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Κ ατά  τό  έ'ινατον τής Εγίρας έτος (630 μ. Χρ. 
συνεπληρώθη ή τελική κατάκττ,σις άπάσης τής άρα 
βικής χερσονήσου καί ή, υποταγή αυτής εις τού Μ ωά
μεθ τά  όπλα' οί διάφοροι ηγεμόνες τώ ν διετκορπι- 
σμένων φυλών προοήρχοντο τό τε  εις τήν πόλιν τού 
προφήτου Μεδίναν ϊνα καταθέσωσι τήν όμολογίαν 
τής πίστεως εις τόν άπόστολον του ίσλάμ., καί νά 
όρκισθώσιν αύτώ ύπακοήν αίωνίαν. Εως τό τε  αί μα
κράν τής παραλίάς καί πέραν τής ερήμου, έπί τών 
μεθορίων τής Παλαιστίνης καί Περσίας διατρίβουσαι 
φυλαί, καθώς καί οί τήν λοιπήν άπασαν εύδαίμονα 
Αραβίαν νεμόμενοι λαοί περιέμενον ά-.υπομόνως τήν 
έκβασιν τού μεταξύ Μέκκας καί Μεδίνας εμφυλίου 
πολέμου, ϊνα κηρυχθώσιν υπέρ τού νε'ου προφήτου 
ή τού παλαιού θρησκεύματος τώ ν Κορεϊσσίων" άλλ’ 
άμα έναγκαλισθήντων τούτων τό νέον δόγμα, πάν- 
τες οί αρχηγοί τών πατριών αυτοπροσώπως ή δ ι’ α
πεσταλμένων έπρόσφεραν τήν ύποταγή,ν τω ν καί έ- 
κηρύχθησαν Μουσουλμάνοι. Ούτως έπληρώθη τό 
ρηθέν ύπό τού Μωάμεθ" ο; όταν ό θεός καταπέμψ-ρ 
ήμίν τή,ν βοή,θειάν του άνωθεν καί τή,ν νίκην, τό τε

όψεσΟε τούς ανθρώπου; προσέρχεσθαι μετά σπουδής 
τή| πίστει τού Ισλάμ.. »

Εις τών επιφανέστερων ηγεμόνων ήτο Μωσείλα- 
μα έκ τής φυλής τών Πνεϋφίων, ό δυνάστης τής πό- 
λεως ίεμάμας καί τής περί αύτή,ν εκτεταμένης ομω
νύμου επαρχίας έπί τής χώρας Νεγίδ" ούτος περί 
τό  τέλος τού έννάτου τής Εγίρας έτου; (άρχάς τού 
631 μ. Χρ.), έλθών έπί κεφαλής μεγάλη; έκ μέρους 
τής φυλής του πρεσβείας εις Μεδίναν, ό'που διέτρι- 
βεν ό Μωάμεθ διατάσσων τά  περί τή,ν συνοδίαν τών 
διά τήν ίεράν πόλιν Μέκκαν ύπό τήν όδτ,γίαν τού 
Λβου - Βέκερ άποδημούντων προσκυνητών, κατεθεσε 
τήν όμολογίαν τής πίστεως τού Ισλάμ εις τού προ
φήτου τάς χεΐρας, έν όνόματι εαυτού καί τώ ν ύπ 
αύτόν τελουσών πατριών. Η συνοδία τών έκ δια
φόρων τής Αραβίας χωρών πολυπληθέστερο·/ r, ά λ 
λοτε συναθροισθέντων προσκυνητών εΐχεν -/¡δη άνα- 
χωρήσει έκ Μεδίνας καί ήτο καθ όδόν διά τή,ν π ό
λιν τού προσκυνητ/,ρίου Μέκκαν, οτε ό Μωάμεθ ■;.· 
πεφάσισε νά ώφελν,θή άπό τής ευκαιρίας τοσούτω 
πολυπληθούς πανηγύρεως ϊνα δημοσιεύση, νέα; τινας 
τού Κορανίου περικοπής, περί τώ ν  μ.εταξύ Μουσουλ
μάνων καί απίστων σχέσεων' οθεν κατ επιταγήν 
του άνεχώρησεν ό Λλή,ς έκ τής Μεδίνας, καί έλθών 
εις Μέκκαν άνέγνω εις έπή,κοον τού λαού τώ ν πιστών 
τό  κεφάλαιον τού Κορανίου τό  έπιγραφόμενον α ή 
Μετάνοια ή περί Ατελείων (E l Berat), ο τά τελευ- 
ταϊον κατά τή,ν άποκάλυψιν, αν καί τό  έννατον κατά 
τήν νύν έν τώ  Κορανίω έπιχρατούσαν τάξιν.
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Αμα άρχομένου τοΰ δεκάτου τής Εγίρα; έτους 
(περί τά  μέσα τοΰ 631 μ. Χρ.) αί μόλις ύποτα- 
χ_θεΐσαι έπαρχίαι ί,ρχισαν νά στασιάζωσιν ΰποκινού- 
μεναι υπό διαφόρων κενοδόξων άνδρών, οϊτινες διά 
τοΰ σχίσματος καί των αιρέσεων προσεπάθουν νά 
γίνωσιν εφάμιλλοι τοΰ προφήτου χα'ι συμμερισθώσι 
τό  μεγαλεϊον αύτοΰ χαί τό  χράτος. Τοιοΰτοι τρεις 
άνεφάνησαν σχγδάν συγχρόνως, χαλοΰντες έαυτούς 
προφήτας, υπό δε των ορθοδόξων Μουσουλμάνων 
άποστάται νομιζόμενοι χαί αίρεσιάρχαι' εις έξ αυ
τών ετο  Τολέϊχά; τις εις τήν επαρχίαν τοΰ Νεγίδ, 
καί έτερος ό Ασουαδ έχ τ ις  φυλής των Ανασίων, δς- 
τις επέτυχε νά έλκήσ-n πρός εαυτόν τάς πόλεις Κε 
γράν χαί Σχνά" ιό  μεγαλείτερον μέρος τής χώρας 
Τεμέν ίιπ ιτάγε εις τόν νόμον τοΰ δευτέρου τούτου 
ψευδοπροφήτου, χαί οΰτω πάντες οί Ομερϊται έγ/.α- 
τέλιπον τόν μόλις άσπασθέντα τήν πίστην τοΰ ίσλάμ. 
χαί ήχολούθεσαν τό  νέον δόγμα" άλλ’ ή σκληρότης 
τοΰ αιμοχαρούς τούτου δυνάστου, δστις δεν έφείσθε 
ούτε αύτής τής ζωής τοΰ πενθεροΰ του, έφερε τήν χα · 
ταστροφήν του, χαί ήλευθέρωσε τόν Μωάμεθ ενός τών 
χραταιοτέρων του αντιπάλων" διάφοροι πιστοί Μου 
σουλμάνοι, τήν ιδίαν ζωήν θέσαντες υπέρ τοΰ προφή
του, είσήλθον νύ/.τωρ είς τόν κοιτώνα τοΰ αίρεσιάρ- 
χου, καί βοηθεία τής ιδίας συζύγου του τόν έφό- 
νευσαν περί τόν τρίτον μήνα τοΰ ένδεχάτου τής Ε 
γίρας έτους έτους 'άρχάς Ιουνίου τοΰ 632 μ. Χρ.)" 
τήν επαύριον οί Μουέζιν έψαλλον έκ τών ύψικορύφων 
πύργων τών ναών, δ τι a ούχ έστι θεάς εί μή ό θεός, 
καί Μωάμεθ έστίν ό απόστολο; τοΰ Οεοΰ, »  χαί 
πάτα ή χώρα Τεμέν έπανήλθεν είς τήν πίστιν τοΰ 
αληθούς Ισλάμ. II κεφαλή τοΰ ψευδοπροφήτου εστά
λη πρός τόν Μωάμεθ, άλλά δέν τόν έπρόφθασε, 
διότι δέν ήτο πλέον μεταξύ τών ζώντων.

Αλλο; ψευδοπροφήτες ανία τε χατά τόν αυτόν 
καιρόν, ό ϊδιος άνω ρηθεί; Μωσείλαμα, δστις προ ένός 
μόλις έτους είχεν ομολογήσει πίστιν εί; τόν Μωά
μεθ. Ούτος, άνήρ εύγλωττος καί ανδρείος πολεμι
στής, άμα έπιστρέψα; είς τήν επαρχίαν του ίεμά- 
μαν, ένόμισεν ό τι ήδύνατο νά επιφέρει βελτιώσεις 
είς τό  κείμενον τοΰ Κορανίου, και νά πρόσθιας κε
φάλαιά τινα, έπιβεβαιοΰντα μέν τήν Οείαν τοΰ Μ ω
άμεθ αποστολήν, άποδίδοντα δέ καί είς τόν Μω 
σεΐλαμα τά  ίδια προσόντα, χαί τόν τίτλον β τοΰ 
έκλεχτοΰ τοΰ θεοΰ καί συναποστόλου τοΰ Μωάμεθ 
είς άποκάλυψιν χαί φωτισμόν τών έθνών. ο Αρχηγό; 
ών μεγάλες φυλής, τώ ν ίΊνεΰφίων, έξοχος καί επι
φανή; διά τό γένος καί τήν προσωπικήν του άνδρίαν, 
μεγάλε; άπολαύων επιρροής μεταξύ τώ ν ιδίων ΰπε- 
χόων καί τών περικειμένων φυλών άπάσε; τής χ ώ 
ρας Κεγίδ, άρχισε νά κηρύττε τοΰ νόμου τήν άνα- 
σκεύασιν καί τήν θείαν έαυτοΰ αποστολήν. Μάναι 
αί περί αύτόν φυλαί έδέχθεσαν τό  κήρυγμα αύτοΰ 
καί προσήλθον είς τήν νέκν. πίστιν" άλλά τοΰτο δέν 
έξήρκει εί; τήν δοξομανίαν αύτοΰ, έν ω μάλιστα έ
βλεπε τόν Μωάμεθ κύριον πάσες τής λοιπής αραβι
κή; χερσονήσου καί άρχεγόν πολυαρίθμου στρατοΰ, 
ετοίμου εί; τοΰ προφήτου τό  νεΰμα νά έπιπέστ, κατ’

αύτοΰ καί νά διασκέδαση, τά  σχέδιά.του" ό'θεν έξε- 
λέξατο τήν καλλιτέραν μερίδα, καί άντί τής πριν 
όμολογεθείσε; πίστεως καί υποταγή; ή τής αμέσως 
άκολουθησάσες αποστασίας, προσέφερε τώ  Μοιάμεθ 
σύμπραςιν καί συμμαχίαν, με τήν έξ ίσου διαμοί- 
ρασιν τής πολιτικής καί θρησκευτική;'έπί τών Μου
σουλμάνων έξουσίας.

Ó Μωάμεθ ένασχολούμενο; εϊσέτι εί; τήν κατά 
τοΰ Ασουαδ έκστρατε αν, έδωκε διαταγάς είς τόν 
Αλήν ίνα πορευθή μετά στρατοΰ είς Τεμέν καί είρε- 
νοποιήσ/ι τήν επαρχίαν, αύτό; δέ ό ίδιος ήλθεν εί; 
Μέκκαν ίνα προσκύνησε έκεϊ τά τελευταίον κατά 
τά ; έορτάς τών θυσιών" ερχιζεν -ήδη ό τελευταίος 
μήν τοΰ δέκατου τής Εγίρας έτους, καί αύτή ή είς 
Μέκκαν άποδτ,μία τοΰ Μωάμεθ ώνομάσθη παρά τών 
Μουσουλμ,άνων άπηάημία  τοΰ τελευτα ίου  ά σ .τα · 
π μ  οΓ·, διότι κατ’αύτήν προείπεν δ προφήτες τοίς μα- 
θηταΐς αύτοΰ ο τι ηγγικ; φό τέλος τή ; ζωής του. 
Επιστρέψα; ό Μωάμεθ είς Μεδίναν δέν έξήλθε πλέον 
τής οικίας του καθ’ δλην τήν διάρκειαν τώ ν  ακολού
θων δύω μενών, οίτινε; εσαν οί πρώτοι τοΰ ενδε
κάτου τής Εγίρας έτους καί οί τελευταίοι τοΰ βίου 
του. Λπέθανε δέ μετά δεκαπενθήμερον ασθένειαν 
τήν 1 2 τοΰ τρίτου μενό; Ράοι έλ· άουελ, τοΰ εν
δεκάτου έτους τής Εγίρας (8 Ιουνίου 632 μ. Χρ.) 
χωρίς νά προσδιορίσε, διάδοχον είς τήν άρτισύστα- 
τον θεοκρατικήν αύτοΰ εξουσίαν, άν καί δι’ όμοθύ- 
μ.ου προσφωνήσεω; τών πιστών άνεγορεύθε διάδοχος 
ό πενθερός του, πατήρ τής Αισσας, Αβου - Βέκερ, 
όστες διαρκούση; τής άσθενείας τοΰ Μωάμεθ, είχεν 
έπιτραπή παρά τοΰ τελευταίου νά απαγγέλλει τάς 
προσευχά; άντ αύτοΰ είς έπήκοον τοΰ λαοΰ. Ó προ
φήτες ετο  κλινήρες έτι, καί έπερίμενε τήν έκβασιν 
τής κατά τή ; χώρα; Τεμέν εκστρατείας, οτε ό Μω- 
σεΐλαμα έγραψεν αύτώ σύντομον μέν, άλλά φιλικω- 
τά τε ν  επιστολήν μέ τοιάςδε περίπου λέξεις" a Μω
σείλαμα απόστολος τοΰ θεοΰ, τώ  άποστόλφ τοΰ 
Οεοΰ Μωάμεθ. Είρήνε σοι" έστω  σοι τό  ήμισυ τής 
γής, έμοί δέ τό  έτερον ήμισυ. τ> Αλλ’ ό Μοιάμεθ 
άνάγκεν συνεταίρου μή έχων είς τά θεοκρατικόν του 
άξιωμα άλλ αμέσου καί απολύτου ύποταγής, άπην- 
τεσεν" a Εν όνόμασι τοΰ θεοΰ τοΰ οίκτίρμονος καί 
έλεοΰντος Μωσείλαμα τώ  ψευδοπροφήτη, ότι είρήνε 
έσται μόνω τώ  άκολουθοΰντι τήν όρθήν πίστιν, ό τι 
ή γή έστί τοΰ θεού καί δώσει αύτήν είς κλερονο- 
μίαν έχείνω τώ ν δούλων αύτοΰ ώ  η,ύδόκτ,σεν, ό’τ ι  
επί τέλους χχταστροφή αναγγέλλεται τώ  Μωσείλα
μα χαί τοΐς όπαδοϊς αύτοΰ. »  Α ϋ τε ήτο ή τελευταία 
επιστολή τοΰ Μωάμεθ, συμπίπ τουσα μέ τήν προ- 
τελευταίαν εβδομάδα τή ; ζωής του, ήτοι τέλ ε  Μαίου 
632 μ. Χρ. -υγχοόνω; έδόθε διαταγή εί; τόν Α 
λήν νά έπισπεύσε τήν είοήνευσιν τή ; Τεμέν καί έ
πειτα νά στραφή κατά τής χώρας Νεγιδ προ; άνερ
γόν καί δραστήριον καταπίεσιν τοΰ σχίσματος διά 
τών όπλων. Ó προφήτες άπέθανεν, ώ ; προείπομεν, 
έν τώ  μεταξύ, καί ό Μωσείλαμα εί; φανεράν τό τε  
ανταρσίαν άνύψωσεν ιδίαν έαυτοΰ σεμαίαν καί συνή- 
θροισε περί αύτήν τά ; νομαδικά; τοΰ Κεγίδ φυλάς.

Αβου - Βέκερ 6 πρώτο; Χαλίφες (1 ) ήτοι διάδοχο; 
ένόμισε πρώτιστον χρέος του, μετά τήν ταφήν τοΰ 
προφήτου, νά κτ,ρύξη τόν ιερόν πόλεμον καί νά δ ώ 
σε πέρα; εί; τοΰ Μωσείλαμα τήν αποστασίαν, έμ· 
πιστευθείς τήν άρχεγίαν τοΰ έκ 40,000 άνδρών 
συγκειμένου μωαμεθανίκοΰ στρατοΰ είς τόν έμίρεν 
Χάλεδ (2 ) τόν έπικαλούμενον Ξίφος θεοΰ (Scif Allah 
άραβιστί), τόν άνδρειότερον έχ τών μουσουλμάνων 
στρατηγών τοΰ χαιροΰ του, καί προπύργιον τοΰ I- 
σλαμισμοΰ.

Ö στρατό; τώ ν πιστών ύπό τόν Χάλεδ καί οί 
άποστάται ΰπό τόν Μωσείλαμα άπεντ/,θεσαν καί 
συνήλθον είς μάχην αίματεράν πλεσίον τή ; Ακρά- 
βας, όπου κατά πρώτον οί Μωαμεθανοί έτράπεσαν 
είς άτακτον φυγήν" άλλ’ ή προσωπική τού Χάλεδ 
ανδρεία, όρμήσαντος μόνου κατά τών έχθρών, ίνα 
σταματήσει τόν χείμαρρον τώ ν αιρετικών, άνεζω- 
πύρεσε καί πάλιν τούς οπαδούς τοΰ ίσλάμ, οϊτινες 
έπιστρέψαντε; έκ νέου χαί συναθρΆοθέντε; πέρις τοΰ 
άεττ/,του αύτών στρατεγοΰ, άλλαξαν τής μάχες 
τήν μορφήν. Οί Μωσεϊλαμίται άρχισαν νά ύποχω- 
ρώσι καί νά φεύγωσιν άπό προσώπου τώ ν άγρίως 
έπιτεθέντων αύτοίς Μωαμεθανών, άφήσαντες 10,000 
πτω μ άτω ν έπί τοΰ πεδίου τή ; μάχες καί αύτόν 
τόν ίδιον ψευδοπροφήτεν, φονευθέντα ύπό Λβυσσι- 
νοΰ τίνος, όνόματι Ούάχσα, όστις τόν διεπέρασε 
διά τής λόγχες. Ö θάνατος τοΰ Μωσείλαμα έθεσε 
πέρας είς τό  σχίσμα, άλλ ή νίκε ήγοράοθε ακρι
βά, δ ιότι τό  άνθος τών άνδρειοτέρων πολεμιστών 
τοΰ ίσλάμ έπεσε κατ’ έκείνεν τήν θλιβεράν καί άπο 
φράδα ήμέραν, δ τε  έσφραγίσθε διά τοΰ αίματος ή 
τοΰ Μωάμεθ πίστις.

Ενδεκα παοήλθον έκτοτε όλόκλεροι αιώνες" - - - 
Κ α τά  τό  1 139 έτος τής Εγίρας (1746  μ. Χρ.) βα
σιλεύοντος έν Κωνσταντινουπόλει Μαχμούτ Χάν τοΰ 
Α ',  σουλτάνου καί Χαλίφου, ή αϊρεσις ΰψωσεν έχ 
νέου τήν κεφαλήν έπί τής ιδίας όρεινής χώρας Νεγίδ. 
Ετερος Μωάμεθ, υιός τοΰ Αβδ-ούλ-Ούάχαβ άνεφάνε 
αναμορφωτής τής έκπεσούσε; δήθεν πίστεοις τοΰ 
ίσλάμ, άλλος Λούθηρος μωαμεθανός, αρχηγός γενό- 
μενος τών έξ αύτοΰ κλεθέντων Ούαχαβιτών ή τοι 
διαμαρτυρομένων τοΰ μωαμεθισμοΰ. Κ α τά  τό  κή
ρυγμα τού νέου αίρεσιάρχου τό κείμενον τοΰ Κορα
νίου καί τοΰ Ίσλάμ ή πίστις ένοθεύθεσαν καί παρε- 
ποιήθεσαν παρά τε  τώ ν δυτικών Μωαμεθανών (Σουν- 
νιτών) χαί παρά τών ανατολικών σχισματικών (Σχιι- 
τώ ν ήτοι Περσών) διά καινοτομιών καί παραδόσεων 
υποβολιμαίων" δθεν ό υΙός τοΰ Αβδ-ούλ-Ούάχαβ καί 
οί οπαδοί του,έν οίς καί δ προστάτης τοΰ νέου δόγ
ματος Αβου Σαούδ, ό ήγευών τής χώρας Κεγίδ, διε- 
μαρτυρήθεσαν καί συνέταςαν νέαν τής πίστεως ό- 
μολογίαν είς Δερρείαν τήν πρωτεύουσαν τή ; άνεμο -

Π A  Ν ι

' I )  X α λ  ί ç  ε  (  χα! ούχ! Καλίφη.ς, βρ:6 ιστί X α λ  ί ç  ε =  
-τοκοτηρηττ,ς χαί Ϊιά ίοχος, έχ τού ρήαατος χ ά λ α  φ = τόπ ο ν  
έπ ίχιIV , έπίρχίσθαι, άχολουβεΤν, ΐιχ ίέ/εσ ία ι.

(2 ) «  Ά μ η ο ίς  i  Χάλβϊος, 8ν λ ίγ ο υ «  ¡ιάχαιραν τού dcoî, * 

χατά  τόν θεοιράνην έν τή  Χρονογραφώ αότοϋ.

νίας, καί ιορκίσθεσαν τήν έξόντωσιν τής έπί τών 
ιερών τόπων εξουσία; τών τελευταίων έν Κωνσταν- 
τινουπόλει έδρευόντων σουλτάνων Χαλ.ιφών, καί τήν 
όλοτελή τής μωαμεθικής ορθοδοξίας καταστροφήν" 
Μ ετά τριών ετών έπιδρομάς κατά  τής Συρία; καί 
τών χωρών τοΰ Εύφράτου, διωκυίμενοι έπί τινα και
ρόν ύπό τώ ν όθωμανί/.ών στρατευμάτων τής Μέκκας, 
Δαμασκού, Βαγδάτ καί Βασσόρας καί περικυκλ.ού- 
μενοι πανταχόθεν περιωρίσθεσαν οί Ούαχαβϊται είς 
τήν χώραν των Νεγιδ, έκεϊθεν όμως έξαπλωθέντες 
καί πάλιν ύπέταξαν κατά μικρόν πάσαν τήν Αρα
βίαν είς τήν εξουσίαν τω ν καί εί; τήν νέαν αύτών 
διδασκαλίαν.

Περί τό έτος Ι 2 ΐ7  τής Εγίρας (1802  μ. Χρ.) 
βασιλεύοντος έν Κωνσταντινουπόλει τοΰ σουλτάνου 
Σελίμ Χάν τοΰ Γ  , συναθροισθιντες καί πάλιν οί Ούα- 
χαβίται ύπό τών άρχεγών τω ν πέριξ τή ; πρωτεύου
σες των Δερρείας ήτοιμάσθεσαν έκ νέου ιίς ιερόν πό
λεμον" πάσα ή Αραβία έτρεμεν άκούουσα τό  όνομα 
τοΰ Α-βδ-ούλ λ ζ ί ζ ,  διαδόχου τοΰ ιβου-Σαούδ, έν ώ 
ό σατράπης τής Βαγδάτ καί ό σερίφης τή ; Μέκκα; 
εί; μάτεν προςεπάθουν νά άναχαιτί-ωσι τήν όρμήν 
τών καταχτητών, ό  Αβδ ούλ ι ζ ί ζ  έξεπόρθεσε τά ; 
ιερά; πόλεις Μέκκαν καί Μεδίναν κατά τό  ίδιον 
έτος 12 17 τής Εγίρας (1802  μ. Χρ.), κατέσφαξε 
τούς κατοίκους, διεσκόρπισε τάς πολυπληθείς -τών 
πρός τά  έκεϊ ίερά άποδεμούντων προσκυ ε τώ ν  συνο- 
δίας, έσύλησε τού; ναούς καί διήλθε τήν χώραν έν 
πυρί καί μαχαιρα" μετά φρίκες εκουσαν οί ευσεβείς 
Μουσουλμάνοι άπό τοΰ άτλαντι/.ού ώκεανοΰ μέχρι 
τών ινδικών θαλασσών καί άπό τοΰ Ευξείνου πόν
του υέχρις αύτών τοΰ Νείλου τώ ν πηγών, ο τι διηρ- 
πάγησαν οί ναοί τώ ν ιερών πόλεων και έβ^βηλώθε- 
σαν τά άγια τώ ν άγιων, καί ό τι κατεσφάγεσαν αί 
διάφοροι πρός τά  έκεϊ τώ ν ευαγών προσκυνητών συν 
οδίαι" έτη όλόκλτ.ρα παρήλθον καί ο-ίδείς Μωαμε
θανός έτόλμα νά έκτελέσε τό  ίερώτατον πρός πάντα 
Μουσουλμάνον χρέος, τήν εί; τάς Ιερά; πόλεις απο
δημίαν, άν καί τά  οθωμανικά στρατεύματα ανέκτη
σαν τήν Μέκκαν καί Μεδίναν κατά τό  1218 τής 
Εγίρας έτος (1803  μ. Χρ.). Η πανώλες καί εύφλο- 
γία  άποδεκατίζουσαι τόν στρατόν τώ ν Ούαχαβιτών 
έπήλθον ώ ; πληγή κατά τών αιρετικών είς βοήθειαν 
τού ορθοδόξου πληρώματος τώ ν π ιστών Μωαμεθανών, 
καί έσωσαν τό  άπειλ.ύμενον οικοδόμημα τοΰ Ισλα 
μισμού. Τόν Αβδ οΰλ-Αζίζ δολοφονεθέντα διεδέχθε 
ό υιός του. Σαούδ, πολεμιστ ής διακεκριμένος είς τόν 
στρατόν τών δ.αμαρτυρομένων αιρετικών" ουτος έ- 
πόρθησεν έκ νέου τήν Μεδίναν καί έξεπλωσε τήν κυ
ριαρχίαν του μέχρι τοΰ περσικού κόλπου" κατά τό 
1220 έτος τής Εγίρας (1 8 0 3 ) έ  έκ Δαμασκού προερ- 
χομένη μεγάλε προςκυνητών συνοδία δέν ήδυνήθε άλ
λως νά λάβε άδειαν έλευθέρας διαβάσεις εί μ.ή διά 
σημαντική: χρηματικής θυσία; καί ύπό τόν όρον γενι
κού αφοπλισμού καί επιστροφής τή ; παρακολουθούσες 
στρατιωτικής φυλακής. Δύω έτη μετέπειτα, τά 12 2 2 
τής έγίρας (1807  μ. X .) είσήλθον οί Ούαχαβϊται είς 
τήν Μέκκαν, καί ή αρπαγή, λεηλασία καί σφαγή έ-
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γειναν τρομερώτεραι ¡tai αίματωδέστεραι παρ’ άλλο 
τε ' κατά τήν ήμέραν τής πρ-.ςκυνήσεω; έπί τού ιερού 
όρους Αραράτ, οί Ούαχαβίται έφάνησαν εις τήν κοί
λα ία  ένοπλοι περί τάς 45,000 έπί καμήλων δρο- 
μάδων, ι/.ετ άλλων 1,000  καμήλων φορτηγών' κύ
ριοι των έπί τής έρυθρας θαλάσσης οχυρών πόλεων, 
έςαιρουμένη; τής περιωνύμου διά τόν καφέν της Μό- 
χας, καί τινων άλλων μικροτέρων τής Τεμέν, οί Ούα- 
χαβϊται κατε'στησαν κραταιοί καί τρομεροί γείτονες 
καί πρό: αύτό έ τ ι τό  βασίλειον τής Αίγύπτου.

'Γελος ό σουλτάν Μαχμούτ ό Γ ', κατά τάς άρχάς 
τού 1 226 τής Εγίρας έτους (1 8 Μ ), προσέταξε τόν 
άντιβασ λ£α τής Αίγύπτου Μεχμετ-Αλήν νά κινή- 
ση κατά τών Ούαχαβιτών πρός άπελευθέρωσιν τών 
άγ'ων τόπων, τούς όποιους κατείχον έτι οί διαμαρ- 
τυρόμενοι ούτοΓ ό Μεχμετ-Λλής άπέστειλε κα α 
τό  1227 τής Εγίρας (1812  μ. X .) τόν υιόν του 
Τωσσοϋν μετά δυνάμεως πολλής Αιγυπτίων καί Αλ
βανών, έν <ϊ» ό ήγεμών τών Ούαχαβιτών εμίρης Σαοϋδ 
έτρεςεν εναντίον αύτών πρός βοήθειαν καί επικουρίαν 
τώ ν εις Μέκκαν καί Μεδίναν φρουρών, μετά στρα
τού άριθμουντος περί τάς 40,000 πολεμιστών. Ó 
πόλεμος ήρχισε καί έτελείωσε κατ’ αύτό τό  έτος 
υπέρ τώ ν Ούαχαβιτών' άλλά κατά τάς πρώτας ή- 
μέρας τού ακολούθου 1228 τής Ιίγίρας έτους (1813 
μ. X .) οί Αιγύπτιοι κατετρόπωσαν τούς αιρετικούς, 
καί έπανώρθωσαν τό  κράτος τού Σουλτάνου καί Χ α
λίφη Μαχμούτ τού Γ ’, έπί τώ ν πόλεων Μεδίνας,
1 εδδας καί Μέκκας' εις τήν τελευταίαν ταύτην πό 
λιν είσήλθον οί Αιγύπτιοι τόν Μάρτιον τού 1813 
μ. X . Περί τά  τε'λη τού ίδίου έτους έφθασεν εις 
Γέδδαν καί αύτός τής Αίγύπτου ό άντιβασιλεύς με
τά  τής άλβανικής φρουράς του, όπου τόν ϋπεδέχθη- 
σαν ό υιός του Τωσ -,ούν καί ό σερίφης τής Μέκκας 
1 'ιλίπ (1 ). Ούτος κατηγορηθείς ώς τά  τώ ν Ούαχα- 
β ιτών φρονών έν τώ  κρυπτώ, έρρίφθη κατά προςτα- 
γήν τού άντιβασιλέως εις τάς φυλακάς, καί μετέπει- 
τα  έζωρίσθη εις Θεσσαλονίκην μετά τώ ν τεσσάρων 
υιών του, οπου καί έμεινε μέχρι τού θανάτου του κα - 
τά  τό έτος τής Εγίρας 1 232 (1817 ), έν ώ ό ούα 
χαβίτης στρατηγός Εβν Χάσσαν έλ·Κάλαϋ,' σταλείς 
αιχμάλωτος εις Κωνσταντινούπολιν άπεκεφαλίσθη 
ώς αιρετικός.

Ίά  κατορθώματα τού αιγυπτιακού στρατού κα 
τεσίγασαν τό αρειμάνιου πνεύμα τών φανατικών 
Ούαχαβιτών μέχρις οτου μετά τέσσαρα μόλ-ς έτη 
ή πάντοτε ύπ.καίουσα θρησκευτική φλόξ άνέλαμφε 
καί ύψώθη έκ νέου τρομερωτέρα παρ’ άλλοτε. Κατά 
σάς άρχάς τού 1230 τής Εγίρας έτους (1 8 1 5 ) συν- 
ήλθεν 6 αιγυπτιακός στρατός κατά τήν έκ Μέκκας 
πρός τά  όρη τώ ν Ούαχαβιτών άγουσαν όίόν περί τήν 
πέραν τής Ταίφας πολίχνην Κουλάκ, όπου μετέβη 
καί ό ίδιος Μεχμετ-Αλής μετά πολλού ιππικού. Οι

(1 ) Γ ιρ  φαι ή το ι Ενγδνες καλούνται c ! πολυάριθμοι απόγο

νοι τού Μωάμεθ· Εερίφης τή ; Μέκ/.α;, ί  κατά καίρού; θρηοκεν- 

τ'.κός άργηγός τον ιερατείου τώ ν  άγιων πόλεων, ίκλεγόμενο; 
πάντοτε εκ τώ ν  έθη»*viö;ipo>< τεΰ  γένους τό ν  προφήτου.

Ούαχαβίται 25^000 πεζοί, καί 5,000 άναβάται 
κα μήλων δρομαίων, ϋπό τήν αρχηγίαν τού Φαϊσάλ 
δευτεροτόκου υιού τού Σαούί έπετέθησαν πρώτοι κα
τά  τού αιγυπτιακού στρατού, όςτις έφερε μεθ’ εαυ
τού καί δώδεκα τηλεβόλα' άλλά παραβάντες τάς 
οδηγίας τού άποθανόντος Σαούδ, όςτις πάντοτε τούς 
άπέτριπε τού νά άφήνωσι τάς όχυράς θέσεις των, 
καί τοϊς συνεβοΰλευε νά μή πολεμώσιν εις ομαλά 
χωρία, ώρμησαν είς καταδίωξιν τών έπικούρων τού 
αιγυπτιακού στρατού Αλβανών, καί ήκολούθησαν 
τούς δολίως φεύγοντας μέχρις έπ’ αύτής τής ασκε
πούς πεδιάδος. Τούτο περ έμενε καί ό Μεχμετ-Αλής, 
όςτις ευρών τήν άρμοδίαν ώραν, περιεκυκλωσε τό τε  
τούς αιρετικούς διά τού είς έφεδρείαν παραμένοντος 
ιππικού του, καί τούς άπέκοψεν άπό τής είς τά  όρη 
άγούσης όδού. Οί φεύγοντες Αλβανοί έστράφησαν 
κατά τό »  αύτόν καιρόν άπροιδοκήτω; καί ήνοιξαν 
τό στΟρ κατά τών δι-κόντων αιρετικών. Οί Ούαχα- 
βίται εύρεθέντες μεταξύ δύο πυρών έκάλυψαν τό  πε· 
δίον τή ; μάχης μέ τά  πτώματά  τω ν ' 15,000 δια- 
μαρτυρομένων έπεσαν κα τ έκείνην τήν άγρίαν καί 
φρικώδη ημέραν.

Ο υιός τού Σαούδ, έμίρη; Αβδ-Αλλαχ, ήναγκά- 
σθη νά σύμφωνη,ση μετά τού υιού τού Μεχμετ-Αλή, 
τού στρατηγούντο; 'Γωσσούν πασσα, έν τή  πρωτευού- 
ση τή ; ηγεμονία; του Δερρεΐα έπονείδιστον διά τούς 
Ούαχαβίτας ειρήνην' άλλά θέλοντο; τού άντιβασιλέως 
τής Αίγύπτου νά ύπο/ρ;ώση τόν Αβδ-Αλλαχ ϊνα 
πορευθή είς Κωνσταντινούπολιν, όπου νά άποκηρύξη 
δημοσία τήν αϊρεσιν, καί νά τύχη συγχωρήσεως καί 
άφέσεως παρά τού Σουλτάνου καί Χαλίφου Μαχμούτ 
τού Γ ', ό ήγεμών τών Ούαχαβιτών έκήρυξεν έκ νέου 
τόν πόλεμον, όςτις διάρκεσε περί τά  δύο έτη, μέχρις 
ού πολιορκηθείς 6 Λβδ Αλλάχ επτά όλικλήρους μή
να: έντός τής όχυράς καθέδρας του Δερρέΐας ύπό 
τού υιού τού Μεχμετ-Αλή, τού στρατηγού ίβραίμ 
πασσά, ήναγκάσθη νά παραδοθή είς τούτον, ός- 
τ ις  τόν καθήρεσε καί τόν άπέστειλεν είς τόν πα
τέρα του, τόν αντιβασιλέα. 0  δε Μεχμετ-Αλής τόν 
επεμψεν είς Κωνσταντινούπολιν, όπου τόν άπεκεφά- 
λισαν έμπροσθεν τού ναού τής άγία ; Σοφία; τό 1233 
έτος τή ; Εγίρας (1818 ). Μετά τήν έκπολιόρκησιν 
καί καταστροφήν τής Δερρείας κατεβλήθη ή αϊρεσι; 
καί διεσκορπισθησαν οί αιρετικοί, άλλά τά  δόγμα 
των εξακολουθεί έ τ ι μεταξύ τών Αράβων τής ορει
νής χώρας Νεγίδ καί διατηρείται είς μοναδικά; τ ι-  
νας φυλάς τής Τεμέν.

