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Ε ς ε δ ό θ η σ α ν  έ σ χ ά τ ω ς  έν Ν 'εαπόλει τ ή ς  Ιτ α λ ία ς  

τ ρ ία  υ .έχρ ι τ ο υ  νυν α ν έ κ δ ο τ α  β υ ζ α ν τ ιν ά  δ ιπ λ ώ μ α τ α ,  

έ ς α χ θ έ ν τ α  έ κ  τ ω ν  Μ εγ ά λ ω ν  Α ρ χ ε ίω ν  τ ή ς  π ό λ εω ς έ -  

κ ε ίν η ς ( Ι  ) .Ε ; ε λ έ ;α τ ο  δ ε  τ α ύ τ α  μ ε τ α ξ ύ  π ο λ λ ώ ν  ά λλ οιν  

6 ε κ δ ό τη ς  χ ά ρ ιν  λ έ γ ε ι  ευγνω μ ο σ ύ νη ς  ώ ς ά φ ο ρ ώ ντα  εις  

Γ ε ώ ρ γ ιο ν  τό ν  Γ ε μ ισ τ ό ν , τό ν  τ ο σ α ύ τ α  ε ΰ ε ρ γ ε τ ή σ α ν τ α  

τ ή ν  i r  α λ ί α ν  κ α τ ά  τ ή ν  Ι Ε '  ε κ α τ ο ν τ α ε τ η ρ ίδ α  δ ιά  τ ε  

σ υ γ γ ρ α μ μ ά τ ω ν  κ α ί δ ιδ α σ κ α λ ία ς .

Ó Γεμιστός είναι ώς γνωστόν ό Πλη,θων εκείνος, 
ο εςελληνίσας τό όνομα αΰτοϋ όπως προσομοιάση, 
τό  του Πλάτοινος, οΰτινος ητο θερμός θίασό)της καί 
θαυμαστή;· Γνωστόν πρός τούτοις δτι δ Πλήθων, ά- 
ποδίδων ίσως ττ,ν πτώσιν τού ελληνικού κράτους εις 
την χριστιανικήν θρησκείαν, έπεχείρησε νά δημιουρ
γήσω άλλην, τ7,ς όποιας τά δόγματα, τους κανονι
σμούς καί τους ΰμνους εόρίσκομεν έν μέρει έν τη, 
/7./>ι&ω>'ος rójtotr συ^η-ρηψ/'/, ·?,ν ανέκδοτον τέως 

ουσαν έξέδοτο πρό τεσσάρων έτών έν Παρισίοις δ 
σοφός ελληνιστής Alexandre.

Του πονήματος τούτου τό πλεΐστον μέρος παρε-

(1 ) Illiislrazione di Ire diplomi bizanlini del grande archmo 
di Napoli per Paaquale Placido, allunuo Slorico -  diplomático 
ucllo stcsso archirio. Napoli 1862.

δόθη τώ  πυρί υπό Γεωργίου του Σχολαρίου, τού καί 
Γενναδίου, δστις υπολαμβάνων τό φιλοσοφικόν τού 
Αριστοτέλους σύστημα συμφωνότερον προς ττ,ν χρι
στιανικήν θεολογίαν, διεφέρετο πρός τόν Πλή,θωνα. 
Επί τούτου συνέγραψε καί πόνημα, τό Α'ατά τιοι- 
Π.ΙήΙ?ω>·ος (ΐ.Ύυριώι· έ.τ Ά ρ ισ το τ ί. ΐη , τό όποιον καί 
αυτό, κείμενον μέχρις έσχάτων ανέκδοτον, έδη,μοσίε ι- 
σεν έν τή  πρωτευούστι επίσης τής Γαλλίας δ ήμέ- 
τερος Μηνάς Μτ,νωίδης.

Εκ των τριών τούτων έγγραφων τό  μεν είναι 
Χ ρυσό6ονΑ.Ιο>\ τά δε δύο άλλα ΑργνρόΰονΑ./α. Καί 
Xρνσόβου.Ι.Ια μεν \ΧρνσύΰουΑΑυι Αύγοι εκαλούντο 
τά  των αύτοκρατόρων ψηφίσματα, διότι έξήρτηντο 
απ’ αυτών σφραγίδες χρυσαΐ, Αργυρόΰου.Ι.Ια δε τά 
των δεσποτών, διότι αί σφραγίδες ήσαν έ; αργύρου. 
Τοιοϋτον εθο; καί σήμερον επικρατεί έπί των διεθνών 
συνθηκών καί άλλων τινών έπισήμων εγγράφων.

