισίτί ά' ^μτορείτΐ, είτατ*, ο« άϊί άϊλον; πρέζει νά π:οσ-

μ;/ωμε/ τή» σωτηρίζν μ»ς. Νζι «ίίλρί ίμίγί*«ςί Κ·/$ετ#

πζ'τ3τε -ισ όρίζλμώ', ό'ιι ν>ιε ξε·^; δεν θοοΟΐ,ΐ

ρ!; μεγζλώ-.ζ-α κέοίφ. Τ3 αίμζ, τ3 ό.τοι5/ θέλουν '/.ύοίι ίί

ξί/ίι οι' ίλζ.-, .0ελομ;ν το πληίώνει άχριοώτκικ· κίϊ «.,ΰκΐ

ττ,/ΐν.ληχ! ότζ' ·7υ7το,μζτ:*ϊ) οετίίοτείζ ε/9σονιθ,5?1 ι(ς

τι τ.-λζγ/να το;. Ότ*ν 5μως μόο: (/.ας ά-ο:ει7<ομε/ τον

ζνγόν τος τυραν/ίας, τότε τ?,ς Ευρώπης ή πολιτική θέλει β'-

«7;ι όλας τζς ΐχ·/υοάς ν* ζλε'τωιι μέ ημχς σ.#μη*

μκχίζς κα! ί'τζιμζχίας άοιχλύτους· Χ.ί·'ρετεί

'Αλέξ*>5!<οί 'Γψολαντη,ς.

Το πζρο/ μου έτοοκγίσΟο κκί £«0η.

'£ν Ίο-μζήλ τη 8. 'φκ,τωμ5ρί?;>. ,182φ.

Άμ. 56.

ΐύγενέοτατοι Κυρ»: Εάνθε, λ-αί Α. Θέμελη. Είς~Γαλκτζί.

Τ?ί 9. '0/τωασ3:ου 1820. Βουκουοέΐτι.

"ΑλΙ τ} >(Α κχι 7κ; έμζΟον το κζλί/ ?κς ρΟζ7:μο', κα!

έ5·:3ίιά')»;ν τζ 5;κ μοι λέγετε- κα: προς ά:;όκρκ?:ν ϊ$σύ σας

περι/.λείω οΊάοοο* γρζμμκτ», Γ'Ζ τά θεωοηοετε καί έςετάίετε

με τ' Χί3:5>:ζ;· κ/κμετ>ςύ κύτώ/ ε^ίικειε καί τρ:κ γρκμμκτ*

ά-σ το/ ΜολοΥ/ο/' τόέ/ εί<αι πολλά νέον, τό όποίον έλζβε

μέ έξεπίτηίες ά/θρωπο·/, ό 3:1σ:σς μοϊ είπε οικ ζώτης οωνΐς,

ώς ϊ>. ο*3;κκ:3ς το3 ρ^Οί/τος, 5ι: Λ.κγ^ν. περκ7:ικοί ΤοΰίΖίι

·το3 λερ>τι με έβκκειληίικας οω·*ας, $τι κι ο:/ 5εγΟώ7:> ίΐ

.2έρ3-ι τκ 57Χ τους «ροβέ«λει .το.ύψηλ^/ Λϊόλέτι, το;ε Φέλίκοτ/

Βει ότι (V Μπκμικ Ιΐζοκς, 5σ«ς έγεινε Ρούμελη Οχλεοϊ1,:,

Οέλ.ι 5ίμή χει μεθ' όλων τώ// έτο'.μκομένων οτρα;ι:ιμάτιαν.τον»

εν ω εί'Λ: κίίό Χουρτιτ Πκ7ας Β:ζ-:ης της Βούλας, καί Οέλιαι

κκτκς^έύίι την ^ερδίαν. 31έ συμβουλεύεται λοιπό/, το πως

«ν κα;' ενκντίκν 7:ερ·5τχ7ιν συμβή εν τοιοΰτον εξαρον συμθκν,

«ότε τί να κκ'μη; έν ω οίν ίχο^σι ίΰτε μ:δς εδίομάίίς ί^
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^ερέν; Πρέπει λοιπόν νά οίκο^ομηθΐ) τό πραγμα· διότι άπό τά

μέρη της Τουρκίας δέν δύνανται νά άγοράσου/ ουτε μίαν όκα;

κα! άπό την Νεμιτζίαν άν ζητησουν· νά αγοράσουν, οί Νέμι-

τζοι τούς προδίδουσιν ευθύς εις τον Πασάν του Βελγραδίου,

καί εκεινος γράφει είς το Δοβλέτι, και τότε γίνεται όγλη-

γορώτερα η ταραχή. "Αρα καί ήτον καλον δια νά ένεργηθη,

ώστε μερικοί πραγματευται της Βλαχίας οί κατεβάζοντες

πραγματείας δια τοΰ νεροΰ, νά βάζουν εις τά Τζάμια μολίβι,

καί μπαρουτι, καί οί Σέρβοι οντες τότε άγροικημένοι, την νυ

κτα νά εύγε/ωσίί είς καμμίαν άκρην εις κανένα χωρίον προ-

σδιωρισμένον, και νά δεχώμεδα αύτά τά αναγκαία πράγματα,

ώστε άπό όλίγα νά συνάξωμεν μέρος. Μέ έζήτησαν προσέτι καί

άλλας συμβουλάς, δηλ. χώς νά πολιτευθώοι μέ τούς Τούρκου;·

εγώ δέ τους εμήνυσα νά φερθώσι κατά τήν συμβουλήν τοΰ Μη-

νίστρου, κα! νά μη φοβουνται· διότι άν οί Τουρκοι κινηθώσιν

επάνω των, βέβαια ή 'Ρωσσία δέν θέλει τούς αφήσει νά χαθοΰν(

άλλά θέλει τούς βοηθήσει αποφασιστικά, και ήμείς-τότε θέλε ι

τούς βοηθήσομεν , οσον τό δυνατόν μας· εκείνα δέ τά τοΰ Μπαμ

πα Πασα καί τοΰ ΧουρσΊτ Πασα είναι ψεύματα, καί οτι ειναι

άπλα φοβερίσματα τών Τούρκων, μόνον διά, νά κλίνωσι προς

τά ζητήματά των. Αυτά είναι τά τρέχοντα κατά τό παρον, κα'(

σας είδοποιώ διά νά πάρετε τά μέτρα σας· έγώ όμως εκείνον

τόν εμψύχωσα /.αθόλους τούς τρόπους. Η είδοποίησίς μου αυτη

γίνεται τό περισσότερον, διά νά καταλάβετε, οσα σας έλεγον

οτε εΓσασθον έδώ, μερικοι φίλοι, τό πώς ή Σερβία ευρίσκεται είς

τά νεύματα μερικών, και οταν θέλουσι τήν σηκώνουσι, και οτι

εχουσιν ολα τα άνα^καΓα τοΰ πολέμου. Ίδού λοιπόν ποία εινε

ή άλήθεια, καί σκεφθείτε καλά τά πράγματα, καί ας μην άφι-

νώμεθα είς άπλα της φαντασίας πράγματα. 'Ιδού σας στελλω

και τέ σπαθί, τό όποίον θέλετε τό ς-είλει είς τόν Μπέην της

Μάνης.

Επειδή έστοχάσθην, ότι σας γρησιμεύουν αυτά τά γράμματα

διά νά σας τά στείλλω, δι' αυτό τοΰτο και απεφάσισα νά ς-είλ-

λω τόν Κύριον Ίωάννην Σύμωβ μέ τά έ'ξοδά μου διά νά σας

7
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τά ρέρΐ), και άρ'ού τά λάβετε, του δίδετε καί ίν αποδεικτικέν

της παρζλαβής πρας ή-υχίαν μου. Τον Άλή Πασαν τον εχουν

πολιορκημένον, καί μπομπαρδάρονται αμοιβαίως. Μην εχων πε

ρισσοτερα νά σας είπώ σας άδελρικοασπάζομαι καί είμί.

Σαββα; Κ αμινάρης ΠπίμΓ.ασης._0—_—

Άριθ. 57.

Ευγενέστατε Κύριε 2άνθε. Είς Ισμαηλ.

Έν Βουκορεστίω τη 16. Όκτωμβρ ίου 1820.

Άπο το ύστερινόν μου γραμμα το μέ τον κυρ Ίωάννη/

Σόμωβ σταλμένον έβεβαιώίητε τά εως τότε τρέχοντα κα! τάς

σκέψεις μου. "Ηδη δέ σας ειδοποιώ, άπο ε/α Τάταρην όπου

ηλθεν άζο Κωνσταντινούπολιν, οτι Δοβλέτ Τάταρης εστάλη

(Κά Σερβία/, 8:4 νά σηκώση τον άπεσταλμένον ΤοΟρκον Χο-

τ'ζακοάνην από τ} Β:λγράδι, έ πι λόγω, οτι αύτός εστάλη δια

νά ήσυχάση κα! διορθώση την Σερβίαν, καί 2χι νά τήν βάλί)

ίίς ταραχήν καί άνησυγίαν να μείνη δέ μόνος δ Πασας είς

Βελγράδι, δια να αναπαυση τα πράγματα καί νά ήμερώση τούς

Σέρβου;. Άπο την 'Ρωσσικήν κα^-τζελαρίαν ομως κα!άποτούς

Σέρβους ακόμη δέν έβεβαιώθη 'αυτη ή· είδησις, άλλά μόνον άπο

τον ρη5έντα Τάταρην την ήκουσα.

ϊά ττΰ 'Α,λη ίϊαο·3 πράγματα είναι είς την ίδίαν κατά-

στασιν σχεδον. Άνθρωποι νεωστι έλθοντες άπ' έκείνα τά μέρη,

μας διηγουνται, οτι στέκεται μέ σταθερότητα είς το κάστρον

τη"ς λήμνης, έν ω βαστα το νησι κα! μίαν δυνατήν κούλιαν ή

ενα πυργον' ο! κανονιέρόι του είναι πολλά επιτηδειοι, άρτι-

λιερία βζρΐά, άκόμη δέν έπηζαν οί βασιλικοί, μ' ολα αυτά ο\

κα-ετα,*αρέοι γραικ-ΐ έπροχώρησαν εως είς τά τείχη του Πύρ

γου· αύτοί προθυμοποιουνται περισσότερον άπο ολους τούς άλ

λους, και ραίνεται, οτι αί άπατηλαϊ υποσχέσεις τοΰ Πασιόμπεη

τούς έγκαρδιώνουσι περισσότερον είς το νά δείχνωνται τόσον γεν-

νζίοι και τολμηροί. Ό Πασας της Σκόνδρας άνεχώρησε δια

τάς επαρχίας του, το δέ αίτιον της άναχωρήσεώς του ειναι α-

γνωστον. Ο: ουστυ-/είς Ίωαννίται, ευτυχείς ό"ντες ποτέ, τανΰν
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*1ϊί|νσησαν νά περιφέρωνται είς τά 7.ω?ια> ψωμί

λεημοσυνην διά νά τραφοΰν αυτοί καί τά παιδία των τοιαΰχα

ίΐσίν τά αποτελέσματα τη; Τουρκικης δυναστείας. Είναι ,άρ-

κ.ταΐ ήμίραι δϋοΰ παρακινώ τόν καπετάν Φαρμάκην διά νά

τον καταπείσω νά ύπάγΐ) προς εκείνα τά μέρη μέ συστατικά

γράμματα άπο τον Αύίέντην Καλημάχην, και άπό άλλους πρό;

τον Μπασίο'μπεην, επί λόγω διά νά τον βοηθήσουν καί νά λά-

6η τά αρπαγμένα υποστατικά τοι> άπο τον Άλη Πασάν,

και αύτος μέ κανένα τρόπον δεν καταπείθεται. Αύ;ό, φίλε, ητ·ν

πολλά ώρέλιμον καί άναγκαΐον, διότι όταν αύτος έπηγαινεν

έκεί, όντας έροιασμέτος μέ τοιαυτα συστατικά γράμματα,

ήθελε δείξη γαρακτηρα, και κατά τοΰτο·* τον τρόπον ευκόλως

ήοΰ/ατο νά συνομιλητή μέ ολους τούς εκεί καπιτάνους, και νά

τους κοινοποιηση τούς σκοπους μας» Έκεί είναι συναγμένοι ο

λοι οί γενναίοι άνδρες τοΰ γένους μας άπό το μέρος της Ελ

λάδος, κα! στο^ασθείτε πόσον εχρησίμευεν ή παρουσία τοΰ

Φαρμάκη. Σκεφθείτε λοιπον, κα! γράψετε άπο αύτοΰ μέ οποιον

τρόπον στοχασθείτε διά νά τον καταπείσετε άφεύκτως νά κά-

μη αυτό το ταζίδευμα, και πάλιν άς γυρίση οπίσω, άφ'ου τε

λειωση αΊιτά τά γρέη του. Δόσατε, φίλε, καλήν πρ^σοχην είς

τους λόγους μου· καί στοχασθεΐ.ε, οτι εκεί ειναι συναγμένοι

ό'λοι οί καπιτάνοι της Θεσσαλίας, Λεβαδείας, Ήπήρου και

Μακεδωνίας, άπϊ τούς οποίους προσμένει τινάς τάς μεγαλη-

τέρας δουλευτεις, και δέν είναι βιασμένος τις διά νά τρέχη ά

πο τόπον είς τόπον νά τούς ένταμώνη καί νά γίνεται άργο

πορία' εκεί τούς ευρίσκει ολους μαζή κα! τούς καταπείθει βέ

βαια μέ μεγάλην εύκολιαν. Ό Μουστακοφ ακομη δέν έμί-

σευσε, έπι προφάσει, ότι επειδη Ιγεινε ταραχή είς την Σερ-

βίαν, οί δρόμοι ίγειναν ολοι υποπτοι, δ εστί μέ ύποψίαν ή-

μπορεί νά ταξιδεύση τινάς- ολίγην ήσυχίαν νά λάβουν τά πράγ

ματα, μέ υποσχεται, ότι μισευει· όμως ητο καλον νά γράψετε

άπο αύτοΰ τον Κυριον Γεώργιον (Λεβέντην) διά νά τόν ξεκι-

νήση άφεύκτως. Νά Λατορθώσετε αύτοΰ μέ τον Έκλαμπρότα

τον Μπεζανδ; δ:ά νά γράψη έδώ πρός -τον κυριον Νικολόπου



(100)

λον δια νά μου δώση τό Μόνλης σμήτζα, αύτόν τον χρόνον

κατά τήν τιμήν όποΰ το είχε δοσμένον εως τώρα, το

οποίον εγώ δέν τό θέλω δι'άλλο αίτιον, παρά μόνον δια νά

έχω πρόφασιν νά περιρέρωμαι έκεί, ώστε νά δονηθώ νά όρ-

γανίσω δλλα πολλά αναγκαία πραγματα, τά οποία τά ώμι-

λήσαμεν και κα! ακόμη περισσότερα χρησιμεύονται Στο

χάζομαι, οτι αυτό είναι το πλέον σύντομον καί ώαελιμότερον,

και φροντίσατε νά τό βάλετε είς ένέργειαν επειδή καί 5 Κλεό

βουλος ίιναι τοΰ συστηματος άνθρωπος· περισσότερον διά τώ

ρα δέν η'μπορώ νά σας είπώ, παρά σας άδελιιικοασπάζομαι.

Ό φίλος σου και αδελφός.

Σάββας Καμινάρης.Ο

Αυτήν τήν ώραν ήλθεν δ Ααζαράκης μαζή μέ τον Μου-

χουρδάρην του. έδώ Αύθέντου Σούτζου, οστις ειναι υιός του

μπάς καπι Κιαχαγιασή τοΰ Βλάχμπεη, όπι-ΰ ονομάζεται

Ποστέλνικος Σταυράκητ, διά νά μέ ζητήσι; μερικά πράγματα,

Λ οποίος μέ έδοσε νέας ειδησεις της Κωνσταντινουπόλεως, λέ

γοντας με, οτι σήμερον ηλθε τάταρης εις τον Αύθέντην από

ϊίωνστ. καί έφερε μουσδέ είς τον Αύθέντην, οτι δ καπι Κ,ΐα-

χαγ'ας τοΰ έδώ Σούτζου Αύθέντου. Ό είς Κωνσταντινούπολιν

ΙΊοστέλνικος Σταυράκης, ήκούσθη, οτι τω έχαρίσθη από τον

Σουλτάνον μία ταμπακέρα μπιρλατένια, κα! ενα Χάτι' ταν

έκραξε και 5 Βεζίρης είς την Πόρταν κα! τον έφόρεσε μ<αν

Σαμαρόγουνα· ό Μηνίστρος Χαλέτ Έφέντης τω έχάρισε ενα

Άτι στολισμένον, πραγμα έπου ποτέ δέν έστάθη, άφ'ου ε

στάλησαν αυθεντι'Λι. Κάμνοντας εγώ άπορίας, τάχα πώς εί

ναι το μόνον αδύνατον πραγμα νά γένη αύτό, έβιάσθη ό νέ

ος καί μοί εδειξε του. πατρός του τό γράμμα· τον είπα εγώ,

οτι {Βέβαια μεγάλας δουλεύσεις πρέπει νά έδειξεν είς τό Δο-

βλέτι, διά τουτο τω έκαμναν αυτήν τήν τιμήν μέ άπεκρίθη ο

τι αύτάς τάς δουλεύσε<ς δέν τάς έοειξεν αυτός άπ' εκεί, αλλ

άλλος από έδώ. Άρχισα λοιπόν νά τον έρωτώ πίρισσότερον
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και νά τον ερευνώ1 άραγε κανένα σειρέρι £^ει νά γε'νη κάΊ το

ειδοποίησε ! Μέ άπε/.ρίδη, χαλέ δά άλλα πράγματα είναι*

εγώ τον παρεκάλεσα' σαν τΐ πράγματα νάήναι; δ Μοοχουρ-

δάρη; μέ άπεκρίδη ούτως" μερικοί ρωμαίοι εδικοί μας Φα-

ναριώται όποΰ εΐναι μέσα, οργανίζουν διά μέσου τοϋ Μηνί-

σ-ρου του Καποδίστρια και άλλων, μίαν Έταιρίαν διαβολε

μένων, πολεμώντε; νά όργανίσουν τους καϊμένους Χριστιανούς

νά σηκώσουν άποστασίαν καΙ νά χαθούν κατά κρα'τος, και τού

το εϊδοποιήΟη εις το Δοβλέτι διά νά πάρη τά μέτρα τοϋ. Μά

λιστα μέ είπε και αυτό, -ότι δ Πασάς τη'ς Σκόντρας, δποδ

άνεχώρησεν άπο το στρατόπαιδον τών Ιωαννίνων έδιωρίσδη

όμοΰ μέ τον Μεληκ Πασάν καΐ Σαση Πασαν και Μπόσνα

βαλεσή", τους έδιώρισε το Δοβλέτ: νά παρατηρούν τά κινήματα

τών Σε'ρβων. Έπάσχισα νά έμβω είς βαδυτέραν ερευναν άπο

αϋτίν τ:ν νέον, όμως ίέν έστάδη τζαρές, και δι' όσα μέ ώ μί

λησε, μέ ωριιισε νά μήν ευγουν από το στόμα μου- έπειδή χά

νεται μή τον όλότην, λε'γοντάς μου ότι τόσον μυστικόν είναι,

δποΰ τον Γδιον Καλημάχην τον Αΰθέντην, καΐ τόν μέγαν Δρα-

γουμάνον της Πόρτας δεν τους ίδε'ασαν παντελώς, κα! άγνω-

ουν αυτό τό μυστικόν.

Λοιπόν εγώ κάμνω το χρέος μου τά όσα εμαδον διά της

τυχούσης ευκαιρίας σας ειδοποιώ, και μένω.

Σάββας Καμινάρης.

1820. Όκτωμβρίου \1.

_ ο —
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Άριθ. 58.

Τιμιώτατε Κύριε Έμ. Ε,άνθε. «ίς Ισμαήλ

Άπό Γαλάτζι τη 19 Ο'κτωμ?ρίου. 1820

Ώντας αύτοΰ εκρινα ευλογον, καθώς κα! τώρα βλεπω, ότι

μοι είναι άναγκαΐον διά νά μέ στείλετε ιδιοχείρως σας επι-

τροπικόν γραμμα, οπου εις κάθε περίστασιν νά ή9ελε μέ χρη-

σιμεύση· μαλοστα διά νά μή στοχάζωνται /.α! οι έδώ, οτι περι

φερομαι άπλώς κα! ώς ετυχε χωρίς νά ημαι προσταγμένος.

Αυτό παρακαλώντας ζητώ νά μέ το σείλετε οσον τάχιστα,

διότι είναι άναγκαιότατον. Ό κύριος Χρ. Περραιδος σημε

ρον «ναχωρεί άπ* έδώ. μένω

Διονύσιος Εύμορρόπουλος..

Άριθ. 59.

Περισπουδαστε μοι Κύριε ί

Γαλάτζι τη 21 δκτωμβρίου 1820.

Τά εσώκλειστα άφ'ου τά άναγνώσ(;, άς τά βουλώση, κα! άς

τά άποστείλη μέ τον πλέον τάχειον κα! σίγουρον τρόπον, %ν

οιδε ταχύτερον πρός τον Καλόν, διά νά ίδεασθη· τα τρέχοντα,

'Ας μή βραδύνη τήν άποστολην των διά Λ τον προφθάση του

λάχιστον πρίν της ένταμώσεως. "Αχ! ρίλτατε, Ιγεινα περουσά-

νης διά τό άπροσδόκητον τοΰτο άπευκταΐον δ Ύψιστος δέ νά

γένη ίλεος κα! εκδικητής. Περιμένω άποκριτικόν της κα! αν

ήξίύρη ποΰ ευρίσκεται νά μέ ειδοποιηση· ειμί δέ.

έ σος αδελφος είληκρινής καί δουλος

Δ. θέμελης.
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Αρι§. 60.

ΙΙεριπόθητέ μοι Κύριε.

Γαλάτζι τή 21 Οκτωμβρίου 1820.

Περί τις υποθέσεως της οποίας τη λέγω είς τό άλλο γραμ

μα μου, άςηναι μυστική, χωρίς νά γνωστοποιηθώ είς άλλους,

διά νά μή γίνεται κρότος, εως ου νά ΐοώμεν τά πράγματα ο

ποίαν μορρλν μέλλουν νά λαβουν, επειδή είναι ένδεχόμενον

νά εγεινεν άλλως πώς ή περίστασις, κα! δϊν είναι χρεία κρό

τοι) καί ταραχης. Μεγάλην ταραχήν μας έπροξένησε, «ρίλτατε,

«υτη ή άπευκαία αγγελία, και ευρισκόμεθα είς διαφόρους συλ

λογισμούς, χωρίς όμως νά άπαυδήσωμεν από τον όρθόν μας

σκοπόν, χάνοντας το κουράγιον της ψυχης μας. Παρκτηρ-,ΰ-

μεν δέ, ότι είναι μία θεία οίκονομία και ή άπομώρωσις αύτη

του Τυράννου, επειδη κατά την παράστασιν βέβαια, την οποίαν

του έκαμαν (άν ύπάρχη ουτως) έ'πρεπεν αύτΐς νά κάμη δια

οορετικά φερσίματα, καί νά ίδώμεν άλλα πράγματα· ήδη δέ

βλέπομεν τον τρόπον, τον όποίον έφέρθη (μ' ολον οτι αγνοουμε·*

εισέτι τους έκβησομένους σκοπούς των κινημάτων του·) πλήν

ελπίζομεν είς την θείαν πρόνοιαν νά μείνουν κοιμησμένα τά

πνεύματα των ά·/ρι της έκπεραιώσεως, καί εΓθε! Επειδή πολ

λάκις ή<ουσεν αύτος καί άπό άλλους εχθρούς τοΰ Γένους

ήμών τοιαύτα, ίσως και περισσότερα· άλλ' 5 περιέπων ήμας

θεος τά έξοικονόμησε δια της αρρήτου αύιοΰ σοφίας. "Οθεν

καθώς τότε, ουτω καί ήδη δέν είναι χρεία μικροψυχίας, ά\λ

ολως ένθαρρυνόμενοι νά βαίνωμεν βήμασι γηγαντιαίοις είς

όσα δεί προς την τοΰ θείου ήμών σκοπου έκπαιρέωσιν. Αλλά

χρεία προσοχές, Βιότι ήδη το πραγμα έστ! των προτέρων δει-

νότερον, ώς έκ τών οίκείων τά βέλη, διό καί επεται νά ηναι

και πλέον φαρμακερά, ώς άπΐ οίκείους γνωστά γεγονότα· δ

Ύψιστος νά γένη Γλεος κα! εκδικητής τών τρομερών καί ανη

μερων τούτων θηρίων. Αμήν! Γένοιτο! Γένοιτο!

Άρ'οδ αναγνωση τά εσώκλειστα γράμματα τοΰ από Βου

κουρέστι φίλου περιέργως, εάν το έγκρίνη ευλογον, άς γράψη

τω Καλώ παρακινητικώς πως περί όσων διαλαμβάνει ό φίλος,
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είδ άλλως και δέν κρίνει τον καιρον άρμόοιον διά τά ήδη τρε

χοντα, άς μείνη εν σιωπη, έως νά ίδώμεν τ! τέξεται ή Αιιοΰσα.

Έγώ μέν επί τοΰ παρόντος . έκαμα στάσιν, διαφυλάξας καί

τά γράμματα μοο] ολα είς τόπου σίγουρου , έως ου νά ίδώ,

τήν δευκραν ορδινείαν τοΰ Καλοΰ. Επειδή, ©ίλτατε, έάν έν-

ταμώ9ι) είς Σκουλέν: μέ τον Π. Ρ. ημείς είι/ε9α χαμένοι,

ώς έκκενωθέντα τά μυστηρια είς αύτβν, πλήν έγώ δέν άπαυ-

δώ είμαι έτοιμος, εάν μέ προστάξη, απέρχομαι· νά μί! πρό-

φθασθη ομως εν πασαπόρτι δια τάς ένδεχομένας περιστάσεις·

καί ο,τι καιρος είναι αδιαφορώ, εΓτε ^ειμών δηλ. είτε κακο

καιρίαι- και τοΰτο διά νά έχω σκέπην νά έλευθερωθώ έως ου

νά εκπληρώσω τά ίερά μ3υ χρέη, και τότε άς αποθάνω ευ

χαρίστως, διότι ειμαι πάντοτε έτοιμος δια τήν πατρίδα νά

χύσω και τήν τελευταίαν δανίδα του αί'ματός μου, οχι ομως

έξ απροοπτου, γωρίς νά δυνηθώ νά τήν δουλεύσω, [νά χαθώ παρά

του τυράννου, έν ω καιρώ ειναι τρόπος της δεοενδευσεως διά

νά ελευθερωθώ και νά έκπαιρεώσω τον σκοπόν, δι' δν απέρχο

μαι. "Οθεν μέ πρώτον νά μοι προοθασθϊ;, ώς είρηται, το πασα

πόρτι, εάν ήναι άπόφασις του Καλου διά τήν άποοασισθεΐσαν

όδοιπορίαν. Και ταΰτα μεν έπί του παρόντος, περιμένοντας δε

άποκριτι/.όν της πρός ήσυ-/ίαν μου. Μένω

«

Δ. θέμελης.

Παρακαλώ προσετι νά έ'^ω άπόκρισίν της και διά τά προσταλ-

θέντα αύτη γράμματα Βουκουρεστίου προς ήσυχίαν μίο. -
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Άριθ. 61.

Στοιχ. Κ.

Αγαπητέ Ξάνθε.

Αμέσως άφ' ου λάβης τήν παροΰσάν μου νά κινι-,θης οιά

Γαλάτζι, διά νά έκΐΞλέσ^ς όσα «παρήγγειλα τον κυριον Λα-

σάνην νά σέ είπη. Περισσότερα δέν σο! γράφω, διότι εγγυ

ητης της καλής εκτελέσεως των σχεδίων μου εχω, την ό-

ποίαν εις τάς μ-χρι τοΰδε περιστάσεις έδειςας φρόνησιν καΐ

άγχίνοιαν, άλλά σέ ασπάζομαι άδίλφικώς, καί μένω.

"Κισνόδι τήν 24. δβρίου. 1820.

Ό φίλος σου.

Αλέξανδρος 'Γψηλάντης.

Νά σέ ίδώ, αγαπητέ μου Εάνθε' πρέπει νά άκολουθήσης

τον Καραβιάν άοευκτως.

Προς τον Εύγενέστατον κύριον Έμμ. Εάνθσν. Είς Ισμαήλ.

Ο

Αριθ. 62.

Αδελφέ περιπόθητε Κυριε Εάνθε.

Γαλάτζι τη 25 δβρίου. 1820.

Έλαβον το γράμμα σου τήν ύγείαν σου έχάρην. "Ελαβον

ομοίως και το έσώκλειστον, το όποιον σήμερον έξαποστέλω α

σφαλώς μέ επίτηδες άνδρωπον καί άς αμεριμνη. Είδον δέ μέ

άπορίαν μου νά μέ ένθυμίζη είς το της επιστασίας μου κεφάλαι

ον, ότι χρειάζεται άφιλοκέρδεια κα! καρτεροψυχία· Θαυμάζομαι, α

γαπητέ, όπου ακόμηδέν έκαταλάβετε, καθώς πρέπει, τίνθέμελην

άς ειναι μ' ολον τοΰτο. Τοΰτο δέ μόνον θέλω παρά τοΰ αγαπητού·

μου άδελφου νά παρασταθη όλαις δυνάμεσι το πασαπόρτι νά μοΰ;

σταλί όσον τάχιστα, καθότι αύτό μοί είναι το μόνον άναγκαί-

ον διά τάς προγεγραμμένας αιτίας. Αυτό μόνον δέομαι κα!

αυτό παρακαλώ, διά νά ημπορέσω νά εκτελέσω μίαν φοράν

τά χρέη μου προς τήν Πατρίδα, έπειτα άς άποδάνω. Μή στο-

χασθΐΐς, ότι μέ μέλλει διά κανένα πράγμα, ολα τά έπηρα προ

οφθαλμών, και μάλιστα τώρα. Μή σέ μέλλει, αγαπητέ, όσον

θέλουν ς·ι άπιστοι επίορκοι κα! προδόται τίς Πατρίδος, άς
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προδίδουν σίς βεβαιώ, ότι δέν θέλουν λείψει μίαν ημέραν εις τ»

νά δοκιμάσουν εκείνα, όποΰ πτοούμενοι προβλέπουν καί είθε !

όσον τάχιστα. — Περιμένω μέ .μεγάλην άνυπομονησίαν άπό-

κρισιν των τρογεγραμμένων μου, σας εστειλα μέ τόνΜουζάκην

προς ήσυχίαν μου. Έδώ, ρίλτατε, παραπολύ έκοδωνίσθη το ονομα

του Καλοί) ό θ;ός νά γένρ Γλεος. Εκείνο, δέ όπου μο! λέγει,

είς το νά μην ηξίύρη 5 εις από του άλλον, ακολουθεΐ. Άπο Κων

σταντινούπολιν ήλθον καράβια διά 9. ημέρας, ομως δέν έ-

μάθαμεν κανένα νέον, όποΰ νά σας γράψω- τόσον μόνον λέγουν,

2τι είναι άκρα ησυχία.

Χωρίς τίποτες άλλο ξαναπροσκυνώντας την μένω.

Δ. θέμελης.

Άριθ. 63.

Ευγενέστατε Κύριε 3άν6ε.

τί) 29 Όκτωμβρίου 1820; Έν Βουκουρεστίω

Τό ήγαπητόν σας γράμμα τών 12. τρέχοντος ελαβον, εγνων

καλώς τά γραοθέντα μοι. Ιδού έσωθεν ευρίσκετε εν γράμμα διά

τον έκλαμπρότατον, τό όποίον ή άσοαλώς πέμψατε, η εγχειρί

σατε, άν εύρίσκεσθε είς Κισνόβι. Δέν εκτείνομαι περισσότερον,

ώς οτι άπ' εκείνο πληροφορείσθε τα πάντα. Εκεΐ λοιπόν βλέ

πετε κα! περί τοΰ Μπρανκουβάνο, άλλα το αυτό ύποκείμενον

το έδέχθη μέ λόγον, δχά νά μη τό μάθη άλλος τις, λα! ©υλάξε

τε το μυ-τικότατον τό ιδιον είπε και προς τόν Έκλαμπρότατον

είναι διόλου άσυμφ-ρον τό νά κοινολογηθϊ; τό ονομα τοΰ ρηδέντος

άρχοντος, διότι τότε άντί νά άπολαύσωμεν τά μεγάλα ώρελή-

ματα, ά έλπίζομεν, δοκιμάζομεν ζημίαν μεγίστην. Είσθε άρκε-

τος πλέον νά γνωρίσετε τά περισσότερα.

Τον δάνατον τοΰ Μπεχλιβαν Πασα δέν άμφιβάλλω, οτι τόν έ-

μάθατε, δςτις έραρμακώθη από τον Πασϊόμπεην. Ζητώ άζό-

κρισίν σας δι' οσα γράρω ταχέως. Ό Καλόγηρος περιμένει

τά πατριαρχικά γράμματα, τά όποΐα είναι νά πέμψη δ Κύριος

θέμελης από Κωνσταντινούπολη. Χωρίς νεώτερον σας άδελφι-

κοασπάζομαι. Ό οίλος και άδελφός.

Σάββας Καμινάρης
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ΆΡι9· 64.

Στοιχ. Κ. Α.

Αγαπητε μου Εάνθε.

Έλαβα το γραμμα σου παρά του κυρίου Λασάνη, κα!

«νεπώλησα καλά τά έν αύτώ. "Οθεν αμέσως, στείλε άνθρω-

πον επίτηδες πρός τον κυριον Θέμελην είς Γαλάτζι (αν ά-

κόμη δεν ευρίσκεται αύτοΰ) δ.ά νά τον προταση νά τον έμπο-

δίτϊ) άπο το ταξίδι τοΰ Βουκουρεστίου, το δέ γραμμα μου

ποος τον Σάββαν #α! Γεωργάκην νά το στείλη μέ άνθρω-

πον πιστόν προς τον αύτοΰ κύριον Δημήτριον Καλαματιανον, και

νά ©υλάξη μυστικότητα καί άκραν σιωπήν είς όσα τον ώμίλη-

ίας· ή ευγενεία σου δέ γράψε παρευθύς καί προς τον Περ-

ραιβον και Δικαίον, ώς πκ^αγγελμένος παρ' έμοΰ διά νά

μήν εκτελεση τάς υστερινάς διαταγάς μου, αλλά νά έξακο-

λουδί,σωσιν ώς ώμιλήσαμεν α£τοΰ προσωπικώς· επειτα έλθέ

ιίς έντάμωσίν μου.

Είς Σκουλένι έξ αιτίας μικρας φιλασθενείας είσέτι δέν ι'μουν.

Τήν ά. Νοεμβρίου. 1820. Κισνόβι.

Ό αδελφός.

Αλεξανδρος Υψηλάντης.

ΙΙρός τον Εύγενέστατον κυριον 'Εμμ. Εάνθον. Εις Ισμαηλ.-Ο

Άριθ 65.

'Λλελοέ Εάνθε Χαίρε ! Είς Ίσμαηλ.

Σολινα ά. Νοεμβρίου 1820.

Αέν έπρόρθασα τον Δικαίον έδώ, επειδή προ τριών ίμερων,

πρωμιαίου ανέμου πνεύσαντος, επλευσε- κάγώ κεχηνώς στέ

κω διά ν' αξιωθώ της αύτης τύχης.

Άπό τινα πολυκαιρινά γράμματα και άλλας τινάς νεωτέρας εί

δησεις, τά όποΐα ό κύριος Σάββας σας εστειλε, δέν ημπόρεσα

νά καταλάβω τί ουσιώδες κα! βάσιμον δέν ήξευρ6> πώς οι άν-

θρωποι ίκθαμβο'υνται τόσο/ τον νίυν άπό άσθενεστάτους ψό-

«ους, κα! μάλιστα πολεμικοί ίντεί και προ πάντων ύποσχό-

μίνοι ένο'ρχω; νά ϊκτελέσωτ: μεγάλα πράγματα· κατ' άλλο
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δέ, τά τοιαύτα (ώς γνωρίζεις κάλλιστα) δέν πρεπει νά τά γνω

στοποιώ καί βεβαιοΐ αυτός μόνος, επειδη έν τω αυτω τόπω κα!

διά τό/ ίδιον σκοπόν έχει και άλλους συνομόφρονας και ομοί

ους του συναδελφους- άν εκείνοι καταλάβουν, οτι δ Σάββας γρά

φει τοιαυτα κατ' ίδίαν είς -τον Καλον, ή δ Καλές γράψει προς

αυτούς διά νά βεβαιωθί; κα! άκούση το εναντίον, τι δύναται νά

· συνέβη τότε, αδελφέ ; Τούς άμαθεί'ς ανθρώπους πρέπει νά τούς

προφυλάττη τινάς άπό. τοιαΰτα προσκρούσματα, τά όποΐα προ

ξενουν σχίσματα, και οπόταν συνέβουν είναι δύσκολον να τά

ήσυχάση τινάς, κα! κάθε ορθός σκοπος ανατρέπεται τότε,· εις

ολων των ανθρωπίνων ταγμάτων τάς κεφαλάς δέν ισχύει τόσον

ή φιλοτιμία και δ εγωισμός, οσον εις εκείνα των πολιμικών. Προ

λαβε λοιπόν τά τοιαυτα, γράφοντας προς τον ρηθέ^τα Σάββαν

διά νά μην έκπηδα ύπέρ τά έσκαμμένα. Έρ'ρωσο φίλτατε.

"Ολος σος.

Χρ. Περόαιβός

Αριθ. 66. Στοιχ. Λ. Β.

Ευγενέστατε Κύριε.

Τη 1. Νοεμβρίου. 1820.

Τό από Γαλάτζι της 12. παρελθόντος μηνος γράμμα της

έ'λαβον τούς τρεις φίλους τούς ενεθάρρυνα οσον τό δυνατόν.

Πρέπει δμως νά σταλλοΰν, προς ους ώμιλήσαμεν γράμματα,

διά νά ημπορέσω νά κάμω κα! καμμίαν συνδρομήν. Ό Α.

Α. γράφει σημερον προς τον Α. Ρ. περί τινων πραγμάτων,

κα! μάλιστα περί της οσον ουπω άφίξεως των κυρίων. Α.

ΒασιΜίον και Ί<ύα?νίδον' . προς τον δεύτερον νά γράψητε

νά ελθη άμέσως έκεί, διά νά μή προξενηση είς τά έντ«ΰθα

μέρη ταραχην ό ερχομός του.

'Ο. Α. Α. γράφει και περι Χρισταρη καί ζητεί γνώμην·

τον γνωρίζεις, και διά πολλάς αιτίας πρέπει νά γένη επίτρο

πος, τας άπο Ιταλίας κα! έδικάς γνώμας τάς έχει προς

φαβόρε του, μένει ή γνώμη του Α. Ρ. κα! ή έδικη σου.

'Γγείαινε. Ό σος. Α. Ααερτίου. (Αεβέντης.)
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Αριθ. 67.

Περιποθητέ μοι Κύριε £άνδε.

Γαλάτζι τη 4 Νοεμβρίου 1820.

Τη ώρα ταύτη ελαβον τά εσώκλειστα μέ έ—ίτηδες άνίρωπον

τοϋ Μπίμπαση Σάββα από Βουκουρέστι, τά όποια ηνοιξα και ά-

νέγνων το γράμμα τη;, επειδή ώς άγνοών, οτι ευρίσκομαι εν

ταύθα, μοΐ έλεγε μέ τρόπον /ά πληροφορηθώ έξ αυτών οθεν το

έσρράγισα μέ ιδίαν μου σφραγίδα. Περιμένω άποκριτικά διά

νά τά προφθάσω, ώς λέγει. Περί της προδοσίας καΐ χαρισμά-

των τοϋ Σουλτάνου, μοΐ λε'γει 6 Μπίμπασης, ότι ένταμώδη

σχεδόν πέντε φοραϊς μέ τον φίλον εκείνον, οςτις του έδωσε τάς

ειδήσεις ταύτας, και ώς διηγείται είναι αμφιβολία, άν ηναι τω δν-

τι δια τοιαύτην υπόδεσιν ακολούθως ομως περιμένει νά μάθη διά

τής πόστας βεβαιοτέρας ειδήσεις περί τούτου, και θέλει γράψει

Ό σος Αδελφές εΐλεικρινης.

■■ ■ Δ. θέμελης.

Άριδ. 68. .'.-.·

Περισπούδαστε μοι Κύριε.

Γαλάτζι τη 5 Νοεμβρίου 1820.

Το άπο 3 τρέχοντος φιλικόν μας αΰτης χδές περί την τρίτην

ωραν της νυ/.τος ελαβον, και έγνων οσα επιτακτικώς μοΐ έσημείοι·

έπειδή δέ εγώ άμα του ένταϋδα ερχομού μου είχα ξεκινήσει άνδρω-

πον εϋδΰς επίτηδες μέ πόστα» μέ τά δοδέντα μοι γράμματα, έδιά-

σδην άμα μετά την παραλαβήν τοϋ γράμματος της νά ξεκινήσω

πάλιν τον Νικόλαον Μουζάκην διά νά τον έπιστρέψη οπίσω,

καδώς και τον ερδασε, καΐ μόλις επέστρεψε περί τάς δύω ώρας

της ημέρας σήμερον. 'Όδεν ίδοΰ κατά την βρδινίαν της, τη περικλείω

το γράμμα Βουκουρεστίου. Πεοϊ δέ τοϋ Σταρε'του, του οποίου

λέγει είς το ίδιον αϋτης γράμμα, οτι μοί έρχεται μέσον 'Ρενίου,

εισέτι δέν έράνη, ερχομένου δέ θέλω άκολουθείσει, ώ; διαλαμ

βάνει. Κατά το παρόν δέν έχω άλλοτι νά τη ειπώ, ειμή άσπαζά-

μενός την μένω. Δ. Θέμελης.—Ο
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Άριθ. 69.

Περισπουδαστε μοι Κύριε.

Γαλάτζ: τή 6 Νοεμβρίου 1820.

"Αν καλά καί διά ζώσης φωνής τί είχα ομιλησει περί της

ύποθέσεως τοΰ Ίατροΰ Έπαμινώνδα. πλήν καί ηίη δέν λείπω

νά τρ ειπώ περί αύτοΰ τούτου, ότι ως πάνι> αναγκαίος διάνα ά-

πέλθϊ] εις Άρταν, ά τω άποσταλώσιν οσον τάχος τά αναγκαία

γράμματα, διότι έπέρχεται όχειμών και τον προκαταλαυ βάνει

ίνταΰθα. Γνωστή τη είναι ή άκαλλιεργισία των έκεί τοπων και

τό νά κοιμών ται οί μισοι, κα! οί λοιποι νά είναι άγρυπνοι καί

τοΰτο μοϊ φαίνεται, δέν είναι καλόν, οθεν αναγκαίος δ έκει πη

γεμός του και πρέπει νά φροντίση τον μισευμόν του· Επειδή δε

δ φίλος εχ?ι μεγάλην ανάγκην από μετρητά, ως προεδήλωσε καί

δ Κυριος Χ. Περ^αιβός, άς έπιμεληθί] νά τω έμβασθώσι/ έως

150()ητοι χίλια πεντακόσια γρόσια διά νά οίκονομίση τά τε χρέη

του καί έ'ξοδά του· νά ζη δ αδελφός, άς μήν άμελήση- διότι, ώς

είπον, ειναι άναγκαΐος νά άπέλθτ; έκεΐ.

Δέν αμφιβάλλω/ότι τά γράμματα όπου χθές τη ίστειλα νά

άποσταλλώσι, και νά εύχαριστήθη μεγάλες διά το κατόρθωμα

το3 φίλου· είμ'ι δέ άσπαζόμενός την.

Δ. θίμελης.

Ο

Αριθ. 70.

Περιπόθηιέ μοι Εάνθε. Είς Ισμαήλ.

Τί) 12. Νοεμβρίου. 1820. Έκ Κωνσταντινουπόλεως.

Δόξα τω 6εω ! άφ' ου εις τήν δαλασσοπορίαν μας έδοκι-

μάσαμεν κα! τρικκυμίας και δεκακυμίας, έφθάσαμεν ένταυδα δ-

γειώς κατά τήν τετάρτην τοΰ τρέχοντος· δέν λε/πω αμέσως νά

σοι γράψω, φίλε μου, ήξεύρων πόσην έπιθυμίαν και άνυπομο-

νησίαν εχεις είς το νά μάδης το κατευώδιόν μου, καί περι

πλέων νά σοί δηλοποιήσω, οτι κατά το παρον καταγίνομαι

μετά των λοιπών φίλων μας νά βάλωμεν εις τάξιν τό έπμό-

ριόν μας· και επειτα νά κινήσω εις τά ιδια. Οί ενταΰδα φί

λοι εύν.άριστοι κα! πρόθυμοι. Χαίρε λοιπόν διά τουτο, καί εί
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δοποίησον αυτήν την άγαθήν άγγελίαν είς τους καλούς φίλους

μας διά νά χαροΰν, προσφέρων τούς εκ ψυχης ασπασμους μου

είς απαντας. Ό Περ'ρ'αιβος εισέτι, δέν έοάνη, τό αίτιον άγνωώ.

Γράψε μου διά του Καρίμου (Π. Σέκερη). Σήμερον γράοω προς

τόύς φίλους Ίωαννίδην (Άναγνωστόπουλον) καίΜαρτάκην (Τζα-

γ,ά.Ιοο) νά ελθουν και αυτοί εις τά 2. (Πελοπόννησον) από

τούς είς τά 62. (Κωνσταντινουπολη) έλπίίονται μεγάλα πράγ

ματα προς έκτέλεσιν τοΰ Ίεροΰ ημών σκοποΰ. Ύγείαινε, οίλ-

τατε, και ένθυμου πάντοτε το είλικρινές σου άρμόδιον. Γρά-

ψον προς τον Ελευθεριάδη/ (Κομιζόπουλον) κα! Εενοφώντα

(Πατζιμάδην) τά πάντα, καί ζήτησον την συγνώμην διά τί

δέν εύκαιρησα νά τούς γράψω. Νέον τι άξιον ακοής δέν έχομεν

κατά το παρόν διά νά σας γράψω μεν, διά τοΰτο σιωπώντες

τά μή βασίμως άίόμενα, μένομεν αιωνίως τη εύγενεία σας

είλικρινής οίλος σας. Α. Μ.

(Γρηγόριος Δικαιος Φλέσας.)

ϊά τοΰ παλαιοτέρου ητον ψευδή διά τον Άρμόδιον.Ο

'Αριθ. 71.

Περιπο'θητέ μοι Κύριε Εάνθε. Είς Κισνο'βιον.

Γαλάτζι τη 15. Νοεμβρίου. 1820.

Το από 6. τρέχοντος άγαπητόν της έλαβον, τήν ύγέίαν της

εχάρην, υλην εκτάσεως κατά το παρίν δέν έχω· τόσον μόνον

σας λέγω, οτι εγώ μισεύω τ/} τετάοτη, ή" τό πολύ τη πε'μ.ττ!;.

Προς τούτοις τί) είδοποιώ, οτι έδόθησαν τω γνωστώ τά γρόσ.α

πεντακόσια κατά τήν δρδινίαν της· μέ το ύστερο όν μου όποΰ

θέλω σας γράύω, σας στέλλω τόν λογαριασμον, όπου θέλει

λάβει παρά του κυρίου Γρυπάρη, κατά τήν όμιλίαν μας. Τον

άπο Βουκουρέστι έλθόντα άμέσως έξαπέστειλα <ίς Ισμαήλ

μέ τον πλέον άτοαλέστερον τρόπον. 'Ρακομανδάροντας τήν

εύγενείαν του είς τον Καλαματιανον, μέ τον όποιον εγραφον

και της ευγενείας σας. Μένω.

Δ. θέμελης.



(112)

Άριθ. 72.

Κύριε. Εις Κισνόβιον.

Τϊ 29. Νοεμβρίου. 1820. 'Ρένί.

Εύκολωτέραν καί άμεσον έξιλέωσιν ήμπόρεί τινάς νά έπι-

τύχη δια της αληθείας, παρά μέ α'λόγους προοάσεις· διό ά-

ποκρινόμενος είς τήν άγαπητήν σας των 24. του λήγοντος

δέν σας αντιλέγω είς την άμέλειάν μου· ταύτην ομως αοί

έχαρισεν ή έν Κωνσταντινουπολη διατριβή μου, μην εχων ποΰ

κα; είς «υί*ν νά συχνογράρω· μ' ολον οτι είναι μικρον δι

καιολόγησα ώς προς το χρέος μου, οπερ υπόσχομαι νά εξα

κολουθώ παρεμπρός- μί χαροποιείτε μέ τά πολλά εχετε νά μέ

είπξτε, τά όποΐα στοχάζομαι ωφέλιμα- λυποΰμαι ομως μην

ήξεύρων πότε δόνατάι νά γένη ή προσωπική μας έντάμωσις·

διό χαροποιήσατε με τελείως, δηλ. άν μετά τήν εκείθεν

έπιστρορήν σας άπερνατε έδώθεν. Το έγκεκλισμένον διά Γοί-

λάτζι θέλει σταλθεί ασφαλώς μέ πρώτον έπιτύχημα και ά-

μεριμνειτε' γράοετε ο,τι αγαπάτε προστάζοντές με, καί θέ

λετε μένει δουλευμένοι- καί εγώ λαμβάνοντας ανάγκην καμ-

μίαν δέν θέλω λείψει νά σας γράψω. Τον κύρίον Μαρϊνον κά

μετε τον όρθόδοξον, και θέλει γενεί προς σωτηρία* του.

Δημήτριος Μοΰσος.

Άριθ. 73.

Κύριε.

·ή 30 Νοεμβρίου 1820. Μοσχα.

Τάς δύω επιστο'λάς σας 2 1 Σεπτεμβρίου κ#ί 5 τοΰ παρον

τος έλάβαμεν, κα! έχάρημεν τήν ύγείαν σας και το ευώδιό»

σας. 'Εχάρημεν διά τόν Λεζ. (Λεβέντην) καί Κατάλληλον

(Δομνάνδον) 3τι τους ηυρατε καθώς επιθυμούσατε, άπό τους

όποίους καιρον Ιχομεν όποΰ δέν έλάΰαμεν κάνένα τους γράμ

μα, ωσαύτως και άπό τόν Κάριμον (Π. Σέκερην) σχεδόν άπό

τόν Ίούλιον, μ' ολον οτι τούς έγράψαμεν' πολλάκις. Κατά τό

γράφον σας εγώ εμεΐνα έως ου νά μέ γράψετε, και ζητώ νά

μάθω πότε πρέπει νά μισευσω διά νά ήξεύρω, ότι άν δέν έ
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γρβίρκτκ νά μείνω, τώρα έπρεπε νά είμαι μισευμένος. Έγώ

ί*κρινα ευλογον νά γραψω κα:. εις τον Καλον περί του μι.σευ-

μοΰ μου τ: να ακολουθήσω· κα! με τοΰτο να ©είςω τρό

πον τινα και τό σέοας, όποΰ φέροαεν προ* ·, .«ύτΐν^ ;.καθώς και

τω οηι ειναι. Ό Κανοιώτης μοί έστειλε την τυπογραφία'/

καί έγώ έπρομήθευ.'/α ολα τα χρειαζόμενα,, υ.λ\ τά έσιειλα

τω Ήλιάοΐ) (Άθ. Σέκερη)· επειδή ομως 5 Π-ρίγγιψ μοι ε

γραψε νά τήν στείλω τώ Γ. Δ. (Σταματώ Κουμπαρά) εγρα

ψα τω Άθ. Σέκερη νά τήν έγχειρίσ/)' και άς γράψη ό Πρίγ-

κιψ δια ποΰ νά σταλθη' τόσον το κόστος καί ·τ« άλλα αγο

ρασθέντα έπλήρωσα έγώ, άτινα συμποσουνται · εί< ρ. 570. Ό

Μάνθος ·Ριζάρης και ό Σταυρόπουλσς έμίσευσαν προ πολλου

είς Νίζναν, τούς έβά-ταξαν κ?.! έδοκίμασαν άρκετά- -δυσκο

λίας· δ πρώτος μόλις ϊγλύτωσε καί έμίσ.ευσεν διά Κισνόοι

καί Βουκουίεστι· τον δεύτερον έοάσταΕαν εκλέγοντας , τον £άτ-

μανον διά τρεις χρόνους. Ό Μανθος έφιλιώθη· εκεί με αρ

κετούς, και ειλπιζεν είς Κισνόβι νά ανταμωση τον Πρίγκιπα

νά διηγηθ/) τάς ταλαιπωρίας του, και-, νά τ^ν δώση τούς λο

γαριασμούς, κα! ελπίζω νά τον έπέτυχεν;

Έχάρημεν τήν ένιάμωσιν τοΰ Αρμοδίου μετά του καλου,

καί ο τι έτελείωσαν τούς λογαριασμους των. Γραίήν εί'χαμεν

άπο Γ. Γάτζον, γράιει πολλά διαφορετικά άπο πρώτα. 11ε-

ριπλέον λέγει, οτι ο Περραιβός έπνιγε καί έσύναςεν εις Γα-

λάτζι, όπου τώ έμετρησαν γρο. 15 χ,'λ- δέν ήξεύρομεν, άν

είχεν τοιαυτην δ:αταγήν σας. Ό Εενίδης σας άσπάζεται.

Σας προσκυνοΰμεν καί μένομεν. ,.; , ·.,;···'

Άντ. ΡίομιζόποιΛίς.

Άριθ. 74. ... :·,· ..·'....

Σεβαστοί Κυριοι Θ. κα'ι Συντρο©ία (2άνθε.),,.

Τί 14 Δεκεμβρίου 1820. Μόσχα.

Την έπιστολήν σας έλάβαμεν, οπως 6ποσχ;0ητί μέννάγρά-

ψητε έκτεταμένως μέ τόν άκόλουθον ταχυδρόμον, δέν το ήκο-

λουθήσατε. Έχομεν μεγάλην την εύχαρίστησιν, ότι δ Οίνο

8
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πλβυτών ( ό Ήγεμών της Μολδαυίας Μιχαήλ Σοΰτζος ) εγιι

«ν εδικός μας. Ό Ελευθεριάδης ( Κομιζόπουλος ) περιμένει την

προσταγήν τοΰ Καλοϋ ( Άλ. Ύψηλάντου ) διά νά μισευση" αυ

τός ήθελεν ητον αυτού, αν ή άπο Βουκουρέστι γραφή σας δεν τό;

εμπόδιζε.