Παρά τώ  σερίφη τή ; Μέκκα; Γαλίπ, όςτις έπί ύ· 
πονοία ό'τι έφρόνει τά  τώ ν Ούαχαβιτών καθηρέθη 
καί έξωρίσθη, διετέλει άνθρωπός τις ονομαζόμενος 
Αβδ -έλ Γαύεζ' παρά τούτου ήγόρασεν είς τώ ν ακο
λούθων τού άντιβασιλέως τή ; Αίγύπτου, καλούμενος 
Αβδ-Λλλαχ Βέδρ έλ Μώγραπυ, χε ρόγραφόν τ .  έπί 
διφθέρας, έν εϊδει φυλακτηρίου δεδιπλωμένον, φέρον 
αυτήν τού προφήτου Μωάμεθ τήν σφραγίδα' πρός 
έπικύρωσιν τής νου.ιμότητος τής αγοράς καί τή ; 
γνησιότητος τού χειρογράφου συνετάχθη πρωτόκολ
λου έν τή  πόλει Ταΐφα, όπου καί έγένετο ή πράξις

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 501

φέρουσα ημερομηνίαν 23 τού μηνός 'Ραγίπ 1229 
τής Εγίρας (10 Ιουλίου 1814). Τό χειρόγραφον διε 
σώ ζετο μεταξύ τών Ούαχαβιτών τού Νεγίδ, καί έν 
τ ώ  μεταξύ τώ ν ταραχών καί ακαταστασιών τού ιε
ρού πολέμου, περιέπεσεν είς τά ; χείρας τού Αβδ- 
έ λ  Γαύεζ, οπαδού τού Σερίφου τής Μέκκας Γαλίπ, 
ό :τις τά έπώλησεν είς τόν Αβδ-Αλλαχ-Βεδρ’ οί κλη- 
covóttoi τούτου περιελθόντε; έπ ’ έσχάτων ημερών 
είς παντελή -πενίαν, παρέδωκαν εαυτού; καί τό  ιε
ρόν κειμήλιου μετ’  αδημονίας καί έξ ανάγκη; είς 
τώ ν απίστων Φράγκων τήν κερδοσκοπίαν . .  .

Τό χειρόγραφον έπί δέρματος γαζέλλης, κάλλιστα 
διατετηοημένον καί μόνον έν μέρει σκωληκόβρωτου 
φέρει κουφικούς χαρακτήρας, όμοίου; τή : προεκδο- 
θείσης παρ’ έμού επιστολή; τού Μωάμεθ πρός Αιγυ
πτίους (ίδέ I7ariUI>p. φυλλ. 237. σελ. 487 , άλλ 
εΤυαι μάλλον εκείνης κεκαλλιγραφημένον καί έπιμε- 
λεστέρας ώ ; πρός τήν τομήν τώ ν έν τέλει έκαστου 
στίχου λέξεων ορθογραφία;' κατά τά  άλλα φέρει τόν 
ίδιον τή : προειρημένης επιστολής τύπον, καί τήν ι 
δίαν τού Μωάμεθ σφραγίδα. Η παλαιότης τή ; 
γραφικής τού έγγράφου τούτου δλης καί τώ ν χαρα
κτήρων ή άρχαιότη; είναι πασιφανή καί άναμφισβή 
τη  τα ' τό  ιστορικόν τή ; διασώσεως τού χειρογράφου, 
καί αύ-ή ή έπ’ αύτού παρά τού μωαμεθανικού κό 
σμου άναγνωριζομένη τού προφήτου σφραγίς, έγγυών- 
τα ι ό τι δέν πρόκειται περί παραποιήσει·»;, ν) άπλού 
τίνος άντιγράφου, άλλ’ ό τι τό περί ού ό λόγος χει
ρόγραφον εΐναι αύτό τό πρωτότυπον τής επιστολή; 
■τού Μωάμεθ πρός Μωσειλαμα τόν ψευδοπροφήτην, 
καί περιέχει τά  έξης κατά λέξιν καί κατά στίχον, 
ώς δύναταί τις νά ϊδη έκ τού έπισυναπτομένου έν τή 
σελ. 503 όμοιο τύπου.

ι  Εν όνόματι τού θεού τού οίκτίρμονο; καί έ 
λεοΰντος, παρά Μωάμεθ αποστόλου 

β τού θεού Μωσείλαμα τώ  ψευδοπροφήτη. Ειρήνη τώ  
»  άκολουθούντι τήν ορθοδοξίαν. Αλλ έπί τούτοι; ή 

γή έστί τού θεού, 
β καί δώσει αύτήν είς κληρονομιάν έκείνω ώ  ηύδό- 

κησεν έκ τών δούλων αύτού, τό  γάρ τέλος 
αγαθόν (το ΐς φοβουμένοι; αύτόν). 

β Π δη κατέστρεψας τόν λαόν τόν ζώ ντα ' καταλύσει 
σε ό θεός 

β καί τούς τυγχάνοντας μετά σού.

Θεού 
απόστολος 
Μωάμεθ. 8

Οί κουφικόί λεγόμενοι χαρακτήρες τής αρχαίας 
άριβικής ήρχισαν νά γείνωνται γνωστοί μεταςύ τών 
Αράβων δλί- ον πρό τής έμφανίσεως τού Μωάμεθ. 
Μωρ^αμέρ Εβν Μώρρα λέγετα ι ό έφευρετή; αύτών 
έπί τών άραβοπερσικών μεθορίων, δθεν είσήχθησαν 
καί είς τήν Μέκκαν* δι* αύτών τών χαρακτήρων έ- 
γράφησαν αί πρώται εκδόσεις τού Κορανίου, καί ή 
αύτή γραφή έξηκολούθει τού; τρεις πρώτους τή ; Ε
γίρας αιώνας' έκτοτε έμεινεν έν χρήσει μόνον είς τά :

έπί διαφόρων μνημείων καί νομισμάτων έπιγραφάς 
μέχρι τού ογδόου τή ; Εγίρας αίώνος, έν ώ  είς κοινήν 
γραφήν είσήχθησαν οί νεοαραβαοί καί περσικοί χ α 
ρακτήρες.

Νύν άναφύεται τό  ζήτημα άν αί μέχρι τούδε σω - 
ζόμεναι τού Μωάμεθ έπιστολαί, έγράφησαν τή  ίδία 
τού προφήτου χειρί, ή καθ’ ύπαγόρευσιν αύτού διά 
χειρός άλλου. Οί Μωαμεθανοί γενικώς, ϊνα ύπε- 
ρυψώσωσι τήν θείαν τού Μωάμεθ άποστολήν καί τήν 
ούρανόθεν τού Κορανίου άποιάλυψιν, δογματίζουσιν 
ότι ό προφήτης ήτο ό'λως αγράμματος, ό τι διά θείας 
έμπνεύσεως έξεπλήρωσε τήν εντολήν του, καί ότι 
τό Κοράνιον έπέμφθη αύτώ διά τού άγγέλου Γαβριήλ 
ούρανόθεν κατά καιρούς είς περικοπις γεγραμμένας 
ιδία θ:οϋ χειρί. Ούχί μόνον α ί παραδόσεις άλλά 
καί αύτό τά κείμενον τού Κορανίου άντίκειται τή 
υποθέσει, ότι ό Μωάμεθ έγίνωσκε νά γράφη' τό 
ΚΘ ' κεφαλαίου, τό  πεοιέχον τήν παραβολήν τής Α 
ράχνης, δι’ 8 καί .-Ίράχ>·η έπιγραφόυ.ενον, αναφέρει 
τ ά  έξης ώ ; 7 εγόμενα παρά θεού τώ  Μωάμεθ' ι  Καί 
ούκ ήδύνασο πριν άναγινώτκειν βίβλους, ούδέ έγ ί
νωσκε γράφειν αύτάς ή δεξιά σου, ϊνα μή δικαιω- 
θώσιν οί έναντίοι έν τή  άπιστία αύτών' β ώστε ή 
αμάθεια τού Μωάμεθ επρεπε να τεθή ώ ; δόγμα πρός 
άπόδειξιν τής θεία; τού Κορανίου συγγραφής.

Év τούτοι; πολλά διδόμενα διαψεύδουσι τήν λε- 
γομέντν ταύτην τού Μωάμεθ άμάθειαν' διότι κατή- 
γετο  έξ εύγενών, έκ τή ; φυλή; τών Κορεϊσσίων καί 
έκ τής πάτριάς τών Χασσίμ, τών ήγεμόνων τής Μέκ
κα; καί κληρονομικών τής Καάβας αρχιερέων, οϊτι- 
νε; βέβαια ώς έκ τής τάξεως έν ή άνήκον δέν ή σαν 
οί αμαθέστεροι τού λαού τω ν ' έπειτα μένων ό Μω
άμεθ ορφανός έτέθη ύπό τήν κηδεμονίαν τού επιφα
νέστερου έκ τώ ν θείων του, τού λβού -  Τάλιβ, όστις 
δέν ήμέλησεν ίσως νά δώση αύτώ έλευθέραν όσον ή- 
δύνατο ανατροφήν' άλλά καί αί έμπορικαί τού Μωά
μεθ περιοδίαι είς τά ; αγοράς τής Δαμασκού καί 
Βόστρας, κατ’ επιταγήν τής πλούσιας καί εύγενοΰ; 
χήρας Χαδιγίας, ήτις πρώτον μέν άνέθεσεν α’ύτώ 
τά ; υποθέσεις της ειτα δέ εδωκε τήν χείρα καί τήν 
καρδίαν, προϋποθέτουσί τινα παιδείαν καί λο γ ισ τι
κήν ικανότητα. Πτο μόλι; δεκατεσσάρων έτών, ότε 
συνοδεύων τόν θειον του είς Συρίαν έτυχε φιλοξένου 
υποδοχής είς τήν πόλιν Βόστραν παρά τή  μονή τού 
Αβδ-έλ-Και; ύπό τού χριστιανού μοναχού Βοχάϊρα, 
τού παρ’ ίόλλησι καλουμένου Σιργίου" ούτος κατηχών 
τόν νέον Μωάμεθ είς τήν χριστιανικήν πίστιν, έδί- 
δαξεν αύτώ τήν παλαιάν καί νέαν διαθήκην, έλπίζων 
καρπούς αγαθούς' 6 νέος Μωάμεθ, ωφεληθείς άπό 
τών διδαχών τού χριστιανού μοναχού μετεμόρφωσεν 
αύτάς κατά τό  ίδιον πνεύμα καί μετέπλασεν είς νέαν 
ιδιαιτέρα; πίστεω: βίβ»ον' τό Κοράνιον γέμει ε
βραϊκών καί χριστιανικών παραδόσεων καί αποφθεγ
μάτων' ή γνώσις αύτών προϋποθέτει τήν άνάγνωσιν 
τώ ν συριακών γραμμάτων, διά τών όποιων έγένοντο 
αί διδασκαλίαι Σέργιου τού μοναχού, έν ώ τά πρό 
τίνος καιρού είς Αραβίαν είσαχθέντα κουφικά γράμ
ματα ήσαν άπλώ; μεταπεποιημένα συριακά. Εζ
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άλλου ¡/έρου; αί φιλικαί καί συγγενικαί σχέσεις τού 
έξαδέλφου τής συζύγου του Χαδιγίας, όνομαζομένου 
Ούάρακα ¿βν Νώφαλ, Αριβο; πεπαιδευμένου, καί 
τήν θρησκείαν τό  μέν πρώτον Ιουδαίου προσήλυτου, 
έπειτα δέ βαπτισθέντος Χριστιανού καί μεταφρα- 
στού τώ ν ευαγγελίων, δέν θά έλειψαν βέβαια νά 
διεγείρωσιν εις τήν καρδίαν τού Μωάμεθ οργασμόν 
τινα  πρός έκμάθτ,σιν τώ ν γραμμάτων επί τ/ι ϋποθεσει 
δ τι έως τό τε  δέν τά  έγνώριζε.

Πρό παντός ό'μως άλλου τό  έξης ύπό τώ ν Μωα
μεθανών γενικώς όμολογούμενον συμβάν άποδεικνύει 
ό τ ι  ό Μωάμεθ έγίνωσκε νά γράφτ.. Αβ' -ούλ  -  Φέ- 
δας ό άραψ συγγραφεύς έξιστορών τάς τελευταίας 
στιγμάς τής ζωής τού Μωάμεθ αναφέρει, ό τι κατά 
την άκμήν τής άσθενείας του ό προφήτης ανέκραξε' 
«  Δότε μοι μελάνην καί βιβλίον καί γράψω ύμίν, 
ϊνα άπέχητε τής πλάνης μετά τόν θάνατόν μου. s 
Oí περιεστώτες δέν ύπήκουσαν, οί μέν θεωρούντε; 
τ ά  λεχθέντα ώς πυρετού παραλήρημα, οι δέ φοβού
μενοι μή 6 προφήτης έπί τού τέρματος τής ζωής 
του άνατρέψτ, διά νέας γραφής, τά  ήδη παραδεδεγ
μένα. Ζητήσας βιβλίον ϊνα γράψη όλίγας πρό τού 
θανάτου του στιγμάς, έπροδόθη ό Μωάμεθ ότι έάν 
ήθελεν, ήδύνατο νά γράψη, αδιάφορου άν έρριψε τό 
προσωπείου σώας Ιχων τάς φρένας ή πυρέσσω .

Εν τ ώ  1<γ' κεφαλαίω τού Κορανίου τό  επιγραφό
μενου ai M iM oa cu , ό θεός αποτεινόμενος πρός τόν 
Μωάμεθ λέγεΓ α Κ α ι o ra r  άναγνώσι/ο τύ  Κομά- 
n o r  κατάφευγε εις τόν θεόν ϊνα σέ φυλάττη από 
τού καταβεβλημένου ϋατάν. ο —  Τό 96 τού Κο
ρανίου κεφάλαιον τό  έπιγραφόμενον Μ μ α  π ιπ ηγός , 
καί κατ’ άλλους, ώς έκ τής αρχικής αύτού λέξεως 
Ατάγνο>θι, τ ό  όποιον κατά τούς μωαμεθανού; έξη- 
γητάς άν καί συγκαταριθμούμενον μεταξύ τώ ν τε
λευταίων τού Κορανίου κεφαλαίων, είναι όμως τό 
πρώτον κατά τήν άποκάλυψιν, παριστα τόν άγ
γελον Γαβριήλ καταβαίνοντα ούρανόθεν, φέροντα είς 
χείρας αύτό τούτο τό  πρώτον τού Κορανίου τεμα
χίου καί προσκαλούντα τόν Μωάμεθ ε·.ς άνάγνωσιν. 
β Εν όνόματι τού θεού τού οίκτίρμονος καί έλεούι- 
τος ' άνάγνωΰι έν όνόμ.ατι τού Κυρίου σου τού ποιή- 
σαντος τά  σύμπαντα, καί τόν άνθρωπον πλάσαντος 
έ ζ  αϊματος πεπηγότος. ΑνάγνωΟι έν όνόματι τού 
Κυρίου σου τού δεδοξασμένου, τού διδάξαντος τήν 
χρήσιν τής γραφίδος, τού διδάξαντος τόν άνθρωπον 
τ ά  μή πρότερον εγνωσμένα. * όθεν κατά τούς αυ
τούς έζηγ·ητάς τής άνω περικοπής ό Μωάμεθ άγνοών 
πρότερον τό άναγινώακειν καί ε τ ι όλιγώτερον τό 
γ-ράφειν δι’ αύτού τού Θαύμ.ατ0ς τής άποκαλύψεως 
τού Κορανίου ήζιώθη τής χάριτος τού δύνασθαι αυ
τομάτως άναγινώσκειν. Αύτό έπιβεβαιοϊ καί τό  98 
κεφάλαιον τό έπιγ·ραφόμενον τον  Λόγον ή ΟήΛιοσις. 
ο Εν όνόματι τού θεού τού οίκτίρμονος καί ελεούν
τ ο ; ' · οί άπιστοι τώ ν Γραφών (ήτοι Χριστιανοί καί 
Ιουδαίοι) καί οί είδωλολάτραι τό τε  δή έκλονήθησαν 
έν τή  π ίστει αύτών ότε έλήλυθε τού λόγου ή δήλω- 
σις, ό άπόστοΛοο τον  ΰιον, ύ άναγινώσχων  α ι-  
το ϊς  τον  άγνισμον  τά ς  χαθιη-ιασμίνας βίβΛονς,

τάς περιεχούσας τής δικαιοσύνης καί τής εύσεβείαί 
τάς έντο/άς. »

Εκ τών τριών τούτων κεφαλαίων τού Κορανίου 
καί τής άνωτέρω μνημονευθείσης παραδόσεως τού 
Αβ’ -  ούλ -  Φέδα, εζάγ •εται ό τι καί έπί τή  υποθέσει 
ότι ό Μωάμεθ ήτο αγράμματος, τουλάχιστον άμα 
τή άποκαλύψει τού Κορανίου ήξιώθη τής άνωθεν χά- 
ριτος τού άναγινώσκειν καί γράφειν μέχρι τής τε
λευτής του. Αλλ’ ιδία χειρί κατά τά  φαινόμενα ού- 
δέν έγραψε' καί όμως τάς διαφόρου; κατά καιρούς 
άποκαλυπτομένας, του τέστι παρ αύτού συντασσο- 
μένας καί δημοσιευόμενα; τού Κορανίου περικοπάς 
έφρόντιζεν ό Μωάμεθ νά άντιγράφωσιν έπιμελώς 
διάφοροι ϋπό τάς όδηγίας καί υπαγορεύσεις αύτού 
γραφείς έπί διφθερών, φοινικίου παπύρου, όστεΐ'νων 
πλακών ή κεράμων' περί πολλού έπο είτο μάλιστα 
τήν εύκρινή καί εύανάγνωστον γραφήν' ύπάρχουσι 
παραδόσεις, κατά τάς όποιας έπέκρινε ποτέ ό Μ ω
άμεθ ένα τώ ν άντιγραφέων, όνόματι Μωαυίαν, τόν 
μετέπειτα διατελέσαντα καί ιδιαίτερον αύτού γραμ- 
ο,ατέα, ό τ ι δέν έγραφεν αρκετά εύθύ τό  β ή τα  ούτε 
κομψόν τό  σ ίγμα . Α ί παραδόσεις αύται δεικνύουσιν, 
ό τι 6 Μωάμεθ, κατά τούς τελευταίους τουλάχιστον 
χρόνου; τού-βίου του, ού μόνον καί γραφής καί άνα- 
γνώσεως ήτο έγκρατής, άλλά καί όπωσούν ακριβό
λογος περί τήν καλλιγραφίαν.

Εν τούτοι; εϊνε αληθές, ό τι τά  διάφορα κεφά 
λαια τού Κορανίου, καί αύταί αί ίδιαίτεραι τού Μω
άμεθ έπιστολαί δί> έγράψησαν ίύί<} αντον χ ι ιρ 'ι ,  
άλλά καθ’ ύπαγόρευσιν ύπό έπίτηδες γραμματέων' 
καί όμως αί σωζόμεναι μέχρι τού νύν έπιστολαί 
(Iν ν α ιτα ι να όνομασθώσιν αύτόγραιροι, δ ιότι είναι 
αύταί έκεΐναι αί γραφεΐσαι καθ’ ύπαγόρευσιν τού 
προφήτου, καί σφραγισθείσαι τ ή  ίύ ία  αντον σφ ρα - 

(* )·

Κ Ε ΡΟ Ι'ΤΣΟ Ϊ.

(1 ) Τό ϊ ν  τή  ίτομύνη ϊ ΐ λ ί ί ι  *ϊνβ;1 :ιίΐυΛόν t t v i l  ή lv  
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Ε ν  τω  γν.ΙΛαδ/ω τής  15 τοΰ παρεΛθόντος 
Ιανουάριον ήδημοσιεύσαμεν τον  Λόγον ¿ir άπήγ- 

γειΛ εν ό χαθιη-ητής Κ . Π . ΠάΛΛης άναΛαμβάνων 
τή ν  πρυτανείαν ' νυν δε χα τα χώ ρ ίζομ εν  ενταύθα 
χαί το ν  του πρό αύτού πρύτανεως, του Κ . Π . Ο ίχο- 
νομίδου, έχθέτοντος τη ν  χα τά οτα σ ιν  τον άνωτάιυυ  
τούτου έχπαιδβντηρίον. Τους Λόγους τω ν  πρύ τα 
νεων δημοσιεΰομεν χα τ ' έτος χ ά ρ ιν  πρύ πά ντω ν  
τω ν  ¿χτός τής έΛευθέρας '  ΕΛΛάδος όρογενών, εις 
τή ν  ¿ΛευΟεριύτητα τω ν  όποιων ό<ρείΛεται κατά μ έ 
ρα  μέρος ή ϊδρυσις τοΰ  καταστήματος τούτον, a Τό  
πα νεπ ισ τήμ ιον , ώς ορθότατα Λ έγει ό Κ . Ο ίχονομί- 
δης, δεν ε ίνα ι χτήμα μόνον τω ν  όι.ίίγων ήμών, 
ά.ΙΛά χεψ ή.Ιιον  ν.αΐ άγα.ίμα π α ντός  ομογενούς 
χα ι πάσης τής Έ Λ Λάδος τής μ εγ ίσ τη ς  χαί εύ- 
ρυνώτον. d

Εάν έν τα ϊς άλλαις του δημοσίου βίου λειτουρ- 
γίαις δυσχερές καί σπουδαϊον λογίζω ντα ι χρήμα 
αί λογοδοσίαι, ώς ύποβάλλουσαι είς έλεγχον καί 
έςέτασιν όλόκληρον του υπολόγου την περί τό  α 
ξίωμα ενέργειαν καί διαγωγήν καί οίονεί αυτόν είς 
θέσιν κρινομένου καταβιβάζουσαΓ οστις διά τούτο 
όκνών τά  πολλά καί περιδεής προσέρχεται ϊνα δώ- 
CY] λόγον τών αΰτώ πεπραγμένων. Αλλ ’ ή λογοδο
σία τής πρυτανικής διοικήοεως, καίτοι πολύ τών 
άλλων ύπερτέρα καί βαρεία τυγχάνουσα,, τόν έ. 
λεγχον δμως έν αυτή τή  ένεργεία διά τής ακαδη
μαϊκής συγκλήτου γινόμενον έχουσα, ουδόλως πά 
σχει τό  ταπεινωτικόν έκεϊνο καί αλγεινόν πάθημα. 
Ευπρόσωπος δε παρίσταται εύΟύνας τώ ν  πράξεων 
αυτής διδούσα οΰ μόνον τή  άλομελεία τώ ν καθηγη
τώ ν τού πανεπιστημίου καί τή  λοιπή έντίμω όμη- 
γύρει, άλλά διά τής τυπώσεω; τού πρυτανικού λό
γου καθίστησιν έαυτήν υπόλογον άπάση ώς εϊπείν 
τή  έλληνική φυλή. Καλώς δε καί ποεπόντως είάή- 
γαγον οϊ είσαγαγόντες τό  έθος τής δημοτελούς ταύ. 
της τελετής ' επειδή τό  πανεπιστήμιον τούτο δέν 
είναι κτήμα μόνον τώ ν ολίγων ήμών, άλλά κει
μήλιο·/ καί άγαλμα παντός όμογενούς καί πάσης 
τής Ελλάδος, τής μεγάλης καί εύρυνώτου. Διά τού
το  καί πάντες, κατά τό  ένόν αύτώ έκαστος συμ
βάλλονται είς τήν έδραιοτέραν κατάρτυσιν καί τε~ 
λειοτεραν περικοσμησίν τού σεμνού τούτου τών 
μουσών ενδιαιτήματος, δικαιωματικώς μεριμνών- 
τες περί τώ ν  πραγμάτων αύτού όπου γής ευρι
σκόμενοι. Ασμενος λοιπόν, καθήκον ακαδημαϊκόν 
έκπληρών, αρχομαι τής έκθέσεως τών κυριωτέρω» 
επί τή ; έμής πρυτανείας συμβάντων. Κ α ί πρώτον

Α ' . )  π ε ρ ί τώ ν  διδασχομένων.

Ó αριθμό; τώ ν έγγραφέντων φοιτητών κατά τό

έτος τής έμής πρυτανείας άνέβη είς 602, ών 366 
είσί τής έλευθερας καί 236 τής δούλης Ελλάδος. 
Επερίσσευσαν λοιπόν κατά 73 τώ ν φοιτητών τού 
παρελθόντος έτους' άλλά δέν έναβρύνουαι έπί τή  
τύχ-ρ μου ταύτη, ού γάρ τώ  πυΛ.ίω  άεί τύ  εί'. Εκ 
τώ  έςακοσίων καί δύο τούτων φοιτητών παλαιοί 
άνανεώσαντες τά  είσητήριά τω ν είσέ 40 6, νέοι δέ 
2 0 1 , φέροντες άπολυτήρια

23 τού Α ' γυμνασίου Αθηνών,
19 τού Β' γυμνασίου Αθηνών,
3 1 τού γυμνασίου Ναυπλίου,
4 3 τών Πατρών, 1 4 τού Λαμίας,
4 7 τού Τριπόλεως, 4 4 τού Σύρου,

3 τής 'Ριζαρείου Σχολής,
4 0 τών Εκπαιδευτηρίων Επτανήσου καί άλλων 

μερών.

60 δε ένεγράφησαν λαβόντες τήν έγκρισή, οί 
μέν 58 τής εξεταστικής τώ ν αλλοδαπών Επιτροπή*, 
οι δέ 2  τών τού φαρμακευτικού σχολ.είου καθηγη
τών. Κατενεμήθησαν δέ πάντες ουτοι, 20 μέν έν 
τή Θεολογική σχολή, 319 δέ έν τή  Νομική, 4 54 
έν τή  Ιατρική, 4 04 έν τή  Φιλοσοφική καί 5 έν τώ  
φαρμακευτικώ σχολείω. Εξ αύτών

άπεφοίτησαν τριάκοντα δύο (8 ημεδαποί καί 
24 αλλοδαποί), 2 τής Θεολογικής σχολής, 4 4 τής 
Νομικής, 4 5 τής Ιατρικής καί 4 τής Φιλοσοφικής.

Ανηγορεύθησαν διδάκτορες 23 τής Νομικής (4 8 
ημεδαποί, 5 άλλοδαποί) καί 32 τής ’ Ιατρική; (2 4 
ήμεδ. , 4 4 άλλοδ.), έλαβον τό πτυχίον τού τελειο- 
διδάκτου τής Νομικής 2 , τού διδασκάλου τής φι
λολογίας καί τού φαρμακοποιού 4 4 (4 0 ημεδαποί 
καί 4 άλλοδαπός). Ω στε ό τού ήδη λήξαντος α
καδημαϊκού έτους επιστημονικός τρυγητός μ-έτρίος 
μέν πολύ έγένεφο πρός τόν τού παρελθόντος έτους 
παραβαλλόμενος, άλλά ουδόλως άποδεικνύει 6τι 
καί τό  έτος ήτο άγονον.

Ελαβον τέλος υποτροφίαν έκ τού δημοσίου Τα 
μείου δέ/.α, 5 τής Νομικής, 3 τής ’ Ιατρικής καί 
δύο τής Φιλοσοφικής, εκ διαφόρων δε ύπό τής Κο- 
βερνήσεως διοικουμένων κληροδοτημάτων τριάκον
τα  καί τρεις, ήγουν 4 8 τής Νομικής, 7 τής Ία -  
τρικήί, 6 τής Φιλοσοφικής καί 2 τής Θεολογικής, 
έκ κληροδοτημάτων δέ εις τό  πανεπιστήμιον ά- 
φ ε ίυ έ ν ω ν  οκτώ , δηλ. 2 τής ’ Ιατρικής έκ τού κλη
ροδοτήματος Δ. Μαυροκορδάτου, 4 τής Θεαλογι- 
κής έκ τού Γ. Μαυροκορδάτου, 2 τής αυτής έκ τού 
Θ. Ράκου καί 3 τής Φιλοσοφικής έκ τού Βελλείου 
κληροδοτήματος.

Πριν ή μεταβώ είς τόν περί διδασκαλίας λόγον 
αναγκαΐον κρίνω νά παρασυνάψω ενταύθα τάς 3 
ταύτας παρατηρήσεις, ά) Δυσχέρειαί τινες καί 
ατοπήματα συμβαίνουσι περί τήν εγγραφήν τών 
εκ, τής έξω Ελλάδος έρχομένων νέων, καθό ακα
νόνιστου έ τι μενούσης τής έκτάσεως τής έν ^ ύ- 
πουάλλονται δοκιμασίας καί είς άπλούν ένεκα 
τούτου καί άσπρύδαστον ,ένίοτβ μεταπιπτούσης τό 
πον, δστις ένέβαλεν εσχάτως πειρασμόν καί είς 
τινας τών ήδη έν σοΐς γυμνασίοις κατατεταγμένων,

άποπειοαθεντας νά έγκαταλείψωσι τό  γυμνάσιον 
καί άναβώσιν εύθύς τάς τού πανεπιστημίου βαθ
μίδας. Τό κακόν δέ τό  έντεύθεν, δπερ ήρςατο ά- 
πό τίνος ένσκήπτον καί είς τινας τώ ν  έντοπίων 
νέων, άναγκαίον νά Βεραπευθή συντόμως' επειδή 
χρέος επίσης ιερόν έχομεν νά μερίμνώμεν περί 
τής ασφαλούς καί προσηκαύση; έκπαιδεύσεως καί 
τώ ν  εις τούς έξω όμογενεϊς εκπεμπομένων εύττό- 
λων τού πανεπιστημίου, ϊσω ; δέ ή έκ καθηγητών 
τώ ν  ενταύθα γυμνασίων καί τής φιλοσοφικής τού 
πανεπιστηυ.ίοου σχολή; σύστασις εξεταστικής Επι
τροπής, παρά τώ ν έξεταζομένων άνταμειβομένης, 
καί ό ακριβής προσδιορισμό; τώ ν εξετασ τέω ν μαθη
μάτων, δύνανται νά θεραπεύσωσιν αρκούντως τήν 
έλλειψιν' άλλά τό τής χρηματικής αμοιβής τώ ν εξε
τα σ τώ ν  νομίζω άναγκαιότατον" δ ιότι δχι πάντοτε 
ούδέ πάντες οί άνθρωποι κοπιάζουσι προθύμως έπί 
ψυχική άπλώ; σωτηρία.

β ') Τών πλείστων φοιτητών αύθορμήτως είς τήν 
νομικήν καί ιατρικήν σχολήν έγγραφομένων, δέν 
είναι άρά γ ε  άσκοπον δλως νά δίδωντα ι ύποτροφίαι 
είς φοιτητάς τών σχολών τούτων; Σπανιώτατα καί 
είς προφανώς άποδεδειγμένην ευφυΐαν διδόμεναι 
ήδυναντο μόνον νά δικαιολογν.θώσι, καί ιδίως πρός 
πληρεστέραν έν Ευρώπη σπουδήν. Δ ι’ υποτροφιών 
συμφέρει κα τ’ εμέ νά βον.θώνται κυρίως φοιτηταί 
τής φιλολογίας καί θεολογίχς, καί ούτοι έάν φέρω- 
σιν αριστεία γυμνασιακών σπουδών καί Οπό τής 
συγκλήτου τού πανεπιστημίου προτείνωνται. Τοιου
τοτρόπως δέ πιθανώτερον ήτο νά τυγχάνωσι τού 
ευεργετήματος τούτου οί άξιώτεροι,καί ή Κυβέρνησις 
άπηλλάσσετο τώ ν συχνών ένοχλήσεων καί περισπα
σμών άδιακρίτων συστάσεων, πρός άς άδύνατον ν’ 
ά ντιπαλαίση νικητικώς δσον άκαμπτος καί αμερό
ληπτος Αν ύποτεθή' άλλά καί τό  άτοπον τής συ
χνούς αλλαγής τώ ν  υποτρόφων έξέλειπε τό τε .

γ ' )  Είς τάς διδακτορικός έξετάσεις ούδείς καί 
εφέτος προσήλθεν έκ τώ ν φοιτητών τής φιλοσοφι
κής σχολής" άλλ αιτίαν τούτου μόνην δέν νομίζω 
εγώ  τό  πολύμοχθον, ώς άλλοι είπον, καί ή ττον έ- 
πικερδές τού διδασκαλικού έπαγγέλματος, διότι 
διδάσκαλοι έν Αθήναις, θέλοντες νά κοπιάσωσι. 
δύνανται 600 καί 800 δραχμ,άς νά έχωοι πρόσο
δον ρ.ηνιαίχν, ένώ όλιγιστοι τώ ν άσκληπιαδών καί 
θεμιστοπόλων τοιούτου εϋμοιρούσιν αγαθού' μάλ
λον δέ αλλαχού πρέπει νά ζηττ,θή ή αιτία . 11 κτή- 
ί ι ς  τού διδακτορικού διπλώματος πρέπει νά κα· 
τασταθή  αναγκαιότερα, καί τό  διδασκαλικόν επάγ
γελμα νά λάβη τήν άνήκουσαν αύτφ πολιτικήν περι
ποίησήν καί τιμήν, ού μόνον διά τής τού μισθού αύ- 
ξήσεως άλλά καί άλλως. Μεταβαίνων δέ νύν είς τόν

Β ')  περ ί τής διδασχα.1ίας

λόγον άρχομαί άτυχώς από λυπηρας άγγιλ ίας, τού 
θανάτου τού άειμνήστου Θεοκλήτου Φαρμακίδου, 
συμβάντα τόν Απρίλιον τού έτους τούτου. Επί τώ  
θανάτίρ αύτού έπένθησεν ού μόνον τό  πανεπιστή- 
μιον, άπολέσαν ισχυρόν στήριγμα, άλλά καί ή πα-
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τρίς καί ή Εκκλησία, στερηθεΐσαι τέκνου δραστή
ριου καί ακαμάτου. Είς τήν θέσιν αύτού διώρισεν 
ή Κυβέρνησις τόν κύριον Αλέξανδρον Λυκούργον, 
νέον έπί πενταετίαν τά  Οεολογικά έν τώ  πανεπι
στήμιο) τούτιρ διδαχθεντα καί ακολούθως έν τοίς 
έγκριτωτέροις τής Γερμανίας πανεπιστημίοις τάς 
σπουδάς αύτού συμπληρώσχντχ. Αλλά καί ούτως 
ατελής έ τ ι  μένει ή θεολογική σχολή' έκαστος δέ 
όμολογεΐ βεβαίως δ τ ι διά τής σχολής ταύτης καί 
τής ελληνικής φιλολογίας μόνων δύναται νά κατα- 
σταθή, ποτε τό έλλην. πανεπιστήμιον καί πέραν 
τώ ν  όρίων τής μικράς ήμών πατρίδος έξά ιουστον. 
00εν έκ τώ ν σπουδαιότερων φρον τίδων τού Υπουρ
γείου τής παιδείας έσ τίν  ή σύντομος κατάρτυσις 
τώ ν δυο τούτων σχολών' δ ιότι άφότου έπαυσε δ ι
δάσκων ό γεραρός Ασοιπιος καί πάσχει ό Καθη
γητής Παπασλιώτης, εί; μόνος καθηγητής φέρει τής 
έλλ. φιλολογίας τό  βαρύ φορτίον' καί έαπευσε μ.έν 
ή σύγκλητος κατά τό  έτος τούτο νά θεραπεύση, έκ 
τώ ν ένόντων τήν έλλειψιν, παρακαλέσασα τούς κα- 
θηγητάς Κουμανούδην καί Καστόρχην νά έρμη- 
νεύσωσι καί συγγραφέα χι\α Ελληνα, άλλά δέν ή- 
δυνήθησαν φαίνεται ν ' άρχίσωσι τό  έτος τούτο καί 
το ι προθύμως τήν παράκλησιν άσπασάμενοι.