Τό Χρυσόβουλλον φέρει τή,ν υπογραφήν ίεοάννου 
τού Παλαιολόγου, αδελφού Κων^αντίνου τού τελευ
ταίου, αυτού έκείνου τού μεταβάντος εις Φλωρεντίαν 
χάριν ενώσεως τών δύο εκκλησιών" έκ τών άλλων δε 
δύο τό μεν ύπεγράφη υπό « Θεοδώρου έν Χριστώ τώ  
Θεώ ευσεβούς δεσπότου Παλαιολόγου τού πορφυρο
γέννητου, τό  δέ υπό «  Δτ,μητρίου έν Χριστώ τώ  
Θεώ ευσεβούς δεσπότου Παλαιολόγου τού πορφυρο
γέννητου. »  Καί τό μέν πρώτον έξεδόθη τό I 428,
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τό δε τού θεοδώρου το I ί· 2 7 καί το τού Δημη- 
τρίου τό 1430.

Καί ό Θεόδωρος καί 5 Δημ.ήτριος η σαν αδελφοί 
τού Ιωάννου καί του Κωνσταντίνου. Κ α τ άρχάς 5 
Θεόδωρος άνηγορεύθη Δεσπότης τού Μωρέως, το δέ 
1 444, παραχωρήσας τό κράτος εις τόν Κωνσταντί
νον πρίν ή ούτος άναβή είς τον κατα^ρέοντα θρόνον 
τού Βυζαντίου, μετέβη ως δεσπότη; είς Σηλυβρίαν 
όπου καί άπέθανεν υπό λοιμ.ού.

Αναγορευθέντος του Κωνσταντίνου αύτοκράτορος, 
διεδέχθη αυτόν εί; τήν δεσποτείαν τής Πελοπόννησου 
ο άδελφός Δημήτριος" άλλ’ οτε έπεσεν ή Κωνσταν- 
τινούπολις, μή έχων ικανήν δύναμιν ν’ άντιπαρα- 
ταχθή εις τόν φοβερόν καταχτητήν, παρέδωκε καί ε
αυτόν καί τό Κράτος καί τήν θυγατέρα τώ  νικητή. 
Μεταβάς δε μετά του αδελφού Θωμ.ά εις λδριανού- 
πολιν, ένεδύθη τό  μοναχικόν σχήμα μετονομασθείς 
Δαυίδ, καί άπέθανε τό 4 4 7 1 έτος.

Μεταφέροντες καί ή μ εις ενταύθα τά  τρία των 
τριών αδελφών διπλώματα, κρίνομεν άναγκαϊον νά 
προσθέσωμεν έν συντόμω καί άλλας τινάς εξηγήσεις.

Κατά τίνα τρόπον ΰπέγραφον οί ήμέτεροι αότο- 
κράτορε; έμαθεν ήδη ό αναγνώστης από τής πανο

μοιότυπου υπογραφής Κωνσταντίνου τού Παλαιολό- 
γου, τήν όποιαν έξεδώκαμεν τήν 1 Αύγουστου τού 
ένεστώτο; έτους (φυλλάδ. 297). 12ς εκεί φαίνεται, ό 
αυτοκράτωρ ού μόνον τήν υπογραφήν ολόκληρον ε- 
θετεν ιδία χειρί, άλλά καί τήν λέξιν Λόγος παρά τό 
ΧρυσόΰουΛΛος, καί τόν μήνα καί μέρος τής ημερο
μηνίας' ταύτα δέ πάντα ερυθρά, διά κινναβάρεως.

Ερυθρά καί ιδιόχειρος ήτο καί τών Δεσποτών ή υ
πογραφή, άλλά μόνον αύτή.