Σας περικλείομεν άντίγραφον του γρα'μματος άπο Κωνσταν

τινούπολη του Μ. ( Γρηγορίου Δικαίου Φλε'σα ) οί έκεΐ επίτρο

ποι Κουμπάρης, Μαϋρος και Μπάρμπας γράφουσι προς τους

ιδώ περί πα'ντων έκτεταμε'νως καΐ φανερά, ζητοΰντες υποδή

ματα ( χρήματα ) παρά των εδώ προς συμπλήρωσιν των 400.

φατούρων ( χιλιάδων ), τάς δποίας έζήτησεν δ Κάλος άπο τους

ιν Κωνσταντινουπόλει. Δέν έπρεπε τά πράγματα νά άκολουθώ-

σιν ούτως" μ' δλον τοΰτο αυτη ή γραφή των δέν 0ελει κάμει άλ

λο, ειμή νά γενή πρόξενος μικροϋ τινός ενθουσιασμού. Οί εδώ δέν

απεφάσισαν έτι, τί, πλήν, ως φαίνεται, θέλουν νά στείλουν επί τού

του άνθρωπον προς τον Καλόν μέ τό άντίγραφον της παρά της

Κωνσταντινουπόλεως γραφής των επιτρόπων, πυνθανόμενοι περί

τοΰ ποιητε'ου' τό ο,'τι εδώ άποφασιοθη νά ένεργηθη θε'λομεν σας

κάμει γνωστόν. Πάλιν σας λέγομεν, 2τι δέν επρεπεν οί επίτροπο

των 62 ( Κωνσταντινουπόλεως ) νά γράψουν τόσον φανερά περι

πάντων, και πώς δέν υποπτευθησαν. Ό Αρμόδιος γράφει « ότι

» από την Κωνσταντινούπολη έστειλε μίαν Καμηλαν ( Καράβι )

» εις Τεργέστιον διά νά φέρη τό>* Καλόν εις Πελοπόννησον, και

λ 3τι ό Πενθερός ( Άλή Πάσας ) εισέτι δέν εξέπνευσε και ε'λπί-

» ζονται και άπ' αυτόν καλά πράγματα" διότι, ώς έβεβαιώθη

» άπο- ενα Αρχιερέα, είναι ολος είς την ΰπόθεσιν. Δέν πρε'πει νά

» άμελκ;5ώσι τά οσα γράφουσιν οί Επίτροποι πρός τους έδώ και

» ό Άρμόοιος πρός τόν Εϋθυμήδην ( Κομιζόπουλον. ) » πλήν

δυσκατόρθωτ'α και νά συναθροισθώσι έδώ πολλά χρήματα" δ

Καλός άφευκτ«ς πρέπει νά γράψη εις τοΰς έδώ, και άν στοχα-

σθητε καΐ οί Κύριοι (ή Αρχή) εν γράμμα πρός τοΰς επιτρόπους

και άλλο κοινώς είς όλους μέ μεγίστην παρακίνησιν" καιρός νά

άρχίση ή θεώρησις τοΰ μπιλάντζου ( Επαναστάσεως ) καθ ολα

τά φαινίμινα. Οϊ άποτυχοΰντες ( Σέρβοι ) άρχισαν νά λογοφέ
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ρωνται μετά τοΰ άπαθοΰς (Σουλτάνου), καί με μεσιτείαν τοΰ

Πρέσθεως της 'Ρωσσίας δ Σουλτάνος ηθέλησε νά τον συμβιβά-

ση· έστειλε προς αύτούς έξεπίτηδες νά μάθη τήν διαφοράν

τούς ηυρεν ασυμβιβαστους, δέν άμφιβάλομεν οτι οί Κύριοι καί δ

Καλος νά γράψουν παντοΰ νά φροντίσουν την σύναξιν βερεσε-

οίων ( Χρηματικός υποσχέσεις ) κα! δ Οίνοπλουτών ( Ό Ήγε-

μών Μ. Σοΰτζος) πρέπει νά δείξη τήν προθυμίαν του.

Σας άσπάζομεθα.

Ό Ε. ( Πατζιμάδης).

Ε. ( Κομιζόπουλος).

'Αριθ. 75.

Κυριε Εάνθε.

19 Δεκεμβρίου 1820. Μόσχα.

Είς τάς 14. σας έγράψαμεν έλάβαμεν τήν τιμίαν σας άπί

27 τοΰ απελθόντος, έχάρημεν λίαν τήν περιπόθητόν μας ύγεί-

αν σας. Ό Α. Μ. ( Γρηγ. Δικαίος Φλέσας ) μας γράφει αύτοΰ

νά οροντίσωμεν νά συνάξωμεν μετρητά καί νά τά έμβάσωμεν

δια τάς προβλέψεις, περί των οποίων έγράψαμεν τοΰ Καλοΰ

( Άλ. Ύψηλάντου ) καί σήμερον πάλιν τω γράφομεν στέλλοντές

τω μίαν άντιγραοήν επιστολης τοΰ αδελοοΰΓ. ά. (Κουμπάρη) τοΰ

Σπύρου Μαυρου καί Ιωάννου Μπάρμπα· καί φαίνεται, Ετι αυ

τοί έδιωρίσθησαν έρετοκριταί είς τήν ύπόθεσιν τοΰ φίλου ( Έοο-

ροι δηλ:) και γράφουν προς τον Άναστάσιον (Πατζιμάδην) τά

οσα τω έγραφεν δ Α. Μ. (δ Δικαιος). Δήν εκτείνομαι περισ-

σότερον, καί τά βεβαιώνεσθε άπό τον Καλον. Τά των απο

τυχόντων (Σέρβων) ελπίζω νά τά έμάθετε- περι τοΰ μισευ-

μοΰ μου άναμένομεν νά ίδώμεν τί θέλει μας γράψετε. "Αοευκια

μελετώ προς τάς αρχάς της μεγάλης τεσσαρακοστης νά μισεύσω

καί άμποτε νά ίας απολαύσω, άπο τ4ν Α. Λύσιππον ( Αεβέντην)

κανένα γραμμα του δέν είχαμεν. Ίδοΰ το γράμμα των έν Κων-

σταντινουπόλει προς τον Πατζιμάδην. Έν τοσούτω σας αδελ-

•ικοασπαζόμεθα. * Α.Έ. (Κομιζόπουλος.)

Α. 5. (Πατζίμάδης.)

8·
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ΆρΛ. 76.

Περιπόβητε Κύριε Έμμ. Εά»δε. Είς Κισνόδι.

Τϊί 24 Δεκεμβρίου 1820. Ισμαήλ.

Μέ^δύω πόστας δεν σας έγραψα ουτε εγώ ούτε ή βαμιλία σας,

νομίζοντες κατά το γράφείν σας, ότι θέλετε είσθε εις τον δρόμον'

ηδη 3έ πληροφορηδέντες, οτι κάμνετε αύτοΰ ακόμη μερικόν και

ρόν, δέν λείπομεν προ πάντων νά έρωτήσωμεν τά της υγείας

σας. "Εχω προ όφδλμών μου τρειο τιμίαςσας των 15. 18. διά

της πόστας και 19. όποϋ σήμερον ελαβον μέ τον έρχομόν το3

Κύρ. Μηχαλάκη σας. Έγνων τά εν αύταις σας" έπλήρωσα

προς τον Κυρ. Ίωάννην Αποστολάκη τά της διαταγής σας, και

εις όρδηνίαν Γεωργίου Παπαδοπούλου γρό. 2000. δύω χιλ.

ομοίως έπληρωσα τω ούτω Ιωάννη Αποστολάκη καΐ άλλαις

5000. πέντε χιλ γρόσια, και Ιλαβον τό όρδινον, όποϋ , προς τον

Κύρ. Γεώργιον έδώσατε' δμοίως ελαβον άπό αυτόν καΐ τήν πε-

ρικλεισμένην άπόδειζιν διά νά άγροικηδήτε αύτοΰ μετά του Γ.

Παπαδοπούλου. Ό εν Μόσχα Κύριος Ν. Πατζιμάδης μοί έ

στειλε τό έσώκλειστον' τό ελαβον τήν τετάρτην πρωϊ' δέν ηλδεν

ή πόστα τήν τρίτην ως σύνηδες εξ αιτίας τοΰ χειμώνος, και ού

τως ίμεινε τρεις ημέρας έδώ. Τον Κυρ Άδαμήδην έγραψα και

έκ δευτέρου διά τήν υπόδεσιν. Ήτον έδώ ό εν 'Ρένι άνδρωπός μου

Σγουρός και χδές ίμίιευσε και τον παρήγγειλα, άμα φθάση νά

ζήτηση απέ τήν πόσπχν τά γράμματα, όπου σημειοϊτε, οτι έδώ-

σατε προς αυτόν, χοά ν£ ρρονχίσ^ τήν ασφαλή στάλσιν αύτών

είς Γαλάτζι.

Σας ασπάζομαι. . Μ. Φωκιανός.Ο

Άριδ. 77.

Φιλτατέ;·χ: Κύριε £χν6ε ε?ς Κισνόβι.

Τ$ 27. Δεκεμβρίου 1820. 'Ρένι.

Άπαντω τήν τιμίαν σας 15. τρέχοντος και έχάρην διά τό

«Γσιον τη; υγείας σας. Τό μα^τυρικόν του πασαπερτίουμου

βέλω τό στείλει μέ τήν άκόλουδον πόσταν έπειδή διά τήν ςορ-

τήν δίν δύνομαι σήμερον* τ5ς λέγω όμως, ότι χανέν άλλο
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«ρϊγμα 8ίν έμποδίζει καΐ τον σήμερον μισίυμόνμου έδώθίν,

δπου προσταχθω, παρά ή διάλυσις του έργαστηρίου, 3 έγομεν

συντροφικώς μέ τον Κυριον 'Ρουμπίνην καί κατ' αύτάς τον προ

σμένω διά νά δώσωμεν τέλος και τότε μένω κατά πάντα έλευ-

θερος. Νέον ούδέν, είμ,ή έπευχόμενός σας το έλευσόμενον νέον

ίτος αίτιον, δγιεινόν κα! τελεσφορικόν του πόθου μας. Μένο».

Δημήτριος Μ·0σος.Ο

Άριθ. 78.

Κύριε £άνθί. Κισνόθι.

Ισμαήλ τί 28. Δε/.εμ6ρίου. 1820

Και εις τάς 25. σας Ιγραφον οσα ή ώρα έκαλοΰσε, ίμοίως

καί προλκβόντως εις τάς 21. ίδίου νά σ2ς δωθη μέσον το5

Κυρίου Γ. Παπαδοπουλου, οπου είς αυτό μου σας έπερίκλειον

και 4· γράμματα φίλων διά νά τά εγχειρίζετε, οθεν άκαρτερει,

τά όποία ελπίζω, ότι έλάβατε. Ή αποστολή των γραμμάτων

ίως τώρα δέν έ"γε<νε· καθότι είς δύω ή τρεις όπου Ιγεινεν ιί

έκλογή πρόθυμοι μέν πλήν δυσκολία καί άργητα ?ως ου νά

λάοΌυν τά πασαπόρτια των· διο σήμερον θέλει άποοασισθή ενας

άπο ήμας ό Δ. Ίίανόβιτζ, ή εγώ διά νά ΰπάγη ιΐς 'Ρίννι, όπου

κατ' εκλογήν του κυρίου Παπαγιαννοπουλου νά διορισθϊι ενας

άπο Γαλάτζι καί νά μισεύση μέ τά σταλέντα σας. Δέν εκτείνο

μαι περισσότερον, επειδή ό ψηθείς Κυρυς 'ίβανο'5ιΓζ σδ!ς άνα-

φέρει περί τουτων. "Εσωθεν σας περικλείω εν ίσον γραφής πό

λεως, οπερ διά του ταχυδρομίου Ιλαβεν ό Ι)ελισά^ιος· άν είς

τά απελθόντα γράμματα, αγαπητέ, Ιλαβον εύχαρίστηυιν είς το

νά διαβάψω, είς το3το δέ ελαβον μεγάλον κκκοφανισμόν κα^

δυσαρέσκειαν δχι δι' άλλο, είμή διά ποίαν αίτίαν τά τοιαΰτα νά

?5ναι γνωστά καί νά κοινολογουνται; μ' δλον τοΰτο δ θεός

μεθ' ήμών. Σήμερον μισευει ό Κύριος Λ. Ί?ανόβιτζ διά 'Ρένι,

και άκολούθως αυτού".

Σας προσκυνώ.

Γεώγιος Παπαδόπουλος Κορφινός.
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Αριθ. 79.

Φιλογενέστατε Κυρ:: Έμμ. Εανθε. Είς Κισνόβι.

Τη 28. Δεκεμβρίου. 1820. Ισμαήλ.

Τά διάρορα γράμματα σας σταλέντα μοι μέ τον Μηχαλά-

κην σύγγαμβρόν σας άσφαλώς έλαβον, καθώς κα! εκείνα τά

μέ πόσταν έστείλατε. Τον δέ πληκον όποΰ μέ διορίζετε νά

διευθύνω μέ άνθρωπον ίδιαίτερον, αυτόν μέ τό νά ακολουθη

η γνωστη σας δυσκολία των πασαπορτίων δέν ειναι τροπος κατά

το παρον άπ'έδώ νά τον ξεκινησω, άλλά ταύτη τη στιγμη

αποοασίζω νά κινησω διά το 'Ρένι, ενθα μέσον Γαλατζίου θέλει

προσπαθήσω νά τον διευθύνω μέ άξιόπιστον και καλον άνθρω

πον, οθεν άμεριμνείτε. Άπο έκεί ημπορώ εύκολώτερον νά πλη-

ρορορηθώ καί διά τά γράμματα του Μορροπούλου' άπο τό

'Ρένι Γσως και άκολουθήσω τον δρόμον μου διά τά αύτώθ:, μέ

σκοπον διά νά μάθω και εγώ το τί πρέπει νά κάμω, εάν όμως

έως το σάββατον δέν έ'λθω αύτοΰ, παρακαλώ νά έχω άπόκρισί»

σας έδώ. Μένω δέ.

Δημ. Καλαματιανός,

—-—Ο

Άριιθ. 80.

Περιπόθητε Κύριε Έμμ. Εάνθε.

Τη 28. Δεκεμβρίου 1820. Ίσμαήλ.

Την άπο τάς 25. τούτου σταλείσάν μοι τιμίαν σας σήμερον

ελαβον κα! έχάρην, εγνω τά έν αύτη σας- μέ τήν άπελθου-

σαν πόσταν σας εγραψα καί υπό σηγουριτάν σας εστειλον εν·

γράμμα του έν Μόσχα κυρίου Ν. Πατζιμάδη, κα! τήν άπό-

δειξιν διά τά γρ. 5000. έπλήρωσα τω Ιωάννη Άπος-ολάκη·

σας ειδοποιουσα καί διά τά γρ. 2000. όποΰ τω ίδίω Ίω.

Αποστολάκη κατά τήν διαταγήν σας έπλήρωσα. Είπέ μοι πότι

ερχεσθε άποφασιστικώς. Σας ασπάζομαι.

Μ. Φωκιανός.
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Άριβ. 81.

Φίλτατέ μο: Κύριε Έμμ. Εάνθε.

Τη 31. Δεκεμβρίου 1820. 'Ρένι.

Ιδού κατά τήυ προ αυτής δπόσχεσίν μου στέλλω σήμερον

είς παραλαβήν τοϋ Κυρίου Μαρίνου το μαρτυρικον τής πολί-

τζίας διά το ευγαλμα πασαπορτίου μου, είς τον όποιον λέγω

νά συνομιλησητε, και οταν άποφασισθη νά σταλθώ, τότε. δί

δεται τό μαρτυρικον και εύγάζετε το πασαπόρτι μσυ. Νέου ουδέν.

Δ. Μοϋσος.

Άριθ. 82.

Ευγενέστατε κύριε Έμμ. Εάνθε. Κισνόβι.

Τη ά. Ίαννουαρίου 1820. Ισμαήλ.

Σήμερον επέστρεψα από 'Ρένι, ένθα επήγα δια νά ευρω

άρμόδιον εύκαιρίαν νά στείλλω τον γνωστόν σας πλήκον είς τό

διωρισμένον μέρος' πληροφορηθείς δέ παρά τών έκεϊ φίλων

Εωδύλου και Παππαγίανοπουλου, βτι Υ)τον έτοιμος νά μισεύ-

ση διά εκεί κάποιος Λιόπουλος άπό Γαλάτζι, άμέσως ί-

στειλα νά τον δώσουν την είδησιν δ;ά νά Ιλθη εις τήυ έκεΐ

καραντίνα πρός άντα'μωσίν μου, ομοίως καΐ τόν Καπ. Β. Κα-

ραβιάν, όστις και ^λθε μέ τόν Άδαμίδην και Π. Παπαγίαν-

νόπουλον, μέ τούς οποίους καΐ αρκετά ώμίλησα" μίί εΤπον, οτι

δ είρημένος Αιόπουλος ^τον νά μισεύση μέ τον Άσιμακόπου-

λον, ήτοίμασα λοιπόν ενα ξεχωριστόν πλήκον διά τόν Κυριον

Κουμπάρην διά νά σταλθ»ί μέ τον ίδιον, τό δέ άλλο άναγκαιό-

τερον Ιδωσα τω Καπ. Β. Καράβια διά νά τό στείλλη, ώς μέ

όπεσχέθη, επίτηδες μέ τόν άδελφόν του πηγαίνοντας είς Γαλά

τζι* άπό δλους αυτούς άκουσα μέ δυσαρέσκειάν,μου πολλά ενάν

τια περί Άσιμακοπουλου, και οτι συμμέθε^ε πολλούς είς τό

μέρος του, έκτων όποίων είναι και δ Αργυρόπουλος δ Πρόξε

νος, Ιατρός Έπαμινώνδας και άλλοι πολλοί, διά τάς κατα

χρήσεις του έποίου έψυχράνθησαν αρκετά οί έν Γαλατζίω φί

λοι· έγώ δέ διά νά τούς καθησυχάσω έφερα παράδειγμα την

έδικήν σας ίστορίαν, διηγουμενος οσα εις την άρχήν τής είς
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Πετρούπολιν διατριβές σας έδοκιμάσατε καί άλλα διάοορα, μ4

τά όποία καί τους κατεπράΰνα, ώστε έν εν! λίγω ήμπορω νΛ

είπώ, ότι ο εκεί πηγεμός μου, κα! η άντάμωσις μέ αυτούς καθ'

ολα έχρη-ίμευσε. Προς τοίς άλλοις'δέ τους έ'οειξα και το γραμ

μα τσΰ Καλο·} /Ύύηλάντου) προς έμέ περι των οσων ανά

γεται διά;τοί>ς ε!ς την βασ;λικήν δούλευσιν εύρισκομένους κα!

λοικάν τ.κ ό,τοία τούς έμύύ'/ωσεν ουκ δλίγον, βεβαιωθέντες οτι

τά πράγματα δίν ειναι καθώς έολυάριζεν δ Άσιμακίποΐ'λος,

αλλά διαφορετικά, ώς όρθαλμορανώς τά είδαν, καί ώς θέλει

πληροφορησουν κ.αί ησυχάσουν τους λοι-ους εκεί ευρισκομένους.

Τό γραμμα, 5-σϋ αυτοί ερερον μαζή τους, ειπα νά σας σταλθί)

ια του κυοιου ΛυουΛου με εσταφεταν, οισοντας σας και καποιαν

πληρορορίαν των διατρενόντων, προς τον {ποίον θελετε έπα-

κουαβεί ε'ς το έξι;ς,. τυ'/ουσης περιστάσεως, τάς δια Γαλάτζι

ύτοθέσεις· οι α-ο Γαλάτζι μοι είπαν, ότι ειναι πάντοτε ετοι

μο: νά κάμουν εκείνο, δ ηθελε τούς διορίσητε άπο αύτοΰ. ι

01 ακατάστατοι δρόμοι μ' εμπόδισαν ν ακολουθησω, το όποίον

έ-:θυμοΰσί ταξε!δ:όν μου δ:ά τά αύτοΰ, τούτου ενεκεν παρακα

λώ νά μέ ιδεάσητε διά τ /ν αϊτίαν τοΰ ερχομου μου.

Παρόντος μου έ'λαβεν δ Εώδυλος το γράμμα σας, τό όποίον

ευγαρίστησε τόσον αυτόν ώς κα! έμέ- τά χαρτία όπου έπερι-

μέναμεν από Γαλκτζι έσφραγισμένα έστάλΰησαν είς παραλαβην

Σέκερη Κωνσταντινουπόλεως και τοΰτο ιή/ιολούθησε δια την

ίογηταν άποκρίσεώς σας προς τον ρίλον, όςτις έβιάσ(3η έχον

τας ν' ακολουθηση τό τα^ε!δ:όν του, και τά πάντα είς τάΕιν σας.

Τούς Σε?κ-τούς ρίλους κατασπάζομαι, οι ενταυθα ίμοίως τοι-

οΰν. Ευχόμενος σας δέ τό νέον ί'τος αί'σιον και ευτυχές μτ' άλλων

πολλών κατά τον έγκάρδιον πό9ον σας, σας ασπαζομαι άδελ-

οικώς μένων.

Δ. Ίβανόβιτζ Καλαματιανός.

V. Γ. το γράμμα όποΰ πρός τον'Αδαμίδην έστείλατε δια

ιόν Επαμινώνδα δέν θέλει τό δώση, έν όσω δέν λάβει έτέραν

περί τούτου είδη,σίν σας. Ό Γδιος.
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'Αρι9. 85.

Κύριε !

τ55 3. Ίουνναρίου 1821. Κωνστ.

Επαναληψιν τώ' προγεγραμμένων μου δέν σας κάμνω μην

αμφιβάλλοντας την «αραλαβήν των, άλλ' άποκρίνομαι εις την από-

α. τ:>ΰ παρελθόντος μηνός και χρόνου έπιστολήν σας, τήν 5-

ποίαν μετά ς3ν μισευμόν έδώθεν του ταχυδρόμου ελαδον, καί

έκ τουτου δεν σας άιτεκρίθην, την βλέπω γέμουσαν αγαθών

αγγελιών, είθε νά μην έμεταχειρίσθητε υπεροολήν. Ό Αρμό

διος (Γρ. ΛικαΓος) ήλθε και έμίσευσεν έν καιρώ δια τά Ν 2.

(Π^λοπίννητον) έροδια-μένος μ» 90 φατουρας, (90 χιλ. εν

νενήντα γρόσια) άμποτε να ευδοκιμηση, καθώς καί ό συνοδι-

πόρος του Χριστορ. Περραιβός.

Εγώ δέχομαι εΰχαρίσ-ως τάς συμβουλάς σας κατά τήν

γνώμην τοΰ Κυρίου Καλοΰ (Άλ. Ύψηλάντου) και οσας ελ

λείψεις έ'/.αμνα εως τώρα των χρεών μου δέν ήτο πείσμα

τητ σιωπής, ώς ή έξήγησίς σας, άλλά όσα δέν έγραψα ή δέν

τά ηκουσα έ; αίτίας των εμπορικών ασχολιών καί μοναξίας

μου, ή έκ τών αλλεπαλλήλων καταχρήσεων δέν έδιδα προ

σοχήν δια νά μή προσθέσω σφάλματα επάνω εις τά αύτά.

Ποίος δέν γνωρίζει; οτι έκ της υποταγής κα! καλής αρμονίας

γίνονται ολα τά καλά, καί άνάιταλιν ; Άμποτε νά μήν εΓχα-

μεν αιτίας νά ταλανιζώμεθα τώρα διά τά παρελθόντα σφάλμα

τα μας, τά διτοία άμποτε νά εμειναν ολα μέ τον παρελθόντα

και άχομείναντα χρόνον. Τά οσα διτέφερα τά ανακαλώ κάθε

στιγμήν είς τήν μνήμην μου, και ότι δέν ήυ,έλησα ποτέ το χρέ

ος μου (όχι το υιτέρ τήν δύναμίν μου.) Άμποτε νά άςιωθώ

δ:ά νά ζήσω νά άπολογηθώ κα! νά δείξω τάς υπέρ δύνα-

μιν θυσίας, όποΰ έκαμα έλπίζων νά εχω συμπάσχοντας Σέ,

καί τους ομοίους σου, τούς όποιους ειδα άδιαφοροΰντας εις τό

άτομόν μου, τό όποίον υπέφερε τά πάνδεινα, οίον κινδύνους,

φοθερισμούς καθημερινους, κατηγορίας, διαβολάς, φυλακίσεις,

καί είς ολον αυτό τό διάστημα, ό'σον είχα εδιδα, τώρα δέ ό'που

δέν ίχω δέν μέ άκουει τινάς, και είς ολας τάς ίνωθεν ατενο
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μωρίας, όποΰ ύπέρερα, δέν άποφάσισκ νά κάμω κανένα σύν-

τροφον, οχι από φθόνον διά νά μη τιμηθϊ} και άλλος, άλλά τί

περισσότερον δια νά μη προσθέσω σφάλματα έπ! σφαλμάτων.

'Αν ηλθαν δ Μαρτάκης (Τζακάλοφ) καί Ίωαννίδης (Αναγνω

στόπουλος) αύτοΰθεν, στείλετε κα! κά/ένα έδώ και δια συντρο-

οίαν μου καί διά νά κατασκοπευη γράρων εκείνος, όσα εγώ

δέν προ©0άνω προς εσας.

Ό Κύριος θέμελης άριβάρισεν ύγιώς· εις μίαν όμιλίαν μι

κραν όπου μέ έκαμε κατ' ίδίαν (δ^ι εις τ&ς κοινάς) έφάνη

γνωρίζων τούς Κυρίους· τρόπον τινά η έζήτησε νά μάθη τί

παρ' έμου, εγώ δέν ανοίχθηκα άπερνώντας την άπόκρισιν έν

σιωπη, άν το Ρ τούς έγνωρίσατε, άς μοΰ το ε'φανερώνατε, είδέ καί

καμμίαν φοράν σας γράψη κανένα . παράπονον ψυχρότητος,

καταλάβετε από τώρα πόθεν δυναται νά προέλθη.

Ταυτην την στιγμην ελαβα κα! την άπό τάς 15 τοΰ ίδιου

γραφην σας, καί ουσα συμφωνος δέν εκτείνομαι, άναγκάσθην

ομιος άπ* τούς έρόρους νά την άνοίξω εμπρός τους, κα! εύ-

χαριστηθην, όποΰ δέν είγ ε κανένα τί πΐάσιμον. Όθεν είς το έ

ξης δίδετε αμέσως είς την πόσταν τά γράμματα σας προς

έμέ έπαναλαμβάνοντες ιό υστερον διά νά ήξευρω, άν μοΰ λείψη

κανένα, ευχομαι καά εις την υστερην νά μην έμεταχειρισθή-

κατε ύπερβολην. 'Αν θέλετε γράψετέ μου εις άπόκρισιν μίαν

φοράν, οσα σας είναι συγχωρημένα, διά νά πληφορηθώ σαφέ-

στερον καί δχι αΐνιγματωδώς, καί δόσατε τό γράμμα μου ύπό

άσφάλειαν είς την πόσταν, άπο την όποίαν τό λαμβάνω χωρίς

άλλο· δεχθίτε την έσωθεν άπό τόν Σταυράκην καί άμποτε νά

μή μέ έλέγξητε, διότι δέν την άνοιξα. Σας προσκυνώ μένων.

Α. Κ.

(Παναγ. Σέκερης.)



Αριθ. 84.

ΙΙεριπόθητέ μο; φίλε και άδελρέ. Κισνόβ:.

τη 3. Ίαννουαρίου 1821. Κωνσταντινούπολις.

Τό από 15. παρελθόντος μηνός και έτους έλαβο* σημε-

ρον δια τοϋ τακτικού", και σας ειδοποιώ περί του άριβου μας,

ότι έστάΘη αίσιον άπο μπογάζι τοϋ Σουλινδ εως εις το της

Κωνσταντινουπόλεως, έπλεύσαμεν εύδίως διά 38 ώρας, εϊ'0ε

δέ αί εύχαί των φίλων μας νά μάς εύωδώσωσιν ούτως α«σίως

και άταράχως και είς τά λοιπά μας ταξείδια. Ή ενταύθα

προσδιατριβή μου έγένετο άχρι τοϋδε περιμένοντας τά αναγ

καία μου γρα'μματα, άλλ' ήδη κινώ κατά τάς 5 του τρέχον

τος μηνός χωρίς να αργοπορώ περιπλέον. Το περιστατικόν το

όποιον μοί έσυνέβϊ) ήδη δηλ. αθάνατος της ποθητής μοι συζή-

γου μέ κατετα'ραξεν όχι δλίγον, οπερ δύναται νά συμπερά-

νη χωρίς εγώ νά περιττολογήσω' πλήν μ' όλα ταύτα τά ό

ποια ή τύγη αθέλητε διά νά μοί προξενηση μικροψυγίαν, £-

γώ είμαι όλος σταθερός και γενναίος διά τό στα'διον, το όποι

ον τρέχω, και οχ: μόνον αυτη ή καιρία λύπη και δύσφορος

δέν μ' εμποδίζει τήν γενναιότητα της υποθέσεως μου, άλλ'

άν ήτον και 2τι μάλλον δυσβαστακτωτέρα, πάλιν δέν ήθελε μοί

προξενήσει έμπόδιον εις τοΰς σκοπούς μου αυτούς. Εις τά

παρά θεοϋ άποφασιζόμενα τ':ς δύναται άνθέξαι ;

Μέ τον Κύριον Κουμπάρην θίλω ομιλήσει διά τά στελλό-

μενα γράμματα μου, όπως μοί τά διευθύνει μέ επίτηδες άν-

5ρωπον, οπου και αν εύρίσκωμαι.

Εϊδον και περί -ων 5000. γρ. και υπάγει καλώς, μ' όλον

δτι τη προέγραφον περί των κρεδίτων και τοιούτων νά λείψουν,

πλην άφ' ου εκρίθη ούτω, έστω.

Εΐδον και τό έμπόδιον τοϋ Κάλου, εΐ'θε δέ νά ηναι προς

τίλείαν και κρείττονα ώφέλειαν. Έλαβον και τά συστατικά,

διά τά όποια θέλω τη γράψει περί της άποκρίσεως αΰτών, όπου"

βέλει μοί γένει. Έδώ δέν έλειψα νά ανταμωθώ μετά των

προκριττοτέρων γνωστών φίλων, κα! ίλαβα μεγάλην εύχαρί-

?τησιν, ώ< και αυτοί οί ίδιοι ομοίως.
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Προσέτι τί] λίγα νά έπιμεληθϊί νά γεντ) Ιν γραμμα άπ4

μέρους του· Καλοδ προς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιε

ροσολύμων παρακινητικόν διά τήν πρόοδόν του εις τά καλά· I-

ΐειδή είναι πάνα αναγκαίων καί ώφέλιμον, καί το απαιτουν οί ίδιος

φίλοι μέ το νά τω έπώλησαν ιήν ύπόθεσιν κα'ι ώϊελεί το τοιουτον.

Τά έδώ πραγματα, ώς εγνων, πάνυ καλώς. Ένταμωθείς

μέ τους ενταυθα φίλους, ώς ειπον, έκατάλαβα τά πάντα βα-

θύτερον, καί μοί εδειξαν καί το σχέδιον, το όποίον εστειλαν

είς τον Καλόν καί είναι τω δντι ουτως άξιον νά γένη το πραγ

μα· καθότι το θηρίον κτυποόμενον είς την οδράν η και

είς τους πόδας, θέλει ξεράσει το θανατηφόρον φαρμάκι τσι>

εί και άπαυδισμένον, κα! 0έλει καταμολύνει τους πλάνους

κα! νά φέρη δυσκολίας ουκ όλίγας είς τά σκοπουμενα· τής

κεφαλής του ομως κατατραυματισθείσης νεκρωθείσης, το λοι

πών σώμα, οσον νά κατασπαράξη, είναι πάντοτε μέ νεκράν

καί άνεργον κεφαλήν κα! δένεται ρ·α3:ώτο*τα. "Οθεν άς διε

νεργηθώ τό σταλθέν σχέδιον, άς 'διοργανισθή διά τοΰ £αδιω-

τέρου κα! επωφελεστερου τρόπου, κα! ά'ς μη παραβλεοθη

και άμεληθη, διότι επονται εμπόδια.

Ειδον καί διά τά γρ: 6000. οτι δέν τά ελαβεν είσέτι, κα!

έλυπήθην μεγάλως, δια το όποίον, άς γράψη τώ κυρίω Άδα-

μίδη και αύθις επιμόνως, μ' ολον οτι ελπίζω άχρι της παρα

λαβής τής παρουσης μου νά έ'λαβε τέλος.

Το περικλειόμενον Ιερον γράμμα είναι του καπ: Μανόλη

Συχνη, οστις έδειξεν ούκ'όλίγην φιλογένειαν, καί άφ' ου άφιέρωσο

γρ. 550. άφιέρωσε κα'ι τό μερίδιον του Καραβιου είς τϊ ανήκον

μέρος, και ελπίζω, οτι ερχόμενος πρώτην άνοιξιν είς τά αύτώ-

σε θέλει είναι ωφέλιμος, καί θέλει χρησιμευσει, οπου στοχασθείτε.

Ό μεγας γραμματεύς του Πατριαρχείου Κυριος Γεώργιος

άοελφικώς την ασπάζεται, οστις τρέφει μεγαλωτάτην υπό-

ληψιν διά το υποκείμενόν της· και άν δέν τή είναι βάρος, άς

τω γράψη κανέν γράμμα φιλικόν. Έπευχόμενος δέ το νέον

έτος αΓσιον και ευτυχές μένω.

Δ. θέμελης.
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Αριθ. 85.

Κύριε Έμμ. Εάνθε.

Έν Βουκουρεστίω τη 9 Ίαννουαρίου 1821.

Βέβαια καί χωρίς τιμίαν σας δέν ήθελα λείψω νά σας συγ

χαρώ το νέον έτος, το όποίον και σας ευχομαι νά άπεράσε-

τε ευτυχώς μεθ' οσων έφίεσθε αγαθών κατά την έπιδυμίαν

σας καί μέ ετερον τ! περισσότερον κατά τάς εύχάς τών δικαί

ων. Τιμίαν σας ανά χείρας έχων άπο τάς 30 τοΰ άπερασ-

μένου, και προ πάντων έχάρην δια τήν περιποθητήν μοι υγεί-

αν σας. Μην έχω/ τι άξιον δέν κρίνω πρέπον νά βαρύνω τον

κοινον ρροντιστήν μέ γράμματά μου· σας λέγω ομως, ότι

κατ'αύτάς έφάνησαν άγωγιάται άπο Ιωάννινα σχεδον 40 η

μερών, λέγουν 5 Άλή Πασας αρκετά στερεοΰται, δ άδελφος

του Ά θανάση Βάγια, δ Ιατρος νά έβγηκεν άπο μέσα μέ άρ-

κετήν ποσότητα χρημάτων, καί έγεινεν άπαντος μην ήξ-υοον-

τας κανεις που επηγεν. Ιοιαυτας ειοησεις εχομεν ειοον ο-

ποΰ δ κύρ Αριστείδης και Ψαλίδης έπροστέθησαν, καί σας ευ

χαριστώ, καί οίδύω είναι έρασται τοΰ Καλοΰ και καλοί.

Παρά του Κομιζοπουλου είχον γράμμα, και αναβαλε τον μι-

σευμόν του διά τήν άνοιξιν. Μένω δέ.

Μάνθος 'Ριζάρης.

Άριθ. 86.

Κυριε Εάνθε. Είς Κισνόβι.

Τί) ΙΌ Ίαννουαρίου 1821 Ισμαήλ.

Αυριον άναχωρώ καί σοί άφίνω ύγείαν. Ή εορτή μέ έμπό-

δισεν έως ώρας· έγώ, καθώς και μέ τήν άπερασμένην μου σας

είπα, δίν έλειψα όποΰ νά γράψω, οσα ήσαν αναγκαία· προς κατά-

παυσιν του έν Γαλατζίω φίλου τω δντι είναι καλός δημεγέρ-

της είς τούς αδυνάτους· έγώ, μ' ολον οτι είμαι δλίγον ζαίφης,

βιάζομαι διά νά άπεράσω. Τόν Έπαμινώνδα έπέπληξα δσον

ήτον δυνατον. Παρακαλώ είπέτε τω Παπαδοπούλω διά νά τα-

χυνη τήν στάλσιν ενός πασαπορτίου, όποΰ τω στέλλω. Προσφέρε

τε τάς προσκυνήσεις μου είς τον σεβαστόν μας Πρίγκιπα.

Σας ασπάζομαι. Εύαγγέλης Μαντζαράκτ,ς.
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Αριθ. 87.

Περιποθητέ μοι Κύριε Είς Κισνόοι.

Έν Κω/στ. Τή 12 Ιανουαρίου 1821.

Έξακριβώ την άγαθήν μου ύγείαν της, επομένως τι) λέγω,

ότι επειδή πλέον δέν έδυνήθην νά περιμένω μέ το νά με βιάζη

τέ πλοίον, κινώ αύτη τή στιγμη δια το ταξείδιόν μου, και αί

εύχαίσας εί'σαν μεθ' ημών τά εσώκλειστα Ιερά άς διευθυν-

θώσιν, οπου δεΐ' ίλαβον καί τά συσσατικά μέσον τοΰ Γεωργίου

Γραμματικοΰ,και ίδού επονται τά αντίγραφα προς πληρο©ορίαν της.

Τη λέγω και περί τοΰ γράμματος, όπου προλαβόντως τη

Ιλεγον δια τον Μακαριώτατον νά μή τό λησμονήση, επειδή εί

ναι άναγκαΐον μέ το νά εχη νά κάμη καοπον και αναγκαιοΐ.

Άντίγραφον.

» Τίμιοι Κοτζαμπασίδες, προεστώτες, κα! έπιστάται των

» έν τη άσπρη θαλάσση Νήσων και λοιπών περί αύτά μερών

» καί τόπων, τήν τιμιότητά σας ήδέως προσαγορευομεν, υγει-

» αίνοντες ειήτε έν ευημερία κα! μακροβιότητι.

» Επειδή ό έπι©έρων το πορόν μου Κυριος Δημήτριος Θέμε-

» λης άπέρχερται είς τά μέρη υμών προς αίσίαν έκτέλεσιν ίδίων

» του υποθέσεων, διά τοΰτο συνιστώντες αυτον άςιουμεν τη τιμιό-

» τητί σας, οπως γνωρίσαντες αυτόν έκ των έξιδιασμένων ήμΐν

» ανθρώπων,υποδεχθητεεύνοίκώς καί Φιλο,©ρόνως,και χαριζόμενοι

» ήμΐν παρασχετε αύτώ χείρα βοηβείας διά τε τήν επικερδί πώ-

« λησιν τοΰ ουπερ συνεπιοέοει πράγματος, και άγοράν άλλων

» προίόντων των ρ:ερών σας. Ούμήν άλλά καθοδηγοΰντες, Γνα

» μή περιπλεχθη τινι ώς ανίδεος τών αύτοΰ μερών τε καί άν-

» θρώπων και συντρέχοντες είς άλλας ω©ελίμους υποθέσεις του.

» Γνωρίζοντες δέ κα! ήμας ολως έτοιμους είς υπεράσπισιν τώ>

» τυχουσών υποθέσεων σας, γρά©ετε ήμΐν αμοιβαίως έξαιτου-

» μενοι τήν συνδρομήν ήμών είς τά ενόντα. Ποιήσατε τοίνυν

» ώς άξιοΰμε/ υμΐν, κα! έπ! τοσουτον εύιυχοΰντες υγιαί-

« νετε. Τής τιμιότητός σας 'δλος πρόθυμος.

Νικόλαος Μουρούζης.

αωκά. Ίαννουαρίου ζ. Άπό Διβάν χανέ.
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Άντίγραφον.

Γρηγόριος Ελέω θεοϋ. κτλ.

» Οί έν ταϊς Νήσοις χο3 Αιγαίου Πελάγους άρχιερατι-

» κώς προϊστάμενο! χα: κατά πάροδον έντυγχάνοντες τω την

» παροϋσαν Πατριαρχικήν ημών έπιστολήν συνεπιφερομένωι

» Ίερώτατοι Μητροπολίται, και δπέρτιμοι καϊ θεοφιλέστατο

» αρχιεπίσκοποι τε κα! επίσκοποι, έν άγίω Πνευματι άγα-

» πητοί αδελφοί και συλλυτουργοι; καϊ τιμιώτατοι Προεστώ-

» τες καϊ Πρόκριτοι των μερών τούτων, χάρις ε Γη υμΓν και ειρήνη

» παρά Θεου. Επειδή 5 κομιστής της παρούσης υμών ευγενέ-

» στατος Κύριος Δ. Θίμελης έρχεται εις τά αυτβθι, έπϊ διευ-

ϊ θετήσει ιδίων τινών χρηματικών υποθέσεων του, καθώς

» περί τούτων πληροφορεΐσθε και εκ τοϋ συνεπιφερομένου γράμ-

» ματος τή; περιβλέπτου έκλαμπρόιητός του, εστι δέ δ άνήρ

» χαρακτήρος τιμίου, άξιοπίστου και αξίου υποδοχής και περι-

» ποιήσεως, δια τοΰτο γράφοντες συνιστώμεν πασιν ύμϊν προ-

» τρεπόμενοι, οπως έλθόντα συν θεώ δεξιωθήτε κατά το εΐκος

> και περιποηθήτε αναλόγως, συηελοΰντε; το κατά δυναμιν εις

» τάς διευθετήσεις τών υποθέσεων του, ώστε νά καταστήσετε

» υπόχρεων τήν εύγενείαν του και διαπρυσιον έπαινέτην σας,

» οπερ αντιστρέφει προδήλως εις ώφελος υμών. Τών γ«ρ ά-

» γαθών έργων αί χάριτες, ως ό σοφός λόγος αποφαίνεται,

» έπαναστρέφουσιν επι τούς ποιοΰντας" ή δέ του θεοΰ χάρις

» καϊ το άπειρον έλεος εί'η πασιν υμϊν.

αωκά ά. Ίαννουαρίου

« Ό Κωνσταντινουπόλεως έν Χω Αδελφός και εύχέτης. »

Το γράμμα του μακαριότατου νά σταλθη εις τον Γραμ-

ματικόν Κύριον Γεώργιον (οςτις και σας ασπάζεται άδελφι-

κώς) κα'. νά γράψη ή έκλαμπρότης του, οτι, περιμένει νά

ιδη πραγματικώς τον ζηλον και προθυμίαν της μακαριότη-

τός του.
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Έλαβον και τήν ίμολογίαν των 6 χιλιάδων γροσιων παρά

τοΰ Κυρίου Κοιιμπάρη, άτινα έδιώρισα νά συναχθουν, και νά μο'ι

έμβασθουν είς Σμύρνην.

Ένταύθα τά πάντα ήσύχως άγουσι, μόνον ό απαθης (Σουλ

τάνος) έχει παραζάλην κα! συχνάς συνελεύσεις· την έπανά-

οτασιν της Κρήτης την βεβαιουσι. Ταΰτα κα! μένω.

Δημητριο; Θέμελης.0

Αριθ. 88.

Κύριε Έμμ. ιΕάνθε. Ίσμαήλ.

τη 13. Ίαννουαρίου. 1821. Κισνόβι.

Πρώτον ερευνώ περί της υγείας σας, λέγω, ότι την δευτέραν

το πρωί έπηγα είς τον Κατακάζην, κα! είπα δια το γράμμα,

όπίΰ σας ύπεσχέθηκεν, δ οποίος μέ είπε νά υπάγω άλλην

φοράν οιάνά μέ τό δώ-ρ. Σήμερον το πρωί έπηγα εις τον 'Γύη-

λάντην, τον έδο^α το γράμμα όπου μέ εΓχετε δόσει, μέ είπε

νά είπώ τον άνθρωπόν του το μέρος, όποΰ κατοικώ, κα! αμα

όπου είναι ανάγκη νά μέ μυνα νά πηγαίνω. Ό Κύριος Ιίαπ-

παδόπουλος, ώς οαίνεται, έπηγεν εΐς την Πόσταν και έπαρήγ-

γειλε' άμα όπου ήλθεν ή πόστα, τά γράμματά σας τω τά έ

στειλαν, το ενα γράμμα ητον σαλμένο από τό/ Κύριον Κορ-

ρινόν, εις τό οποίον οαίνεταινά ψν. και ενα γράμμα του Μπε-

ΐζαδέ, καί μέ είπε πώς 6ά τό ύπάγη μόνος του. Είς έμέ όμως

μέ είπεν ό Μπιιζανδές νά προσέχω διά γράμματά σας νά τά

πέρνω διά νά μη παραπίπτουν. Μένω.

Μαρίνος- Στρατής.—Ο
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ΆρΑ 89, .

Πε^ιπόθητέ, μοι κύριε Ίίμμ. Εάνθε. - .*·

τη 15 Ίαννουαρίου. 1 821. Κωνσταντινουπολιν.

ΕΪς τ»ς 1 4. τοΰ τρέχοντος ελαβα τ} άγαπητόν σας σημει

ωμένοι εις τάς 15 τοΰ παρελθόντος από Κισνόβι, καί άκρως

έχάρην διά την καλήν και περιποθητην μοι υγείαν σας· καλώς

εγνων κα! τά γραφόμενα, οθεν καί σήμερον δέν ελειψα νά πα

ρουσιασθώ είς τον έδώ Κ. Κουμπάρην, καί έζητησα τά γράμ

ματα, όπου μοι σημειώνετε τά σταλθέντα παρά του γνωστοΰ

φίλου· ΛΛην με είπεν, οτι άλλα γράμματα δέν ελαβε παρά

αύτό, παρά της ευγενείας σας ήξιώθην, κα! Γσως νά μήν

εφθατ» τό υκοκείμενον ακόμη, είς το όποίον τά έγχειρίσατε.

"Οθεν λαμβάνοντας τα. δέν θέλει λείψω, έπου νά πράξω, τό

κατά δύναμιν, τάς διαταγάς σας. Καιρόν δεν έχω διά νά σας

έκτανθώ, καί παρακαλώ νά εχω συμπάθειαν, πλήν μέ άλλην

μου Οέλω σας ειδοποιησω. Τά πράγματα έδώ πηγαίνουν κα

λά κα! τακτικά.

Ταυτα κατά το παρόν ταπεινοπροσκυνών σας μενω.

Ανδρέας Σφαέλος.

Ο ,:·

Άριθ. 90.· ' '

Ιίεριπόθητε άδελ^έ.' · Κισνόβίον.

Τη 15 Ίαννουαρίου. 1821. Βουκουρέστι.

Αδελφέ, ή χαρά, την οποίαν η'σ'ιάνθην τήν στιγμην, καθ

ην ελαβον την πολυπόθητο/ έπιστολήν σου, την 30 Δεκεμβρίου

τοΰ απελθόντος μη'ός καί χρόνου, ειναι μία έξ έκείνων των

πλέων μεγαλειτέρων όπου νάμοί- ετυχαν είς τήν ζωην μου.

Ώστε άρ' οδ μοί έγχειρίσθη \ είρημένη επιστολή σου, τοτε πλέ

ον σέ ένόμισα ζώντα και υγααίνοντα, και άνυπομόνως έπηγα

κ'ς την κατοικίαν μου κκταοιλώντας τήν έπιστολήν σου, ώσάν

>ά είσουν ό ίδιος. Τουτο σέ τό βεβαιώ ώς τίμιος άνθρωπος.

Τό διατι νά ευρισκόμεθα είς τοσουτον σκότος, των άπο το μέ

ρος σας πραγμάτων, τοΰτο απαιτεΐ προσωπικήν έντάρωσιν<

Τό αν έφοβήδημεν, διό κ%·. έτραβηχθημεν εις την άκρην τοΰ κό

9
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*μου, ή τδ πζρ' τιμών ζητούιΛενον άλλο ί}τον, απαιτεί κα! τοδ-

το «σαιίτως χροσωπικήν έντάμωσιν. Ήμείς, όποΰ λέγεις μέ

σον Πατζιμάδη άπ5 Μόσχαν μας έγράψατε, δχι αόνον γράμ

μα σας δέν είδομεν, άλλ' ουτε ιίξεύραμεν τί άπόγεινες, και πώς

αί έμπορικαιί μας ύποθσέσεις άποκατεστάθησαν, έως είς μίαν

ίποχήν, όποΰ παρά των έν Κωνσταντινουπόλει συντρόφων, έ-

πληροφορήθημεν όπωσοΰν, μ' ολον ότι άμφίβαλλα καί έκείνα,

τέλος πάντων μένοντες διά πολύν καιρόν αμφίβολοι, έκρί-

ναμεν άναγκαιότερον νά άκολουθήσωμεν, παρά νά μείνωμεν

έκεΐ, άκολουθοΰμεν μετά του Αθανασίου (Τζακάλοφ) έφίάσαμεν

είς Βιέννην, έ*νθ' άρ'ριίστησεν. Έγώ δέν ^θελον τον αφήσει ποτ

τέ μονάχον έκεί, αν είχομεν εξοδα, ήκολούθησα κατά τήν

άπόφασίν μας, κα! εφθασα έδώ κατά την 30. Δεκεμβρίου· άν-

ταμώθην μετά του Α. Α. (Λεβέντη,) παρά τοΰ οποίου /'μα-

Οον, τήν άπό το μέρος σας, όσον το δυνατόν, καλήν άποκατά-

στασιν των πραγμάτων, έχάρην μεγά^ως, εύχαρίστήθηκα καθ'

υπερβολήν δια τον σεβαστόν ήμών υπερασπιστή*, δια τον ό-

οίον ευχομαι πάντα τά έφετά. Παρακαλώ είπε, πρόσφερε,

καθώς ήξ&ύρεις, τάς ίκ μέρους μου προσκυνησεις· Έγώ ήθε-

λον ακολουθησει τον δρόμον μου δΓ αύτοΰ, άν δ κύριος Α.

(Λεβέντης) δέν μέ έμπο"διζίν επί λόγω διά νά προσμείνω τον

Άθανάσιον, καί όπ μέλει νά έλθη δ ίδιος είς άντάμωσιν τοΰ

Καλου, καθώς τον εγραψε. Εύρέθην λοιπον βιασμένος διά

νά προσμείνω, μ' όλον όποΰ είναι έναντίον και είς τήν κρί-

σιν μου, κα! είς τάς παρατηρήσεις, όποΰ καί έδώ ερχόμενος

κ ί άλλου, όποΰ είμουν, έκαμα. Έίώ έφάνηβαν μερικαί δια-

ταγα! τοΰ Καλοΰ, αί όποίαι. δχι μόνον άνεβάλθησαν χαί ανα

βάλλονται, άλλ' ακομη καί κριτα! τούτων γίνονται, οίκρι-

τα! είναι μερικοί· και τά αίτια, τά όποία τους δίδουν τοΰτο το

δίκαιον, καθώς αυτοί λέγουν είναι πολλά· λέγουν ότι ποοβλέ-

ψεις διόλου δέν έγειναν είς Βουλγαρίαν και Σερβίαν, είς και

ρόν ίποΰ έκείνοι οί τόποι είναι προμυθευμένοι άπό αρκετά προ

ϊόντα, καί προίόντα όποΰ συντεί/ουν είς το μελλούμενον πανο-

γυρι, βτι ήμείς λέγουν δέν ήμποροΰμεν, ούτε κρίνομεν ω?έλι



γ.··) νά άνοι'ξωμεν το πανηγύρι, μέ μό/ας κάς κάτω πραβλέ-

ψεις, διότι τά κέρδη τότε \«ναμ-.$λίγα ; άναλόγως τών προ

βλέψεων, ημείς λέγουν πρέπει ;νάεχξωμεν αναλόγους τού-

λάχιχτον προβλΐμμένας πραγματείας^ ^.μέ. ικν αρ:θμόν τών ά-

γ·ραακών. καί περιυοτξρίίί μχλ+ο-α,Λ δια να τάς μεταχειρι-

σθώμεν, χρείας ΛΤ/ου7(Λ$.> ^:,.;τ^ν^τ3)?:ν τών αγοραστών.

Αύτά κα! άλλα λέγουν ταλανιζατες. ;'.εαυτ ές διά καμμίαν

ένοεγομένην άπερευκταίκν ζημίαν. ."Αν ύποκάτω εις αυτο δέν

κρυπτεται κάνέν'α άλλο, μαίνεται ' ν,ά' ΙχΊϊυν κάποιον δίκαιον

αναλόγως τών ΐοεών, όποΰ εχουν, έωντι'ος (Λεβέντης) λέ

γει,, οτι έχρειάζετο νά ήςεύρ,η τί ήμπο'ρεΐ'να μη βλάπτη κα!

αύτόν, κατά τούς εμπορικούς νόμους, έπ«ιδή αυτός έχει ουμ-

βωνητικόν γραμμα μετά τοΤέδώ καπιταλίστου του, και έπο—

μενως μετά τοΰ έν 'Ρω-οία μεγαλεμπορογοοναρα, .έιίοΰ νά

μην ανακατωθώ είς άλλο έμπόριον, έκτος εκείνου, όπο3 έσυμ-

οώνη7εν, όθεν άνευ τινος αδείας πραττοντας διαφορετικά, βλά

πτεται, διο και θέλει, άπ7 έ*ε£/ο/ όποΰ έκατάλαόα, καποιαν

πληρορορίαν. Αύτά η'ίϊο&τα νά λίγουν; 'κάί άν ηναι αύτά μό

νον, μέ φαίνεται/, οτι ειναι δίκαιον,"· όποΰ οοον δυναται νά γεί-

νΐ) τό πρώτον, και κα9ώ? σώγχώ'ρίΰν~ Α έμπορικιί νόμοι, νά

ίοοαληοΜ) τί δευτερον. Δέν ϊ/'τΐ> κ^ίροΥ: νά έκτανθώ περισοό-

τερον, αλλά τότον μόνον οδς λέγω, >3*1 εχω ανάγκην διά να

σας άνταμώτω. -Εγώ έγνώριοα- έκτος ^κε'νων, όποΰ-ευρίο-κονται έ

κεΐ, όποΰ εΓμουν, άλλους τέτο-ζοάς άξ ιολίγους ©έλους. ( Εννοουμε

ιους δύω άδελ»ούς Κκπετκνάκίδις- είς Πιί'ιοην,-κα! τον Άθανά-

σιον Χρισ·τόπ.ουλον, 'και -ερα»ημ'. Βρε'τώνε('ς .τό Συπμίνι.) Τοΰτο

ήκολουθητε, διότι'α' περιοτάίεις 'τ3 ηίέλήσκν·. είναι άνθρωποι μέ

άρετήν κα!,μέ παιδείαν; κκ! μέ ζ'ατάο-τ#σι*\έντάυτώ, ώστε άντα-

,μονόμενοι κα! πληρ'ορορ'όυμενΟΓ&έλεί Γεύ^αριοττ,θητε. Άπ4 τον

Άθανάσιον (Τζακάλο») έγωγράμμα·τ% μέ λέγει, οτι ανάλαβε καί

',μετ' ού πολύ θέλει έλθη.ΤΙρο<?μέν-θ-ά)ά)π3μρ:/ο>ς νά μέ είπητε ι\

πρέπει νά κάμω, εγώ κρίνω εως; νά άνιταφωδώμεν νά μήν άπορκ-

σίσιται κανένα πραγμα, δια νά οκς βάλω μερικά προ διθκλ-

μών. Έν τοοούτω σας προοκυνώ «ιπαζόμενι-ος, και μενω.