Αλλαι μεταβολαί δέν έγένοντο είμή μόνον ή 
κατά 50 δραχ. σύμφωνα πρός τόν νόμον, αΰξησις 
τού μισθού τώ ν καθηγητών Σ τ. Κουμανούδη, 0 . 
όρφανίδου, Αλ. Ραγκαβή καί I. Παπαδάκη, καί 
ή εναλλαγή τού καθηγητικού βαθμού τώ ν κυρίων 
Γ. 'Ράλλη καί Ί .  Σούτσου, τού μέν γ.ννμένου τα 
κτικού έξ επιτίμου, τού δέ τάνάπαλιν. Τά  δέ μ α 
θήματα γενικώς εϊπείν έδιδάχθησαν ανελλιπώς καί 
πλήρη κατά τό  πρόγραμμα. Α λλ επειδή πρέπει, 
όπως οί έπαινοι, καί τά  μή καλώς έχοντα νά λέ- 
γω ντα ι, χρείαν έχομεν, νομίζω, έντάσεώς τίνος 
τής περί τάς συνεδριάσεις προθυμίας, τάς τ ε  τών 
σχολών καί τής συγκλήτου ώς καί τάς γενικάς.

Οί ύφηγηταί της ιατρικής καί φιλοσοφικής σχο
λής έδίδαξαν έπιμελώς καί μ ετά  ζήλου τό  μάθη
μά του έκαστος. Ιίλήν ό απηνής θάνατος άφήρπα- 
σε πρό τινων ημερών άώρως τόν υφηγητήν Γ. Γεν- 
νάδην, έπί πενταετίαν εύδοκίμως χειρουργικά μα
θήματα διδάξαντα. Προσετέθη είς τούς ύφηγητάς 
τής Νομικής 6 διδάκτωρ Κωνσταντίνος Ν. Κ ω · 
στής, παίδευμα καί ο&τος ών τού τε  ήμετέρου πα
νεπιστημίου καί τών επισημότερων τής Γερμ.ανίας. 
Αλλά περί τήν έναρξιν τής διδασκαλίας τού ύφη- 
γητοϋ τούτου συνέβησαν, ώς γνωστόν, ά τα ξία ι τ ι-  
νές άπό μέρους ικανών φοιτητών, ών ενεκεν διε* 
κόπησαν έπί τινα χρόνον αί παραδόσεις αύτού. Βα- 
θείαν αισθάνομαι τήν λύπην άναλογιζόμενος τάς 
α ιτίας, άφ’ ών άπό τίνος χρόνου φερόμενοι τού πα
νεπιστημίου οι φοιτηταί παρεκκλίνουσι τής γεγραμ- 
μένης αύτοίς τροχιάς' δπερ καί αυτούς τούς ίδίους 
καιρίως βλάπτει καί τού διδακτηρίου τούτου τήν 
στερέωσιν καί πρόοδον δια ταράττει. Η άκαιρος έ- 
πίδειξις φιλοπατρίας ουδέποτε ώφελησε, μάλιστα 
δέ ή τών διά τήν ήλικίζν άπείρως περί τα  κοινά
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πράγματα έχόντων, οδς ευκόλως δύναται νά με- 
ταχειρισθή έρμαιου πολιτική δ-^ίχοχόττος καί πονη
ρά. 01 φοιτηταί τού πανεπιστημίου, ώς ακαδημαϊ
κοί πολϊται, καθήκον Ιχουσι πρώτιστον νά δαπα- 
νώσι τδν πανεπιστημιακόν βίον εις τήν επιστημο
νικήν καί ηθικήν αυτών τελείωσιν, ήτις μόνη δύνα- 
τα ι άναδεϊξαι αυτούς, δταν εις τδν κοινωνικήν β/ον 
έξέλθωσι, χρήσιμα καί καλά τής πολιτείας μέλη.

Εις τήν διδασκαλίαν άνήκουσι φυσικώ τώ  λό
γω  και τά  βοηθητικά αυτής, τδ  φυσιογραφικδν λέ
γω  μουσείου καί τά  προσηρτημένα τώ  πανεπιστή
μ ιο  καθιδρύματα, τδ Αστεροσκοπείου, τδ  Μαιευ- 
τήριον καί ή Αστυκλινική. Πάντα ταύτα , ύπ’ άν- 
δρών επιστημόνων καί ιριλοπατρίδων διευθυνόμενα, 
είργάσθησαν ώς εΐκό; καί κατά τδ  έτος τής έμής 
πρυτανείας έπ’ ώφελεία τής έπιστήμης καί τής 
πασχούσης άνθρωπότητος. Καί τδ  μέν φυσιογρα- 
Φΐκδν μουσείου έοελτιώθη όπωσοΰν, αύξηθεισών των 
διαφόρων αύτού συλλογών διά προσφορών προπάν
τω ν  άνδρών γενναίων καί φιλομούσων, ών τά  ονό
ματα  καί ή προσφορά έν τώ  οίκείω φαίνονται πίνχ- 
κι (πιν. ά.). Αλλά τάς πολλάς του μουσείου τούτου 
χρείας οΰτε τω ν δωρητών ή φιλογένεια οΰτε τά 
ύπδ τού πανεπιστημίου χορηγούμενα μικρά βοηθή
ματα  θεραπεύουσιν άξίως τώ ν  απαιτήσεων τής έ- 
πιστήμης' ώ σ τε  άναγκαϊον απολύτως καθίσταται 
νά προσέλθ·/) άρωγδν καί τδ  δημόσιον Ταμείου. Δί- 
καιον δε προσέτι φαίνεταί μοι καί τδ  νά όριοθή, 
έπιμίσθιόν τ ι  τών ύπέρ αύτού πολλούς καί μεγά
λους κόπους διαρκώς καταβαλλόντων εφόρων. Εν 
δέ τή  αστυκλινική ήσκήθησαν τήν ίεράν τού Λ- , 
σκληπιού τέχνην 18 διδάκτορες τού ήμετέρου πρδ 
πάντων πανεπιστημίου, έτυχον δέ βοήθειας ίατρι- ! 
κής κατ οίκον και έν τώ  καταστήματι 2400 α 
σθενείς, ών 1788 ϊάθησαν, 107 δέ άπέθανον. Τδ 
χρησιμώτατον τούτο τή  τ ε  σπουδαζούση νεότητι 
καί τ?, άπορωτέοα τά ξε ι τώ ν ανθρώπων καθιδρυμα 
διατελεΐ έ τ ι έν άρχή καί κατά πολλών παλαίει ά- 
τελειών καί έλλείψεων- ώστε πλείστην όσην έχει 
τήν χρείαν τής προστασίας καί συντόνου περιθάλ- 
ψεως τής Κυβερνήσεως. Τδ δέ άστεροσκοπεϊον, ά- 
πορατωθείσης κατά τδν παρελθόντα Οκτόβριον τής 
επισκευής τού καταστήματος δαπάναις τού φίλο- 
γενεστάτου 2. Σίνα, ίκανάς έξετέλεσεν εργασίας 
διά τού άόκνου διευθυντοΰ αυτού δ Φ. 'ίουλ. Σμι- 
τίου, τινάς δέ τούτων ένήργησεν έπί τής απου
σίας τού διευθυντού ό φοιτητής Μιστριώτης, ώς έν 
τώ  β ' πίνακι φαίνεται. Καί ταύτα  μέ τά  περί 
τής διδασκαλίας, $ παρασυναπτέον έν τέλει καί 
τινα

Γ . )  .τερί τώ ν  άγωνοθεαιών.

Τπάρχουσιν, ώς γνωρίζομε» έκ προηγουμένων 
πρυτανικών λόγων, τρ ία  αγωνίσματα, ά) τδ  ποιη- 
τικδν τού Αμβροσίου Στεφ. 'Ράλλη, τδ  καί πρώ
τον, β ') τδ  φιλολογικόν τού Κωνσταντ. Τσοκάνου 
καί γ .) τδ  θρησκευτικόν ούτως είπεΐν τού μακαρί

του Γεωργίου Μελά. Τούτοις δέ προσετέθη έπί τής 
έμής πρυτανείας καί τέταρτον, δ ') τδ  τού φιλομού- 
σου θεοδώρου Π. Ροδοκανάκη, φ θέμα έταξαν οί 
όνομασθέντες υπό τού αγωνοθέτου κριταί «  Τόν 
προσδιορισμόν τής φύσεως τής τώ ν  ήρωϊκών χρό
νων έλλ. Βασιλείας κατά τάς μαρτυρίας τώ ν αρ
χαίων ποιητών, ρητόρων καί λογογράφων » ·  ημέ
ρα δέ τής κρίσεως ώρίσθη ή 20  Μαίου 1861.

Καλαί καί άγιαι αΐ άγωνοθεσίαι οΛται καί τόν 
υπέρ τής προόδου τού έθνους διακαή πόθον τώ ν  τι-ΐ 
θέντων αύτάς άποδεικνύουσιν* άλλ ’ ήσαν κα τ’ έμήν 
κρίσιν π Γεπωδέστεραι καί τού σκοπού, δ ι’ ον ώ- 
ρισμέναι είσί, στοχαστικώτεραι, δν έγίνοντο κ τή 
μα τού πανεπιστημίου καί καθίσταντο οΰτω μόνι
μοι καί διαρκείς" απηλλάσσοντο δέ τό τε  οί άγωνο- 
θέται καί τίνος δυναμένου ίσως άποδοθήναι αύτοϊς 
μώμου κενοδοξίας. Αλλά καί έργωδεστέρα όσημέ- 
ραι αποβαίνει ή διεξαγωγή αυτών, ώς έπιβαρύνου- 
σα τδ  πλεϊστον τδ φιλολογικόν τμήμα τής φιλο
λογικής σχοχής. Αριστα λοιπόν καί πρακτικώτερα 
έσκέφθη δ τελευταίος αγωνοθέτης, δρίσας τού α γω 
νίσματος μέν αθλον δραχμάς χιλίας, έκάστω δέ 
τώ ν κριτών αντιμισθίαν δραχμάς διακοσίας. — Ε- 
βραβεύθη δέ έν μέν τ ώ  ποιητικώ άγώνι τδ τού Γ. 
Σταυρίδου ποίημα '  Λ ρματω .Ιός, έν δέ τ ώ  φιλο- 
λογικώ τού Κ. Τσοκάνου, ή μόνη ΰποβληθεϊσα τοϊς 
κριταϊς πραγματεία τού κυρίου Μαυροφρύδου. 
Αλλ’ οϊ κριταί τού ποιητικού άγώνος ουδέ τδ  έτος 
τούτο έμειναν ανέγκλητοι. Κ α ί είναι μέν ορθόν καί 
δίκαιον νά ύποβάλληται ή κρίσις αύτών, ώς έπί 
αιτιολογιών έστηριγμένη, εις έπίκρισιν εδσχημον 
καί έλλογον, άλλ’ άτοπον νομίζω νά κατηγορήται 
ώς κακής ποοθέσεως καί μή έξ άγαθοδικίας πηγά- 
σασα. Ας στέργωμεν τάς κρίσεις τώ ν άομοδίως 
καθημένων δικαστών καί άδικοι έάν ώσι" δ ιότι οδ
τω  κραταιούνται τ ά  καλά καί προάγονται. Μέτει- 
μι δέ νύν εις τδν

4 ')  π ερ ί τής περιουσίας  του πανε

π ισ τημ ίου  χαϊ τής ύ ιαχειρήσεως αυτής.

Η περιουσία τού πανεπιστημίου σύγκειται

Α ')  έξ ακινήτων, τώ ν έξής. Ακίνητον περιουσίαν 
κέκτηται τδ  πανεπιστήμιον, εκτός τώ ν κατά την 
κωλιάδα άγρών τού μακαρίτου Λευκίου, ά ) δύο 
έν Αθήναις οικίας, κληροδοτηθείσας ώς γνωστόν 
παρά τών μακαριτών Χριστοδ. Ευθυμίου καί ίωάν- 
νου Κατριμάτσου, ών ή μέν φέρει μηνιαίαν πρό
σοδον δραχμών 130, ή δέ δραχμών 126 περίπου" 
έδαπανήθησαν δέ κα τ’ άπόφασιν τής ακαδημαϊκής 
συγκλήτου εις έπισκευήν αυτών δραχμαί 1040 καί 
λ. 87. Σημειωτέον, ό τ ι τά  ενοίκια τής πρώτης 
οΐλίας οφείλονται παρά τού Δημοσίου καί μένουσιν 
εισπρακτέα παρά τ ο »  διαδόχου μου.

β ') έν οίκόπεδον έν Πάτραις έκ πηχ. 800 , δ- 
περ τήν άρχήν αύτού έλκει έκ τής περιουσίας τού 
μακαρίτου ϊω. Σούτσου. Λς έζέθηκε πέρυσιν δ προ-
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¡ιάίοχός μου, τά  παραχωρητήρια τού οικοδεσπό
του τούτου, έκ δύο τεμαχίων συγκειμένου, πάρε- 
λάβομε·; διά τώ ν πολλών καί άτρύτων πόνων τού 
άξιοτίμου πληρεξουσίου ήμών Παυσανίου Χοϊδά. 
Αλλά κατα τά  παραχωρητήρια οφείλει τδ  πανε
πιστήμιου ν’ αποζημιώσει τδ  Αημόσιον διά πηχ.
4 3 4, ο ύ ένεκα παρεκάλεσεν ή πρυτανεία τδ Υπουρ
γείου τώ ν Οικονομικών, ΐνα δωρηθώσι τ ώ  πανε- 
π ιστημ ίω  οί 134 πηχ. παρά τού Αημοσίου- ό υ 
πουργός άπήντησε λακωνικώτατα ό τ ι δεν δύναται 
κατά  τδν νόμον νά δωρήση, ώς έάν ητει τδ  πανε
πιστήμιου διά τής αναφοράς τού πρύτανεως, δω
ρεάν υπουργικήν.

γ ' )  οκτώ  άποθήκας έν ϊβραίλα,κληροδότημα τού 
αειμνήστου Βασιλείου Μακρή, ών τδ  ένοίκιον οφεί
λετα ι άπδ ά Σεπτεμβρίου 1839 καί μένει είσ 
πρακτέον παρά τού διαδόχου μου.

δ  ) τδ  πέμπτου τού έν Βλαχία κτήματος Σιγα- 
νεπίου, έκ κληροδοτήματος τού Αγίου ϊεραπόλεως 
Νεοφύτου περιελθδν εις τδ  πανεπιστήμιου., Ιίφεί- 
λ ε το  δέ ήμΐν τδ  εισόδημα τού κτήματος τούτου, 
κα τά  τήν έκθεσιν τού προκατάχου μου, άπδ τής 
πρώτης Απριλίου 1858 , όπερ καί εΐσεπράχθη μέ
χρι ά Απριλίου 1860, δραχμαί 3164. 65.

έ) Τδ έν Βουκουρεστίω οίκόπεδον Παπαζόγλου. 
ή  ιστορία τού οικοπέδου τούτου γνωστή  έστίν ύ- 
μΐν έκ τώ ν  πολλών πρυτανικών έκθέσεων. Ειχεν 
άποφασισθή δηδαδή άλλοτε ν’ άνεγερθή οικοδομή 
έπ’  αύτού έκ συνδρομής τώ ν εν Βλαχία ομογενών, 
αλλά φαίνεται, κατά τά  τελευταία γράμματα τού 
προξένου, αί συλλεγεϊσαι σύνδρομα! δέν έπαρκούσι, 
διά τούτο άπεφάσισε τελευταίου ή σύγκλητος ΐνα 
ζητηθώσι πληροφορίαι παρά τού κ. προξένου περί 
τώ ν άπαιτουμένων δαπανών πρδς ά;έγερσιν έπί 
τού παρόντος αποθηκών μόνον, καί μετά ταύτα  νά 
σκεφθή άν συμφέρη νά δαπανηθώσι πρδς αυτήν 
καί κεφάλαια τού πανεπιστημίου.

Β'. έκ κινητών. Εκτός τής βιβλιοθήκης καί τής 
νομισματικής συλλογής, ή σπουδαιοτέρα κινητή 
τού  πανεπιστημίου περιουσία είναι τ) χρ ιψ α τιχή . 
Συνίσταται δέ αύτη.

ά) έκ δραχμών 385 ,000 , έκδανεισθεισών εις τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν έπί τόκω 5 τής 100 άπδ τής 
21 Αύγούστου 1859.

β ') έκ 49 μετοχών τής αυτής Τραπέζης, ών αί 15 
είσί τού Χρισ. Ευθυμίου, αί 16 Αημ. Μαυοοκορδά- 
του, αί I 0 βιβλιοθήκης ίωανιδών καί αί 8 Μετάξα.

γ ’ ) έκ δραχμών 29,1 4 4, ών αί μέν 10,431 
κεΐντα ι παρά τή έθνική Τραπέζη εις ανοικτόν λο
γαριασμόν, αί δέ λοιπαί έκδεδανεισμέναι είσίν εις 
τούς άδςλφούς Δοκούς καί συντηρούνται έκ τών ει
σοδημάτων αύτών οί δύο υπότροφοι ΓΡάκου.

δ ') έκ δραχμών 5,653, ληφθεισών έπί τής έμής 
πρυτανείας I )  έκ τώ ν κληροδοτημάτων Δαμασκη
νού Κοκκίνου καί Χρ. Πχραμυθιώτου, 2 ) έκ τής 
διά τδ  έτος 1858— 60 χιλιοδράχμου συνδρομής 
τής Γερουσίας, ή Βουλή δέν έδωκε, καί 3) έκ δι-

πλωμάτων, εγγραφών κλ. τώ ν  φοιτητών, ώς ό ει
δικός εξηγεί πίναξ.

Γ ”) tx  τώ ν  ¿ζής προαγορών, έπί τής έμής πρυ
τανείας γενομένων-

ά) ό έν Καίρω έλλ . πρόξενος έγοαψεν ήμϊν κα
τά  τόν Οκτώβριον τού παρελθόντος έτους οτι ό ε
κεί άποβιώσας δμογενής Γεώργιος Βάγκας κατέ- 
λιπεν εις τδ  πανεπιστήμιου κληροδότημα έκ γρ. 
25 ,000 , άτινα  θέλουσι σταλή άμα έκκαθαρισθή ή 
περιουσία τού κληροδότου.

β ') βαρύτιμον δωρεάν, τελεσθεϊσαν έπί τής έμής 
πρυτανείας, θέλει αναγγείλει μ ε τ ’ ολίγον δ διάδο
χός μυυ. 0  φιλόπατρις δωρητής καί ευεργέτης τού 
πανεπιστημίου έφύλαξε μέχρι τούδε άγνωστον ή- 
μίν τ ’ όνομά του, Ιπεμψε δέ ήδη έκ τώ ν προσόδων 
τής δωρεά; 200  καισαροβασιλικά φλωρία, άτινα  
μή φθάσαντα είσέτι ενταύθα μένουσιν εισπρακτέα 
παρά τού διαδόχου μου.

γ ' )  ό πάντοτε ύπέρ τώ ν προγονικών αρχαιοτήτων 
μεγάλως μερίμνών αξιότιμος βουλευτής Θήρας Ν. 
Βαρβαρϊγος έδώρησε τώ  πανεπιστημίιμ καί κατά  
τδ  λήξαν έτος διαφόρους αρχαιότητας, παραδοθεί- 
σας εις τδ  Μουσείου τής αρχαιολογικής έταιρίας, 

δ ) οί ιατροί Παύλος Ιωάννου καί Μιχ. Τυπάλ- 
δος Χαοιτάτος προσήνεγκον διάφορα λόγου ά ξια  
ανατομικά παρασκευάσματα.

έ) καί αί βιβλιοθήκαι έπλουτίσθησαν ίκανώς 
έπί τής έμής πρυτανείας, διά δωρεών αλλογενών τε  
φιλελλήνων καί Κυβερνήσεων καί δμογενών. Ακρι
βής κατάλογος αύτών παραρτάται εις τήν έκθεσιν 
ταύττ,ν. Κ α τά  δέ τήν συγκεφαλαίωσιν αύτού έδω- 
ρήθκσαν. έκ'Ρωσσίας ύπδ τής ρωσσικής κυβερνήσεως 
19 κιβώτια  μή άνοιχθέντα έ τ ι δι’ έλλειψιν χώρου" 
έξ Ιταλίας 887 τόμοι- έκ Γαλλίας τόμοι 232 , οί 
πλεϊστοι τή  ένεργεία τού άξιολόγου νέου Φραγκίσκου 
Lenorinant- έκ Βαυαρίας 1867 τόμοΓ έξ Αυστρί
ας τόμοι 45 ' έκ Πρωσσίας τόμοι 4 0 ' έξ Αγγλίας 
τόμοι 10" έκ Δανίας καί Νορβηγίας τόμοι 10' έξ 
Ολλανδίας τόμοι 6" έκ Σαξωνίας καί Αννωβέρου 
τόμοι 4" έκ Βελγίου τόμοι 3 έξ Ελβετίας τόμοι 3, 
καί έξ Αμερικής καί Ισπανίας τόμοι 2. Διάφοροι δέ 
ομογενείς τών έντδς καί έκτδς τής Ελλάδος προσή
νεγκον ύπέρ τάς 2000  τόμους, μεταξύ τώ ν οποίων 
έξέχει τδ  κληροδότημα τού αειμνήστου θ .  Φχρμα- 
κίδου, συμποσούμενον εις τόμους 1600 περίπου 
καί περιέχον πλείστου λόγου άξια εκκλησιαστικά 
συγγράμματα, έν οϊς καί χειρόγραφον τής πεντα
τεύχου αρχαιότατου- έ τ ι τδ  δώρημα τού έν Φιλιπ- 
πουπόλει δμογενούς Δ. ’Αγγελίδου έκ τόμων 6 6 , 
περιέχον καί τινα  χειρόγραφα καί έλλήνων συγ
γραφέων παλαιάς εκδόσεις- τέλος ή προσφορά τού 
έν Μασσαλία ίερέως Καλλινίκου Κρεατσούλη τριών 
σπανίων βιβλίων, τής ήθικολογικής Γεωργίου Χρυ- 
σοβελόνη (Βιεν. 1802 ), τώ ν κανόνων καί δογμάτων 
τής ίεράς καί άγιας οικουμενικής έν Τριδέντω  συνό
δου, και τώ ν  τραγωδιών Σοφοκλέους μετά ιδιοχεί
ρων σημειώσων τού Κοοαή. Ελπίζομεν δέ δ τ ι  ή 
φιλογένεια καί ή αγάπη τού αγαθού χαί έναρέτου
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τούτου κιτρικού πρά; τό πανεπηστήμιον θέλει δει- 
χθή καί άλλως ευεργετική εις αύτό.

ς · )  ώσαύτως καλά δωρήματα έγένοντο είς τ ε  τήν 
νομισματικήν συλλογήν καί εις τό  φυσιογραφικόν 
Μουσαίον. Δηλαδή εις τήν νομισματικήν συλλογήν 
προσήνεγκον διάφοροι φιλόμουσοι 1 χρυσούν νόμι
σμα, 37 αργυρά, 182 χάλκινα καί 4 μολύβδινα* 
εις τό  φυσιογραφικόν δέ Μουσείον έδωρήθησαν εκ 
μέν του τής Αυλής ζωοτροφείου κατ' επιταγήν 
τώ ν  Α Α  Μεγαλειοτήτων i κερκοπίθηκος, 2 ά ντι- 
λόπαι, 1 φασιανός καί δύο φοινικόπτεροι" υπό δέ 
τού φιλλέληιος Carrón du Willards 275 δέρματα 
πτηνών έκ τώ ν τής μεταξύ τών τροπικών Αμερι
κής καί 1838 τής αύτής χώρας έντομα, κολεό- 
π τερα  καί λεπιδόπτερα' υπό δέ τοϋ έν Βρέμη έλλ. 
προξένου κυρίου Spiulter άξ-.όλογα φυσιογραφικά 
καί έΟνογοαφικά αντικείμενα τώ ν Ινδιών* υπό δέ 
τοϋ έπιμελητοΰ κυρίου Χελδράϊχ 300 φυτά αλλο
δαπά καί 1 0  καρποί, καί ύπό τοϋ  καθηγητοϋ Θ. 
όρφανίδου, έκτός μιάς νυκτερίδος καί 2  σαυρών, 
1 00 λίαν αξιόλογοι καρποί.

Δ ') πρόσοδοι xa l δαπάι-αι. Εκ τής περιουσίας 
τοϋ πανεπιστημίου, κτηματικής τ ε  καί χρηματικής- 
(ά ) είσεπράχθησαν* 1 )έκ  τής οίκίας Κατοιμάτσου 
δραχ. 1520, 24.* 2 ) έκ τού κτήματος Σιγάνεώτου 
δραχ. 3 Ι6 4 . 65, 3ρ έκ τόκων τοϋ έκ s? *x · 
385000  δανείου δραχ. 1C,683 85 , 4) έκ αερισμά
τω ν 23 μετοχών Τραπέζης δραχ. 2 3 0 5 ,5 ) έκ τό 
κων τοϋ ανοικτού λογαριασμού δραχ. 957 ,66 , καί 
6) έκ συνδρομής τοϋ υπουργείου τής παιδεία; διά 
τ ό  φυσιογραφικόν Μουσείον δραχ. 1596, τό  βλον 
δραχ. 26 ,287.35.

β ') έδαπανήθησαν δέ 1 ) εις τό  φυσιογραφικόν 
Μουσείον δραχ. 1 1 ,049 .45 ,2 ) εις άγορασίαν β ι
βλίων έκ Λειψίας δραχ_. 10 ,146 .16 ,3 ) εις ασφά
λειαν τής οικοδομής τοϋ πανεπιστημίου επί πεν
ταετίαν δραχ. 4 ,989 ,4 ) εις έπισκευήν τώ ν οικιών 
Χρ. Ευθυμίου και Κατριμάτσου δραχ_. 1040.87,5 ) 
εις άσβέστωσιν τώ ν στοών τοϋ πανεπιστημίου καί 
άποτελείώσιν τοϋ βορείου φρέατος δραχ. I 1 05.901 
εις τήν εικόνα τοϋ αοιδίμου Πλατυγένους έκπονη- 
Οεΐσαν υπό τοϋ επιτηδείου τών παρ ΰμΐν ζωγρά
φων Δ. Τζόκου, δραχ. 500 καί 7 ) εις διαφόρους 
άλλας τοϋ πανεπιστημίου χρείας, κατά τόν ειδικόν 
πίνακα, δραχ. 5 ,507.3 4. ώ σ τε  τό  όλον τώ ν  δα
πανών άναβαίνει εις δραχ. 34 ,338 .72 , αϊτινες έ- 
γένοντο έκ τώ ν  εισπραχθεισών 26 ,287 .35  δραχ
μών, εκ τώ ν δραχ. 5 ,653 τού δ' κονδυλίου τών 
κεφαλαίων καί έν μέρει έκ τού ανοικτού λ.ογαοια- 
σμοϋ, έλαττωθέντος ένεκα τούτου εις δραχ. 8,041.

Αύιαι είσίν έν κεφαλαίο» αΐ πρόσοδοι τοϋ πα
νεπιστημίου καί α·. δαπάναι, μεγάλαι μ.έν αύται 
καί όσημέραι άναγκαίως μεγεθυνόμεναι μικραί δέ

( ι )  •Είορ'βηναν t í  οντα ώριαιιίνην χρήυιν κεφάλαια, 

οΐα ίίο ’.ν αί 10 μκτοχαΐ Δ. Μχυροχορβάτου, αΐ 10 β 6Χισ6ήχης 

Ίω νιδώ » χαΐ αΐ 18,705 &ραχ. τ ί ν  ϋποτρΡφων Τάχου, περί ω ,  
T .fοσαρτάται ίδιος λογάρι anuí;.

έκεϊναι* άλλ ή φιλοπατρία τώ ν απανταχού όμο* 
γενών, εξαιρετικήν αγάπην ύπέρ τοϋ κοινού τούτου 
τώ ν  Ελλήνων Διδακτηρίου αείποτε δειξασα, δέν θέ
λει παυσει άναμφιβόλως μεριμνώσα καί είς τό  μέλ
λον υπέρ αύτοϋ. Πλήν καί ή Κυβέρνησις1 ήμών ο
φείλει ν’  άναλάβη τώ ν  δαπανών τούτων τινάς* καί 
μάλιστα τήν τοϋ φυσιογραφικοϋ »Μουσείου, πρό 
πάντων δέ νά διατάξνι τήν πληρωμήν τώ ν πρός 
έξασφάλισιν τής οικοδομής τοϋ πανεπιστημίου κα- 
ταβληθεισών δραχ- 4 .989 , ώς ύπεσχέθη άλλοτε.

Ε ') έχχρ ιρ ε ϊς  ύποΰέσεΐζ. Εκτός τώ ν κατά  τά  
άρτς έκτεθέντα ένεργητέων παρά τού διαδόχου μου, 
μένουσιν εκκρεμή καί ταύτα .

ά ) ή είσπραξις 1 ,0 0 0  δραχ. όφειλομένων κατά  
τάς προτέρας έκΟέσεις τώ »  πρυτάνεων παρά τοϋ 
κυρίου Στεφανοπούλου. β ') ή είσπραξις τώ ν τόκων 
τοϋ κληροδοτήματος Βαρζέλη, συνισταμένων έκ 
δραχ. 500 κ α τ ’ έτος καί όφειλομένων άπό ά. Νοε
μβρίου 1858. II βραδύτης περί τήν λήψιν τώ ν 
τόκων τούτων προήλθεν έκ τής προτάσεως, ήν ή 
πρυτανεία, κατά τήν γνώμην τής συγκλήτου, έκα- 
μεν είς τόν αδελφόν τοϋ  μακαρίτου Βαρζέλη, τοϋ 
νά μετατροπή είς δραχ. τό  αναλογούν είς τό  πα- 
νεπιστήμ,ιον κληροδότημα τώ ν  γρ. 22 ,500 . Τήν 
πρότασιν ταύτην, τή  δραστήρια μεσολαβήσει του 
άξιοτίμου προξένου ήμών έν Πρεβέζη Ε. Χουρμου* 
ζιάδου έδέχθησαν οί κληρονόμοι* άλλά τό  περί τού
του έγγραφον αύτοϋ έ'νεκεν μικρολόγου γραφειοτυ- 
πίας τοϋ Υπουργείου τώ ν έξωτερικών, έμποδίζον- 
τος τούς προξένους νά γράφωσιν απευθείας είς τό  
πανεπιστήμιον, μόλις περί τά  τέλη τού έτους έ- 
λάβομεν

γ -) ανείσπρακτου μένει προσέτι καί τό  κληροδό
τημα τού Θ. Γούλη έκ 30 ,000  γρ. ώς καί τό  τοϋ 
Χωτηοίου Αντωνίου, περί ¿>ν λόγον έποιήσατο καί 
ό προκάτοχός μου.

δ ') ή δίκη περί τοϋ γνωστού κληροδοτήματος 
Σπ. Βαλέτα μένει είσέτι εκκρεμής* άλλ' ώς έ- 
γραψεν είς τήν πρυτανείαν εσχάτως ό κύριος πρό
ξενος Βουκουρεστίου παρήλθεν ή. προθεσμία τού νό
μου, ώςτε μηδέ είς τήν όμάδζ τώ ν  δανειστών τοϋ 
πτωχεύσαντος δύναται νά καταταχθή τό  πανεπι
στήμιο·/.

Π εριονσία  θ .  Μα>'υύση.

Γνωστή  έστίν έκ τοϋ λόγου τοϋ προκατόχου 
μου, ή μετά τήν καταβολήν διαφόρων κληροδοτη
μάτων μείνασα χρηματική περιουσία τοϋ αοιδίμου 
Θ. Μανούση. Ε ; αύτής έκειντο είς τήν εθνικήν Τρά
πεζαν έν αρχή τής έμής πρυτανείας δραχ. 1 1,603.9. 
προστιθεμένων δέ είς αύτάς τώ ν κατά τόν ειδικόν 
λογαριασμόν εισπραχθεισών παρ'έμοϋ δοαχ. 1 2,029 
51, καί άφαιρουμένων τώ ν  κατά  -.όν αυτόν λογα
ριασμόν γενομένων εξόδων έκ δραχ. 5,403.38, μέ
νει κείμενον παρά τή έθν. Τρα.τέζρ ποσόν δραχ. 
18 ,229.12.

Κ α ί ταϋ τα  μέν περί τής περιουσίας καί τή ; δια- 
χειρίσεως αύτής, ήτις, ώς Εκαστος βλέπει, τοσοϋ-
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το ν  έπολλαπλασιάσδη καί κα τ' έτος πολλαπλα- 
« ϊά ζε τα ι ευτυχώς, ώ σ τε  τ ό  προσωπικόν τοϋ γρα
φείου καί ιδίως ό έμπειρος γραμματεύ; τοϋ πανε
πιστημίου, καίτοι πάντες πάσαν καταβάλλουσι 
σπουδήν καί επιμέλειαν καί προθυμότητα δ άν πα- 
ραγγελθή έκαστος έργον έκτελοϋντες, δυσκόλως ό 
μως θέλουσιν έγκαρτερήσει επί πολύν έ τ ι  χρόνον.

' Ε )  x tp l  r Z r  ίο ρ τ σ »  xai άρχα ιρεο ιώ )·,

Καί κατά τό έτος τής έμής πρυτανείας έτελέ- 
σΟησαν πρεπόντως αί δύο τοϋ πανεπιστημίου έοο- 
τα ί, τό  έν τή  εορτή τών τριών Ιεραρχών γινόμενον 
αρχιερατικόν μνημόσυνου ύπέρ άναπαύσεω; τής ψυ
χής τώ ν πολλών καί μεγάλων τοϋ Πανεπιστημίου 
εύεογετών, έν ω  ό καθηγητής Κων. Κοντογόνης ε- 
ξεφώνησε τόν τής τελετής λόγον* ούτος δέ τυπω
θείς ιχετά τώ ν έν τή  ιερουργία μνημονευθέντων ο
νομάτων διενεμήθη τοΐς απανταχού όμογενέσιν* έτι 
κατά  τήν 20  Μαΐου, ήμέραν τώ ν γενεθλίων τής 
Α .Μ . τού βασιλέως, ή τής έγκαθιδρύσεως τοϋ πα
νεπιστημίου, τοϋ καθηγητοϋ Π. 'Ρομπότη έκφω- 
•νήσαντος τόν τής τελετής λόγον* κατά τήν αύτήν 
τελετήν άνέγνω καί ό καθηγητής Εύθ. Καστόρχης 
τήν έκθεσιν αύτοϋ περί τής βραβευθείσης πραγμα
τείας τοϋ κυρίου Μαυροφρύδου.

Περί τό  τέλος τοϋ ακαδημαϊκού έτους συνελθόν- 
τες  οί καθηγηταί έξελέξαντο ώς υποψηφίους τής 
νέας πρυτανικής άοχής τούς κκ. Αλέξιον Π άλλην, 
Ιωάννην ΙΙαπαδάκην καί Ηρακλή Μητσόπουλον, έξ 
ών ή Κυβέρνησις διώρισε πρύτανιν τόν πρώτον. 
Μετά δέ ταϋτα, γενομένων έν έκαστη τώ ν σχολών 
τώ ν  έκλογών τώ ν  υποψηφίων κοσμητόρων καί άνα- 
δειχθέντων τοιούτων ύπό μέν τής Θεολογικής τών 
καθηγητών Κωνστ. Κοντογόνου καί Παν. 'Ρομπότη, 
ύπό δέ τής Νομικής τώ ν καθηγητών Π. Παπαρ- 
ρηγοπούλου καί Π. Καλλιγά , ύπό δέ τής Ιατρικής 
τώ ν καθηγητών Γ . ΙΙρινάρη καί Δ. όρφανίδου καί 
ύπό τή ; Φιλοσοφικής τών καθηγητών Φιλίππου 
ίωάννου καί Στεφ. Κουμανούδη, ή Κυβέρνησις διώ- 
ρ.σΐ κοσμήτορας τού; κκ. Π. *Ρομπότην, Π. ΙΙαπαρ- 
ρηγόπουλον, Δ. όρφανίδην καί Φιλιπον ίωάννου. 
Τελο; δ έκλεχθέντων ύπό τής όλομελείας τώ ν  κα
θηγητών τώ ν  τεσσάρων έπιλ.οίπων μελών τής σ<γ- 
κλήτου, τώ ν κκ. Γ. Μακκά, Κ. Κοντογόνου, Σπ. 
Πήληκα καί Σ τ. Κουμανούδη, ή νέα ακαδημαϊκή 
σύγκλητος άποτελεΐται έκ τώ ν τεσσάρων τούτων 
καί τώ ν κοσμητόρων, έκ τού πρύτανεως καί έμοΰ.