Τό έθος τών αύτοκρατόρων τού ύπογράφεσθαι διά 
κινναβάρεο>ς χρονολογείται απ’ αύτής τής Ζ' εκα- 
τονταετηρίδος, οτε ό Ιουστινιανός υπέγραψε τά 
πρακτικά τής έν Τρούλλω συνόδου. Τό έθος δέ τούτο 
καθιεοώθη καί διά νόμου" οθεν τά  μέν αύτοκρατο- 
ρικά ψηφίσματα δέν είχον κύρος εάν δέν έφερον τήν 
υπογραφήν έρυθράν, οί δέ τολμώντες νά μεταχει- 
ρισθώσιν ύπογραφόμενοι κιννάβαριν, κατεδικάζοντο 
εις θάνατον' ήτο δέ ή τιμοιρία αυστηρά, διότι ό ερυ
θρά ύπογραφόμενος έθεωρείτο αποστάτης, περί τόν 
θρόνον έποφθαλμιών. ’ΐδου διά τ ί  τό  χρώμα δι’  ού 
ϋπεγράφοντο οί αύτοκράτορες ώνομάσθη cncaustuni 
sacrum ή ιερά μελάνη.

Τό προνόμιον τού ύπογράφεσθαι ερυθρά παρεχωρήθη 
περί τά  μέσα τής ΙΑ ' εκατονταετηρίδος καί εις τού: 
ήγεμονόπαιδας, καί εις αύτούς έτι τούς άνωτάτους 
άςιωματικούς τού στέμματος- δέν έπεδαψιλεύθη ό
μως καί τό ¡ημοΛ ογιι^  ή διάκρισις αύτη έτηρήθη 
μέχρι τέλους, καί ιδού διά τ ί  εις τά  δύο προκείμενα 
άργυρόβουλλα μόναι αί ϋπογραφαι είναι έρυθραί.

Σημειωτέου δέ καί τούτο ότι, ενώ οί αύτοκράτο
ρες ϋπεγράφοντο «  βασιλείς καί αύτοκράτορες 'Ρ ω - 
f ia la r  » ,  οί δεσπόται δέν άνέφερον τό μέρος όπου 
έδέσποζον.

I V

Πλήν τούτου οί μέν αύτοκράτορες έλάμβανον τί 
έπίθετον ,-ζιστύς, οί δέ δεσπόται τό  (ίσ ιβ ή ς  κα: 
ηορψνρογϊκ»·ητος.

Εκτός τής υπογραφής τού Κωνσταντίνου, τήν ο
ποίαν, ώς προείρηται, έδημοσιεύσαμεν πρό τριών μη
νών, έχομεν καί τήν πκρατιθεμένην, άντιγραφεΐσαν 
παρ’ άργυροβούλλου έκδοθέντος δτε ήτο δεσπότης 
Πελοπόννησου. Τής δευτέρας ταύτης υπογραφής τό 
πρωτότυπον είχεν άνά χείρας δ έκ τών ήμετέρων 

πολυμαθής Σπυρίδων ό Ζαμπέλιος" άλλ’ ώς καί αυ
τός, οΰτω καί ήμεΐς, άμφιβάλλομεν άν είναι ιδιό
χειρος τού Κωνσταντίνου" διότι ού μόνον φαίνεται 
άνόμ-οιος πρός τήν άλλην, άλλά καί καλλιγράφου 
χείρα καταγγέλλει" καί εάν δέν έλησμονήσαμεν, ήτο 
μέλαινα, παρά τά  νενομισμένα.

0  ίταλός εκδότης τών τριών τούτων έγγράφων 
συνεξέδοτο καί μετάφοασιν αύτών λατινικήν καί 
διαφόρου; σημειώσει; ιστορικά;, τοπογραφικάς καί 
γλωσσολογικάς, άναγκαία; ώ ; έπί τό πολύ εις τούς 
ξένου; άναγνώστα; ούχί δέ καί εις ή μάς" άποδεικνύ- 
ουσι δέ αύται τό εμβριθές τού άνδρός, δστις θέλει 
βεβαίως εύεργετήσει τήν φιλολογίαν έάν δημοσίευση 

καί άλλα ανέκδοτα.
’ΐδού τά  τρία διπλώματα"

Έ τ ο ς  1427.