ί . Άδίλοϊς και δοδλο,ς. '. /. ' 'ί!,.''Ά.' ^Αναγνωι.τόπουλος.
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Άριθ: 9Ϊ, 7

Έντιμώτατι Κύριε, κατ**παζίμε-νος προσκυνώ, 'ΐσμαήλν

Τή 13. Ίαννουαρίου. Ϊ82Γ, Βουκουρέστι.

1 Καί άλλοτε μέ τοιαύτας παρακλήσεις μου, καθάς καί τώρα

σας έβάρυνα; καϊ μ'' ολον τοΰτο ακολουθώ· τουτο το κά

μνω πεπεισμένως είς το φτλοκαγαθόν σας. Παρακαλώ λοιπόν

στεΐλλον το έ'σωθεν, δι' οποιον μέρος ευρίσκεται ό είς το εσωθεν

έπιγραφόμενος φίλος, κα! μέ υποχρεώνετε μεγάλως. Παρακα

λώ άποκριθητέ μοι διά την. παραλαβών της παρουσης μου, μέ

σον του έδώ κύρ Βελησαρίου Παυλίδου. Μένω»

Π'. Α. Αναγνωστόπουλος.

-ο-

Στοιχ. Κ. Β.

Άρι£ 9:2.

Φίλε κα! Ά£ελοέ.

Κισνόβι τϊ) 21 Ιανουαρίου 1821.

Το διά το3 Μαρίνου Στρατή σταλέν μοι άδελφικόν σου γράμ

μα έ'λαβον κάί εΐδον τά έν αύτω τάς τε έκ Πατρίδος άγαθάς

αγγελίας, ώς κα! τον προς αυτήν ενθερμον ζήλον τών συναδελ

φων Καλαματιανου καί λοιπών αξιωματικών. Περί δέ της δια

φθορας του έκτρώματος (είς το όποίον γίνεται μεγίστη τιμή έ-

πονομάζοντες αυτί ώς έπίβουλον) δέν είναι αμφιβολία, ότι είτ*

ήδη εϊ'τε μετ' έλίγον, δέν Θά αποφυγή το ανήκον τέλος τοις

τοιούτοις άνδραπόδοις- προσέτι δέ, ώς μοι παρήγγειλεν ό αύτά-

δελφός μου δέν λείπω νά σας δηλοποιήσω, οτι άνίσως κα! δέν έ-

γράψατε μέχρι τοΰδε προς τον Αασάν/·,ν διά τον (μετά τ?ς άφαι

ρέσεως τοΰ Ε.) Παμε ινώνδα, δέν είναι πλέον χρεία, ωσάν όπου

έ ίδιος θέλει τώ γράψει τά πρέποντα περί αυτου τούτου.

Αί τρεΓς χιλιάδες β$βαιωτικά έτοιμάσθησαν προ πολλοΰ, καί

ιδού όποΰ ττ} στέλλονται διά της ιδίας αυτής ευκαιρίας. ΑΙ δύω

χιλιάδες προς τους έν Κωνσταντινουπόλει εφόρους, κ α! ή μία διά

τους έν Πάτραις.
Ό έν Σκουλένι πηγεμός μας τώ ίντι καθησύχασεν όπωσο2ν

τάς τε τοομασιλένας ψυχίς τών φίλων διοτι, αγαπητέ μς·
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&άνθε, δ θάνατος τοΰ ΚυρΓοκίδν} έπροξίνηο-ε .μεγάλοι* άναθρα-

σμον λύπης εις τούς εν Μολδαυΐα «υναδελφούς, ώσάν νά ι'χά-

0η τδ παν έν ταυτώ δέ ελέχθη εις αυτούς παρ' ένος άδελφοΰ

έλθόντος άπο Γαλάτζι, οτι δ Γρυπαρης Ιλαβκ προστα^ήν παρά

της Άρν^ής διά νά συνάξη πεντήκοντα στρ'ατιώτας καί εφορμηση

κατά τοΰ Ιασίου, δι' ο καί έμίσευσεν εντευθεν δια νά βάλλη

είς πραξιν την έμπιστευομένην αύτω έκστρατείαν, καί 3τί διά

βέβαιον τό ήκουσαν άπο τον Άργυρόπουλον. (α) "Οθεν Ιγεινε παΰ-

σις είς την συνδρομήν, έψυχράνθησαν οί άδελφο'ι καί δέν θέλουν

ενεργήσει εως οτο* δέν μάθουν τάς καθ' αύτο αίτιας τουτων ό

λων εις αυτά τά χάλτια τους άπεκρίθημεν καί ήμείς Ικείνα,

όποΰ επρεπε νά άκούσωσι, πλήν βεβσιώνοντές τους οτι το πρώ

τον εγεινε διά ιούς αχρείους σκοπούς του υποκειμένου, ώςπερ

μέλλουν τά αυτά νά ακολουθήσουν καΐ τω Άσυμακοπούλω, ε

νεκα δέ τοΰ όποίου δέν πρέπει πάλιν νά κατασυγχισθώσι και νά

δίιλιάσωσι και τά έξης· διά το τελευταίον δέ είρωνικώς τούς

είπαμεν έν συντόμω, οτι ή Άοχη, ώς φαίνεται έκ τούτου, τούς

καταφρονεΐ , και ουτως ουτε ημεΓς είς τοΰτρ ζαταδεχόμεδα νά

τούς άποκριθώμεν. Προς τούτοις δ Ήγεμών διά νά έχη καποι-

αν Εδέαν των τρεχόντων εν τη επαρχεία του, ζητεί νά λάβη τον

τοπον του Λασάνη ώς συμφερώτερον καΐ είς την Έταιρίαν, καΐ

αύτός είς το έξής νά έκτελη τάς οσας προσταγάς η'θελε τω δο-

θώσι παρά τοΰ αύταδέλφου μου, και άλλα πολλά τοιαυτα, ατι-

να προήλθον άπο τήν κενοδοξίαν τοΰ Φίλου (β). "Οταν δέ άν-

ταμωθώμεν θέλετε τά πληροφορηθεί καλλίτερα.

Κατ αύτάς τάς ημέρας ήλθεν δ Τζουνης μη κατορθώσας τί

ποτε, και αμέσως εστάλη είς τον τόπον του Γρυπάρη, ωσάν

όποΰ έλάβαμεν παρά του 'Ρίζου (γ) χρηστάς ειδησεις.

Ό Τζακάλοφ καί δ Άναγνωστόπουλος έ'φδασαν προ ήμε

ρων είς Βουκουρέστιον καί έπληροφορήΟημεν, οτι έρχονται προς

έντάμωσίν μας· αλήν δ αύταδελφός μου ων εις άκρον εύχαριστη-

Ιλ) Πρίξ«νοι 'Ραζτ.κΙι εις Γαλατζι. (6) Τοα^ίο·} \«ί·ι/] ίίρ:«ί|»ιν5:> Λ(



μίνος άπλ τον Τζοίντ,ν καί προς ήί«χί«ν άύτο», δια παλαιάς

εχθροπαθείας1, »«ς παρ-ακ-άλέ: ι/έϋ γγάψητε' πρός αυτούς τ^ύς δύω,

οτι είς τΐ-'έξης'τδ παοέλθόντα π-οέ-ει νά λησμονηθώσι, νι*

μην άποοεικνύωσι τό -παραμίκίίόν πάθος· κα! ουτω κατασπά·*

ζ^μαισε, καί σ.·>: έπευγίακί Ογείκν και εύτονίαν μετά τί;ς φα-'

μιλίας σου· ώσαύνως' ' παρακαλώ νά ·ήτοοσ^έ(ίι>τί τού-ς άδε-λφι-'

κοόςμοι ά7παίμδ6'ςΤ'6?ί· ΐλοος τοΰς έκει ζηλωτάς "Ελληνας.

Ό Μπείζαοέ' 'Αλε*^'·:'·Λ«λο{ίδάνοι : θείω ελεει, ,καί δι' ώ»

χών τίς ΙΙάτρίδϊς ' *>$τ«γί*Μ5ίΐ'· ••«'ς·τα'Χ9<νον συμφέρον.

>.ι '. :>τ α-: '· < ·,-. Μένω 8£. '·'

• : · .. ν-.Λ·..;.;:::.ό -07 .-

• >: . :ν·ς·ν- * ,;..·:- ::ν '0« Άδελ?ίς..

. .,, Νικόλαος 'ΓψηλάντΓ,ς,

ά?.θ. ^ϊ;:,';1Γνΐχ:ν':/ν''·':

Τιμιώτατε Κυριε Έμμ. Έάνθε. '.. Τσμαηλ.

'" Τΐ:22.' ϊάίνουαρίοο 1821. Κισνο*βτ.

Την 18 του παοοντος ν.'ΐίη σας ελαβον ένάρ«ν διαΐ το αΕ-

σιον της υγειας σ.ας, τΥγραμμά ' εγχείρισα ·ευθύς' τόσον τό εναΓ

καθώς κα! το α/.λ'ο," ό^ον· ποοτ-^τεοα είχετε στείλει.

Απόψε την νύζτα έζη-ην· ν-'α καί μοί εγχείρισαν αύτό τό ά-

μανέτι, *αί ίοοΰ . Οίΐϊϊί .ίο λάόεϊ κάτα'ΐην' έρδινίαν.σας παρά

του κυρίου Μιναηλ ^κιανόυ. '^Αμα όπου τό λάοετε νά εν»

άπόκρισίν να- προς ήσυχίάν .^ου γνωστου φίλου. (Άλ. Υψη

λάντη] γράροντας και, εις τόν ί'3'ον τ?ός ,ήσυνίαν του' το ο

ποίον αμανέ:: σας στέλ"α: μέ σταοέτο./ κά! μέ άνθρωπόν μου,

επιιδη δέν ειναι τρό-ος νάσΐαλΦϊί} (Αέ την 'πόσταν τήν τακτικην,

χωρ'ς να ανοίξουν καινά κυΧαςΌυν· τό πακέτο τι έχει μέσα'

5 ανίρω'-^ς 07723 στέλλω δά ελθη. πάλιν ίπίσω μέ τη/ ίδίαν

πόττζν. '15ού ί-οΰ σας στέλ),ω και τό γραμμα προς την Πο-

Αιτιον, μολις και μιτα ρ:ας ημ-οοεσαν χθες να με το

δώσίυν. Μένω.

Μαρίνος Στρατής.
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ΆΡ.θ. %Α.

Κύριε Έμμ. ϋάνθε. Είς 'Ρένι.

Τη 24 Ίαννουαρίου 1821. ϊσμαήλ.

Ταύτη τν) ωρα μοί ήλθον τα εσώκλειστα γράμματα καί

τό πακέτο μέ τον μουσαμαν βουλωμένον, τά εστειλαν μέ επί

τηδες άνθρωπον μέ την πόσταν, λέγοντάς μοι νά σας τά έγ- -

χειρίσω άμέσως. Ό άνθρωπος όπου τά είρερεν έπιστρέφει ο

πίσω και γράφω, ότι τα ελαβον και σας τά εστειλα, διά

ήσυ^ίαν των φίλων. Επίτηδες λοιπον στελνω τον Δηαη-

τράσκον διά της πόστας, όπο3 νά σας τά παραδώση ασφα

λώς. Νέον άξιον ά<οης δέν ειναι νά σας ειπώ, ο\ οίκια

κοί σας υγιαίνουν απαντες περιμένοντές σας· ομοίως και έγώ.

Ταΰτα καί μένω.

Μιχαήλ Φωκιανός.

Ο

Ζτοιχ. Κ. Γ.

Άριθ. 95.

Κύριε Έμμ. £άνθε.

Κατά τήν ίμιλίαν, ην εΓχομεν την στέλλω τά προς τούς

£ν Κωνσταντινουπόλει εντιμότατους Εφόρους βεβαιωτικά καί

άλλα γράμματα, άπερ θέλει έξαποστείλλει δι' επίτηδες ασφα

λους ανθρώπου διά νά μη τύχη κα! έπισυμβί) καμμία παρά-

πτωσις, ο μη γένοιτο! Παρακαλώ δέ νά με ΐδεάση αμέσως

τήν άμεσον αυτών παραλαβήν πρός ήσυ·/ίαν μου. Τό από 18.

ταύτην τήν ώραν ελαβον, καί έχάρην άκρως διά τών ίσων

μοι γράφει περι τών φιλτάτων μοι αδελφών Παπ. Καλ. καί

Μυλ. Οΰς και ακριβώς άπο ψυχής ασπαζομαι. Καλον είναι

νά καταγίνωνται είς μίαν νομικήν τάξιν τ7,ς φλότας, καθώς

τοΤς είχον ομιλήσει είς Ισμαήλ, δηλ. κατά το παρόν όσα ς-ο-

χασθοΰν αναγκαία διά πρώτην προσβολήν αΰ;η ή νομική τάξις,

5ποΰ ζητώ, ημπορεί νά έτοιμασθη καί νά μοί τήν φέρτ) ό Κα

λαματιανός, όταν ελθη έδώ νά τήν επικυρώσω.

Ό Τζούνης ύπάγει είς Βουκουρέστι διά υποθέσεις κα! «τυ-

στησέ τον πρός τους έκεί φίλους- είδον τό πρός τον φλ'τατίν
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άδελρόν μου Νικόλαον γοάμμα της, καί προσμένω νά μάθω το

τί έκατόρθωσεν είς Ά'ένι, και αν έλαβε γράμμα άπο Γαλάτσι.

Ό Κάριμος (α) μο! γράφει, Ζτι τά τοΰ Άνανία ένέχειρα

είναι εις Πόλιν καί τά ρυλάττουν οί άνθρωποι «κείνοι, μέ τ}

νά έξέχασεν 5 Αρμόδιος (β) νά τους γράψν). Έγω γράρω

τον Κάριμον νά πασχίσΐ) νά τά βάλη είς -/έρι καί γράψετον

αμέσως. Λ'αλΐν ειναι νά γράψης είς Πολιν προς τον Κάρι

μον και προς τους Έΰόρους διά την άχρειότητα του Άσιμα-

κοπουλου, ώστε νά λάβουν μέτρα, άνευ ομως νά τους είπΐ)ς

και την άπόα>ασίν μου. . ·, Ό άίελ^ός αου.

Κισνίοι τη 25. Ίαννουαριου. 1821.. .

Αλέξανδρος Υψηλάντης.ο —

Άριθ. 96.

Περιπόθητε Κύριε Εάνθε.

Τη 25 Ίαννουαρίου 1821. Μόσχαν.

Τήνάπό 29 τοΰ άπελδόντος έπιστολήν σας έλάβαι/εν, κα! έγά-

ρημεν οιά την όγείαν σας. 'Βομεν δ<ά τάς υποθέσεις του Ρ. (Γ-

ψηλάντου)?τι τρέχουν καλώς, καί έχάρημεν. Ήμείς ;ας ι.χομεν

γράψει κατά τόν Δεκεμβριίν διά μέσου τοΰ αγαπητου, έπειδη ό

μως έμάθαμεν τον μισευμόν του, άφεύκτως πρέπει νά έπαράπεσε

το γράμμα μας. Έγραφαμεν καί διά τον κυρ Ρ. τά οσα μας

έ'γραφον οι αιρετοι κριτα! (οί'Εροροι Κωνσι:) άπο εκεί, καί

τούς σκοπούς των ζητοΰντες άπύ έδώ βοήθειαν διά το έκ«ΐ

σχολειον. Ό Ρ. άλλο γράμμα δέν εγραψεν εκτος το εν και

μόνον, κα! σας εγράραμεν, ζτι πρέπει νά τούς γράψετε πάλιν.

Δέν ήςεύρομεν, άν Ό Ρ. μένει αύτοΰ πολύν καιρόν, κα! φα-

νερώσατέ μας μέ πρώτον. ΈλυπήΟημεν, ό'τι είναι ανημπορος,

καί είθε νά ^ναι περαστικόν. Την ζητουμένην καταγραίήν τήν

στίλομεν ο'ι <ρ:λοι ολοι υγειαίναυν καί σας προσκυνουν, και δέν

έκάματε καλά όπου δέν τούς έγράψατε. Σας συγχαιρίμεθα

τον νέον χρονον μέ ολα τά έρετά καταθύμια. Μένομεν.

Α. Ε. (Ιίομιζόπουλος) καί συντρ.

(α) Ό Π Χ·«ϊ?τ)ς. (6) Ό ΐγηγο?ι»ι Φλίιζς.
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Άντίγρίρον τη"ς πρόί τούς ΐν Μόσχα

Έφάρους ίχιοτοΛής

ΤΟ Γ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΛΕΣΑ.

Κύριοι! Οί έντα39α </\Κν. έχοντες (κγολην ανάγκην άπί

προίκα/ καί από τρίίς Βρυαρέους, και από υποδηματα αρκετά,

μας ήνάγκασαν νά σας δηλοπίιήτωμεν. 3τι την μέν προίκα»

ημπορουν νάτήν αποπληρώσουν από τούς έδώ εόρισκομίνους πολ-

λοϋ-ς «λίγους καί λ^ιπ^ύς προθύμους. Ύποδημανκ όμως τόσα οσα

άνογκάζοντκι νά πρ^βλεψ^υν διά την πρσίκκν κρεμοτάρταρον

καί λοιπά διά νά άρζιρέσουν από τό άγκά& τό κοπάδι, κα!

νά δώσουν τω Άρμοδίω τρκικοσίας ιρατούρας και τω 114. ε

κατόν, τά οποία δοκιμάζει ό Καλός διν εχουν, καί ©οβοΰμαι

μήπως οί Κύριοι γίνουν αίτία ν' άφανισθοΰν πανοικι ο\ είς τά

62 ευρισκόμενο: πρόθυμοι.. Λοιπον πρέπει νά φροντίσουν δύυ

Βρυαρέους ή και τρείς καλλιοπρον, κκ! υποδήματα άρκετά διά

νά οικονομηθουν, ώς ειρηται· καί τότε σας βεβαιώ, οτι αυτοί

θέλουν κατορθώνει το πϊν, *α! τά έργα αυτών θέλει

βοηθήσει μ>γάλως τους ε;ω προθύμονς προς την έκτέλεσιν

τοΰ σκοπου των. Λάοετε λοιπον αυτί)/ τήν ρροντίδα, ότι αυτή;

ή περίστκσις είναι πολλά κρισιμωτάτη και δεν έπιδέχεται ούδΐ

·την παραμικρά/ αργοπορίαν. Οί Αρχηγοί και τά ποδηματα ά-

οεύκτως πρέπει νά σταλθώσιν δ'·ά τά 02. Ό Αρμοδιος μετά

πεντε ημέρας ερεθιζεται διά το Νο. 2. νά έτοιμάση το Μπι-

λάντζον της σιιντροφίας, όποΰ ελπίζει περί τά τέλη της ε

ορτης ταύτης νά ένταμωΟη με τον Καλό/, επειδή άπο τά 62.

6 Αρμόδιος έστειλε μίαν Καμηλαν προς τά 83. νά οέρη τον

Κκλόν εις τά 2. Ό Πενθερός είςέτι δέν έξέπνευσε, καί ελ

πίζονται κα'ι άπό αύτόν καλά πράγματα· διότι καθώς έοε-

βκιώθην άπό ε·/α δυστυ-/η· των Ν: 5. είναι ολος είς τήνύ-

πόθεσιν,, τό αΐτό μέ είπε και τό κονδιλομάχαιρον του υ'ιοΰ

του, τό ό ποίον ει ναι ένέχειρον εις τον Παλαιίν. Κύριοι, παν

του ό δ.οργανισμός εγεινε κατά θαυμάσιων τρόπον, κα! ελπί

ζω καλήν έ'κο'ζσιν ίου σκοποΰ μας. Πκσχίσατε λοιπον ν' α
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«■πλήρωση™ κ»ί το έλλείπον τών 62. διά νά μη κβτοκ-

σρνδώμεν ως αίτιοι τοιαύτης δυσ/ας. Μένομεν.

Τί) 15. Νοεμβρίου. Κωνσταν: Α. Μ.

(Γρηγόριος Δίκαιος Φλέσας.)

Ο

Άριδ. 97. ·:

Κύριε Εάνδί. Ισμαήλ

Τι} 29. Ίαννουαρίου 1821. 'Ρενι

Προχδές εφδασε το πασαπόρτι μου καί το ετοίμασα, 'Απδ-

την ήμέραν ουιως τοΰ μισευμοΰ τοΰ κοίλου οίλου Εϋαγγέλη

Μαντζαράκη δεν έ©άνη νά έλδη τις από Γαλάτζι, διά το δποί-

ον χαί ευρίσκομαι εισέτι εδώ. Χδές ϊή/ νύκτα δ πάγος τοδ

Δουνάβεως διελίιδη, λέγουν ομως, οτι εις το επάνω μέρος νά

στέχη ολίγον, μ' ολον τοΰτο δεν έχει πλε'ον δύναμιν και προ-

σμένουεν νά οανη κατ'αϋτάς άκ3 Γαλα^ζι άνθρωπος και νά

άπεράσω, χα: σα; γράρω πάλ-.ν. Τό εσω&εν ελαβον- μέ τήν-

σταρέτχν άπό ΛΊσνόβι δμοΰ μέ το πακέτο, καί λαμβάνοντας

το νά εχω άπόκρισίν σας. Ό κύριος Ναλμπάντογλους το γράμ

μα δέν Ι3οτε, καί νά το πάρετε ό ίδιος" επειδή εγώ δέν

έδυνηδη». Μένω.

Δημήτριος Μοΰσος.Ο

ΆρΛ 98.

Ακριβέστατε καί περιπόδητ* μοι Κύριε Έμμ. Ξάνδε. Ισμαήλ.

Τ3 2. Φεβρουαρίου. 1821. Κισνόδι.

Ήξιώδην εν αγαπητό·/ σας το υπό τάς 29. παρελδόντος δο-

σμένον, το αίσ:ον της άγαδίς ύγείας σας χαίρω ευαγγελι

σμένος. Έπληρορωρήδην, ιρίλε, οτι τώ όντι ευρίσκεσδε είς

άνητυχίαν πότε εις τι εν μέρος και πότε εις το άλλο- ό

ταν η ϋπί^εσις τό ζητεΤ πρέπει τινάς νά ανήσυχη· καί έ-

γώ δέν σας τό κίμνω άπαίΓησιν, όταν δαν με συχνογράοε-

τζ- «μποτε νά σας άπολαυσωμεν υγε») και ευδυμον. Ό

κύρ Μαρίνος μας ύγειαίνει* το προς αυτόν γράμμα σας έγ-

χϊίρυα καί άμεριμνεΐτε. Σας προσκυνώ.

Γεώργιος Παππχίίπουλο;.
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"Α δεΧφ! Κύριε Εάνθ».

Ό καλός αας συμπατριώτης Κύριος Κοτήρας μοί εγχεί

ρισε κατά τάς 24 Ιαννουαρίου την από τάς 18 του αύτοΰ άδελ-

φικήν σου έπιστολην εντος της ό—οίας ευρον είς πλΐκον μέ τήν

σφραγίδα τ^υ Πρίγγιπος τον περιέχοντα τά εκατόν έντυπα βε

βαιωτικα, πρός άποζημίωσιν δηθεν [λερους των παρ' έμου δα-

πανηθέντων χρημ άτων εις τάς άνάγκας της Πατρίδος, τό πλει

στον μέρος κατά τάς ίδίας οδηγίας τοΰ Πρίγγιπος κα! Γενικου

έπιτρόπου της Άρχής.

Γνωρίζεις, οίλε μου, ότι φροντ'ςκαί μελέτη μου πάννοτε η'τον

ιΤναι κα! ειεται ή ευτυχία της Πατρίδος κα! δέν υπαρχει θυ

σία, την οποίαν νά μή κάμω χάριν αύτής.

Άπό τά σταλέντα μοι βεβαιωτικα πολλοί των εύκαταστά'

των ομογενων μας δυνανται νά άγορίσουν, πλήν εις τον πολυά

σχολο/ εμένα μένει καιρος νά φροντίσω περί τοιουτων ·, καί

μχλιστκ εύρισ ιόμενος είς υπηρεσίαν δΰνάμαι νά γνωστοποιω

τοιαυτα βιβαιωτικα; ης:υρεις' οτι αί άνα^και της Πατρίδος

ύπερηυς/;/νΌ-αν καί έδω τα χρη ματικά μας μέοα περιορίζονται

Βις το έδικόν μου βίλάντιον, τό όποίον έ-ί τέλους θα κενοθνί.

Ο ^,αοοζς, οςτις με λεγει οας εγραψε, μου προτεινει σχε

δια μέ τά μέρη, μέ τά όποϊα ε/ει καλάς σχέσεις κα! ζητει γρη

ματα δΐ έφόν.α και άλλα αναγκαία, και θα. αναγκασθώ νά τον δό-

σω.'0'Ολυμ-:ος και 'Ιωάννης Φαρμάκης εχουν κα! αυτοί τά σχέ

δια των, και δέν ει'αι δυνατον νά τούς αρνηθώ 5, τι μέ ζητουν

στέλλουν παντοΰ αποστόλου;· έδώ, ώς γνωρίζεις δέν εχομεν έγο-

ρίαν, όλα λοιπον τά χρήματα κίαι.σλα τά βάρη πίπτουν επάνω

μου. 'Περί των σπουδαίων αυτών αντικειμένων γράρω σημε

ρον έν έκτάτίι τον Πρίγγιπα ει: τ ήν έπισυνημμένην ένταΰθα

γραρήν μου, τήν οποίαν παρακαλώ νά εγχειρισης, κα! νά μάθης

δσα δέν επαναλαμβάνω προς ύμας- άνα-όέρω, ότι έλαβον καί τά

διά σου στο-λλόντα εκατόν βεβαιωτικά, προσθέτων, ότι ευχομα>

νά είρεθί έντός ολίγου είς θέσιν δ Γενικός ϊπίτίοπος νά δώτ|

την δίΐΜίαν βζρύτητα είς τά βίβα-ωτιχά αύτί.
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0 ενθουσιασμός, φίλε μου, είναι, ώς πληροφορο3μαι, παντα

χου πολύς κα! μέγας. Χρεία όμως φρονίμων ανθρώπων διά

τήν ένέργειαν, και αυτοί την σημίρίν παρουσιάζονται τόσον

σπάνιοι! Ή εΰχή του εθνους θά μας βοηθήση βεβαίως, έπειδή

ο θεός των Ελλήνων είναι μέγας.

Είς ?ν κτημα του Υψηλάντη επί της ίχδης της προς την

Βλαχίαν του Δουνάβεως ευρίσκεται άρεντάσης ένας Βουλγαρης,

αύτίς υπόσχεται πολλά, άν τοΰ χωριγηθώσι χρηματικά μέσα»

»ά ένωθώσι μετ' αύτοΰ επιτηδιοι άνθρωποι.

Ό Άλης, λέγουν, ότι αντέχει καλά· ευχομαι νά τρώγωνται

οί εχθροί μας μεταξύ των, διά νά μας ελαττώσουν τον κόπον

νά τούς πολεμώμεν έπισυνημμένην ευρίσκεις γραφήν προς σέ

περιελθοΰσα/ είς ^είράς μου άπο Κωνστανκνούπολιν.

Ό Καλός μας Χρησταρης ήσυχασε τέλος πάντων Ιχει, ώς

γνωρίζεις, ζεστήν κεφαλήν, καί έξάπτεται εΰκόλως, πρέπει νά

στέκω μέ την λαγίνα είς το χέρι δια νά τήν σβέσω' πόσα άλλα

πρέπει νά απαντώ ! Ύγείαινε και αγάπα τον άδελφόν σου.

Γ. Λεβέντην.

Τον Κοτηρα έκράτησα έδώ όλίγας ημέρας, διά νά σας γρά

ψω άν ή'θελί φανη νέον τί.

Ό οώτ^ς.

Ο

Αριθ. 99.

Φίλτατε κύοιε Έμμ. Ξανθε.

Τη 5. Φεβρουαρίου 1821. Γαλάτζι.

Είς τάς 3· τοΰ άρξαντος εφθασα έδώ ύγειώς, άπεράσας

ακινδυνως τά πάντα, καί προς ίίδησίν σας. Ό φλυαρος έσυγ-

γισεν έδώ τούς φίλους, δ ερχομος δμως τοΰ κυρίου Εύαγ-

γέλη Ματζαράκη τους έκαμε νά ησυχάσουν καί νά ψβχ πρό

θυμοι εις κάθε προσταγήν τοΰ Καλοΰ. Έδώ βεβαιουται έπα-

νάστασις είς τον Μωρέαν, υποπτευεται δέ και των αποτυχόντων

(Σέρβων.) ήμείς δ:ά την πλημηραν των νερών δέν ίδυνήθη-

μεν νά μισεύσωμεν είσέτι, άποφασιστικώς ομως θί'λομεν άκο-

λουθησι·. το ταξείδιόν μας μεθαυρκν, κ*2 φθάνοντες είς Βάρναν
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<σϊς γράφω πάλιν. Τ6 γράμμα σας διά Βουκουοι'στιοι' ίττειλ*

«ήμιρον διά Ιασίου άτφκλώς, επειδή κατ'εύθεΐαν άνθρωποι έδώ-

θεν δι ίζϊΐ δυτκόλως ευρίσκοντας κ«1 άμεριμνειτα*. Νεώτερον

ούδέν.

Σας ασπαζομαι.

Δημήτριος Μοΰσος.Ο

Άριθ. 100.

Περιπόθητε αδελφέ £άνθε. Είς Ισμαήλ.

Τη 11. Φεβρουαριε. 1821. Γι*τι.

Κατά τήν 15 το3 άπερασμένου Ίαννουαρίου σοί εγραψα

'άπό Βουκουρέστιον, δσα τάτε αι περιστάσεις μοί έσυγχώρουν,

καί οτι μήν ήμπορώντας έκάθουμουν έκεί. "Αμα ομως^ όποΰ

ηυρα ευκαιρίαν, άνεχώρησα συνενέσει και των επιλοιπων. Του-

το δέν το λέγω δ:ά κανένα άλλο πραγμα παρά δια μερικάς

διαφωνίας, όποΰ από δυσαρέσκειαν ακολουθουν. Σέ είχον είπεΐ

έκείνοι πολλά όποΰ ένταμονόμενος μετά τοΰ Καλου νά εκ

τελεσετε, πλήν ο3τε το παραμικρόν εφάνη. Έγώ ώμίλησα

παρά πολλά, ώστε και εμπόδισα, διότι άν δέν προλάβωμεν τήν

επικρατουσαν είσέτι δυσαρέκειαν, μεταξύ των ύγιαιστερωι>,

Θέλει προκυψει άκαμφιβολως κακόν, ή τουλάχιστον άν άλλο

κακόν εξ έκείνων οχι, τό έμπόδιον του Καλίΰ, όποΰ δυσαρε-

στουμενοι Ημπορουν νά οζ^οΰν άδιάφορι. Εγώ έχω μερικώς

ομιλίας οποΰ εκείνοι μέ είπαν διά νά αναφέρω ίΐς τον Καλόν,

α\ όποΓαι άπαιτοΰν προσωπικήν έντάμωσιν, οθεν καί έρχόμε

νος έδώ κατά τήν 6 τουτου, άφ'ου πρώτον έντάμωσα εν ύ-

ποκείμενον κατά τήν παραγγελίαν εκείνων, δι επίτηδες αν

θρώπου έγραψα πρός τον Καλόν όποΰ νά μέ είπξ τον τρόπον

της ένταμώσεώς μας, διότι ειναι άφευκος' εις αυτήν τήν πε-

ρίστασιν ή*τ»ν καλόν νά είσουν καί σι>, μά δέν ήςεύρω, διαπ

άνεχώρησες έκείθεν, καί κάθεσε αότοΰ, είσθε είς τήν ευνοιαν

τοΰ Καλου ή οχι ; Μή παραρξενεόεσαι, φίλε, διότι σέ ερωτώ,

ήξευρεις τήν παροιμίαν, οποιος έκάη εις τον χυλόν φυσά κα!

τό γΐαγοΰρτι. Έδώ ευρίσκονται μεγάλαι δυσαρέσκειαι μεταξά
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ιώ> έμπορων, οί ίποΓαι άπαιτοΰν ταχείαν τή* διόρθωσίν το»γ

Ό ερχομος τοΰ Ίωαννίδη (δηλ. τοΰ ίδίου Αναγνωστοπουλου)

τοσον έδω, καθώ; και είς Βουκο',φέστιον έπροξένησε μόνος

του την ατομικών του άθώωσιν, διότι δέν ευρέθη κανί νας νά

(ίπ^> δπ τόν έδωσε τ! καί εμειναν κατεντροπιασμένοι. Ό I-

ωαννίδης καί Βασιλείου (Αναγνωστόπουλος και Τζακάλοιρ)

^σαν συστημένοι είς διφρους παρά του μαυροφόρου (Ιγνατί

ου,) θέλει μάδης άν έμβω ε:ς την Καραντίνα, τότε θέλω νά

σϊ ανταμώσω· την αίτίαν ήξέύρεις, θέλω νά σέ ίδώ, καί νά

ώιχιλήσωμεν ένταυτώ. Έχάρην μεγάλως, διότι η< ουσα πώς

Ιεερες την οαμ:λίαν σου αΟτοΰ. Πρόσφερε έκ μέρους μου προ-

σκυνησμούς κτλ. ευχομαι όποΰ έν τοσούτω νά σας απολαύσω

απαντας υγιείς κατά την έπιθυμίαν μου. Δέν έχω καιρον, φίλί ,

νά έκτανθώ, άλλ' οΰτε δια της παρουσης μου αποβλέπω είϊ

τινά πραγματική-/ εκθεσιν, άλλά μό/ον νά σέ είπώ, ότι ύγειαίνο».

Ό σός.

Π. Α. Αναγνωστόπουλος.

Σ. Τόσον είς ταυτην την έπιστολήν τοΰ Αναγνωστοπού

λου οσον και έΐς την πο^λαοΌΰσζν του άριδ, 90 έδυνάμην νά

κάμω πολλά σχολεια, άλλ^άφήνω είς τους νρήμονας άναγνώ-

στας νά έννοήσωτι όσα εγώ πιρατρέχω, και νά κρίνωσιν, άφ*

ου διίλθωσι μίτ' επιστασίας την άλληλογραφίαν ααύτην. ΤΙ

δέ; Έ>92» εις Β^υκουρίστιον άπο Πίζαν, καΐ είς 'ίασιον,

δέν έμβαινεν εις την Καραντίναν δ:ά νά ελθη εΐς Κισνόβιον,

και έν:αμώνων τον Ύψηλάντην νά τω βάλη υπ' οψιν τά μεγά

λα σχέδ α και άλλα πράγματα, τά όποία είχεν ; Το τελευ-

ταΐον προς τ3ν Ξάνθον γράμμα τοΰ Λεβέντη άοιθ. 66. εινα:

ά-035ιξις τίς άληθίας τών ό';ων δ Άναγνωστό -ουλος έν-

ταΰ;α γραφει.

- ' Ο—
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Στβιχ. I.

Αριθ. 101.

Κύριε Α. Θέρμανδρε..

Τή 15 Φεβρουαρίου Κωνσταντινούπολις.

Ευρίσκομαι μέ 4. τιμίας σας τών 8. Νοεμβρίου 15. 23.

7.α1 30 Δεκεμβρίου" τοις περικλεισθείσας μοι εις αύτοίς τάς μέν

έΌτειλον τάς δε εγχείρισα, ώς ή διαταγή σας· δι δρδινίας του

εν Β:>υκουρεστίω Ιωάννου Νικολοπούλου έμέτρησα ε?ς το*

Χριστόρορον ίίερραιβον γρ. δέκα χιλιάδας, παρά τοΰ δ ποίου

έστησα άποδειςιν, οτιτά λαμβάνει εκ διαταγής του κυρίου Έμμ.

Ξάνθου, και επειδή δ ρηθεϊς Περραιβΐς είοσεν, άποοειζιν ότι τα

ελχβε δι' όρδ:/ίας καϊλο·}. του Νικολοπούλου, δεν ήθελήσε να

€ώοη τήν άλλην άπόδειξιν, λέγοντας, ότι εκείνος χρεωστεΐ νά

δώση μίαν άπόδειξιν, και δ κύριος Αα'νδος άς γροιζηθη μετά

τοΰ κυρίου Νικολοπούλου.

Τά παρά τ,οΰ Γενικοϋ Έϊο'ρου προς τοΰς εδώ Έρόρους

σταΐέντα μέ επίτηδες άνδρωπον συντροφευμένα μέ τήν τιμί-

αν σας τών 23. Δεκεμβρίου άπο Ισμαήλ, τήν παρελθοϋσαν

«βδομάδα ερθασαν εδώ, τά δποΐα καϊ εγχείρισα. Τά δέ έτοι-

μαζόμενα ά;αγ/.αιότερα, δποΰ λέγετε μέ τήν τιμίαν σας τών

30. Δεκεμβρίου, εισέτι δεν ήλθαν και προς ,είδησίν σας.

Σας προσκυνώ και μένω. Δούλος σας 43: 4ε69»;03α.

(Κυρ. Κουμπάρης.)

__—6

Άριθ. 102.

Κύριε Έμμ. £άν0ε. Ισμαήλ.

τξ 16. Φεβρουαρίου. 1821. Κισνο'βί .. ..

Ταυτην τήν ώραν μέ έρώναξεν δ Μπείζαδές καϊ μέ έδωσε

αυτά τά γράμματα, και μέ είπε νά σας τά στείλω μέ στιλέτα.

Και σας παρακαλώ μέ πρώτον νά έχω άπόχρισίν σας δια τήν

παραλαβή·; καϊ ειδοποίησιν προς τήν έκλαμπρότητά του" και πότε

το έπαραλάβετε, έπειδή τώρα είναι άλατοΰκμα ώρας 11. το

πρωί σδς έστειλα «αϊ μέ τήν τακτικήν άλλην μίαν γραφήν ε-

δικήν μου. Καϊ μένω.

ΜαρΤνος Στρατής.
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ι Στριχ. Ν.

Άριθ. 103. Άγαπητέ £άνθε.

Κισνόβι τη 16. Φεβρουαρίου 182Ϊ.

Άμέσως όποΰ λαβεις την παροΰσάν μου νά σηκοθης και

μετά του κυρίου Καλαματιανοί να προρθάσης έδώ τό δγλη-

γορώτερον, χωρίς την παραμικράν άργηταν, επειδή και έχω

ιήν μεγαλητέραν χρείαν νά σας ενιαμώσω και τους δύω, και

μητε στιγμην νά μην αργοπορησετε.

"Ελαβον ολα σας τα γράμματα- τάς μπάλας όπου ζητεί δ Κα

ραβιας, νά πασχίσετε νά σταλθοΰ/ αμέσως και ύποχρεωθήσομαι

είς άκρον, επειδή είναι άρευκτον διά το καλον της πατρίδος.

Νά είπης, οποι» δεί, ότι διά τον Ποτπολκόβνικον Αίτορ ί-

καμα το όσον έδυνήθην και άς μείνουν ησυχοι, επειδή κα! ό

Ίντζί* (α) μοί υπεσχέθη νά κάμη ο, τι ημπορέσει.

Σας προσμένω άνυπομόνως. Ό αδελοός.

Αλέξανδρος Υψηλάντη. ;

Τω Κυρίω Έμμ. Εάνθω. Είς Ισμαήλ.Ο

Άριθ. 104.

Φίλε και αδελφέ.

Τη 16. Φεβρουαρίου. 1821. Κισνόβι.

"Ελαβον προ ήμερων το άγαπητόν μοι γράμμα σου μετά

τών έμπερικλειομένων λοιπών γραμμάτο^ν του Θέμελη καί

Άναγνωστοπ»6λου, ατινα ήδη διά τοΰ παρόντος μου σο! τά

πιστρέρω' μετά την ερευναν δέ της ακριβης μοι υγείας σου σοί

είδοποιώ, ότι θείω έλέει και δΐ ευχών της κοινές ήμών Μητρος

Ελλάδος ημείς πανοικί ύγειαίνομεν. Ούκ έδυνάμην άμέσως τ?,ς

ίπαραλαβής του γράμματος σου νά σοί άποκριθώ μέ το νά

ήσθένησα, και μόλις ήδη άναλαμβάνων δέν λείπω είς έκπλή-

ρωσιν τοΰ άδελεικοΰ χρέους. 'Ο αύτάδελφός μου Αλέξανδρος

θέλει σοι γράψει τά διατρέχοντα καί εις άρευκτον ενέργειαν

μερικών πραγμάτων. Όθεν χαιρε κα! ευτυχει διά τίς καλΐ;

έκβάσεως τουτων ολων. Κα! μένω.

Όλος πρόθυμος άδελφόί. Νικόλαος Υψηλάντης.
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Αριθ. 105.

Άδελίικώς κατασφάζομαι Κυιιΐ Ξάνθε. Εις 'Ισμαηλ.

Τη 16. Φεβίοαρίου.· 1811. Γαλάτζι.

'Τστερουμενος τιμίων της οέν ευρισκω ύλην εκτάσεως· με

τ» πρσηγούμενον τουτου σα; εί;τα τά οσα έσυνίβησαν μεταξύ

έμοίι κα! του έδώ Τοπουκιζί! άγϊ δια τό μάλωμα των στρα

τιωτών μας, κα! οτι εκείνος έκτοτε εγρχψε κατ' έμοΰ είς 'ί-

ασιον είς δέ τάς 13. μεσολο&ησας δ *3:ος έκείνος Τούρκος,

οστις έαάλωσε το πρωτον αέ τόν έυον στοατιώτην, έ-ηνεν ί-

μοΰ μέ νια του σόντροοον εις το καπηλείΌν, έκεΐ ευρών δύο> εκ

των στρτιωτών μου, έκτύπησε τον ίνα μέ την σόμπαν του τρείς

τεσσαρας <?2?^ί έτοιμαζομενος να τον κτυ-ηστρ κα: μέ τά ό

πλα. Άλλ' δ εμός προλα?ών τοΰ τά αφήρεσε και του έμαγαί-

ρωσεν, έκ τουτου δ θόρυβος πάλιν έστάδη οχι μικεός, μ'

ολον ότι εγώ ημουν τότε κατάκειτος καί κατακειμαι είσέτι·

οι έξωθεν ειρηνευσαν τήν περίστασιν, κα! πάλιν δ Τοπουκτζη'ς

εγραψε κατ' έαοΰ έ/. δευτέρου είς Ίασιον, νθές ομως δ λα-

βομένος Τουρκος άπεθανεν. Εγώ στογάζομαι δίκαιον τοΰ νά

γράψητε δί αυτό εις Κισνόβι, καί οπως το κοινετε ποάςατε.

Όμοίως σας λέγω, οτι μέ άναγκαιοίν μερικά όπλα ψιλά πυ-

ρόβίλα καί κοπτερά' λο/πον δόσατε δί αυτί τήν είδηατ/, καί

άς έχω άπόκρισιν. Τά έοώ υπαγουν κατά ρΌΰν κα! εύπρεόδως

κατά τό παρόν. Μένει νά σό:ς παρακαλέσω εις το νά δπερμα-

·/·ξσετε δια νά μοι σταλθουν τά Εσα εκ Τομάροβας σόίς εγρα

ψαν. Περιμένων δέ άπόκρ:σι'·/ σκς πληροοορητέαν των ών δεϊ·. .

Σας ασπάζομαι. *

Βασίλης Καρα&δς.

Ό Μαντζαράζης και Μοΰσος μέσον Σηλί,στρας άπηλθον

οιά Βάρναν, καί Κύριος εις τό εύώδιόν των.

Άριθ. 100.

Ηαμψίλτατε σας προσκυνώ. Εΐς Κισνόβι.

Τη 21. Φεβροαρίοο 1821. Τένι.

Εις αυτήν την στιγμην ωρα εκτη μετά τό γεΰν.α ελασίν

' , 10
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τήν γθές έρϊισμίαν σας άπό Ισμαήλ δια σταφέτου. Τό εγκλει

στον έκσπεδείρω εις Γαλάτζι πλήν άπό τό έξεπίτηδες σταφέ-

τον έπ' ονόματι τοΰ κυρ Μαρίνου πληροφορείσθε άπό τά γρά-

φόμενά μου προς την Έκλαπρότητά του. Περιστατικώς αΰ-

ριον θά τά εί'χομεν μέ λεπτότητα, επειδή έστείλαμεν επίτη

δες άνθρωπον. Τά τρέχοντα είς Γαλάτζιον καί την έ'ναρξιν

ίκαμαν τοΰ σωτηρίου εργου, και καθώς μοι είπον, οτι ό Κα

ραβιας εμελλε σήμερον νά ξεκινήση δια Φωξάνι. *Ω πόσον ε-

λυπήθην διότι δέν έδυνήθημεν να τούς δουλεύσωμεν εις τά ζη

τηθέντα σοερίδια. Έγώ γράφω τον κύρ Γεώργιον τά καθήκοντα.

Δια τού από αντικρυ προτήτερα σας έγραφον μεταχει

ρισθείς τον Κόριον Ίωάνν.ην Βατικιώτην δ:ά τον αυτόν όργανι-

σμόν, έ'χομεν σγεδόν πενήντα ανθρώπων τον λόγον παρμένον,

κα! άλλοι πολλοί ζηλωται ήρχισαν νά ζητοΰν δια νά έχωμεν

καί τά πασαπόρτια τους· πλήν τοΰιο φέρει άργητα, καί' ανάγκη

μέ υπομονήν νά οικονομηθουν. Έάν ομως ητον κανένας άλλος

τρόπος, ή καν μέ εγγυήσεις νά τούς άφίνουν νά άπερνοΰν αν

τικρυ, ογλήγορα είχαμεν έκατόν καί περισσοτέρους, μέ τούς

οποίους ό ρηθί!ς κύριος Βατικιώτης ήμπορεί' νά άκολουθτση,

ώς μοί υπόσχεται, και θερμώς ζητα εκ τοΰ £ήλου νά γένη δ-

δηγό;, κα! άνθρωπος, οστις τά αντικρινά μέρη κα! τό έργον

αυτό ήξευρει, καί δόκιμος τοΰ χαρακτήρος Βουλγάρων κα! πο

θητός άπό αυτούς. Αύ'ριον ξεκινα διά τά χωριά νά τούς παρακινη

ση νά δώνουν διά τά πασαπόρτιά τους, κα! εις άπόκρισιν, άν ηναι

ανάγκη, έρχεται καί ό ίδιος αύτοΰ διά νά όμιλήση καί νά εμβη

π^αγματικώς εις το εργον. Έγώ δέ κάμνω οτι απαιτεί το

καθήκον χρέος. Τό έμπόδιον τοΰ περάσματος φέρει πολλήν δυ-

σκολίαν εις τον κόσμον, διά τοΰτο σας είπον, άν ψαι τρόπος,

νά γένη ευκολία μέ στάλσιν διαφόρων πλανκέτων είς διάφορα

Βουλγάρων καί Γραικών όνόματα άπό μέρους τοΰ Γκοίερνά-

τορ^ς, είδε μη ώς δύσκολον, χρεάζεται υπομονή, διότι ολοι

μαζή δέν ήμποροΰν νά ζητήσουν. Τά γράμματά σας άπ' αύτοΰ,

ως διψώσα έ'λαφος, κε^ηνώςείςτό έξής μεριμένω ύποσημειου-

μενος έκδοτος. Δουλος.

Αθανάσιος Εόδυλος.
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Στοιχ. Ν. Α.

Άριθ. 106.

Τω κώ £άν5ω εις γεΓρας.

Τη 21. Φεβρουαρίου. 1821. Κισνόέι.

Δεν δυναμαι νά κατχλάβω τήν άργοπορίαν σας, άο' ου σας

Ιγραρα τόσον βιαστικώ;. 'ΐίγώ μετά των αδελφών και συγ

γενών μου κινώ απόψε δια το Γιάσι, όζου θεία συνάρσει Οε'-

λομεν κάμει τήν αρχήν άρα'δέν θά σέ ίδώ μήτε τον αγα

πητόν Καλαματιανό», θέλετε λάβει προκηρύξεις και άλλα. Πα

ρακινήσατε απαντάς μικρούς τε·κα; μεγάλους νά τρέςωσιν όλοι.

Ίοοΰ σοι Εμπερικλείω τρία γράμματα, όποΰ έλαβον.

. Ό Άναγνοιστόπουλος ΙφΟασεν εδώ μέ ένα Ίατρον

"Αμα δποϊί λάβετε τάς προκηρύξεις, ο5, εις τήν δούλευσιν

ευρισκόμενοι Ελληνες πάντες αμέσως νά ζητησωσι την πα

ρ ϊίτησίν των και νά δρμήσωσιν ε?ς τήν Πατρίδα.

Έγώ είμαι πειραγμένος καΟ' ολων υμώ* τών Αρχηγών,

και έστω εις είδησίν σας, έκτος Δικαίου καί Σέ/.ίρη, με

αφήσετε δλομόναχον, καΐ όταν σας γράφω δεν έρχεσθε" δ Θε

ός είναι δίκαιος. Νίκη ή θάνατος υπέρ πίστεως καΐ Πατρίδος.

Ό Καλός.

Άλε'ξ. Υψηλάντης.

Ά?ιΟ. 107.

Αξιοσε'βεστατέ μοι Κύριε Εάνθε. Εις Κισνόβι.

Τη 22. Φεβρουαρίου 1821. Ισμαήλ.

Εύχομαι παρά Κυρίου νά άκουσω μέ πρώτην σας το αΓ-

σιον και υγειές εύώδιόν σας εις τά αϋτου, καϊ νά έμείνατε

αβλαβεΓς άπό του μεγάλου ψόγους. ΙΜετά τήν άναχώρησίν

σας, αγαπητέ, έσυμοώνησα πυρίτιδα οκ. 80. πρός γρ: 2. τήν

δκαν, και ακολούθως ελπίζω σήμερον νά γεμίσουν αί 200.

δκ: οιο και σήμεοον γράοω προς τους έν Ρε'νι φίλους κα'ι

εις τόν έν Γαλάστι οίλον νά ακολουθήσουν, ώς ή προς

έμέ διαταγή σας, κα'ι «μεριμνείτε.

Ό οίλος και οοβλος σας. Γεώργιος Παππαδ: Κορφινός.

10*
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'Αριθ. 107.

Κύριε ίίάνθε. Εις Κισνόβι.

Τϊ) 22. Φεβρουαρίου 1821. Ισμαήλ.

Ταύτην την στιγμην μοι ένεχείρισεν δ Κυριος Μ. Φω

κια «ς τον έγκεκλειε-μένον' πληκον, εμπεριέχοντα γράμματα

ίερά. Τά εν Γαλατζίω σας ειδοποίησεν δ εν Φένι Εόδυ-

λοο Την σκόνην ίσως στείλομεν διά τοΰ 'Ρενίου.

Γ. Παπαοοπ: Κορφιανο'ς.

Τώρα, αδελφέ, έλάββμεν τά έσωθεν, τά άκόλουθα εις Γα-

λάτζι σας τά γράφουν. Έγώ έμπδίζομαι ενεκα του μεγάλου

κρυου, και ίσως την πέμπτην η παρασκευήν μισευσω δί αύτοδ

Μ. Φωκιανο'ς.Ο

Στοιχ. Μ.

Άριθ. 108.

Αδελφέ θυμήδη. (Βάνθε.)

Δεν ήξεύρω δια τί περιωρίσδης είς τον ορίζοντα σου, καί άλ

λο δέν ήξεύρεις πλέον παρά νά συμβοολεύης τον Δικαίον νά.

μήν δρμα κατά την συνήθειάν του και άλλα κουροφέξαλα,

Ο' Δικαιος, φίλε, εκαμεν ώς έπροστάχθη· τά δανείσματα έγει-

ν*ν προς τά σύνεφα άπο μέρους της Βροχής. Αυτά βιαζόα

μενα έπολλαπλασιάσθησαν τί δι'λεις ή εύγενεία σου; νά μήν

άκουσθη μικρος καν δοΰπος; οι φρόνιμοι πρότερον σκέπτον

ται ταΰτα, και υστερον άποφασίζουν, καί εις τάς άποφάσει$

μένουν σταθεροί. Θαυμάζω πόθεν ή βραδύτης του σεβαστου

ΚαΛοϋ και δέν έφάνη άχρι τουδε εις το Ν. 2. Περιμενο-

μενος προ πολλοΰ καθώς υπεσχέδη και διέταξεν είς το Ν.'

104. εγώ έξετέλεσα τάς διαταγάς αυτίΰ καί τά πρακτικά μου

όπωσοΰν κσί πρό ολίγων ημερών, και τώρα έν έκτάσει γενι

κώς προς τους Κυρίους. Τδ πάν της πραγματείας μας έπλη-

ρώ9η. Οϊ πρόθυμοι ενταΰθα και είς Ν. 20 κα! 26. Γ-

στανται κεχηνότες, ώς κα! οι δυστυχείς και εκδικητικοί μας

διέταξαν βριάρεως. Έφρόνκσαν κα! Ικανά υποδήματα, *δά-

νεισα,ν κα! τ·ρδς οβς &δει, ώς χροέγοιψα, στ,είλαντες Τζιρά*
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κια εις ευταξίον τών πραγμάτων, και συντόμως είικίν, ίχουν

τα ωτα άναπεΕταμένο προς την ηχώ αύτοΰ. Άλλά τί δυστυ

χία εις τούς αθλίους .Ύοηθάμονι,/ Έν φ ίΐλπίζομεν νά Βωμεν

ένταΰθα τον Κα Ιόν, όσον τάχιστα, καί έβιαζόμεθα, μανθά-

/ομε«, οτι έτι χρονοτριβεί εις τί Νουμερόν του. Φιλε, δ και

ρος παρέρχεται, και δέν προσμένει τήν έδΊκήν μου και έδικήν σο»

άργοποριαν το νεγότζιον, καθώς ήςευρεις, χρειαζεται ταίνοί,

οτι έπιρέρει ζημίας εις το έμπόριον ή βραούτης και αμέλεια

του- Ενταυθα ειναι μίνας βρασμος, κκθώς ίσως και άλλοθι δια

τον πολλαπλασιασμό/ των συνεψων, νά όποίκ συνωθουμενα

κα! συνγκρουόμενκ αδυνατον νά μή δουπήσουν μικρον ή αέγα,

ώστε νά φθάση ό δουπος καί προς τους μετοίκους και νά έκι-

'οε'ριυ και σκοτεινίαΰμα δια- ζ,εβου.Ιωμάτων, ώς επεφερε κα!