Καταπαύων ενταύθα τήν σύντομον έκθεσιν τών 
κατά τήν έμήν πρυτανείαν πεπραγμένων καί παρα- 
χωρών τό  βήμα είς τόν αξιότιμου διάδοχό» μου, 
εύχομαι αϋτώ κρείττονα τής έμής τύχην έν άλλοι; 
τ ε  καί περί τήν κύρωσιν τοϋ άπό πολλών ήδη έτών 
προσδοκωμένου οργανικού τοϋ πανεπιστημίου νό- 

ου* ή μοίρα έοάνη έν αρχή δ τ ι ει/ε κεκλωσμένον 
ι έμέ τό  εύτύχτ,μα τούτο. Αλλ' ίσως ή θεία Πρό

νοια έφύλαξεν αύτά επί σκοπώ διά τό ν  αγαθόν 
διάδοχόν μου, ώς ελκοντα τήν καταγωγήν άπό τής

πολυτλη'μονος ΙΙπείρου, δ ιότι πιθανώς έπϊ τής πρυ
τανείας αύτοϋ μελλει νά πληρώσν) συγχρόνως καί 
άλλον πολύ διακαέστερον πόθον παντός Ελληνος, 
τήν άπελευθέρωσιν λέγω  άπάσης τής Ελληνική; 
χώρας* γένοιτο !

ΑΙ Γ Π Α Ι Κ Ε Σ  Ε \  ΤΗ  Α Π Ε Ι  ο).
Μ  E P O S  Π Ρ Ω Τ Ο Ν .

Ή  βάρβαρος κοινωνία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Α ί  γι·>·αΐχες τής Ίΰι/ρίας.

-ΟΟΟ-

Λ '.

Ίβχρική φυλή. *

Είς τρία κυριώτατα φυλετικά συστήματα, τό  γα 
λατικόν, τ ό  ίβηρικόν καί τ ό  γερμανικόν διτ,ροϋντο 
οί βάρβαροι κάτοικοι τής Δΰσεως πριν ή ύποκύψωσιν 
εντελώς είς τήν. επιρροήν τού έλληνικού καί λατινι
κού πολιτισμού. Κ α ί τό  μέν πρώτον ήτο τό  επ ι
κρατέστερου στοιχείου τοϋ λαοϋ τών βρετανικών νή
σων, καί τής εύρείας χώρας τής όριζομένης ύπό τής 
θαλάσσης, τώ ν Αλπεων, τώ ν Πυρηναίων καί τοϋ 
Ρίνου καί όνομ.αζομένης Γαλατίας, τό  δέ δεύτερον 

κατείχε τήν ταυτώνυμ.ον χερσόνησον (τήν Ισπανίαν 
καί Πορτογαλλίαν), καί τό  τρίτον έπλανάτο κατά τό 
κέντρου τή ; Ευρώπης μεταξύ Γαλατών καί Σλαύων. 
Εκαστη δμως φυλή ύπερέβαινε πολλάκις, κατά τά ; 
άκαθε'κτους έριδας τών χρόνων εκείνων, τ ά  ίδια όρια. 
Καθώς οί Γαλάται ή Κέλται διέβησαν τά  Πυρη
ναία καί άναμιχθέντες μετά τώ ν ’ ΐβήρων έγένοντο 
Κελτίβτρες, ούτω καί οί ίβηρε; μετέβησχν είς χώραν 
γαλατικήν, καί μεταξύ τής θαλάσσης, τώ ν Πυρη
ναίων καί τοϋ 1’ αρούνα έτήρησαν ύπό τό όνομα Α- 
κυϊτχνοί τήν εθνικήν αυτών φυσιο-γνωμίαν (2 ). Οί 
Αίγυες κατασταθέντες τά  πρώτον έν τή  Κελτολιγύη, 
μεταξύ τώ ν Αλπεων καί τοϋ 'Ροδανού, καί είτα  έν τή  
ΐβηρολιγύφ μεταξύ 'Ροδανού καί Ισπανίας, έδείχθησαν 
μάλλον προσιτοί είς τάς έξωτερικάς έπιρροάς. Ενί 
λόγω οί έξ Ίβήρων λαοί, μή άνήκοντες ώς οί Ελ
ληνες, οί Λατίνοι, οί Αλβανοί, οί Γαλάται, οί Γερ
μανοί καί οί Σλαϋοι είς τήν εύγενή ιρανικήν ή ινδευ- 
ρωπαϊκήν φυλήν, έ τ  ήρησαν, καί δεχθέντες τήν λα
τινικήν γλώσσαν, ίδιους επισημότατους χαρακτή
ρας. Εύρίσκονται δέ έ τ ι  καί σ-ήμερον έκατέρωθεν

(1) ~0?α ψ Λ Μ Ι .  285, τή ί 1 Ν »«μ «? · * SC0- 
(2 ;  "Osa xa l Γ το ίε .  Β··®λ. Ε*.



τώ ν Πυρηναίων οί ονομαζόμενοι Οΰάσκωνες, οΐτινες 
έμειναν « ισ το ί εις διάλεκτον μηδεμίαν έχουσαν ο 
μοιότητα προς τά ; ιρανικά; γλώσσας ( 4 ).

Β .

Οί Έ λλη νες  παρά τοΐς Ίβη ρσ ι, καί γάμος 

Ά ρ ισ το  ξένης.

έξακόσια έτη πρό Χριστού Φωκιεύ; τις εύπορο; 
τό όνομα Εΰξενο; (2 ), κατέπλευσεν εις κόλπον άνή- 
κοντα εις τους Σεγόβριγας, φυλήν γαλατικήν τηρή· 
σασαν ώς καί τινες άλλαι τήν ιδίαν ανεξαρτησίαν 
μεταξύ τω ν Λιγύων. 0  αρχηγό; των Σεγοβρίγων 
Νάνος φιλοξένησα; του; ξένους μετά μεγίστης εύμε- 
νείας, έφερεν αυτούς εις οικίαν όπου νά τελέσφ 
έ’μελλε τούς γάμους τή ; θυγατρός, Π έττα ; (3 ) μέν 
«αρά τω ν Ελλήνων, Γύπτιως (4 )  δέ «αρά τώ ν Λ α τί
νων καλουμένης. Οί Σεγόβριγες ζώντες μεταξύ λαού 
ίβηρικοϋ «αρεδέχθησαν καί πολλά αΰτών έθιμα' διό 
καί τά ; γυναίκας μετεχειρίζοντο εϋμενέστερον τών 
γειτόνων Γαλατών. Είχον δέ αύται τό  δικαίωμα 
τού κοινωνεΐν τώ ν δημοσίων, καί σήμερον έ τ ι έν τή  
ΐβηρική χερσονήσω, έν Πορτογαλλία και Ισπανία, αϊ 
γυναίκες άναβαίνουσιν εί; τόν βασιλικόν θρόνον. Ενώ 
δέ παρά τοϊς βαρβάροις ai νέαι έπωλοϋντο ώ ; πω- 
λούνται έτι καί νϋν, αί τώ ν ίβήρων έξέλεγον μόναι 
ώ ;  νυμφίον ενα τώ ν μνηστήρων, προσφερουσαι αύτώ 
φιάλην μετά τό  δεϊπνον. Μ ετά τό  δείπνον λοιπόν εις 
"ό παρεκάθηντο καί οί Φωκαεϊς, οί ξένοι τού Κάνου, εϊ - 
σελθοϋσα καί ή Ουγάτηρ αύτοϋ, έστάΟη πρό τού Ευξέ 
νου. Η νέα βάρβαρο;, τήν αγχίνοιαν εχουσα τώ ν τή ; 
φυλής αύτής, είδεν εύόύς πόσον ό ίίλλην ξένο; δ ιέ 
φερε τών άλλων άγρίων μνηστήρων, καί χωρίς δι- 
σταγμ,ού έδωκε πρό; τόν Εύξενον τήν φιάλην πλήρη 
υδατος (5 ). 0  δέ Νάνο;, έχωνώςκα ί ή Ουγάτηρ αύ· 
τού τόν ενθουσιασμόν τών Γαλατών, έθεώρησε τήν 
εκλογήν ώς κατά θεόν γενομένην* όθεν ού μόνον ένέ- 
κρινεν αυτήν, άλλά καί τόν κόλπον εί; δν εϊχον κα· 
ταπλεύσει οί ξένοι έδωρήσατο τώ  γαμβρώ. Ενταύθα 
έΟευ.ελιώΟη ή Μασσαλία. Ε ϊ; μνήμην δέ τού γεγο 
νότος τούτου, ούτινα; αί συνέπειαι υπήρξαν τόσον ά- 
ξιαι λόγου, 6 Εΰξενο; μετωνόμασε τήν Π έτταν Αρι- 
στοξένην.

0  φωκαεύ; έμπορος ίδών άρμοδίαν τήν είκαιρίαν 
όπως μεταδώσ-ρ εϊ; τήν χώραν εκείνην τόν λαμπρόν 
τώ ν ίώνων πολιτισμόν,τό μέν πλοϊον αύτοϋ άπέστειλεν 
εί; Φώκαιαν μετά τινων συνοδοιπόρων παραγγείλα; 
νά φέρωσιν άποίκους, αύτό; δέ ήσχολήθη άμέσω;

(1 ) "Ορα G. dβ Humboldt, ΡπιιιΓιιηκ do Unlorsacbuiigen 

lilior die Unbowobner Ilispauiens verm iltell dor Yaskicbcn 

Sprache, ΒερολΤνον 1821.

( i )  Ά ο ισ το τ. παρ’  Άβην. Βι6λ. ΙΓ ', 36, 576.

(3 )  Αύτ.
(4 ) Ίου σ τ. Βι6λ. Μγ', χεφ. 3.
(5 )  Ό  Α ρ ισ το τέλη ς παρ’ Ά βηνσίφ  λέγει «  χεχερχσμένην . ·  

ό ’ ϊόυστΐνο; όμως άν*φέρει μόνον δδωρ, χα! όρβότερον νομίζω 

διότι οί Γ α λ ίτα ι παρά τώ ν  'Ελλήνων ελ«δον τή ν άμπελον.

εις τήν θεμελίωσιν έλληνικής πόλεως έπί πετρώδους 
χερσονήσου, ήτις χωριζομένη άπό τής στερείς διά 
στενού ισθμού, ευκόλως άπέκρουε τά ; έπιδρομάς τώ ν  
αυτοχθόνων, νομάδα διαγόντων βίο. ώς πάσαι.αί 
βάρβαροι φυλαί. Επειδή δέ ό Νάνος (4 ) παρεχώ-

5ησεν αύτώ μέρη τινά τή ; παραλίας έ τ ι καί νύν- 
«σύσκια, ένόμισεν ό τι γή θαλπόμενη'υπό άκτίνων 

θερμών ώς τού ώραίου τής Ιωνίας ήλιου, δεν ήτο α
νεπιτήδεια εις καλλιέργειαν τών δένδρων τής πατρί · 
δο; αύτοϋ. Οτε τό  παρελθόν έαρ παρετήρουν τήν όλως 
ελληνικήν βλάστησιν τή ; εύκράτου Προβηγκίας καί τάς- 
μεγαλοπρεπείς τή ; Μασσαλίας όδούς, έθαύμαζον δ ιά  
τήν ευκολίαν μεθ ής ή Δύσις έλησμόνησε τ ί  οφείλει εις. 
τήν Ανατολήν (2 ), καθ’ ής μάλιστα καί καταφέρε- 
τα ι άπό τινυς διά παντός τρόπου.

Γ .

Ή  έλληνική θρησκεία παρά το ϊς  Ίβηρσι' 

καί πλους Άριστα'ρχης.

Μόλις άποβάντες εις τήν Μικράν Ασίαν οί παρά 
τού Εύξένου άποσταλέντε;, έπορεύθησαν πρό; τούς 
άρχοντας τή ; Φωκαίας. Πρό πολλοϋ άποικοι άνα- 
χωρήσαντε; έκ τής Ανατολή; είχον άποκατασταθή 
μεταξύ τών Γαλατών καί τώ ν  ίβήρων. Τήν ΙΑ ' ε 
κατονταετηρίδα πρό Χριστού, οί 'Ρασέναι οί μετά 
ταύτα μετονομασθέντε; ΐίτροϋσκοι, άναχωρήσαντε; 
έκ τών προσαρκτίων τή ; Ελλάδος, ήλθον εί; τήν πα- 
ραθαλασσίαν όμβρίαν, κατοικουμένην τό τε  ύπό -γα
λατικού λαού. Κ α τά  τά ; ανατολικά; παραδόσεις ό· 
Ηρακλή; άπέβη εί; τά ; έκβολά; τού 'Ροδανού όπου· 
ένίκησε τόν Αλεβίονα καί Δέρκυνον (3 ), υίού; τού Πο- 
σειδώνο;, καί ¿θεμελίωσε τήν Νέμαυσον ή  Νίπιε»·
(4 ). Αποδίδεται δέ αύτώ καί τή ; Αλεσίχς ή θε- 
μελίωσι; α μεγάλη; καί μεγαλοπρεπούς έστία ; καί 
μητροπόλεω; πάσης τή ; Γ α λ α τία ; '»  (ο ). Αλλά καί 
οί Ρόδιοι ¿θεμελίωσαν τήν 'Ρόην, παρά τά ; λιβυ- 
κά; έκβολά; τού ’Ροδανού ( 6). Α ί αναμνήσεις ομως 
αύταί, άναμιχθεΐσαι καί μετά μύθων, τοσοϋτον είχον 
έξαλειφθή ότε έπανήλθον εί; Φώκαιαν οί απεσταλ
μένοι τού Εύξένου, ώστε ή διήγησις αύτών περί 
τού άνακαλυφθέντο; ώραίου τόπου, καί περί τής 
εύνοιας ή; έτυχεν ό Εύξενος, έξήψε τόν ενθουσια
σμόν τής νεολαίας. ΕρωτηΟέντες δέ οί θεοί, έπεκύ-

(1 )  T iro s  Λίβιος, Β ι6. Ε’ , χεφ. 3 4 . ' ' ·

(2 ) Ό  Κ. Laro llée , έν τή  Ιστορ ία  τώ ν  Γάλλω ν, έναντίον 

άπειρων πραγματικών αποδείξεων, άςιιΤ ο τι ό ελληνικέ; πολι
τισ μ έ ; ουδόλως έπενήργησεν εις τήν Γαλατίαν.

(3 } Τ ό  όνομα τού Δερκννου φαίνεται σχέσιν εχον πρός τό 

τώ ν  Α-.γύων. “Λλ6 κατά Γαλάτας σημαίνει όρος, ίρεινή δέ τ-.ς 
φυλή τού μέρους έχείνου όνομάζετσι ίιπό τού Στράβωνος (Βι6λ. 

Λ ') «  Άλδίοι/.οι » .

(4 ) *Όρα Στράε. Βιβλ. Λ ' — Πομπόν. Μέλ. Βιδλ. Β' χεφ. Ε'.

(5 ) «Ά π ά σ η ; τ ή ;  Κελτικής έστίαν και μητρόπδλιν.» Διάδ. 

Σιχελ. Βιβλ. Δ'.

(6) Πλ£ν. Βι6. Γ ' xt?. A .

Π  A  Ν  A  Q  Ρ  Α .

JJ¡,ιγχ ίπ η σσα  'E .ltr i\  Μ αυσά.ίσχη  ( I ) .

φωσαν τό  σχέδιον τού άποικισμοϋ, καί προσέταξαν j 
νά προσορμήσωσιν εις Εφεσον, όνομαστήν διά τήν | 
λατρείαν τής Αρτέμιδο;. Ελαβον δέ οί άποικοι πλήν 
τώ ν άλλων αναγκαίων καί φυτά αμπέλου καί ε
λαίας (2 ) Εις αυτούς λοιπόν οφείλει ή Γαλλία τά  
δύο ταύτα πολύτιμα φυτά (3 ), ών τό  πρώτον κα
λύπτει σήμερον μέρος τή ; χώρα; αύτής. Εν δέ Μασ
σαλία μετά τού δένδρου τής Αθηνά; μετεφυτευθη 
καί ταύτη; ή λατρεία, καταταχθείσης μετά τών

τής δευτέρα; τά ξεω ; (4 ) άσπαστων τή  πόλει θεο
τήτων. Τοσούτον δέ ύπερεμάχησεν υπέρ τή ; πόλεω; 
ταύτης, ώστε πρό; τόν βασιλέα Κατουμάνδον, άπει- 
λοϋντα αύτήν μετχ φοβερού στρατού Λιγύων έφάνη 
καί είπεν’ «  Εγώ είμί θεά καί προστατεύω τήν 
πόλιν ταύπην » .  Τό πυρ τό  άναφθέν έπί τή ; 
ιερά; έστία; τή ; Φωκαίας, ο έπρεπε νά καί·/) αιωνίως 
κατά τήν αποικίαν ταύτην, ήτο σύμβολον έμφαν- 
τικώτερον καί τή ; ελαίας τού έλληνικού πολιτισμού

(1 ) Ή  ψευδωνύμως ύπογρσφομένη Δώρχ Ίστριάς.

(2 ) ΊουστΤν. Μ Γ , Γ .

(3 j Ή  έλσία ήν τό τε  άγρια.

( 4 ) Ή  μέν πρώτη άνήκε τή  Άρτέμ ιδι, ή Si δευτίρ* τώ  έν 

ΑιλφοΤ; ’Απόλλων;.
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τού μετακομισθέντο; είς τα  δάση τής Γαλατίας.
Οί Φωκάβΐς εύρον έν βφέσω γυναίκα, των έντιμων 

σοόδρα, Αριστάρχην καλουμένην, η τις συνετελεσεν 
ϊσχυρώ; είς τήν θρησκευτικήν άνάπτυξιν τής Μασσα
λία ;- δ ιότι είπε προ; τούς κατοίκου; ότι παραστάσα 
αύτή κατ δναρ ή μεγάλη τω ν Γφεσίων θεά, ή Αρτε- 
μις, έκέλευσε νά λάβνι άφίδρυμά τ ι  των Ιερών, καί 
αναχωρούσα μετά τώ ν  Φωκαέων, νά μεταφέρη 
παρά το ί; βαρβάροις τήν λατρείαν αυτή; ( I ) .  ί'περ 
παν άλλο τούτο ένεθάρρυνε τού; άπο·κου; οϊτινες, 
ιό; καί πάντε; οι έν Ασία Ελληνες, έλάτρευον ίδ.α- 
ζόντως τν,ν θεάν, μό·ον τό  όνομα κοινόν έχουσαν 
μετά τή ; ελληνική; Αρτίμιδος, δ ιότι ήτο προσω- 
ποποίησι; τή ;  φύσεω;. όθεν οί Μασσαλιώται ϊνα 
τηρήσωσι καθαράν τήν λατρείαν, εξηκολούθησαν 
μετά τον θάνατον τή ; Αριστάρχη; νά φέρωσιν ΐε 
ρεία; έξ Εφέσου ή Φωκαία;. Τοσούτω όέ έτιματο 
ή θέσις αυτή καί έν αύτή τ /i Ασία, ώστε, ώ ; μαν- 
Οάνομεν έκ τινο; επιγραφής, άρχιέρειά τις τών ναών 
τής Εφέσου ήθέλησε νά έλθη είς Μασσαλίαν. Λέγε
τα ι δέ μάλιστα ό τ ι ή πόλις αυτη έμύησε τήν Ρ ώ 
μην τά  μυστήρια τής λατρείας τής έφεσία; Αρ· 
τέμιδο;.

Δ '.

Ή  κόρη τϊ)ς ερήμου.

Ó γνωστότερος τώ ν συγχρόνων δραματικών ποιη
τώ ν  τής Γερμανίας, ό Κ. Φριδερίκος Αλμ  (2 ), συγ- 
γ-ραφεύ; του Π α  έαιοτοΰ τής ' P a o v é m ic ,  έξεικόνισε 
πολλάκι; εύστόχως τά  αισθήματα τώ ν βαρβάρων φυ
λών περί του άρχαίου πολιτισμού- ή μήτηρ τού 
παλαιστού,ή έντιμο; χήρα τού ΐίρμάννου,τοϋ νικητού 
τού Βάρου, ¿δούσα τήν αύλήν τώ ν Καισάρων, αισθά
νεται αηδίαν Ενεκα τού οκνηρού καί έκτεθηλυμμένου 
καί δουλικού βίου τών παρηκμακότων 'Ρωμαίων. Εν 
δέ τ ώ  Τ ϊω  τής έρημου ό Κ . Αλμ  υποβάλλει θέαμα 
πολύ διάφορον- ό βάρβαρος πολεμιστής, ίδών τό  εύ- 
γενές μειδίαμα μασσαλιώτιδος κόρτ.ς, προβλέπει νέαν 
δψιν πραγμάτων, καί ό αδάμαστο; αύτό; όπλαρχη- 

ό; τή ; μεσημβρινή; Γαλατίας, θέτει πρό τώ ν πο · 
ών τής νέας παρθένου, ή τι; παριστά αύτώ τόν λαμ- 

πρόν τής Ιωνία; πολιτισμόν, τήν σπάθα,ν καί τά ; 
άγρία; αυτού δρμά;- καί άπηρνήθη μέν τού ; άνηλεεϊς 
θεού; καί τάς βαρβάρου; παραδόσεις δ υιό; εκείνο; 
τή ; έρήμου, αλλά μετά ποιον άγ'ώνα ! πόσον χρό
νον αί αχαλίνωτοι όρμαί τού αγρίου βίου παλαίουσι 
πρό; τό  αίσθημα τού έρωτος! Είς καρδίαν γυναικός, 
φύσει ήττον όρμητικήν, τά  τρυφερά αισθήματα ήθε- 
λον ίσω ; θριαμβεύσει διά μια; ώ ; συνέβτι τή  Αρι- 
στοςένρ- άλλ οί αήττητοι στρατιώται οί είπόντε; 
πρός ’ Αλέξανδρον τόν μέγαν ό τι μόνην τήν πτώσιν 
τού ουρανού έφοβοϋντο, οί πρόγονοι τών ήρώων τών

(1 ) Στράβ. αύτ.
(2 ) Ί'ιυδώνυμον,

Πυραμίδων, τή ; Ηλιουπόλεως,τού θαβώρ, τού ’Αοο7 · 
κίρ, τού Νεοκάστρου, τού ϊσλύ, τή -  Μ αγέντα; καί 
τού Σολφερίνου δέν ένέδιδον τοσούτον ευκόλως.

Τό δράμα τού Φρεδερίκου Αλμ είναι κα τ’ ο.’τία ν  
Ιστορικόν, δ ιότι ό ποιητής έζωγράφησε μετά πολ
λής ακρίβειας ά'μα δε καί ζωηρότη :%  τά ; δύο άρ- 
χάς, τόν πολιτισμόν καί τήν βαρβαρότητα, αϊτινες 
άντεπάλαισαν έν Γαλατία άπό τής άφίξεω; τού Εύ- 
ξένου μέχρι τού θριάμβου τού Ευαγγελίου, όπερ έκή- 
ρυξαν εύκλεώς απόστολοι έλ.ληνε;, ώ ; οί Ποθεινοί 
καί οί ΕίρηναίοΓ τά  πρόσωπα μόνα τού δράματος 
είσίν ανύπαρκτα. Εάν όμω; αντί τού υιού τή ; έ 
ρήμου, καταστήσωμεν τήν συγγενή τού βασιλέω; Κο- 
μάνου τήν σώσασαν τήν γετ/ωμένην Μασσαλίαν άπό 
τή ; μανίας τών Σεγοβρίγων, θέλομεν εννοήσει κάλ
λιο τη πώς ό πολιτισμό; εόρ'σκε βοηθούς και φίλου; 
καί μεταξύ αυτών τώ ν βαρβάρων.

01 Γαλάτα ι, ών όμοιοι είσίν οι άπόγΌνοι αύτών, 
ήσαν μέν γενναίοι, ανδρείοι, ελεύθεροι καί νοήμο- 
νε:, άλλά καί όρμητικοί, οξύθυμοι, φιλοτάραχοι καί 
άσταθείς. Πλήν τούτου οί Αίγ-υες, φθονούντε; τάς 
ταχείας προόδους τή ; Μασσαλίας, έκίνησαν πάντα 
λίθον ϊνα καταστήσωσι τού; Ελληνα; υπόπτου; πρό; 
τού; Σεγόβριγας. Καί ενόσω μέν έζη τή ; Λριστοξέ- 
νης δ πατήρ, ούδένα κίνδυνον έτρεχον οί Φωκαεϊ;- 
δτε όμω; ό Κόμανο; διεδέχθη τόν Νά·ον, τά  πράγ
ματα μετεβλήθησαν- ή λιγυστική συμμαχία έκέρ- 
δησε τόν αρχηγόν τών Σεγοβρίγων, πείσασα αύτόν 
διά τής έμφυτου τής ϊβηρσι πανουργίας, ό τ ι οί δρα
στήριοι άποικοι τή ; Μασσαλίας, θελουσι γενεΐ κύριοι 
τή ; χώρας ( ! } .  0  δέ Κόμανος άπατηθεί; ύπεσχέθη 
πρό; τούς Λίγυας νά έξολοθρεύση τού; Φωκαείς.

Τήν δολιόττ,τα, κατά τούτο δέ συμφωνεί καί ό 
Ούϊργίλιος, δέν άπεστρέφοντο οί αρχαίοι όσάκις 
προέκειτο νά έξολ.οθρεύσωσιν έχθρόν. όθεν καί ό Γα
λάτης οπλαρχηγό; ήθέλησε νά έπιτέση κατά τών ά- 
ποίκων ένώ έτέλ.ουν τά  Ανθεστήρια. Ετέλουν δέ αύτά 
οπω; καί οί ίωνες, πανηγυρίζοντε; τρεί: ημέρας κατά 
συνέχειαν κατά τήν άνθησιν τή ; άμπελο ι- τά  δικα
στήρια έσχόλαζον, αί έργασίαι διεκόπτοντο, έστολί- 
ζοντο αί οίκίαι καί αί άγοραί δ ι’ άνθέων καί φυτών. 
Γαλάται πολεμισταί είσέδυσαν εί; τήν πόλιν κρυ- 
βέντε; έντό ; τώ ν  άμαξών, αϊτινες μετέφερον έκ 
τώ ν αγρών μεγίστην ποσότητα φυτών, άλλοι δέ 
εϊσήλθον παρρησία ϊνα παρασταθώσιν, ιύς είπον, είς 
τάς έορτάς- πάντες δέ εϊχον προσταχθή παρά τού 
βασιλ.έως, ένεδρεύοντος έκεϊ πέριξ μετά στρατιωτών, 
ν' άνοίξωσι τάς πύλα; κοιμωμενων τώ ν πολιτών. 
Α λλ ’  δ ερως, όστις έδημιούργησε τήν Μασσαλίαν, 
αύτά; καί έσωσεν αυτήν άπό τής δολιότητο;- διότι 
συγγενή; τ ι ;  τού βαρβάρου αρχηγού έρώτα Φωκαέως, 
ήλθεν εί; τήν πόλιν καί άνεκάλυψεν αύτώ τήν συνω
μοσίαν όπως σωθή διά τή ; φυγής. Ούτος όμως ειδο
ποίησε τήν διοίκησιν, ήτις προλαβούσα τόν Κόμανον

(1 ) Repioniiim  donini fn ln r l. Ίουβτ. Β:6λ. 11Γ, χ«ς>. 4. Ο! 

Αίγ-.ες διηγήβησιν πρό; τδ ν  Κόμανον μΰβον άνάλιγον πρός τ ί ν  
τής * χννος χαΐ τής αυντρέ^ου της » .

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α ·

προσέβαλε καί έφόνευσεν αύτόν μετά πλείστων άλ
λων στρατιωτών ( 1 )

Ε .

Ό  ελληνικό; πολιτισμός παρά τοΐς 

Αίγυσιν.

01 Λίγυες λοιπόν είδον καί μή Οέλοντε; τήν 
Μασσαλίαν ευτυχούσαν, προοδεύουσχν καί καταστα- 
θείσαν έκ τών άξιολογωτέρων πόλεων τού άρχαίου 
κόσμου- τήν προσοχήν δέ αύτών άπέσπασαν άπό τή ; 
Μασσαλία; καί αί άνωμαλίαι αί συνταράξασαι τήν 
Γαλατίαν μετά τόν θάνατον τού Κομάνου. Πλήν 
τουτου αί κατά τήν Ασίαν επαναστάσεις έχορήγη 
σαν το ί; Μασσαλιώται; άτροσδοκήτου; βοήθεια;. Φώ- 
καια,ή μητρόπολις αύτών,άλωθεΐσα ύπό τινο; τών στρα 
τηγών τού Κόρου (2 ), τώ ν ήττηθέντων τινέ; μετώ- 
κησαν μετά πολλά; πεοιπετεία; εί; Μασσαλίαν, ή- 
τις όχυρώθεϊσα έπιτηδείω; κατέστη απροσμάχητο;. 
Τήν κυβέρνησιν διεχςίριζε κατ’ άρχάς αριστοκρα
τική τ ι ;  τάξις, εί; ήν άνήκον καί οί Πρωτάδια, α 
πόγονοι τού Εύξένου καί τής Αριστοξένης, άπό Πρώ 
τιος τού υιού αύτών (3 ).

Καίτοι τροποποιηθείσα μετά ταύτα ή κυβέρνησι; 
αϋτη, έμεινεν όμως πάντοτε είς χεϊρας τώ ν άνωτέ- 
ρων τάξεων, αϊτινες μετήρχοντο τσν εξουσίαν αύτών 
[/¿τά γλυκότητος καί δικαιοσύνη; (4 ). Τό ξίφος τή; 
τιμωρία; κατετρώγετο ύπό τής σκωρίας (δ ),  πράγμα 
άξιοσημείωτον έν χώρα όπου έπεβάλλετο πάντοτε 
ποινή θανάτου καί διά τά  ελάχιστα αδικήματα 
( 6 ). Οί Μασσαλιώται έβίουν βίον έργατικόν καί 
σπουδαίον, ό δέ χαρακτήρ αύτών ήτο γλυιύς καί ευ
μενής. Καί έπί Ιΐλαύτου έ τι, ύάγοντες β ήθη τή ; 
Μασσαλία; » ,  έσήμαίνον τό  άκρον άωτον τή ; σε- 
μνοπρεπεία; καί τή ; ειλικρίνεια;. Τοιαύτα δέ ησαν 
μέχρι τού χρόνου καθ’ 8ν οί παρακμάζοντε; Ρ ω 
μαίοι είσήγαγον άλλα; έξεις. Τής Μασσαλίας αί 
μεγάλαι άρεταί άντημείφθησαν διά μεγάλων θριάμ
βων- ή υπερήφανο; Καρχηδών ύπεχρεώθη νά τα- 
πεινωθή ενώπιον αύτής, καί έν καιρώ τής άκμή; τής 
Μασσαλία; τά  εμπορεία εκείνη; παρετείνοντο άπό τών 
θαλασσίων Αλπεων μέχρι τού ακρωτηρίου τού Αγ. 
Μαρτίνου. 11 Νίκη (Ν ίοο), περί ή; τοσούτις εγίνετο 
λόγος έπ’ έσχατων, ή Αντίπολις (Α η Μ εε ), ή Αγαθή 
Τύχη (Α 3'1ο) καίάλλαι πόλεις άποικίαι είσίν έλληνικαί, 
αϊτινεςδιέδωκαν μεταξύ τών βαρβάρων άκμάζοντα πο
λιτισμόν. Εν Καβέλλτ, καί Α.ενίω καί Αρελάττ, ή 
ελληνική γλώσσα ήτο τοσούτω κόι νή, ώ στε ά5ιστά-

(1 ) Ίουστ. ούτ.

(2 )  ΊΙρόδ. Βι6λ. Α·, « φ .  168.

(3 ) ΆΟήν. Β ι"λ . 1Ρ, χεφ. 36.

(4 } Κ-.χέρ. Πολιτ. Β .ε λ .  Α ', χεφ. 20.

(5 ) Ούαλέρ-.ος Ηάξιμος, Βιβλ. Β', χίψ. 6.
(6 ) Ά νάγνω ί·. -χερί τοΰ ΙΠ ' α!ώνος τ ΐ  υπομνήματα τού διχη- 

χόρου Β » γΙιϊο γ. Γνωατδν ό τι μ ετά  πολλές εϋχολίας ή ποινή 

τού θανάτου ε ι ι  χαΐ νυν χαταγινώαχεεαι.

κ τω ; ήθελον έκληφθή ώ ; πόλεις Οεμελιωθείσαι ύπό 
τών Μασσαλιωτών. 01 έμποροι τή ; Μασσαλίας πε- 
ριήρχοντο δλην τήν γ-αλατ κήν ήπειρον δι’ οδών, αϊ- 
τινες έτεμνον αυτήν άπό τού νοτιανατολικού πρός 
τό δυτικοβόρείον. ίδού διά τ ί  οί Ρωμαίοι εύρον 
άλφάβητον καί αριθμούς έλλτνικούς ( 1 ) μεταξύ καί 
αύτών τώ ν προσβόρων άγ·ρίων φυλών ( 2 ).

ή  έκπολιτιστική τού ελληνισμού επιρροή ήν αδύ
νατον νά έπεκταθί, τόσω μ,ακράν χωρίς νά έπενερ- 
γήση καί έπί τούς γ·είτονα; τή ;  Μασσαλία; Λίγυας.
Ο κλάδο; ούτος τής ίβηρικής οικογένειας είχε δια
τηρήσει ήττον τών Λκυϊτανών τόν τύπον τής φυλής, 
ένεκα τή ; άπό τής Ισπανίας άπομακρύνσεω; α ϊτού 
καί τή ; άναμίξεω; μετά τών Γαλατών καί Μασσα- 
λίωτών. Οί Ακυϊτανοί ήσαν μάχιμοι άλλά πανούρ
γοι, αί δέ γυναίκες αύτών διεκρίνοντο διά καθα- 
ριότητος, μάλιστα δέ καί διά κομψότητο; κοινής 
ταίς ίβηρίδαις. Οί Λίγυες ειχον πλείονα έλαττώ- 
ματα ή οί Ακυϊτανοί- ήσαν μέν έγκρατείς, οικο
νόμοι καί φίλεργοι, άλλ’ άπληστοι καί ψευδείς. II 
πρό; τήν πειρατείαν κύίσις αύτών, έν.σχυομένη καί 
ύπό τής πλεονεξίας, ένεποίησε μεγίστην ανησυχίαν 
εί; τό μασσαλιωτικόν ναυτικόν, πολλά άγωνισθέν 
ϊνα καταστείλϊΐ τάς παρατόλμου; αύτών ληστρικά; 
έπιχειρήσεις. Γείτονες όντε; τής Μασσαλία; ένόησαν 
ταχύτερον τά  ωφελήματα τού «πολιτισμένου βίου 
καί έκαλλιέργ-ουν εϊτε δι’ έαυτού; είτε διά τού; Μασ- 
σαλιώτα;, τού; δημητριακού; καρπούς, τήν άμπελον 
καί τήν ελαίαν, ή τ ι; καί σήμερον είναι ό κυριώτερο; 
πλούτο; τη ; Ιΐροβηγκίας παράγουσα όνομα στόν 

έλαιον.

Σ Τ '.

Α ί τών Λ ιγύων γυναίκες.