Τ Η βασιλεία μ.ου τόν παρόντα άργυρόβουλλον 
ορισμόν αύτή; απολύει, δι’ ού δή καί διορίζεται ώς 

άν κρατή καί κεφαλατικεύη δ οικείος τη  βασιλείς 
μου κύρ Γεουργιος δ Γεμιστός τό κάστρον καί τήν 
χώραν τού φαναριού, μετά πάσης τής αύτοΰ νομή; 
καί συνήθεια; καί περιοχής, λαμβάνον κατ’ έτος εν
τός τού προσοδίου αύτοΰ πάντα τά  δίκαια τού κε- 
φαλατικίου τής αύτή; χώρας, τάς μύζα; καί εϊ τι 
άλλον όφείλουσι οί εποικοι τής αύτής χώρας αύθεν- 
τικόν δίκαιον χωρίς μόνη; τής τού φλωριατικού δό- 
σεως, ήτις οφείλει είναι τού δημοσίου, καί ούδέν έχει 
είς τά  αύτά παρά τινο; τήν τυχούσαν διενόχλησιν ή 
παρασάλευσ«, άλλά άπολαύη πάσης άνενοχλησία; 
καί δεφενδεύσεω; τή  Ισχύει καί δυνάμει τού παρόν
τος άργυροβούλλου ορισμού τής βασιλείας μου, κρα
τών καί κεφαλατικεύων αύτώ ώ ; άνωθεν εΐρηται 
παρ’ δλην αύτού τήν ζωήν καί έκδουλεύων οφείλει, 
καί μετά τήν αύτού τελετήν, ΐνα κρατώσι καί κε- 
φαλατικεύωσι τό τοιούτον κάστρον καί τήν χώραν 
τού φαναριού καί οί γνήσιοι παΐδες αύτού δ τε κύρ 
Δηαήτριος καί δ κύρ Ανδρόνικο; παρ’ δλην αύτών 
τήν ζωήν κατά τόν άναγεγραμμένον τρόπον ώς καί 
οί τούτων παΐδες καί εϊ μέν φανώσιν άξιοι περισσο- 
τέρας εύεργεσίας, Τνα γένηται εις αύτούς. εϊ δέ μή. 
ΐνα λαμβάνωσιν εις προσόδιον αύτών κατ’ έτος πά
σας τάς άναγεγραμμένας δόσεις χωρίς μ.όνη; τής τού 
φλωριατικού δόσεως, ήτις οφείλει είναι τού δημο
σίου καί έκδουλεύωσι τή βασιλεία ημών τήν άνή- 
κουσαν υπέρ τούτων δουλείαν, οίος δέ προτελευτήση 
έκ τούτων, ΐνα δ ζών κατέχη καί τήν τού τεθνεώτο;
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μερίδα άναφαιρέτω; καί άναποσπάσθως παρ’  δλην 
αύτού τήν ζωήν. έπεί καί εις τήν περί τούτων βε- 
βαίωσιν καί άσφάλειαν αύτών έγένετο πρός αύτούς 

καί δ παρών άργυρόβουλλος δρισμός τής βασιλεία; 
μου απολυθεί; κατά μ,ήνα νοέμβριον τής ένισταμέ- 
νης ς  ϊνδ. τού έξακιχιλιοστού έννακοσιοστού λ τ ’ έ
τους έν ώ καί ή βασιλεία μου ΰπεσημ-ήνατο.

t  Θεόδωρος έν Χριστώ τώ  Θεώ εύσεβής δεσπότη; 
παλαιολόγος δ πορφυρογέννητος f .

Έ τ ο ς  1428.