θεραπευεται διά της γλαυκός· κα! εάν τις άνεμος τυφωνικος

τα εκτυλιξη μικρον, ά'ρευκτα προσμένομεν κεραυνούς αίθαλό-

εις. Λοιπον, φίλε. διά τους οίκτειρμούς του Θεοΰ, επιταχύ

νατε τον σεβασιόν ΚαΙόν, οτι «αν πζρέλθη εορτή μία καί

δέν οανη, τά άγκάνθια ώς σκοτεινιασμένα δυνανται νά κεν-

τητουν τούς πρόθυμους μας ανεπαισθητως, καί τότε η αμαρ

τία άς ηναι εις τόν λαιμοι/ σας· επειδη άνευ ύ'Ιιηλοΰ ονόμα

τος δέν ηςευρω, άν κατορθώσωμεν βιασμένοι, ίσον πρεπει.

Λέν εκτείνομαι, τά παντα καλά, Χ6!-\τα μόνον εχομεν μήπως

βραδύνει και Π'Λττα μεγάλην, επειδή τά έοώ άγκάνθια δέν

είναι ώς άλλων μερών, άλλά φυτρώνουν μέ ζωηρότητα. Ο

κομιστής Πατρίκιος, τον οποίον συνιστώ είς τήν οιλίαν σας,

Ίθακίσιος, θέλει σοι είπίΐ διά ζώσης φωνης. Λοιπον ενεργησατε

τά υποσ-χεθέντα κ' έσεις, επειδή ή μέν ώρέλεια καί το κέρδος

έστί κοινοι», ή δέ ζημία καί κατάκρισις είς βϊρος σας,

Τά το.υ Άνανία ενταυθα ακούονται έ'τι άμυδρώς πως· τον

Δικαίου καί Περρριβον εχουν διά ποιητικόν αίτιον. Ό σανοδηπό-

ρος τ®ΰ αύτοΰ Μ. φθάσας είς το Ν. 2 έκήρυξεν, ώς εμαθον

κατ' αύτάς, οτι αυτος έκινήθη διά το Ν. 39. το όποίον ελ

πιζω νά άφυπνώση τους προς αύτόν γαίνοντας. Ό. 110. μ'

εγραψε ζητών βοήθειαν, επειδή ό Παιίίαιβος μόνον δύί φατου
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ρας τω έ'δωσεν υποδημάτων, διό κα'ι έσυγ·/ Εσβησαν, πλήν είμα'

αναγκασμένος νά έμπλαστρώσω και αΰιό τό πάθος, δσον δυ-

ναμαΐ' έ'ρρωσο.

'Α,πο 8- Νοεμβρίοη δέν ελαβον γράμμα σου, και ή αιτία

ποία αγνοώ. Μη μέ κάμετε, φίλε, αύτό το άδικον, τέλος πάν

των νά ήςευρω και εγώ τούς σκοπούς σας. Περικλείω εις

το προς τοϋς Κυρίους /.α; εν δάνεισμα, οπου Θέλετε ιδεί,

βο'ύίωμα λαμπρότατον, το όποιον σήμερον έκομίσΟη μοι. Διό

ή ταχύτης είναι αναγκαιότατη, και οροντήο·ατε> ότι έκορυφώΟη

πλέον. Έάν δέ από περιστάσεις έμποδίσΟη 5 Κα.Ιός, τέλος πάν-

των, άς σταλΟη άλλος τις ομοιόςτου- πάρετε μέτρα, πάρετε

μέτρα ! ο\ λόγοί δεν κάμουν δουλιάν Εις τά κλβύμπια δεν

γίνονται άνδρες ουτε εις τά ταντουρια. Σας τα λέγω με άγα-

νάκτησιν, διότι έξοδευη τοσούτος καιρός. Ή αμαρτία εις σας"

και τέλος, άν ό ουρανός μας επισκίαση, φαντασΟητε καΐ τά

μέλοντα. Ό σός ειλικρινής αδελφός.

Άμόδιος (Γρ. Δίκαιος Φλέσας.)

Το 22. Φιβοουαρίου 1821. Έκ των Νο. 2.

Τω Κυοίω Θυμήδη, Ε?ς "Ισμαήλ.

Ο

Σοιχ. Μ. α. Άριθ. 109.

Έντιμώτατοι Κύριοι (ΕάνΟε.)

Και πρότερον κατά την έπιταγήν σας δεν έλείόαμεν νά

γράψωμεν προς τούς Ν: 2. Έχδιχηζιχοϋς τά δέοντα περί της

έγγυτητος του ΜπιΛάντΐ,ου οιά νά έτοιμάσωσι τους ,Ιογα-

ριασμους της συντροφιάς μας, τά οποία γράμματα μ' ολον

δτι βραδέως ελαβον οιά την κακοήΟειαν τοΰ Κυρίου. Π. Ρ. εις

τον όποΓον, ώς ίερά ενεπιστευβη αΰχη ή παρακαταθήκη, μό-

λον τοΰτο ο'ι δυστυχείς ούτοι απόγονοι τών προγόνων μας, ά

φησαν τά ανά χείρας ε'ργα των και παρεδόθησαν ολοι αμέσως

εις τά κοινά. Και τότε μεν δέν έπαυσαμεν νά ενεργήσω αεν

τάς επιταγάς σας, και έπειτα εν Ρηπίδι εις το Ν. 104. Λα-

βόντες τάς διαταγάς τοΰ Σεβαστού γενικού Εφόρου, ουτε ά-

μελησαμεν, ουτε καιρόν διετρίψαμεν ματαίως, άλλ' εφοδίασαν
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'τίζ τά ευρισκόμενα σύνεφα εις τά περί το Ν. 51. μέρη μέ

τάς αναγκαίας ετοιμασίας, αμέσως διεπλευσαμεν εις το Ν.

62. ό'που τί χρή λέγειν τά επιχειρήματα μου; ,Α.νεχώρησα κα-

κ3ϊθεν περί τά τέλη Νοεμβρίου παρέπλευσα τά 60. διεπέρα-

σα αντίκρυ, έντάμωσα τοϋς διδασκάλους της σγολης, χα!

εύδιάδεσα τάς καρδίας των εκεί συνέψων. "Εγραψα άπο μέρους

κης βρογης προς τους 68. χρζδιτάρΐύν τον Ηβον 'Ρήγαν ος-

τις ηοη και επέστρεψε μέ το τέταρτον πραγματείας χρεμορ-

ταρτάρον διακόσια εβδομήντα βαρέλια, και Μ. καντα'ρια σα

ράντα, και εν, και υποσχέσεις, εάν δ 'Λρμόδιος δανείστ} προς

αύτοϋς να προμυδευσωσι καϊ άλλας τοσαυτας πραγματείας,

και έτι είκοσι φατούρες λιθάρια διά δένδρα" ώς αναγκαιότατα,

λέγοντες οτι μην έχοντες υποδήματα ικανά, δεν έδυνήθησαν

νά εκπληρώσουν τάς έπιταγά; τών φίλων, ϊαϋτα δανείσας

έκεϊσε καϊ διαποάξας, διέβην εις τά Ν. 6. κακεϊ καθώς και

εις τά 5. εδρών εν άμεριμνεία εκίνησα και πρόθυμους άπε-

κατέστησα. Άποστείλας δέ τον ϊππον' είς τά 83. κατά το τέ

λος Δεκεμβρίου, διεπέρασα εις το Ν. 2. και παρήλθον μέ κα-

λήν εκβασιν, -ώστε, επειδή ήλπίζομεν τοΰ Κα.Ιοΰ μας τον έρ-

χομόν ό'σον τάχος, τόσον οί Εκδικητικοί, οίοι καϊ οι .τ^κί-

θυμοι είναι μετέωροι, και ίστανται κεχηνότες πρός την φωνήν

του αυτού Κα.Ιοΰ. Περί τούτων και τά άποφασισθέντα εν συ

νάδω σας ϊδεάσαμεν και πρό τοϋ, μέσου τών 62. καϊ, τώρα πά

λιν επίτηδες στέλλομεν τον έπιφέροντα Καπ. Γ. Πατρίκιο ν

Ίθακίσιον μέ το παρόν μας, διά νά σας άναγγείλη τά καθ1 η

μάς και διά ζώσης φωνής. Λοιπόν διά τον θεόν ! μήν αφή

σετε νά παρέρχεται ό καιρός. ΟΊ Μέτοικοι πΛηρωμην με

πΛηραμηγ σκοτεινιάζονται, και είναι νύκτα και νύκτα με

γάλη, και έ'χετε νά δώσετε λόγο«, εάν διά τήν άργηταν του

προσδοκουμένου ΚαΜΰ άνθους βιασδώμεν οί πρόθυμοι νά πά-

θωμεν ζημίας, όσας δεν έλπίζομεν, τό όποιον άφεΰκτως εάν

δέν φανη ώς ίορτην μίαν ένταΰθα, θέλομεν δοκιμάσει από

μέρους τών άχαν-3-ίων, οσα ημπορείτε νά στοχασΟητε άνευ λό

γου κινούμενοι, επειδή ή ψυχή τοΰ εμπορίου είναι ή τάξις και
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αρμονία του εμπόρου και ή Ιν καιρώ πρόβλεψις των πραγμα

τειών και πώλησις αΰτών. Πάρετε λοι-ον μέτρα, εάν δέν α

γαπάτε νχ ζημίωΟώμεν.|Ό καιρός περνά και δέν πρησμένε; την

βοαϊΰτητα και τά κε'ιρϊα οίίπος ειπείν έκαστου ήμών.

Τα τ(ν Πεί'βιροϋ προγωροϋν γιγαντιαία μέ τών προθύμων

βρυαρέωτ μας τη/ βοηθειαν και τούτο βεβαιουται έκ τών Ν.

20. Δέν έκτεινόμεΟα περαιτέρω άλλα έπαναλαμβάνοντες, ότι

νχ επιταχυνθώ ό Σεβαστό; μας ΚαΛυς, μένομεν περ'.μένοντες

ογι τάς αποκρίσεις σαο άλλ' αϋτον τον Κα.1ό>\ Αναγνώ

σατε το περικλειόμενον, όπου Βζλετζ ίοει' λαμπρότατοι ς£-

ΰονίωμα' σήμερον έκομίσΟη έ^' άγαΟώ, διά νά σας το πεοι-

κλείσω νά ϊόητε πόσον έκορυρώδη το πράγμα. Πάρετε λοιπόν

μέτρα* 8 καιρός δέν προσμένει την έοικήν μου κα'ι έδικήν σου

άργοπορίαν, και τέλος ή κατ-α'κρισις και τό αίώνιον όνειδος της

ίημίας, άς ψαι εις βάρος σας. "ΕρρωσΟε.

Ό σός ειλικρινής άοελοός.

Αρμόδιος (Φλε'σας.)

Τ5 22. Φεβρουαρίου. 1821. Έν άριΟ. 2.

Υ. Γ. Αυτό τό ξεβουλωμ* προέρχετε άπο την οικογένει-

αν τών. . . . και δόσατε την εϊδησιν του Κάλου, εις τον όποιον

πολιτευόμενος τους έσΰστησα.

Ο

Παράορασις τώ'-ι ανωτέρω προς τον Εα'νδβν.

ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝ4ΡΙΤ0Τ ΓΡΙΙΓΟΡΙΟΤ ΛΙΚΛΙΟΤ

'ΦΑΕΣΑ.

Επιστολών έκ Πελοποννήσου.

ΣτοΓ/. Μ.

Άρι9. 103.

•Αδελφέ £άν0ε!

Δέ; ήξεύρω διά τϊ περιωρίσΟης εις τά αυτόθι, και άλλο

δέν ήςευρεις πλέον παρά νά συμβούλευες τον Δίκαιον νά μην

όρμα κατά την συνηθειάν του και άλλα κουρο^έξαλα. Ό Δί

καιος, αίλι, εκαμεν ώς έηροστα'χθη· τά γράμματα εγειναν προς
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τά μελη της Εταιρίας άπο μέρους της Άρχης· αύτά ίτοι-

μαζόμενα έπολλαπλαίιάθησαν. Τΐ θέλεις ή εύγενεία σου, νά

μήν άκουσθη μ'κρά καν κίκησις; οί φρόνιμοι πρότερων σκέ

πτονται ταΰτα, και υστερον αποφασίζουν, και είς τάς αποφάσεις

μένουν σταθεροί. θαυμάζω πόθεν προέργεται η βραδύτης τοϋ

Πρίγκιπος Άλ. Ύψηλάντου και δεν έφάνη άγρι τουδε είς τήν

Πελοπόννησον, περιμενόμενυς προ πολλοΰ, καθώς υπεσχέθη

καί διέταξεν είς το Ίσμαήλ. Έγώ έξετέλεσα τάς διαταγάς

αυτοΰ, καί τά πρακτικά μου όπωσουν κα! πρί ολίγων ημερών

καί τώρα έφανέρωσα εν έκτάσει γενικώς προς τούς Άρχηγούς

της /Εταιρίας, Τό παντων εργασιών μας έπληρώδη· οΊ "Ελ

ληνες έδώ και είς'Ρουμελίρ Γττανται κεχηνότες, ως και ο Ό

Άρχιερείς κα! οί Προεστοί μας διέταξαν στρατηγουτ. Έφρόν-

τισαν καί ίκανά χρηματα, έγραψαν καί προς ους έ'δει, ώς προέ-

γραψα, ς-είλαντες αποστόλους είς εύταςίαν τών πραγμάτων,

καϊ συντόμως είπείν εχουν τά ώτα άναπεπταμένα είς τήν φω-

νήν του. Ά λλά τ! δυστυχία είς τούς άθλιους "Ελληνας! Έν ω

έλπίζα μεν νά ίδωμεν έδώ τον Υψηλάντη> οσον τάχιτστα και

ετοιμαζόμεθα, μανθανομεν, οτι έτι χρονοτριβει είς τά αύτόθι.

Φίλε! δ καφός παρί'ρχεται κα! δέν προσμένει τήν έδικήν μου

καί έδικήν σου άργοπορίαν, η υπόθεσις αυτη, καθώς ήςεύρεις

χρειάζεται τάχος, οτι επιφέρει ζημίαν εις την ύπόδεσιν ή βρα

δύτης και αμέλεια του. 'Εδώ ειναι μέγας βρασμός, καθώς ίσως

και άλλβθι δ:ά τόν πολλαπλασιασμόν τών μελών της Εταιρίας,

τά όποΐα συνενούμενα και συνδιαλεγόμενα αδυνατον νά μή

δώσουν υπόνοιαν μικράν η μεγάλην είς τους Τουρκους, και

νά φέρη ύποψίαν δ:ά προδοσιών, ώς επέφερε κα! θεραπευ-

εται δ:ά της φρονήσεως, κα! αν τις ασυμφωνία τά διαιρεση μι

κρόν τι, άφευκτα προσμένομεν μεγάλους κυνδύνους- Λοιπόν,

φίλε, δ:ά τούς οίκτειρμούς του θεοΰ, επιταχυνατε νά έ'λθη

' ό σεβαστός Ηρίγκιψ, διότι άν παρέλθη ε/ς μήν κα! δέν φαν;;,

οι έχθροι ώς υποπτεύοντες δύνανται νά βλάψουν τούς Έλ

ληνας άνεπαισθήτως, και τότε ή· αμαρτία, άς ^ναι είς τον

λαιμόν εας- έπειδή άνευ Ύψτ,λοΰ όνο'ματος δέν ήξευρω, άν κα
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τορθώσωμεν βιασμένοι, όσον πρέπει. Δέν εκτείνομαι, τά παν

τα καλά, φ^βοι'ΐΛεθα μόνον [/ήπως βραδύνει, καί φοβούμε0α

μεγάλως- επειδή οί έδώ εχθροί δέν είναι, ώς άλλων μερών,

άλλ' είναι πλέον εξυπνοι. Ό κομιστής Πατρίκιος, τον όποίον

συνιστώ εις τήν οιλίαν σας, Ίθακίος, θέλει σας είπεί δια

ζώσης φωνης. Λοιπον ενεργήσατε τά υποσχεθέντα και σείς,

έπεδή ή μεν ώρέλεια και το κέρδος έστ! κοινόν, ή δέ ζημία

και κατάκρισις είς βαρος σας.

Ό ήγεμύν της Μάνης μ' εγραψε ζητών βοήθειαν, επειδή

ο Περραιβός μονον δύω χιλιαδας γρόσια τω εδοσε, διό καί

έσυγχίσθησαν, πλήν είμαι αναγκασμένος νά έμπλαστρώσω

καί αύτό τό πάθος, όσον δύναμαι. "Ερρωσο.

Περικλείω είς τό προς τούς Κυρίους εν γραμμα, όπου θέ

λετε ίδεί προδοσίαν ©ανερωτάτην, το όποίον σημερον μο! έδό

θη. Διό ή ταχύτης είναι αναγκαιοτατη, καί φροντίσατε, ότι

έκορυφώθη πλέον εάν δέ από περιστάσεις έμποδίσθη δ Υψη

λάντης, τέλος πάντων, άς σταλθΐ) άλλος τις όμοιος του. κ. τ.λ.

Ό σος κ. τ. λ.

Γρηγόριος Δικαιος.

Τη 22. Φεβοουαοίου, 1821. '£κ Πελοποννησου.

ο

Στοιχ. Μ. Α.

Άριθ. 109.

Εντιμότατοι Κύριοι!

Καί πρότερον κατά τήν έπιταγήν σας δέν ελείψαμεν νά γρά-

ψωμεν .τρός τους είς Πελοπόννησον Προεστώτας τά δέοντα πε

ρί της έγγύτητος τοΰ πολέμου διά νά έτοιμάσωσι τους στρατιώ-

τας μας, τά όποία γοάμματα μ' ολον οτι βραδέως έλαβον διά

τήν κακοήθειαν του κυρίου Π . . . είς τον όποίον, ώς Ιερά ε-

νεπιστευθη αυτη ή παρακαταθήκη, μ' ολον τοΰτο οί δυστυχείς

ουτοι απόγονοι τών προγόνων μας, άφησαν τά ανά χείρας ερ

γα των και παρεδοθησαν δλοι άμέσως είς τά κοινά. Και τότε

μεν δέν έπαύσαμεν νά ένεργήσωμεν τάς έπιταγάς σας, κ' ε

πειτα έν ρηπίδι είς τό Ισμαήλ λαβόντες τάς διαταγάς του
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σεβαστου Γενικου έφορου Άλ. Ύψηλάντου. ουτε άμελήσαμεν,

ουτε καιρόν διετρίψαμεν ματαίως, άλλ' έφσδιάσαντες τους ευ

ρισκομένους αδελφούς της Εταιρίας είς τέ Γαλάιζι μέ τάς

αναγκαίας ετοιμασίας, αμέσως διεπλευσαμεν είς Κωνσταντι

νουπολιν, όπου τί χρή λέγειν τά επιχειρήματα μου; άνεχώρης

σα κακείθεν περ^ι τά τέλη Νοεμβρίου, παρέπλευσα την Μυτιλή-

νην, διεπέρασα είς τάς Κυδωνιας, έντάμωσα τους Διδασκάλους

της σχολης, και εύδιάθεσα τάς καρδίας τών εκεί μελών της ε

ταιρίας, ε^ψα από μέρος της Αρχής προς τούς εν Σμυρνη,

στείλας τον Ήβον 'Ρηγαν, οστις ήση και επέστρεψε μέ το τέ

ταρτον πραγματείας μπαρουτιου διακόσια εβδομήντα βαρέλια

και Μολίβι καντάρια σαράντα και εν. Κα.1 υποσχέσεις, εάν

εγώ γράψω προς αύτούς νά προμυθευσωοι και άλλα τοσαΰ-

τα καί ετι είκοσι χιλιάδας πυρίτιδας πέτρας τουφεκίων, ώς

άναγκαιοΓάτας, λέγοντες, οτι μήν έχοντες χρήματα ϊκανά δέν

έουνήθησαν νά εκπληρώσουν τάς έπιταγάς τών φίλων. Ταΰχα

γράψας έκείσε και διαπράξας, διέβ/,ν εις "Γδραν, κακεί κα

θώς καί εις τάς Σπέτζας, εδρών εν άμεριμνία, εκίνησα και

προθυμους άπεκατέστησα. Άποστείλας δέ το Καράβιον εις

Τεργέστιον κατά το τέλος Δεκεμβρίου, διεπέρασα είς την

Πελοπόννησον και παριήλθον μέ καλήν εκβασιν, ώστε, επει

δή είλπίζομεν τοΰ Άλ. Ύψηλάντου τον έρχομον οσον τάχος,

τόσον οί Ιΐροεστώτες, οσον κα! οί "Ελληνες είναι μετέωροι, και

Γστανται κεχηνότες προς την φωνήν τοΰ αύτοΰ Ύψηλάντου. Πε

ρί τουτου και τά άποφασισθέντα έν συνόδω σας ίδεάσαμεν

και προτου μέσον Κωνοτατινουπο'λεως, καί τώρα πάλιν επί

τηδες στέλλομεν τόν έπιφέροντα Καπ: Γ. Πατρί/υον 'ίδακίσιον

μέ τό παρόν μας δ:ά νά σας άναγγείλη τά καθ' ήμας και διά

ζώσης φωνης. Λοιπον διά τον θεόν ! μήν αφήσετε νά παρέρ

χεται 5 καιρός. Οι Τουρκοι ήμέραν μέ κήν ήμέραν υποπτευ

ονται, και είναι φόβος, και φόβος μεγάλος· και έχετε νά δόσητε

λόγον, εάν διά την άργηταν τοΰ προσδοκουμένου Ύψηλάντου

βιασθώμεν οί "Ελληνες νά πάθωμεν ζημίας, οσας δέν έλπίζο-

μεν ό όποιος άφευκτως, εάν δέν φανη ώς ενα μήνα ένταΰθα,
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θέλομεν δοκιμάσει άπο μερους των έχθρων, ό'σ« ημπορείτε νά

στοχασθήτε ανευ λόγου κινούμενοι, επειδή κ- τ. λ.

Δέν έκτεινο'μεθα περαιτερω άλλ' έπαναλαμβάνίντες, οτι νά

έπιταχυνθ/) 5 '-Χψηλάντης, μένομεν περιμένοντες οχι τάς ά-

ποκρίσειί σας, άλλ' αυτον τον 'Τψηλάντην.

Αναγνώσατε το περικλειόμενον, οπου θέλετε (δεί ρανερω-

τάτην προδοσίαν, κ. τ. λ.

Τ. Γ. ΑυΊη ή προδοσία προί'ρχεται άπο την οίκογένει-

αν τών .... κα! δόσατε την ειδησιν του Τψηλάντου, εις τον

όποίον πολιτευόμενος τούς έσύστησα.

Ό σος είλικρινης αδελφο'ς. Γρηγόρ:ος Δικαιος.

Τη 22, Φεβρουαρίου. 1821. Έκ Πελοποννησου,

Άριθ. 110.

Κισνόβι. Κύοιε 2άνθε.

ϊί 25. Φεβρουαρίου 1821. 'Ρένι.

Τέ άπο Σαρατζικα είδοποιητικόν έλαβον σημερον μ' εωχα-

ρίστησιν διά τήν πληρωρορίαν τοΰ αισίου οϋασίματός σας είς

Κισνόβι, και ένταυτω είδοποιηθείς παρά τοΰ Κυρίου Μαρίνου τήν

άποδημιαν των ΜπεΓζατέδων. Ειμαι ανυπόμονος έως νά λά-

βω άπο μέρος σας περιστατικώτερόν τι και τήν θέλησίν τοιν σας

«ρησαν σημερον εμήνυσα είς Ισμαήλ προς τήν ραμηλίαν σας

τά της ώγείας σας, κα! βέβαια ησυχάζουν, διότι δικαίως έπρε

πε νά |}ναι μέ τήν εκο^άι/ σας. Ό Κύριος Καραβιάς έμίσευσε

τήν τρίτην το πρωί εις τάς 22. άπο Γαλάτζιον ολοι οί ϊοΰρκοι,

όποΰ έσκίτώθησαν είνα: σχεδον λέγουν εως 100. έκ των κα-

πανλίδων έμειναν ζώντες, άφ' ου τους έξαρμάτωσαν 25. έ'ως 30.

και έπήγαν εις Ίμπραίλαν, έ'πεσον κα! άπό τούς ίδικούς μας 4

εως 5 κα! 6 α 7 λαβομένίι· τήν ήμέραν έκείνην ομως ό δειλος

Κλ: Αργύρης άνεχώρησεν έμβακαρεισθείς είς εν παρτίδον διά

έδώ, καί έκ τούτου υποπτευθείς ό κόσμος έλαβον οί έγκατοικοι

πανικον φόοον, μήπως έςέλθωσιν οί Τουρκοι άπο τήν Ίμβραι-

λαν, άφ' οΰ άνεχώρησαν οί ιδικοί μας και τούς κατακόψρυν, και

ούτω κατασκόρπισεν ήΠόλις, άλλοι έςω εις τά χωρία, άλλο)
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έμβαρκαρίσθησαν δί έδώ, κα! άλλοι έσφαλίσθησαν είς τάς Έκ

κλησίας, καί μολις από χθές ηρχισαν νά έπιστρέοουν, καθώς

4 Κλ: Άρ. έστράρη την προχθές οπίσω, επειδή την τρίτην ξη

μέρωμα ί'πά^ωσεν δ Δούναβις και εμειναν τα παρτίδα μέσα

είς τον πάγον μή δυνάμενα μήτε εμπρος μήτε οπίσω νά υπά

γουν, καΐ έκ τούτου ευγηκαν οί άνθρωποι και επέστρεψαν είς

Γαλάτζιον, το όποιον μένει χωρίς διοικητήν τινά. δ Πασας

ομως άπ* Ίβραΐλαν εμηνυσε νά ήναι δ κόσμος ησυγος, και

αυτός δέν άοίνει νά ευγη τινάς από το Καστρον, ούτε βοήθειαν

ημπορει" νά στείλλη του Γαλατζίου χωρίς άοειαν Σουλτανικήν.

Βεβαιουμεθα, οτι ό Καραβιας δέν ε'πήγεν είς Φωξάνι, άλλ' εκί

νησε τόν δρομον κατ εύθείαν το προς την Αιέβαν μέρος- άνθρω

ποι εμειναν εως 120. από τόν χειμώνα, οί όποίοι σημερον έ

στειλαν καί μάς ζητοΰν βοήθειαν μετρητών, κα! εί δυνατόν άπό-

πυρίτην, δ:ά νά άκολουθήσωσι τίν δρόμον. Όλον ενα καί έ-

δώθεν κινουνται καί θα άκολουθησωσι τόν Καπ. Ήλίαν Μίγ-

λερην πολλοί, οστις άν ψαι ακόμη αυτοΰ, άς μην άργοπορ^.

Είμαι ανυπόμονος εως νά λάβω γααοήν σας.

Σας προσκυνώ μένων,

Α. Εόδυλος

_ ο

Σοιχ:'Ν. β. Άριθ. 111.

Ίάσιον τ:9ί 26' Φεβρυυερίου. 1821.

Έλαβον, άγαπητέ μ'οι Εάνθε, τό γράμμα σου, και είδον τά

έν αύτώ. Έγώ δ πρώτος σοΙ έ'γραφον, οτι δέν έπίστεσα τόν

ΆναγνωστΛιουλον αρκετά βδελυρόν δια νά κάμΐ) εν τοιουτον

έργον, πλήν μοί τό έγραψαν από Βουκουρέστι· δλα αυτά ομως

περασμένα. Έγώ συγγωρώ ίίς οσους, όποΰ δέν ήξεύρω τί ή9έ-

λησαν νά κακοποιήσωσι κατ' έμου. Τώρα δμο^ς, δποΰ έκινήδη

τό πραγμα, άς άποδείξωσιν ολοι, ότι είναι Έλληνες· άν έγώ <ρο-

νευθώ η άλλο τι πάθω, είμαι έ'/ας καί προτήτερα ή αργότερα

τό ιδιον, πλήν άς στογασθώσιν οί γ.αζοι, οτι μετ' έμσΰ χάνονται

τόσοι, και άς τρέμουν τήν θείαν δίκην.

Ό ένθοιισιασμός μεγαλότα'τος έδώ, δέν ήξεύρω ποΰ νά βάλω
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τούς οσους ερχονται. Χρηματα νά συναχθώσι παντού, αρμα

τα ομοίως κα!' καί· και. Ήξεύρω οτι ό ζήλος σου, £άνθε μου,

6ά κάμη κάθε ιί. Ελπίζω θεία ευδοκία νά δοξασθώμεν μέ το

όπέρτατον ονομα των ελευθερωτών της Πατρίδας· οσοι ήρχι-

σαν τήν Έταιρίαν των φιλικών, όσοι έπροσπάθησαν δια το καλον

τουτο εργον, αναμφιβόλως θέλουν απολαύσει τάς πρώτας τιμάς κα!

δόξας. Λοιπόν, Εάνθε μου, νά σέ ίδώ. Βουλγάροι-ς και άλλους

προθυμους, άς διευθύνωνται είς το Φωξάνι, κα! άπό εκεί εμ

πρός, οπου άκούουν τό ονομα του Ελληνικου στρατοπέδου. Ό

Καλαματιανός νά παρακινηση οσους Γραικούς εις τήν Φλόταν

και άλλους νά ζήτήσωσι την παραίτησίν των και νά τρέξωσιν

είς τήν Πατρίδα- ολοι νά άκολουθήσωσι την προκηρυξιν. Ό

Αναγνωστόπουλος, πρός ον δέν εχω καιρόν νά γραψω (επειδή

καί τεσσαρας ώρας τό ημερονυ*τιον δέν κοιμουμαι άπό τό πλή

θος τών γραψιμάτων, διαταγών καί οργανισμών,) άς ήναι

ησυχος δί όσα μοί εγραψαν, εγώ ούτε τά έπίστευσα- πρέπει

. ομως νά ύπάγη εις Κωνσταντινούπολιν νά βιάση τήν πυρκαί-

άν, αυτά και οσα άλλα ημπορέσει, νά καιρίς πρόσφορος δια

νά άποδείςη δ καθ' είς τί ήμω^ρεί νά κάμη. Άδρίζεσθε, κρα-

ταιοΰσβε' και ού τρέξον είς έντάμωσίν μου· σας στέλλω προ

κηρύξεις. Γλυκοφιλών ολους τους αδελφούς και "Ελληνας.

Αλέξανδρος Υψηλάντης.Ο

Άριθ. 112.

Φίλτατε Κύριε Εάνθε. Κισνόβι.

Τη 20. Φεβρουαρίου. 1821. Ταμπάκι.

Και προχθές κα! εχθές και σημερον σας έγραψα κα! θέ-

λει σας γράφω "ως λάβω άπόκρισίν σας, οτι εγώ δέν εχω

νουν είς τό κεφάλι, διό σας θερμοπαρακαλώ άποκριθήτέ μοτ

οσον τάχος διά νά βαλθώ και βάλω είς κατάστασιν τά πράγ-

ματά μου διά νά σας ακολουθησω, οπου υπάγετε οσον ογληγορώ-

τερα δυνατόν. Κάμε το διά άγάπην τής Πατρίδος μή μέ υστε

ρησης είδοποιήσεως σου. Και μέσον του φίλου τούτου άπο-

κρίσου «ου και μέσον Ίσμαηλίου διά Παύλου Ψύχα ή 'Ρενίοο

£ιά το5 Κυρίου Ξοδύλου. . Ό σός Π. 'Ροομπίνης.
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Άοιθ. 113.

Κύριε Εάνθε. Κισνόδι.

Τη 20 Φεβρουαρίου 1821. Ισμαήλ.

Άγκαλα και πρ!ν τώρα στοχάζομαι νά σρις έγνωστοποιή-

θησαν τά είς Γαλάτζι διατρέξαντα, μ δλον τοΰτο εγώ επιτα

χύνω, ώς το προσηκον ίερώτατον χρίος μου απαιτεί, νά σας

φανερώσω τά έδώ ίδιαίτερα. Εις την ένταΟθα Καραντίναν μας ηλ

θαν μερικοι μαρνεοοι, οΓτινες διέτριβον εις Σάξαν, και μέ το

νά είδοποιήθησαν έξεπίτηδες από τούς είς Γαλάτζι φίλους, ο

πως τραβιχθώσιν, ηλθον έδώ, και αυτοί μα^ φανερώνουν την

προμελετηθείσαν του πράγματος αίτίαν. Μέ το νά στοχάζω-

μαι δέ ·/ρησιμώτατον εϊς την τοιαυτην ποθεινοτάτην περίστασιν

διά νά ξεκινι/σωμεν τούς αρκετούς έδώ ευρισκομένους αδελφούς

κα! ομογενείς, πνέοντας τον ζωογαννητικώτατον αέρα των ενδό

ξων εργων, κα! μέ το νά ακολουθη ή δυσκολία του πασαπορ—

τίου έ/.άστου τινος, νά γίνη τρόπος, ίί δυνατόν, διά νά σνκλθΫι

άπο τον "Ιντζοφ ^α) προσταγή είί τη/ έδώ Δαμόζινα κα! 11ο-

λίτζιαν διά νά άρήσωσιν ελευθέρους τούς Γραικούς, όσοι θέλουσι

νά άπεράσωσι τό απέναντι μέρος, ή κα! τέλος πάντων όποιον

δήποτε άλλον τρόπον ευκολίας ήθήλατε στοχασθη άσφαλέ-

στερον νά ενεργήσετε καί μέ είδοποιήσετε: Τοΰτο δέ είναι α

νάγκη νά ένεργηθη κα! εις 'Ρενι διά την έξοδον φίλων μας.

Δια τά συντείνοντα είς Γαλάτζι, ώς καί ο\ έδώ ευρισκόμενοι

Μαρνέροι μας λέγουσιν, οτι είναι αρκετή χρεία <*πο μπαρουτι,

βόλια και σφαίρας κανονίων, ό'5εν δί αυτό φροτίσατε, ώς ή

αξιέπαινος φρόνησίς σας ήθελ5 κρίνει έπιτηδειότερον το νά ένερ

γηθη μέσον του 'Ίντζοφ, διά νά δωθη ή άδεια ή προσταγή είς

τούς έδώ αξιωματικούς, διά νά οίκονομήσωμεν και στείλωμεν

διά τινος μεγάλου πλοίου τούς είς τό πράτιγον ευρισκομέ

νους έδώ, ή διά τινος Κιρλατζίου. Διά τάς εις καραντίναν

Ρ ενίου εύρισκομένας φαμηλίας, ας γείνη τό έλεος, ίνα δεχθώ-

σινοι έκει Διοικηταί αύτάς εις τό Λαζαρε'το. Άπό μπαρουτι

(κ) Στρατηγος πληρίξοίσιος τ:ί Αΐιι:κράτ5:ος Διιικη-ί,; ττρατιωτι* ϊς η,Λ
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ευκόλυνα εγώ τήν ανάγκην, και προσμένω άπδ Γαλάτζι άπό-

κρισιν δ:ά νά την στείλω, ή άπ' εδώ έξεναντίας θέλει την δι

ευθύνω β'!α Ρενίου. *Α.ν το επιτηδεύεται 5 Κύριος Εόδυλος, ώς

τω έγραψα περί τούτου" παρακαλώ διορίσατε τον αύπου σί-

λον μας κύριον Γ. Ηαππαδόπουλον δια νά με στείλη μέ πρω

την ευκαιρ'.αν εικοσιν οκαοες ρολια εξ οοαμια εως ες ήμισυ το

καθ' εν. Η'παροϋσά μου έρχεται νά σας εγχειρισθώ δια τοΰ

κυρίου Κωνσταντίνου Γκ^άστα άοελοοϋ μας, ο οποίος έρχεται

αύτοϋ δ:ά νά δώση τε'λος εις τάς αΰτοϋ υποθέσεις του και εύ-

γαλει το πασαπορτιον του οια την πατριοα του, του οποίου ό

μως τον ενθουσιασμών και μεγάλον πατριωτισμον εις πολλά ο

λίγα στήθη ειοον σπιν3υροβολοΰντα' όθεν χαϊ ώς τοιούτον λά

βετε εις την ευνοιαν και άγάπην σας. Αυτού ευρίσκεται δ κύ

ριος Ιίωτηρας, δ όποιος μέ το νά Ιγη αρκετούς φίλους του

Βουλγάρους και δύναται νά συστήση ώς και άλλοτε, άπ£ αυ

τούς διακόσιους κν. περισσοτέρους, άν στοχάζεσΰε εύλογον δι

ορίσατε τον, δποΰ νά κίνηση δίδοντάς τω κα: μετρητά οσα κρί

νετε αρκετά εις αύτον, ομοίως κα'ι δ εδώ νεοεισαχΟεϊς κύριος

Γ. Παππαδόπουλος, έχοντας τρόπον και πειθώ, εϊς το νά κάμη

άπο τους ίδιους έως 500. 'Άν και τούτο στοχάζεσδε συυκρε'-

ρον διορίσατε ιχας νά τον ξεκινήσωμεν διά νά βαλη το υπο-

σχο'μενον εις ένε'ργειαν. Έν τούτοις δέ μένω μέ σέβας.

Άδελρικοπροσκυνώντας σας. Γεώργιος Παπαδ. Κορρινι'ς.Ο

ΆριΟ. 114.

Φιλογενέστατε Κύριε ΕάνΟε. Κισνίβι.

Τη 28 Φεβρουαρίου 1821. Ίσμήλ.

Το εϋγενικόν σας όμοΰ μέ τήν προκήρυξη» τοΰ Κάλου μας,

δμοΰ και κόπιαν γραοης της Κυρίας Δόμνας μητρός μας, μέ

άκρον μας χαράν έλάβαμεν, είθε κα'ι το αί'σιον, γένοιτο ! Διό,

αγαπητέ μου, δέν έλειψα αμέσως καϊ εις αυτήν τήν στιγμήν

νά γνωστοποιήσω όλους κοινώς τους αδελφούς συνάζοντας τους

ει'ς δύω Κλούμπίχ, εις τους οποίους, άο' ού άνέεερον τά δέ

οντα τά έϊίχδησαν προΟύμως, άλλο: μέν νά συνεισφέρουν τό



κοτλ' &>*μ>.*; ίλΧοί δε »Ιν&σίρατ£Ϊ£σο'!ίν\! ΙίΗ μετίΓτί]*·':τε«

λείωτ-ν τη·ς ταπεινί;ς μου -Ταύτη:/ υιτκ'γώ £ΐ;. 1?&3{άκ?. ί-

ίίοΰ' 4κει• 'ίυνάζονται 'οΊά 'νά γίνη ή κοινώς καταγραϊή κι! συ/ιΙ-'

03ΐ3ϊ, ό'λοΟ κοντά- εις τους καλοός μας Για κούς, οοντρεγουν

δ'Σάνδονλας Μδλδοθάνο'ί με άλλοι>ς πολλους, δμοίου;; Μέ'τσν-

κύΐ'ήλ ·Φωκια-λίν 'σ2ς γράοω έκτε-αμε'νως, και1 σύντρεξον είς-

τ»ςζη·τί«ις μου;· ·κ «Ι περιπλεον, εί δυνϋτο/, καί εις τούςΜολ3ο-

6ζ53υςϊ ' 'βγώ έπίίυμώ νά εχω, εΓς τον »αιρ3ν τ?ίς αύτοΰ οι- -

ατριβ)!ς σας, γράμματα σας συχνοι και τόν μέλλ:<ν;α' σκο-

τ:6γσέ£ '···'·

Είπέτε μας, αν αύτο5 ευρίσκώνττκι' δραάτα' άπ$ μα·/α?ρια,

πιστόλις καί τουοέκια. Το Γαλάτζι ί|σ»χΐί. Μενω δι κτλ.

Γ. 1Ια-αο. Κορ^-νδς.

·'-Σ.λ Οΰτος έ-' αξιότιμος άνί,ρ, μεγαλέμπορος ε{ς Ισμαήλ μΐ

χρηματικήν κκτάστκσ-ν ίκανήν, κα! πολλά είς εκείνα τά μέρη

ίσχύων, ώς ών αύτάοελφος τοΰ στρατηγου κα: άρχηγίΰ· τοΰ

είς τόν Δούναβιν 'Ρωσσικοδ στολίσκου, είς των 'ένθϊ'ρμιων ί-

ταιριστϋν, κα: πολλά'ύπέρ- το-!/ άγώνος ένίργήτας και δαπα

νησας, μετα τήν άποο-ίώσ-.ν το5 δηΟίντος αυτζίελοου του, ηλ-

6ιν είς την Ελλάδα, άλλ' εκ περισιάσεων δυστυχησας, εδ-

ρίσκετζι εις 'Α'-δηνας δυστυχιών, ώς και άλλοι πολλοί, καί πα-

ράμελημένος καί σχεδον γ νωστος.

-.· ... :- ·: ο-— '·' ·

Ά?Λ. 115.

ν· Φίλεάγαπητέ κύριε Εκνθί,

· '-· Τϊρ28. Φεβρουαρίου. 1821. Ίάσιον.

Κατά προσταγών τοΰ αύταδέλοου μου σας εΚοποιώ, οτι

ίΧαβί' -ίδ'γράμμα σας, μή> ευκαιρων δέ μόνος του να σας γρά-

ύΓ3 έ/τΛαμένώς·σ2ς παρακαλεί δ:ά μεσου μου να αναλα^π

τί?/κ?ίΤονΓ' τών (οσων γραμμωτών αναγκαίων νά ς-αλλώσ;, κα!

προσέτι νά παρακινάτε τας έφορίας είς ταχεία/ έκπληρωσιν

των χρεών ιών. Είς τό Κτσνόδι εγίνετο συνδρομή, της οποίας

τά' χώματα ΙμΓλλε^ δ Σοριάνος νά συνάξί), καί οδτως- -ώ
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όγληγορώτερον νά σταλλώσιν ει; τούς έν Ίασίω εντιμοτατο υς.

Έοόροας. Γράψετε τά αυτά τόσον είς τους έν Μόσχα, οσον

καί εις τούς έν Όδησσώ, Γνα πράξωσιν ωσαύτως καί εύτάκτως.

και ταχέως τά ώποσχεθέντα. Ημείς, φ>£λε, θυσιαζόμεθα κα

τά πάντα και χρηματικώς καί σωματικώς. Πλήν τί δύνανται

τέσσαρες άνθρωποι; Λόγια μεγάλα μόνον. Ενθουσιασμός πο

λυς· κζ! καμμία ένέργεια. "Ας ς-οχαιθοΠν ομως οί τοιουτοι,

ον. οί Ύψηλάντιδες χάνονται, πλήν καί ή Γραικία σδυεται κα-

τά κράτος, καί έλπίς δεν μένει πλέον είς την άνά^ρωσιν αύ-

της. Ναί, φίλε καί αδελφέ, είς τό δ^ομα τοΰ Κυρίου .εμ

πρός- και ή γενναιότης ήμών έ'στω παράδειγμα.

"Ολος πρόθυμος αδελφός. . . .

Νικόλαος Υψηλάντης.

Προς τούτοις σδς ειδοποιώ, ότι αυριον. κινουμεν διά τά παρακάτω.

Σ«·χ. Ν. γ.: . .·, .

Άριθ. 116.

Τίργου φορμός. Τή 2. Μαρτίου. 1821.

"Ελαβον, αγαπητέ μοι 2άνθε,· τό γράμμα σου. *Αχ! διατί

ο! άλλοι νά μήν ?5/αι είλικρινείς και μόνον υπέρ Πατρίδος;

Φ:ΰ! της δυστυχους Πατρίδ>ς ήμών' Έγώ άφιερώσας την

ζωην μου και την ψυχην μου είς τον Ιερόν άγώνα, ον θεία

συνάρσει άρχίσαμεν, περί του έαυτοΰ μου δέν έπιθυμώ δέν θέ

λω, καί το έλεγον καί είς^έσέ κα! είς άλλους, άλλο τι/ παρά νά ίδώ

μίαν φοράν έλευθέραν την δυστυχεστάτην και φιλτάτην Πατρί

δα μας. Μά άς ^ναι, άς γένη τό καλόν, παί όποιος τό κάμει

δέν αε μέλλει. ν ,λ

Σας ειδοποιώ, οτι ό Αριστείδης έπ:άσθη, ως μοί γράφει δ

Λε^ντίο^ς, καί ώς μοί λέγει ο ψχλίδζς, όςτις μή άκολουθη-

-'<: μ;τά του Άριστείδους, εμεινεν είς τά έδώ μέρη είς τήν

ινρϊίόΐαν. . ι; _ > ν, .. ,

Ο Σάβοκς έκομ-ρομεταρίσθη, επειδη καί είχε δόσει τω

Αριστείδη γράμματά του, καί μην ήξεΰρων/>είσέτινϊδν κινη-

μ:^ μ?.ι, μο'ι έμην^σεν, ότι νά κινηθώ τό ΐγληγορώτερον, ή πώς
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έρχεται ί Βιος ,είς Σκρυλίνι. ^γ^^ίΐ^^ιζ προ πέντε.. ή' ές

ημερώ» μοι . ηλθίν . σοι ς-έλλω. ί και. τό γράμμα . υ 5, . Αεβεντίδη,

καί νά μέ είπλς τί ς?χ.*ζεσ«ν. ήαπορώ .' νά .δόσω χίστιν η ο'γι;

αυτό το γράμμα είναι ' μετά .την- είοησιν του κινηματόςιμου.

Τα · επίλοιπα το βλέπεις: εις ίο γράμμα του άδελοοΰ μου Δη

μητρίου. .Προαέςειε - καλώς ν& σκεφθηκε έτι καλλιτέοως δια

ιά: κ^ίμοΛαίίας. ίΐ' · « , τίτ;:·!^ ~ ···'. Ό αδλοός σου.

.- , · -^Αλ4^»·/δρος Υψηλάντης.

Ο 3 Υ .-ς-ϊ

Στοιγ. Ν. δ. ν \ [ £

Αριθ. 117.

Άδελοο! Κύριοι 'Εμμ. Ηάγθε , κμ\ II. Άναγνωστόπουλε!

Έχοντες. έμ?ι>.τον, τΰν.πρός τψ Πατρίδα θείον ερωτα, δέν

έπαυσατε ποτέ να τον μεταδίδατε, είς .οσους ευρίσκατε επιδε

κτικους καϊ άξίους τοΰ θεί^υ καί ουρανίου τούτου δωρηματος.

Τό. μεταδιδόμενον'/ιοΰτο,πΰο.^, ,.ρίλοι.σ.υμπατε:ωται, άναυδη 5ι'ς

μεγάλην φλόγά^ : 'Η.Πατρ^^ έκ^,^ϊύτίυ, ιανεμ;'.ν.ουοα>. τον ο'λε-

θρον Ααί οθοράν των τ^όάνν&>ν^ης, προσμένει νά^ίρ,η και την κα-:

λήν -αποκατάστασιν της έτί/μα£ομένη; -ευδαιμονίας -της· εργον

σας ειναι και τώρ» νά^ουν^γω.νισθήτε όλκις δυναμεσιν ε;ς. έκ.-

τέλεσιν. και , καλχν ' αποπεράτωσιν 'τών μεγαλωνυμα; .εγχει

ρημάτων. Πανταχόθεν συντρέχουν αΰτοΰ νέοι Ελληνες απο

οασισμένοι νά μας άκολο,^η-ίυν· Φροντίσατε, λοιπόν νά ο»περα-

σουν οσον τάχιστα, ,εξς ,^ο·.ον,{ διευθυνόμενοι πρός τους έκεΐ

'Ερόρους, καί έα>οδ,,αζόμενοι μέ ίά-^υνηθη φορέματα μαΰρ^, ε

χοντες καθ' ένας ^ δσα^ήμπορεί άρματα ^,και ;π^θ5θάσο»ν

τό έγληγορώτερον εις Φωξάνζ. Πολλαι περιστάσεις ξεναι κχ!

οικείαι μας έδίδίξαν^ ότι π,ρτέ., ξένο,ς. δέν 6έλει μας .χωρη

γησει έτοίμην ευδαιμονίαν. Ποτέ οί Γραικοί δέν πρέπε< νά ελ

πίσουν έλευθερίαν από ξένο»ς, δια τοΰτο άνανκαίως επετα.ι,

άποδόίπτοντες ,πι?σαν έλπ/οα, νά ζ) πίσουν μετά θεον είς μό-

νην την ίίίαν άνδρίαν κα! δύναμιν. Άγωνισθίτε λοιπόν νά

έπισοραγίσωμεν τά έπιχειρηματά-σας, μέ τό αίσιον κα': εύκταΐον

11*
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·τΟ/Οζ, ιτροσπίίθο&ντίς πρτνϊοίοις τρ&ιίις έν$υ*αμωσι» χοί

κέντρουμας, άπο τρΟ ίποίου ιήν έπιτυχίαν 1ή αποτυχία*..κρέ-

ματα,ι ή ευτυχία η ή δυστυχία του £0νοι>ς γενικώς.

Ία αναγκαιότερα και χρειοδε'στερα οπλα δια κάθε ς-ρατιώτην,

άς είναι τουφέκι καί σπαθί. Σας ασπάζομαι και μέ/ω.

Γ. Καντακουζινός. Α. Τ.

Τη 2. Μαρτίου. 1821. Τίργο Φορμόοι.

—~Ο

Στοιχ. Ν. Ε.

*Αριθ. 118.

Κυριε Έμμ. Εάνθ».

Έν Ίασιω ιήν 5 Μαρτίου 1821.

Επειδή καί ευρίσκομαι συμποάκτωρ των ενταυθα Έοόρων

κατ' επιταγήν του Γενικου Επιτρόπου Πρίγκιπος Αλεξανδρου

Τψηλάντου, και μέ το νά εύρισκώμεθα είς άκραν δυοκολίαν δια

να προμυθευσωμεν τούί όσους άπο Όδησσον ερχομενους "Ελ

ληνας μέ άι-ματα, καί μέ το νά μανθάνωμεν, οτι αύτοΰτε έχετε

ουκολίαν τοινύτης προμυθείας, δια τοΰτο σας διορίζω εν 6·>ό-

ματι τ?3 Ελληνικου "Εθνου; νά προβλέψητε οσον τάχιστα όσας

πανοπλίας δυνηθείτε νά ευρητε, όμοίως μπαρουτι και μολί-

βια, και μέ πρώτον νά τά έξαποστείλεται πρός τούς ένταΰθα

Εφόρους.

Μένω της ιύγενείας σας πρόθυμος

Κωνσταντίνο; Πεντεδεκας.

Υ. Γ> 'Απο τώρα κα! είς το έξης όσοι "Ελληνες μέλουν νά

έλθουν εις τά έδύ δ: ά νά ενωθουν μέ τον Έλληνικον στρατον-,

οι τοιουτοι νά έφοδιάζωνται μέ ολην των τήν πανοπλίαν,

ίμοιως καί μέ άλογα, εί δυνατόν, είς έναντίαν περίστασιν

να μην εμποοι,ωνται εως ότου εξοικονομουνται τα ανα^κα^α

των.

Ό Αύτος. Πεντεδεκας.
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Τιμιώτατί κύριε Έμμ^ Ηάνθε. Ισμαήλ·

Τί 9. Μαρτίου. 1821. Κομπράτί.

Έρχάμένος εδώ αντάμωσα τον καπηταν Κόγιτζί/, κα! βλέ

πω είς αύτόν μεγάλην προθυμίαν, βλέπω ολους τούς Βουλ

γάρους νά τον β:άζουν είς αύτό, δπιοΰ και αυτοί ολοι θέλουν

δίά νά υπάγουν ολοι μαζήτου. Λοιπόν εγώ τόσον τους έκα

μα·,· όπο5 όση'ν· προθυμίαν είχ$ν, εγώ τόν εκαμα νά άφησ^ ό

λος τοι> ταΐς δουλίαΐς και νά τρέξη. Τον είπα πώ ςεχει να

γέ^η-άρχηγός ολων τών Βουλγάρων άπερνώντας αντικρυ. Λοι

πόν αυτός είναι ολως διόλου εδικός μας' μέ λέγει όμως έ-

γώ τώρα ήμπορώ νά $ύγω, ομως φοβουμαι νά μη γραψί)

* δ Ίντζοφ καί με ρέρη όπίόω, αλλά θέλει ζητήσω την ά-

» δειάνμου, και θέλει μέ δοθεί, κα! ά^ίνω τόν 'άδελφίν μου εις

*'τόν τόπον μου, καί ώς καθώς εγώ πάρω τήν άδειαν, οι Βουλ-

» γάροι ολοι μέ ακολουθουν, επειδή καθημερινώς μέ παρακαλοΰν.

Τόν είπα δια τάγρίσια, όποΰ ειπε τόν Αντώνη πώς θέλί.'

100. χιλιάδας γρόσια, οτι ημπορεί νά τά εχη είς καιρόν ο

ποί θα τόν· χρειασθουν, αυτός μέ λέγει πώς αύτά τώοα δέν

χρειάζονται, αλλά κατά καιρόν ίσως χρειασθουν. Έγώ τόν εί

πα, δχι μόνον τόσα, άλλα καί πολλά περισσότερα είς καιρόν

δποΰ λάβετε χρείαν, θέλετε τά εχει. Λοιπόν δ Μαλαβίνσκης

δ αρχηγός τών Βουλγάρων τόν εστειλε Καλαράσην καί τόν

λέγει πώς έχει νά τόν είπή μίαν προσταγήν του Ίχτζο», Λ.αι

τόν λέγει νά κράξη από κάθε χωρίον από δύω Τζορβατζίδες,

και Μαρτίου 15. εί/αι κα! δ ίδιος είς τό Κομπράτι, καί έρ-

χάμενος θέλει τόν παρακαλέσει καί είναι πολλά βέβαιος, πώς

θά τόν δωθη ή άϊεια χωρίς άλλο. "Αν εύκολυνεσθε περάσατε

κα! ή τιμιότηςσας από έδώ, μόλον τουτο οί δρόμοι είναι ολοι

χαλασμένοι καϊ διά· αύτό σα": ς-έλνω τόν βνταΐον, επειδή

αυτός ηΊμυρεΓκάθε · μέρος διά νά σας οέρη- ήΊελα νά στείλω

τόν Άντώνιον, έστίχάσθηκα έξ αίτίας τοϋς δρόμους δέν θά

ίμπορέση νά έλθη. Τόν Κυριον Πεηράκην Βαρ^άτην ίχθές τόν

ίντάμώσα; καί επίγΥ^Υ ι?ς Ύδν' ϊφφ, Ιρ&'ϊήιά #4* τον Τον
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μπίνην καί μέ λέγει πώς ειναι είς 13 ΙσματΑ' μέ ε'ι'πέ πως

έ ΙΙατας είς την Ίβοαίλαν -οέν' άϊίνει τους ΤΓούρκους νά ©ο

ρέσουν άρματα, ··τοος · έχει- είς^Ιεγάλην- χ©όλαξιν. Τον είπα

κ£$* ·;£μ·άθαμεν' ".πείς Ίίηγαί»·Λ'ΓΤ69ο5ί&» ε^'το Γαλάτζι και

' σκοτώνουν άνθρώπο'υς'· ·μ4-!εϊπ<ί··*βί-^έν· είναι "αλήθεια- αλλά

ε?!«Β'·ύί&Αατ« τ9δ Κονσόλου. Τον Κόνσολον : δέν τον έβαλαν

είς :την· ίίαρανπνα, αλλά «ολάττε» 'είς -.τον Προΰτον είς ένα

Κιολάτζ:. Έάν άπερά·της άπό το Κομπράτι καλά, είδε έοχα-

μΐνος έδιο, ο·.ά 'τόν -Κ.ογίτζον' δμιλοϊμεν /.αί ελπίζω ;γένη

κα'τά την ' ζητησίν σαί.' 'ΐίγώ τον ύποο-γέθηκα πώς .η'μποροΰ-

{Κν -να δώιωμεν ' εις τό οπητι του τον καθέκαττον μ·ηνα τά

εξοοα, δποΰ χρειάζονται ο·ά νά ζηση ή ©αμιλ',ατοι). Καί δ1>'

ή ΐύγεν'εί,α'ϊγοΊα περατης άπο'- το Κομπρατι, είπε- τον . την 'γνώ

μην σου. Έγώ σημερον πάλιν μισεύω οπίσω εάν άνοιξη 5 /αι-

ρίς, έπειδή ' τώρα ρίπτει γιΛΓάρκετόν, έγώ πηγαινάμενος είς

το Κισνόοι,' δίδω' την εινδησιν κ-αι'είς τον έκλαμπρίτατον ΎΑη-

λάντην. Έάν ομως καί ελθη ή άδεια διά νά πηγαίνουν αντι

κρυ, ό κάθε ενας ήξίύρ'ει ' κ=<λά, οτι θέλουν· ολοι οί Βουλγαροι

νά- υπάγουν- μέ τό-ν -' καπετάν Κνγΐτζον, και άν δεν τούς δω-

θη-ή άδείά και πάοει μίνος 5 καπ. Κόγιτζος την ά'δειαν, αυ

τοί ·θά κάμουν έπανάστασιν καίνά ούγουν, εάν δέν ημπορέσουν

να ©ύγουν κρυι>ίως.:: ; ·· ;. ·" · Μένω δοΰλος σας: '

^ Μίρΐνος Στρατή. ' ;

Άριθ. 120, . ", '.,'.