Αί δέ γυναίκες τώ ν Λιγ-ύων φιλόπονοι ουσαι όσον 
καί οι σύζυγοι, συμμετείχον τώ ν έργων αύτών, 
οϋχί όμω; ώ ; δούλαι, αλλ’ ώ ; συμβία'.- καί τούτο 
είναι άξιον σημειώσεως ού μόνον δ ιότι ήτο σπανιώ- 
τατον κατά τού ; άρχαίου; χρόνους, άλλά καί δ ιότι 
αί γυναίκ-; τώ ν γ·ειτόνων αύτών Γαλατών, ύπετάσ- 
σοντο εις ζυγόν σιδηρούν. Εκλέγο υσα μεταξύ τών 
μνηστήρων αύτής ή νέα κόρη όν τινα  ήθελεν, άνε- 
λάμβανε δικαιώματα άτινα καί έφύλασσεν έπί ζωή;. 
Εκ τούτου εξηγείται ή μεγίστη έπιρροή τών γυναι- 

! κών τής ίβτ,ρίας, έπισης ισχυρά κατά τ ε  τήν πο- 
ί λιτείαν καί τήν έκκλησίαν. Παράδειγμα δέ έστωσαν 
Ισαβέλλα ή καθολική καί Θηρεσία ή 1)βΟό|>έ\1ρ.

Οί Ελληνες συγγραφείς έθαΰμασαν τόν εύσταυθή 
χαρακτήρα καί τήν φιλοσοφίαν τών λιγυστρίδων γυ-

(11 Τά  γΕγονύτα αύτά άπαντωαι δεόντως ε !ς  τή ν βεωρίαν 

τού Κ. βεοοίλου Ι.«ν »ΙΙέβ  (ΜεΙ. Ίο ε  ΡΓηπΕτΐ;), χαβηγητου έν 

τω  ατρατιωτιχω  σηολείω του -Αγ. Κύρου. -Εν αλλφ  δέ μετα- 
γενεατέοφ συγγράμματι (ΙιίβΙ. ιΐο 1> Τυεηυί ■) τό  χατά τω ν  
'Ελλήνων μίσος αύτού έχ ιτείνετα ι οσον χαΐ τ ί  τού Ί ’αλμεράγερ

(2) ΚαΤβαρ, πόλεμος Γαλατών, Β:6λ. Α’, χε?. 29.
(3 ) Λιόδ. Σ ιχελ. Β-.6λ. Κ'.
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ν«ικών, έπιδιδομένων καί si; τα  χχλεπώτερ* έργα 
τής γεωργίας. Καταβαίνουσαι αγεληδόν εκ των ό- 
ρέων, ήρχοντο ζητούσα·. εργασίαν εις Μασσαλίαν καί 
την άλλην χώραν αύτής. Περιώνυμό; τις περιηγητής 
Ελλην αναφέρει γεγονός έξβικονίζον ακριβώς χύτάς, 
ό δέ Αριστοτέλη: βέβαιοι δτι τά  τοιαύτα ήταν κοινά 
παρ’ αύταϊς. Λέγει λοιπόν 6 Ποσειδώνιος (1 ) δτι 
«νήρ Μασσαλιώτη; Χαρμόλεω; τοΰνομα είχε μισθώ
σει άνόρας τε  καί γυναίκας έπί σκαφητόν, καί δτι 
ώδίνασα μία ιώ ν  γυναικών άπεχώρησεν ολίγον, καί 
έπα ελθούσα άρια μετά τδν τοκετόν άνελαβε τό έρ- 
γον δ τω ; μή άπαλέσ·/·, τόν μισθόν. 0  Χαρμόλεως 
ιδών ταύτην έπιπόνω; έργαζομένην καί μαθών τήν 
αιτίαν, έδωκε τόν μισθόν καί άπέπεμψεν" ή Λ'έ λε 
χ ώ  έκκομίσασα τό νήπιον πρό; τινα κρήνην, καί 
λούσασα καί σπαργχνώσασα, έπανήλθεν οϊκαδε ( 2 ).

Των άτρομήτων τούτων γυναικών ή γνώμη έττε- 
κράτει κατά τά Νημάτια πολύ πλέον καί τής τών 
άνδρών" τούτο δέ ώφείλετο εί; τήν σύνεσιν εκείνων. 
Καί ποτέ συμβατής σφοδροτάτη; έριδος μεταξύ τών 
Λιγύων, κινδυνευούση; νά μετατραπή εις εμφύλιον 
πόλεμον, ώρμηταν αυται μεταξύ τών διεστιότων με
ρών, ζητούσαι νά μάθωσι τό  αίτιον τή ; διαφωνίας. 
«  Συνεζήτησαν δέ καί εκρινον περί αύτού μετά το- 
«αύτης συνέσεως καί ιύΟύτητο;, λέγει 6 Πλούταρ
χος, ώστε έκτοτε έπεκράτησεν αξιοθαύμαστος φι
λία μεταςύ πάντων, ού μόνον έν τα ί; πόλετιν άλλά 
καί έν πάτνι οίκογ* εία. Εκτοτ* έπεκράτησε καί ή 
συνήθεια νά καλώ .τα ι αί γυναίκες εί; τά  περί πολέ
μου καί ειρήνης συμβούλια, καί νά ύποβάλλωνται 
αϋταϊ; αί μετά τώ ν συμμάχων διαφωνίαι ϊ .

Αύτός ό άφρικανός Αννίβας άνεγνώρισε, καί τοι 
απορών, τήν αξίαν ταύτην τώ ν γυναικών, καί γυ 
ναίκες καθημ.εναι παρά τάς δχθας τού ποταμού έβου- 
λευοντο περι τών αιτήσεων καί τών παραπόνων τού 
παρατόλου άνδράς, όστις έσεισε τά  θεμέλια τής αιώ
νια; πόιεω ;. Εθαυμάσαμεν έσχάτω; ιμάντες τρεις 
χιλιάδάς Ιταλίδας έκ Μαρκηών ί 3) έπιστειλάσας 
πανηγυρικώ; ά-αφοράν πρνς τόν βασιλέα τή ; Ι τα 
λίας ινα ζητησωσι τήν ένωσι-ι τής επαρχίας αύτών 
μετά τού βασιλείου τού φιλοπάτριδος καί άτρομήτου 
τούτου ήγεμόνος. καθώς καί Νεαπολίτιδα, ή τινι, διά 
τάς ύπερ τής ανεξαρτησίας τής π ιτρ ίδο ; ύπ-ηρεσίας, 
επετράπη νά ψηφοφορήση υπέρ τής ένώσεω; τής 
Νεαπολεως μετά τών πολιτών (4 ). Τά τοιαύτα δέν
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(1 ) Π « s i  r t fá 6 .  Βιβλ. Γ ·, 103.

(2J Τοιοτα παραοείγματα άπαντΰμιν χαΐ π*Ρ4 ναΤς σ.ζΟ- 
γοις ιώ ν  Α λβανών, ων τή ν π ιτροααοάίοτον άνδρίαν ίβχύμασεν 
έπ έοχάτων ή Δνοις. Ί 'ή φ : τ ·ϋ  διχτα:ορ[χδν δη οσιςνβίν ύπό 
τ ω ν  Debáis λέγε·, δ τ ι «  έττειδή ο! Έλληναλβανο! έδείχΟνταν 

ευσταθέστατοι χ«1 ατρόμητο, ά ντίτα λο  τής τυραννίας, ή ¿ .α - 

τολιχή εκκλησία ά π α λ λ ά „ε τα ι τή ;  δουλεία; είς ήν εΐχον ύπο- 
β ιλ ε ι αυτήν οί βασιλείς τώ ν  δυο Ειχελιών. ν

(3 ) ’ Αρχαία επαρχία τού παπικού κράτους.

1«) “ Αλλη τις  Ί τα λ ’.ς ελαβε πρώτη τό  μ ετίλλ ιο ν  τό  δοίέ- 

Τ?4ς τούς μ ε,ά  Γαριβίλδου άποδάνιας εις Σικελίαν χιλίους ε -

είναι πρωτοφανή, ώς έν γένει δοξάζομεν. ï i  Ιστορία 
τής Δύτεω; περιέχει τοσαύτα παραδείγματα ενερ
γητικής τών γυναικών παρεμβάσεως εί; τά  πολιτικά 
καί είς αύτά τά  στρατιω τικά  πράγματα τών έθνών, 
ό'σα εύρίσκονται είς τά  χρονικά πάντων τών λαών. 
Αρκεί νά άναφέρωμεν τά  ονόματα τήή Βαθίλδης, καί 
Βέρτας, καί τής άπό Κ αστιλ ία ; Λευκή*, καί τή ; έξ 
Ανδεκαβίας Μαργαρίτης, καί Ιωάννης Λάρκ, καί 
Ιωάννης Hachette, καί ίσαβέλλης, καί Ελισάβετ, καί 
Στάελ. Καί πριν ε τ ι ό χριστιανισμός άλλοιώση τήν 
ίψιν τού κόσμου καί άποδώση πρός τάς γυναίκας 
Οέσιν σεβαστοτέραν καί άξιολογωτέοαν, εύρίσκονται 
ίχνη τής ένεργείας αύτών είς τά  κράτη.

( ’ E n tra i σ ν ν έ χ ιια .)

ΔΩΡΑ 1ΣΤΡΙΑΣ.

Δ Ω Ρ  Λ.

I  Β Λ  Ν ,

"Π ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΛΩΤΟΣ ΡΩΣΟΥ.

(Συνέχ. "Ιδε ? υλ).άί. 260.)

Γ '.

Μάσα.

Ο ιατρό; Μαρτινόφ, πολλήν εχων πείραν της αν
θρώπινης καρδίας, παρετήρησεν εύθύς τήν συγκίνησιν 
τού ΐβάν άμα άκούσαντος τό  όνομα τή ; Μχσας. Αλλά 
καί αύτός συναισθανθεί; τινα  θλίψιν, β ώ  ! είπε καθ’ 
εαυτόν, μήπως είναι σπουδαΐον ; Μήπως τό  ερύθημα 
τά όποιον έχρωμάτισε τό πρόσωπον τού νέου είναι 
σύμπτωμα αισθήματος ; . . . Απευκταϊον τό  πράγ
μα ! . .  . Είλως . . . κόρη εύγενής ! . . . ώ  ! είναι 
αδύνατον ! »

Τρεις έτι ήμερα; διέτριψεν ό ιατρός έν Πετρουπό- 
λει, καί κατά τά ; τρεις έπανήρχετο εί; τόν νούν του 
ή ιδέα εκείνη. Καί αύτός, νέος ών, ήσθάνθη τήν καρ
διάν του άνυψουμένην πρός απροσίτους χώρας. Δ-.α- 
τελών ώ ; ιατρό; παρά πλούσια καί περιφανεστάτνι 
οικογένεια, ήγάπησε τήν πρωτότοκον θυγατέρα τού 
οικοδεσπότου" άλλά μετρήσα; αμέσως τά ; τρομερά; 
περιπετείας πάθους μωρού, έφυγε τήν ειρηνικήν οι
κίαν δπου τό πάθος τούτο ένεννήθη, καί απήλθε νά 
λησμονήσει αύτό μεταξύ τώ ν αιματηρών μαχών τού 
Καυκάσου. Ποτέ ό Μαρτινόφ δεν ώμίλει διά τήν 
θλιβεράν εκείνην τού βίου του εποχήν. Γνωστόν ητο 
μόνον έκ διηγήσεων τώνσυ-τρόφων του, ότι διορι- 
σθείς ιατρό; είς £ν τώ ν φρουρίων τού Εύξείνου επί ένα 
χειμ.ώνα, έφάνη έχουν παραδόξους έξεις. Καθ’ εκά- 
στην μετά τήν έπίσκεψιν τών ασθενών, άνέβαινεν είς 
τά  δρη, εισέδυεν είς τά  βάθη αυτών, καί εκεί, παρκ- 
διδόμενος εί; βαθύτατους λογισμούς, έλεγεν ασυνάρ
τητα  καί ήμιτελή πρός τήν άγρίαν ηχώ" μετά δέ 
ταυτα, ερχόμενος πρός τούς παρά τήν όχθην βρά
χους, άνέβαινεν αύτο -ς ώς έμμανής, καί άπό τών κο- 
ρυφών αύτών κραυγάξων καί όδυρόμενος συνήχει μετά
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ιώ ν  φρικωδώ; παταγούντων κυμάτων. ΑΙ Ολιβεραί 
άλλ’ άσπαστοι αΰται αναμνήσεις, τάς όποιας ό χρό
νο; άπεκοίμισε μέν δεν έξήλειψεν δμου:, έξήγουυ 
ίσως τά ; συνεχείς εκρήξεις τή ; οργής τού άγαθου 

ιατρού.
Ιδού διά τ ί  έλυπήθη καιρίω; δτε ύπωπτεύθη δτι ό 

ίβάν ήσθάνθη παρόμοιον αίσθημα" οΐεν άπεφάσισε νά 
κινήση πάντα λίθον ·ϊνα προλάβη τήν άνάπτίυξιν αύ 
ΤΟύ. Δυσκολώτατον δμω; τό έργον" διότι μή θέλων 
νά βλάψη τά  συμφέρο-τα τού νέου, έπρεπε νά τη- 
ρήση μυστικόν τόν σκοπόν τών στρατηγημάτων του.

Η Μάσα, ώ ; είπομεν, διέμενε πρός καιρόν μετά 
τού πατρός της, είς αύτήν τήν οικίαν τού κό- 
μητος Αβασεφ, εις ήν έγεινε καί ό ’ ίβάν δεκτός. 
Πρό παντός λοιπόν άλλου άναγκαϊον ένόμισε ν 
άπομακρύνη τήν νέαν, φροντίζουν νά έπανέλθη είς 
τό  μοναστήριον" δθεν μετέβη είς τού κόμητο; ελ 
πίζουν νά εΰρν] τόν Κ. Βουσλάγεφ. Καί τωόντι ήτο 
έκεί, καταγινόμενο; μετά τού έπιστάτου εί; τήν προε
τοιμασίαν ρ.εγάλης μυστικής συμφωνίας, ήτις έμ,ελλε 
νά συγκοοτηθή έντό; τινων ήμερών κατά επιταγήν 
τού κόμητος. Μόλις δέ είδε τόν ιατρόν καί άποπέμ- 
ψας τόν επιστάτην, είπε"

—  Καλ’-ημέρα, ιατρέ" πόσον χαίρω δ τι σέ ε ίδα ! 
ύπωπτεύθην μήπως άνεχώρησες.

—  Α , φίλε μου, μέ προσβάλλει;" ήτον δυνατόν νά 
αναχωρήσω χωρίς νά ίδώ καί σέ καί τόν κόμητα :

—  Αυτό έλέγαμεν καί ήμείς . ■ . Πλήν τούτου 
έστοχαζόμην δτι ό Μαρτινόφ ήξεύρει δ τι ή μικρά μου 
Μάσα είναι ασθενής, καί δέν θ’ άναχωρήσγ άπό τήν 
Πετρούπολιν έάν δέν μάς ίδή δλους υγιείς.

■—  Καί είχες δίκαιον. Πώς πηγαίνει ή καλή μας 
κόρη ; Τό κατ’ έμέ, ή ασθένεια της δέν μέ έφάνη 
σπουδαία, καί νομίζω δχι αί όλίγαι ήμέοαι τάς όποιας 
έπέρασεν εδώ ήρκεσαν, καί πολύ, εις τό  νά έπαναφε' 
ρουν τήν ύγείαν της. Δέν πρέπει νά μακρύνωμεν πο · 
λύν καιρόν τάς μαθήτριας τής Σμόλ.να; άπό τόν τα 
κτικόν βίον καί τά  έργα των.

—  Κ α ί όμως . . .
-—  Τοιούτοι είναι οί πατέρες . . .
— - Τ ί θέλει; ; δέν έχω δύναμιν ν άντισταθώ . . 

άμα ώ ; έλθ-ri πλησίον μου ή αγαπητή μου καί μονά · 
κριβη κόρη, δέν ήμπορώ πλέον νά τήν χωρισθώ. Σείς 
όμως τά γεροντοπαλλήκαρα, καί σύ μάλιστα, ίατρε 
τώ ν στρατοπέδων καί τών στρατώνων, δέν εννοείτε 
αύτά τά  αισθήματα.

—  Μάλιστα! τά  έννοούμεν δσον καί οί πατέρες" 
άλλ’ δλα τά  πράγματα έχουν καί τέλος, καί ό νού; 
δέν έγεινε διά νά ηναι αιωνίως ταπεινός δούλο; τής 
καρδίας. Οπωσδήποτε φέρε με εΐ; τήν ώραίαν άρ- 
ρωστην.

0  Βουσλάγεφ έσήμανε τόν κώδωνα, καί άμέσω: 
ήλθεν υπηρέτης.

—  Πού είναι ή κόρη μου", εϊπέ την δτι ό ιατρό; 
καί έγώ  τήν περιμένομεν εί; τό  δωμάτιόν μου.

—  Είναι είς τήν αίθουσαν τής μουσικής μαζή 
μέ τόν Κ. κόμητα, δπου δοκιμάζει τήν φωνήν τού 
ίβάν Πέτροβιτς.

Ó ιατρό; συνέστειλεν άκουσίω; τά ; όφρΰς.
—  Καλύτερα, είπεν ό Βουσλάγεφ πρό; τόν ια

τρόν, ύπάγωμεν νά τούς εύρωμεν" μ. ένα κτύπον 
δύο τρυγόνια" θά άποχαιρετίσης τόν κόμητα καί 
θά ίδής καί τήν κόρην μου.

ΙΪΓνώ δέ έξήλθον έπαυσεν ή δοιιμή, καί 6 κό
μη; έμβάς είς τόν παρακείμενον θάλαμον, έζήτησεν 
ύποτονθορύζων τό τέλος μονωδίας πίπαν καί τσάι.
Ο, δέ ίβάν έτακτοποίει τά βιβλία τής μουσική;" ένώ 
δμω; αί χεϊρέ; του έκινούντο μηχανικώς, τά  βλέμ 
ματά του ήσαν προσηλωμένα είς τήν νέαν, ήτις 
καθημένη πλησίον παραθύρου, έπλεκε μειδιώσα σ τ έ 
φανον έξ άνθεωυ, μέλλοντα βεβαίως νά χρησιμεύσω) 
είς στολισμόν τής προσεχούς συμφωνίας.

Ó Κ. Βουσλάγεφ καί ό ιατρός σταθέντε; τούς πα- 

ρετήρουν.
II Μάσα ητο ώραιωτάτη" καί ητο μέ·< μόλις δ ε 

κατεσσάρων ετών, τό υψηλόν ομως άναστηυ.α καί 
ή πρώιμος άνάπτυξί; τη ; τήν έδείκνυαν ιύ; δεκαε- 
πταετή. 111ο μελαγχροινή" ή κόμη της, ανυψωμένη 
στρεπτή περί τό  μέτωπον ώ ; διάδημα, κατεχέετο 
κυματόεσσα καί λεπτή εί; τά ; ύπώχρους παρειάς τη ;" 
τό α·.μ.α έ/.υκλοφόρει ύπό τήν έπιδερμ.ιδα της χ_ωρίς 
νά χρωματιζη αύτήν, καί αί δασεΐαι καί τοζο-ιιδεϊς 
όφρύ; της συνηνούντυ έν τώ  μέσω τού πλα τεω ; μ.ε- 
τώπου της, σχημαΤίζουσαι μίαν σχεδόν γρα /μήν, 
έρμηνεύουσαν ίσχύν καί θέλησιν. 11 ρί; εδείκνυεν 
ύπερητ-άνειαν, καί άπό τών χειλέων αύτή; ερρεεν άμ- 
βροσία.Οί οφθαλμοί της, έ-.ώ οί τών μελαγχροινών γυ 
ναικών τής Μεσημβρίας δ-οιάζουσι πυρώδεις ήφαι- 
σιείου κραΓήρας,ήσαν απεναντίας γλυκείς καί γαλήνιοι" 
εϊ/εδέ καί τό ήθος άξιοπρεπέστατον καί εύγενες,αλλά 
καί φυσικόν καί άπλούν ένταυτώ, επιβάλλον μέν σέ

βας, άλ.λά καί αγάπην έλκύον.
II Μάσα δεν είχε γνωρίσει τήν μητέρα της, άπο- 

θανοΰσαν κατά τόν τοκετόν" ήγάπα άρα περιπαθώς 
τόν πατέρα καί τήν τροφόν τήν άναθρεψασαν τούτην 
έξ απαλών ονύχων. Ο τε δέ ό κόμη; Αυασέφ άν*- 
λαβε τήν προστασίαν αύτή; τε  καί τών περί αύτήν, 
ήγάπησε καί αύτάν μετ’ ευγνωμοσύνης άλλά τό α ί
σθημα τούτο δεν έταπείνου τό φρόνημα αύτή;, διότι 
έθεώρει τόν κόμητα ώ συγγενή, έκπληρούντα εύγενές 
καθήκον, καί ούχί ώς προστάτην άπαιτούττα εύ·

¡ γνωμοσύνην καί υποταγήν. Τήν Μάσαν, εύπρόσιτον 
ουσαν πρός πάντας, πάντες ήγάπων, καί πάντες 
είχον πεποίθησιν είς τόν λόγον τη ; δ ιότι ήτο εύσια- 
θή; καί άκριβεστάτη. Η ευστάθεια δε αΰτη Οά με- 
τέπιπτεν είς ΐσ/υρογνωμοσύνην εί ποτε ύπωπτευεν 
δτι ήθελον νά βιάσωσιν αύτήν. ©έλομεν ίδεί -εφεςή; 
μέχρι τίνος φθάνει φύσις τοσούτω δραστήρια.

ίϊπί τού παρόντος, χωρίς κάν νά συλλαβή την 
έλαχίστην υπόνοιαν περί τού σκοπού τού ιατρού 
Μαρτινόφ συγχαίρ.ντος αύτήν πιρί τής υγείας Της, 
καί λέγοντο; δτι καιρό; ήτο νά έπαναλ.άοή τά ; σπου- 
δάς της, έρριψε μελαγχολικόν βλέμμα έπί τού σ τε 
φάνου τόν άποιόν έπλεκε, καί έζήτησε νά έπανίλθη 

είς τά μοναστήριον.
Ó ίβάν δέν ήτο παρών το’ τε, δ ιό τι δ ιατρό; άνέ*
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θεσεν αύτώ εντολήν, Ενεκα τή ; όποια; Εμελλε νά 
μείνη Εξω του οίκου μέχρι τής εσπέρας, δ τ ε  δέ έ- 
πανήλθεν, ή Μάσα είχεν αναχωρήσει καί έκεϊνος δέν 
έκοιμήθη δι’ όλης τής νυκτός.

Δ.

'Απαίσιου γεγονός.

Εν τοσούτω αί μουσικαί συμφωνίαι έπανελαμβάνοντο 
συνεχώς παρά τώ  κόμητι Αβασέφ. Τού ίβάν ή ώραία 
φωνή ήκούετο συνεχώς, καί επειδή ό κόμης, όστι; 
ένθουσΐ6)δώς ήγάπησεν αύτόν, είχε δώσει αύτώ τούς 
άρίστου; τών διδασκάλων, άνεδεί/.νυε καΟ έκάστην 
θαυμασίας προόδου;’ δ ι αύτόν καί μόνον έγίνετο λό 
γο; εϊ; τά ; οικία; τή ; Πετρουπόλεω;, καί πανταχού 
άνεζητεϊτο περιπαθώ;' χάριν τή ; μουσική; έλησμο- 
νήδη ό εϊλω;.

0  εϊλως ! .  . .  6 ίβάν μόνο; δέν είχε λησμονήσει 
τόν μισητόν τούτον τίτλον, τόν όποιον ώ ; στίγμα 
πύρινον ήσΟάνετο. Οσο» πλέον ή καλή αγωγή άνε- 
πτερού το  φρόνημά του, τόσω  πλέον Επασχεν. Εί; 
μάτην ό κόμη; έπεριποιεϊτο αύτόν ώ ; ίδιον υιόν’ εί; 
μάτην ό Βουσλάγεφ τόν μετεχειρίζετο ώ ; φίλον' εί; 
μάτην πάντε; ώ ; έκ συνεννοήσεω; έστόλιζον μέ άνθη 
οϋτω; είπεϊν καί χρυσόν τάς άλΰσεις του' αύτό; 
τάς ήσΟάνετο πάντοτε' μεταξύ καί αύτών τώ ν ε 
πευφημιών, ή δουλική του τά ξ ι; παρουσιάζετο ενώ
πιον του ώ ; φάσμα καί κατεπίκραινεν αύτόν.

Πλήν τούτου, αί ύποψίαι τού ιατρού Μαρτινόφ εϊ 
χον δυστυ-χώ; αληθεύσει. 0  'ίβάν ήγάπα τήν Μά· 
σαν. Καί μέν δέν ήτο καί αύτό; περί τούτου πεπει
σμένος, καί εί τ ι ;  τόν ήρώτα περί τής καταστάσεω; 
τή ; καρδίας του δέν Οά ήξευρε τ ί  ν’ άποκριθή' ή έν- 
θύμησι; όμω; τής νέα; ερριπτεν αύτόν εις εκστασιν, 
καί έθαύμαζε παν τό  έν αύτή. Πόσον ήσΟάνετο εαυ
τόν πανευδαίμονα όσάκις ήρχετο νά ίδη έπίτινα; ώρας 
τόν πατέρα τη ; ! Κατεσκόπευεν όλα; τά ; επιθυμίας 
της, καί έφιλοτιμεΐτο νά προπαρασκευάζω χάριν 
αυτή; νέα καί περίεργα πράγματα. Ενίοτε δέ, 
σχολά,ων, περιεφέρετο περί τό  μοναστήριον τής Σμόλ- 
νας, καί έπεΟεώρει Εν πρό; Εν όλα τά  παράθυρα, ώ ; άν 
ήθελε νά φωτισθή ύπό τινο; άκτΐνο; τού προσφ.λού; 
άστέρο;' άλλά φεύ ! τό  μοναστήριον ήτο στενώ; κε- 
κλεισμένον, καί ό ίβάν έπανήρχβτο χωρί; νά ίδη δια- 
λυόμενον τό σκότος. Τότε έβυθίζετο εί; λογισμού;, 
Λ  συναίσθησι; τή ; καταστάσεώ; του ετηκεν αύτόν ετι 
μάλλον καί έταλάνιζεν εαυτόν.

Μίαν τώ ν ήμερων Ενώ διευθύνετο σκεπτικό; εϊ; 
την κατοικίαν του, άπήντησεν άνθρωπον φέροντα δι- 
σάκκιον, όστι; σταθεί; είπε'

—  Κ αλ ήμέρα, άδελφε'.
0  δέ ίβάν καί το ι άτενίσα; αύτόν δέν τόν έγνώ

ρισε. Καί πώς ήτο δυνατόν νά γνωρίση ύπό τά  ράκη 
εκείνα καί διά τή ; ρυπαρά; κόμη; καί τού μεμαραμ- 
μένου προσώπου τόν έξάδελφόν του Δημήτειον. τόν 
όποιον ειχεν αφήσει εί; τό  χωρίον του μεγάλον καί 
ώραϊον; άκμάζοντα τήν ήλικίαν καί τήν ύγείαν ;
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ΐίάν ό Δημήτριος δέν Ελεγε τ ί ;  ήτο, ήθελε τόν έκλά- 
βει άντί επαίτην.

—  Πώς έδώ, Δημήτριε ; καί εί; τοιαύτην κατά- 
στασιν ;

—  Εμάλλωσα μέ τόν Αλέξιν Βλαδιμίροβιτ; (1 ), 
καί μέ έξώρισεν εί; μακρυνόν χωρίον διά νά έργά- 
ζωμαι ε ί; βιομηχανικόν κατάστημα' '* ό διευθυντής 
όμως αύτοϋ, Γερμανός, ήτον άληθινός τύραννος' έ- 
πλήρωνε τούς έργάτας μέ γρόνθους καίμε ξύλον' διά 
τούτο όλοι τόν έμίσουν. Εγώ  μάλιστα τό  / έμίσουν 
πλέον τώ ν  άλλων, όθεν καί μέ άπέπεμψεν. 01 σκύ
λοι οί όποιοι έπάγοναν εις τήν αύλήν ήσαν ευτυχέ
στεροι μου. Πόσον ένθυμούμην τό τε  τόν Α ίέξιν  Βλα- 
διμίροβιτς ! Πολλάκις μέ ήλθεν εις τόν νούν νά φύγω 
καί νά υπάγω νά προσπέσω εις αύτόν. Καί θά μ ’ έ- 
συγχώρει ! . . . ό Θεό; όμω; δέν ήθελησεν. Μίαν τώ ν 
ήμερων ήλθε νά έπισκεφθή τόν διευθυντήν ό επι
στάτη ; τού κόμητο; Λβασέφ, καί μέ έπήρε μαζή 
του. Διά τ ί, καί μέ ποιον δικαίωμα, τό  άγνοώ, άλλ ’ 
ούδε ήθέλησα νά τό  εξετάσω, τόσον Εχαιρα ό τι 
ηλλαξα θε'σιν' άλλά πόσον ήμην άπατημένο; ! Μέ 
έβαλαν κοντά εί; μίαν οικογένειαν ή όποία, έ ξ  α ι
τ ία ; τή ; νεοσυλλεξία; καί τώ ν άποικισμών εϊχε μείνει 
χωρί; υποστήριγμα'όλοι όλοι ήσαν Ενα; γέρων καί δύο 
αδύνατοι γερόντισσαι. Εγώ δέ Επρεπε, νά αναπλη
ρώσω τόν τελευταίο·/ εργάτην ό όποιο; εϊχεν αναχω
ρήσει, καί νά καλλιεργώ τόν αγρόν των. Επειδή ή
σαν καλοί άνθρωποι ήσθάνθην συμπάθειαν πρός αυ
τού;, καί ευχαρίστως τού; έβοήθουν εϊ; τό νά ζή - 
σουν. Ó Κ. Σάδλερ όμω; (ό επ ιστάτη ;) άλλω ; πω; 
άπεφάσισεν' άφοϋ μ ’ επερνε καθ’ εβδομάδα διά τόν 
αύθέντην τά ; τρεί; ήμερα; τάς όποία; δίδει 6 νόμος, 
μ Επερνε καί τά ; άλλα; τρεις διά τόν έαυτόν του’ 
ώστε μόλις τήν Κυριακήν μ’ Εμεναν όλίγαι ώραι διά 
νά σκάψω τήν γην τού κυρίου μου' άπό τούτο εν
νοεί; ο τ ι έψοφοϋμεν άπό τήν πείναν. Αν καί φύσει 
υπομονητικό; καί άπαθής, δέν ήμπόρουν όμω; νά 
υποφέρω πλέον, καί-έπειδή δέν Εβλεπα πώς ήτο δυ
νατόν νά γλυτώσω, τό  Ερριψα εις τό ποτόν. Οσα 
καπήκια έκερδιζα, όλα έπήγαιναν εί; τό  καπηλείον' 
ή μέθη Εγεινε δεύτερα φύσις, καί δέν εϊργαζόμην 
πλέον είμή μαστιζόμενο; καί δερόμενο;. Μετ’ ολ ί
γον μάλιστα καί οί ραβδισμό! Εχασαν τήν δύναμίν 
τω ν ' καί διά τήν δυστυχίαν μου, καί αύτός μου ό 
ουρανίσκο; μου τόσον έχόντραινεν, ώστε ούτε τό  
δυνατώτερον ρακί ήσθάνε -ο πλέον. Κ α ί επειδή ά- 
πεκτηνώΟην, μέ αφήκαν πλέον ήσυχον. Λφοϋ ειδεν 
6 Κ. Σάδλερ ό τι ήτον αδύνατον νά ώφεληθή 
πλέον άπ’ εμέ, μ ’ εδω-.ε διαβατήριον διά τήν ΙΙε- 
τοούπολιν καί μ’ έδίωξεν. Λνεχώρησα λοιπόν άπό 
τό  χωρίον χωρί; λύπην καί χωρίς χαράν, καί μετά 
Εξ Εβδομάδων σκληρότατου ταξ/ίδιον, ιδού ήλθα.

—  Καί δέν έζήτησες πλέον νά ίδ/,ς τόν Αλέξιν 
Βλαδιμίροβιτ; ;

—  Δέν έτόλμησα' έπέρασα βιαστικά άπό τό  μέ
ρος όπου κατοικεί, καί έχαιρέτισα μακρόθεν τήν ση-
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μαίαν τού παλ.ατίου του* ήμπορώ όμω; νά σέ δώσω 
ειδήσεις του' έ'να; παλαιό; μου σύντροφο; μέ εϊπεν 
ό τ ι θά Ελθη τόν χειμώνα έδώ.

—  Καί τώρα τ ί  θά κάμης;
—  Ó Θεό; τό ήξεύρει! τόσα ύπέφερα εω; τώρα, 

ώ σ τε  δεν είναι δυνατόν νά πάθω χειρότερα. Εχω 
εί; τόν σάκκον μου αρκετά παλαιοσίδηρα τά  όποία 
έσύναξα εί; τόν δρόμον’ θά τά  πωλήσω καί θά ζήσω.

• Ιίλήν τούτου 6 αγαθός Θεό; εϊναι αγαθός, καί οί 
αδελφοί βοηθούν τού; αδελφούς.

II απροσδόκητο; αϋτη άπάντησι; έπηύςησε τήν 
θλίψιν τού ίβάν, έκθέσασα πρό τώ ν  οφθαλμών του 
παράδειγμα τρομερά; δουλείας' ναι μέν όλοι οί εί
λω τες τή ; Ρωσίας δέν υποβάλλονται εϊ; όσας δοκι
μασία; καί ό Δημήτριος' οϊ ύπό τό σκήπτρο·/ με- 
γ'άλων οικογενειών ζώ σ ι μάλιστα ώ ; έπί τά  πο
λύ έν άνέσει' τούτο όμω; συμβαίνει όσάκις 6 κύ
ριο; αύτό; κατοικεί εις τά  ύποστατικά ή διοικεί 
άπ’ ευθείας τού; δούλου; του άλλά δυστυχώ; εί
ναι έξαιρεσις. 01 πλείστοι τώ ν Ρώσων μεγιστάνων 

.προτιμώντε; νά ζώσιν εί; τάς μεγάλα; πόλεις τή ; 
αύτοκρατορίάς ή καί τά ; ξένα;, άναθέτουσι τήν φρον 
τ ίδα  τώ ν  υποστατικών αύτών ε ί; έπ ιστάτα ; πα
νούργου; καί πλεονέκτας. Εάν ενίοτε ό'ιατρίβουσιν 
εί; αύτά, μένουσι τόσον όλίγον, ώστε δέν μανΟάνουσι 
τά γινόμενα. Πλήν τούτου οί έπιστάται καί οί οπα
δοί αύτών έπισκιάζουσι διά παντό; τρόπου τήν α
λήθειαν. Οί Ποτέμκιμ είναι πολυάριθμοι εί; τήν 
Ρωσίαν.

Εί; τήν μάστιγα τών επιστατών προσθετέον καί 
τήν τώ ν  μικρών ιδιοκτητών. Οί άνδρες ούτοι, εξευ
γενιζόμενοι ώ ; έπί τό  πλείστον έλέω τού Τπ'ιν  (π ε
ρίεργο; σινική ονομασία κατατάσσουσα ολου; τούς 
υπηκόου; τού κράτους ε ί; ιεραρχία; δεκατεσσάρων 
κλάσεων) άφιερόνουσι, κατά τό μάλλ.ον καί ήττον, 
τό  προϊόν τών κλοπών καί καταχρήσεων αύτών ti; 
άνταλλ/γήν τριακοσίων ή τετρακοσίων ειλώτων. 
Απεριόριστο; καθίσταται τό τε  ή κενοδοξία των" μι 
μοϋνται τού; αρχηγούς τή ; αριστοκρατία; καί διά- 
γουσι βίον μεγαλοπρεπή. . Επειδή δέ ή περιουσία 
των δέν άρκεϊ εί; τούτο, άγων ζονται ν αύξήσωσιν 
αυτήν δι’ όποιουδήποτε τρόπου. Μή δμιλεΐ; εί; αύ
τοϋ; περί φιλανθρωπία; καί άξία; τού ανθρώπου' 
δέν έχουσιν ε ίλω τα ;; άρα πρέπει νά έκμεταλλεύω- 
σιν αύτ ού; μέχρι τριχό;. ¡δ ε  τού ; ταλαιπώρου; 
αύτοϋ; κεκυφότα; πρό; τήν γην, καί σεσωρευμένου; 
εϊ; σκοτεινά βιομηχανουργεϊα, χέοντας ιδρώτα καί 
αίμα ύπέρ τών άνελεημόνων αύτών πατρόνων. Εάν 
δέ ή πείνα καί ή απορία έξησθένησαν αύτοϋ;, έάν 
αί χείρε; αύτών δεν κινώνται, δέρονται ανηλεώς. 
Μ/πω; τά  κτήνη ταύτα Εχωσι δικαίωμα νά τρέ- 
φωνται καί νά άναπαύωνται ; ό  κύριο; Εχει ανάγκην 
χρημάτων! . . .