f  Ó οικείος τής βασιλείας μου κύρ Γεώργιος δ Γε
μιστός, ένεφάνισεν εϊ; αύτήν άργυρόβουλον τού πε
ριπόθητου αύταδέλφου τή ; βασιλεία; μ.ου πανευτυ- 
χεστάτου δεσπότου τού πορφυρογέννητου κυρίου 
Θεοδώρου τού παλαιολόγου διαλαμβάνον, ΐνα έχη 
τό περί τό  καστρίον χωρίον τήν βρύσιν μ.ετά τή; 
αύτού νομή; καί περιοχής, καί τήν έξ αύτού πάσαν 
καί παντοίαν άποφέρηται καί άποκερδαίνη πρόσοδον, 
τήν τε ύπέρ τού κεφαλατικίου δηλονότι, καί τάς δύο 
μείζας τά τε  έν αύτώ έξαλειματικά στασία" καί παν 
άλλο δημοσιακόν δίκαιον, άνευ μέν τών" ύπέρ τού 
Ιξαμιλίου άποταχθέντων ή άποταχθησομένων κε
φαλαίων έχων άδειαν αύξειν καί βελτιούν αύτό, 
κατά τόν ένόντα τρόπον, δμοίως καί δσους άν προσ- 
φέρηται ή αύτός ή οί διάδοχοι αύτού ξένους, καί τού 
δημοσίου άνεπιγνώστι καί προσκαθήσωσιν έκείσε έν 
τώ  τοιούτω χωρίω, ΐνα έχωσι καί αύτούς κατά τόν 
αύτόν τρόπον, μετά δέ τόν θάνατον αύτού, καθέξη 
καί νεμηθήσεται τό  αύτό χωρίον μ.ετά τής έν αύτώ 
γενησομένης υπέρ αύτού αύξήσεως, είς τών γνησίων 
παίδων καί κληρονόμ.ων αύτού, δ προτιμότερος, καί 
τούτο γίνηται κατά διαδοχήν είς τόν έξής άπαντα 
χρόνον δφείλοντοε τού κατέχοντος αύτό αεί άποδι- 
δόναι ύπέρ αύτού, τήν άνήκουσαν δουλείαν, (όμ.οίως) 
ένεφάνισε καί έτερον άργυρόβουλον τού είρημ.ένου πε- 
ριποθήτου αύταδέλφου τή ; βασιλείας μου, διαλαμ.- 
βάνον ώς άν κρατή καί κεφαλατικεύη δ είρημένος κύρ 
Γεώργιος δ Γεμιστός, τό κάστρον καί τήν χώραν τού 
φαναριού" μετά πάσης τής αύτού νομή; καί συνή
θεια; καί περιοχής" λαμβάνων κατ’ έτος εντός τού 
προσοδίου αύτού, πάντα τά  δίκαια τού κεφαλατι- 
κίου τή ; αύτής χώρας" τάς τε μ.είζας" καί εΐ τι άλλο, 
δφείλουσιν οί εποικοι τής αύτή; χώρα; βασιλικόν 
δίκαιον" χωρίς μ.όνη; τής τού φλωριατικού δόσεως" 
μ,ετά δέ τήν αύτού τελετήν, ΐνα κρατώσι καί κεφα- 
λατικεύωσι τό τοιούτον κάστρον καί τήν χώραν τού 
φαναριού καί οί γνήσιοι υιοί αύτού παρ’  δλην αύτών 
τήν ζωήν, κατά τόν άναγεγραμμένον τρόπον, δφεί- 
λοντες άποδιδόναι ύπέρ αύτού, τήν άνήκουσαν δου
λείαν. καί έάν προτελευτήση δ έτερος αύτών, ΐνα δ 
ζών κατέχη καί τήν τού τεθνεώτο; μερίδα παρ’ δ
λην αύτού τήν ζωήν. ταύτα δή ούν τά άργυρόβονλα
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έμ-φανίσας τή βασιλεία μ.ου ό είρημένος κυρ Γεώργιος 
ό Γεμιστός, παοεκάλεσεν ΐνα πορίσηται και χρυσό- 
βουλον τής βασιλεία; [/.ου εΐ; πλείονα τήν αύτοΰ α
σφάλειαν. ή βασιλ.εία ¡/.ου ουν εύμενώς τήν αύτοΰ 

παράκλησιν προσδεξαμένη, τδν παρόντα χρυσόβουλ- 
λον λόγον έπιχωρηγεϊ καί επιβραβεύει αύτώ. δι’ ου 
ευδοκεί θεσπίζει προ; ταΰτα καί διορίζεται ΐνα τά 