Κύριε Ίσμαήλ.

Τη 12. Μαρτίου 1821. Όδέσσα.

Αγκαλά, κ-αι άν έβαρέδηκα νά σας γρά©ω ·/.ωρις ^ά μέ ά-

πο.'.;'.0ν;;ε, έγώ πάλιν δέν λείποι νά σας ένογλώ. Ιιΐς τάς ί).

"ο"χ τρ:χίντος· τό έστ:έρας έοθασαν 3. παρτίδα άπο Κωνσταν-

τιντυπολιν, μέ τά ό -οία. ήλθαν δ Αύζέντης Χαντζεολή'ς μέ τήν

ραμιλίαν·. του, ό Σοΰτζος, αδελ©ός του έν 'Ιασίω Αύθέντου

μ ε ,Κ/ν ©αμ^λίαν του, .δ Σχοινας Χάτμανος- εις τάς 10. τήν

νυ/.τα μέ έν παρτίδον εςθασε μέ την ©αμιλίαν και έκ παγέτοι>



( Ι*" )

δ ύίος του Καριτζϊ. Αύτβι έφυγαν από την Κωνσταντινούπο

λη, έ^βϊΐκαν είς την Καραντίνα. Ό άξιος λύπης Χαντζερλης

μόνον μέ 100. ρ^όυμπιέδες ήλθε. Μόλις εύκαίρησα τούτην

τήν άπερασμένην νΰ'κτα, δπου έπηγα είς το κάστρον μέ φο

ρέματα δια τον Καρατζάν, και επήγα και εις τον Χαντζερλη-

νΟκτα, ώμίλησα μέ τον υίόν του, επειδή Ιβρενεν όλίγον και δεν

εδγϊίκεν δ ίδιος. Μετ' ολίγον μέ τον Άμβρόσιον θέλει υπάγω

προς αυτόν διά νά τον όμιλήσωμεν, και νά μας είπη, ώς μας πα

ρήγγειλεν, επειδή άπο χθες μας εμήνυσε νά ίπάγωμεν, κα!

μέ το νά μήν εύκαιροϋμεν είς το νά οίκον ομοΰμεν δια φορέματα

νά τοΰς άλλάξωμεν σχεδόν έδωσα και τήν γούνα μου" άπο το

πρωί έως τά μεσάνυκτα τρέχων είς ταΐς λάσπαις καβάλα, και

μέ φαίνεται νά εύρίσκωμαι ει; μπάλους, τόσην εύχαρίστησιν

λαμβάνω, όταν στοχάζωμαι, οτι περιποιούμαι τούς αδελφούς

μας, δποϋ ώμοφρρνησαν, άφίνωντες κάδε ήσυχίαν τους" έξ αί

τιας τοϋ εναντίου άνεμου έμποδίσθηκα άπο το ταξείδιο'ν μου

της Κωνστ" όμως είμαι κατά πάντα έτοιμος και μέ πρώτον

άρμόδιον καιρόν μισεύω. Είς τήν Κωνστ: ή Διο'κησις ήξεύ-

ρει ολα, τοϋ Γαλατζίου, Βουκουρεστίου και λοιπά, και ολον

μέ πολιτικόν και τά μοΰτρα κατεβασμένα εϋρίσκετο έως είς

τάς 8. τρέχοντος, δπου ε'μίσευσε τό ύστερον παρτίδον. Έζη-

τησε νά β:ζιτ</ρη τά 'Ρωσσικά παρτίδα, ομ:«ς έστάθη δ Στρβ-

γονοφ κα: και δέ'ν άρησεν. Ό βίος Σουλτάνος έφωναξε τον

Πατριάρχην καϊ ώμίλησε μαζή του 5. ώρας, δεν εξεύρει τινάς

τι ώμίλησεν αυτούς από Κωνσταντινούπολη δ αδελφός μου

τούς φευγατίζει. Ό γέρων Καμπούρογλους Ιωάννης άπέθα-

νε προχθές. Ό αδελφός σου.

Σταμάτη; Κουμπάρης.Ο

Στοιχ. Ν. Ζ.

Άριθ" 121.

Φιλογενέστατε Κύριε Έμμ.τΕάνθε. Δια ΚισνόόΊον.

ΈςΌδησίΰ. Τ») 19 Μαρτίου 1821.

Τά δύω εύγεν,·κά της από 26. Φ;βρ. παρελθόντος και 2



ισταμένου ίλάθομι* ίμβδ μέ τά τυπωμενα μανι^τα και μέ

τά γραμματα του έζλαμπροτάτου Π^ίγκιπος Δημ. Ύψηλζ'ντου,

κα! ετερον παρζ τοΰ Κυρίου Καρπ,ούνη, καί ευχαριστου/τες ?ΐς

.οια τάς είοότεις, έπευ/όμίθκ ολοε α-} ψυχης την 5σ3ν ταχι

στα ά^άταστασιν κα! ώδα·μονίαν -;3 Γί'ΐΌυς μας δια της

συναρσεως τΐίς θείας -ΒουΛης τοΰ υψίστου, 3:ό κ α: άγων:ζόμε3α

β,;ανϊ:ς «ς ολα τα' ρθηζον.τα, όπου μ ίίερόν χρεος .τ^ς ΓΙα-

ΐρίοο;-μϊς κ*0%1ηψ\. ,. ν. ,.;,· / ..

Εγ,-ιι;. έκ Ινωνσταντινου^ρλίω,ς βζίμίν, ας.δια ©.αλεσης

εαρκ τ;ϊι.ν έ.ν. λ$·μέ.νι μας ΐΟα-κ/των ευγενών υποκειμενων έρ.κ-

&νμεν, οϊί ή Πόρτ.2 καθ· έκαστην-, εχει ρυν^λίςειί μίτά,τ5ΰ

,Οατριαρ'/.ο,υ '.κζ: μεια του 'Ρωσσικοΰ Πρεσοεως, και 2τ« ολας

τ4ς σημαίας των Πλοίων τ.-<ς εξεταζει .έκτο; της 'Ρωσσ:κης,

.ν.ό'.ν ό Π?:'ο6:;ς τό εμποδίζει, *αί ,οτ,ι,έτοιμάσ,ία;, άρκετάς- κά

μνουν οι Χοΰρτοι. , · -

'ΙΪ το7σ.ύτω άνευ νεωτέρου σα; άχριβοπροσκυνουμεν.

Ο: εν 'Οϊησσώ νΙί<ροροι της Εταιρίας τώ·ν Φιλικών.

_ · , Ίωαννης Αμβροσίου. Αλέξανδρος Κουμπάρης·

' ίβλίας Μάνε'ο-.ής. '^λέξανδρος Βίαΰρος, "—Ρ——: , '.'· .'

_'.'· Άί:θ· 122.

Αγαπητέ κύριε 2ανθε, Κισνοβ:.

Τη 2. Άπριλίου, 1521. 'Ισμαηλ,

Κ;1 σημερον δ:α. τής συνηθους πόστας σας έγραψα, καί

αυ9ις δέν - λείπω να έρω-ή"ω τα τη^ς άγκθη; υγείας σας κα:

να σας έπενθυμησω δια τόν πτωχο > Κύριο;,> Γ. Κλί.ρην (όστις

θίλει σζς εγχειρησει και την παροΰ/ά/μοί) να τον ίνριασθητε>

ώς ^ίιίτΛκ περί αύιοΰ · ομιλήσατε. Έγώ σας τόν σκσταίνω ώς

ιπσιον ζ*ί τίμιον εί; εκείνο όπου έγνώοισκ είς τον καφον όποΰ

έμε έστζ9η, κα: ουτως τον ελπίζω κα! μέχρι τέλου;·, Πε-

ριτ:όν νά σας πολυλογώ π·ρί αύτοΰ· διο σας μ,ενω και αΰνΊς.

. Ός άδελρος κο;: δοΰλος.

,-{,. ·'.-· Μ. Φωκιανίς.
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Εύγινίίτατ* Κύριε Έμμ. .Εΐς-Κισνόδι.

~ ". Τΐ, 5. -Απριλίου. 1821. Ίσμαηλ.

"Γσ-,ερ.ον *ζΙ την έντεΰΰεν άναχώρη;σ!ν σας. ?2ς επεμψα κα1

άλλ^ν μω μέιον το3, ριλογενο,ΰς κυρίου Μ. Στρατί,·

αλλ' αΰ:η δεν.σδς έπρόοίασε καΐ μένει νά λάβητκ ετς τίμ άκο

'()3η7-;ν έπιστροοην σας. Τά νεώτερα των πραγμάτων μας, άν

κα': νά ηκούσατε είς Όαησσόν περιστατικόιερον, ήμπορείτε είς

τον ί'όιον κα/.ρίν νά μάθετε και άπα τον ευγενέστατον "Αρχ. Δ.

Καλαματιανο/,> προχθές για.τά' .αύτόθς μισεύσαντα· άλλα ά-

κολουθ.ως αυτου δέν έχομεν. Καί περί πάντων τά μέλλοντα τίς

ά-οκατάστάσίως αναμένω άπο πρώτην σας νά ά/,ουσω τι στο

χάζεστε, /.α: τι επεται νά πράςωμ=ν, όταν έτοιμαοθώσιν &Χ·

Λοί άοελφο! νά στρατεύσωσι διά τό στρατόπεδον. Μένω.

„,ν · Γεώργιος ϊίαπαδ. Κορ^ιν^ς.

' .;^—0_. :'

Άριθ, 124.,:.

Π.ερι ποθητέ Κύριε Έμμ· Εάνθε. Κισνόθι.

Τΐ) 5 Απριλίου 1821. Ίσμαηλ.

Προγκες σας έγραψα με τόν Κύριον Καλαματιανόν καί σας

ίκλίιόν γραρήν καί από την ραμηλίαν σας. Τά νέα μας άπ6

Κωνσταντινουπόλεως είσίν, ότι εκεΐ τά πράγματα όλων υπάγουν

*'·ί ή^χίαν. Ο* Τουρκοι .έξαρματώθησον, μό>ον ρί πρόκριτοι

ωσάν εϊς Γαλαταν ό Καπεταν Πισάς, ό [Ίανιτζάραγας καί

άλλοι όμοιοι έ-αγρυπνοΰν π?ρ:πατοΰντες ημέραν να! νΰκτα 2ιά

προουλαςιν της πολεως, και νά μήν .η)ε/εν άκολουθηση εκ μέ-

ρρυς των μπερπάτιοων Τούρκων προς τούς Γραικούς τι εναντί

ον. Τκΰτα μας, λέγουν από 24. κα! 26. απελθόντος, όπου άρησα»

έκει. Ό Μωρέας, λέγουν, έχει την ετοιμασίαν του, κα! πολι-

τεύο'τας τούς Τούρκους περιμε/οντες Άρχηγόν.

Μ«ν0ά/σμεν μ! λύπην μας τά συμοάντα είς Μολδοοαν,, τήν

άναχώρησιν τοΰ Αύθέντου είς Καραντίναν αΰτο3 καΙ των. 'Ερό-

£ων, τάς καθημερινάς έπιβουλάς των έχεΓ καί χαροποίησαν μας>

α/ εχειε αύτοΰ καλάς είδήσεις. · Λ ··';

Σ4ς ασπάζομαι. Μιχαήλ Φωκιανος.
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/Αριθ. 125.

Πολυπόθητε και σεβαστέ μο: Κύριε 2άνθε.

Τη 9 Απριλίου 1821. 'Ρε'νι.

Εις αύτήν την ώραν, άφ' ου εΤχον τελειωμένα" τά εσω έγκλει

στα γράμματα, έλαβον την ποθητην μοι γραρην σας σημειωμέ

νη* χθές τ} εσπέρα; εις ΤρετζένΓ εχάρην την ύγείαν σας και ψυ

χικώς άνεπαύδην άχουοντας τον μισεομόν τοΰ Πρίγκιπος από

Κισνόβι δια το άνίκον με'ρος. Χθες εκτεταμένα σας έγραφον με

την πόσταν εις Κισνόβι, τά ίοια έγραφον τω Κυρίω Γεωργίω,

αύτου και σήμεοον πληροΒοοεϊσθε άπ' αυτήν μου σημειώνοντας,

Οσα έκεΓ λαλώ. Αι περίστασης όπου εις αυτήν μου την γδεσι-

νήν εκθεσιν βλέπετε μέ ώδηγησαν νά γράψω τοιουτοτρόπως

προς τ< ύς άδελφοϋς ε?ς Γαλάτζι και νά τ,οΰς οδηγήσω νά κατέ

βουν προς τόν Προΰτον νά σταθώσιν αύτοΰ περιασφαλιζο'μενοι,

και άλλα αίτια- των ανθρώπων, όποϋ διασκορποΰνται εις το Γα-

λάτζιον, και εις τήν κατεπείγουσα* ώ'ραν δέν ευρίσκονται εις το

χρέος των, καθώς μας εΐπον μάλιστα εις την χρίσιμον ταύτην

κίνησιν τοΰ εχθρού", έγκαρδιωθέντος άπο τοϋς ίδιους εντοπίους,

οΓτινες εΰγηκαν εις τά χωρία και διήγειραν τήν Τζάραν όλην,

καΐ ήμά; νά στ-ογάζωνται εχθρούς των και επί πλέον ο έχδρός

αυξάνει καθημέραν ένδυναμούμενος. "Οταν δέ το στρατόπεδον

γένη προς τον Προΰτο.ν έχουν πάντοτε ταΐς πλα'ταις των άπο

έδώ διαφεντευμέναις, και δέν φοβούνται καθώς εις Γαλα'τζι, όπου

άν κατέβουν σίαλοΰπες άπό πάνω, ημπορούν χα! κάτωθεν οί ε

χθρό: νά στείλουν Τζάτας άπο Τζουλινέτζι άπο τήν Σάξαν.

Ό Κύριος Παππαδόπουλος δύναται καλλίτερα νά συμβουλεύσε

περί τούτου ποΰ άσααλέστερον δια τά παρτίδα. Κα! άν κρίνετε

εύλογο* τοιουτοτρόπως, στείλατέ μοι τά γράμματα &πίσω διά

νά τοις τά στείλω μέ ταχύτητα γράφοντες και οϊ ίδιοι οπως εδ-

λογώτερον σας φανη.

■ 'Τό μπαρούτι και βόλ.α τουρεκίω* έξάπαντος δ Κ ύρ Γεώρ

γιος νά μας στείλη καθώς χ5ές τφ έγραφον μπαίλαι; κανο

νιών εχομεν άρκεταΐς άπο τον κάμπον Τόμαντζοφ, καθώς σας

προεϊπον όποΰ έκεΐ τά-; συνάζομεν. Έφτ'δια πρέπει παντοίο
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τρόπως νά ίχωμε-/, και άν και τοΰ Ταίγανίου ή πρόβλεψις ί|να

αμφίβολος ή άργη, ανάγκη πασα ολον ενα άπ' αύτοΰ νά οίκο

δομηθουν, οτι έλπϊς άπ' άλλου δέν είναι, και το μπαρουτι και

βόλια τοιίζ είναι άναγκαιότερον από ώωμ).

"' 'Ενθυμεδητε, παμφιλτατέ μα αδελφέ Ότι τά κινηματα αύτά

αποβλέπουν εις ολον το Γένος, και μέ την άργηταν κα! άργο-

κίνησιν τών^πραγμάτων ήμποροΰμεν νά γάσωμεν, (2 μή γέ

νοιτο δί)(3τε Σαβαώ6!) ή Πελοπόνησος, τάπλοία, ή "Ηπηρος νά μην

κινηθουν εως τώοα και νά κερσίση τόσον ό έγθρός δέν ειναι δια η-

ιλ2ς σοαρέρον, ουτε βοηθείται δΆρχηστράτηγοςείς τά κινηματα του.

Γράμμα άπό τον Άργηστράτηγον υστερον από 12. Μαρτίου

δέν εΐναι. δέν εξεύρω πλε'ον ό Πρίγκιψ είς Κισνόβι άν ελάμ

βανε τάς ειδησεις του, διότι ύποπτευόμεθα μήπως ο'ι Μολβοβά-

νοι εμπόδισαν κρατήσαντες ολα τά γράμματα των μερών. Τέσ-

σαροι άνθρωποι είναι από τόν Προυτον πηγεμένοι, τινάς δέν

επεστράοη οΰτε ειοηοις της λα^τς των άποκριτική εΐναι. Οί

έλδοντες όμως από έκεί μας βεβαιουν, οπ είς την α. ίξτον νά

μ,ισεύση δ.ά Τυργόοιστον, και πάλιν χδές άλλος παρομοίως μας

βεβαιοΐ καί 'έπί πλέον λεγει, ότι πολλοί Τουρκοι εύγήκαν από

το Κάστρον του Γΐουργϊόβου προς τά επάνω χωρία της Βλαγι-

«';, και κατ' αυτών έστάλθη εν σώμα ε*ς ε'κ των δύω η' ό Καπ.

Γεωργάκης, ηό'Μπίμπαοης Σαββας, δέν ή'ευρε παστρικά

"Ολοι οι άρχοντες του Βουκουρεστίου άνεχώρησαν.

"Ολοι ευρίσκονται έξοπίσω στρατιώται καθώς είς Φωξάνι και

άλλου πρός τούς χιλιους· διά τούς Σέρβους κανένα παστρικόν

^έν λέγουν, καί οιίνεναι,' πώς όκόμη στέκονται είς τ<ά ίδια.

Καγώ Γεώργιος Παππαγιανόπουλος σας ά/.ριβοπροσκυνώ,

ολα τά δέοντα σ5ς τά έξηγούμεθα, κα! μένει πλέον είς τήν

ενεργει άν σας·· ημεις στιγμην δέν χάνομεν εργαζόμενοι είς ολα·

Εις αύτήν'τήν σηγμήν έλαβον ειδησιν ότι οί Τουρκοι πολλά πρωί

σημερον έκαμαν έπιδρομήν πάλιν, άρπασαν ένα 'Ρώσον Κοζάκον,

όποΰ ο\ ιδικοί μας τον ειχον με τάς βίγλας, κα! άο' ου είδον

τούς ίδικούς μας πηγαίνοντας κατεπάνω των, εουγιν. Ό Καπ.

Νικόλας μέ ζητα γνώμην, εγώ τόν ομιλώ ώς τά διαλειρ6εντα?

καί η ευγενεία σας είπητ: μοι τι πλέονι ι.· ·..'· -γ.· ··
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500. μπίλαις κκν».ν;»ν Ιχω εδώ-, καί 500. ετ»ιμες ίξο»

ζαΐ ελπιζω ακόμα περισσοτερας, το ψωμί τίς Βλαχομπίγδα-

νίας νά ύστερίσωμεν το* έχ6ρ&ν, και .κύτδ άρκετέν.

Σάς άσπάΓομαι έπί τέλους ταπεινοπροσκυνώντας σας πα-

νοικί και σας επεύχομαι ετη πολλά νκ πανηγυρίσετε ύγειώς

καί ευδαιμό^ως τάς λαμπρά», ταύτας ήμερα;..

Και μένω,:. Άθαν: 2όδυλος.

ι - · ί ·' · - ' - .... ·

Ο ..

Αρθ.. 126.

Περιπόθητί μοι κύριε ιΕάνθέ.

Τω 11. Άπ'ρμίου. 1821. 'Ρένι.

Τήν πρχδές γεγραμμενην. επιστολήν σας χθέ; ελα5ον·

είδα την γνώμην σας περί τοΰ έν Γαλατζίω στρατου, άφ'οδ

μέ την προ; τον κυρ Γεώργιον έπιστολήν μου ήκούσατε τά

τρέχοντα· είδατε μέ την επίτηδες σταλθεΐσαν σας τήν προχθές

παρ'έμου' τί τοΐς ώμίλησα, καί χθές μετά την λαβήν της γρα

φης σας τοίς έγραψα πάλιν οσα αναγκαία είς προουλαξιν καί

άσοάλειαν τών προβεζιώνω.ν ένίμιζα, παροτρύνων κα! έγκαρ-

διώνων αύτους ίσχυρώς, προειδοποιώντας τους τήν ελευσιν

τών επιλοιπων στρατιωτών, κα! στέλλοντάς τους τά γράμματα

σας οσα προς αύτούς δ κυριος Καλαματιανος μέ εστειλεν ε-

ως ώρας κανείς εκείθεν δέν έφάνη, καί φαίνετε οΰτε νεον τι

ετρεξε/. .Οί -Τουρκοι βέβαια δέν εί-/αν τάλμην νά δείξωσι πρό

σωπον, άν άπο τούς ώς τους λέγετε άπάτριδας Μολδοβάνους

δέν έρεθί'ζοντο. Βίβαιωθεΐτε οτι οί ιδικοί μας μένωσί σταθεροί,

καί μέ τον έρ-/ομον τών άλλων στρατιωτών, νά άπεράση καί

ίΠ*ππας νά κάμωσι τον όρκον, νά βαλθώσιν εις τάξιν νά

καταγραφή δ καθείς είς τ! παρτίδον εχιι το χρέος τον, χα

όπσ τίνος διοίκησα, πόσοι τϊΐς ξηρας χρείας τυχουσης μένω-

σι,. νά- διορισδώσιν 'Αρχηγίαι-υπ4 τον Αρχηγία τους και όπω-

σοδννά έμδοΰν είς μίαν άρμονίαν καϊ αλυσσον^ καί τότε Οελει

είναι περισσότερον ακράδαντοι κα! φοβεροί πρός τον έχ.θρόν,

βπου και άν ή περίστασις δδηγηστ), νά. μείνωσι καί ν» έκ-

στρατίυσωσιν $ώ $ έξω, ώς δοίζίτ*.
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Γβίΰαιώθην, άραγε ή διάθεσις τών Βλάχων π&ς ίχ*ι;

στοχάζομαι μήπως και αυτοί είναι δμοιοι μέ τούς Μολδο-

βάνους, συμπεραίνων άπο την άναχώρησίν τους άπο την πί->

λιν χους και τήν έπιστολήν όποΰ έ Αρχιστράτηγος ίγραύε

προς αυτούς 28. Μαρτίου.

Μέ τον άρχηγον της καραντίνας ζώ οιλικώτατά. μ' ευκο

λύνει εις την δόσιν των άναγκαίων, και μέ την άπερασμενην

παρασκευήν έραπορτάρισεν ολα τά κινήματα των βαρβάρων καί

σκοτομούς έκαμαν και μέ πλέον έντύπωσιν. Ό Σιαμελόπον-

λος μέ τά γράμματα δέν έσάνη νά έ/\θη έδώ, ίσως έρχεται

έξοπίσω καί αναγκα»ν, καθά λεγετε, πρέπει να πηγαίνουν

σϋντρορευμένοι, μ' ολον οτι ά Τοΰρκοι δέν ξεμακρύνονται άπο

το Κάστρον άκόμα. Εΐοα τον μισευμόν σας άπ' αύτου τήν τε-

τράδην, έχω εύναρίστησιν πραγματικώς νά σας- ασπασθώ, κα|

ευρίσκομαι εις Ταμπάκ: δια νά ει'πώμεν καί δια ζώσης φωνής

μερ-κώ, καί έπϊ πλέον δσα εις μέ λεγει έδώ περι Σέοδώνι

Ό Καπ. Γεωργάκης Πατρικης, μέ έδεβαίωσεν δ καπεΓδν

Αλευράς, οτι άπέρασε κα! έν καιρώ έφθασε προς τον

χΐστράτηγον εγώ χθές, μέ την εΓδησιν μοί λέγετε διά τη>

Πελοπόννησον, εκαμα τω δντι Πάσχα.

Βεβαιωδητε, Κύριε, δ « στιγμήν δέν άφίνω νά άπεράση χω

ρίς τήν. οροντίδα τοΰ έν Εαλατζίω στρατοί; γράοοντάς του^

και λαλώντας τοσον ισχυρούς και έντυπωδεις λόγους, ωστ^

χωρίς νά σας βαρύνω μακρύτερον. εάν ήτον δυνατον πραγμα-

ιικώς νά τά ακούσετε, ήδέλατε μέ ε^πεΐ, ότι κάμνω όπωσοΰν

το */ρέος μου.

Βροφητευόμενον είναι αύτο όποΰ μέ λαλείτε άγαδέ μου.

Εξελθετε έξέλθετε δ λαός του Κυρίου, φωνάζει δ Άγγε-

» λος έν τ^ άπικαλυψεν ,2η ή; Βα&ιλών ή^πόλις μεγάλι)

» πυρί πυρποληθήσετα;, αποδώσει το άνταπόδωπα αυτης τρι-

» πλασίως» κα!: παρά πάντων τών έκβα/^ευσάντων είς αύτήν

» Ευρωπαίων. . θά. άκοώσε^ οδαί ύμίν>πόλις ή μεγάλη, κτλ.

Όοοικιάλοι εις τάς~ £ότας έδώ- έχο»ν προσταγήν κα! έδιώ-

ρισαν τούς στρατιώτας ε.ς τά χωρί*, στ; ε.ς τήν πρωτην τριβί"
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■) αν όπου άκούσουν, χωρίς άναβολήν νά ξϊκινήσωσι :β« τή,ν _ 5-

χΟην του ΓΙ ρούτου· μέ λέγουν χθές νά -ηναι προσταγή νά γ4

ντ] το γερύρι εις Βαλένι, οπου πρότερον ητο,ν επί τον Προυτον,

έγραψα νά μη βεβαιώσουν έν ταυτω νά έχουν οί στρατιωτα:

δια επτά ημέρας παξιμάδι, το όποιον νά,μαζευθϊ; εις Ταμπά-

XI. Χθές είδα ούχάζί εις την Πολίτζιαν διορίζον ,ρηιώς το

Πραβίτελστρον, ότι νά ήναι εις- 7.α\ήν,τάξι·.» τά γούρια .τω·/

δρόμων χα'ί καμομέγα καλώς, όποϋ νά $·/«ι. ικανά και έτοιμα

διά τά στρατεύματα, όποΰ θέλει άπεράσουν. , .

ν- ν . Σας .-τ,ροσκυ·>ώ πανοικι ύποσημειούμενος. κτλ.

·.... .. Α . ■ :Α. Είδυλος-, ϊ·,

Στοιχ. Ν- Η. ■.'.■>■.«;.·· <:.'.■ { ..·.-. -,χ.'ί ς.-

ΆριΟ. 127. :·. ,.- ΐ :.ν^.-- ο ! ,»·. ·ν4Γ

Εάνθε μου αγαπητέ. .'·.. .;ς·:?";^:

Σήμερον και κινώ κατά τήν παραγγελίαν σου (δού όποϋ σοΙ

γράφω. Ή χρηματική μας κατάστασις ούσα μικρά δεν ημπό

ρεσα νά σοι άφήσω παρά 500. ©λορία, τά όποια στοχάζομαι

νά έξαρκε'σωσι ,· διά το ταξείδιόν σου. Σοι συμβουλεύω νά μην

άπεράσης από την Βιέννην μήπως ύποπέσης εις τους εκεί κα

τασκόπους. Σπεΰσον λαμβάνων εδώ τους παρά του Βαρβάκη

χαί άλλοθεν πόθεν συναχθέντας παράδες νά μας .προοθάσης

εις το Τριέστιον, οπου ά(ρεύ*τυς θέλομεν σέ προσμένει η εκεί

θε'λομεν δοσει τάς παραγγελίας μας ποΰ νά μας ευρης. Τους

παράδες δηλ. τά 500. ίλορία .θελε: σοι τά έγγεφήσει δ Μα

ρίνος Στρατής. Έδώ έστοχάσθην νά συστήσω τρεις 'ΐΐοόρους,

τον Ποΰρδαν, τον Ίωάννην 31ακρήν, και τον Μαρΐνον Στράτήν,

καί■ δέν αμφιβάλλω, οτι θέλεις μέ επαινέσει, διά την τοιαύτη»

εκλογήν μου. Έν τοσούτω δέ κατασπαζόμενό;·.οτε μέ^ιο; ·.:.'» ί

. '/Οίος. φίλος και αδελφά;·7 «

.·(. -■ ;·. ■ Δημήτριος Υψηλάντης.

1821, Άριλλίαΐ-,13.' Κισνόβι. .ν- *
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Σ'.Οιχ. 1. 6. „ .. - ,··-,-- Α ; ,· , : · .· ; ·:-.

Άριΐ 128.

Σεβαστέ μοι κόριε Έ. £άνθε. ·. -

Ύστερον άπό μίαν μεγάλην κακοπάθειαν, αίτια της κα-

κοδρομίας, έρδάσαμεν ευτυχώς, έδώ, απου έπαρεδόσαμεν τά

έμα/έτια σώα, πλήν γρόσια δέν έλαβα, ειμή μόνον, τρεϊς γι

λιάδας. Άγαθη τύχη εύρέδη ό καλός Μοΰσος και μέ εύκόλυ-

νεν επτά χιλιάδας γρόσια, δια τά όποια παρακαλώ θερμώς νά

παρασταδίτε είς τον Σεβαστόν Καλόν διά νά τά μετρήση εν

καιρώ εις τόν Μοΰσον, όπου: νά.τά δώση καί αύτίς οθεν τά ε-

λαβεν διά να μη σίενοχωρηθη καί ήξεύρει'ς πόσον είναι φι

λοτιμος. Τά έδώ τρεχοντα, θέλετε τά μάθει από τόν. ίδιον.

'Ε^ώ αυριον αναχωρώ, καί μην εχοντας νεώτερον, σέ ασπά

ζομαι σεβασμίως καί μένω. Ό,σος άδελεός και δουλος.· . >ο

V Εόαγγέλης Μαντζαράκης.

. . 1821. Μαρτίου 16. Κωνσταντινούπολις. \.

· ιΣ. Έτερον τοΰ Μούσου. -Λ·<' -'.·: ο-λ

:'. ,·^~—Ο—™λ^:: χό -Γ, .

. ...'ΛψΛ. 129.. .'.·. !γκ ^-,: -?'.·.;.,· /- ικ

Περιπόθητε κα! ακριβε μου φίλε κύριε Έμμ; 2άνθε. ?[σμαήλ.

Τί) 9. Άπριλλίου 1821. Καραντίνα 'Ρενίου.

• Χθ?ς σας έγραψα διά της πόστας είς Κισνόβιον, ήοη δέ μα-

6ών παρά τοΰ κυρίου Εοδύλου τό φθάσιμόν σας είς Ισμαήλ,

δέν λείπω νά σδς είδοποιήσω τόν: έρχομόν μου είς τά έδώ. Ή

Κωνσταντινούπολις ά'ργισε νά ·καθησυ^άζΐ) ενώ εγώ έμίσευον

έκείθεν είς τάς 30. του λήξαντος. Δέν σας εκτείνομαι περαι

τέρω, επειδή καί θέλετε τά· μάδέί *αταλεπτώς από τον έκεί

έλθόντα κύριον θεοδόσιον . Κηλαδινό*·,;

Ό κοινός φίλος Έύαγγέλης Μαντζαράκης έμίσευσε πριν ε

μου,- οιζα»"ύ χρέος τόν έπροσκάλει, κα! έπειδή οί Έφοροι της

Κωνσταντινουπόλεως δέν τώ έδίσαν περισσό τερον άπό γρ. τρείς

χιλιάδας, έστάθην εγώ νά τω αποπληρωσω τήν ποσότητα τών

οέ*α χιλιάδων γροσιων, εγραφεν 5 Πρίγκιψ νά λάβη έκείθε1^

δίδοντάς με δύω γράμματα ανοικτά ίνα πρόςτόν Πρίγκιπα
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και δεβτεβο> προς τήν τιμιότητα σας, δια ν» λάίω αδτά τα

γρόσια· Διο σας παρακαλώ, φίλε, να κάμετε" κάθε τρόπον νά

μέ δοθούν τά αύτά μετρητά. Τά τοΰ Γαλάτζίόύ είναι- εις ά-

καταστασίαν τά έμανέτια' έγχείρησα άσφαλώ; κα'ι' · ακινδύνως

ϋς το&ς 'Εφόρους. ■ Νέον οϋ'δέν, εϊμ^ γλυκόασπαζομενό; σαί

μένω εις άπόκρισίν σας. , · '0 σος,

:*:ν" ... ν · Δημήτριος Μ'ί5*ος."

-^_0 - τ·- '

'Αξ-ή. 130.

Εντιμότατε Κύριε ΗαιΟε;

Ττ) 15. Απριλίου 1821. Άπό Ι^οΰτον:

Παρακινούμενος από φιλογένειαν, κύριέ μου, μου εΐ'ματε'νά

περιμένω εις τό" Γαλάτζι μέ τον Καπετάν 'Ανδρέαν. Δια πο?

ον τε'λος δεν άγνωώ· έστω γνωστόν, κύριέ μου, οτι έκαμα σκέ-

ψιν της ζωτίςμας από πολλά χρόνια κα'ι απεφάσισα τον θά

νατον,, νά αποθάνω όμως ένδοξος, νά' ς-είλλω' εϊς τον ά'δην

από τούς εχθρού; μας πριν ύπάγω-έγώ. Λοιπόν από τήν πό-

Αΐν απεφάσισα δια τό-Βοί»κουρίστι νά-συνευρεθώ εις τό ς*ρα-

τόπεδον, οπου ο Αρχιστράτηγος, και εγώ έκεί νά . αποθάνω

και οσ&ι μετ' έμοΐ Ακολούθησαν μέ ίοιά μου έ'ςοοα (οσα ή

πτωχή μου κατάστασις.) Λοιπόν, αδελφέ και φίλέει'λικρινέστατε

«» οί ίδώ Έφοροι μας μέ προσδιορίσουν νά μείνω μέ·τόν

Καπ: Άνδρέζν, παρακοήν δέν κάμω, άλλα πείθομαι εις τάς

προσταγάς των, άλλέως έξακολουθώ τον δρόμον μου, όπου καλ-

λήτερ'ον καιρόν δέν ξαναευρίσκω νά συντροφευθώ μέ τόσους

ς·ρατ:ώτας διά την άσφάλειαν τοϋ δρόμου, χάΐ ούτως εκτελώ

τάς εγγράφους διαταγάς το5' γενίχοΰ επιτρόπου και 'Αρχι-

σιρατηγουτής Άρχης μας- και ουΐως· ταπεινοπροσκυνώντας σας.

.».·-. - ~ .:.·.; * ,·'■ Μένω.

,,ί* ·"'. .' ί: . :.: · Κωνσταντίνος Βαντόρβς.
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"Αριθ. 131.

Αγαπητέ κύριε Εάνθε. Κισνόβι.

Τί) 16. Απριλίου. 1821. Ισμαήλ.

Άπό τον Γεωργών Σγουρόφ έ'λαβον τήν αδελφικήν σας ση-

μειωμένην από χθες· δια τήν ύγείαν σας και γραφόμενά σας έ-

χάρην. Έδώ είναι γράμμα απέ τον Μωρέαν προς τον Ήγού-

μενον τοΰ Μετοχίου τοΰ Άγίοιι Νικολαου από τάς 15. Μαρ

τιου· δέν λέγει άλλο τι, ειμή οτι ήσαν κατά πάντα ετοιμοι, καί

της Μάνης ό Μπέης έπερίμενε μετρητά· ολοι οσοι ήτον μέ

άπόφασιν εις καραντίνα δια νά κινήσουν ειναι έτοιμοι. Ήμείι»

σήμερον τούς δίδομεν την κονην, οση εύρισ^εται, καί τους δίδω

καί τά δύω κανόνια Καραβίου μας από λίτρας 7. τό ζαθ' ενα,

και μεθαύριον Γσως μισεύσουν. θέλω ακολουθήσω, οσα γράφετε

δια τόν Γαίτάνην ένδυμηθητε ομως δια τάς πρεκούρας μέ ώ_

μιλήσατε· επειδή χωρίς αύτάς δέν κάμνομεν τίποτε.

Άπό ΛΓωνς·. δέν ηλθε κανένα νέον παρτίδον, δια τοΰτο καί

δέν είχομεν κανένα άξιον άκοης. Ό έν Όοέσση κύριος Κου-

μπάρης μοί γράφει άπό τάς 9. τούτου, οτι έστάθη αδυνατον μέ

ολους τους δυνατούς τρόπους, όποΰ έπάσχισαν νά σταλθώσιν

άπό έκει δια θαλάσσης τά ζητη&έντα εφόδια διά τήν βοήθειαν

των ευρισκομένων είς Προΰτον καί Γαλάτζι στρατιωτών, καί

τάχα οτι ελπίζουν πώς ή έδώ αδελφότης νά έκαμε κάθε τρόπον

νά έξοικονομηθώσιν, εως νά συγχωρήσΐ) ή περίστασις νά σταλ

θουν καί άπό έκεΐ ή άπό άλλο μέρος. Δέν τεργιάζουν αύτά μέ

τά ό'σα εγραφαν μέ τήν σταφέταν, όπου εστειλαν.

Σας ασπάζομαι κτλ. Μ. Φωκιανός.·Ο

Άριθ. 132.

ΙΙεριπόθητΐ Κύριε Εάνθε. Κισνόβι.

Τή 18. Απριλίου. 1821. 'Ρέν;.

Χθες τό εσπέρας μέ εφερεν ό κύριος Προκοπης τήν είςΦορμο'σαν

προχθές }<εγραμμένην φιλτάτην μοι έπιστολήν σας. Ειδον τήν έπ'

τήν κίνησιν των πλοίων γνώμην σας, καθώς χδές καί έγώ σας έλά-

λησα εις πλάτος. Όλα αυτά τά κινήματα ορθώς απαιτουνται

12
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»α γε'νωτι καί μέ ταχυτητα. Χθές άνέβη ίίς Γαλάτζιον 5

Κακ. Α. Σραέλος, ά'ρ' ου ώμιλήσαμεν άρκετά τόσον δ\ά τήν

ό^λήγορον έξαποστολήν των στρατιωτών καί εφοδίων, καθώς

:ια! δια την κί^ησιν των πλοίων δια εξω εις την θάλασσαν, νά

έτοιμάτη ότ^ν παξιμάδι δυνηθη καί νά παραλαβη είς τψ έξου-

σίαν τ:υ τα παρτίδα και τά πράγματα, καθώς είγεν όδηγηθη,

καί να κατέβΐ) εις τον Προΰτον, όποΰ πρέπει νά έφοδιασθουι> α

πό αρυ,ατα, και ούχ! εις Ισμαήλ, άλλά άπο τον Προΰτον νά

κινήσωσιν διά το πέλαγος. Αι βάρκαι μέ τά εφόδια καΐ αν

θρώπους άκόμη δέν ηλθον άπο το Ίσμαηλ, Γσως «υριον τδ

πρωί ρ9άσωσι. Σήμερον άπ' αύτοΰ εφθασαν δώδεκα άνθρωποι

και ξεκινούν μετά τεσσαρας ώρας διά τον δρόμον τους.

Οι Κυριοι άπο Ίσμαηλ είπον, οτι έάν άπορασισθη τά παρ-

τίδια νά αρματώνουν, νά σταθουν εις τον Προΰτον, κα! νά μήν,

υπάγουν εις τό Ί-μαήλ δ:ά τά ενδεχόμενα, όταν ό στρατός του

Γαλατζίου ξεκινήση. Τί τάχα επεται νά κάμωσιν οσοι στρα-

τιώται ελθουν και δέν ποορθάσουν; Παρεκτός νά έτοιμασθϊ)

κίνημα δι' άλλο μέρος, καθώς λέγετε μέ τά παρτίδα, και άς ά-

ποοασισωσι τόσον και διά τά άσπρα τοΰ κύρ Μοόσου, κα! ξε-

κίνησιν άναγ/.αιοτάτην του Βα:ικιώτου, διότι αυτός διά πολ

λά περισσότερα θέλει χρησιμευσει. Και άν άπο τά πράγματα

Γαλατζίου μοΰ έ'μβ'οσιν άσπρα, εγώ ακολουθώ, καί υστερα άς

άπακριθώμεν οί δύω μας είς τάς εναντίας γνώμας. "Αμποτε

νά έ'ρθαναν άπό '05έσσαν ή Ταίγάνροκ άρματα καί νά κινηθουν

έγλή/ορα τά παρτίδα (α), τον Σταματελόπουλον χθές ε

στειλα παρακινώντας νά τον διευθύνωσιν άσφαλώς όσον τά~

^ισται μέ προσ^ήκην 5σα είς την οημείωσίν σας μοί λέγετε.

Έν οσω καιρώ είσθε αύτοΰ, παρακαλώ, γράρετέ μοι πληρο-

ρορουντές μβ τά πάντα, και έξηγηθητε είς τούς έν Ίσμαηλ τά

καθηκοντα. Συαπεραίνω, οτι ο καπεταν Ανδρέας θά άπαντή-

σ·*) δυσκολίας εως νά λάοη είς τήν έξουσίαν του τον στόλον

(ο) Τά άπο Όδησσδν περιμενόμενα πολεμικά έφόδια Ιστά-

λησαν κατ' εκει'νην τήν έποχήν εις Ισμαήλ, καί έκείθεν διευ-

δΟνθησαν είς Πρου·τ:ν -/.αι Γαλάτζι.
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*αί νά τους ξεκινηση άπο Γαλάτζιαν. Τά Τουρκικά γρα'μματα

έπου έπιασαν, δεν μοι έστειλαν άκομη, αΰριον σας λέγω.

Έν τοσούτω σας προσκυνώ κτλ.

Α. Εόδυλος

/(?ού ?} Καταγραφή.

4 3. Κανόνια μέ τά κρεβάτιάτων. » 163,300. Βίλια τουοεκίου.

4 25. Τουφέκια μέ τά 55. μπα- » 737. Ποΰτια μπαρούτι,

γιονέτας. »

99. Σπαθιά. »

4 0. Γιαταγάνια. »

■ 300. Φυσέκια.

» 75. Βάλλες κανονίου.

» 5. 'Όμοιαις Άντζολίου.

» 42 Καρτούιζα σμυδράλια.

» 5000. Τζακμακέπετρες.

1 . Καζάνι "ηουρ. μεγά.λ^

» πουτα 2 |·. Καρρία.

_> 9. Φουντω έτι.

0. Φτιάρια.

1 0. ΚαοΌστράτζοος.

400. 'Ροκέταις.

3. Σίδηρα Κατζαβίδιβ.

59. Καρτούτζα σμιδράλια.

99. Βαλες κανονιών.

4 2. Μπαλτάδες.

6. Φτιάρια σιδερένια.

2. Φανάρια

4. Τελατίνια

44" Μοναράδες δια κανόνια. «

4 . Σεντούκι διά τά άρματα. »

4. Λύμμας. χ

3. Φόρμαις διά βόλια του- »

φεκιων ι

6. Βελωνες Τζαγγαράσκο.

58. ΙΙούτια σμιδράλ;α.

. "Ολα ταύτα δι' επιμελείας καϊ συνεργίας του έκεϊ διατρίβοντος

Σπύρου Κυπαρίση εστάλησαν.

Ο

Άριθ. 133.

Κύριε Έμμ. Εάνθε καϊ Ίω. Μάκρη. Εις Κισνο'βι.

Τη 26. Απριλίου. 1821. Τζερναοϋτζι.

Άλλο δέν εχω, ειμή οτΐ' υγιαίνωμεν, οτι κατά την ει'κο-

στήν τοΰ παρόντος την τετα'ρτην περί τάςδέκα ώρας άπερα'-

σαμεν άπο αΰτο3 γράφοντας σας την ιδίαν έκείνην στιγμήν,

2τι άπεράιαμεν' κα« οτι κατά τήν είκοστήν τρίτην έφδα'σαμεν

12*
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εδώ κατά τήν έπιδυμίαν μας" έπροσμέναμεν εδώ εως σήμε

ρον ιόν Κ. Τυπάλδον, πλην μέ το νά μην έφάνη άχρ: της

παρούσης ώρας (άποροΰντες εις το αίτιον της αργοπορίας του

εις παρόμοιας περιστάσεις) σήμερον μετά το γεύμα μισευο-

μεν εντεύθεν διά το Χέρμανστατ, οπου θέλει τον περιμένομεν.

Ό κύριος Χάριτος (Λ. Υψηλάντης) υγιαίνει, είναι πολλά εύ

θυμος και δέν επιθυμεί ειμή τό τέλος τοϋ ταξιδιού μας. εΐ

πέτε παρακαλώ εις τήν σεβαστήν Μητε'ρα του τους άνήκοντας

προσκυνησμους μου, εΐπέτε προς τοις άλλοις, δτι νά μήν εχη

τήν παραμικράν ενοιαν δια τόν υ'ιόν της* άς στοχασθή οτι υ

πάγει εις ανθρώπους, οί όποιοι θέλει ανοίξουν τάς άγκάλας

των νά τον δεχθούν μέ ολην τήν άπαιτουμένην είλικρίνειαν,

διά το όποιον τούτο, θέλει είναι των υποσχέσεων μας α'ι μελ-

λουσαι περιστάσεις" οθεν έπειτα άπό ολα αυτά, εις μίαν ε-

νάρετον μητέρα, δέν μένει άλλο, παρά νά εύχεται υπέρ αύτου

και υπέρ ίμών δλων δποϋ τα έπιχειρίματα των προβλέψεων

μας νά σταθοΰν επικερδή, σείς δέ φίλοι μου εύχομαι το πρώ

τον νά υγιαίνητε και το δεύτερον νά αξιωθώ νά σας ιδώ ο

πού και οπως επιθυμώ. Προς τον Κ. Τυπάλδον δέν γράφω

μέ το νά τον νομίζω καθ' όδον, το όποιον κα! δέν αμφιβάλω" εΐπέτε

τώ Κ. Φλογαΐτη δτι άπεράταμεν εδώ, και άς άκολουθηση

τάς διαταγάς του Κυρίου του. Γράψετε μας εις Τριέστιον εις

τον έκει κύριον Προκόπιον Καρτζιώτην, παρά τβΰ όποιου λαμβά-

νομεν το γράμμα σας ασφαλώς, άπό δλα τά μέρη όπου εύκολυ-

νόμεδα θέλει σας γράφομεν εν καιρώ τά τοϋ δρόμου μας" το ό

ποιον τοϋτο ζητουμεν καϊ ημείς άπό σας. Τον ευγενή Κυριον

Α. Μπουρδαν ασπάζομαι έκ ψυχής. Δέν εχω άλλο ε{μή μένω

μέ ολην τήν άδελφικήν άγάπη'ν και είλικρινειαν διά βίου πρόθυ

μος πατριώτης.

Π. Α. Αναγνωστόπουλος,
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Άριθ. 134.

Φίλτατέ ι/οι Κύριε Ξανθέ. Εις 'Ρβ'νί.

Τη 27 Απρίλιοι» 1821 Κ«κ£&.

Την παρκυσα'ν μου σας στέλλω έξε-ίτηδες έλπίζων νά σας

προε-θάση αϋΐ&ϋ, την οποίαν θέλετε λάβει μέσον τοϋ Κ. Α. &ο·

ούλου. Σήμερον μέ έοώναξεν δ Ναμέσνιχος (Πληρεξούσιο:)

Κ. Ιντζοο και μέ ηρώτη^ε δ;ά τήν τιμιότητα σας άν εΐσθε

έοώ' εγώ τον ειπον ότι πρό ημερών έμισεύσατε δ: αΰτοΰ. και

αύθις με ήρώτησεν λέγοντας τοϋ λόγου σου τϊ κάμνεις εδώ

τον ά,τεκρίθην ότι εχω δύω μαγαζιά μέ πραγματείας κα κατα

γίνομαι νά τάς πωλήσω. Έ/.εϊνός πάλιν μέ έϊπεν, εγώ έμαθα

ότι έσύ και ό £α'νθος οερόμενοι εναντίον των προσταγών μου,

φυγαδεύετε ανθρώπους άπο κρυρά μέρη, ούτως έρχονται κα

θημερινώς και μέ λέγουν λοιπόν κοιτάξετε καλά, μή ραίνεσθαι

τόσον, εγώ πάντοτε πΐρήχουσα και παρεΐδον δια λόγου σας, όθεν

κα! έσεΐς ήσυχάσατε ολίγον. Ό Κύριος ΕάνΟος, λέγει, άς μεί-

νη όθεν ευρίσκεται δια μερικάς ημέρας, και άς μην έλδη έοώ;

ετζι νά τον ειδοποίησης, ομοίως και τοϋ λόγου σου νά ήσυχάσης

εις εν μέρος δι' ολίγον, άρευκτα νά ξεκινήσης σταοέταν και νά

τον ειδοποίησης, διότι δεν ημπορώ πλέον νά υποφέρω τά λόγια

τινών καθ' ημών ερχοντκι και μο'ι λέγουν ούτως μοι ειπε νά

σας ειδοποιήσω. Μέ ήρώτησε και δ:ά τους τόσους άνδρώπους

όπου προ ημερών ήτον έδώ, τι εγειναν, και ποϋ επήγαν; εγώ τον

άπεκρίθην, ότι βλέποντες τον άμετάθετον σκοπόν σας, και οτ{

είναι αδύνατον οιόί νά τοις διόσετε τήν άδειαν νά ευγουν έξω

του στάτου, απεφάσισαν και αναχωρούν καθημερινώς οθενήλ-

θον,διότι εΐνα! άνθρωποι πτωχοί και δεν έχουν πώς νά ζήσουν

έδώ. Ούτως \ο:πόν τά πράγματα έχουν και προς διοίκησίν σας'

μας εϊπεν 5 άγιος Σεραρήμ νά σας γράψωμεν, οτι νά μή μι-

σευσητε άπο αυτού πριν της ένταμώσεώς σας μέ αυτόν, ό'ςτις

κατ' αΰτώς κινεΐ και έ"ρχεται αΰτοΰ. Ήμεΐς προσπαθοϋμεν όσον

τάχιστα και μυστικά δυνηθώμεν δια νά στείλωμεν κα'ι τούς
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εδώ επίλοιπους ανθρώπους δι' εκεί κατά τον γνωστόν τρόπο»

νά έξακολουθήσωσι" σας περικλείομεν χαΐ οσα διάφορα γράμ

ματα σας έκ διαφόρων μερών έλάβαμεν.

Μέ έπαρεκάλεσεν δ ρηθε!ς 'Ίντζοφ νά μείνουν τά όσα μέ

είπε κουφώτατα. Λοιπόν άς μή μάθη κανένας άλλος παρα

καλούμε"/ τά αύτά' ανάθεμα την ώραν όποϋ δ Πεταλας έσηκώ-

θη και έφυγε, και άφησε τώρα και τον Ναμέσνικον νά συλλο-

γηται και ήμας νά άνησυχώμεν.

Σας Άδελφικοασπάζομαι.

Μαρίνος Στρατής.

ο

Αριθ. 135.

Αδελφέ κύριε Εα'νθε, και άοελ, κύριοι 'Έφορο'ι.Ίσμ. και 'Ρενίου.

Τη 5. Μαΐου. 1821. Κισνόβι.