Οταν λοιπόν απαντάς καθ’ όδόν εις τά ; πόλει; 
τής 'Ρωσίας άνθρωπον πελιδνόν τήν δψιν, ατροφι
κόν τό  σώμα, νεκρόν τόν οφθαλμόν, μηδέ σπιν
θήρα εχοντα εί; τό  πρόσωπον ηθικής καλλονή;, ό- 
μοιάζοντα μάλλον κτήνος ή 3ν λογικόν, έ ·ί  λόγω
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Ενα Δημήτριον, εσο βέβαιο; ο τ ι Εχει; πρό οφθαλ
μών θύμα μικρού ιδιοκτήτου ή επιστάτου. Κ α ί τό  
δεινότερον, ό νόμο; δέν θεραπεύει τό  κακόν τούτο' 
τό  κράτος τή ; 'Ρωσία; είναι άχανέ;, καί τού 
αϋτοκράτορο; ό οφθαλμός, όσον άγρυπνος καί άν 
ύποτεθή, δέν προφθάνει νά ίδ/) όλα τά  γινόμενα. 
Καί Επειδή ούτε ό Ενοχος ούτε οί δημόσιοι λ ε ι
τουργοί, ώ ; διαφΟίΐοόμενοι εύκόλω; διά χρημά
των, δέν καταμ-ηνύουσι ταύτα , τ ί ;  θελει τά  κατα- 
μηνύσει; 6  εϊλως ; άλλ ’ αύτός δέν Εχει τό  δικαίω
μα νά έγκαλέσ·/) τόν κύριόν του είμή έν περιπτώσει 
συνωμοσίας κατά τού κράτους ή τού ήγεμόνος, ή 
έάν δέν φανερώσ-ρ όλου; τούς κατοίκου; τού υποστα
τικού αύτοϋ. Εάν δέ ποτε είλω ; παραπονεθή δ ι’  ά λ 
λην αιτίαν, συλλαμβάνεται καί τιμωρείται' καί ού 
μόνον ό είλω; άλλά καί έκεϊνο; όστι; Εγραψε τήν 

αναφοράν του.

0  ίβάν συνοδεύων τόν κόμητα Αβασέφ, έπεσκέφθη 
τά ; περισσοτέρας πόλεις τή ; Γαλλίας, τής Ιταλίας 
καί τή ; Γερμανίας, όπου Εμαθε καί έδιδάχθη πολλά' 
ή πείρα ένέπνευσεν αύτώ περισσότερον θάρρος, καί 
τυχούσης περιστάσεω; εδωκε δείγματα σπανίας δυ- 
νάμεως ηθική;. Ποσάκι; μεταξύ λαών Ελευθέρων, 
έπεθύμησε νά μείνη παρ' αύτοϊς'· Αλλά- δέν ήθελη- 
σε νά φανή δραπέτη;. Ιιγραψε λοιπόν πρός τόν πρίγ- 
κηπα Π. ζητήσαςεύσεβάστως τήν άπελευθέρωσίν του. 
Καί ευμενής μέν ϋπήρξεν ή άπάντησι;, παρεπέμπετο 
όμως ή έξέτασι; τής ύποθέσεω; κατά τήν Επάνο
δόν του. Επανήλθε λοιπόν εϊλως όπως καί είχεν 

αναχωρήσει.

0  ίβάν ήτο πλήρης χαρά; τήν ημέραν τή ; έλεύ- 
σεώ; του εί; τήν Πετρούπολιν. Ελθών πρό; τήν 
πρώραν τού πλο ου, καί στραφεί; πρό; τήν Εκκλησίαν 
τού φρουρίου, τής δπ·.ίας 'ό Οόλο; καί τά  δύο κω 
δωνοστάσια φαίνονται μακρόθεν,έγονυπέτησε καί μυ
ριάκις έσφαγίσθη διά τού σημείου τού σταυρ-,ϋ, ευ
χαριστών τόν Θεόν ό τι τόν ήξίωσε νά έπανέλθη εί; 
τήν πατρίδα του' δ ιότι οί Ρώσοι άγαπώσιν ιδια
ζόντως τήν πατρίδα αύτών' είτε ευμενή; είτε δυσ
μενή; είναι πρό; αύτοϋ;, τήν λατρεύουσιν ώς βασί
λισσαν, ο/; μητέρα, τήν άποθεοϋσιν ούτως εϊπείν. 
IIάν αίσθημα μεγάλον λαμβάνει παρά τοϊς 'Ρώσοι; 
θρησκευτικόν χαρακτήρα. Κ α τ ’ αυτούς ή Ρωσία δέν 
είναι άπλώ; ’ Ρωσία, άλλ ’ άγια  ''Ρ ω σ ία ' τό  μάλλον 
δε άνεξήγητον είναι ή προσκόλλησι; τών ειλώ των εί; 
τήν πατρίδα αύτών, Ενώ δέν Εχουσιν ούτε οικίαν, ούτε 
χωρία, ούτε οικογένειαν καί δεν άγνοοΰσιν ό τ ι όποιαν 
ώραν θέλει ό κύριός των τούς Εκσφενδονίζει άπό τό Εν 
εί; τό  άλλο μέρος, £ν μόνον πράγμα Εχουσιν άναφαί- 
ρετον, τήν πρό; τήν πατρίδα αγάπην.

Εύκόλω; λοιπόν έννοοΰμεν τήν άγαλλίασιν τού ί 
βάν ότε τό  ατμόπλοιο-/ είσήλθεν εί; τόν Νεύαν. ίδών 
τόν τόπον αύτοϋ καί πατήσας φιλτάτην γην έλησμό- 
νησε τά ; περί απελευθερώσει.); ιδέα; όσαι κατέβη- 
σαν εις τήν κεφαλήν του ότε ήτο εις τά  ξένα, καί 
σ.νεχάρη έαυτόν διά τήν άπάρνησιν. Είχε δέ έπα- 
ναλάβει τάς συνήθεις αύτοϋ Εργασία; εις τήν οικίαν
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τού κόμητος, οτε μετά δύο μήνα; 6 πρίγκηψ Π. 
έγραψεν ότι έρχεται εί; Πετρούπολιν.

Ó ίβάν άνεσκίρτησεν ένθυμηθείς ότι κρίσιμο; Οά 
ήτο ή ώρα- διότι, ώ ; ένθυμούμεθα, ό πρίγκηψ Π. 
είχεν άποκριθή πρό; αύτόν μακράν έτι όντα τής'Ρω- 
σία;, ό τι θά έλάμβανεν ύπ’ όψιν τήν αίτησίν του 
μετά τήν επάνοδόν του. Αλλ’ είχεν άρά γε πάντοτε 
τήν αυτήν προαίρεσιν ; Θά έπροτίμα τήν έπιθυμίαν 
του εϊλω το ; άπό τό  προσωπικόν του συμφέρον ; Των 
μεγιστάνων τινέ; έχουσιν είλωτας, οϊτινες έγένοντο 
εργαζόμενοι πλουσιώσατοι- όθεν, άντί νά τού; άπε- 
λευθερώσωσι, τούς άγαπώσιν έ τ ι μάλλον, θεωρούντε; 
αυτούς ώ ; καύχημα τή ; οικίας των. Μήπως λοιπόν 
καί ό πρίγκηψ Π. είχε τήν αϋτήν' κενοδοξίαν, καί 
τά  προτερήματα τού ’ ΐβάν άντί νά τόν συντρέξωσι, 
τόν κατέτριχον ; Τοιαύτα άνελο- ίζετο  περίλυπο; ό 
’ ίβάν Προ,θετέον δέ ό τι είχεν ίδεί καί τήν Μάσαν, 
αύξηθεΐσαν καί γενομένην ώραιοτεραν κατά τήν 
απουσίαν του, καί ότι ό'έρω; του είχεν έξαφθή έτι 
μάλλον καί καταστή ευσταθέστερο;. Διά δύο λοι 
πόν λόγους έπεθύμει τήν απελευθέρωσήν του.

Í1  θλίψις δέ αύτή έγίνετο δριμυτέρα δ ιότι δέν έ- 
ζεμυστηρεύετο είς ούδένα- άν είχε φίλον ειλικρινή 
Οά έμετρίαζεν αύτός τήν οδύνην του, θα τόν έν,θάρ- 
ρυνε, θά τόν έσυμβούλευεν. Ó κόμης καί ό Κ. Βου- 
σλάγεφ, οί δύο ούτοι πρό; ο8;  έδύνατο νά όμιλήση, 
ήγνόουν τήν κατάστασιν τή ; καρδία; του. Επάλαίε 
λοιπόν ανευ βοήθειας, καί κατά τήν μεμονωμένην 
ταύτην πάλην έ τήκε το.

Ημέρα; τινά; μετά τήν έπίστολήν τού πρίγκηπο; 
Π. ήλθεν άνθρωπο; σταλείς παρ’ αύτοϋ ϊνα προετοι- 
μάσ·/ι τήν κατοικίαν του, διότι, ά τ ί  μιάς η δύο 
εβδομάδων, ώ ; είχε γράψει κατ’ άρχάς, άπεφάσισε νά 
διατρίψν] όλον τόν χεμώνα εί; τήν Πετρούπολιν.

Ó κόμη; Λοασεφ ύπερεχαρη, καί Οέλων νά έορτάση 
τήν έλευσιν τού φίλου του, έδοκίμαζεν όλα τά  μου 
σικά του αριστουργήματα’ ό ΐβάν κατήντησε νά μ.ή 
έχτ, πλέον καιρόν.

Πολλαί ήμέραι παρήλθον μετά τήν ήμέραν καθ’ ήν 
έμελλε νά φθάσϊ) ό πρίγκηψ, καί όμω; δέν έφαίνετο.
Ί  ί άρα συνέβη ; αί όδοί τήν εποχήν εκείνην, πεοί 
τά  τέλη ’ίανουαρίου, είναι καλαί, διότι ή χιών είναι 
στερεά και τά  έλκυθρα ταξειδεύουσι θαυμασίως. Μή 
π ω ; δεν άνεχώρησεν ; άλλά δεύτερος ταχυδρόμο; έλ 
θών είπεν ό τι είχεν αναχωρήσει. Μετά τινα; ήμέρα; 
φήμαι αόριστοι διεσπάρησαν ειςτήν πόλιν- έλεγον ότι 
έγένετο θύελλα, ό τι νιφάδες μεγάλαι χιόνων κατέ
πεσαν, καί ότι συνέβησαν καταστροφαί. Πρό τεσσα
ράκοντα οκτώ ώρών όεν είχε φανή τό ταχυδρομείον 
του ’ ΐαροσλάβ, καί ό κόμης Αβασέφ όλω; ανήσυχος 
έτρεχεν άδιακόπως μέ τά έλκυΟρόν του ζη τών ειδή
σεις. Αλλα καί ό ΐβάν έπλανάτο ώ ; φάσμα είς τό 
παλάτιον,κατατηκόμενος άπό απαίσια προαισθήματα.

Ανθρωπό; τις, μουζίκος, είσήλθεν έν τοσούτω 
είς τήν αύλήν. Από τό  άγριον ήθος, άπό τά άτακτα 
καί χιονοσκέπαστα ενδύματα,άπό τό έπ’ αύτών αίμα 
έσυμπεραίνετο ό τι δυστυχία τις συνέβη.

ό  ’ ίβάν τόν έγνώρισεν- ήτο ό Βακια; εϊ; τών χω-
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ρικών του πρίγκηπος Π. Ετρεξε λοιπόν είς προϋπάν- 
τησίν του. _

—  Τ ί νέα, Βάκια ;

Αλλ’ ό Βάκια; έστρεψε τό  βλέμμα έτεροπλανέ;.
—  Λέγε λοιπόν, λέγε !

Αλλά καί πάλιν ό χωρικός σιωπών έγέλασεν έα- 
μανώ:. '  ■·

0  δε ΐβάν λαβών τόν βραχίονα του χωρικού καί 
συνταράξας αύτόν-

—  ΙΙού είναι, ήρώτησεν 6 Αλέξιε Βλαδιμίροβιτς
—  Απέθανεν ! άπέθανεν ! άπέθανεν !
Ο ΐβάν έμεινεν εμβρόντητος.
0  χωρικό; έκάγχασε καί πάλιν- ήτο έξω φρενών.
Τήν ώραν εκείνην ήλθεν ό κόμης, ήλλοιωμένος τό  

προσωπον καί κλαίων. Καί είσελθών μετά σπουδή; 
εις τόν θάλαμόν του, άνέγνω τήν επιστολήν ταύτην 
τού διοικητού ’ ΐαροσλάβ.

«  Σπεύδω νά αναγγείλω πρός τήν εξοχότητά σας. 
το τρομερόν συμβάν τό  όποιον συνε-άραξε τήν διοί- 
κησίν μου. Ο φίλος σα; πρίγκηψ Π. , μεταβαίνων εί; 
Πετρούπολιν έχάθη μεθ ό/.ων τών περί αύτόν πλήν 
ένό; χωρικού σωθέντο; παραδόξως, ένεκα τρομερών 
νιφάδων χιόνων αϊτινε; διήρκεσαν ολόκληρον ήμέραν. 
Ο πρίγκηψ είχεν αναχωρήσει πρό τριών ήμερων- κα- 
τέλυσεν εί; τού κόμητο; Αβρασιμόφ, όπου ύπήγον 
είς θύραν άρκτων. Πρός τό εσπέρας επειδή έφάνησαν 
λύκοι είς τά  πέρις, έπρότειναν νά τούς διώξωσι τή ν 
επιούσαν άπό πρωία;- καί ϊνα μή συμβή άργοπορία 
άπεφασίσθη νά κοιμηθώσι παρά τώ  δασοφύλακι. ό  
πρίγκηψ Π. , μή έπιθυμών ν’ άργοπορήση, παρ-κά- 
λεσε τόν κόμητα Αβρασιμόφ νάσιείλη, τάς άμαξα; 
του κατ ε .Οεναν εί; Ιαροσλαβ, όπου θά μετέβαινε 
καί αύτό: μετά τήν Θήραν. Εφόνευσαν δέ περί τούς 
είκοσι λύκους, καί μετά ταύτα έπρογεύθησαν.

Οτε ό πρίγκηψ προέτεινε ν άναχωρήση, ό κόμης 
Αβρασιμόφ «κίνησε πάντα λίθον ϊνα τόν άποτοέψη. 
Ιίαρέστησεν εί; αύτόν τήν κακοκαιρία-/, τήν κακήν 
κατάστασιν τώ ν όδών καί. τήν δυσ ολίαν τού νά 
ευρν-, εφόδια έν άνά/κη. Αλλ’ ό πρίγκηψ ευ,εινεν 
άκαμπτο;- πα.εκάλεσε μόνον τόν φιλοξενούντα αυ
τόν νά τώ  παραχωρήσγ, όσου; πλείο α; ίππους έδύ
νατο. 0  κόμης εδωκεν αύτώ όκτώ, τού; όποίου; έ- 
ζευξεν εις τό  ελκυθρόν του οδηγούμενου ύπό δύο 
ή ιόχων. Μετά ταύτα άνέβη καί αύτός μετά τινο; 
άξιωματικού φίλου του όστις τόν συνώδευε.

»  Κ ατά  τάς πρώτα; έυρας 6 καιρό, έφαίνετο ¿ ραίο;, 
καί αί όδοί δέν ήσαν κακαί- άλλά μετά ταύτα ό 
ουρανός έπεσκιάσθη άπό σύννεφα, καί ήρχισε νά πνένι 
σφοδρός άνεμος. Μ ετ ο ΐίγον έπήλθε καί ή χιών ώ ; 
αλλη μαι άς. Τά νέφη έκυλίοντο κατάμαυρα, ή 
θύελλα έ,ειε τά  δάση, ή χιών, περιστρεφομένη, κχ- 
τέπιπτεν ώ , λόφο; βαρύς εί; τά ; όδούς καί κατέ- 
χ ω νενα ,τά ;. Αδιακόπως έπρεπε νά ζητώσιν οϊ ο 
δοιπόροι νέαν δίοδον- τά  παρακολουθούν τα τόν πρίγ- 
κηπα τεσσαρα ή πέντε έλκυθρα μή I/o ν τα τόν αυ
τόν άριθ /όν τώ ν ίππων ώς καί τό τού πρίγκηπος, 
έκινίύνευον, και οι άναβάται έκραύγαζον. Καί ομω- 
έπροχώρουν- δ ιότι πώς νά σταθώσιν, άφού οί ώρυγ-

μοί τών λύκων καί οί κρωγμοί τώ ν υπέρ τά  όχη
μα τα  κοράκων παρώρμων άκατα εχέτω ; τούς ίππους ; 
Ούδεμία άνθρωπίνη δύναμις ήτο ικανή νά τούς άνα 
χαιτίσν). Τέλος πάντων μετά τριών ή τεσσάρων ώ 
ρών τοιαύτην κινδυνώδη όδοιπορ-αν, οί οδοιπόροι 
κατελήφθησαν αίφνης άπό τρομερόν ψύχος, διότι 
αφέντες τήν γην έβάδιζον έπί πεπηγυίας λίμνης. 
Καί έκαθαρίσθη μέν ό όρίζων, άλλ’ ά άνεμος έγέ 
•νετο μανιώδης. Μόλις έπροχώρ/,σαν ολίγον, καί ή- 
κούσθη τρίξ-.μον τρομερόν- συ-·ε τριβή ό πάγος- καί τα 
δύο πρώτα έλκυθρα κατεβυθίσθησαν. Τούτο ίόών ό 
πρίγκηψ άνεσηκώθη καί έκραύγαζε. Μάταιοι όμως 
οί άγώνέ; του, δ ιότι εν ριπή οφθαλμού καί ίπποι, 
καί όχήματα, καί άναβάται κατεποντίσθησαν. Μόνον 
είς χωρικό;, ώ ; προειπον, έσώθη, καί παρ αύτού 
έμαθον όσα γ-ράφω- εύχομαι δέ, έ'ω; ού φθάσ-ρ εί; 
Πετρούπολιν, όπου τόν στέλλω έπίτηδε;,νά διατηρή 
ση τό λογικόν του

Μετά τήν αναγνωσιν τή ; επιστολή; ταύτη ; ό 
κόμης έπεσιν εί; μεγίστη·; ατονίαν- άλλ έπί τέλους, 
γενόμενο; κύριος έαυεού, έκάλεσεν υπηρέτην καί έζή 
τησε τόν ίβάν.

Ο ταλαίπωρο; ίβάν! ό θάνατο; τού πρίγκηπο; 
κατέβαλεν αύτόν- ή τύχη του έγέ ετο όλω; όιόλου 
άδηλος* εί; τινο; άρα νέου κυρίου τήν εξουσίαν θά 
περιήρχετο; καί αύτό; ό νέο; κύιιο; δέν ήθελε τά 
χα  τόν καταδικάσει είς έργα ωφελίμου γεωργού ή 
περιφήμου μουσικού; Οτε ήκουσεν ά τό  τόν Βάκιαν 
τήν εϊδησιν είχε λειποθυμήσει- ήδη δέ εκειτο εί; τήν 
κλίνην του πάσχων τρομερά·; έγκεφαλίτιδα. ίΐ  πα
ραφροσύνη του ήτο όμω; διακριτική, δ ιότι παρελά- 
λει μέν λέγων πολλά καί ασυνάρτητα, τό  γλυκύ 
όμω; όνομα τή ; Μάσα; έπρόφερε ταπε.νή τή  φωνή.

Ε' .

Νέος κύριος.

0  πρίγκηψ Π. δέν άφήκε κανένα κληρονόμον έκ 
τού αίματος αύτού- κκί επειδή ήτο χήρος, ή απέ
ραντο; π.-ριουσία του, πλήν τινων μι/.ρώ> κληροδο
τημάτων, περιήλθεν είς τρεϊ; άνεψιούς, υιού; τού 
αδελφού του άποθανόντο; πρό πολλών έτών ώ ; είχεν 
άποθάνει καί ή σύζυγός του. 0  κληρονόμο; τού υπο
στατικού εί; 8 άνήκεν ή οικογένεια τού ίβάν, ώνο- 
μάζετο πρίγκηψ Μ χαήλ, συνταγματα’χη; τή ; αϊ- 
τοκρατορικής φρο-.ράς, εύρισκόμενο; τό τε  είς Καύ
κασον,

Αμα μαθών τόν θάνατον τού θείου καί τήν έκ 
τούτου μεγάλη- μεταβολήν τή ; θέσεώ; του, έ 
σπευσε νά ζητήση άδειαν απουσίας, καί ενόσω λάβνι 
αυτήν ώνόμασεν επιτρόπους τούς αδελφού; του ϊνα 
ένεργήσωσι τάχ ιστα  τήν διανομήν.

11 διανοαή τής περιουσίας δέν είναι πράγμα εύκο- 
λον εϊ; τήν 'Ρωσίαν- τ ά  όρια τά  χωρίζοντα τήν 
ιδιοκτησίαν είναι τόσον αόριστα έν γενει καί τά  έγ- 
γραφα τόσον άταφη, ώστε σπανίως γίνεται ανευ 
τή ; επεμβάσεω; τών δικαστηρίων. Εξ έκατόν δικο

γραφιών, αί όγδοήκοντα τουλάχιστον, ώς λέγουσιν, 
αποβλέπουσι κληρονομιάς. Εντεύθεν δαπανώσιν ά 
πειρα οί δικαζόμενοι, καθόσον άντί νά συμβιβάσω- 
σιν αύτού; έξάπτουστ; έ τ ι μάλλον τήν διαφοράν καί 
παρατείνωσιν έπάπειρον αύτήν ϊνα ώφελώνται χρήμα - 
τικώς. Καί υπομονή έάν άπενέμετο δικαιοσύνη ! Ες 
εναντίας ό μάλλον δωροδοκών είναι καί ό έχων τό 
δίκαιον.

Αλλ ’ επειδή οι ά·.ε /ιοί τού πρίγκηπος Π. ύπηρε’ · 
τουν τό δημόσιον καί έχοντες τριβήν ικανήν έγίνω · 
σκον ταύτα, ενήργησαν ούτω πως ώστε έντό; μηνό; 
έγένετο ή διανομή καί έκαστος τών αδελφών έλαβε 
τό  έπιβάλλον μέρος.

Ο πρίγκηψ Μιχαήλ έφθασε τήν προτεραίαν τής 
διανομή;. Τήν επιούσαν έψάλη μνημόσυνον εί; τήν 
εκκλησίαν ύπέρ τού Πρίγκηπο; Π, μεθ 8 ό πρίγκηψ 
Μιχαήλ άνεχώρησεν εϊ; Πετρούπολιν, όπου είχε δη
μοσίαν εντολήν νά εκπληρώση,. Μετά μίαν εβδομάδα 
επανήλθε, παραιτήσα; τήν υπηρεσίαν καί άποφασίσα; 
νά ζήση, πλούσιο; η 5η ών, ό.τω; ήθελεν.

Ο χαρακτήρ τού Μιχαήλ ήτο ευσταθέστατο;- διό 
έπέμενεν επίσης καί άνενδότω; ε”;  τ ε τή ν  έκπλήρωσιν 
τώ ν καθηκόντων καί τήν άπολαυήν τώ ν  δικαιωμάτων 
του. Οϋδέν έδύνατο νά παρεκτρέψη αύτόν τή ; όδού ήν 
έχάραξεν- ή καρδία του δέν ήτο πολλά ευαίσθητος, 
έσέβετο όμω; τόν ορθόν λόγον καί έκυπτε τήν κεφαλήν 
ενώπιον τής ισχύος. Καί όμω; δέν ήτο σκληρό; οΰτε 
βίαιο;. Ο τε έγένετο κύριο; τόσου αριθμού ειλώτων, 
έσκέφθη εύθύ; πώ; νά τους κυβέρνησή. Δυστυχώ; Ομως 
•ϋπερίσχυσαν αί στρατιωτικαί του έξεις- όθεν άνεδεί- 
χθη μάλλον δεσπότη; ή πατ/ρ- καί έπεθύμει μέν 
νά άγαπάται, ήθελεν όμω; πρό πάντων καί νά τόν 
φοβώνται. ΑΙ πρώται πράξεις του έλύπησαν κατά 
πολύ τούς ύπ’ αύτόν- καί τό τε  ένόησαν τ ί  έστερήθη- 
σαν άποθανόντο; τού πρίγκηπο; Π.

0  πρίγκηψ Π. ήτο τακ τικώ τα το ;- όλα τά έγ
γραφά του ήσαν ήριθμημένα καί έν τάξει. Μίαν τών 
ημερών ίδών φάκελλον έπιγεγραμμένον ούτω πώ;, 
ί) άι τα τόχρ ιπ ίς  μου  μ ι ΐά  του  χομητοι; Λύασιγ^  
άνέγνω τινά; έπιστολά:, καί μετά πλείστη; περιέρ
γεια;, μάλιστα διότι έβλεχε συνεχώς επαναλαμβα
νόμενον τό αύτό όνομα.

—  ΙΙοίο; νά είναι αύτό; ό ίβάν ; είπε καθ έιυ - 
τόν- μήπως είναι ό μουσικό; τού όποίου ή ίκανότης 
έφημίσθη καί είς αύτόν τόν Καύκασον, αϊ δέ εφημε
ρίδες τής πρωτευούση; ώνόμαζον περισυ μουσικόν 
λέοντα τή ; Πετρουπόλεω; ; Τή άληθεία έχω ορεξιν 

νά τά μάθω.
Καί έξακολουθών τήν άνάγνωσΐ/-
—  Α ! ά ! άνεφώνησε, τούτο είναι περίεργον . . 

0  Τβάν σου . . . ό ίβάν σου . . . Διά τ ι ,  Κ. κόμη ; 
μήπως ό ’ ίβάν άνήκεν είς τόν θεϊόν μου ; . · · άν 
ήτον δούλό; του . . . δούλό; μου, λέγω  . .  . ύχ ι α 
δύνατον.

Καί άπεφάσισε νά άναγνώση όλην τήν άνταπό- 
κρυσιν τού κόμητο: Αβασέφ.

Εν τώ  μεταξύ τούτφ , υπηρέτης είσελθών ειπεν.
—  Ο ιατρός Μαρτινόφ ήλθε, καί έρωτά έάν ή έ-
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ξοχότη; σας είναι έδώ, καί έάν έχη, τή,ν άδειαν νά 
σάς καρουσιάσ·/) τά  σεβάσματά του.

—  Βέβαια, διά τόν ιατρόν Μαρτινόφ πάντοτε ε ί
μαι έδώ.

Καί είση,λθεν ό ιατρός.
—  Λ , φ ίλτατε ιατρέ, ήλθε; εις ώραν κατά τή,ν 

όποιαν σέ έσυλλογιζόμην, καί έάν δέν ήρχεσο ση,με- 
ρον θά έπή,γαινα εις άναζήτη,σίν σου.

—  Τολμώ νά έρωτήσω την εξοχότητά σας τόν 
λόγον ;

—  Γνωρίζεις τόν κο'μν,τα Αβασέφ ;
— ; Βέβαια.
•—  Πολύ.
—  ΙΙολύ.
—  Apa viμπορείς νά μ’ εξηγήση,; μερικά πράγ

ματα  τά  όποια άναγινώσκω εις τάς πρό; τόν θειον 
μου γράμματά του, τά  όποια δεν εννοώ. Ποιος είναι 
αύτός ό ’ ΐβάν διά τόν όποιον όμιλεϊ τόσον συχνά, και 
του όποιου τό  όνομα εύρίσκεται ενίοτε κοντά εις τό 
έδικο'ν σου ;

—  Ö ΐβάν ; Δεν έχετε άνάγ/.νιν νά τρέζετε μα - 
κράν διά νά ευρετε ποιος είναι, ό τα ν  έπεθεωρή,σετε 
εσχάτως τούς είλω τα ; δέν εϊδετε τόν γεροΐΐέτρον ;

—  Βέβαια- μ’ έφάνη μάλιστα καλός άνθρωπος.
—  Αύτός είναι πατήρ του ’ΐβάν.
—  Λοιπόν μέ ανήκει.
—  Βέβαια, έκτό; μόνον έάν ό θείός σας, πριν α 

ναχώρηση, τόν έστειλε γράμμα άπελευθερώσεως.
—  Τ ί λέγεις, ιατρέ ;
—  Γΐξεύρω μετά θετικότητος ό τι τοιαύτη ήτον 

ή άπόφασις του μακαρίτου.
—  Αδύνατον ! πλή,ν τούτου δεν ευρίσκω καμ.- 

μίαν άπόδειξιν, αν καί παρετή,ρησα ό'λα τά  έγγραφα.
—  Ó ιατρός έσιώπν,σε.
—  Καί πώς ό κόμης Αβασέφ έχει τόν Ίβάν ; Μή

πως ό θείο; μου του τόν έχάρισεν ;
—  Αφού έχετε τήν άνταπόκρισίντων εί; χεϊρά; 

σας, ευκόλως θά ευρετε την λύσιν ττ,ς απορίας.
—  Εχεις δίκαιον. Θά τήν άναγνώσω καί άλλοτε 

όμιλοΰμεν.
Ó ιατρός, μετά τινα άλλον συνομιλίαν άνεχώρησεν.
Εν τοσούτω ό ίβάν μόλις σωθεί; άπό τήν δεινό 

τάτν,ν άσθένειάν του, άνελάμ-βανε βραδέως τν,ν υ 
γείαν του. Ó δέ κόμης Αβασέφ φρονών ό τι ό άήρ 
τής εξοχής θά ώφέλει αύτόν, τόν έστειλεν εις τό 
υποστατικόν όπου διέμεινεν ό έπιστάτης Σάδλερ. 
Τόν συνώδευσε δέ καί ό Βουσλάγιφ- ή οικία όπου 
κατώκτ,σαν έκειτο μεταξύ κήπου χλοερωτάτου καί 
σκιερού. Ú Μάσα, ένδιαφερομ,ένη καί αύτή πρό; τόν 
νέον άσθεν?,, ήθέλτ,σε νά συντροφεύστ, τόν πατέρα τος- 
άλλ έπειδτ, αί παύσεις τού μοναστηριού δεν είχον 
εϊσέτι φθάσει τ,ναγκάσθη νά άναβάλτ, τό  ταξείδιον.

Τό υποστατικόν τούτο τού κόμητο; δέν απείχε 
πολύ τού με'ρου; όπου διέμενεν ό πρίγκηψ Μιχαήλ’ 
όθεν εΰκολώτατον ήτο νά λάβη, τόν ίβάν" άλλά δέν 
εΐχεν εϊσέτι αποφασίσει όριστικώς τ ί  νά πράξ-ρ περί 
τού εξαιρετικού τούτου εϊλωτος. Νά τόν απελευθε
ρώσω ; παράλογον έλεγε τούτο, καί έφρόνει ό τι ο
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θείός του,εϊ καί ©ιλ.άνθρωπος,δέν εΐχεν όμως συλλαβές 
ποτέ μετά σπουδαιότητος τοιαύτην ’ίδέαν. Κ α τά  τήν 
γνώμην του, οί αρχηγοί τώ ν μεγάλων οικογενειών 
έπρεπε νά μεταδίδωσιν άνέπαφον πρός τούς κληρο
νόμους τήν περιουσίαν τω ν , καί νά φυλάττωσι π ιστώ ; 
τάς παραδόσεις καί τούς νόμ-όυς τώ ν προγόνων τω ν- 
πάσαν δέ καινοτομίαν έθεώρει ώς άΧλη,ν ιεροσυλίαν. 
Τάς άρχάς ταύτας εΐχεν αποκτήσει ό πρίγκηψ Μ ι
χαήλ έν Μόσχα, παρατριβείς μετά τώ ν έκείσε Βο- 
γιάρων. Εί; ταύτα δέ προσθετέον ό τι αί μωραί 
διδασκαλία·. Πλετσερίνου τινός καί τών οπαδών αυ
τού, ένθεομανών προδρόμων τή ; καλουμένης σήμε
ρον έν 'Ρωσία χοσμοπο.Ιιτιχής σμο.ώ/ο, είχον συν- 
τελέσει εις έπιστήριξιν τώ ν φρονημάτων του. ΐίμί- 
σει εις άκρον τό μωρόν σύστημα τό όποιον, ϊνα έ- 
πιταχύνη τήν άναγένη,σίν τ.νο; τόπου, θυσιάζει καί 
αύτό τό  έΟνικόν πνεύμα" καί θεωρών ώς χίμ.αι- 
ραν τά  περί λαμπρού μέλλοντος λεγόμενα, έουθίζετο 
βαθύτερα εί; τά  σκότη τού παρελθόντος. Εάν όμως 
δέν ήτο τόσω προκατειλημμένος θά ένόει ό τι δυνα
τόν δέν είναι νά διορθόνεταί τις κατάχρησις δι’ άλ
λης καταχρήσεως" ό τι θέλη.σις βάσιν έχουσα τό  ό- 
λιος απόλυτον τείνει πρός άβυσσον, καί ότι μεταξύ 
δύο αρχών αντιπάλων, εύρίσκεται πάντοτε μέσος τις 
όρος, Ικανός νά συνδιαλλάξω αύτάς.

Ενίοτε ήγανάκτει κατά τού κόμητος Αβασέφ" τίνι 
δικαιώματι κατείχε τόν είλωτά το υ ; Μήπως δέν 
είχε καί αύτός τήν ικανότητα νά έκτιμήση τά  προ
τερήματα τού ίβάν καί νά τόν μεταχειρισθφ δεόν
τω ς ; Ναίμένδέν θά συνέτριβε τάς άλύσεις του" άλλά 
καί τοι είλωτα μ.ή δέν είχε τούς τρόπους νά προ
μηθεύσω πρός αύτόν βίον αρεστόν ; Μή δέν έκληρο- 
νόμησεν άπό τόν θείόν του έκκλησίαν άξιολόγω; δια- 
τεταγμ.ένην ; Διά τ ί  νά μή διευθύνω αύτήν ό ίβάν ; 
Δέν η,το τούτο προτιμότερον παρά νά τρέχω κατόπιν 
γέρο.τος μελομανούς καί νά έκθετη εαυτόν εις τα 
θέατρα ;

Τοιαύτα άνεπόλει άδιακόπως. Πρωίαν τινά ένω- 
καθήμε-.ο; παρά τό  παράθυρον έσκέπτετο νά γράψη, 
πρός τόν κόμητα Αβασέφ καί νά ζητήσω τόν είλω τά  
του, είδεν όχημα είσερχόμενον εί; τήν αύλήν.

—  Τ ί; άρα, είπε καθ’ έαυτόν, νά είναι ; πόσον 
βαρύνομαι !

Λνοιχθείσης τής άμάξης κατέβη γέρων καί νέα 
τ ις  μετ αύτόν.

—  Ü Μιχαήλ Παύλοβιτς είναι έδώ ; ήρώτησεν 
ό γέρων.

—  Μάλιστα. Χ
—  Αναγγείλατε τόν κόμητα Αβασέφ.
Κ α ί χωρίς νά περιμείνη άπόκρισιν διευθύνθη μετά 

τής Μάσας εις τήν οικίαν.
Ó δέ πρίγκηψ, όςτις δέν άνέμενε τήν έπίσκεψιν 

αϋτη,ν, έξήλθε δρομ.αϊος εις συνάντησίν του. Καί 
νεύσας πρώτον τή,ν κεφαλήν πρό τής Μάσας, έτεινεν 
έπειτα τήν χεΐρα πρός τόν κόμητα, δστις έσφιγξεν 
αύτήν περιπαθώς.

—  Είχα συμφωνίαν μέ τόν θείόν σου, εΐπεν ό γέ
ρων νά μή περώ ποτέ άπ’ έδώ χωρίς νά έμβαίνω. Ν ο
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μ ίζω  βτι 6 ανεψιός δέν θα δυσάρεστη,θή έάν μένω 
πιστός εις παλαιάν συμφωνίαν.

—  Τόν φίλον τού θείου μου, άπεκρίθη δ πρίγ
κηψ μετά παρρησίας ψευδούς, θά δεχ_0ώ πάντοτε 
προθύμως.

—  Δός με λοιπόν τή,ν άδειαν νά σέ παρουσιάσω 
τή,ν συγγέννισάν μου Μάσαν Νικολαέβναν Βουσ- 

λάγεφ.
1 0  πρίγκηό' ένευσε καί πάλιν τήν κεφαλήν, £ίψας
συγχρόνως έπί τής νέας άλλόκοτον βλέμμα.

Εκράτη,σε δέ παρ αύτώ δύο ήμέρας τούς ξένους 
του, δ ιότι ήθελε νά τελείωση, τή,ν ύπόθεσιν τού Ί- 
βάν· καί όμως ήναγκάσθη νά τή,ν άφή,στι έ/.κρεμή, 
δ ιό τι ό κόμης ώς νά ένόη,σε τούς σκοπούς του, ά- 
πέφευγε πάσαν όριστικήν άπάντη,σιν- Επ^νεσε τόν 
νέον, άνέφερε μετ εγκωμίων, τήν πρός αύτόν αγα
θότητα τού πρίγκηπος Π ., καί ώμίλη,σε περί τή,< ευ
τυχίας καί τού μέλλοντος του, εχων πεποιθησιν ότι 
δέν θά διακόψη, τις τό στάδιόν του" άλλ’ ε ίτε λη,- 
σμονή,σης είτε έπίτηδες δέν είπε πού εύρίσκετο τήν 
ώραν εκείνην ό ’ ίβάν. Σημειωτέον δέ ό τ ι ό κόμ.ης 
δέν συνηγορεί τόσον υπέρ τού νέου χάριν τούτου 
άλλά καί χάριν εαυτού, δ ιό τι τοσούτον είχε κα- 
τα σ τή  αύτώ αναγκαίος, όσον καί ή έλεφαντίνη ρά
βδος του.

—  Παράδοξα έλπιζε·., έλεγε καθ έαυτόν ό 
πρίγκηψ, ό άνθρωπος αύτός’ άλλά θά ίδωμεν.

Α λλ ’ ε ίτε  σεβόμενος τή,ν μνήμην τού θείου του, 
ε ίτε  μή θέλων νά δυσαρεστηθή, μέ άνθρωπον, όποιος 
ή,το ό κόμης, άφή,κε τό  ζήτημα εκκρεμές- άλλά καί 
ή  παρουσία τή,ς Μάσας έμετρίαζε τή,ν τραχύτητα 
της προαιρέσεώς του. Εχωρϊσθοσαν λ.οιπόν άνευ ά- 
ποτελέσματος. Ο πρίγκηψ ανήγγειλε τώ  κόμη, ότι 
θέλει άποδώσει τή,ν έπίσκεψιν- άλλ ούτος άπεκρίθη 
ό τ ι έπειδή έσκόπει νά έπισκεφθ-ρ τινα τώ ν υποστα
τικώ ν του άλλη,λοδιαδόχως, ήγνόει πού Οά μείνη,, 
καί τόν παρεκάλεσε νά μή, εκτεΟί, εις μάταιον κόπον.

Ο δέ Ίβάν άνελάμβανε ταχύτερα τή,ν υγείαν του- 
καθ’ έκάστην συνοδευόμενο; ύπά τού Βουσλάγεφ,πε- 
ριεφέρετο εις τά  δάση καί τάς κοιλάδα; πεζός καί 
δ ι’ άμάξης. 0  καθαρός άήρ τής έξοχης έζωογόνει 
τό  στήθος του- ή φωνή του όμως έκοιμάτο εϊσέτι, 
δ ιότι αδύνατος ήτο ή κεφαλή του- ή δέ κατάστα- 
σις τής καρδίας του έτροπολογήΟη έπαιαθητώς. Ναι 
μεν ώνειοοπόλει πάντοτε, άλλ αί ονειροπολήσεις 
του δέν έξήπτοντο άπό τούς όλεθρίου; φόβου; οί- 
τινες έρριπτον άλλοτε αύτόν εις απελπισίαν. Ες έ- 
ναντίας ή μελαγχολία του ήτο πράος, καί μέ καρ
τερίαν έβλεπε καί τά  όλεθριώτερα ένδεχόμενα δυσ
τυχήματα. βν μόνον αίσθημα ένεφώλευεν άπαραμείω- 
τον καί ίσχυρόνείς τήν καρδίαν του,τό πρός τή,ν Μά- 

■ σαν’ ήγάπ ι τή,ν νέαν αύτήν μέ όλας τάς ψυχικάς του 
δυνα’μεις, καί ώς νά προη,σθάνετο ό τι καί αύτή δέν 
ήτο αδιάφορος, σννελάμβανεν άκαταπαύστως έλπί- 
δας. 0  ταλαίπωρος ίβάν ! άγνοών τ ί  έσκέπτετο 
περί αύτού ό κύριός του, δέν ΰπώπτευεν ό τ ι πρόσ
καιρος ήτο ή, κατάσ-ασί; του.

Πανήγνριν έτέλεσε τή,ν ημέραν τής άφίξεω; τού

κόμη,τος μετά τή,ς Μάσας' όποία εύτυχία νά ζήσω 
εις τό  αύτό μέρος όπου καί εκείνη τή,ν όποιαν έ-
λάτρευεν !

Αμα έλθούσης τής Μάσας ήσπάσθη, καςά τό  
έθος, τή,ν δεξιάν της ( ί ) ,  αύτή δέ έφίλησε τό μέ- 
τωπόν του. Τόν είδε δέ καί με πολλήν συμπά
θειαν, δ ιότι τό ώχρόν πρόσωπόν του έδείκνυεν ότι 
έπασχεν. Α ί  γυναίκες άγαπώσι μέν τή,ν δύναμιν, 
θέλγονται δέ άπό τή,ν άσθένειάν. Σ-.οπύς κυρίως 
τής γυναικός έν τώ  κόσμω τούτω  δέν είναι τό  νά 
παραμυθ ρ καί νά ένισχύη,; τούτο Ιπραξε καί ή 
Μάσα πρός τόν Ίβάν. Δ ιέταξε τά  τού καθημερι
νού του βίου, έπαιζε χάριν αύτού μουσικήν, καί 
έξήρχετο μ ετ ' αύτού είς τόν περίπατον. Ενίοτε, 
κατά τή,ν επικρατούσαν έν 'Ρωσία συνήθειαν, τόν 
συ··ώδευε καί μόνη, καί τό τε  τ ις  οΐδεν όποία τινά 
έλέγοντο μεταξύ αύτών !

6  Σάδλερ, ό έπιστάτης, κατέβαλλεν όλα τά  
δυνατά ΐνα ευχάριστη, τόν κόμη,τα καί κρύπτ-ρ άπ 
αύτού τή,ν έλεεινή,ν τώ ν  χωρικών κατάστασιν. Επί 
τούτω  παρεσκεύαοε μετά μεγαλοπρεπείας, καί 
χωρίς νά ειδοποιήσω τόν κόμητα, τά  τής τελετής 
τού ονόματος τού κυρίου του. Ειδοποίησε τόν ιε 
ρέα, τούς χωρικούς, έδωκεν ένδύματα είς τούς μή, 
έχοντας, διωργάνισε χορούς, καί προη,τοίμασε τή,ν 
έκκλησίαν διά τή,ν λειτουργίαν.

Τή,ν πρωίαν τής έορτή,ς, οί κώδωνες τής εκκλη
σίας έσήμαινον πανηγυρικώς, ένώ πέντε η, ες καν- 
νονίδια κείμενα έπί τού πύργου έκρότουν. Συγχρό
νως δέ έκατοστυίες νέων καί νεανίδων, προπορευο- 
μένου ίου Σάδλερ, είσήλθον είς τή,ν αύλήν φοροϋ- 
σαΐ λαμπρά ένδύματα καί κρατούσαι άνά δέσμην 

άνθέων.
0  κόμης έξυπνήσας έσπευσε νά ίδ·ρ τ ί  συνέοαι- 

νεν- ένίρ δέ ήνοιγε τήν θύραν τού κοιτώνός του, 
ιδού ό Βουσλάγεφ, ή θυγάτηρ του καί ό ίβάν έφά- 
νη,σαν συγχαίροντεν αϋτόν.

—  Τ ί τρ έχ ε ι; τ ί  βοή είναι αύτή ; τ ί  θέλουν οί 

άνθρωποι;
—  Είναι ή, εορτή σας, άπεκρίθη δ Βουσλάγεφ, 

καί έρχονται νά σάς συγχαρούν.

—  Α 1. α !  δέν τό είχα ένθυμηθν;.
11 η,υ.έρα παρήλθεν όπως διέταςεν ό Σάόλεο έ- 

χόρευσαν, έψαλαν, έπαιξαν- ό δέ κόμης, συνο- 
δευόυ.ενος καί άπό τή,ν ώραίαν Μασαν, ^περιήρ- 
χετο  μεταξύ τού πλήθους, έδιδε τή,ν δεξιάν του 
νά τήν άσπαοθώσι, καί η,σπάζετο καί^αϋτός τά  
δροσερώτερα πρόσωπα. Αλλά καί ό Ιοαν^ 
δ ιό τι πρώτον τή,ν η,μέραν έκείντ,ν μ ετά  τήν άσθε- 
νειάν του έψαλεν είς τή,ν εκκλησίαν, καί έπείσθη ότι 

ή φωνή του δέν έπαθε.

Τή,ν ώραν τού γεύματος παρεκάθησαν εις την 
τράπεζαν, κατά πρόσκλη,σιν τού Σάδλερ^ πολλοί 
έκ τώ ν πέριξ εύγενών ιδιοκτητών, ό ιατρός, καί ο

(1 ) “Εβις έπιχρατ.Ι ε !ς τλ,ν Τ ω α ίαν  οταν κύριός τ ις  άαααζι- 

τα ι τλ,ν 7 Γ ρ *  κυρίας, ν4 φ ιλ ί α5τ71 Ρ 1' * ™  Ϊ0 ’Λ
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ίερεϋς μ ετά  ιώ ν  συζύγων των. Είχον δέ φθάσει 
εις τήν ώραν τω ν  προπόσεων, δ τε  ή/.αύσθη κρότος 
άμάξης εις τήν αυλήν.

—  'Γίς νά ήλΟεν ; ήρώτησαν δλο;" μήπως είναι 
τις τώ ν προσκεκλημένων" ολίγον άργά ήλθε.

—  Tarde venientihus ossa ! ϋπεψιθύρισεν ó 
ιατρός.

—  Νά έλθη όποιος είναι, εϊπεν ό κόμης.

Καί ήνοίγη ή θύρα.

Ο έλθών ή το μεγαλόσιομος ", έρων λευκογένειος, 
καί έφόρει ένδυμα χωρικού.

—  Ó πατήρ μου ! άνεφώνησεν ό ίβάν.

Καί επεσεν εις τάς άγκάλας του.

— · Ε 'οχώ τα τε  ! είπεν ό γέρων, πρός τόν κόμη- 
τα , ό Μιχαήλ Παύλοβιτς, ό κύριός μ.ου, μ' έστε -  
λεν εδώ, καί μέ παρήγγειλε νά σάς εγχειρίσω ταύ· 
την τήν επιστολήν, εις τήν όποιαν παοακαλεϊ νά 
μήν άογοπορήσετε νά απαντήσετε.

Ó κόμης έλαβε τήν επιστολήν τήν ήνοιζεν, ά- 
νέγνωσεν αυτήν μετά σπουδής, καί προσποιηθείς 
τήν δυσαρέσκειαν του, είπε"

—  Καλά ! Πήγαινε μαζή μέ τον υιόν σου καί 
μ ε τ ' όλίγον σέ βλέπω.

Αλλά τοιαύτη ήτο ή ταραχή τού κόμητος, ώ στε 
ματαίως έπροσπάΟησε νά τήν κρύψη" διό άφήκε 
μ ετ ’  όλίγον τήν τράπεζαν ζη τώ ν συγχώρησιν παοά 
τώ ν  συμποτών.

ίδου τ ί  περιεΐχεν ή επιστολή"

«  Φ ϊλ τα τε  κόμη!

ο Εγίνωσκον ό τ ι είσθε εις άκρον εύγενής καί αξιό
λογος μουσικός, ήγνόουν όμως ό τι είσθε καί διπλω
μάτης. Δ ιά .τ ί  μέ ¿κρύψατε δ τι ό Ίβάν Πέτροβιτς 
εύρίσκετο δ που καί ϋμεϊς σήμερον ; Εφοβήθητε τάχα 
μήπως παρεμποδίσω τά  περί αυτού σχέδιά σας ; 
Ιίξ  εναντίας θά τόν συνέτρεχον μέ δλην μου τήν 
δύναμιν. Τήν ώραν δμως ταύτην μοί είναι αδύνα
τον" ό θείος μου μοί άφήκεν εκκλησίαν εις κακίστην 
κατα’στασιν. Επιθυμών λοιπόν νά τήν άνορθώσω, 
έστοχάσθην δ τι ούδείς άλλος πλήν τού μεγάλου ή- 
μών μουσικού δύναται νά πράξη τούτο. Τόν ζη τώ  
λοιπόν άπό ήμάς, καί ό πατήρ του ό γέρων Πέτρος, 
ό κομιστής τής παρούσης, θέλει τόν συνοδεύσει. Γνω 
ρίζω δ τι ό Ίβ ά ν άνέλαβεν εντελώς τήν υγείαν του. 
Λέν υπάρχει άρα ούδεμία δυσκολία ώ σ τε  νά ϋπα- 
κούση είς τήν επιθυμίαν μου. Ελπ ίζω  δέ δ τι καί 
υμείς, Κ. κόμη, θέλετε δείξει προθυμίαν ισην ποός 
τήν υπέρ υμών ύπόληψιν καί τήν αγάπην τού άφω- 
σιωμένου

ΜΙΧΑΙ1Λ.

(ίίπετα ι τό  τέλος.)

ΒΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ .

Ίν τορ 'α  τού Ελληνικού έθνους από τω ν  άοχαιοτάτων χρόνων 

μέχρι τω ν  νεωτέρων χάριν τώ ν  κολλών ίξίρ^ασβιΤσα ύ ζό  τού 

Κ. Π »**ό£ηγοζούλου. Ά βήνα ι 1800.

Μ ττατρά σιις ί)λη ·.ικών οραμάτων ύ ζό  Ά .  'Ρ. Ταγχαδή. 

(Γοροχλίονς ’ Αντιγόνη, Άριστοοάνους Χ ερίλκι, Ειρήνη χα! “Ορ- 
νιβες.) Ά β  1800.

ΊαχώΟου ’ Ρίζου 'Ρ χ γχκ ίή  εμμιτρο; μ ιτάφρχσι; τής Α ίντ.ά - 
όος τού  Ιίιργιλί-.υ, μ ετά  σ·/ολ:ων ίστοριχών χ»1 φιλολογικών, 
τόμ. 2 (1 ) .

Αναγγέλλουσα ή διεύδυνσις τής Πανδώρας τήν 
δημοσίευσιν τώ ν δύω πρώτων πονημάτων, άπέχεται 
κατά τό  ανέκαθεν αυτής σύστημα πάσης κρίσεως, 
διά τήν σχέσιν τώ ν συγγραφέων πρός τό  περιοδικόν 
τούτο, ώς άαέσων καί κυοιων αυτού συντακτών.

Τό τού Κ. Πχπαρρηγοποϋλου, δπως προχνηγγέλ- 
θη ύπ’ αυτού (2 ), άναπληροΐ βεβαίως κενόν ύπάρχον 
έν τή  νεωτέρα ήμών φιλολογία, δ ιότι Ιοτορίαν άλη- 
θώς είπεϊν τής άοχαίας Ελλάδος δεν εϊχομεν μέχρι 
τής σήμερον. I I  πρό τού άγώνος έκδοδεϊσα τρ ίτο 
μο, τού Γολσμίθ, καί δ ι’ άλλου; λόγους, άλλά πρό 
πάντων διά τήν λογικήν συναρμολογίαν καί έρμη- 
νείαν, ή τήν ζυγοστασίαν, ώς θά' έλεγέ τις άρχαϊος 
σοφός, τώ ν γεγονότων, ού μόνον σήμερον άλλ ’ ίσως 
καί άμα φανεΐσα είς φώς κατέστη άχρηστος.

Πλήν τούτου ή άνά χειρ ας ιστορία έχει καί άλλο 
τ ι  χρησιμ.ώτατον' π έντε βιβλία αϋτής πραγμα
τεύονται περί τού βυζαντινού ελληνισμού, ένώ μέ
χρι τούδε, τά  ολίγα όσα έν γένει γινώσκομεν περί 
αυτού, ποριζόμεθα έκ ξένων συγγραμμάτιυν, άτινα 
ε ίτε  έξ ακρισίας είτε εκ προθέσεως διαστρέφουσι 
τήν αληθή αυτού ιστορίαν Από τής διαιρέσεως τών 
δύο εκκλησιών ή Αύσις έπέπεσε βαρεία καθ ήμών, 
αί δέ συαοφαντίαι, ώς επί τό  πολύ άταλαιπώρως 
άντιγραφόμεναι ύπό τώ ν Ιστορικών, έπε/.υρώθησαν 
Οπό τού χρόνου, καί τό  δει/ότερον έπιστεύθησαν 
καί παρ’ ήμών αύτών. Λησμονούντες δ τ ι ή βυζαν
τινή αυτοκρατορία ύπήρξεν ύπερχιλιετές προπύρ
γιου τής Ευρώπης δλης κατά μυριάδων βαρβάρων, 
δ τι συνέταξε νόμους καί σήμερον έτι θχυμαζομένους 
καί /οησιμεύοντχς ώς βάσις τής νεωτέρας νομοθε
σίας, δ τ ι ¿δημιούργησε σύστημα διοικητικόν, δτι 
διέδωκε πανταχού τόν χριστιανισμόν, δ τι διωργά- 
νωσε τα  τής εκκλησία:, δ τ ι ¿γέννησε·/ άνδρας οίοι 
ό Νικ. Φωκάς, καί Αλέξιος ό Κομνηνός, καί ό Ζι- 
μισκής, καί Βασίλειος ό ιΜακεδών, καί ΙΙράκλειος, 
καί ό τελευταίος τώ ν Κ ωνσταντίνων, οΐτινες ήθελον

(1 ) Τ'.μ. tp . 10. Τό σίγγραμμ* τούτο ί ί ν  έξεδόΟη < !σ ίτ:.άλλ ’ 

ώς ]ΐλ ίζομ «ν έχ τής δημοβ:«νΟε:»ης ά γγτλ ίσ ; Οέλιι Ιχόοβή ί 
σον σϋζω .

(8 ) Ί ί *  Πανί. τ ι ς  1 ΣετττεμΟρ. I860 , φ ν λ λ ϋ . 231.
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άναγορευθή ημίθεοι υπό τής άρχαιότητος, μεμ.- | 
ψιμοιρούμεν διά τάς θρησκευτικά; έριδας καί τήν 
διαφθοράν τής Λύλής,καί είς ταύτας άποδίδομεν τήν 
π τώσιν τού κράτους. Αησμονοΰμεν δμως συγχρό
νως (καί κατά τούτο επικαλούμαι τήν κρίσιν ξένου 
σοφού ( ΐ )  έπί μακρόν χρόνον καί μετά πλείστης 
επιστασίας μελειήσαντος τά  τών Βυζαντινών) δτι 
θρησκευτικοί έριδες έπεκράταυν το 'τε ού μόνον έν 

’  Έωνσταντινουπόλει, άλλά κα! καθ άπασαν τήν Ευρώ
πην, ό τι ή διαφθορά τώ ν κυβερνώντων δέν άνεπτύ- 
χθη κατά πρώτον έν Βυζαντίω άλλ’ έν 'Ρώμη, ή · 
τ ις  μετέδωκε ταύτην καί είς τού; έλληνας αύτοκρά- 
τορας, καί δ τι α α ίτ ια  του σχ/σ/ιατος δεν ύ.τήρ- 
ζ ε ν  ή άνατο.Ιιχή ίχχ.Ιησία , δ ιό τ ι αίίτη δ ιαγυ.Ιά τ- 
τ ε ι  ί τ ι  χ α ί  νυν άρετάβ .Ιη τον  τό  σύρΟο.ίον της π ί -  
στεω ς  τώ ν  Μ ηοστύ.Ιω ν χαί της εν  Λ'ιχα/α Σ υ ν ό 
δου. τ> Λησμονούμεν τέλος πάντων δ τι τι υπαρξις 
καί ή πτώσις τώ ν εθνών έκ πάσης άλλης αιτίας  
προέρχεται η έκ θεολογικών ερίδων, ή καί διαφθο
ράς τώ ν τά  δ/μόσια διαχειριζομένων, δ ιότι τάς 
κακίας ταύτας άπαντώμεν επίσης περί τήν αυτήν 
εποχήν έν τ ε  Α γγλ ία  καί Γαλλία  καί έν άλλαις έ- 
πικρατείαις, αϊτινες καί μέχρι τής σήμερον δ ια τη 
ρούνται άκμ.αίαι καί ίσχυραί. Τό βυζαντινόν κράτος 
έπαθεν δ ,τι καί τό  τώ ν Καλιφών έν τη  Ασία καί τό 
τώ ν  ‘ Ρο.μ,αίων εν τή  Δύσει.

Η ιστορία λοιπόν τού Κ. Πχππαρρηγοπούλου θέ
λει οδηγήσει ήμάς καί πώς νά μελετώμεν τά  τής 
βυζαντινής εποχής, καί συμφώνως μ ετά  τώ ν περί 
τού μεσαιωνικού ελληνισμού σοφών συγγραφών τού 
Κ . Ζαμπελίου, θέλει συν-ελέσει είς αποβολήν πολ
λών καί όλεθρίων προλήψεων ( 2 ).

Τάς δραματικά; παραφράσεις τού Κ. 'Ραγκαβή, 
άσπαζόμεθα διά δύο κυρίως λόγους" πρώτον διότι 
έδωκαν αύτώ αφορμήν νά γράψη τήν περί μετρικής 
πραγματείαν, καί δεύτερον διότι κατέστησαν κοινώ- 
τερα άριστουργήματά τινα  τής προγονικής ποιήσεως.

Περί μετρικής τών αρχαίων έγραψε πρό πολλών 
ετών έν έκτάσει μόνος ό Πώπ, καθ’  όσον ήμεΐ; γ ι · 
νώσκομεν, άλλά καί τό τε  καί μετά ταύτα, έν Γερ
μανία μάλιστα, πολλαΐ έπεκράτησαν περί αύ ιΐς  
διαφωνίαι, καί σήμερον έ τ ι ΰπάρχουσαι- 0  Κ. Ραγ- 
καβής δέν έ/ει βεβαίως τήν άξίω τιν δ τι διήλλαξε 
τά  δ ιεσ τώ τα  μέρη, άλλά τήν πραγματείαν αύτοϋ 
θεωρούμεν σήμερον πρό πάντων χοησιμωτάτην, 
δ ιό τ ι καί είς τήν νεωτέραν ποίησιν έγέιοντο πρό 
τινων έτών δεκτά τινά τών άρ/αίων μέτρων.

Εί καί τώ ν είς τήν καθομιλουμένην μεταφρά
σεων τώ ν αρχαίων πεζογράφων δέν εϊμεθα ένθερμοι 
οπαδοί, δ ιότι άν δχι ούδείς, ευάριθμον δμως είναι 
δσοι άγνοούντες τήν άρχαίαν άναγινώσκουσιν αύτάς, 
τάς τών ποιητών δμως νοριίζομεν άναγκαιοτάτας,

(1 ) ΙΙόρτμσν, ζολ ιορχ ί* χ « ί  δλω σ ι; τής Κωνσίβντινου ζό- 

λ εω ;. Τού ζολυτίμου τούτου συγγράμματος τή ν μετάρρασιν ά- 

νάγνωβι έν τψ  θ ' τόμψ τή ς  Πσν?ώρ*ς.

(2 ) Ά νάγνω ίι χβί τήν * «ρ ί τής ιστορία; τούτης έγχύχλιον 

τού 1 * 1  τ ή ς  ό η μ . Ιχ ζα ιίενσ εω ς υπουργείου.

διά δύο λόγους" πρώτον διότι καί έκ τώ ν τήν άρ
χαίαν γινωσκόντων ού πα’νυ πολλοί έννοοϋσι τήν 
γλώσσαν τώ ν ποιητών, καί δεύτερον δ ιό τι θεωρού
μεν καί πρός τήν φιλολογίαν αύτήν επωφελή τήν 
έπί θεάτρου παράστασιν τώ ν αρχαίων δραμάτων. 
Δέγομεν δέ πρός τήν φιλολογίαν, δ ιότι είναι άδύ- 
νατον, παραδείγματος χάριν, νά αίσθανθώμεν διά 
τής άπλής άναγνώσεως τήν αληθή επιρροήν τών 
χορών επί τής κυρίας ύποθέσεως τού ό'οάματο:. 
Πιθανόν νά ήναι ή ιδέα αϋτη εσφαλμένη" άλλα 
καί ήμεΐς, ώς καί οί πλεϊστοι τώ ν νεωτέρων, 
έθεωρούμεν τούς χορούς περιττούς, πριν ίδωμεν 
άρχαΐον ελληνικόν δράμα παριστώμενον εν θεά- 
τρω τής δυτικής Εύρώπης" τό τε  μόνον ένοήσα- 
μεν δ τι οί χοροί, συνα’γοντες ούτως είπεϊν τά  αισθή
ματα  δσα διεγείρονται έν τή  καρδία ήμών προΐού- 
σης τής παραστάσεως, συγκεφαλαιούσι καί έκ- 
χέουσι διά μιάς αύτά ίερώτερα καί ένθερμότερα, 
ίνα κλονήσωσι καί τά  βάθρα αύτά τής καρδίας τών 
ακροατών.

Τής Αίνειάδος ή μετάφρασις δέν έδημοσιεύθη 
είσέτΓ μανθάνομεν δέ έκ τής αγγελίας δ τι θέ
λει έκδοθή προσεχώς, διό δέν φέρομεν κρίσιν. 
Εάν δμως ολόκληρον τό  επικόν τού Βιργιλίου 
ποίημα μ ετεγλω ττίσθη  δπως καί τ ά  δύο τεμάχια , 
τό  περί Λαοκόοντος καί τό  περί τής φυγής τού 
Αίνείου, τά  καταχωρισθέντα άλλοτε έν τή Πανύώ- 
Γ «  (Ο ,  συνομολογοϋμεν καί ήμεΐς άπό τούδε τήν 
ακρίβειαν καί τήν γλαφυρότητα περί ύν λέγει ό 
έκδίδων τήν μετάφραοιν. Απόχτημα άρα καί τούτο 
σπουδαϊον τής νεωτέρας ήμών φιλολογίας.

Γ Α Λ Η .

—  0 0 0  —

Είναι δύσκολον νά έξηγήσωμεν διά τ ί  ή γαλή 
απολαύει τοσαύτης εύνοιας παρά πολλοΐς. 11; προ
νομιούχος ήγεμονίς αναπαύεται συνήθως είς τό εύ- 
πρεπέστερον μέρος τής οικίας, καί κάθηται έπί τώ ν 
σπανιωτέρων επίπλων" πολλοί δέ καί ύπεραγαπώ- 
σιν αύτήν. Ναι μέν ή γαλή, πλέον τώ ν άλλων 
κατοικίδιων ζώων, είναι καθαρά, έχει τρόπους κομ
ψούς, βήμα έλαφρόν, καί θωπεύουσα τού; άλλους 
άξιοι καί αϋτή αμοιβαία; θωπείας. Αλλά καί 
πόσα ελα ττώματα  έ χ ε ι ! Είναι ύπουλος, άγνώμων, 
επίβουλος, είς άκρον περιφιλαυτος, καί όλοι οί θον- 
πευτικοί αϋτής τρόποι ένα μόνον σκοπόν έχουσι, 
τό νά δαψιλεύωνται αϋτή περιποιήσεις. Ενώ ήθος έ- 
πιδεικνύουσα άθωότητο; σέ χαδεύει μέ τυύς εμπρό
σθιους της πόδας, όπλ ίζετα ι καί μέ τούς γαμψούς 
Ονυχας της ίνα σέ πληγοίση. Λείχει τήν χειρά σου ; 
£χει δμως καί τούς όδόντας της ετοίμους νά οέ 
τρυπήση. Καί κατά μικρόν έάν όιαταράξης τήν

(1 ) Φ υλλίβ . 81 χ»1 147, τόμ. Δ ',  χαί Ζ".
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ή,τυχιαν της f, τήν μαλλώσνις, κατεζανίστατα ι εναν
τίον σου, καί ή φεύγει, ή αναπτύσσει τάς «ίμοβό- 
ρους όρμάς της, μή διστάζουσα ¡tai νά οέ πνίς·/, 
εί δυνατόν.

II φύσις άρα δέν έπλασε τήν γαλήν ίνα εχη αί- 
cβήματα φιλικά προ« ήμάς, όπως ήμεϊς πρός αύτάν. 
Τό κοριόν ττ,ς έργον είναι νά διώκ-ρ τούς μύς, καί 
νά άπαλλάτττ) τούς ανθρώπου; άπό τών άκχθέκτων 
τούτων εχθρών τών οικιών ήμών, Α λλ  ϊνκ έκπληροί 
τό Ιργ·ον τούτο , Sεν πρέπει νά έπιτρέπωμεν αυτή 
νά διάγω βίον ράθυμον" πρέπει έξ εναντίας νά τήν 
•ίιώκωμεν καί άπό τό μαγειρεϊον αύτό, καί νά τήν 
στέλλωμεν εις τάς άποθήκχς" δ ιότι ουσα μάλλον 
λαίμαργος n αιμοχαρής, προτιμά νά *λέπτ·/ι καλόν 
φ*γ·πτάν "/¡να συλλαμβάνω μύς. ΙΪ«ν δέν προσέχω- 
μεν αύττ,ν, επαυξάνει τήν καταστροφήν τών μυών 
•διά τώ ν ιδίων αυτής κλοπών, καί αμείβει κάκιστα 
πρδς τήν αΰτήν εμπιστοσύνην ήμών.

ΕΠ ΙΣ Τ Ο Λ Π  K0P U I .
—οοο--

ΙΙρός τούς οιλοπάτριοας ττροεστώτας 

τής Πελοποννήσου καί r i j í  λοιπής 

έλευΟέρας Έλλαδος.

Ε.Ιενθ ιρο ι '  Ε .Ι .Ιη π ς  !

Αν καί τό  βαθύ μου γήρας, καί ή ευνοια τήν. 
όποιαν ευτύχησα νά απολαύσω άπό πολλούς 
ομογενείς, όικαιολογούσι τρόπον τινά τήν τόλμτιν 
νά συμβουλεύσω τούς αδελφούς μου, σας παρακαλώ 
όμως νά μή κρίνετε ώ ; συμβουλήν τήν παρούσαν 
μου επιστολήν. Ελεύθεροι όντες, στοχασθήτε με ώς 
συμπολίτην έλεύθερον, όστις αν εύρισκόμην μεταξύ
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σας, είχα τό  πολιτικόν δίκαιον νά συνεκκλησιάσω 
μέ σάς, καί νά φανερώσω εις κοινοβουλευτικόν συ- 
νέδριον, ώς καί πας άλλος πολίτης, τήν γνώ
μην μου.

Μέ απαρηγόρητου θλίψιν τής ψυχής μου, φίλοι 
ομογενείς, ακούω, ό τι άφ οΰ κατεπολεμήσατε γεν- 
ναίως τους αγρίους τυράννους τής Ελλάδος, πο )ε- 
μεϊσθε τώρα άπό άσυγκρίτως άγριωτεραν τυραν- 

1 νίαν, τήν τυραννίαν τών παθών. Κακόν μέγα, δυσ
τυχία αξιοθρήνητος, κοινή όμως εις ό'λας τάς με
γάλα ; μεταβολάς τώ ν εθνών. Καί ή ιστορία αρκε
τά  μάς διδάσκει, καί τά  συμβαίνοντα εις πολλά 
τής φωτισμέν/,ς Ευρώπης έθνη άπό τριάκοντα έτη 
μέχρι τής σήμερον δέν μ,άς συγχωρούν νά διστά- 
σωμεν, ό τι τά  αχώριστα άπό τήν ανθρώπινον φύ- 
σιν πάθη τό τε  μάλιστα βράζουν καί ταράσσονται, 
ό τε  μεταβαίνουν οϊ άνθρωποι άπό παλαιάν εϊς νέαν 
κατάστασιν, ε ϊτε  πολιτικήν, είτε θρησκευτικήν" καί 
πολύ πλέον όταν ή νέα κατάστασις είναι εύδαιμο- 
νεστέρα τής παλαιάς. ? Διά τ ί  τούτο ; δ ιότι όσοι 
μέν έκέρδαινον άπό τά  παράνομα προνόμια τής 
προτέρας καταστάσεως, κ’ έφαντάζοντο ό τι ησαν 
παρά τού; άλλους εύδαιμονίστεροι δ ιό τι ήσαν άδι- 
κώτεροι, τά  αΰτά άνομα προνόμια έπιθυμ.ούν νά 
φυλάξωσι καί εί; τήν παρούσαν, καί, άν ό'υνατόν, 
νά τά  αύξήσωσιν, ουδέ καταδέχονται νά συμμερι- 
σθώσιν ίσονόμως καί αδελφικώς τήν ευδαιμονίαν 
μέ τούς αδελφούς τω ν" όσοι δέ πάλιν ΰπέφεραν ό
λα τά  κακά τής παλαιάς καταστάσεως, ούδ' αϋτοί 
ευχαριστούνται εις τήν νέαν, άν δέν τούς κάμφ 
πάραυτα αντί π τωχών πλουσίους, άντί αδυνάτων 
δυνατούς, ώ ; νά ήτο πράγμα ζηλωτόν νά αποκτά
τα ι δύναμις ή πλούτος χοιρίς δικαιοσύνην.

Αλλ εάν εις τούς φωτισμένου; της Ευρώπης λα
ούς αϊ πολιτικαί μεταβολαί έγέννησαν ταραχάς 
καί δ-.χονοίας, είχον όμως καί απολογίαν τινά  οί 
διχονοούντες" εις αύτούς, καί όταν άκόμη έδεσπό- 
ζοντο  άπό βασιλείς απολύτους, καί οί δυνατοί των 
ησαν αληθώς δυνατοί, καί οί πλούσιοί τω ν πλού
σιοι, επειδή δέν έφοβούντο ούτε τήν δύναμιν ού- 
τόν πλούτον νά στερν,θώσιν άπό τόν δεσπότην, έ · 
νόσω δέν έπαράβαιναν τού; νόμους τού δεσπότου" 
κατά τόν αύτόν λόγον, ούδ οϊ π τωχοί των καί 
αδύνατοι έζουθενώθησαν τόσον, ώ στε νά άποκλει- 
σθώσιν άπό πάσαν ελπίδα καλητέοας τύχης.