Τά πρό ολίγου εν Γαλατζίω γενόμενα, οσον απέδειξαν την

ήρωϊκήν και άκαταμαχητον άνδρίαν των άριστων και θαυμα

στών αρχηγών και στρατιωτών τοΰ έκεϊ πατριωτικού στρατεύ

ματος, καΐ αποκατέστησαν αυτούς ομοίους μέ τούς ένδοξους

προγόνους ημών, τόσον έλύπησαν και κατεσπάραξαν τάς ψυ-

χάς κα: ημών κα! των λοιπών ομογενών, διά την ύποχώρησι'/

και αποβολή·/ της επιοφελεσΓα'της καϊ αναγκαιότατης εκείνης

θέσεως. "Οθεν και θαυμάζοντες τήν άρετήν τών άγωνιο-αμέ-

νων, καϊ έπιίαψιλευόμενοί αύτοΐς τους δικαιότατους επαίνους»

έπιθυμοΰμεν κα: π;θον έ-/ομεν ζέοντα πρός την άνα'κτηοιν της

δόξης, και της έν Γαλατζίω θέσεως, ως χρησιμωτάτης. Γι-

νώσκοντες δ: ότι η ευγένεια σας ώς γνήσιοι πατριώτα: κα: ζη-

λωτχί της ελευθερίας και εύκλίίας τοΰ γένους, έχετε τά αυ

τά φρονήματα, καϊ συμφώνως ηοη σκέπτεσθε περί τών αναγκαί

ων μέσων εις έπιτυχίαν τοΰ ποθούμενου, κα: εξάλειψα

της έκ πρώτης αφετηρίας προστοιβείσης τώ Γραικικω ονόματ

άδοξίας, διά την ες ανάγκης γενομένην εκείθεν ύποχοίρησιν τών

ημετέρων. Μετά χαράς ήθέλομεν έ'λΟη αϋτ^'σε διά νά συνει-

σφε'ρωμεν κα: ημείς το καδεαυτούς, κα: κοινώς έν άδελφότητί

συσκεψαμεν;:, νά συνδιατάξωμεν τά ακν «υμένα μέσα ύλ'
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τί»ς συντελεστικούς τρόπους, ώστε και οί έγθοι ν» καταισχυν-

θώσ: κβταυχόνην αΐων'αν, κα! νά άποδεΓ/θώσι κακώς ον

τας, κα! οί φίλοι νά έμψυχωθώσιν έπ! πλέον, κα! τάς θέσεις

των τάς προτέρας νά άναλάθωσι, και δχυρωθέ-'τες άσφαλώς»

καί π'ροσθέντες είς τήν φυσικήν άνδρίαν την έκ τέχνης καί

προμυθείας οίκονομίαν, νά ηναι του λοιποΰ ακαταμάχητοι, καί

νά δείξωσι τοΐς έχθρι'ΐς πόσον υπερτεροΰσιν οί υπέρ πίστεο;ς

καί πατρίδος μαχόμενοι. Άλλ' επειδή την αύτόσε άφιξιν η

ρών δέν συγχωροΰσιν αί περιστασεις, ί,ΰρομεν κΓίτ' εύτυχίαν

ιούς επιφέροντας το παρόν ημών άρχοντα ΙΙολκόβνικον κυ

ριον Ίωάννην Κοντογόνην καί κυριον Γεώργιον Σοφιανόν, (α)

άνθρώπους και νοίσαι τα δέοντα ίκανοτάτους, καί πράξαι τά

βουλευθέντα προθυμοτάτους, ώς και φρονίμους, και πείραν,

ού την τυχοΰσαν έγοντας των τοιουτων, κα! ομογενείς, καί

ζηλωτάς της δόξης κα! τιμης τοΰ γένους. Τούτους θέλοντας

νά άπέλθωσιν είς το έν Τυργοοιστίω γενικόν σιρατόπεδον καί

νά συστρατευσωνται, παρεκινήσαμεν νά ελθωσι πρότερον αύ-

τόσε, καί ευρωμεν προθύμους είς τέ πρόβλημα. Δεν άμφιβάλ-

λομεν λοιπόν, οτι κα! ή ευγενεία σας, έπαινουντες τον ΰπέρ της

πατρίδος ζηλον καί ένθουσιασμόν των θέλετε υποδεχθη αυτούς

ώς αδελφούς και φίλους, καί πληροφορηθέντες την φρόνησιν και

έμπειρίαν, καί προθυμίαν αυτών, θέλετε παραλάβει είς τας

ύπέρ κοινη συμφέροντα συνδιασκέψεις σας, καί κοινη γνώμη

περ! των ωφελίμων τω γένει συμβουλευόμενοι, θελετε βάλει

είς πραξιν τάς αξιεπαινους σκέψεις, και θέλετε κατο^θώσει

δια τάχους τό ποθούμενον, άποστέλλοντεί, εί χρεία, κα! τούς ε

πιφέροντας είς τον ανήκοντα τόπον δια νά χρησιμεύσωσΊ κα!

σωματικώς είς τά ' πρέποντα. Τό προκείμενον ειναι περι ε

ξαλείψεως ατιμίας κα! ανακτησεως δόξης και τόπου, καί δ-

χυρωσεως ασφαλους και άαετακινητου των ημετέρων, δ:ά του

το κα! ήμείς ώς αδελφοί '/οίοζ Ιερόν έκπληροΰντες, κα! πράτ-

τομεν κα! λέγομεν οσα δυνάμεδα, και ο! έπιφέροντες ερχον

ται δια νά συνεισενέγκωσι τό μέρος των είς τον καλόν τουτον

αγώνα, και ή ευγενεια σας πεποίθαμεν, ότι άποδεξάμενοι' την

(α) Ο! ίφίη·- Κοντογ«»ης γ.& Ζογ.χύ; {κ νηΐίΐ/ Κέας ίκίΡχν»
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προαιρεσιν καί ημών και αυτών, είσθε κατά πάντα σύμφωνοι

μέ τά ήμέτερα φρονηματα. Μενομεν'

Άδελφος και οίλος.

Ίακωβάκης 'Ρίζου

Προς θίΟ'Γεύχίτΐ}ς Γίηγόρ»ς Είρηνουπόλεως.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 1ΑΚΟΒΑΚΗ ΡΙΖΟΥ

Λοθιΐσα. εγγράφως εις ΚισΐόΰιοΤ περί ζοΰ Γα.Ιαζζίου.

Το Γαλάτζι εν οσω τό Έλληνικον γενικον στρατόπεδον δέν.

οια-εραιωθϋ τον Δούναβιν, ειναι θετις καέ στρατιωκώς καίπο·»

λ;τικώς αναγκαιοτατη- στρατιωτικώς, διότι οταν η θέσις

τή έξουσιάζεται άπο σώμα ίσχυρών Γραικών στρατιωτών κα-

λώς ώπλισμένων, καί εύμοιρουντων άπο εφόδια πολεμικά, καΐ

οταν γενουν αι αναγκαίαι οχυρώνεις *ατά την τοπο&εσίαν

ανάλογοι, ολη ή Μολδαβία χωρις νά ηναι κατά το φαινόμενον

δπο την έςουσίαν των Γραικών, στρατευμάτων, πραγματικώ;

βίλει είναι ύποτεταγμένη, διότι έκουσα άν.ουσα σεβομενη τψ

εις Γαλάτζι τοιαύτην δύναμιν δέν θέλει τολμα νά έμποδίζη τήν

κοινωνίαν της Βλαχίας μέ την Μ3λοαβίαν, (κοινωνίαν ούσι-

ωδεστάτην είς το Έλληνι/.όν γενικον στρατόπεδον κατά λόγον

στοατιωτικον και πολιτικον εν δσω αυτό ευρίσκεται εις τή»

Βλαχίαν) και έπομε'νως ή Μολδαβία θελει χορηγεί τάς ανα

γκαίας τροφάς κα! τά άλλα γρειώδη τοΰ στρατιωτικου Γαλα-

τζικου σώμ'ιτος, φοβουμί /η την δικαίαν αύτοΰ άγανάκτη?ιν·

Ή Ίμ-ραΐλα δ:ά νά έμβάση σώμα στρατιωτικοί ε&;

Μίλδαβίαν, ανάγκη διά νά μήν εχν) κατά νώτα τον έχθρόν

νά τον κτυπήτη πρώτον είς Γαλάτζι τά\ διά νά τον κτυπήση

οντα είς θίσιν ογυρωμένην, ανάγκη νά προσβάλλη κατ' αυτοΰ

μέ δύναμιν τρι-λαοίαν και τετραπλασίαν και πάλιν τότε ή

νίκη ειναι μαλλον ενδεχομένη προς γο μέρος τών οχυρω

μένων Γραικών. "Οταν τοιαύτη δύναμις ψΆ'. τοποθετημένη

δπερδεξίως είς Γαλάτζ:, το Έλληνικόν γενικον στρατόπεδον

δέν φοβείται προσβολήν ά-ό το μέρος της Ίβραΐλας φοβουμενης

,μήπως άποκλεισθνί δύω εχθρικών σωμάτων. Ο: Γραικοί έξου-

ισάζοντες στρατιωτικώς το Γαλάτζι, και συγκροτοΰντες ναυτι-,
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κην δύναμιν μ« οσα πλοία ευρίσκονται κατά τό παρόν έκεϊκαι

μ'άλλα κατόπιν, άν ή χρεία το καλέση, τότε θέλουν γένει Κύριο ι

τοΰ Δουνάβεως, και Δουναβοκρατουντες, Θέλουν εμποδίζει εις

το στόμιον τοΰ Σουλινα την δια -πλοίων είσοδον έοοδίων πολε

μικών και τροφών εις τά παραδουνάβεια φρούρια, εις τά όποια

επικρατεί ηοη έ'λειψις τροπών, και εις τό έξτίς θέλει γένει αΐ-

σθητικοτέρα ή ελειψις αύτη, διότι δεν έχουν την Ιίλαχίαν και

την Μολδαβίαν. Ό Δουναβικός στόλος τών έχθρων πιθανόν νά

προσβάλλη κατά του Γραικικοΰ στόλου" δια τοϋτο ανάγκη νά

προσεχή ό Ναύαρχος Γραικός μή τύχη τοποθετημένος εις μέ

ρος, όπου δέν θέλει Ημπορεί νά κινηται μέ εύοτροφίαν δια νά

κτυπηοΐ] τον έχθρόν. Όθεν άν στογαοθί) τον Βιον στόλον του

άρκετόν νά καταπολεμά τον έχθρικόν στόλον, θέλει τον πα-

ραμονευσει οια να τον καταναυμαχηση ειο ου, Βελει με^ει εις

τοποθεοίαν δεςιάν διά νά κτυπήοη τον στόλον τών έχθρων αμυ

νόμενος" δέν είναι άμβιβολία οτι ο', Ναΰται Γοαικοϊ και ώς ά-

συγκρίτως έπιτηδειότεροι από τους εχθρούς και άουγκρίτως

εύτολμότεροι, θέλουν άριστεύσει, και θέλουν κατατροπώνει τον

έχθρικόν στόλον, καϊ ιδού διά τί ελέχθη ανωτέρω, ότι ή δύ-

ναμιςτώνεϊς Γαλάτζι Γραικών θέλει γένει Κυρία τοΰ Δουνάβεως.

"Αν παρζιτηθη η θέσις τοΰ Γαλατζίου, ή Ίβραίλα έχουσα

τά όπίσθιά της άσοαλη και άνύπίπτα, θέλει αναγκάζει τό

Έλληνικόν γενικόν ς-ρατόπεδον νά ς-ηοη σώμα μεγάλον εις

το 'Ρίμνικον διά νά άντιστέκεται εις τάς ένδεχομένας προ-

σβολάς της Ίβρα'ίλας, ή δποία συνυπακουομένη μέ Σιλίστραν

Γκίργίοβον, 'Ρουστζούκι, Νικόπολιν και Βιδίνι, πυθανότατον

νά κάμν) κατά τοΰ Ελληνικού γενικού ς-ρατοπέδου εφοδον.

συγχρόνως, διά νά τό κτυπήσουν σφοδρώς πανταχόθεν, γι

νομένης της προσβολής από διάφορα μέρη. Προσθετέον οτε

παραιτουμένου τοΰ Γαλατζίου, Θέλει κοπεί" πασα κοινωνία

μέ Ισμαήλ:, 'Ρένι κα! καθ' έςϊ)ς, τό όποιον έπιβλαβέοτατον.

Ή θέσις τοΰ Γαλατζίου είναι αναγκαιότατη και πολιτικώς.

Όταν τό Γαλάτζι εξουσιάζεται απέ Γραικικόν σώμα, η

Ίβοαίλα όσον και άν προσεχή διά λόγους πολιτικούς (τιύς
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οποίους βυλάττει άκριβέστατα έως τώρα καθώς τό βλέΛομεν

διον καί άν προσέχη νά μη προσβάλλει εις τήν Μολδόβαν,

είναι αδύνατον τέλος πάντων νά χαλιναγώγηση τό βάρβα-

^ον χαΐ φύσει αύθάδες ηθος των άτάκτον; ς·ρατιωτών της^

και νά τους κραττί σκαλισμένους εις το Φοούριον, και λιμώτ-

τωντας, φοβούμενος μή κατακερματισθώ άπο αυτούς, καί θέ

λει τους δίδει άδειαν νά ε'ξέρχωνται εις σώματα μικρά ανά

εκατόν και εκατόν πενήντα Ιππείς διά συλλογήν τροφών και

σφαγήν εχθρών άν απαντήσουν, αυτοί δέ εξερχόμενοι, θέλει

τρέπονται βεβαίως εις λεηλασίας κα! σφαγήν τών ήσυχων

κατοίκων της Μολδαβίας. Αί τοιαϋται σφαγαί καί λεηλασία!

θέλουν κατανοήσει τά παρακείμενα Καδιλίκια, καί εκείθεν θέ

λει διαδοθεί πανικός φόβος εις ολην την εκτασιν της Μολδα"

βίας, καί θέλει γένει ό'λη ή επαρχία ανάστατος" άν ομω^

έξεναντίας παραιτοθη το Γαλάτζι άπο τους Γραικούς αμέ

σως θέλει τούς διαδεχθεΓ σώμα ς-ρατιωτικάν της Ίβραίλας.

Ό Διοικητής του Φρουρίου αύτοϋ εΐναι αυστηρότατος προς

τοΰ; ς-ρατιώτας του έν οσω ευδοκιμούν τά οπλα του, καί είναι

έπιτηδιότατος εις το νά συγκρατη το ς-ράτευμά του είς άκραν

χειθαρχίαν καί εύταξίαν, καθώς έφάνη προ πέντε ετών είς την

Κραϊόβα;, οταν διωρίσθη άπο τήν Πόρταν νά φυλάξη τά πέν

τε Καδίλίκια της μικρας Βλαχίας εναντίον τών αποστατών τοϋ

Φρουρίου Άδα, Κανένας ς-ρατιώτης του Ιΐασσα τούτου εις ό'λον χ°

διάστημα τοΰ εις Κραγίόβχ διορ'.σμοϋ τβυ δεν έτόλμησε νά πρά

ξη τήν μικροτέραν άταξίαν. Τοιαύτη/ αυστηρότητα θέλει φυ

λάξει βέβαια και είς το Γαλάτζι, διότι θέλει ευρίσκει ύπα-

κοήν εις Γούς ς-ρατιώτας του, ρί όποιοι οσον καταφρονούν τον

Άρχηγόν των δυστυχούν τα, τόσον τον φοβούνται, όταν τον βλέ

πουν κατορδοΰντά τι. ϊοιαυτην αυστηρότητα θέλει φυλάξει

αναμφιβόλως εις τό Γαλάτζι. Το'τε η Μολδαβία ολη θέλει

είναι είς ησυχίαν, και παν ένδεχόμενον επομένως εισβολής

ξένης δυνάμεως ς-ρατευμάτων θέλει εκλείψει, το όποιον συμ-

φορον παντελώς είς τάς προόδους τώνσκοπών τοΰ Γένους.

Τότε ή Ίβραΐλα 0έλει συνάζει άνέτως τροφας άπο τήν Μολ-
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δαβίαν καί τρέφουοαν έαυτήν, θέλει τρέφει καί την σειράν τ&ν

λοιπών Φρουρίων. Οί Γραικοί θέλουν χάσει τον Δούναβιν,

και αυτός δ Ποταμός θέλει δίδει ολας τάς ωφελείας του εις

τούς έχθρύς.

"Οσον το Γαλάτζι ον εις έξουσίαν των Γραικών, θέλει δίδει

ύπόληψιν περί της δυνάμεως αυτών, διότι ή φήμη πάντοτε πολ

λαπλασιάζει, και μεγαλοποιεϊ τά πράγματα, τόσον άν έγκατα-

λειφθη, θέλει γένει αφορμή προλήψεων εναντίων, οτι δηλ: ο^

Γραικοί άρχισαν νά εξασθενούν, νά υποχωρούν, και οΐί κα

θώς άφησαν τό Γαλάτζι, και την Μολοαβίαν, θέλουν άφησε1

και την Βλαχίαν άλλος άλλου διασκορπισμένοι. Ή τοιαύτη

φήμη θέλει διαδοθεί παντού, και θέλει καταθροήσει τούς παν

ταχού Γραικούς αποβλέποντας προς την σωτηρίαν, και τάς

προόδους τοϋ γενικού* επιτρόπου τοΰ Ελληνικού Έθνους- έξ

έναντίας οί βάρβαροι θέλουν θρασυνθεϊ, καί λάβουν τόλμην,

έν ω τώρα είναι τόσον έντρομοι, ώστε κατά τάς πλη

ροφορίας τάς οποίας έλάβομεν άπο αύτόπτας, η φήμη της

εισβολής τοΰ Πρίγκιπος εις Μολδαβίαν τόσον κατεθροησε

την Πίρταν οχι μόνον, αλλά καϊ όλους τοΰς κατοίκους της

Κωνσταντινουπόλεως Όθωμανους. Ώστε δεν ηθελον τρομά

ζει τίσον, άν ήχουον οτι 'Ρωσσικόν στράτευμα όπερβάν

τά Αίμωμόντεια ορη έπλησίασεν εις την Άνδριανούπο-

λιν. Άποσηωπεϊται, οτι καί οί Βλάχοι και οί Μολδάβοι άντι-

παθοϋντες προς τοϋς Γραικούς, θέλουν διασαλπισει την πα-

ραιτησιν τοΰ Γαλατζίου, ώς φυγήν δΐ άδυναμία» και αρχήν πτώ

σεως τών Γραικικών πραγμάτων, καί τούτο θέλει δώσει άφορ-

μήν αύθαδείας είς τούς Βλάχους πάντίτε συναρπαζομένους,

και μέ κουφότητα πιστεύοντας εις πασαν φήμην, όταν αυτή μά

λιστα είναι κατ ευχαρίστησιν τοΰ πάθους των. Τό πεζικόν σώ

μα τοΰ Γαλατζίοι·, πρέπει νά έ'χη άρ/ηγον εμπειρον ει», τά

πολεμικά οσον ενδέχεται, φρόνιμον καί ειδήμονα τών μερών

εκείνων. Οί τοΰ Γαλατζίου στρατιώται μην ε'/οντες έως τώρα

κεφαλήν, ίσοις έχασαν πολλάς ευκαιρίας, κατά τάς όποιας

Ημπορούσαν νά βλάψουν τον έχθρόν άν λάβουν άρχηγον ά'ξι-
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ον τ!}; άνοριίίας τιβν, τ! οϊν θέλουν κατορθώσει αύτόί οί γεν

ναίοι "Ελληνες; Άναγκαϊον άρα νά χειροτονηθη κατά ψηρο-

οορίαν αρχηγός διά νά τους τιμήση δδηγών αυτούς εις τάς

νίχας, και νά τιμηθ'ό άπ' αύτούς αμοιβαίως, και επειδή ό σκο

πός τών Γραικών είναι διά τήν ελευθερία», ή οποία θέλε: α

ποκτηθεί μέ τήν κατάθραυσιν των τυράννων, οί στρατιώται τοΰ

Γαλατζίου χρεωστούν νά κτυπούν τούς εχθρούς, τοΰς 3έ κα

τοίκους της Μολδαβίας άπό τοϋς όκοίους βιλοξενίζονται, νά

τούς άγαπσΰν, και νά τοΰς περιθάλπουν. Θέλουν ζητεί άπα"

τήν Μολδοβανικήν Διοίκησιν τροφάς, ενδυμασίας στρατιωτ·.-

κάς και τάς άλλας πρώτας των ανάγκα;. (Διότι ό

Γραιχός στρατιώτες μήτε έτρύίησε μήτε θέλει αγα

πήσει ποτέ την τρυρήν.) *Αν ετχον οί ελευθέριοι Γραικοί

χρήματα, τά έχυναν αναμφιβόλως εις τήν Μολδαβίαν διά νά

αγοράζουν τά γρειώοη αϋτών, επειδή ομως «στερούνται χρή

ματα, θέλουν δίδει είς τήν Διοίκησιν της Μολδαβίας απο

δεικτικά των, ενυπόγραφα από τον άρχηγόν των διάνα πλη

ρωθούν ύστερον συν θεώ από τό Γένος.

Ή Μολδοβλαχία τόσα ήδη έ'τη έπωλοΰσε τά προϊόντα της

εις τούς Τούρκους Έμπορους των Καπανίων λεγομένων, και

ελάμβανε τήν τιμήν ύ'στε(οαν από δύω και τρία ετη· πολλά

κις έζημιώνετο και ολην τήν τιμήν. Διά τΐ νά μή δώση εις

τοϋς όμοΟρήσζους Γραικούς μέ λόγον δανείου, οσα έδιδε βια-

ζομένη, και δυναστευομένη πρότερον εις τοϋς βαρβάρους δέ

σποτας της μέ ζημίαν της αϊσθητοτάτην ; ή μήπως ένδέχειαι

ή υποψία οτι θέλειχάσει ή Μολδαβία όσα θέλει δανείσει είς τούς

Γραικούς ή εις τροοας ή εις χρήματα ; δχι μά τήν ριλτάτην ε-

λευθερίαν. Ή Γραικία θέλει πληρώσει τό γρέος της μ' εύγνω-

μοσύνην· θέλει τό πληρώσει βέβαια, διότι βέβαιοτ θέλει νικήσει

και θέλει κατατροπώσει τον βάρβαρον τύραννόν της.

Διά τάς άνωτέρω θεωρίας ή κυριότης τοϋ Γαλατζίου, επειδή

είναι σπουδαιότατη, και επειδή ή θέσις της πόλεως αυτής, εί

ναι ευφυέστατη τόσον διά τό πεζικόν, όσον και διά τό ναυτικόν

τών Γρ αικών εν οσω τ£ γενικόν αϋτών στρατόπεδον ή χρεία

καλεί νά εύρίσκεται εις Βλαχίαν. Συμβάλλει μεγάλως τό νά
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ηναι έκεΐ ικανή δύναμις στρατεύματος Γραικικου, θέλει συμ

βάλλει τόσον, ώστε οί στρκτιώιαι τοΰ Γαλατζίου θέλουν λογι

σθεί πρωταγωνις-αί της ελευθερίας του Ελληνικοΰ εθνους. "Οσοι

θέλουν βλέπει στρατιώτην άριστέα είς το Γαλάτζι, θέλουν λέ.

γει δακτυλοδυκτοΰντές τον με θαυμασμον, ίδού αυτό; είναι ενας

άπο εκείνους οσοι έπολέμησαν κα: έκυρίευσαν την πάλιν του

Γαλατζίου.

Σ. "Οταν, ώς ύπεσχέθην, εις άλλην εύκαιρίαν γράψω τά

συμβάντα της αποτυχίας τ?|ς εκστρατείας του αειμνηστου Πρί-

γκιπος 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου είς την Μολδοβλαχίαν, θέλε;

είπω δια ποίας αίτίας το Γαλάτζι κατεγόμενον από Έλληνι-

κ^ν; στρατόν μετά αίματοδεστάτην και πεισματώδη μάχην

κατά την ά. Μαΐου του 1821 εναντίον 8 χιλ. Τούρκων έ-

γκατ«λεία>θη.

—^-—0,

'Α^ιδ. 136;

Περιπόθητέ μοι Κυριε £άν0ε. Ίσμαηλ.

Τη 6. Μαΐου 1&21. 'Ρένι.

Προ δύο ώρας σας εγραφον μαξοΰς μέ τον Μαρίνο.ν, μετά

τούτο ε^ιθασεν,ό Κομιζοπουλος άπο Κισνόβι ^έρων μερικά μο-

Ιίβια καί το εσω προς την εύγενείαν σας, οςτις μοι είπεν ήξεύ-

ροντας την ύλην κα! το άνοιξα. Παρατηρησατε λοιπον τι εκεί

θεν γράφωσι, καί έπάναγκες νά γένη είς αυτό τό στράτευμα

διοργάνισις σταθερά.. Άναγκαΐον πρέπει νά ορίσετε έδώ, και

έδώθεν μισεύετε; άπο τόν Ιναπεταν Γιάννην λαμβάνω είδήσεις

οτι οι εχθροί βαστουν τά χωρία, μαξους μέ ηλθεν άπο Λέβαν

οτι οι Τοΰρκρι επηγαν εως είς Πουρλάτι σοάζοντες πολλούς,

καθώς καί είς Φωξάρι 70· κζνοΰνται δια το Ίάσιον, βεβαι

ουνται τά κινήματα τών Τουρκων διά την Βλαχίαν εναντίον

του στρατοπέδου, μας· ή περίστασις ειναι κρίσιμος κα) εγώ στο-

Χα^0^ °* έδι,κοί μας νά ένδυναμωθοΰν κα! νά κινήσουν

κτυπόντες κατακέρλα,· ο\ κύριο; Επίτροποι είναι καιρός νά

τ«· σκέψε,κ των συσ^μ«τικώς; είς τά, καρά&4

γ,αράσαμεν κάμποσα «λίύρ(α, Η τά ενδεχόμενα.
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Αρκετοί στ ρατιώται έφθασαν άπά Κισνόβι εως 100. στε'-

χονται εις τά χωρία, τοις έδωκα σήμερον διά έξοδα, αρκε

τά" γράψατε νά σταλδώσι μετρητά.

Σας προσκυνώ χ. τ. λ.

Λ. Εόδυλος.Ο

. Στοι. 2.

Άριθ. 137.

Φίλτατε' μοι κύριε Έμμ: Εάνθε. Εις 'Ρένί.

Κισνόβι. Ττι 8. Μαίου. 1821.

Σήμερον γράφομεν τον Κύριον Εόδυλον την άπόκρισιν μας

διά εκείνο τ4 χθεσινόν σταοέτον έλάβαμεν, και παρ' αϋτοΰ

πληροφορείσθε τά πάντα.

Ο Στράτος Γκιούγιας προ Ημερών ητον μισευμένος από ε

δώ κα'ι το γράμμα σας όπου μας έλέγετε διά νά τον ζητη-»

σωμεν νά μας έπιστρε'ψη τά γρ. 392. δεν τον έφθασεν εδώ,

διό κάμνετε τρόπον ασφαλισθείτε από τον εις Ισμαήλ Στα-

σινόπουλον. Αί παραγγελιαι σας υπάρχουν σχεδόν ολαι τε

λειωμένα1..

Ειπέτε μας διά τάς καμβιάλας σας 3. των Φ. αύγούστης

12,000. σχεδόν, μας έστειλαν από Όδέσσαν? νάτάςκρατώ-

μεν έως νά έλθετε έδώ σεις ό Γδίος, η νά κυττάξωμεν εάν ευ-

ρωμεν νά τάς πωλήσωμεν ;

Γράφετε μας και χαροποιήτε μας μέ νεωτέρας και χαλάς

ειδήσεις. Σας ασπάζομαι καϊ ειμί.

Ό ως αδελφός σας.

Μαρίνος Στρατής.

, ο

Άριθ. 138.

Πεοιπόθητε και σεβαστέ μοι Κύριε Εάνθε.

Τη; 10 Μαίου 1821. 'Ρένι.

Χθες μέ την πόσταν καιρόν δεν ελαβον νά σας γράψω, φθά-

σας ε?ς χό όσπίτιον νύκτα από τήν Καραντίναν. Αποκρίνομαι

δέ εις τήν έοετήν μοι τ^μίαν σας των 7. ιδίου μηνός, ην άνέ
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γνωσα μέ μεγάλην δυσαρέσκειαν διά τά οσα οι αδελφοί κακώς

κα: άχαρίστως, άναρμόστως και φθονερώς μεταχειρίζονται

άκρίτως κακολογοΰντες αθώους. Αδελφέ καί άκριίέ αου κύριε

Εάνθε, μή παροξύνεσθε και μη μνησικακήτε' αί περιστάσεις

του Γένους καί της φίλης Πατρίδος, οί έως τώρα κόποι σας

κα! προσπαθησεις, νά σας κάμουν παραβλέποντας νά μή . δυ-

σαρεστηθητε είς τά πράγματα, και νά παυσετε από την ίεράν

φροντίδα των υποθέσεων τ«ΰ Γένους συτε στιγμήν, ό'λα φω

νάζουν τοΰ κάθε ενός μόνα τους τά πράγματα· δέν σας δίδω

γνώμην (ελευθέρους σας ομιλώ) νά μεταβητε. Ό κυριος Σε-

ραφήμ σας ασπάζεται, περί ολων τουτων ώμιλήσαμεν πολλά,

καί πρώτον μόνος του μο! έπρόβαλεν, οτι δεν αποδέχεται τό

φέρσιμον τών Ίσμαηλιτών, κα! οτι έδυσαρεστήθη είς οσα εκεί

ειδε καί ήκουσεν όπου δεν είλπισεν, είναι εις άκρον αγανακτισμέ

νος, καί έλυπείτο όποΰ δεν σας έντάμωσεν οσα και χδές τό.

εσπέρας ώμιλήσαμεν τά άκουετε ίσως από τον υ'ιόν τοΰ κυρ'

Βλάση, δκοΰ κατά περίστασιν εύρέθη εμπρός. Υπομονή, άριστέ

μοι, και ό σκοπός μας άςηναι άμετάβλητις.

Τήν γνώμην σας δια τήν έκστράτευσιν τών εν Προυτω-

στρατιωτών είδον, καί αυτό βάζεται είς πράξιν, άν δέν φα-

νη εως αΰριον τίποτε άλλο περιστατικόν μεταβάλλον τά πράγ

ματα της Μολδαβίας· διότι διά τό στρατόπεδον από ολα τά

μέρη έρχονται καλα! ειδήσεις. Δ:ά τοΰτο τά πράγματα αί

υποθέσεις τοΰ Γένους, όποΰ επιζητουν τήν έδώθεν κοινωνίαν

μας με τό στρατόπεδον, συνοδα θέλουν νά μή μας λείψη ή

κοινωνία δια τό συμφέρον, και διά νά μένη ανάγκη πάσα

νά άναποκτηθΐ) ή Μολδαβία, τό όποίον, οταν ξεκινήσωσι δύο·

τρείς χιλιάδες στράτευμα από τό τοΰ Άρχιστατήγου κατ' αυ

τής είναι πολλά εύκολον. Τοΰτο μοί γράφουν από Κισνόβι^

τοΰτο όμιλοΰντες μέ τψ πανοσιολογιότητά του ευρίσκομεν ορ

θόν, κα! τοΰτο διά να γένη ανάγκη πασα νά ευρεθη δ Κυ

ριος Εάνθος είς τό στρατόπεδον, διά νά παραστήση προσωπι

κώς καί έμφαντικώς τά πράγματα, ώς οίδε προς τον Άρχι-

στρά:ηγον, κα: καθώς ε?-θε επιθυμητός άπο τήνέκλαμπρό-

·
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τητάτου, κα! άναγκαΐος διά πολλά και άλλα αίτια. Είς ταδ-

1ο μένει στεραιός δ Κύριος Σεραφήμ, και πολλά δια τουτο

σας παρακαλεί, καί σας επιμενει είς Κισνόβιον χωρις αναβο

λής καιρου νά ενταμωθητε οθάνοντες εκεί, κα! νά ξεκινησε

τε μέσον του Βρασοβοΰ, το δέ μακρινόν σας ταξίδιον άς μένει

καί μετά ταΰτα, διότι καιρον εχετε. "Επειτα δια πολλούς

λόγους απαιτείται νά εύρεθίτε είς το στρατόπεδον καί συγκα

τανεύσατε νά τό αποφασίσετε· ή πανοσιολογιότης του αυριον

ή μιθαύριον μισεύει έντεΰθεν. Οί Τουρκοι έξεστράτευσαν 4. χιλ:

άτζο τρία μέρη αίμα την δευτέραν ήμέραν της μαχης άπό

Γαλάτζιον διά Ίάσιον. Ό Πεντεδέ/.ας είς τάς 6. άνεχώ-

ρησε καί το εσπέρας ητον είς τήν Στίγκα εις το όσπίτιον

τοΰ 'Ρασδοβάνου, δέν ήτον γνωστόν ποίον δρόμον θά πιάση

ή θά έλθη είς την Καραντίνα Σκουλενίου, οπου βεβαιότατα

δέν 6ά τον δεχθουν. 'Οδηγημένος ^τον άπό τους έν Κισνόβ'

νά πασχίση νά ένωθί) μέ τούς έν Προύτω έδικούς μας, εως

βράοι βέβαια θά έ'χωμεν πληροφορίαν, κα! οί εχθροί είς τάς

6. εφθασαν είς τήν Δουκουλίναν. Άπό Κισνόβι 5 κυρ Μα

ρίνος μοι λέγει, οπου είς αυτήν τήν στιγμήν έλαβα τά γράμ

ματα του, οτι άπο τάς 22. τοΰ παρελθόντος, έφερεν ενας γράμ-'

ματα προς τήν έκλαμπροτάτην Δόμναν καί Δομνίτζαν 'Ραλ-

λοΰ καί προς τον "Αρχ: Ποστέλνικον 'Ρίζον, αυτός είπεν οτι

το στρατόπεδον ητον φοβερά ένδυναμωμένον. "Ωρα τη ώρα

πρσμένομεν άνθρωπον όποΰ προ δύω ημέρας έστείλαμεν μα-

κρύτερον δια νά μάθωμεν περί των κινηματων των εχθρών

έστειλαν άπό Κισνόβι Μολίβια κα! φυσέκια, μετριτά όχι· μοί

λέγουν οτι οί Τοΰρκοι θά αργήσουν νά λάβουν άπόκρισιν. Άπο

τον Ναμέσνικον (ΙΙληρεξαύσιον). άπο Όδέσσαν οτι ακούσετε

μυνήσετέ μοι, καί τον μισευμον σας άπο αύτοΰ πότε.

Σας προσκυνώ κτλ.

Λ. Ξόδυλος.



Αριθ. 159.

Περιπατε μίι Κύριε Εάνθε.

, 11. Μαίου 1821. 'ΡεΊι.

Άο' 2σα χθές σας έλάλησα πλέον τί δέ/ έχω. Ό κύριος

Σίραφήμ μετά δλίγας ώρας μισευει, επιθυμεί να ανταμώ

σετε εις Κισνόβι, καί κάμετέ μοι την χάρην νά τον ακού

σετε. Έπάναγκες ειναι, άριστε μοι Εάνθε, ά αδελφοί και ομο

γενείς ο'( ευρισκόμενοι εις διαφορα μέρη της 'Ρωσσίας δευ-

τέραν οοράν νά έρεθισθώσι είς την συνδρομήν διά νά προφ-

θασδώσι μετρητά είς το στρατόπεδον τοΰ Αρχιστρατηγου, διότι

έκαφος θά -ρερη εκεί την ανάγκην των, καί πριν 5 Σεβαστός

Καλος μας κράξει επεται τό γένος νά στοχασθτ;, δια τοΰτο

μέ τόν καιρον νά γένη πρόνοια. Καί ©θάνοντας είς Κισνόβι

νά κάμετε κοινώς σκέψιν, καί παρεκτός των προτρεπτικών

γραμμάτων εις τάς πανταχου εφορίας, νά στείλετε έν ύπο-

λείψει ανθρώπους καί μέ πειθώ νά λαλήσωσι προσωπικώς

και έμοάντ'ι'κως είς τους ομογενείς τήν ανάγκην καί άναπό-

οευκτον του Γένους χρέος. Καί κατά τοΰτο ανακρίνατε τήν

γνώμην μου, χωρίς νά πετάξετε τόχθές πρόβλημά μου, διά

νά παρευρεθήτε 5 Γδιος είς το στρατόπεδον δια πολλάς αίτίας

καί διά όσα σκεοθήτε εις Κισνόβι μέ τούς αδελφούς, επι

θυμώ νά τό ακούσω· έχετε πάν δίκαιον, πλήν καιρός άμνη-

στείας. Ή γεννα·.ότης σας μέ τήν ύπομονήν άς έπιπλήξη κά

θε· ενός άπειροκάλου τήν συνείδησιν έμέ συγχωρήσατε διότι

έπροχώρησα τόσον νά σας λαλώ, δέν το άρνοΰμαι μήτε τό σι

ωπώ ότι σας σέβομαι σας επιθυμώ ύγείαν και διά τήν φι-

λίαν και διά τό ό,τι αναγκαίος. Οί έν Προύτω ίδικοί μας άπο-

φασιστικώς θέλουν, οί μέν διά ξηρας νά ξεκινήσωσι, καί αυ-

ριδν είναι ετοιμοι, οί δέ διά τοΰ νεροδ, καί ούτοι ογλήγορα·

άλλέως δέν συμβιβάζονται.

Σας ασπάζομαι, κτλ.

Λ. Είδολος.
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Αριθ. 140.

Φίλτατε Κύριε Εάνθε. Είς Κισνόβι.

Τϊ) 14. Μ^υ 1821. Ταμπάκι.

Παραολεπων ολα τά άλλα ήλθον έδώ νά ξεκάμω μέ τον

Κ. Μαγγίόρον. Μα όποία δυστυχία ! αδελφέ εως σημερον δεν

εφάνη και εγώ τηκομαι. 'Αν λοιπόν διά μεγαλητέραν μου

δΐ'στυχίαν β^ασθος νά κινησης, τότε γράψε μου *αν ποίον

δρόμον να πιάτω, και άν κρίνης δί αντικρυ, (άν αί περιστά

σεις ουτως με οδηγησουν) πρόβλεψαι με μέ εγγραοόν σου προς

τον. Πρίγκιπα καί οπως δύ'νασαι και θέλεις έξήγήσου. Είδέ

καί θέλεις νά σ' ακολουθήσω πάλιν έξηγήσου μέ το προς ό-

δηγίαν μου. Περιμένω άποκρισιν σου.

Καί μένω. Π. 'Ρουμπίνης.

Άριθ. 141.

Πεοιπόθητέ μοι κα! αξιοσέβαστε Κυριε 2άνθε. Έίς Κισνόβι.

Τί) 15. Μαίου 1821. 'Ρένι.

"Ολα οία έδώ έτρεξαν τά ακουσατε από τά γράμματα

μου προς τον κύρ Μαρίνον, και τώρα πληροφορηθητε όσα τον

γράφω διά τά τρέχοντα, τά οποία και ό Κυριος Μακρης θελει

σας διηγηθεί. Σχέδιον ητον καμομένον νά μας γελάσωσι, καί

τήν δευτέοαν ήμφαν τό έξεσκέπασά· ένδενόμενον νά τό εκα

μαν άκοντες. Ο ίσχυρός μου όμως τρόπος καί ή βεβαία άν-

θίστασις διά την τιμήν δέν άφησε νά σκεπασθη έπ! πολύ τό

λάθος. Ότι ή προσταγή ητον, άν μείνουν ευκαιρα τά καρά

βια, άς φωνάξουν τους Τουρκους νά τά πάρουν. Αύτός δ ποΰν-

τος δέ' μας άνεγνώσθη, κόπια δέν μας έδίδετο, καί ενεκα

τουτου έγεινε ματα ως τόσον έ'ξοδον κα! σύγχησις. Ό κυρι

ος Καλαματιανός είναι είσέτι έδώ άπ' αυτοΰ ηλθεν δ Κύριος

Κοντογώνης μέ κύριον Σοφιανόν, ο\ αδελφο! τρέχουν διά την

δόξαν. Μηνυσατέ μου τήν άπόφασίν σας περί μισευμοΰ καί

κάμετε νά μοΰ εμβωσι μετρητά διά νά απαντήσω τά ανα

γκαία του στρατευματος, διότι ή φωνή μου δέν είσακουεται,

και νά μήν ευρεθώ αναγκασμένος νά οπισθοδρομήσω. Χθές
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τή* νύκυα επρογώρησαν δύω ίχ τών στρατιωτών έως εϊς '«

Γαλάτζι' εις ταΐς μπαταρία:; είναι έως 500. Τοΰρ"/οι, οί

λοιποί έτραβή/θησαν πρίς το μέρος του Βαντ-νίου, άλλοι καϊ

εί περισσότεροι άπέρασαν αντίκρυ οωναχθέντες άπο το» Πασαν

της Σ.ιλιστρ·'ας, και όλοι τρέχουν /.ατά το Βΐδίν.. Τα 'Ρωσ-

σικά καράβια δύω έκρατήθησαν εΐ; την Δοϋλτζαν, έλπίζομεν

νά γένη εν αποτέλεσμα κακόν δια τους βαρβάρους. Σας πα-

νακαλώ γράρετέ μου, καϊ εις τ! περίστασιν μένει το Ία'σιον,

χαίάν ό Πεντεδε'/.ας «πέστρεψεν, ή ποΰ είναι στρατοπεδευμέ

νο; προς ίδηγίαν των έδώΟεν κινηθησομένων στρατιωτών.

Είς αυτήν την στιγμήν ώρα 11. τ«ς νυ/.τϊς μετά με.σημ-

£ρίαν μσεύει δ κύριος Μα/.,,ής μέ μισέ Γ<αννην, οτε τό στα-

ρ'το ^λβεν δια τον έρχομον τοϋ Ναμέσνικου, και βέλομεν

κάμει τά καθήκοντα ώς δει, καϊ μένετε .ήσυχοι.

Σας προκυνώ κτλ.

Α. Εόδυλος.

ο—:

Αριθ. 142.

Ευγενέστατε Κύριε ΕάνΟε. Κισνββι.

Τη 17. Μαίου. 1821. Ισμαήλ.

Εις τάς 15. του παρόντος έ'ρΘαοα εδώ, δέν έλειψα άπο

το νά ερευνήσω διά την εύγενείαν σας. Σήμίρον βλέπω, ότι

μέ ε'κραξεν ό κύριος 5Ι'.·/αήλ Φω/.ιανος, καϊ μου ε'δοσεν ένα

τίμιον γράμμα σας και είδα τά οσα μέ λέγετε. Έμποδ ζο-

μαι διά ολίγας ημέρα; δ:ά τα ήντερέσα μου, όποϋ εύΟύ; έλα-

βον άλλην μορρήν. Έστονάσθησα» ο'ι φίλοι, βτι θέλω χαδώ.

Δια ολίγας ημέρας τελειώνοντας θέλει άκολουδησω τον σκο-

πόν μου. Τά γράμματα τοϋ Πρίνκιπος τά έδοσα εις τά: -/εΓ-

ρας τοϋ Πεντεδέ/.α καϊ ύπεσγέΟηκαν άνθρωπο: τίμιοι διά νά τά

πηγαίνουν, κα! προς ήσυχίαν σας. Τά γενόμενα εις το Σκου-

λε'νι, στοχάζομαι, οτι σας είναι γνωστά διά τον Πεντεδέκα,

ίποϋ ίζητοϋσε νά εαβη ε'ς τήν Καραντίναν καϊ μόλις τον ε'μ
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ποδίσαμεν, δΊοτι τον είχαν οί άρχοντες όργανον διά το ήν-

τερέσα τους.

Μην έχοντας ετερον μέ ολον το σέβας σας προσκυνώ.

Κνωσταντΐνος Γραβιάς.

ι ΙΙΙιΓιιΙΙ

Ευγενέστατε Κυριε £άν&&. Είς Εισνόδι.

Τ* 20. Μαίου 1821. Ισμαήλ.

Ή παρουσα μου είναι νά σας είδοποιησω, ότι διά τήν όμι-

λίαν όποΰ έκάμαμεν, εγώ είμαι /.ατά πάντα πρόθυμος κα! ε

τοιμο: καί ποτέ από τον λόγον σου δέν θελω εύγώ έως είς

το τέλος της ζωης μου, καί παρακαλώ νά μέ στοχάζεσαι καί

εμένα ένα άπο τους καλομελετάς σας. Διά αύιό τό ταξείδιον

χρειάζονται ήντζίρικα φλορία πεντακόσια 500. σας είναι πολ

λά καλά γνωστόν, ότι ή κατάστασίς μου ειναι λεπτή' άπο αυ

τό τό ταξείδιον δεν το καταδέχομαι νά βάλω είς τό πουγγί

μου ένα παράν, όμως θέλει φανώ είς ανθρώπους κα! μή θέ

λοντας θέλω κάμει έξοδα· κα! άν τό στοχάζησθε κα! τό ά-

ποαιασίζετε, νά άγροικηθητε μέ τους έδώ. Τό αΐτιον είναι είς

έμέ όπιυ έχω τ:ύς υίους μου έδώ καί νά τούς προσέχουν

*α! όπως αποφασίσετε εγώ είμαι ετοιμος, κα! νά άξιωθώ εύ-

γενικόν της. Μένω μέ ολον τό σέβας κτλ.

Κωνσταντίνος Γκΐάστας.Ο

Αριθ. 143.

Φιλογενέστατε κα! σεβαστέ μοι Κυρι Εάνθε. Είς Κισνόβι.

Τη 23. Μαΐου/ 1821. 'Ρέ«

Την άπο 18. καί 21. γρ*φήν σας έλαβον σήμερον μεσά

νυκτα είς τ«ς ] 2. ώρας μέ τό σταφέτον, έχάρην βίβαιυύμε-

νος τήν ύγείαν σας. Διέτεινα, άριστε μοι, τάς φωνάςμου παν

του διά χρηματα, και τάς άνάγκας ό κύριος Καρνεάδη: (Κα

λαματιανός) εβλεπεν ήμέρας όπου έ§ώ έκάθησεν. Υπέρ τάς

7 χλιιάδας γρόσια είμαι σήμερον ελλιπής καί καθημερινώς

αυξάνουν, τα οίκονομώ μέ δυσκολίαν κα! έλπίζων ώρα τη ώ

ρα άπό κανένα μερος νά μ' εμβουν. Ό ρηθε!ς είς τον μισευ
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μόν του μ' &ψπ8§ γρόσια χίλια- πίρ'ι ιών άσπρών ΤαΙγα-

νιου «μιλουσαν ιδώ μέ κυριον Μακρην, ή ο-οφολο^ ιότης του άς

σας είπη τι γνώμην έ'δωκα κα! εγώ περί τούτω, καί τί τφ

ΐδ?ω κατά μόνας ώμίλησα. Περί δέ εκείνων όποΰ ληστρικώς

ηρπασαν τα λάφυρα, δίκαιον εχετε τοιουτοτρόπως νά ώμιλήτε

κα! κατά δίκαιον αυτοί δέν πρέπει νά μένουν άοιόρθωτοι, μά

λιστα οταν τά καμώματα τους εύγαίνουν είς φώς. Άσχάλλον-

τε; δικαίως ομως εναντίον τουτων, νά μην άφήσωμεν άλλους

αθώους ενεκεν τούτου όπο3 είναι είς τον στρατόν ανοικονομη

τους και άνεπισκέπτους, διοτι είναι αμαρτία. Βεβαιωθητε, ο

τι δ, στρατος της ξ^ρας έμβήκεν εις Πειθαρχίαν καί καλήν τά-

ξιν οικονομείται μέ τον πηγεμον τοΰ κυριοι» Κοντογώνη εξαί

ρετα, και φαίνεται, 5τι είναι στράτευμα, έ'καμεν εϋθύς εξαίρετα

δχυρώματα, καί οί στρατιώται καταγίνονται εις το έργον των.

Το δέ της θαλάσσης μέ το νά αδιαφορουν οί Λιοικηταί είναι

είς τά ιδια. Σημερον μέ τάς είδήσεις όπου τοίς έδωκα είς τον

Προυτον ειναι ολοι ένθουσιόντες καί ζητοΰν νά κινησουν εις

έκδίκησιν, περιμένουν ομως βοή6ε:αν από το έν Ισμαήλ καί

νά ξεκινησωσι , καί τώρα όποΰ σας γράφω αναβαίνουν δια τον

Προυτον ούω βάρκες μέ ανθρώπους καί είναι βίβαια εκείθεν.

Των άθυροστόμων τήν κακίαν εναντίον της άθωότητος βλέ

πω· μή σας συγχίζουν, φίλε ακριβέ, ιά τοιαυτα ποτέ, μόνοι

των αίσχυνθησονται, καί ως γενναίος άμνησικ?κείτε. Ό α

γώνας, ον έτρέ£ατε καί τρέχετε έπαγγέλεται τοΰτο και πύλας

αδου ού κατισχυσει κατά της αληθείας, 'ΐίγώ δέ ταπεινώς σας

παρακαλώ συγχωρήσατε ολους και τά κακώματά των έπά-

ρετέ τα, ότι προέχονται από νηπιότητα. Έγώ, Κυριε ΐάνθε,

σ&ς όμιλώ είληκρινώς, και τω ό'ντί σας λέγω διά τούς αδελ

φους μοι κακοφαίνεται νά φέρωνται τόσον μή έλλόγως καί νά

μή διακρίνουν είς τί περίστασιν ήξιώθημεν νά ευρισκώμεθα καί

να πνέωμεν ολοι ενα και τον αυτόν αέρα ή σκοπόν. Πλήν ε

πειδή και ειναι άδύνατον, δ γενναιότερος, δ φρονιμότερος, Ι*

ναρετώτερος και δ πλέον των άλλων άξιος και δραστικός ανά

γκη νά. ύπσφέρη, κκΐ τίΰτο διότι είς αυτόν ανήκει αυτή ή χά
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ρις, και ίν συντόμω ά·β»ς απαντας χαριν τίς φίλης πατρίδος.

Μη μέ αφησετε ύστερημίνον των 'ποθητών μοι γραφών σας· κ;ι-

νώοατε παντα είς έμα τάί χάριτας της φιλίας σας, και εγώ

καυχώμαι «ναι μέ δια βίου κτλ. ^

Α. Εόίολος.

Άρι6. 144.

Περιπόδητέ μδι Κύριε Εάνθ ε. είς Κισνοθι.

Τ>) 23 Μαίου 1821. 'Ρένι.

Μέ την παρελθοΰίαν πόσταν δι' έλλειψιν ευκαιρίας δέν σας

έγραψα· ήδη δέ σας λέγω οτι μόλις έδυνηθην μέ πολλούς λό

γους νά καταπείσω τον Κύριον Π. Ρουμπίνην, οτι άναγκαιεί

νά στέκη αύτοΰ, ώς σας ίγραψί, καί ώς εγώ έπαρατήρησα καί

γνωρίζω ειναι τω οντι. επειδή ή σνε'σις του καί άγάκη μέ τον

Μάγγϊόοον τον κάμνει νά σκεπάζη πολλά άτακτα κινηματα,

άτινα άκολουθοΰν είς την Καλόνιαν. Δια τοΰτο λοιπόν ειναι

ανάγκη νά κάμετε νά τω σταλθουν άπέ τας έίορίας της Βεσ-

σαραβίας τά μέ την ^ηθείσάν του ζητηθε'ντα γράμματα, επειδή

χωρίς τήν παρ^ρκλαβήν αύχών δέν πείθετε νά μενη.

Έγώ αυριίν χωρίς τινος εμποδίου κινώ δι'αύτοΰ μέ τό μαρ-

Ίυρικόν μου.

Σας ασπάζομαι. Δημητριος Μοΰσοί·

Άριθ. 145.

Στοιχ. Ε. Α.

Κυριε Εάνθε!

1821 Μαίου 27 Ίάσιον.

Τό άπό 24. γράμματος έ•λαβον. Κίδον και τά ϊν αύτώ, ά

θει/ άς άναγνώσ^ τό προς τους Εφόρους γράμμα μου κα! θέ-

λει γνωρίσει πόσην ανάγκην μετρητών έχει είς τάς παρούσας

περιστάσεις ή κά"α τοΰ στρατοπέδου μας ί'ν Μολδοβλαχία.

"Οθεν άνευ τινίς αναβολη; νά μας σταλώσι διά νά προφθάσω

τάς έδώ άνάγκας, αί όποιαι είναι καιρΐώτεροι.

- ί ; ' Π. Γ. Κατακουζινός.

, ο
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Άριβ. 156.

Περιποδητέ μοι Κύριε Εα'νδε. εις Κισνόβι.

Τι] 30 Μαΐου 1821. 'Ρένι.

Δέν εχω ξεχωριστήν γραφήν σας δια νά λάβω αίτίαν μα-

χρογραφίας, σας εξομολογούμαι οτι μ' έχετε βυθισμένον ε?ς

συλλογάς δια τί άραγε νά μέ ύστερήται ^ξεχωριστού ποθητού

διστείχουσας. Σας παρακαλώ εΐλικρινώ; λύσατ{ μου την άπο-

ρίαν δέν μέ άγαπαται; τοϋτο 2έ> το πιστεύω από όποιον δήπο-

τε ήθελε το ακούσω· είμαι εύ'ελπις και σιωπώ. Μεταβαίνω

εις τά τρέχοντα* το στράτευμα εις Προϋτον σήμερον το εσπέ

ρας αναχωρεί κατά τί Ιάσιον, κατά τήν διαταγήν μοι έστειλα-

τε τοΰ Πρίγκιπας Καντακουζινοΰ. Τογ καράβια μένουν ύπό την

Διοίκησιν των Κεφαληνιτών. Ό καπ. Α. Σφαέλος μ.σεύει διά

το στρατο'πεδον. Αύτά μένουν δυω τρεΓς ημέρας κατά τάς ο

δηγίας του Κυρίου Καλαματιανού, ΐτως φδάσουν άποκριτικά

γράμματα από τον Πρίγκιπα Καντακουζινόν εις οσα 6 Κύριος

Καλαματιανός τον έγραψε περί αυτών, και ουτω μισεύουν διά

το Ισμαήλ έπι σκοπώ νά εύγουν εις τήν Μαυρην Θάλασσαν

οταν τους γένη βοήδεια και έπαύξησις άπο Όδησσόν. Εγώ σή

μερον παρακινώ τοΰς κυρίου* Εφόρους αύΐοϋ διά νά ήθελε όμι-

λήσωσιν οπου στοχάζονται νά μοϊ έμβασδώσι μετρητά

διά νά πληρώσω οσα έξόοευσα και οσα μέ χρειασθώσι δϊ αυτούς

τους στρατιοίτας και πλοία σχεδόν 15 χιλ. γρόσια. Σας πα

ρακαλώ δερμώς κα'μετε όπου ή φωνή μου νά εισακουσθή είς

κανένα μέρος· διότι δεν έπιδυμώ πολλοί νά μέ ζητούν, χα: νά

φαίνωμαι όχληρός υστέρα άπο μίαν τοιαύτην επέβασίΛ

Ό πρώην Άνδριανουπολεως Κύριος Δανιήλ ό εδώ ευρισκόμε

νος Άρχιερεύς, μέ τόν έρχομόντου 5 Κ. Γ. Ίντζοφ τόν ειπε

διά νά παρευρέθη αυτού, και αναγκασμένος έκ τών περιστάσεων

του έρχεται. Σας παρακαλώ λοιπόν κατά' τήν έμφυτόν σας κα-

λοκαγαδίαν δεχδή:έ τον φιλοφρονώ:, ομιλήσατε εϊς βοήδειάν του

όπου άκαρτερεΓ, δόσατε #άδε ενός νά αι'σανδή, οτι εΤναι άρχιε-

ρευς μας και συνδρα'μετέ τον τό κατά δύναμιν παρακίνσΰντες τούς

αδελφούς εις τοϋτο σκεπτόμενοι και όδηγοΰντές τον τ! νά κάμη



διά νά ζήση είς τοΟτα τά μέρη- έ λόγος σας ήμπορεί νά τον ώ-

φελήση πολύ. Έγω δέ ένοώντας χρεος μου νά σας τον συστη

σω, σας προσκυνώ υποσημειούμενος κ.τ.λ.

Α. Εόδυλος.

Ο

<Αριθ. 147.

Φίλε Κύριε Εανθε. Κισνόβι.

Τη 31 Μαίου 1821. Σκουλένι.

Χθες το εσπέρας ριά σταφέτας σας έγραψα· προ μιας ώρας ·

έ'οθασεν ό μισέ Γιάννης κα! τώρα παραδίδω τά μετρητά. Του

ώμίλησα κα! θέλει τοΰ ομιλησω τά δεοντα. Λάβετε τά εσωθεν

γράμματα, τά όποια τούτην την στιγμήν μ' ερερεν ό Κυριος

Ά}*βροσιάδης· τά γράμματα ακόμη δέν έγραψαν εχοντες πολ-

λάς υποθέτεις, σημερον ευγένουν έ'ξω νά στρατοπεδεύσουν καί

λαμβάνουν εύκαιρίαν νά τά γράψουν καί λαμβάνοντάς τα μι

σευω, διά δέ τά γράμμαΓα ερερεν ό μισέ Γιάννης τώρα τά υπά

γουν καί μέ τον ΐδιον σας στέλνεται ή άπόκρισις.

Ό Κύριος Γ. 'Αρτινος σας προσκυνεί, θέλει πασχίσει νά

ίκτελέση τάς παραγγελίας σας.

Σας ασπάζομαι.

Α. Κομιζόπουλος.

Άριθ. 148.

Στοιχ. Ε. Β.

Κυριε Εάνθε εις Κισνόβιον.

Τί ά. Ιουνίου 18?1. Ίάσιον.

Χθες Ιλαβον την έπιστολήν σου παρά τοΰ Κυρίου Κομιζο-

πούλου γραμμένην τήν 30 Μαίου, παρά τοΰ ΐδίου έλαβα καί

τά σταλλόμενα τρεις χιλιάδας ολορία δλάνδικά καί 7000.

γρ. ήτοι επτά χιλιάδας γρόσια είς Μαχμουδιέδες. καθώς γρά-

(ρεις έμειναν εις τούς εν Κισνοβίω Έρόρους ρ,ούβλια χάρτινα

είκοσιπέντε χιλιάδες, αυτά παραγγέλω νά άλλαχθώσιν είς'Ολαν-

δικά φλωρία και νά μοί σταλλώσι το όγληγορώτίρον. Προχθές

έγραψα προς σέ καί τους αύτοΰ Έοόρους, ότι των 12, Χ φ,.
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αί συναλλαγματικά! νά πωληθώσι χαΐ τα μετρητά νά καίατε-

θώσ: παρά τω έν Όδησσω κυρίω 1. Άμβροσίω, δια νάτά με

ταχειρισθώ προ; ετοιμασία·/ τών έκεϊ ευρισκομένων στρατιωτών

άν αυτή μου ή παραγγελία έβάλθη εις πράξιν γραψετέ μου, εί-

δξ να ταχυνετε την έκτέλεσίν των.

"Εγραψα τά αναγκαία πρίς τους έν 'Οδησω καΐ Ισμαήλ καϊ

ελπίζω νά μή κωοεύσωσιν. 'Απορώ, φίλε, πώς εις τοΰς σημαν

τικότερους τών ομογενών μα; Εμφωλεύει το μιαρον πάθος τξς

διχόνοιας. "Αμποτε δ με'γας Δημιουργός και προνοητής τοΟ

παντός νά μή παρίδη το εις την άναγέννησίν του διακινδυνεϋον

έθνος μας. Υγίαινε.

Π. Σ. "Ελαβον καϊ το άπο 31. Μαΐου γράμμα σου καϊ

θε'λει γράψω οπου πρέπει τά δέοντα. .

Ό Σταρτηγος Σωματα'ρχης.

Π. Γ. Καντακουζινός.

«_!";ιΟ>φφιΕΙ»— ι

Επιταγή.

Τών είς Βιέννην 12,000 Φ. αί συναλαγματικαΐ νά πωλη

θώσι το ογληγορώιερον, και τά μετρητά νά άποταμιευΟώσιν

εις τον έν 'Οδησω Κόριον I. Αμβροσίου διά νά τά μεταχειρί-

σθη κατά τήν δοθεισομένην αύτώ διαταγήν μου.

. , 'Εκ τοΰ έν Ίασίω Ελληνικού στρατοπέδου.

Τ*,ν 30 Μαΐου 1821.

"Ο Στρατηγός Σωματα'ρχης.

Π. Γ. Καντακουζινός.Ο——

Άριθ. 149.

Σεξαστέμ.οι φίλε. Κύριε. £άνθε.

Τη 3. Ιουνίου 18.21. Σκουλένι.

Εγώ χβές το έσπέρας μετά τοΰ κυρίου Πάνου, έφθασα,

ίοω υγειής. Καταγίνομαι νά ξεμπερδευσω τά μπερδεύματα,

και νά έλθω είς Κισνόβι δ(ά νά βάλωμεν εις πραξιν τα,

έμιληθεντα· Γ«ως «υριον % μεθαυριον έλθει «οω «κ ό Αι
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σγαράς, οςτις κατά τήν είδησιν όπου εφερεν ένας συνοδηπό-

ρος του, έρχεται άφευκτως μέ καλάς αγγελίας. Αυτος άντα-

μώθη είς τό Λάίμπαχ μέ τόν Ίμπεράτορα κα! Κ. Καπο-

ϊ.'στριαν. τω έδόθη προσεκτικη άκρόασις εις τά παράπονά

του, καί μοί μαίνεται, οτι ερχεται] παρηγορημένος· είναι ανά

γκη διά τοΰτο νά άνταμωθώμεν πρώτον μέ αύτον, κα! /πει-

τα γίνεται τακτικότερον το ταξίδι μας. Αύτος έπαρηγγειλεν ς-ο-

ματικώς δια τοΰ ε'ρημένου συνοδηπόρου του, οτι νά ηναι ετοι

μοι 5 Αύθέντης και 'Ρωζνοβάνος νά άπεράσουν είς Μολδαβί-

αν,. τί σημαίνει τοΰτο, ό καιρος θά μας το διδάξη· άδεται,

5τι χθές άπέρασεν είς Μολδαβίαν και ένας Γκενεράλης 'Ρώσσος

μέ δέκα ανθρώπους του. Άπο τον άνθρωπον όποΰ τοΰτο εί-

πώθη, φαίνεται οτι δέν είναι ψεΰμα, σημεραυριον το βεβαι-

ονόμεθα καλλίτερα· αν ησθε σταθερός διά το ταξίδι, γράψε

τε μοί το κα! διά πόσας ήμέρας Ημπορεί νά ηναι ή αργοπο

ρία μας, μέ ολον όποΰ τά είπαμεν μίαν φοράν αποφασιστι

κής. "Ας, είναι μυστικά τά γραφόμενά μου, έως νά ίδώμεν

τί τέξεται ή έπιοΰσα. . Σας προσκυνώ.

Φ. Ήλιάδης.

'Αριθ. 150.

Περιπόθητέ μοι Κύριε Εάνθε. Έίς Ίσμαηλ.

Τη 8. ΊουνΓου 1821. Κισνόβι.

Προχδές εφθασα έδώ όμοΰ μέ τον κίιρ Άδαμάντιον είς

Σκουλένι έλαβον το γράμμα σας άπο τον κύρ Παναγιωτάκην

τον Άμβροσιάδην ώμίλησα τά δέοντα, άγκαλά και μόλις μί

αν φοράν τον είδα, οτι δέν έ'λαβεν εύκαιρίαν νά έλθη έξ αίτί

ας των μεγάλων φροντίδων άπο τάς ακαταστασίας των ς-ρα-

τιωτών συνεργεία τοΰ Πεντεδέκα όποΰ δέν η9ελε νά ύποταχ-

θη. Άλλά καλώς έσύστησε το υποκείμενόν του καί έφάνη κα

θολικός κομπογενητης, θέλει ελθη καιρος νά δόση λογαρι

ασμόν της διαγωγης του. Ό Πρίγκιψ (Γ. Καντακουζινίς) έτρα-

βηχθη είς την Στίγγαν μέ σκοπόν νά τραβηξη έκεί τούς ς·ρα-

τιώτας καί νά ήμπορέση νά τούς βάλη είς ίύταξίαν καί 6πο
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ταγήν, καί τίλος άπεφάσισαν νά εΰγουν, *αθώς καί ό Πέντε-

οέκας, καί φθάνοντες ζα! οί εν Προύτω έμβαίνουν είς καλήν

ευταξίαν είς τον καιρόν της ανυποταγης των, ό Κρίτζος καί

Ζορμπάτης βλέπο/τες την τόσην άκαταστασίαν, ήλθον νά έμβουν

είς Καραντίναν, άλλ' εγώ τους εμπόδισα κάνωντας κάθε τρό

πον, καί μόλις τούς έκατάπεισα νά μείνουν κοντά είς τόν Πρί

γκιπα, καί τόν μεν Ζερμπάτην διά λόγων, του δέ Κρίτζου ε"-

δωσα καί 50 γρόσια, και ουτως μέ ύπεσχέθησαν μέ μαρ

τυρα τήν Ίεράν πατρίδα νά μή κάμουν παρόμοιον, είμή άν

ίδώσι μεγαλοτάτην χρείαν και έμειναν ήσυχάζοντες. Ό Πεν-

τεδέκας καθημέραν εστελνε κα! μέ έπροσκαλοΰσεν αύτος καί

ό θεοδώσιος νά μή κάθωμαι, άλλά νά άπεράσω, οτι είμαι

άναγκαίος, και καδώς άπεράσω, πρώτον νά υπάγω εις άντά-

μωσίν των κ' επειτα νά παρουσιασθώ είς τ3ν Πρίγκιπα, εγώ

άλλην άπο'/.ρισιν δέν τοΐς εδωσα παρά νά έλδη ενας νά δμιλή-

σωμεν, ομως δέν ηλθεν, άν ήργοντο ήξε^ρα τί νά τους ομι

λησω, τώρα ομως όπωσοΰν έδειξαν ύποταγήν. Ό θεοδόσιος

έξώσθη από το χρέος κομαντάντου και άντ' αύτοΰ έ'βαλον

τόν Σουλτάνοβιτί. Έγώ τά γράμματα ελαβον καί σή

μερον άν λάβω τήν ποδορόζνα μου μισευω δΐ Όδέσσαν και

άπ' έκεί ακολουθώ τό ταξείοιόν μου. Μαζή μου έχω καί τόν

Άδαμάντιον, καί τελειώνωντας τό ταξείδι άπερνώ είς τό στρα-

τόπεδον είδον κα! διά τόν Φώτιον, οτι θέλει τόν πάρετε μαζή

σας καί δέν ήτον άχαμνόν. Αυτός καταγίνεται νά σφαλίσν; Χ5υί

λογαριασμους της Έα>ορ!αςκαι νά ελθη διά έδώ, καί ώς μέ ειπεν

τόν έδώσατε δέκα ήμέρας διωρίαν. Ό "Αρχων Δειλίαρχος (ό Γ.

Γάτζος) έδαιμονίσδη όπου έγώ ύπάγω άντ' αύτοΰ, τον είπον ο

τι ό Πρίγκιψ εκλεξεν έμενα, καί άς πίη όλίγον ξυδι. Από έ

δώ όταν έλθη> γράψε μου κανενα γράμμα άν τι νεώτερον μάθι;ς.

Υγίαινε αδελφέ περιπόθητε, μην άλησμονήσης τόν φίλον σου

όποΰ σέ έχει ώς άλλον εαυτόν του· σο! έπιδυμώ έκ ψυχής αί-

σιον εύόδιον καί ευτυχείς τάς έπιχειρίσεις σας. Πρόσφερε τους

προσκυνσμους μου τω σεβαστώ αδελρώ Άρμοοίω (Γρηγ: Δι-

κα'ω Φλέσα) και Ίωαννίδί) (Άναγνωστοπουλω).

Σέ ασπάζομαι έκ ψυχής. Α. Κομιζόπουλίς.
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Άριθ. 151.

Ποθητέ μοι κύριε Έμμ. Εάν£?ε. Ε:ς Φιοδμι.

Τή 22. Σεπτεμβρίου. 1821. Τριέστιίν

Ταύτην τήν στιγμήν Ιλαβον το αγαπ^τον μοι γραμμα σου

των 21. λήγοντος, τό δέ ετερον από τον κύριον Ίωάννην Άν-

δρουλάκην άκίμη δέν έ'λαβον. Τά δέ φιορίνια εκατόν Αύγου

στος ελαβον από τον κύριον Καρτζώτην. Ίοού σας περικλείω

και εν γραμμα όπου εχθές εις την πόσταν τ,υρα και λάβετε το.

Σήμερον εμαθον, ό'τι οσοι εχουν 'Ρωσοικά πασαπόρτια, η

μπορουν να πάρουν πασαπόρτι κατ' ευθείαν δια Κοριούς. Ά

νυπομόνως προσμένω νά μέ γράψετε την δευτέραν σας σρδινί-

αν τίνα ακολουθησω. Σας ασπάζομαι

Θεόδωρος Μαρκάκις.0 ,

Άριθ.' 152.

Ευγενη καί αγαπητέ μοι Κύριε Έμμ. Εάνθε.

Τη |*. ίουνίου. 1822. Βενετία.

Και το πρότερον μεν καί το υστερον γράμμα σας ελαβον.

Ή αίτ/α της σιωπης μου έστάθη ή αρρωστια τ?ς συζυγου μοο,

καί ή τοΰ μητριδελφοΰ μου άποβίωσις, ήναγκάσθην καΐ πολλα

κις νά οδοιπορήσω. Τώρα δέ δποΰ είς κάποιον τρόπον ησύχασε

τό πνεΰμά μου μέ τήν άνάρόωσιν τής συμβίας μου, και μέ την

διάταξιν των πραγμάτων τοΰ τεθνηκότος άγαπητοΰ ρου θείου,

δέν λείπω νά εκπληρώσω το χρέος μου προς τήν εύγενείαν σας,

μένων ύπερευχάρισΓος και διά τήν προς έμέ φιλικήν σας μνήμην,

καί διά τάς εϊδήσεις όποΰ μοι έδόσατε, καί διά τάς έπιστολάς

όποΰ μοί έπέμψατε περικλίισμένας ε"σω τών γραμμάτων σας.

Άμποτε ή θεία πρόνοια νά θεσπίση τήν άνάστασιν κα! άνεξαρ-

τησίαν του ημετέρου γένους, και τότε δέν θέλει μείνουν απλήρω

τοι οί κόποι σας, και άδοξαι αί θυσίαι σας πρός τό κοινόν οφελος.

Εις τά αύτώσε έρχεται δ κύριος "Αγγελος Γίαννικεσης πρός

άπάντησιν τοΰ καπ: Αναστασίου σύταδέλοου του, και μέ αυτόν

σας στέλλω τήν παροΰσάν μου, επειδή, και είναι πιστός ζηλωτής

της ημετέρας πατρίδος, ερχεται όμοΰ και δ έκ Κρήτης κύριος
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'Ρενιέρης, όστις «ναι φίλος μου, ώσαυτως δια τά ενάρετα και

άγαδά του φρονήματα.

Σας περικλείω την άπόκρισιν προς τον γνωστόν σας βίλον ά-

νοιχτήν δια νά την άναγνώσητε καϊ νά γνωρίσετε πώς τώρα φρο

νώ κατά τα περιστατικά των συμβάντων 5 άλλος μέ εγραψεν

από Σβίτζερα τριπλασίως, και μετά ταΰτα ουδέν περί αύτοϋ έ-

μαΟον θέλει τοϋ πέμψω την έπιστολήν έπου μοϊ περικλείσατε,

οταν μάθω που υπάρχει. Σας ασπάζομαι.

Διονύσιος β δε 'Ρώμας.Ο—

Άο-.0. 1-53,

Ευγενέστατε Κύρ:ε Ξάνθε!

Τί) ±°3 ϊβ»λίβο 1822. Βενετία;

Τήν τιμίαν σας άνέγνωσα και καλώς τά γραφόμενα έγνων

τά τοϋ "Οδυσσέως πραχθέντα' άλλαχόθεν μοϊ εγράφησαν και πολύ

περι τούτου ήγανάκτησα. Συμφωνώ εϊς τήν γνώμην σας, μή

πως και ταραχάς γε·'η?η αυτό τό σκληρόν έπιχείριμα. θεωρώ

ότι τά επόμενα της πρώτης εποχής άνανεώνωνται, εξ αιτίας

τών π<ανούργο>ν, οΓτινες δίά· τό μερικόν συμφέρον των αγωνίζον

ται νά ξεσχίσουν τήν του έθνους σωτηριώδην ενωσιν, καϊ νά

τό διαιρέσουν- εις τόσας αιματώδεις φατρίας. Τοΰ πατρός ημών

Ιγνατίου εγρβψα πολλά κα'- κατ' αύτών και κατά τά σφαλερά

φαντάσματα τοΰ Σ. . . τον Γιανικέση» πολλά έσυμβούλευσα"

άπ' άλλο μέρ«ς έμαθον τή> τοϋ Κ. Κ. άπόφασιν, δμως κατ' άλ

λον τρόπον αυτό δεικνύει η. τήν παραίτησίν' του, η κάτι παι-

γνίδιον της. πολιτικές τοϋ αύθεντός τδυ>

"Αμποτε νά ηναι προς ώφέλειαν της πατρίδος ! Έγώ δεν

αδιαφορώ, βεβαιωθείτε εις οΰδέν, και θέλω γράψει τά άναγκαίϋ

οπου άπαιτεΐταΐ' δέν ε'χω ομως καιρόν νά κάμω τάς έπιστολάς,

επειδή και ό νέος Μαρίνου αναχωρεί" εις το έξημέρωμα. θέλω

κάμει ομως τρόπον νά σας έγχειρισθώσι μετά ταϋτα. Μέ ολον

δέ το Οίλικόν αίσθημα ειλικρινώς αένω. κτλ.

Διονύσιος ό Δε — 'Ρώμας.
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Αριβ. 154.

Αγαπητέ μοι και Ευγενή κύριε ΕάνΟε.

Τΐ V- Ιουλίου 1821 Βενετία.

Τήν άγαπητήν μοι άπόκρισίνσας ελαβον καϊ έχάρην θεω

ρώντας ότι ή γνώμη σας συμβωνεΐ μέ τήν έοικήν μου" εγώ έχο>

χρηστά; ελπίδας εις τά μέτρα, τα όποια έπάρ9ησαν εις τήν

όδηγίαν τών κινηΟέντων πραγμάτων. Αί ανωμαλία: δεν μέ

βάνουν εις άδημονίαν ώς τόσον έχομεν ειδήσεις 5τι πολλά

ανδραγαθήματα εγειναν είς "Ηπηρον. Δεν ημπορώ να έκταν-

6ώ περισσότερον δ κομηστής της παρούσης μου θέλει σας ειδο

ποιήσει τά πάντα1 ή ίλεσις της Χίου 6έλει ρέρει πολύν κρό-

τον εις τά βόρεια μέρη. Παρακαλώ νά μέ έχετε εις τήν μνή

μην και άγάπην σας, και νά μέ μεταχειοίζεσθε όπου μέ ευ-

ρητε άξιον. Σας άδελφίκοασπάζομαι.

Διονύσιος δ δέ — 'Ρώμας.

Άρίδ. 155.

Κύριε £άνθε.

Δρέστα τγ] 22. Αύγουστου 1822.

Ει'ς μάτην έπερίμενα μέχρι τοΰδε έπιστολήν της, υπέθεσα

£νεκα τούτο, οτι προ πολλού ήδη ευρίσκεται εις τήν πατρίδα.

Έπληρωφορήδην δέ εσχάτως οτι διατρίβει έτι είς Ίταλίαν

άς μέ εΐδοποιήσΐ] Ό φίλος προς τον όποιον έμπιστευθη έπι-

στολάς τινας διά τήν πατρίδα, άν τάς έςεκίνησε καΐ ποίας

αποκρίσεις ελαβε' καθότι εις έμέ δεν έφθασε καμμία. Τά

πράγματα βλέπω ώργανίσΘησαν κατά τόν τρόπον, σχεδόν, τόν

όποιον έπροβάλαμεν όρίλος ος~ις ήλθεν είς έπίσκεφίν μου είς

Αιβόρνον, (α) έλαβεν ίσως άπόκρισιν, άλλ' έμποδιζόμε1^ από

περιστάσεις δεν μοι τάς κοινολογεϊ' έγραψα και αύθις εις

τό ί'διον μέρος μέσον Μασσαλίας- άς μέ κοινοποίηση, παρα

καλώ, πάν ο, τι ή?ευρει περί Χαρίτου (β) εις τήν Βουλήν δεν

(α) » Κβαη; Α:ο·ίί3'.5ς 'Ρώιιι:. (?) Δτ;ΐΑητ«ος Ύψηλίντης
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τϊν βλεπω. 'Αν εχασε πασαν αύτοΟ την έπιρροήν, άς ευχαρι

στη τον συμβουλον Αν...

Σκοπεύω νά διατρίψω ετι περί τον ημισυ ή δύω μηνας,

άναχωρώ δι επειτα δια τά εκεί· ελπίζω λοιπόν νά λάβω έδώ

την άπόκρισίν της.

"Αν ελαβε το πορτοφόλιο μου εις τό όΐοίον εόρίσκοντο

κί εικόνες των παιδ'ων μου, άς μέ τό ξεκινησ/), παρακαλώ,

μέ τίν άσοαλέστερον κο.! ταχυτερον τρόπον πρός παρηγορίαν μου.

Έν τοσούτω άσπαζόμενος αύτήν άοελφικώς δποσημειοΰμαι

τίς ευγενείας της. Ό πατριώτης καί φίλος.

Π. Αλέξανδρος Καντακουζηνός.Ο

Άριθ. 156.

Φιλογετέσ τατε μοι Κυριε Εάνθε.

Τη. 10. 8βρίου 1822 Δρέσδα

Ελαβον μετά μεγίστης χαρας την από 27 και 30. Σεπ-

τεβρίου έπιστολήν σας καί τά ίσα των επιστολών ομολογώ

μυρίας οσας τάς χάριτας, καί παρακαλώ είς τό έξίς νά άκο-

λουθητε είδοποιών μέ παν ο,τι περί' πατρίδος άκουσητε η μά-

6ϊΐτε· έλυπήθην εις το άκρον διά τάς διαφωνίας, αυτάς έφο-

βήθην καί φοβοΰμαι περισσότερόν, παρά τον έχθρικόν σίδηρον.

"Αμποτε νά ματαιωΟώσιν άπασαι α'ι διαβολαί των εχθρών της

Πατρίδος!

Ή έ'λλειψις των χρημάτων μ' ήνάγκασε νά διατρίψω με

χρι τ^ΰδε είς τά μέρη ταΰτα. Κατ' αύτάς περιμένω την οΐκογέ-

νειάν μου άπασαν και άφ' ου διατρίψωμεν ήνομένοι έλίγον

τινά καιρόν τά μέν παιδία μου άοίνω εΓς τινα των έδώ Ακα

δημιών, ή δέ Συζνγός μου επιστρέφει ίΐς τά όπίσω, εγώ κινώ

άμέσως διά τά μεσημβρινά μέρη' αλλά δέν ακολουθώ τό τα

ξίδι και μέχρι Πατρίδος· τοΰτο κρέμαται από τάς άποκρί-

σεις, τάς οποίας από κάτω ήθελον λάβει.

Πρέ πολλοΰ συνέλαβον κα! έκοινοποίησα εις τά διάφορα

μέλει της Βουλης εν σχέδιον διά μίαν ίκανήν ποσοτητα δα

νείων, μέσον τών λεγομένων Εύρωπαίκώς αοΐίοηβ. Τό σχέ
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διον τοδτο, α<ρ ώ δέν κοστίζει σχεδόν τίποτε εις τήν Πατρί

δα, μας δίδει τά μέσα δια νά σχηματίσωμεν ίν σώμα τα

κτικό/, τό όποιον έξωτερικώς νά πολεμά υπέρ της άνεξαρ-

τισίας της Πατρίδος, εσωτερικώς δέ νά διδάσκη τήν τακτι-

κήν εις τους ανδρείους πατριώτας, μόνον μέτον δΐ ου δυναται

να άνθέξη ό μικρώτερος αριθμός τακτικών στρατιωτών εις με*

γαλήτερον άτακτων. "Εγραψα λοιπόν καί έκ Μασσαλίας καί

πίριμένω τήν περ! τούτου άπόοασιν. Την άπόκρισιν τών γραμ

μάτων, τών οποίων σας ένεπιστεύθην, δέν έλαβον μέχρι τοΰδε,

αλλ' ουτε και εις τά γράμματα του προρ'^ηθέντος σχεδίου, μ'

βλον ότι έξεκίνησαν έ·κ Μασσαλίας είς τάς 3. του Ιουλίου·

είναι δέ έξ ίσου ύστερημένον άποκρίσεως κα! τό Κομητάτον,

τό οποίον συγχρόνως καί περί τήν αυτης ύποθέσεως εγραψεν

εις τήν Διοίκησιν.

'Επεθυμουν (άν ητο τρόπος) νά ένταμωθώμεν πριν της άνα-

χωρήσειός σας οιά την Πατρίδα- είδοποιήσατέ με λοιπόν πα

ρακαλώ, πότε κινείτε χωρίς άμοιβολίαν, οιά νά οίκονομησω,

ά'ν ψαι δυνατόν, τον καιρόν. Κατά τάςι είδήσεις όποΰ έχω,

είς τό άκόλουθον Πανυγήρι δέν θέλει όμ:ληθή ή άποφασισθή

τίποτε πορι της Ελληνικής Έλαίας· τό γραμμα, τό όποίον

σας περικλείω, παρακαλώ, νά στείλετε άσφαλώς, και μέ όσον

τό δυνατόν ταχαίως, εις δ διευθύνεται μέρος.

Ό Τυπάλδος, δςτις άδελφικώς ασπάζεται τον ΚύριονΕάν-

δον, ευρίσκεται κατά τό παρόν είς Δρε'σδαν περιμένει κα! ού

τος χρηματικήν βοήθειαν καί κινεΐ μετ' έμου δ:ά τά μεσημ

βρινά μέρη' παρακαλεί δέ νά τω στείλλετε τήν γραρ,ν, ήτις

ευρίσκεται είς χείρας σας.

Έν τοσούτω σας ασπάζομαι άδελ©ικώς'.

Π. Αλ. Καντακουζηνός.

η. %
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'ΑριΘ. 157.

Κύριε.

Τήα. Μαΐου 1823. Δρέσδια.

"Ελαθον περιγαρώς 'τήν άπο 11 'Απριλ. φιλικήν σας επιστο

λών, κα! σας ύπερευχαριστώ διά τάς περί των ήμετέρων ειοήσεες.

Απορώ μεγάλως πώς εως τότε δέν ήξεύρατε το φθάσιμον είς

τά αύτοΰ τών δύω, τούς οποίους τώρα και εΓδατε καί έλαλήσα

τε. Τί περικλειόμενον γράμμα στείλατε το ασφαλώς προς τον

όποιον διευθυνεται· προτοΰ ν' άναχ^ρήσητε εϊδοποιησατε με τά

ευτάξια περι τών ήμετέρων.

'Γγιαίνενε, και ένθυμείσθε καί αγαπατε τών τιμώντα και άγα-

πώντά σας. Π. Άλ. Καντακουζινόν.Ο

Άριθ.' 153.

Φίλτατε αδελφέ Α. θ. (2άνθε.)

Τριπολιτζά τή 16 Μαρτίου 1822.

'Αφ' ης ώρας άνεχωρήσαμεν άπο το Ισμαήλ, δεν ήξιώθην

αδελφικώς γράμματος σας, κα! τί το αίτιον αγνοώ. Έγώ δεν

γνωρίζω νά παρεκτροπών τών καθηκόντων της φιλίας, μήτε είς

το όποίον Υρεος έδιωρίσθην παρά τών Κυρίων μου εκαμα μι

κράν έ'λλειψιν. Άλλά το υπούργημά μου έτελείωσε μέ τον θαυ-

μάσιον τρόπον, καθώς εως τώρα δέν αμφιβαλλω, οτι οι Κύρι

οι μου επληροφορηθησαν. Και διά νά μήν έκτανθώ εις αύτό το

κεφάλαιον, άφίνω την ύπόθεσιν ·ζά τήν παραστήση λεπτομε

ρώς ό έδικός της κυριος Θεοδωρος Μαρκάκης. Έοώ ευρίσκε

ται δ Α. Ζ. (ό Ανθιμος Γαζης) ό Ίωαννίδης. (Αναγνωστό

πουλος) ό αδελφος του Καλου (Δημήτριος Υψηλάντης) οι δύω

αδελφοί τοΰ Α. Κ. (τοΰ Παναγιοίτου Σεκερη.) Επιθυμουσα δ-

μοΰ μέ τον 'Αρμόδιον (Γρηγ: Δικαίον Φλέσαν) νά παρευρίσκεται

και δ Κύριος Θυμήδης (Εανθος). "Οθεν άς έκβάλη κάθε άμφιβο-

λίαν, και άς έξακολουθήσΐ) τον δρόμον του διά έδώ. Υγίαινε.

Ό αδελφός σου Α. Μ.

(Γρηγόριος Δικαιος Φλέσας.)Ο

14
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Στοιχ. Ο. Άριθ. 159.

Ύπουργείον Εξωτερικών. Περίοδος β. Άριθ. 1101.

Προσωρινή Διοίκησις της Έλλάδίς.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Προς τον Γενναΐον Καπιταν Γιαννάκην Κο.Ιοκοτρώνην

και πρόςτούς ΚυρίουςΜακονή.Ι Ξατθον κΛι Αθ. ΤτζακάΛοΦ.

Καταταραγθέν το σεβαττον βουλευτικοι/ σώμα διά την με-

γάλην άταξίαν ένεκα τινών αναιδών κα! κακοηθων, έξ ων δ

μέν καπ: Γεώργιος μεθ'ένος ανθρώπου του ευρίσκεται εις

ουλακήν, ο\ δέ λοιποί έπτά συλληρθήσονται, κα! διά τά αναί

σχυντα κινηματα αύτών κατά τών άνδρώπων τοΰ Σεβαστου άν-

τιπροεορου, υπ οψιν του ιοιου, και την απεισειαν αυτων και οι

οπλων έναντιότητα προς την ορουράν τ//ς Διοικήσεως, έξέ(?οτο

έπίτηδες διαταγήν ύπ' άριθ. 161. διά νά συστηθϊ) ανυπερθέτως

Επιτροπή, κα! έξετάσασα νά θεωρηση κατά νόμους το εγκλημα

και νά άποφασίση την άνάλογον αυτου ποινήν. "Οθεν έκλεχ-

θίντες έδιωρίσθητε δμείς είς τοίτο, ως πείραν εχοντες και

ορονησιν, καί διατάττεσθε συνελθόντες εις εν νά έξετά^ητε τδ

εγκλημα κατά το είκϊς, και νά κρίνητε καί νά άποοασίσητε την

δικαίαν παιδείαν άναφέροντες έγγράρως προς την Σε&αστήν

Διοίκησιν τήν άπόρασίν σας.

Τριπολιτζα τη 26 Ιουνίου, αωκγ.

Ό Υπουργος τών Εσωτερικών.

(Τ Σ.) Γρηγόριος Δικαιος.

Ό Γενικος Γραμματίύς

Γεώργιος Γλαράκης.

——Ο

Στοιχ: Π. Άριθ. 160.

Ύπουργείον πολεμικών περίοδος Β. άριθ: 737.

Προσωρινή Δαίκησις της Ελλάδος.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.

ΙΤρός τον Γενναΐον Κ. Γιαννάκην Κο.Ιοκοτρώτψ· Κυρίους

Ε}<{1'· Εάνθον και 'ΛΘ. Τζακά.Ιοψ.

Κατά τήν ίκδοθείσαν διαταγήν τοΰ Σ. Βουλευτικοΰ σώματος
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δπ'άριθ: 169. τί 25. Ιουνίου προς το όπουργεΐον των παλ

μικών, και προς το ύπουργεΐον των εσωτερικών κοινή γνώ

μη και τών δύω υπουργείων, δια το άδέκαστον και άφιλοπρό-

σωπον τών υποκειμένων σας διορίζεσθε, Γνα συνελθόντες εις εν.

και τό αυτό μέρος προεδρεύοντος τοΰ Γενναιότατου Κ. Γιαννάκη

Κολοκοτρώνη, έςετάσηιε ακριβώς τα κακώς πραχθένια παρά

Έοΰ Καπ: Γεωργάχη μεθ' άλλων όκτώ στρατιωτών του, καχά

τών ανθρώπων τοΰ Σεβαστού Αντιπροέδρου κα'ι της φρουράς

της Διοικήσεως, έκτών όποιων 6 μέν Κ. Γεωργα'κης με6' ε

νός ανθρώπου του ευρίσκεται είς φυλακήν, διά δέ τοΰς λοιπούς

το ύπουργεΐον τοϋτο θέλει φροντίσει νά πιασθοϋν. Όθεν άφ' ου

έρευνήσετε καλώς και ανακαλύψετε την άλήδειαν, θέλετε κρίνει

και .αποφασίσει την παιδείαν τών είρημένων, αναφερόντες έγ-

γρα'φως προς την Σεβαστήν Διοίκησιν τον άπόφασίν σας δια τοΰ

νπουργίίου τών πολεμικών.

Τη 27. Ιουνίου. 1823. έν Τριπολιτζα.

Οί υπουργοί τών πολεμικών.

(Τ.Σ) Χ?. Περδαιβος

Έν απουσία τοΰ Α. Παπα Γεωργίου

δ Γεν: Γραμματεύς

Δημήτριος Τομαρας.

ο

Αριθ. τοΰ 823.

330.

Άριθ. 161.

Την ύμετέραν πανευγένειαν άσπάζομαι δλοψύχως.

Ό έδιν.ός μου κι'ριος Εμμανουήλ ΞάνΘος θέλει διαπεράσει ε

κείθεν εις Ά.θήνας. Τον πατριώτην αϋτον άν δεν τον έγνωρίσατε

προσωπικώς, σας τον παραδίδω δια του παρόντος μου, ώς

ενα φρο'νιμον, ένάρετον. εϊοημονα 7 ολλών πραγμα'των και ό'λοις

έξηρτημένον της Ύψηλαντικης οικογενείας. Προ τοΰ Ιεροϋ

αγώνος ήγωνίσθη μέ ολην τήν άπαιτουμένην προθυμιαν, ς-α-

θερότητα κα! είλικρίνειαν, και ήδη δέ δεν έπρόκρινε νά ήσυ-

χάζη, άλλ' ήλθε δια νά προσοέοη και τϊν έ/. μέρους του ερα

15*
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νον εκ τήν πολιτική» μας άνόρθωσιν ώς τβιοδτον λοιπό»

χαί δλως έδιχόν μου συσταίνω αυτόν υπο την άγάπην της,

παρακαλών νά δόση άκρόασιν ακριβή καί πίστιν είς οσα ίθε-

λε τί) είπη διά ζώσης, τά δποία δέν ήμπορώ νά τά γράφω.

Θέλει δέ πληροφορηθή παρά του αύτοΰ καί ολα τά έδώ δι-

ατρέχοντα έν άκριβεία, τά όποια καί διά τοϋτο δέν τά εκ

θέτω- ήμπορεϊ δέ νά δμιλήση ελευθέρως είς τον πατριώτην αυ

τόν ο,τι ήθελεν ομιλήσει είς τήν παρουσίαν μου, καί άς μην άμφι-

βα'λλης οτι δέλει μείνει ευχαριστημένος καθ'ολα. Μην εντεινόμε

νος περαιτέρω είς συστασιν τοϋ ειλικρινούς καί φρονίμου αυτού

πατριώτου, μένω έπευχόμενος τη πανευγενεία της υγείαν καί

τά λώονα.

Έν Τριπολιτζα τη 31. Ιουλίου. 1823.

Ό ειλικρινής φίλος χαί πατριώτης.

Δημήτριος Υψηλάντης.

Ο

Άριθ. του 823.

323.

Άριθ. 162.

Γενναιότατε στρατηγέ1 κύριε Νικήτα Σ'. είς Κα'ζαν.

Ό εδικός μου κύριος Εμμανουήλ Εάνθος δπάγει είς Αθή

νας διά νά περιη^ηθη τάς έκεΐ αρχαιότητας. "Ερχεται δέ καί

προς τήν γεναιότητά σας διά νά σας αντάμωση" έδώ άγκαλά

καί νά τον έγνωρίσατε' μ" ολον τοϋτου δεν λείπω νά σας

τον συστήσω ώς ενα πατριώτην ένα'ρετον, πιστον της οικο

γενείας, φρόνιμον καί ειδήμονα πολλών πραγμάτων, χαί διά

τοϋτο ήμπορεϊται νά συνομιλήσετε ελευθέρως διά κάθε πράγ

μα. Εις οσα θέλει σας ειπεί, παρακαλώ νά δόσετε άκρόασιν

καλήν κα! πίστιν, καί είμαι βέβαιος, οτι θέλετε ευχαρι

στηθεί είς άκρον.

Άσπαζο'μενος τήν γενναιότητα σου έκ ψυχής μένω.

Έν τριπολιτζα τήν 1. Αύγουστου. 1823.

Ό φίλος Δ. Υψηλάντης.0-—
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Άριθ: 823.

827.

'Αριθ. 163,

Ευγενέστατε κύριε Εμμανουήλ Εάνθε.

Έλαβον το γράμμα σας κει ειδον τά οσα μοι σημειοίτε.

Το περί τοΰ . . . . μοί φαίνεται άπίθανον, κα! ίσως νά ύπο-

κρίπτεται ένα άλλο τι, επειδή είς τοιαύτην άνωμαλίαν είναι

άσυγχώρητοι α\ δπανδερΐαι.

Ό έπ.φέρων το παρόν μου κύριος Ν. Ν. θέλει σας δμι-

λήσει πολλά διά στόματος, είς τά όποία παρακαλώ νά δώ-

σητε άκρόασιν ακριβη κα! νά τά βάλετε είς πράξιν. Τά πράγ

ματα της Καριτένης υπάγουν κακώς, καί έπαπειλείται εμφύ

λιος πόλεμος δεινος, ασυμφορος εις τήν παροΰσαν κρίσιμον

περίστασιν τών πραγμάτων.

Σας περικλείεται το έσώκλειστον προς τον — . . το οποίον

νά έγχειρίσητε ιδιοχείρως καί ιά. τον ομιλήσατε και διά ζώσης

τά δέοντα, μή τυχη καί αποσπασθώ προς το μερος τών

κακοφρονουντων καί ήμπορει νά προξενήση μεγάλα δεινά·

άν έξεναντίας εάν δμοφρονη μέ το πατριωτικόν μέρος, ημπο

ρεί νά συνεργήση είς πολλά ωφέλιμα· ήξευρεις καί γνω

ρίζεις τά πράγματα καλώς, κα} διά τουτο δέν σας έκτεΐ-

νομαι. Νά μοί γράψητε δέ άμέσως τά φρονήματα του Άν

δρος, κα! που κλίνει είς £έγουλάν μου- έπευχόμενος τγ ευγε

νεια σας υγείαν. μένω.

Έν Τριπολιτζα τΫ] 4. Αυγουστου 1823

Ό πατριώτης.

Δημ: Υψηλάντης.

ο—

'Αριθ. 164.

Φίλε Εάνθε.

Ό Ίαννακδς έπέστρεψεν άπό Καρίτεναν μέ κενάς χείρας

κα! κατά τά γράμμα του Κολ^οπούλου δέν μένει σχεδον έλ-

πις διά νά λάβω τά χρήματα όπου έπερίμεν·ν. Τρίτη ημέρα

ειναι σήμερον δυοδ δ Αύγουστής έξοδευει έξ ίδίων του καί
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αυρην βέβαια θέλει μοι είπη ότι δέν εχει πάρά9ες· Πά-

σχισον, φίλε, εκείθεν /.ινών πάντα κάλαμον, νά ημπορέ^ς

νά δανεισθης έπ' ονόματι μου τουλαχιστον πεντακόσια γρόσια,

ή όπως άλλως ήξευρεις, αν ηναι τρόπος νά ύποσχεθής ότι

θέλεις τά εμβάσει έκ τών Νήσων, η ουτως η άλλως ό έπιφέ-

ρων το παρόν μου Ιωάννας μήν έπιστρέψη άπρακτος, δια

νά μήν καταντησω νά πωλησω το ώρολόγιόν μου καί την

ταμπακέραν μου, τό όποιον θέλει μέ λυπησει τόσον, όσον

και θέλει πειράξει την φιλοτιμίανμου.

Ό πτωχός θέμε)ης έξανακοίλησε άπό παροξυσμόν, κα!

κυριος οίδε πότε θέλει έπιχειρισθη τό εις Σάμον ταξείδιόν του. ,

Ό Σταυρά/ης ασθενεί άπό τυφον, και δέν πιστευω νά σέ προο-

θάση είς την Ζίαν διά ποίας αμαρτίας μου ή τόση ατυχία;

απεφάσισα νά γράψω εις Ζάκυνθον, ίσως έκεΓθεν κατορθώσω τι.

Τί| 29. Σεμπτεβρίου 1823. έν Τριπολιτζςι.

Ό φίλος σοβ

Δημητριος Υψηλάντης.

Ο

"Αριθ. 165.

Ευγενέστατε Κυριε Ξάνθί.

Το άπό 17 Σεμπτεβρίου άπο Κωνσταντινουπολιν γράμμα

σας έλαβον και έχαρην διά την έν αισίοις άφιξίν σας είς ταυ-

την την πόλιν. Κυριος οίοεν οποία δειλία σας κατεκυρίευσευ

ευρισκόμενος εκεί, βεβαίως το κεφάλι σας άπό το άμπάρι δέν

το εύγάλετε, μ' ολον τοΰτο και ή· άπόοασις τό νά διέλθετε

εκείθεν άποοεικνύει κάποιαν γενναιότητα. Ευχομαι νά λάβετε

την παροΰσάν μου εις Όδησσόν, ευχαριστώ διά τάς ειδησεις

όποΰ μοϊ δίδετε εκείθεν περιμένω όμως παλλάς και μεγάλας

άπό 'Ρωσσίαν τά καθ' ημάς θέλετε τά πληροφορηθεί άπό τον

κυριον Δημηριον Παυλίοην, είς τοΰ όποιου τό γρνμμα περικλίίω

την παροΰσάν μου.

Δέν αμφιβάλλω ότι κατά την ύπόσχεσίν σας, θέλετε «πε

ρασει είς τό μοΰλκι μας Κόσνιτζαν προς έντ&μωσιν της φι-

λοστοργοτάτηί μ®: Μητρίς διά νά την διασκεδάσης ^ιηγουμε
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νος μέ τήν γνωστήν μοι εύγλωττίαν σας, όλα τά καθ' ήμδς'·

μετά ταύτα μεταχειρισθήτε ολα τά σχήματα της ρητορικής

νά τη έκθέσητε ολην την γνωστήν σας πενίαν μου. άναγ*»] πά

σα οτι κατά το παρόν, ώς σας ειπον /.αϊ ώς τη έγραψα νά

μο: έμβάση χίλια φλορία δίά νά γλυτώσω άπο τά βασανιστήρια

τών δανειστών μου, και καθέκαστον γρόνον νά μο: έμβάση

«ϊντακόσια ©λορία, τά οπίΐα μόλις μ' ολην την δυνατήν οί-

κονομίαν ημπορούν νά μοί ίξαρκέσουν. "Εχω σωστάς πληροφο

ρίας, οτι το παν της οικονομίας της οικίας μας κρε'μαται άτ.ί

τ:ν ^ίλτατόν μοι γαμβρον. Είς τήν εύγενείαν του ημπορείτε

νά τω δμιλησητί όλα τά δέοντα διά νά μή καταχράται

κατ" αύτον τον τρόπον το άδελοικον ιρίλτρον, καΐ μέ οποιοντρό-

πον γνωρίζετε νά τοΰ κινήσητε τήν φιλοτιμίαν εις δέ τήν ο:λο-

στοργοτάτην μοί Μητε'ρα θέλετε τη είπη ιδιαιτέρως άπο μέρους

μου, οτι εις όσα ανήκουν τοΰς υιούς της νά μή πολλά παρα-

κούη τον γαμβρόν, αλλά νά έξακολουθη τό μητρικών της οίλ-

τρον. Δεν τη τά γράοω ό ίδιος αύτά, επειδή ήξεύρω, οτι τά

γρα'μματα' μου άναγινώσκονται και από τον γαμβρό; μου, όςτις

έπειδή πολλά ολίγον μας ε'γνώρισε, δέν υποθέτω νά έχη ο

λην τή; δέουσαν άδελφικήν άγάπην, και πρ-'ς περισσοτέραν

πίστοποίησίν της, θέλει τη δείξη το παρόν μου γράμμα διά

νά έννοήση, ότι εΐναι ϊδικα' μου παράπονα και όχι έδ:καΓς σας

εφευρέσεις. Παρακαλώ νά λάβετε τον κόπον νά κάμετε αύτο

τό ταξιδάκι, και Θέλετε με υποχρεοίσει πολλά, ωσάν όποΰ ελ

πίζω μεγάλα πράγματα άπο τήν έπιτηδιότητά σας" ευχόμε

νος δέ ύγείαν και καλήν έντάμωσιν, μένω.

Τη 6. Όζτωβρίου. 1827 εκ Ναυπλίου.

Ό πρόθυμος ιρίλος.

Δημήτριος Υψηλάντης.

ο

Αριθ. 166.

Άγαπητε'μοι οίλε.

Τη 8 Αύγουστου. 1832. έν Όδησσω.

Ύστερα άπο τόσων χρόνων σιωπής μεταξύ μας μαθών που

ευρίσκεσαι σοι γράοω. Κατά τύχ/;ν προχθές έντάμωσα τον μι·?<
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αν φοράν δουλέν σου Μανόλην, οςτις μοί είπεν, οιι ευ

ρίσκεσαι είς Βουκουρέστιον κυνηγών εισετι την πολυθρήλητον

κρίσιν του Σάββα· είς Ναύπλιον χξευρα τοΰτο και από τον

Γεροπρασσαν, άλλ' επομένως καί αύτός δ ίδιος δέν ήξευρε

που ζτουν, διότι ·/-α! από άλλον είχε πληροφορηθεί οτι δι

α τήν Χολώρροιαν είχες αναχωρήσει, μάλιστα ήτον καί εις

υποψίαν περ? της ζωης σου· 5 Μανόλης μοί είπεν. νά συστη

σω 1ο γράμμα μου εις κάποιον Ζαμάνην, διά νά τό λάβης

ασφαλώς. Δέν ήξεύρω άν ηναι 5 Κ, Ζαμάνης, τον όποίον

εγνωρι.,α μιαν φοραν, και αν ο ιοιος ειναι, προσφερετε τον,

•τους προσκυνησμούς μου. Σοι στέλλω λοιπον το παρόν- σύντο-

μον δια νά λάβω άποκρισιν, νά σέ γρά^ω πλέον έκτεταμένως

καί νά ειπώμεν τά πάθη μας αμοιβαίως. Αναμφιβόλως θά

ήσαι περίεργος νά μάθη; τά κατ' έμέ, σοΐ λέγω εις ολίγα

λόγια, ότι το Πάσχα άνεχώρησα από Ναύπλιον δια την

Πάλιν και από έκεΐ έδώ. Πώς άνεχώρησα καί δια που

και ό ίδιος τό αγνοώ· εουγα νωοίς \ά ηξευρω που υπάγω·

μίαν φοράν από Τριέστι σοι έγραοα εις Άνκώνα κάποιας προ

βλέψεις μου περί της μελλουσης καταστάσεως της Ελλάδος·

δι' ολίγον καιρόν ένόμισα οτι τότε ειχα άπατηθη, άλλ' οχι'

ή δύναμις τών πραγμάτων είναι πάντοτε η αυτη· γράψε με άπ'

ευθείας έδώ εις ονομα μου. Ό αδελφός

·Αθανάσιος Τζακάλοφ._τ—π^-®@@Γ·^Γτ-τ»

Σ· Ό Τζακάλοφ μετά τήν δολοφονίαν του Καποδιστρίοϋ

εις Ναΰπλιον, όπου ευρίσκετο, οοβηθιίς τά κακά αποτελέ

σματα, άνεχώρησε καί δια της Κωνσταντινουπόλεως είχε φθά

σει είς Όδησσόν, ό'που μαθών οτι ό Εάνθος ζγ καί ευρί

σκετο εις Βουκορέστιον τώ εγραψε τήν άνωτέρω έπιστολήν

κατά τό παρόν ευρίσκεται εις τήν ΙΜόσγαν παρά τώ συνα-

δελφώ Κομιζοπουλω, ό·/ι βεβαια ευχαριστημένος, διότι καί

αυτός, ώς εις τώυ πρωταρχηγών της φιλικης Εταιρίας, δέν

έλείφθη υπ'ό"ψιν ώς κα': ο\ λοιποί άρχηχοί αύτητ, 3άν3οτ,Π. Σέ

κερης, καί Κομιζόπουλος, και λοιπο1, παρά της Ελληνικης Κδβερ
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νήσεως, έπειδή δ ύπομνηματιστής τοΰ Ίστορικσΰ Δοκιμίου της

Φιλικης Έταιρίας, £δωκεν ολην τήν τιμήν των ένεργιών αυ

της είς άλλον, οςτις, τη αληθεια, ούδέν, ή δλίγον έδυνήθη

νά ένεργήση.

ο—

Άρι0. 167.

Κύριε £άνθε άδελφικώς σας ασπάζομαι.

Τϊ) 11. Ιουνίου 1836. Γαλάτζιον.

Ή εν παρβίστω μοναδική ίσυχία σας, μέ δίδει πάντοτε

πολλάς άφορμάς νά τεχνολογώ τό γενναΐ·ν της ψυχης σας,

καί νά μην Ημπορώ κατά τοΰτο νά αίσθανθώ τό εως πότε

αυτη ή υπομονή καί επιμονή σας, κα! τέλος όποίον άραγε τό

σρόνημά σας; αλλά δέν ήξεύρω άν καί τοΰτο συγχωρημένον

εις έμέ και γνωστικόν τό νά σας ερωτώ τοιουτω τρόπως

μέ μίαν μου πρώτην έπιστολήν ταυτην, υστερον άπδ τόσους

χρόνους τοΰ χωρισμοΰ αναμεταξύ μας προσωπικώς καί ουδέ

ποτε ψυχικώς, ενεκεν τοΰ ότι εγώ σας έπόθουν, σας ή*γάπουν

κα! σας πίθώ , κα! σας αγαπώ, γνωρίζων τα καθ' αυτό

αισθήματα σας καί τά εξοχα ψυχικά προτερήματά σας.

, ΑΠ "Αριστε μοι και ακριβε· άς μή μελαγχολώμεν, άς

μή βαρυγνωμώμεν, κα! ουδόλως άς μήν άσχάλλωμεν. Ελλη

νική σημαία κυματτείείς ολον τόν κόσμον, Ελλάς ή'ρχισε

νά υπάρχη έν μέσω τών δεδοξασμένων λαών. Πρέσβεις της

εις ολας τάς μεγάλας του κόσμο» πόλεις. Πρόξενοι κα! ύπο-

πρόξενοι καί εις τους παραμοκροτέρους τοΰ έχθροΰ λιμένας,

δ Ποθητός είς Γαλάτζιον, δ Φωκιανός εις Βεσβαραβίαν και

τά λοιπά, δ Εάνθος είς τό Μοναστήριον τοΰ Μαρτζινενίου!

τήν Τράπεζαν ετοίμασαν οί υπηρέται, τά φαγητά άποθαμμένα^

εκάθησαν είς βρώσιν των, ο'ί μή είς αυτά κοπιάσαντες, συ

νήθεια φαίνεται παλαιά ιΐς τόν κόσμον. Ό κυριος Λασάνης

ών τώρα είς αυτήν τήν τράπεζαν είς τών δαιτημόνων,

έλπίζω νά σας ένθυμηθη, αν δχι δ κυριος 'Ρίζος, τους όποιους

μέ τδ νά συγχίζη ή ελευθεροτυπία πολλά μέ κακοφαίνεται.

Ειδα ότι είς τά πιεστήρια τοΰ τυκου τών Αθηνών είνα»
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$) Ιστορία τών τρεξάντων εν Βλαχοπογδανία έκδιδομένη

από τίνα, άλλα δέν εννοώ πόθεν λαμβάνουν τάς πηγάς τού

των των πραγμάτων νά τά Ιστορήσουν. "Ισως πάλιν καθώς

άλλοτε δ Φιλημων, οίκιοποιηίϊ} και αυτός προς δεϊξιν τοίϊ

» Βιβλίου του άντικείμενον άλλον Αχιλλέα" θά τόν ίδώμεν.

ΕϋαρεστηΟεΐτε, κύριε Ξάνθε, νά μέ γράψητε τά περί υμών ,

προσθέσατε' μοι και οσα γνωρίζετε" πώς επιθυμώ νά ήξεύρω,

το Βουκουρε'στιον οχ; μακράν συλλογίζομαι πώς σας τυχαίνουν

καμμίαν φοράν και εκείθεν εφημερίδες δια νά παρατηρητε την

πρόοδον τών Ελλήνων, η εις ποίαν διοικητικών περίσταση

ευρίσκονται.

Δεχθείτε, ά'ριστε' μοι, μετά τόσον καιρόν τόν ειλικρινή άσπα-

σμο'ν μου, κα'ι καλοδελήσατε νά σας |μαι.

Ό άδελφός και δοΰλος.

'ΑΟ: Εόδυλος.

Ο

Σ: Ούτος δ φίλος ήτον εΤς τών μεγαλεμπόρων Ελλήνων εις

Βεσσαραβίαν Πελοποννήσιος, εν ΰπολήψει και εύνοια παρά τ»ϊ

'Ρωσσικη εκεί" Διοικήσει, ε!ς τών ένθερμοτέρων αδελφών της

Εταιρία;, και πολλά δαπανησας και ένεργησας εν τη επανά

σταση προς ένθάρρυσιν τών εν Γαλατζίω και Σκουλενίφ.

Ελλήνων στρατιωτών ως έκ τών προς τόν ,ΞάνΟον εύρισκο*

μένων γραμμάτων του φαίνεται.

Ο

Άριθ. 168.

Κύριε Μ: ϋάνθε σέ ασπάζομαι,

Έν Ύδρα τη 30. Αυγούστου. 1839.

Έπληροφορηδην οτι καταγίνεσαι είς την έ'κδοσιν τής Ιστο

ρίας μας· τολμώ νά σοΰ προβάλλω, οτι νά μή την δόσης εις

τύπον προ τοϋ νά την ιδώ, διά νά μην ύποπε'σης είς λάθη

(παροργιζόμενος δικαίως κατά του Αναγνωστοπούλου) εάν δε

και δέν δελήσης νά κάμης την γνώμην μου, ένΟυμή σου οιι

τό έργον εϊναί σπουδαίον κτλ: ένΟυμή σου τε'λος πάντων ότι

θέλεις ευρει πολλούς αυστηρούς *ρ<τάς και πρό πάντων τό
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δημόσιον" μή παράλειψης, καθώς δ αχάριστος Περ'ραιβός, τούς

°σρυς συνέδραμαν. Δεν ανήκει αυτή ή τιμή (εάν ήναι πμή)

εις τούς Αρχηγούς μόνον, άλλα και εις όλους τούς συνερ-

γα'τας και συντελέσαντας- μάθε οτι σώζωνται και εις χεΐράς

μου απομνημονεύματα και διά νά γείνη τέλειο* "6 σύγγραμμα

κρίνω εύλογον νά συνενοηδώμεν. Ή γνώμη μου υπαγορεύεται

από είλικρίνειαν, σύ δέ κάμε οτι σοϋ ρανεΐ καλόν εάν δέν

εύρισκώμεθα εις ενα κα'ι τον αύτόν τόπον, οταν πλησιάσης εις

τό τέλος εάν ευρέθης εκτός υπηρεσίας, πολλούς κόπους και

δρόμους ξηρών καΐ θαλασσών και ποταμών έκαμες, κάμε

ακόμη ενα μικρόν, και έλα νά μέ εύ'ρης, εάν ί)σαι εις ύπη-

ρεσίαν συνενοοόμεθα ητε διά γραμμάτων ή έρχομαι εγώ.