Ημείς όμως, έλευθερωθέντες άπό τοιού-ον ά 
γριον τύραννον, ? χοίαν απολογίαν έχομεν τής δι- 
χονοίας μας ·, ? τάς απολαύσεις πλούτου καί δυνά- 
μεως τάς όποιας άπέλαυαν τινές εξ ήμών ; άλλ ’ ό 
άνομο; ζυγός τού τυράννου μάς εβάρύνεν όλους ε
πίσης" αύτΟς «  ούκ έθαύμασε πρόσωπον πρεσβύτου, 
ούδέ ιέον ήλέησεν, ο ώς λέγει ό Προφήτης, ούδέ 
διάκρ ισιν άλλη,ν μεταξύ δυνατού καί αδυνάτου, 
πτωχού καί πλουσίου Ικαμνε, πλήν ό τι ή μιαιφό- 
νος του μάχαιρα έθέριζε μάλιστα τώ ν δυνατών κ χ ί 

πλουσίων τάς χεφαλάς. Αύναμις καί πλούτος χω 
ρίς έλιυθερίαν είναι χατάρα πύέον παοά ευλογία 
τού β ίου ' εις μόν* τά  ελεύθερα έθνη ήμπορεΐ νά

ευδαιμονήσω ό πλούσιος καί δυνατός, έάν μεταχει- 
ρισθή τήν δύναμιν καί τόν πλούτον εις τήν κοινήν 
τώ ν πολιτών έλευθερίαν, έάν όμονοή μέ τούς συμ- 
πολίτας ώς μέ αδελφούς, έάν υποτάσσεται μ’ αυ
τούς, εϊ; τόν Ιερόν τώ ν νόμων ζυγόν, ζυγόν έλα- 
φρόν, ώς τόν ζυγόν τού Χριστού" έπειδή οί δίκαιοι 
νόμοι άλλο βάρος δέν επιβάλλουν παρά τήν ισονο
μίαν, ήγουν τήν πρός άλλήλους αδελφικήν αγάπην, 
τήν όποιαν έπιβάλλει καί τού Ευαγγελίου ό ζυγός.

Πιστεύσατέ με, φίλοι όμογενεΐς, ή μάλλον πι- 
στεύσατε τής ίεράς ήμών θρησκείας τούς χρησμούς" 
την άπροσδόκητον ταύτη,ν μεταβολήν τής κοινής 
ήμών πατρίδος, άν έπιθυμήτε νά γέννι μεταβολή 
εις τό καλόν, πρέπει νά τήν θεωρήσετε οχι όμως 
ώς ποθιτικήν, άλλά καί ώς θρησκευτικήν μεταβο
λήν . . . . Τ ί τολμάς νά έκφωνήσν.ς, γηραιέ ! τήν 
θρησκείαν μας νά μεταβάλωμεν ! ΝαΙ,φίλοι αδελφοί 
μου, τήν θρησκείαν μας, οχι όμως τά  ιερά της δό
γματα" α-'-τά εϊ'-αι ορθά, καί δ ι’ αΰτά όνομαζόμεθκ 
καί ορθόδοξοι" άλλ’ ή θρησκεία δέν στέκει μόνον 
είς τά  δόγματα" ά στερεώτερος αύτής θεμέλιος είναι 
ή πρός άλλήλους άγάπη, ή είς τούς αύτοϋς νόμου; 
χοιρίς προνόμια κοινή πάντων υποταγή. Οταν αύτή 
λείπη, ή οικοδομή τή ; θρησκείας σαλεύεται, ώς ο ι
κοδομή κτισμένη είς τήν άμμον καί όχι εϊς τήν 
πέτραν. Ταύτα, φίλοι ομογενείς, δέν είναι τής κε
φαλής μου λόγια" σάς λέγω , όσα έγραφεν 6 Από
στολος τών Ελλήνων είς τούς Ελληνας Κορινθίους, 
μετά διακόσια σχεδόν έτη άπό τής καταστρο
φής των.

Οί Ελληνες έπαθαν, διά τάς διχονοίας τω ν , τήν 
δυστυχεστάτη,ν άπ 'όλας τάς πολιτικά; μεταβολάς, 
τήν στέρησιν λέγω  τής προγονικής αυτονομίας καί 
ισονομίας,έδέίηταν εϊς τόν ζυγόν τώ ν Ρωμαίων,δσ- 
τις έμελλε νά φέρη, έπειτα τόν βαρύτερον ζυγόν τών 
Γραικορωμαίων αύτοκρατόρων, καί τελευταίον τόν 
οποίον σήμερον άπετινάξατε άνυπόφορον ζυγόν τώ ν 
Τούρκων" καί τής άθλιας ταύτης μεταβολής οί Κο- 
ρίνθιοι μάλιστα έγεύθησαν τά  πικρότερα κακά" ό 

ε νικησας αύτούς 'Ρωμαίος στρατηγός, άνθρωπο; καί 
τήν βαρβαρότητα καί τήν αγριότητα αληθινός Τούρ
κος, μήν ασκούμενος νά λεηλατήση, τά  πολύτιμα 
τώ ν τεχνών έργα, τώ ν όποιων τήν άξιαν δέν έκα- 
ταλάμβανεν, έπυρπόλησε καί την πόλιν, έφόνευσε 
τούς Κορινθίους, έπώλησε τάς γυναίκας καί τά  τ έ 
κνα των" καί δ ι’ αμοιβήν τής τόση; άγριότητο; έ- 
τιμήθη έπιστρέφων είς την Ρώμην άπό τούς επι
θυμητός τώ ν άλλοτρίων 'Ρωμαίους μέ τό έπώνυ- 
μον ΛΧΛΙΚΟΣ.

Οί σωθέντε; όμως νέοι Κορίνθιοι λησμονήσαντες, 
ό τι διά τάς διχονοίας, τάς διχοστασίας καί τάς 
έριδας τώ ν γονέων τω ν  κατεστάθησαν άντ’ ελευθέ
ρων δούλοι τώ ν ‘ Ρωμαίων, τά ς  αύτάς διχονοίας 
ανανέωσαν καί έφύλαξαν έπί τρ ίτη ν καί τετα'ρττ,ν 
γενεάν, έωσοΰ μετά διακόσια σχεδόν έτη τής πο
λιτικής καταστροφής τω ν εΰηγγελίσθη είς αύτούς 
ό Απόστολος Παύλος σωτήριον άλλην θρησκευτικήν 
μεταβολήν,ήτις αποβάλλει πάσαν αδικίαν,καί στη-.
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Ρ «  ετα ι, πάσα ώς καί νόμιμο; κοσμική πολιτεία, 
εις τήν ισονομίαν. Αναγνώσετε παρακαλώ σας, φί
λοι όμογενείς, μέ τήν πρέπουσαν προσοχήν τήν 
πρώτην τον Παύλου πρός Κορινθίους επιστολήν, 
διά νά πληροφοοηθήτε ό τι ή πολιτική διαγωγή του 
αληθινού χριστιανού, δέν πρέπει νά διαφέοφ τ ί 
ποτε από τήν θρησκευτικήν' τήν αύτήν βάσιν καί 
τόν αϋτόν θεμέλιον έχουν καί αΐ δύω,τήν ισονομίαν, 
ήγουν τήν πρός άλλήλους αγάπην, καί πρός τόν αυ
τόν σκοπόν αποβλέπουν, τήν κοινήν ευδαιμονίαν 
τω ν  πολιτευομένων.

Ούδ’ ή σωτήριος δμως αύτη διδασκαλία ϊσχυσε 
νά διορθώσρ τού; Κορινθίους, καί νά τούς υπόταξη 
εις τόν ζυγόν τής αδελφικής ισονομίας' άλλά καθώς 
ησαν, ελεύθεροι ό'ντες, κακοί πολΐται, καί μετέπειτα 
κακοί δούλοι τών 'Ρωμαίων, ούτως ήθέλησαν νά 
φανώσι καί χριστιανοί κακοί, διαιρεθέντες εις αιρέ
σεις καί φατρίας, καί τό τολμηρότερον, καυχώμενοι 
δ τ ι είχαν πατριάρχας αυτούς τούς Αποστόλου;' ό 
ΙΙαύλος τούς έλεγεν. a Είτε Παύλος, ε ίτε  Απαλ
ή λώς, ε ίτε  Κηφάς . . . πάντα ήμών έστιν' ήμεϊς 
»  δέ Χριστού' Χριστός δέ Θεού' ο καί αύτοί έφώ- 
ναζον' «  έγιύ μέν είμί Παύλου' έτερος δέ, έγώ  Α- 
»  πολλώ κ.τ.λ. ® Ó Παύλος τούς έδίδασκεν, δ τι ή 
χριστιανική πολιτεία είναι Sv σώμα διν,ρημένη εις 
διάφορα μέλη, ισόνομα δλα, έπειδή δλα είναι έπί- 
σης άναγκαΐα εις συμπλήρωσιν τού σώματος. αΠολ- 
»  λά μέν μέλη, έν δέ σώμα' οϋ δύναται δέ όφθαλ- 
»  μός είπεΐν τή χειρί' χρείαν σου ού ι  έχω ' ή πάλιν 
»  ή κεφαλή τοϊς ποσί, χρείαν ήμών ούκ έχω ' αλ
ί  λά  πολλώ μάλλον τά  δοκούντα μέλη τού σώ- 
»  ματος ασθενέστερα ύπάοχειν, αναγκαία' έστι, καί 
»  ά δοκούμεν ατιμότερα είναι μέλη τού σώματος, 
51 τούτοις τιμήν περισσοτέραν περιτίθεμεν’ s αύτοί 
δέ έξεναντίας έδιχονοούσαν" δ ιότι καί ό πλέον α 
κέφαλος έξ αυτών έσπούδαζε νά ‘/¡ναι κεφαλή ή 
οφθαλμός τώ ν άλλων, κανείς δέν ευχαριστείτο νά 
πληρώσφ τήν χρείαν τού ποδός, ώς νά ήτο δυνα
τόν νά κατορθώση τ ί  μέγα ή κεφαλή χωρίς τών 
ποδών τήν συνεργίαν.

U τόσον ολέθριος άρρωστία τής διχονοίας δέν 
έθλιβε μόνους τούς Κορινθίους, άλλ’ ήτο κατά δυσ
τυχίαν άρρωστία κοινή τού Ελληνικού γένους τόσον 
πλέον παράδοξος, δσον οί Ελληνες έστάθησαν δλων 
τώ ν καλών τού πολιτισμού εύρέται καί πρωταίτιοι' 
ώς αί Αθήναι ευτύχησαν έξαιρέτως εις τούς λόγους 
καί τάς έπιστήμας, οϋτως ή Κόρινθος εις τάς τέ- 
χνας καί εϊ; τόν άπό τής έμπορίας μέγαν πλούτον. 
Ó όμηρος τήν ονομάζει σ άφνειόν Κόρινθον »  καί 
ό Κικέρων, αφώ; όλης τής Ελλάδος »  (lotius Graj- 
cice lumen).

? Διά τ ί  λοιπόν δέν ώφελήθησαν οί θαυμαστοί 
μας ούτοι πρόγονοι άπό τά  τόσα καλά, τώ ν όποιων 
κατεστάθησαν διδάσκαλοι εις τούς άλλους; ? Διά 
τ ί  άφου απέκτησαν διά τής όμονοίας τήν ελευθε
ρίαν, δέν ένόησαν, δτι μέ τήν αύτήν όμόνοιαν έπρε
πε καί νά τήν φυλάξωσι ; Δ ιό τι δέν ¿κατάλαβαν 
ποτέ εις τ ί  στέκει, καί πώς σώ ζετα ι ή αληθινή

ελευθερία' έφλέγοντο άπό τόν έρωτα τής ελευθε
ρίας όλοι' άλλά πάσα μία πόλις ήθελε νά δεσπόζν) 
τάς άλλας, καί πας ενας πολίτης έσπούδαζε νά 
κυριεύ-ρ τούς συρ πολίτας του. II κατα'ρατας αύτη 
φιλαοχία έγέννησε τήν διχόνοιαν, διήγειρε τάς πό
λεις καί τούς πολίτας κατ άλλήλων, ήναψε τώ ν 
έαφυλίων πολέμων τήν πυρκαϊάν, καί υπέταξε τούς 
Ελληνας πρώτο·/ εις τούς ΛΙακεδόνας, έπειτα εις 
ξένον έθνος τούς 'Ρωμαίους, καί τελευταϊον εις τό  
βαρβαριότατον καί άγριώτατον ολων τών εθνών 
τού κόσμου, τούς Τούρκους. ·

¿1 τόσον αισχρά καί μακρά δουλεία δέν έμπόρει 
βέβαια νά μάς διαρθοισρ" τής δουλείας ίδιον είναι 
δχι νά διορθώνρ άλλά νά φθείρρ επιπλέον τάς 
ψυχάς τώ ν ανθρώπων. Από μόνην τήν ίεράν ή,αών 
θρησκείαν ήλπιζετο ή διόρθωσις, έπειδή είναι ή μό
νη θρησκεία, ή τις απαιτεί άπό τούς οπαδούς της 
αδελφικήν άγάπην καί ισονομίαν’ άλλ ’ ήμείς έφθά- 
σαμεν νά φθείρωμεν καί αύτήν τήν θρησκείαν. Σιωπώ 
τήν κοσμικήν καί εκκλησιαστικήν μας κατάστα- 
σιν, τήν εις τόν καιρόν τώ ν Ρωμαίων καί Γραικο- 
ρωμαίων ήγεμόνων μας, τής οποίας τήν αρχήν ίδετε 
εις αύτάς τώ ν νεωφωτίστων Κορινθίων τάς φα
τρίας, καί σάς παρακαλώ νά εξετάσετε μόνην τήν 
άπό τής άλώσεως εποχήν, καί ταύτης τούς τελευ
ταίους τόύτους χρόνους δσους έγνωρίσαμεν ήμεϊς οί 
ακόμη ζώντες. - Τίς άπό ήμάς τολμά νά άρνηθή, 
δ τι δσα έπασχε τό  ταλαίπωρον ήμών γένος άπό 
τούς ομογενείς, έξισοΰντυ σχεδόν μέ τά  κακά, τά  
οποία ύπέφερεν άπό τούς αγρίους Μουσουλμάνους ; 
εις τ ίνα  δέν είναι γνωστή  ή διχόνοια καί φιλαρ- 
χία τώ ν κατά πόλεις κοσμικών διοικητών, ή δη
μογερόντων ; ■ τ ίς  έλησμόνησε πολλών εκκλησια
στικών μας προεστώτων τήν πλεονεξίαν, οί όποιοι 
λαμπροφορεμένοι καί δορνφοοούμενοι, ώς οί Σχ- 
τράπαι τού τυράννου, περιήρχοντο τάς επαρχίας, 
ΰιά νά άοπάσωσιν άπό τού πτωχού τό  στόμα δ,τι 
δέν έτόλμησε νά άρπάσγ ούδ’ αύτή τών Τούρκων ή 
άχορτασία ;

■ Τίς έξ ήμών δέν ήκουσε πολλούς δυνατούς 
φοβερίζοντας τούς άδυνάτους ; καί φοβερισμεύς 
ποιους ; . . . Νά παραδώση χριστιανός χριστιανόν 
εις τουρκικά δικαστήρια, διά νά ζημιωθή, νά μα- 
στιγωθή, ίσως καί νά φονευθή ! ! !  Π διδάσκαλε τής 
ίσονομ/ας καί τής άγάπης Ιησού! . . . «  Αφες αυ
το ί; ού γάρ οίδασι τ ί  ποιούσι, »  έλεγες διά τούς 
σταυρωτά; εις τόν πατέρα σου’ άλλ ήμεϊς ί ποίαν 
άφεσιν είχαμε* νά έλπίζωμεν οι άδελφοκτόνοι άπό 
τήν φιλανθρωπίαν σου; ■ Πυίαν άφεσιν οί καταπα- 
τήσαντες τό  εύαγγέλιόν σου, καί μιμούμενοι τά  
έργα τών έχθρών τής ισονομίας, τώ ν ασεβών μαθη
τώ ν τού Κορανίου;

Κρίνατέ με τώρα, αγαπητοί όμογενείς, άν είχα 
δίκαιον λέγων, δ τι τήν πολιτικήν μας ταύτην νέαν 
μεταβολήν χρεωστούμεν νά τήν ένώσωμεν μέ τής 
θρη,σκείας τήν μεταβολήν. Μήν έλπίζωμεν καμ

ίαν ώφέλειαν άπό τήν πολιτικήν εΧευθερίαν, άν 
έν έλευθερώσωμεν καί τάς ψυχάς μας άπό τά  τυ-
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ριννικά καί μισάδελφα πάθη' δέν άρκεί δ τι ερ- 
ρτ.ξαμεν τάς άλύσεις μας, άν δέν φροντίσωμεν νά 
έξαλείψωμεν καί τούς όποιους αί άλύσεις μάς άφή- 
κασι μώλωπας. Δέν άρκεν δ τι άπετινάξαμεν τόν 
ζυγόν τού ρ.ιαρού τυράννου, άν δέν πλύνωμεν καί 
τούς ρύπους μέ τούς όποιους έμίανε τάς ψυχάς μας 

ή τυραννία.
ί Διά ποίαν αιτίαν ερωτώ σας, φίλοι όμογενείς, 

επαναστάθητε κατά τού τυράννου ; 5 διά τ ί  τόν 
πολεμεϊτε ; διά τάς άδικίας του' δ ιότι είχε δύο 
ζύγια, δύο μέτρα άνισα, δύο νόμους ό άνομο;, ένα 
διά τούς άμοθρήσκους του, καί άλλον διά ήμάς τούς 
ασεβεί;, ώ ; έτόλμα νά μά; όνομαζη ό ασεβέστατο;. 
Αν αύτή δέν είναι ή αιτία διά την οποίαν έχύσετε 
καί χύνετε καθημέραν τά αίμά σας' άν σκοπόν άλ
λον δέν έχετε παρά νά αρπάξετε μόνον τά  άνισα καί 
άδ.κα με'τρα άπό τά ; χεΐρα; τού τυράννου, διά νά 
τά  μ-.τα/ειρίζεσθε έσεί; μέ τήν αύτήν άνισότητα 
πρό; άλλήλους, διά νά ύψώνεσθε ό ένα; ύπέρ τόν άλ
λον, διά νά καταδυναστεύη ό πλούσιος τόν πτωχόν, 
ό δυνατό; τόν αδύνατον, καί ό πανούργο; τόν άπλούν 
καί άκακον πολίτην’έάν λέγω τούτον είχατε σκοπόν, 
πιστεύσατέ με, αγαπητοί άδελφοί, δ τι άδικω; έτα- 
ράξατε καί τήν ησυχίαν τού τυράννου, καί τήν ησυ
χίαν όλου τού γένους μα; . . . Αλλά τ ί  λέγω ήσυ 
χίαν ! Τήν ζωήν αύτήν έγίνετε αίτιοι νά στερηθώσι 
τόσαι μυριάδες αθώων όμογενών, δσου; έσφαξαν καί 
σφάζουν καθημέραν οί αίμοβόροι ΤοΓρκοι. Τών άμε
τρων τούτων μυριάδων τό αίμα δέν θέλει παύσειν νά 
ζη τή  μέ κραυγά; οδυνηρά; έκδίκησιν άπό τόν Θεόν 
εναντίον σας, εάν έζώσθητε τήν ρομφαίαν, δχι 
διά νά ελευθερώσετε τήν πατρίδα άπό τήν τυραν
νίαν, άλλά διά νά γενήτε σεί; τύραννοι ή νά γεννή
σετε μέ τάς διχονοίας σας κανένα τύραννον τής πα- 
τρίδος. · Apa έσυλλογίσθητε, αγαπητοί μου άδελφοί, 
ποία; μορφής καί ποία; βαφή; τύραννο; θέλει είσθαι 
ό υίό; ούτος τή ; διχονοίας σα; ; Μή νομίσετε δτι 
μέλλει παρευθύς νά δείξ-η πρόσωπον δεσπότου, ή νά 
λάβγ, τίτλον, ήγεμόνο; ή βασιλέω;' έξεναντίας, ώ ; 
αδελφού; καί συμπολίτα; θέλει σάς μεταχειρισθήν 
καταρχάς, έωσού νά περικυκλωθή άπό φίλου; άλλους 
όμοιους του, κόλακα; καί δορυφόρου; τή ; πλεονεξία; 
του. Αφού δυναμωθή καλά, τό τε  πλέον έχη νά σάς 
κυβερνά ώ ; αληθής δεσπότης μέ τούς κατά πόλεις σα- 
τράπας του, τώ ν οποίων ή τρυφή πρέπει νά π ο τίζε 
τα ι αεννάως άπό τούς ίδρωτά; σας. Αλλο δέν θέλει 
διαφέρειν άπό τόν Τούρκον τύραννον, πλήν δτι θελει 
άκούειν την λειτουργίαν καί μεταλαμβάνειν τά  μυ
στήρια μέ σάς εις τούς αυτούς ιερούς ναούς, περικυ-

προσωποληψίας, καί άνισότητος ράβδον, καί μέ τήν 
άλλην τού δ.δασκάλου τής αδελφικής ισονομίας 'Ιη
σού τό  εύαγγέλιόν, ήγουν θέλει περιπαίζειν καί τόν 
Θεόν καί τού; ανθρώπους. Τοιαύτην κατάστασιν έ
χ ετε  νά προσμείνετε, άδελφοί μου, έάν αΐ διχόνοια-, 
δώσωσιν εϊ; τινά; άπό σάς αφορμήν νά κατακυριεύ- 
σωσι τούς πολίτας των.

8 ίβρις φυτεύει τύραννον ·» είπεν ένα; άπό τού; 
ποιητά; μα;' αί κατά μέρος ύοριστικαί ύποψίαι, κα
ταφρονήσεις καί άνισότητες πολίτου πρός πολίτην, 
φυτεύουν, ποτίζουν καί ριζόνουν τούς τυράννους. Μήν 
ύποφέρετε, διά τού; οίκτιρμού; τού Θεού, φίλοι όμο
γενείς, να φυτευθή τοιούτον δενδρον άναμεταξύ σας. 
Αύτό δέν δμοιάζει τά  άλλα δένδρα' άφού μίαν φοράν 
φυτευθή, οϋτ' ανομβρίας ούτε πολυομβρία, ούτε καύ- 
σων ούτε παγετό; τό  βλάπτει' πάσα γή είναι καλή 
δι’ αύτό' εί; δλα τά  κλίματα ευτυχεί' παντού ριζό- 
ιε τα ι ευκόλως, καί είς πολλά μικρόν καιρού δ ιά 
στημα έξαπλόνει τά  φύλλα του, καί σκεπάζει τών 
πολιτών τού; οφθαλμού; μέ τή ; δουλεία; τό  σκό
τος, φράσσει τά ; άκοάς καί παραλύει τάς χεϊρά; των, 
ώστε ούτε βλέπουν, ούτ’άκούουν, ούτε δύναμις πλέον 
εϊ; αύτού; μένει νά τό  ξεοιζώσωσι. Βλέπετε πόσην 
δυσκολίαν Δοκιμάζετε είς τήν ξερίζωσιν τού παλαιού 
μα; τυράννου. Αν αί διχόνοιαι φυτεύσωσι κάνέν ά λ 
λον νέον τύραννον μεταξύ σας, έχετε νά δώσετε α
πολογίαν εί; τόν Θεόν, δχι μόνον δι’ δσα αίματα α
θώων όμογενών μας έχύθησαν (ώς έλεγα), άλλ ότι 
καί άφίνεται εί; τού; άπογόνου; σα; κληρονομιάν 
πλέον αιματώδη, τόν εμφύλιον πόλεμον' δ ιότι άν 
οί άπόγο.οΐ σας, βαοημένοι άπό τόν όποιον ετοιμά
ζε τε  εί; αυτούς τύραννον, ζέπιχειρίσωσι τόν άφανι- 
σμόν του, τό τε  πλέον δέν έχουν νά πολεμώσι Τούρ
κους, άλλά μέλλουν νά σφάξωσι Γραικοί Γραικούς. 
Σ—λαγχνίσθητε, φίλοι άδελφοί, τού; άπογόνου; σα;' 
μήν άφήσετε είς αυτούς τόσον όλέθριον κληρονομιάν' 
αλλά παοαδώσετέ τω ν τήν άποκτημένην μέ τά  α ί
ματά σα; έλευθερίαν, καθαράν άπό πάσαν πλεονεξίαν 

καί άνισότητα.
Τό απαραίτητον χρέος τούτο διά νά πληρώσετε, 

ανάγκη είναι νά φροντίσετε άπό ταύτης τής ώρας, 
νά κόψετε δλας τάς άφορμάς τής τυραννίας' καί νά 
τάς κόψετε δέν είναι δυνατόν, έάν δέν συνδεθήτε 
ολοι μέ τόν Ιερόν δεσμόν τής πρός άλλήλους α γά 
πη; καί όμονοίας, άν δέν προσφέρεσθε είς πρός τόν 
άλλον ώ ; άδελφοί ισόνομοι, ώ ; μέλη τού αύτού σώ- 

 ̂ματος, τής πολιτείας, ύ ;  τέκνα τής αύτή; πατρίόος, 
τή : Ελλάδος, ώ ; οπαδοί τή ; αύτη; θρησκείας τού άρ-
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ιλωμένος άπό πολλούς άλλου; τυραννίσκους, και 
προσκυνούμενο; άπό όλου; τούς συμπολίτας, όσοι έ 
χυσαν τό  αϊμά τω ν ύπέρ τής ελευθερίας, ώ ; άπό τόσα 
ανδράποδα. Αλλο δέν θέλει διαφέρε ν άπό τόν Σουλ- 
τάνον, πλήν δ τι θέλει σκεπάζειν τήν τυραννίαν μέ τά 
κάλυμμα τής ύποκρίσεως. Ο Σουλτάνο; μιμείται ά- 
νυποκρίτω; τόν αρχηγόν τής θρησκείας του, τύραννο; 
τόν τύραννον Μωάμεθ' ό δέ ορθόδοξο; ήμών τύραν
νο; με τ τν  ιιίαν νε ϊο α  ΘΛε.ι κιατεϊν τέν  σιδηοά

χηγοΰ καί τελειωτού τής π ίστεω ; Χριστού. Μη πλα- 
νώμεθα, άδελφοί μου, έπτάκις τής ημέρα; έμπορεί 

! τ ι ;  νά όμολογή τήν ορθοδοξίαν του, και έπτάκις τής 
ήμέρα; νά γίνεται χειρότερο; παρά τού; Τούρκους' 

I έπτάκις τής ήμέρα; νά καυχάται δτι πιστεύει καί 
ελπίζει δσα περιέχει τό ιερόν σύμβολον, καί επτάκις 

! τής ήμέρα; νά όμοιάζτ, εκείνον, περί τού όποιου ελε- 
' γεν ό'Απόστολος, δτι α Τήν πίστιν ήρνηται καί έστιν 
1 απίστου χείρων. Τά σύμβολον περιέχει οσα χρεω- 
' στεί νά πιστεύ-ρ καί νά έλπίζη ό χριστιανό;' άλλά
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χωρίς τήν αγάπην (καί λείπει βέβαια ή άγάπη όπου 
δέν βασιλεύη ή ισονομία) ματαίως πιστβύει, ματαίως 
ελπίζει καί ματαίως κομπάζει ό τι όρθοδοξεϊ. Σάς 
γράφω, φίλοι ομογενείς, όχι λόγους έδικούς μΟυ, αλλά 
τους όποιου; έλεγεν ό Παύλος εις τούς διχονοοϋντα; 
καί φατριάζοντας ορθοδόξους Κορινθίους. «  Νυνί δέ 
μένει πίστις, ελπίς, άγάπη, τά  τρία παύτα’ μείζων 
δέ τούτων ή άγάπη. ν

Οταν άπαινώ τν-,ν όποιαν παραγγέλλει ή θρησκεία 
μας ισονομίαν, μή νομίσετε ό τι νοώ καί ισοτιμίαν. 
Τοιαύτνι ισοτιμία ήθελε φέρειν τήν αναρχίαν. Λ ί \ό· 
μιμαι πολιτεϊαι, πρέπει νά έχωσι καί άρχοντας καί 
άρχομένους, καί χορηγούς της αναγκαία: εί; τάς πο
λιτικά ; χρείας δαπάνης," καί διοικητάς τής χορη
γίας. Τό έπροβλεψε καί τούτο ή ιερά μας θρησκεία, 
«  τώ  τόν φόρον, τόν φόρον, τώ  την τιμήν, τήν. τ ι 
μήν’ »  άλλά τήν τιμήν πρέπει νά τήν προσμένη ό 
χρηστό; πολίτης καί νά τήν δέχεται άπό τήν κοι
νήν ψήφον τω ν συμπολιτών του, όταν αληθώς είναι 
τιμής άξιος, όχι νά τήν άρπάζ-ρ μέ βίαν ή μέ δόλον, 
όχι νά παραγκωνίζη τούς άξιωτέρους του, καί νά 
ενθρονίζεται αύτός εις τήν πρέπουσαν ει’ς άλλους κα- 
θέδραν. Οί άρχόμενοι πάλιν χρεωττοΰν νά πείθωνται 
εις τούς άρχοντας όταν οί άρχοντες τούς κυβερνώσι 
κατά τούς νόμου;’  ό'ταν δέν ζητώσιν άπ’ αυτούς μι
κρόν ή μέγα τ ίπ ο τ ’ άλλο παρά δ,τι ζητούν οί νόμοι, 
δταν διδωσιν εις αυτούς κατ’ έτος λογαριασμόν άκρι- 
βέστατον εί; τ ί  καί διά τ ι  έςώδευσαν τόν συνηθροι· 
σμένον άπό τού; ιδρώτας τω ν φόρον. Εις ένα λόγον 
κάνει; δεν έχει δίκαιον νά δεσπόζη τόν άλλον, επει
δή δλοι είμεθα άδελ.φοί’μ,όνους τούς νόμους χρεωστοΰ- 
μεν νά γνωρίζωμεν δεσπότας. Τούτο ζη τεί ή φιλοσο
φία, τούτο απαιτεί ή ιερά μας θρησκεία. Οστις δέν 
πείθεται εις τούτο, άλλά πλεονεκτεί, ήγουν ζη τε ί νά 
έχη πλέον παρ’ ό',τι δικαίως χρεωστεΐται εις αυτόν, 
ούτε χριστιανός, ούτε χριστός πολίτης είναι’ είναι 
βάοβαρος, είναι Τούρκος, καί ώς Τούρκος πρέπει νά 
αποκλείεται άπό πάσαν χριστιανών πολιτικήν συνέ- 
λευσιν’ ώ ; μέλος σαπημένον τού πολιτικού σώμ,ατος, 
πρέπει νά χωρίζηται άπό τό  λοιπόν σώμα, διά τόν 
φόβον μή διαδώστ, είς τούς συμπολίτας του τήν γά γ 
γραιναν τής πλεονεξίας. Ας άκούσωμεν καί πάλιν τ ί  
μάς λέγει ό Απόστολος.
ο Μή ύπερβαίνειν καί π )εονεκτεϊν έν τώ  πράγματι 
τόν αδελφόν αΰτού’ δ ιότι έ/.δικος ό κύριος περί πάν
τω ν τούτων . . ού γάρ έκάλεσεν ήμάς ό θεός επί ά- 
καθαρσία, άλλ' έν άγιασμω.»  Καί πάλιν’  αΠλεονεξ α 
μηδέ όνομαζέσθω έν ύμίν, καθώς πρέπει άγίοις. » 
Καί, αδελφοί αγαπητοί, άς άφαν.σΟή άπό τό  νύν καί 
αύτό τό  όνομα τής άκαθάρτου πλεονεξίας άπό τήν 
πολιτείαν μας. θεωρείτε καί κρίνετε τόν πλεονέκτην, 
οποίας τάςεως καί άν ήναι, ώς ακάθαρτον προδότην 
τής πατρίδος. Προδότης τής πατρίδος νομίζεται, όχι 
μόνον όστις παραδίδει είς τάς χείρας τω ν τυράννων 
τούς αδελφούς του, ώς έπραξαν τινές έξ ημών αλι
τήριοι είς τόν παρόντα πόλεμον, άλλά καί όστις δέν 
φεύγει τάς πλεονεξίας, έκ των όποίων γεννάται ή 
τυραννία.

Βλέπετε, φίλοι συμπολϊται, ό τι δέν σάς συμβου" 
λεύω, άλλά σάς ενθυμίζω όσα ακούετε καθ/μέραν 
είς τήν εκκλησίαν, καί ούδέ ταϋτα ήθελα τολμήσειν 
νά γράψω, άν δέν έφοβούμην μή φαρμακεύση καί 
τούς ομογενείς μου ή κατάρατος πλεονεξία, ή μήτηρ 
τώ ν διχονοίων, διά τήν όποιαν έστερήβησαν οί πρό- 
γ·ονοί μας τήν ελευθερίαν.

Ενδέχεται νά φοβούμαι χωρίς αιτίαν, καί εύχο
μαι νά ήναι μάταιος ό φόβος μου' άλλά τοιαύτη φή
μη διεδόθη εδώ περί τής διχονοίας σας. Αν ήναι ά - 
ληθής, δείξετε είς τούς Ευρωπαίους μέ τήν έξή; ο 
μόνοιαν, ό τι δέν έφάνητε μόνον ήρωες κατά τώ ν τυ 
ράννων, άλλά γνωρίζετε καί τόν ήρωϊσμόν τής με
τάνοια;’ άν ήναι ψευδής, δείξετε καί πάλιν, ότι συ- 
κοφαντεϊσθε άπό τούς εχθρούς σας.

όπως άν ήναι, συμφέρει καί νά κηρυχθή είς όλην 
τήν Ευρώπην όσον δυνατόν έγρήγορα ή μεταξύ σας 
ομόνοια’ συμφέρει, διότι χωρίς αύτήν, δέν θέλετε 
ποτέ δυνηθήν νά καταστήσετε πολιτείαν ισόνομον 
καί άκολούθω; έλευθέραν’ συμφέρει, ό τι ή όμόνοια θέ
λει σάς προξενήσειν φίλου; καίπροστάτας όλου; τούς 
ήγεμόνας τής Ευρώπης. Αύτοί έως τώρα δέν ¿συμφώ
νησαν άκόμη είς τήν περί τής μελλούσης "ημών κα- 
ταστάσεως κρίσιν, φοβούμενοι μή μάς άναγκάστ, ή δι
χόνοια νά προσφύγωμεν είς έν* μόνον έξ αύτών, τό 
οποίον κρίνουν άσύμφορον είς τήν παρούσαν τής Ευ
ρώπης κατάστασιν" έάν όμως πληροφορηθώσιν, ότι 
όχι μόνον όμονοϋμεν, άλλ ’ ότι καί άπεφασίσαμεν νά 
κυβερνώμεθα αυτόνομοι, μήν αμφιβάλλετε ό τι όντες 
δίκαιοι καί φιλάνθρωποι, θέλουν μετά χαράς μας 
βοηθήσειν νά άποδιώξωμεν όλότελα άπό τήν 'Ελλάδα 
τόν τύραννον.

Λν έφροντίσετε τήν όποιαν πρό πολλοϋ ήτον α 
νάγκη νά συστήσετε προσωρινήν κυβέρνησιν, ί διά τ ί  
αμελείτε νά τό  φανεροίσετε διά πρέσβεων εις τούς 
χριστιανού; ήγεμόνας ; Οί πρέσβεις τούς όποιου; μέλ
λετε νά πέμψετε, πρέπει νά είναι άνδρες φρόνιμοι, 
άνδρες αξιόλογοι, αρκετοί νά παραστήσουν είς τούς 
ήγεμόνας τής Ευρώπης, ο τι άσυγκρίτω; πλειότερα 
καλά θελει άπολαύσειν διά τούς υπηκόους τω ν άπό 
τήν ελευθερίαν τώ ν Γραικών παρ άπό τόν βάρβαρον 
τύραννον, άπό τόν όποιον οί υπήκοοί τω ν έβλάπτοντο 
καί είς τά  έμπορικά συναλλάγματα, καί είς τήν τ ι 
μήν, καί είς αυτήν πολλάκις τήν ζωήν, άπό τύραν
νον, όστις καί εί; αύτά τά  χείλη τού κρημνού έτοιμος 
νά κατακυλιοθή, δέν επαυσεν άκόμη νά τούς κατα- 
φρονή ό υπερήφανος.

Ταϋτα, φίλοι ομογενείς, έτόλμησα νά σάς γράψω 
άποβλεπων είς όχι κάνέν άλλο τέλος, παρά τής κοι
νή; ήμών πατρίδος τήν ευδαιμονίαν, τήν όποιαν εύ
χομαι άπό ψυχής είς δλον τό έλληνικόν γένος.

Εκ Παρισίων, 9 Ιανουάριου, 1822.

0  όμογενής καί συμπολίτη;

Α. ΚΟΡΑΗΣ.