Αναμένω την άπάντησιν σέ εναγκαλίζομαι και σοϋ εύχο

μαι από ψυχής κτλ.

Ό φίλ·ς σου.

Π. Σέκερης.

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.



ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ συστάσεως ΜΙΑΣ ΦΙΑΟΜΟΥΣΟΥ ΚΑΙ

ΦΙΑΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΡΑΙΚΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΙ άνάγκαι τοΰ ήμεΐερον Γίνονς είσΐ ΛοΛΛαϊ καΐ διάφοραι.

ά.) Η τελειοποίησις τών ή*δη συσταθέντων σχολείων διάτε

της προσθηκης καί ά/λων διδασκαλων, και διά τήν προμη

θεια» τών εις πασαν έπιστήμην αναγκαίων δργάνων.

β'.) Ή συστασις και ετέρων σχολείων εις εκείνα τά μέ

ρη της Ελλάδος, τά όποία ύστεροΰνται του πρώτου τουτου

κα! αναγκαιοτάτου της Παιδείας καλου.

γ'.) Ή εκδοσις κλασικών λεγομένων ·Βιβλίων, τόσον προς

Χρησιν τών της Ελλάδος σχολείων, όσον κα! διά να πω-

λώνται μέ τιμην μετριωτέραν διότι ή τωρινή των ώς υπέρο

γκος, τά κατασταίνει δυσπόριστα κα! προς αυτούς σχεδον

τους εύπορουντας.

δ'.) Ή αποστολή εις τήν Εύρώπην Νέων δμογενών, φυ

σεως μέν αγαθης, άλλ' ενδεών κα! απόρων, διά νά τελειο-

ποιώνται εις τάς έπιστήμας, και επιστρέφοντες είς τήν πα

τρίδα, νά γίνονται ωφελιμοι εις τούς δμογενείς διά της με

ταδόσεως τών φώτων της Παιδείας.

έ.) Ή δπανδρεία τιμίων και πτωχών δμογενών κορασιων.

ς-'.) Προς συνδρομήν και βοήθειαν πολλών ενδεών και εις

συμφοράς περιπεσόντων ομογενών και τών οσοι ευρίσκονται κε

κλεισμένοι έν φυλακαίς δί απορίας νά έκπληρώιτωσι τά χρέη

των έκ τυχηρών περιστάσεων, κα! έχι έκ κακής των διαγωγής·
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Καθώς και τών 3σοι διά σωματικά άσίενήματα, ή διά γή

ρας, δέν ημπορουν νά έπαρκώσιν εις τά προς το ζην αυτών

αναγκαία.

ζ'.) Προς βοήθειαν των κατά διαφόρους τόπους της Πα

τρίδος εκκλησιών, καί διά την καλλιτέρευσιν κα! αύ'ξησιν τών

Νοσοκομείων.

Πρός έλάττωσιν όπωσοΰν τών διαληφθέντων αναγκών του

Γένους έπόμενον ίτον, ίνα εκαστος τών εν καταστάσει ο

μογενών συνεισφέρη την δυνατήν βοηθειαν, καθώς κα! τω δν-

τι πολλοι τών τοιούτων δέν Ιλλειψαν κατά καιρούς, καί δέν

λείπουν μέχρι τοΰ νΰν, προς έ'παινον κα! δόξαν τοΰ Ελλη

νικου ονόματος νά δεικνυωσι πολυειδώς και πολυτρόπως την

εις τοΰτο ευγενη προθυμίαν των, και φιλάνθρωπον προαίρεσίν

των μεταξύ τών οποίων υπηρξαν κα! δπάρχουσι τοιουτοι, ών

αί κοινοφελείς άγαθοεργίαι είναι μεγάλαι, θαυμαστα!, και ου

τως επάξιοι Ελληνικών καρδιών καί τών οποίων τά σεβά

σμια Ονόματα είναι ηδη τόσον διευφημισμένα, καί τοσον βα

θέως έντετυπομένα είς τάς εύγνωμόνους καρδίας τών ευεργε-

τηθέντων καί όσημέραι παρ' αυτών ευεργετουμένων, ώστε άν

έπιχειρισθώμεν νά πλέξωμεν ένταΰθα τους εγκωμιαστικούς

των στεφάνους, θέλομεν Ιπισπάσει αναμφιβόλως και καθ' ή-

μών την λέγουσαν παροιμίαν.

» Κωφος άνηρ ώς Ήρακλεί στόμα μή παραβάλλει « -—

'Αλλ' έπειδή αΰται αί του Γένους χρείαι ώς μεγάλαι, κα!

πολυειδείς, υπερβαίνουν έκ διαμέτρου τάς Συνδρομάς τών με

ρικών τουτων ευεργετών κα! καταντώσιν έκ τούτου ένοχλη-

τικα!, και φορτικαί πολλάκις, διά τάςσυχνάς, κα! άλλεπαλ-

λήλους προσαιτήσεις, και Ιτι μαλλον διά την κατάχρησιν τών

οσοι υπό τό. οίκτρον της δυστυχίας πρόσχημα έξαπατώσι τούς

συμπαθείς και φιλοικτηρμονας, κα! ώς κηφηνες αργοί και ά

χρηστοι καρπουνται άνυποστόλως τάς προς τους ένδεείς τω

οντι κα! πάσχοντας άνηκούσας βοηθείας· διά τοΰτο άναγκαι-

ο'τατον είναι νά έπινοηθη κανέν συστηματικόν μέσον, ίκαγόν

νά προσχωρηγΐ προχείρους αμα καί διαρκείς τους πόρους ο».
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μόνον προς άφθο^ωτέραν β^ε[αν ρηδέντων τοϋ γένους

χρειών, άλλα κα! προ; άπαλλαγήν των συχνών ενοχλήσεων

και άναχαίτησιν της των απατεώνων αισχροκερδούς καταχρή

σεως, ήτις προστρίβει εις το γένος ημών ου την τυχοΰσαν αίσχύνην.

Το μέσον λοιπόν το μόνον ίχανδν νά μας οδήγηση άπλαν-

ώ; καΐ βεβαίως είς την επιτυχίαν του προκειμένου σκοποϋ,

φαίνεται, καθ' όλους ταύς ορθούς λόγους, ή σύστασις μιας

εμπορικής εταιρείας, εφοδιασμένης μέ άρκετήν ποσότητα κε-

οαλαίων, των οποίων τά έκ της εμπορίας ετήσια κέρδη νά με

ταχειρίζονται προς την έπα'ρκειαν αυτών τούτων τών του γέ

νους χρειών, ήτις και νά όνομάζηται καί φιλάνθρωπος.

ΦΙΛΟΜΟΓΣΟΣ ΓΡΛΙΚΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

§ΐ·

Κεφάλαιον, -ήτοι καπιταλιον της εταιρείας.

Ή τοιαύτη εταιρεία διά νά έπαρκνί είς τάς είρημένας χρεί

ας τοϋ Γένους μέ την άποχρώσαν διαψ/λίΐαν. καί νά άπαντα

χαΐ τά ιδια' της έΊ^Όδα, πρέπει νά εχη άφεύκτως εν κεφά-

λαιον (καπιτάλι) τουλάχιστον άπο δέκα μιλλ<ούνια ρούβλια

είς άσιγνάτζιαις του Βασιλικού Βάνκου της 'Ρωσσίας.

, §2·

Πορισμός του κεφαλαίου.

Ό Πορισμός του διαληφΟέντος κεφαλαίου νά γείνη εκ συνει

σφοράς ομογενών Γραικών (μή αποκλειομένων κα': τών φιλελ

λήνων αλλογενών) εν λόγω δανείων με τόκον προς εξ τά

εκατόν κατ' έτος· τον οποίον τόκον ή εταιρεία νά ίξναι είς χρέ

ος νά τον πληρώνη εις τό τέλος έκα'στου έτους, οπου και ό

πως θέλει ό καταβαλών. Οί δε συνεισφέροντες ούτοι δανεισταί

νά ονομάζονται μέλη τη; Εταιρίας

§3.

Τρόπος της καταβολής τών κεφαλαίων.

Διά τήν εύχερεστέραν καταβολήν του ρηΟέντος κεφαλαίου, νά

διαιρεΟη τό ολον ε?ς είκοσι δύω χιλιάδας μερίδια, προς πέντε



(223)

χιλιάδας ρούβλια εις 'Ρωσσικάς άσιγνα'τζιας τί κάθε μερίδιον.

Ε"καστος δέ των συνεισφερόντων νά ήμπορη να λσμβάνη ό

σα μερίδια προαιρείται, όχι ομως όλιγώτερον άπο ει/

μερίδιον.

§4·_ .

Τά χρεωστικά έγγραφα της εταιρείας πρός τοϋς καταβάλ-

λοντας νά προετοιμασΟώσι διά χαλκογραφίας εις οσα ανα

γκαία κατά το σχέδιον Α. εις τά όποΐα νά μή έγγρα'φηται

ουτε περισσότερα ουτε όλιγωτέ,οα ποσότης τών πε'ντε χιλια'δων

Ρουβλίων ενός μεριδίου, ως εΐ'ρηται.

Σημείωσις.

Εξαιρούνται άπο τον άνωθεν προσδιορισμόν, οσοι προαι

ρούνται νά καταβάλωσιν εις την αυτήν έταιρείαν ποσότητα τινά

έπ! συμφωνία νά μή λαμβάνωσιν αυτοί τον ε'τησιον τόκον, άλ

λα νά διανέμεται ποός ώφέλειάν τινα τοΰ γένους κατά την

Οέλησίν των παρά τών τοιούτων ή εταιρεία νά δέχεται καΐ

εως πεντακόσια ρούβλια, υπογρεουμένη νά έκτελη ακριβώς τήν

6έλησιν τοϋ καταβαλόντος εις τήν διανομήν τοΰ ετησίου τόκου.

Μεταχείρησις τοϋ κεφαλαίοι» της εταιρείας.

Διά τήν ώφέλιμον και επικερδή με ταχείρησιν τών κεφαλαί

ων της εμπορικής ταύτης έταφείας, νά συστηθώσι τέσσαρα

γενικά εμπορικά όσπήτια, ήτοι.

Εις Μόσχαν,

Εις 'Θδησσόν,

Εις Κωνσταντινούπολη,

Εις Βιέννην της Αυστρίας,

Και τέσσαρα μερικά, ή Κομμοδίται .

Είς Ταϊγανρόγ- — έξηρτημένον άπό το της Μόσχας

Εις Ισμαήλ — ομοίως άπο τό της Όδησσου.

Εις Σμύρνην — ομοίως άπο το της Κοινσταντινουπόλεως.,

Εϊς Λιβόρνον — ομοίως άπό τό της Βιέννης.
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§ 6'

Αί Ιμπορικαΐ ένέργειαι κα2 έπιχειρίσεις των ^ηθέντων 5σπη-«

τίων της Εταιρείας νά συνίσταται.

α'. Ει; κεφαλαιώδη εΐοη πραγματειών.

β'. Εις δάνεια επάνω εις πραγματείας αγοράς ζε και πω

λήσεως έκ διορισμού ετέρων, ήτοι κομμισιόνων.

γ'. Εις την χρησιν των συναλλαγών, ητοι καμπίων μέ δι

αφόρους έμπορικάς της Ευρώπης πόλεις.

δ'. Εις μερίδια Γραικικών εμπορικών καραβιών μέ την

απαιτουμένης άσφάλειαν.

έ. Εϊς μαρίτιμα, ητοι δάνεια προσωρινά εις έμπορικά Γραι-

κικά καράβια μέχρι του προσδιωρισμένου αυτών απόπλου, ως

ή συνήθεια.

ς-'. Είς άσφαλισμόν των δια θαλάσσης στελλομένων πραγ

ματειών.

ζ'. Εις κατασκευήν ιδίων της εταιρείας έμπορικών καρα

βιών, ως το καλέσει ή χρεία.

ή. Εις άποκατάστασιν μιας τυπογραφίας τοϋ γένους, οπου

κριθή ευλογον, και είς ο,τ/. άλλα ωφέλιμα έπι^ειρίματα.

Από τίνα άρθρα να άπέχωσι τά όσπητια της Εταιρείας.

Τά εμπορικά της εταιρείας οσπήτια από μέν την Μετα-

χείρησιν τινών άρθρων, είς τά όποια συνίσταται ώς έπΐ το

πλείστον τό θεμελιώδες τών ομογενών πραγματευτών εμπό-

ριον νά απέχουν μέ τελειότητα, και νά τά ε'νεργώσι μόνον διά

λογαριασμόν τών οσοι ίώσουν εις αυτά τον διορισμον (κομ-

μίσιαι) και άλλα πάλιν άρθρα δήλον, οτι πρέπει, νά τά έμπο-

ρευωνται μέ την άπαιτουμένην μετριότητα προς αποφυγήν της

άκαιρου πλησμονής, ήτις γενικώς αποβαίνει όλεθριωτάτη εις

το έμπόριον.

§8.

Απογραφή τών μέλλων της Εταιρείας.

Έν πρώτοις νά γίνωσιν βιβλιάρια τινά διαπερασμένα μέ
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πλωστήν, και έυφραγισμένα, ως ή συνήθεια, μέ έξεπίτη3ες

προετοιμασμένην σφραγίδα, και μέ έπιγραφήν τοιαύτην.

Βιβλίον απογραφής των οσοι προαιρούνται νά γείνωσι μέ-

λη της φιλόμουσου κα! φιλάνθρωπου Γραικικής εμπορικής

Εταιρείας.

Έξ αϋτών δέ τών βιβλίων άπο εν είς τάς διαληφθείσας

πόλεις, και εις άλλας, οπού κριθή άναγκαΐον πρός άνδρας

δμογενείς διά νά έπιστατήσωσι μετ' επιμελείας και ζήλου είς

την άπογραφήν τών μέλλων της έταιαίας, ούτοι δέ θέλει κα

ταγράφουν έν τω Βιβλίω το ίδιον δνομα και την ποσότητα

τών οσα μερίδια προαιρούνται νά αγοράσουν

I9·
Προδιορισμος του είδους του Νομίσματος.

Προς αποφυγήν δέ της συγχίσεως της προερχομένης άπό

την διαφοράν τών κατά τόπους νομισμάτων (μονέδων) νά

προσδιορισθη εν καΐ μόνον είδος, τσ'σον είς· την καταβολήν

τών κεφαλαίων,, όσον καΐ είς την πλη'ρωμήν τών τόκων.

Τοΰτο δέ τ4 προσδιωρισμένον είδος του Νομίσματος νά ηναι

αί άσυγνάτζιαι του .Βασιλικού Βάνκου της 'Ρωσσίας, και

δι' αυτών νά γίνεται ητβ καταβολή τών κεφαλαίων και η

πληρωμή τών ετησίων ιόκων, λογαριαζόμενα πάντα κατά

την τρέχουσαν συναλλαγήν (κάμπιον).

§ 10.

Συμπληρωθείσης δέ της απογραφής τών ίυω χιλιάδων με

ριδίων κατά τόν §. 3. και §. 8. και κοινοποιηθέντος τού

του παρά τών έπιστατουν των είς την άπογραφήν δι' αμοι

βαίων ειδήσεων, τότε νά γίνεται συνέλευσις ανά πάσαν τών

είρημένων τεσσάρων πόλεων ολων τών έκεΐ ευρισκομένων με

λών, και έξ αύτών νά έκλέγωνται διά ψηφηφορίας πέντε

έφοροι έφ' ολης ζωης των, άπο τους όποιους ό έχων τά πε

ρισσότερα μερίδια νά άναδείκνειχται πρόεδρος. 'Εάν δέ τις τών

εφόρων μετά τριαιτίαν θελέση νά παραιτηθη, τότε νά εκλέ

γεται έκ τών έκεΓ μελών της εταιρίας πάλιν διά ψηφηφορίας

15
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άλλα; ιϊζ τον τόπον του, διά νά ΐξναι πάντοτε άνελλειπή<

δ αριθμό; των πέντε εφόρων.

Εκλογή των διοικητών τών εμπορικών δσπιτίων

Μετά τήν έκλογήν τών εφόρων νά γίνεται δίυτέρα συνέ-

λευσις τών μελών της εταιρίας, και δια ψηφηφορίας των νά

εκλέγεται δ εϊς τών πέντε εφόρων, διοικητής τοΰ εκεί εμπο

ρικού οσπητίου της εταιρίας- ούτος δέ νά εχη τουλάχιστον

δέκα μερίδια εις τήν εταιρίαν, νά |}ναι συγκεκροτημένος πρά

ξει και Θεωρία μέ τάς άναγκαίας έαπορικάς γνώσεις, νά

παραιτηθώ έξ δλοκλήρου από δποίαν δήποτε ιδίαν του έμπο-

ρίαν, και νά άφιερωθη δι' όλου ε?ς τήν τακτικήν και έπίμο-

νον διοίκησιν τών εμπορικών υποθέσεων του της εταιρίας

οσπητίου. Τούτων ούτως εχόντων, νά ίξναι είς τήν έξουσίαν

του νά όιαμένη εις αυτήν τήν έπιστασίαν έιρ' όρου ζωης του.

Άνίσως όμως θελέση νά παραιτηθί), νά μήν ήμπορη νά τό

άκολουθήση πρό της διορίας πέντε ολοκλήρων χρόνων, εξαι

ρουμένης σωματικής τίνος ασθενείας του. Άλλ' όταν μετά τήν

ρηθείσα» διορίαν θέληση νά παραιτηθή ' άφευκτως, τότε νά

«κλέγηται έν τω άμα διά ψηφηφορίας τών μελών διοικη

τές άντ' αύτοϋ ό εΤς τών τεσσάρων εφόρων, ό ικανότερος νά

δεχθη τήν τοιαυτην έπιστασίαν, καΐ άντ' αυτού νά εκλέ

γεται άλλος έφορος «ατά τον §. 10.

§ 12.

Εκλογή τών {φορών καΐ του πράκτορος τών μερκών δσπι

τίων* εταιρίας.

Εις καθέν δέ μερικών εμπορικών δσπητίων τη; εταιρίας

νά έ/.λέγωνται δμοίως διά ψηφοφορίας τών εκεί ευρισκομέ

νων μελλών τρεις έφοροι κατά τον § 10. και έξ αυτών τών

εφόρων νά έκλέγητα: δ πράκτωρ τοΰ μερικού δσπιτίου, οςτις

νά εχη τουλάχιστον πέντε μερίδια εις τήν εταιρίαν, και

ιάς άναγκαίας έμπορικάς γνώσεις ανάλογους μέ τήν έπιστα

σίαν του, και τα λοιπά, ώςκαίπερι του διοικητού είρηται, §11.
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5 12.

Υπουργοί τΛν διοικητών καί των πρακτόρο»ν.

"Εκαστος τών διοικητών νά ίχη υπουργούς.

» "Ενα γραμματικόν ειδημονα της διπλογρα^ίας (δάπιας

σκριτουρας·) διά νά κρατη τά κατάστιχα εις την ήμετέραν

γλώσσαν κατά την άκριβεστέραν έμπορικήν τάξιν.

τ "Ενα δεύτερον γραμματικόν, συμβοηϋόν του πρώτοι».

» "Ετερον διά τήν Γραικικήν άλληλογραοίαν.

» "Ετερον διά τήν είς τάς αναγκαίας ςένας γλώσσας.

β "Ενα πράκτην (κασιέρην.)

» "Ενα επιστάτην της τών πραγματειών αποθηκης (μα

γαζιου.)

» Καί ενα συμβοηθόν αυτοΰ τοΰ έπιστάτου.

Τών δέ πρακτόρων έκαστος νά εχη υπουργους

ϊ "Ενα Γραμματικόν είδημονα τών καταστιχων ώς ανω

τέρω ειρηται.

» "Ετερον διά την άλληλογρα^ίαν.

» Ένα επιστάτην της τών πραγματειών αποθηκης.

» Και ενα βοηθον του αύτου έπιστάτου, όςτις νά εχη

καί την έπιστασίαν τοΰ πράκτου.

§ Η-

Ετησιος μισθός τών διοικιτών και τών πρακτορων και

τά έξοδα τών όσπιτίων.

Ό ετήσιος μισθος εκάστου τών διοικητών νά προσοιορι-

σθη ανά δέκα χιλιάδαις ρΌυβλια εις άσιγνάτζιαις, τών δέ

πρακτόρων άνά πέντε χιλιάδες. ΟΊ δέ μισθό! τών υπουργών,

κα! τών οίχιακών υπηρετών θέλει προσδιορίζονται παρά τε τών

διοικητών και τών πρακτόρων, καθώς θιλει γίνονται κατά τήν

ίιάταξιν τών αύτών και έξοικονόμησιν τά ε'ξοδα της ετησίου

ζωοτροοίας, ενοικίου δσπιτίων, μαγαζιων, κα! λοιπών οικια

κών αναγκαίων.

§ 15-

Έμ5α«ς τών κεοαλικων εις τά έι/.ποοικά οσπ'τια της εταιρίας.

15'
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Γενόμενης δέ της εκλογής των εφόρων, και τών πρακτόρων

μετά τών λοιπών υπουργών, τότε νά βνοικιάζηται ανυπερ

θέτως ατά παααν τών διαληφδεισών τεσσάρων πόλεων εν

άρμόδιον είς τά τοϋ εμπορίου όσπήτιον, προμυθευμένον μέ τά

επιτήδεια προς κατοικίαν-τοΰ τε διοικητού και τών ύπουργών

του, καθώς και εις τάς πόλεις τών κομμοδίτων και ίντ'

αΰτώ να προσκαλώνται δί' εγκυκλίου γράμματος υπογεγραμ

μένου υπό τών τεσσάρων εφόρων, και τοΰ διοικητού εκά

στου γενικού όσπητίου, ολα τά έν τοϊς βιβλιαρίοις ύπογρα-

οέντα μέλη διά νά έμβάση έ'καστον εις εν τών γενικών όσπη-

τίων της εταιρίας το υποσχεθέν κεφάλαιόν του, καθ' ολον

δέ το διάστημα της έμβάσεως τών κεφαλαίων, ο'ι έφοροι νά

συνέρχονται καθημερινώς εις το όσπήτιον της εταιρίας έν

μια προσδιωρισμέν») ώρα μέχρι της συμπληρώσεως.

§ 16·

Τρόπος της έμβάσεως τών κεφαλαίων.

"Εκαστον τών απογραφέντων μελλών έμβάζον τό καπιτά-

λιόν του νά διευθύνεται είς τό πλησιέστεροι* τών της εταιρίας

γενικών όσπητίων, μέ έγγραφο» άναφοράν του, διαλαμβάνουσαν

κατά τό σχέδιον Β. Προσωπικώς, η δι' έπιτροπίας του, και

εις έκείνην την ώραν, καθ' ην συνάζονται τακτικώς οι έφοροι

εις τό όσπητιον της εταιρίας, ως εΐ'ρηται.

§ 17-

Παραλαβή τών κεφαλαίων.

Παρρησιασθΐίσης δέ της άναοϊρας εις τους έφόρους, μετά

τήν κοινώς αύτών γενομένην άνάγνωσίν της, νά έπιγράφη.

ό Πρόεδρος ιδιοχείρως άνωθίν αυτής τον άνήκοντα αριθμόν

(νουμερον) και την τρέχουσαν ήμέραν τοΰ Μηνός" έπειτα νά

δίδεται ή άναφορά εις τον πράκτην διά νά παραλαμβάνη και'

αυτήν την προσφερομένην ποσότητα, τήν οποίαν, άφ ου πα

ραλαβή και αριθμητή έμπροσθεν τοϋ προσφέροντος, καΐ κα-

ταγράψας αύτήν τε και τό όνομα τοΰ καταβάλλοντος είς το

ούνηδες κατάστιχόν του, νά υπογράφεται και κάτωθεν της άνα
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φοράς, οτι παρέλαβεν άνελλειπη τήν ένδιαλαμβανομένην πο

σότητα, και ού'τω νά μεταδίδη τήν άναφοράν τω πρώτω

γραματικώ- ούτος δέ, άφ οϋ καταγράψη ομοίως εις το χα-

θημερινόν τοι> το ο/ομα του καταβάλλοντος την πε^ίληψιν της

αναφοράς και τον αριθμόν της καταβληθείσης ποσότητος, νά

ετοιμάζη «ν τω άμα το εξ ονόματος της εταιρίας χρεωστικόν

Ιγγραφον, τό όποιον ϋπογεγραμμένον παρά τοϋ προέδρου, του δι

οικητού του πρώτου Γραμματικού, και τελευταΐον του πράκτου,

νά έγχειρηζηται εις τον προσενεγκο'τα την άναφοράν και τά χρή-

ματα, ή δέ αναφορά νά κατατίθεται εις τό άρχεΐον τοϋ όσπη-

τιου της εταιρίας.

§ 18.

Έναρξις των έμορικών επιχειρημάτων ιών της εταιρίας δσπητίων.

Άο* ου δέ έμβασθη εις τά γενικά όσπητια της εταιρίας

ολη ή ποσότης τοϋ διαληφθέντος κεφαλαίου, τότε εκαστον

τών τεσσάρων γενικών οσπητίων νά άρχίζη τάς έμπορικάς

εργασίας του κατά τον § 0. και έντ' αύτώ νά έκδίδωσιν

έγ*ύκλιον γράμμα ώς ή συνήθεια, προς τά άπανταγοϋ ομο

γενών τε και αλλογενών εμπορικά δσπητια, μέ τά δποΐα ή

θελε κριθή εύλογον υπό τών διοικητών νά Ιχωσιν έμπορικήν

άλληλογραφίαν. ΚαΙ τά τε'σσαρα γενικά όσπητια της εται

ρίας νά έχωσιν άμεσον μεταξύ των σχε'σιν καΐ κρέδιτον

άνοικτόν και άπεριόριστον τό εν επί τοϋ άλλου, και νά ηναι

εις χρέος νά έκτελώσι τους αμοιβαίους διορισμούς άνυπερθε'-

τους καΐ μ' όλην τήν δυνατή/ άκρίβειαν, έκτος οταν ακολου

θήσει καν εν εύλογον και άποδεδειγμένον έμπόδιον, ή πρϊς

αποφυγήν τίνος προφανούς ζημίας, εκαστον δέ τών αυτών

έσπητίων νά ενεργή πληρεξουσίως καϊ ανεξαρτήτους τάς έμ

πορικάς του υποθέσεις, καθ' δν τρόπον κρίνει εύλογον, και

ώφελιμώτερον ό διοικητής αυτοϋ τη συμβουλή και δοηγία,

χρείας τυχούσης και τών εφόρων, τά δέ μερικά έσπήτια,

\ κομμωδίται, νά άγροικώνται κατά τό κρ/διτον τό καθ' εν

μέ μόνον τό γενικόν οσπήτιον, από τό όποιον και εξήρτ^ται.
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Σημείωσι; ά.

Επειδή οία την άποκατάστασιν των τεσσάρων γενικών

όσπητίων και των κομμοδίτων, ως βϊρητβι, είναι άφεύκως

«ναγκαία ή καταβολή της διαληοθείσης ποσότητος τβν δύω

-/•.λιτ'δων μετιοίων, αν έχ Τ3ϋ εναντίου γείνη γνωστόν έκ τος

άπογραφης, οτι δέν εουμπληρώθη όλον τό κεφάλαίον, τότε νά

οργανιζωνται μόνον τόσα έσπήτια, οσα χρειάζονται κατ' άνα-

λογίαν της άπογραφείσης ποσότητος, τά όπ§ϊα όσπήτια νά

κκο/.ατ-ασταίνωνται είς τάς έμπορικοτέρας των διαληφθέτων πό

λεων, τουτέστιν εις Μόσχαν, ή εις Ό5ησσον, ή είς Κων

σταντινούπολη, οπού και θέλουν έμβάζη τά απογραφέντα

μέλη, το υποσχεδέν καπητάλιον κατά λόγον δέ οπου ή'Οελεν

αϋιξά^ ή άπογραβή και άλλον μίλλών, κα: συμπληρ§ΰνται η

ποσότης των άποχρόντων κεφαλαίων και δι άλλο γενικόν όσπή-

τιον, τότε νά εργανίζεται και εις άλλην άπο τάς ρηΟήσας πόλεις.

Σημείωσις β'.

Άνίσως δέ μετά τά την συμπλήρωσιν ολης της ποσότητος

τών δό<ο χιλιάδων μεριδίων εξακολουθεί ή απογραφή κα'ι πε

ρισσοτέρων μέλλων, ή εταιρία νά τά δένεται, και νά αύξάνη

τόν αριθμόν τών μεριδίων, καθώς και τά εμπορικά επιχειρήματα

της κατά άναλογίαν της αυξήσεως των κεφαλαίων.

§ 19·

Καθήκοντα και δικαιοίματα τών εφόρων.

Ο'. έφοροι νά ήναι είς '/,Ρ^ος νά συνέρχονται απαξ της εβδο

μάδος εϊ;- μίαν διωρισμένην ήμέραν και ώοαν εις το οσπήτιο

της εταιρίας, ίνα μετ αυτών ό διοικητής συσκέπτεται καϊ συμ

βουλεύεται περ'ι πασών τών αναγκαίων υποθέσεων, /.οινοποιών

αΰτοΐς τάς κεοαλαιωδεστέρας, κα'ι ουσιώδεις έμπορικάς ε'ρνα-

τίας του, και δενόμενος προΟυμως την αποδεδειγμένως επι-

κρατεστέραν κα'ι ώοελιμωτιοαν αΰτών γνώμην ε'ς τά άνηκοντα,

οί δέ έφοροι τι'τε γενικών και μεοικών δσπητίων της έτα:ρίκς

νά έχουν το δικαίωμα ν« έρωτοΰν έτευΟΐοως, και νά /α»."
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βάνουν γνώσιν καί πληρωροριαν περί πάντων των «μπορικων

πράξεων τών της εταιρίας όσπητίων.

§ 20

Καθήκοντα τών διοικητών και τών πρακτόρων

ΟΙ διοικηταί καΐ οι πράκτορες τών έμπορΊκών όσπητίων

της εταιρίας όοείλουσι να ^ναι άγρυπνοι ,έπιμελεϊς και προ-

σεκτηκοί νά ένεργώσι μέ τήν άπαιτουμένην δραστηριότητα

κα! κατά τους ακριβείς κανόνας τοϋ έμπορίου, ου μόνον τάς

ιδιάζουσας υποθέσεις της έταιρίας,άλλά καΐ τους διορισμούς

χα! παραγγελίας παντός άλλου εμπορικού όσπητίου, τέ όποιον

ήθελε διευθύνει εις αύτούς και εμπιστευθεί τάς ύποθέσεις του.

Πρός έντελεστέραν δε γνώσιν τών καθηκόντων τών τε διοικη

τών και τών πρακτόρων να συντεθη υπό τών έφόρων εκάστου

όσπητίου της έταρίας μία εγγραρος έπαρίθμησις αΰτών καθαρά

καί ακριβή"", εις είδος κωδικός υπογεγραμμένου παρ' αυτών

διά του όποιου χειραγωγούμενοι οΓτε διοικηταί και πράκτο

ρες, νά έκτελώσιν άπαραβάτως τό έμπιστευθέν αύτοϊς ίερέν

χρέος της επιστασίας των, και εις κάθε άποδεδειγμένην παρά-

βασιν τών τεθέντων κανόνων νά υπόκεινται εις τήν εκ ταύτης

προερχομένην ζημίαν.

Σημείωσις.

Επειδή πας έμπορος άγαπα ©υσικώ τω λόγω νά λαν-

θάνωτι τους άλλους τά επιχειρήματα του, διότι ή καλή έκβασίς

των ήρταται ως ε'π'ί τό πλείστον άπό τήν μυστυκότητα της

ενεργείας των, διά τοΰτο άναγκαίως έπεται, Γνα, οΓτε διοικηταί καΕ'

οΐ πράκτορες έπιβάλωσιν εις τον εαυτόν των, ώς ιερόν καί άναθέ-

τητον Νόμον τό νά συντηρούν κατά πα'ντα μυστυκούς κα'

.προς αυτούς τούς έοόρ»υς άκοινοποιήτους, τούς ξένους διορι

σμούς διά προβλέψεις πραγματιών, καθώς καί τούς λογαρι

ασμούς αγοράς (ρατούρας) τών οίων δήποτε πραγματιών στε-

λομένων αύτοΐς είς πώλησιν ή δέ ά/.ριβής ρυλακή τοιούτου

καθήκοντος νά παραγγέληται αυστηρώς και εις όλους τους ύπουρ
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νους· καί ή· παραβασίς του νά λογίζεται ώς άξιοκατάκριτον

καί άτιμον εργον.

§ 21.

Καθηκοντα του χράκτίι) καί των γραμματικών των καταστιχων.

Ό ποάκτης έκαστοι> γενικου καί μερικου οσπητίου της εται

ρίας νά η /αι υπόχρεος καθ' έκάστην εσπέραν νά κάμη τήν άνα-

Οειόρησιν τοΰ Κηβοτίου των μετρητών (Κάσσα) και νά πα-

ραβάλλ'ο ακριβώς τήν εμπορικήν του δωσοληψίαν προς άνευ-

ρεσιν πρόχειρον και άνυπέρθετον παντός λάθους, δυναμένου νά

ποοέλθη εκ παραδρομης έξ απροσεξίας, ή άλησμονησίας. Οί

'δέ' γραμματικοί των καταστιχων νά ηναι και αυτοί υπόχρεοι

νά καμνωσ^ν είς τό τέλος εκάστου μηνος εν δοκίμιον ολων

των λογαριασμών, ητοι μηνιαίον μπιλλάντζο, προς άποφυγήν

παντος λάθους· και τί τοιουτον μηνιαίον μπιλλάντζον νά θε-

ωρηται καί υπό των έοόρων,

§ 22.

Κατάστρωσις τοΰ Γενικου ένικοΰ μπιλλά'ντζου των όσπητίων της

εταιρίας.

Κατά τήν πρώτην τοΰ Νοεμβρίου εκάστου ετους εχουν

χρεος τα μερικά οσπηστια, η κομμοοιται της εταιοιας να

στέλλη το καθ εν εις το γενικόν όσπήτιον, από τό όποίον

ήρταται τό έτήσιον μπιλλάντζον του. Κατά δέ τήν πρώτην

του Δεκεμβρίου τά γενικά οσπήτια νά σφαλώσι τούς λογαρια-

σμους τ^υν, νά καταστρώνη τό καθ' εν τό Γόιόν του μπιλλάν-

"τ,ον, κα! νά τά άποστέλλωσιν αμοιβαίως τό εν προς τό άλ-

· Αο, Μετά δέ τήν παραλαβήν των άμοιβαίιον αυτών μπιλλάν

τζων εκασΐον των ιγε\ικών όσπητίων νά συναπτη και νά συγ-

κ:ρ2λα·οΐ τά πάντα εις εν γενικόν μπιλλάντζον, καί ύπο-

γραρόμενον υπό τοΰ διοικητου και των εοόρων, νά προσκα-

λώνται ολα τά έκείσε ευρισκόμενα μέλη της εταιρίας διά νά

κοινοποιηται και εις αυτά. Και έν ταυτώ να στέλλεται εν

ένυπόγρΜον ίσον του γενικου μπιλλάντζου και είς καθ' εν

των μερικών όσπητίων πρός κοινοποίησιν καί των έκείσε μελών.
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§ 23.

Διανομή του κίρδους της εταιρίας.

Άφ ου δέ καταστρωθη ε/ πάση ακριβεία τό γενικον μπιλ-

λά/τζον, καί γίνουν έκ τουτου εμφανη τά οσα κέρδη έξαποστείλη

δ πλουσιόδωρος Κύριος καί των πτωχών υπερασπιστής θεός,

τότε ν' άρχίζη καί ή διανομή αυτών προς βοήθειαν των τοΰ

γενους χρειών. Άλλ' αυται αί χρείαι πρέπει νά έρευνηθώσι

προηγουμένως καί νά καταγραφώσι δια νά ήναι κατά πάντα

και ακριβώς έγνωσμένα ού μόνον εις τού.ς εφόρους της εμ

πορικής εταιρίας, αλλά καί γενικώς είς ολα αυτής τά μέλη·

ή δέ διανομή νά γίνεται δι' επιστασίας των τε εφόρων καί του

διοικητου τοΰ πλησιεστέρου γενικου όσπητίου τής εταιρίας,

καί νά λαμβάνεται εγγραφος άπόδειξις άπο εκείνους, προς τούς

όποιους διανέμηται ή βοήθεια, και α'ι τοιαΰται αποδείξεις νά

φυλάττωνται εις το άρχείον τής εταιρίας, κοινοποιούμενα τά

πάντα και εις τά λοιπά όσπητια της εταιρίας, κα! δημοσιευό

μενα κατ' έ'τος (άν κριθη ευλογον γενικώς υπό τών εφόρων)

καί διά της τοΰ λογείου Έρμου έφημερίδος.

§ 24.

Ποίοι των Νέων νά στέλλωνται ύπο της εταιριας είς τήν

Εύροίπην προς μαθήτευσιν.

Όταν οί διδάσκαλοι των εν ττ; Ελλάδι σχολείων ϊδωσι τι-

νάς τών μαθητών επιδίδοντας εις τήν έλληνικήν παιδείαν, άγ-

χίνοας χρηστοήθεις κα! τήν κατάστασιν ενδεείς, έπιθυμοΰντας

δέ νά ύπάγωσιν είς κανέν τών τής Ευρώπης Πανεπηστημίων

διά νά έκπαιδευθώσιν εις τάς έπιστήμας κα! στέργοντας έν-

ταυτώ μετά τήν τελειοποίησίν των νά έπανέλθωσιν είς τήν πα

τρίδα των διά νά ωφελήσουν τούς ομογενείς των κατά τήν

διάταξιν τοΰ Συστήματος της τών Αθηνών και τοΰ Ιίηλείου

όρους εταιρίας, τότε οί διδάσκαλοι νά άναγγέλωσι τοΰτο πε-

ριστατικώς είς τό πλησιέστερον γενικον όσπήτιον τής ίταιρίας.

τό όποίον νά οροντίζη περι της αποστολίς αυτών τών Νέων

εφοδιάζοντας τους μέ τά αναγκαία ΙΕοδα τοΰ δρόμου, και
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■προμηθεύοντας τους την έτήσιον δαπα'νην εις οποίον μέρος

της εύρώπης κριθεί εΰλο^ ον νά υπάγουν, καΟ' ολον το άνήκον

δια'στημα της έκεΐσε διατριβής των.

/ § 25.

Περί τών περιφερόμενων ομογενών προς ζήτησιν ελέους.

"Οταν οανή τις τών ομογενών περιερχόμενος, και προβαλ

λόμενος ενδειαν, πτωχεάν, καϊ συμφοράς, προσαιτεΐ τήν τών

ομογενών συνδρομήν και τό έλεος, τόν τοιούτον κανείς κατά

πρώτον νά μη τον δέ-/ηται, αλλά νά τον στέλλη εϊς τό εμ

πορικοί» όσπήτιον της εταιρίας, όπου άφ' ου εξετασθεί ακρι

βώς απο τους εφόρους, άν ευρέθη αληθώς δυστυχής εκ πε

ριστάσεων, και άξιος ελέους, τότε νά τώ γίνηται ή ανήκουσα

βοήθεια άπο τήν Κα'σσαν της εταιρίας, καϊ νά έχη την άδειαν

νά προστρέχη και εις τοΰς προαιρουμένους νά τον βοηθήσουν

ιδιαιτέρως, ευρεθείς δε άπαταιών και ψευδόμενος, νά κοινο-

ποιήται προς πάντας ώς τοιούτος, καϊ έφοδιαζόμενος μέ μόνα

τά ε"ξοδα της όδοιπορείας του νά αποπέμπεται εις τά οπίσω.

§ 26. -

Περί τοΰ νά δέχηται ή εταιρία έπιτροπίαν εκ διαθήκης.

"Εκαστον τών γενικών εμπορικών δσπητίων της εταιρίας νά

δε'χηται άπό κάθε Γραικον την μετά θα'νατον αυτοΰ έκ δια

θήκης του έπιτροπίαν εις τήν περιουσίαν του, και νά ^ναι είς

χρέος νά έκτελή ακριβώς, και μέχρι λεπτού τάς εν τη δια

θήκη διαταγας" αντί δέ ταύτης της έκοουλεύσεως νά λαμβάνΐ}

ή εταιρία άπό ολην τήν ποσότητα της περιουσίας του αποθα

νόντος διά μίαν και μονήν φοράν προς δύο τά εκατόν, έκ

τος τών αναγκαίων εξόδων, της όπου τύχει νά άκολουθήσουν δια

τήν έκτέλεσιν τών εν τί) διαθήκη.

§ 27.

Πώς νά ονομάζωνται εϋεργέται τοΰ γένους.

"Οσοι καταθέσωσιν εις τήν έταιρίαν ταύχην ποσότητα' τινα

μέ διορ·.σμον νά διανέμητε ό εξ αυτής ετήσιας τόκος προς κοι-

νήν τινα τοΰ γένους ώφελειαν κατά τόν § 4. εις τήν σημεί
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ωσιν οι τοιβΰτοι νά βνομάζωνται «ύεργεται του γένους, και

τά δνόματα αϋτών νά καταγράφονται μέ χρυσά κεφαλαιώδη

γράμματα είς ξεχωριστόν επί τούτω προητοιμασμένον βιβλίον

έπιγραοόμενον α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΤΟΥ

ΓΕΝΟΥΣ » ούτοι δέ ·ί εύεργέται νά διαιρεδώσιν είς τρεις

κλάσεις, διακρινόμενοι δια στοιχείων Α. 13. Γ. και έν μεν

τω Α. νά καταγράφονται τά όνόματα των όσοι καταβαλλωσι

άπο τάς πεντήκοντα χιλιάδας ρούβλια και άνωτε'ρω- έν δέ τω

Β. τά των καταβαλλόντων από τάς εικοσιπέντε χιλιάδας μέ

χρι των πεντήκοντα* έν δέ τω Γ. τά των καταβαλλόντων

άπό τά πεντακόσια ρούβλια 'μέχρι των είκοσι πέντε χιλιάδων

ακολούθως δέ τοϋ καταγεγραμμένου ονόματος ενός εκάστου

τών ευεργετών νά σημειοϋται τά έτος της καταβολής, η πο-

σότης, κα! ό διορισμός αύτοϋ περί της τόκου διανομής.

§ 28.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Διά νά άπαρτισδί) δέ τό σύστημα της κοινοφελους ταύτης

εταιρίας, γενόμενον οσον τό δυνατόν τελειότερον, πρέπον είναι

νά έχν; τό δικαίωμα πα; μέλος αύτης, οπου και άν ευρί-

σκηται, όταν στοχασΟη τινά άναγκαΐαν προσδηκην είς τά έκ

τεθέντα, η άφαίρεσιν έξ αυτών, τόσον κατά την διανομήν τών

βοηθειών, οσον και κατά τάς έμπορικάς επιχειρήσεις, ή άλ

λο τι ωφελείας πρόξενον, νά κοινοποιη εγγράφως την τοιαΰτην

γνώμην του εις τό πλησιέστερον γενικόν έμπορικον όσπητιον

της εταιρίας. Τοϋτο δέ νά στέλλη ίσον «ϋτοΰ τοϋ προβλή

ματος και είς τά λοιπά γενικά όσπητια της εταιρίας μέ προ"

σθηκην της τών έφόρων αύτ_οΰ περί τούτου κρίσεως, Κα! ούτω

άνακριδέν κα'ι έξετασδέν υπο πάντων γενικώς τών έοβρων, κα!

κριδέν έρδόν καΐ συμβάλλον, νά παραδέχηται, άποδοκιμασδέν

δέ νά άποβαΛλεται.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ.



ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ

ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΡΑΙΚΙΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Άγκαλά και ό φαινόμενος σκοπός της Εταιρίας τ*ύτης

συνίιταται εις το νά μεταγειρίζωνται τχ καθαρά αυτής κέρδη

πρός βοήθειαν των χρειών τοΰ γένους κατά την δημοσιευομένην

έ'κθεσιν, ό κύριος ομως και καθολικός σκοπός της συστάσεως της

αποβλέπει εις το νά συναθροισθώ επί τω αΰτω η ποσότης των

δέκα και έπέκεινα μιλλιουνίων, και νά ήναι έτοιμα διά νά με-

ταχειρισθώσιν όλα διά την έλευθερίαν της Φιλτάτης Πατρίδος,

και τότε αυτό τό χρέος θέλει είναι ίερον και άπαραβίαστον χρέ

ος του Γένους, διά νά έ/.πληρωθ/; εις τους καταβαλόντας εκ

των εισοδημάτων της μελλούσης αποκαταστάσεως της Έλ ,

λάοος.

§2.

Οι έ'ίοροι της αϋτης Εταιρίας πρέπει νά ψα·, μέλη της

Εταιρίας τών φιλικών και άν τις έξ αυτών τύχη νά μη ηναι,

-πρέπει μετά την έκλογήν του οί λοιποί νά τον έμβάζωσιν είς

αυτήν. Όμοίως δέ νά ήναι μέλη της αϋτης Εταιρίας τών

οιλικών καϊ δλοι οί υπουργοί τών εμπορικών όσπητίων τίς

εταιρίας ταύτης, δηλαδή οί'τε γραμματικοί τών κατάστιχων, οί

της αλληλογραφίας κκ: οί Πρακται.

§3.

Εϊς τών επισημότερων τοΰ Γένους, μέλος ών ταύτης καϊ

της τών ριλικών εταιρίας έδιορίσδη παρά της Σεβαστής αρχής

τών οιλικών έταιοίαργος, με τον όποιον οί έφοροι εκάστου

γενικού εμπορικού οσπητίου θέλει εισακούονται διά τήν ενεργεί—

αν κάθε επιχειρήματος αποβλέποντος εις μόνον τον Κύριον σκο-

πόν της Εταιρίας τών οιλικών, κα! δεομένου χρηματικής δα
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πάνης. Τό όποιον τότε νά ένεργηται όταν ό εταιρίαρχος έπι-

κυρώση αύτό, είδε και δέν κριθϊι παρ αύτοΰ εύ'λογον νά έπι-

στρέφεται η αναφορά προς τους άποστείλαντας εφόρους μέ έ-

πιγεγραμμένην την αίτίαν της μή επικυρώσεως.

Ούτοι δέ νά γνωστοποιοΰσι τούτο και τοις έφόροις των λοι

πών γενικών όσπητίων της Εταιρίας.

§4-

"Οταν δέ η άρχή των φιλικών κρίνη τον καιρόν άρμόδιον

πρός την έκτ.λεσιν του μεγάλου και ίεροϋ σκοπού, και γίνη

διά τοΰτο χρεία μεγάλης δαπάνης, και επομένως ή αυτή αρ

χή τών φιλικών δώση τω Έταιριάρχω τίν διορισμόν της

ενεργείας, ούτος θε'λει αναφέρεται προς τους έφο'ρους ολων τών

γενικών όσπητίων της εμπορικής εταιρίας, έπιστέλλων πρός

αύτούς τήν της άρχής διαταγήν και τοΰς συμφώνως μέ αυτήν

ιδίους του διορισμούς. Οί δέ έφοροι νά ^ναι είς χρέος νά έκ-

τελώσιν έν τω άμα και ανυπερθέτως τους διορισμούς του έ-

ταιριάρχου, έμβάζοντες από τήν Κάσσα* της έταιρίαο τάς

αναγκαίας χρηματικάς ποσότητας, οπως καΐ όπου ήθελε τοΰς

διορίσει δ Έταιρίαρχος.

Πρέπει λοιπόν, ώ φίλτατοι Συμπατριώται, άφ' ου μίαν φο

ράν άπεσείσαμεν τήν Παχείαν άχλΰν τή"ς αγνοίας και αμάθει

ας, διηνοίξαμεν τέλος πάντων τούί οφθαλμούς ημών, καΐ ιδο-

μεν τήν ^οδοδάκτυλον και τερπνοτάτην αύγήν της μεγάλης ή-

μέρας, καθ' ην θέλει ανατείλει ό λαμπρός και ζωογονητικότα-

τος ήλιος της τοσούτον επιθυμητής τοϋ γένους ημών αναγεν

νήσεως τε και αναπλάσεως, πρέπει λέγω, νά ένθυμηθώμεν, ή1

μάλλον ειπείν νά αϊσδανθώμεν μέχρι βάθους καρδίας, οτι αυτη

εστίν ή εποχή, «τις θέλει επισφραγίσει ή τήν άθάνατον ημών

δόξαν, άν προθυμοποιηθώμεν, ή τό άνεξάλειπτον όνειδος καΐ

τήν παντοτεινήν. καταισχύνην μας, άν ραθυμήσωμεν. Ή Μηχα

νή τοΰ Μεγάλου έργου έτεχνουργήδη τη τοΰ θεού βοηθεία καΐ

άντιλήψει κατά τον θαυμασιώτερον καΐ άριστον τρόπον, καΐ δέν
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χρειάζεσαι άλλο παρά ένας και μόνος μογλός δ:ά νά την κί

νηση /.αί να την βάλλί] εις ένέργειαν κα'ι αΰτός ό μοχλός, αύ

τη ή έμψΰχωσις της φ&βερας μηχανής ή'ρτηται ήδη απέ ημάς

και δέν είναι άλλο, ειμή ή πρόθυμος καϊ γενναία των χρημά

των συνεισφορά, οτι άνευ τούτων, καϋως και ό Δημοσθένης είπε

ποτέ, τι ποτε, ή μικρά και ολίγου άξια κατορδοΰνται. ""Αν

λοιπόν εί'μεδα αληθή τέκνα της σεβαστής και ίερας Ελλάδος,

ώς το καυγόμεθα' άν σώζωμεν τω ίντι ε'ς την καρδίαν μας τον

θείον σπινθήρα του πρός τοιαύτην εϋκλεεστάτην καϊ Άθάνατον

Πατρίδα έρωτος" άν αίσθανώμεθα τέλος πάντων το βάρρος του

Πολιχρονιωτάτου ζυγού της έπονειδίστου και αίσχροτάτης δου

λείας, και άν έ'χωμεν την ευγενή κα'ι όντως Έλληνικήν Μεγ*-

λορροσΰνην νά τόν έκτεινάξωμεν από τον τράχηλόν μας, ποίαν

άλλην άρμοδ'.ωτε'ραν ποοσμένομεν έποχήν ; ποία πρόιρασις οπω-

σοϋν ευλογοφανής ημπορεί νά μας κάμη νά άναβάλωμεν τόν

χρυσοΰν τοϋτον καιρόν, τον οποίον λαμπρότατα φαίνεται, οτι ή

θεία Πρόνοια όντως έπροσδιόρισε διά την έκπλήρωσιν ολων

τών προσρήσεων, όλων των χρησμών, όσον διαλαμβάνουσι πε

ρί της του γένους έλευβερίας, περί της άναλάμψεως της ορθοδοξί

ας; Βέβαια, αδελφοί, δέν μας μένει πλέον κάμμία πρόρασις,

«ΰτε είναι συνχωρημένον εις τόν παρόντα καιοόν, άλλ' ουτε είναι

δυνατόν, στοχάζομαι νά εύρεση τις μεταξΰ των Απογόνων τοϋ

Μιλτιάδου, του Αελωνίδα, τοϋ Θεμιστοκλέους, του Αριστείδου,

Κίμωλος, Έπαμινώνδα, και μυρίων άλλων εύκλεεστάτων προ

γόνων μας, νά άμφιβάλλη πλέον δια μίαν και μόνην στιγμήν

περί τής άρευκτως ευτυχούς έκβάσεως του μεγάλου σκοποϋ. Ή

εναντία γνώμη μένει λοιπόν 6 κλήρος των νόθων εκείνων ψυ

χών, αί όποίαι #εμελιόνουσι τήν κακοίαίμονα εύδαιμονίαν των

εις τό νά άποταμιευωσι μόνον τόν χρυσόν κα'ι τόν άργυρον, και

παραδεδομέναι δ? ολου εις τήν μισαράν καϊ θεοστυγή λατρε αν

αϋτών τών μετάλλων, κλείουσι τήν άμάλακτόν τους καρδίαν ε-

ως και εις αυτο το ηουστον, το ευγενεστατον, και ιερω:ατον

αίσθημα της προς τήν οιλτάτην Πατρίδα αγάπης χωρίς νά αι

σθάνονται, ο-ϊΐ % άκαιρες φιλοχρηματία κατασταίνει τ*/ δεδου-
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λωμένον άπ; του ψυχοσωματοφθόρου αυτοί πάθοιις, καί ραιτών

των άνδραπόδων άνδραποδέστατον. Άλλ' είθε, ώ Παντοδύναμε

Κύριε, είθε, ώ Πολιοΰχον Πνευμα της Ταλαίνης καί .τολυστε-

νάκτου Ελλάδος, εις την κρίσιμον ταύτην «ποχήν, εν ^ μέλ

λει να διαχώρισθίι δ σίτος από τά άχυρα, δ χρυσος άπό την

σκωρίαν, καί οί αληθείς αδάμαντες άπο τους ψευδεις και πεπλα-

σμένους, είθε, λέγω, νά μήν ευρεθη κάνεις μεταξύ μας άνάξι -

ος τοΰ Ελληνικου ονόματος, κα! του κακοδαίμονος εκείνου καί

αγενεστατου κόμματος, άλλ' απαντες ο\ κλητοί ευρεθέντες ^ω-

ρις έξαίρεσιν έκλεκιόν, άς συνδράμωμεν ομοθυμαδόν όλη ψυχή

σλαις δινάμεσιν εις την έκτελεσιν και στέψιν αυτου του μεγά

λου σκοποΰ, 5ς τις φαίνεται καθαρά, οτι είναι ευδοκία της θεί

ας προνοίας, και άς άνοίξωμεν γενναίαν και δαψιλήν γείρα πρός

εκεινους όποΰ προσαρέρουσι κεφαλήν, στηθο;, καρδίαν, καί βρα

χίονας δια την έλευθερίαν τοΰ Γένους.

Ήμετέρη δ'έπερείδεται 'ΕΛΑΑΣ έφορμη

Ήέ κατηοείην, η και μέγα κΰδος άρέσθαι,

· Διά άπαράλα,ΐτον τοΰ πρωτοτυπου βεβαιώ:

ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ.

ΤΕΛΟΣ.
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