είρη/.ένα άργυρόβουλλα του περιποθήτου αύταδέλφου 
τή ; βασιλεία; μ.ου έχωσι τδ κόρο;' το  στέργον' καί 
τδ βέβαιον' καί κατέχη ό είρημ-ένος οικείος τής βα
σιλεία; ¡/.ου κυρ Γεώργιο; ό Γεμιστός τδ περί τδ 
καστοίον χωρίον τήν βρύσιν μετά πάντων των είσο- 
δημάτο/ν αύτοΰ, άνευ τής υπέρ τοΰ έξαμιλίου μόνης 
δόσεως ύ ; προείρηταΓ έχων άδειαν αύξειν καί βελ- 
τιοΰν αύτδ καί παραπέμπειν καί πρδς τους έξ αύτοΰ 
γνησίους παϊδας, επί τώ  παραπέμπεσθαι καί παρ’ ε
κείνων τδν ίσον καί δμοιον τρόπον πρδ; τού; έξ αύ- 
τών, κατά διαδοχήν άδιάκοπον, εις τδν εξής άπαντα 
χρόνον, ύφειλόντων των αεί κατεχόντων αύτδ, άπο- 
διδόναι υπέρ αύτοΰ τήν άνήκουσαν δουλείαν, ομοίως 
ϊ-α εχ·/) ό ειρημένος κΰρ Γεώργιος ό Γεμιστδς τδ κά- 
στρον καί τήν χώραν τοΰ φαναριού, λαμβάνων έντό; 
τοΰ προσοδίου αύτοΰ πάντα τά δίκαια τοΰ κεφαλα
τικίου τής αύτή; χώρα; καί τάς μείζας' καί ή τι 
άλλο οφείλουσιν οί εποικοι τής αύτή; χώρας βασι- 
λ'-κδν δίκαιον, χωρίς μόνν,ς τής τοΰ φλωριατικοΰ δό
σεως. μετά δε τήν αύτοΰ τελευτήν, ΐνα κρατώσι καί 
κεφαλατικεύωσι τδ τοιοΰτον κάστρον καί τήν χώραν 
τοΰ φαναριού, καί οί γνήσιοι υιοί αύτοΰ παρ’ όλην 
αύτών τήν ζωήν κατά τδν άναγεφραμμένον τρόπον, 
οφείλοντες άποδιδόναι ύπέρ αύτοΰ, τήν άνήκουσαν 
δουλείαν, καί όταν προτελευτήση S έτερος αύτών, ΐνα 
ό ζών κατέξν! καί τήν τοΰ τεΟνεώτο; μερίδα παρ’  ό
λην αύτοΰ τήν ζωήν. κατά τήν περίληψιν καί ΐσχύν 
καί δύναμιν των είρημένων άργυροβούλλων τοΰ πε
ριπόθητου αύταδέλφου τής βασιλ.εία; μου πανευτυ- 
χεστάτου δεσπότου, τοΰ πορφυρογεννήτου. τή γοΰν 
ίσχύι καί δυνάμει τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου λόγου 
τής βασιλεία; μου καθέξη ό είρημένος κΰρ Γεώργιος 
ό Γεμιστδς, τδ περί τδ καστρίον χωρίον τήν βρύσιν 
μετά πάντων των εισοδημάτων αύτοΰ, άνευ τή ; ύπέο 
τοΰ έξαμιλίου μόνη; δόσεως ώς προείρηται. έχων 
άδειαν, αυξειν καί βελτιοΰν αύτδ καί παραπέμπειν 
καί πρδς τού; έξ αύτοΰ γνησίους παϊδας, επί τώ  
παραπέμπεσθαι καί παρ’ εκείνων τδν ίσον όμοιον 
τρόπον πρδ; τούς ες αύτών κατά διαδοχήν άδιάκο
πον, εις χδν έξη; άπαντα χρόνον έφειλόντων των 
άεί κατεχόντων αύτδ, άποδιδόναι ύπέρ αύτοΰ, τήν 
άνήκουσαν δουλείαν. Ετι ΐνα έχη ό εΐρημένος κΰρ 
Γεώργιος δ Γεμιστδς, τδ κάστρον καί τήν χο/ραν τοΰ 
φαναριού λαμβάνων έντδ; τοΰ προσοδίου αύτοΰ, πάν
τα  τά  δίκαια τοΰ κεφαλατικίου τή; αύτή; χώρας
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καί τας μείζας καί ή τι άλλο οφείλουσιν οί εποικοι 
τής αύτή; χώρας βασιλικδν δίκαιον' -χωρίς μόνης 
τής τοΰ φλωριατικοΰ δόσεως. μετά δέ τήν αύτοΰ 
τελευτήν, κρατήσωσι καί κεφαλατικεύσωσι τδ τοι
οΰτον κάστρον καί τήν χώραν τοΰ φαναριού, καί οί 
γνήσιοι δύο υίοί αύτοΰ, παρ’  όλην αύτώί,τήν ζοιήν, 
κατά τδν άναγεγραμμένον τρόπον, οφείλοντες άπο- 
όιδόναι ύπέρ αύτοΰ, τήν άνήκουσαν δουλείαν, καί ό

ταν τελευτήστ, ό έτερος αύτών, ΐνα δ ζών κατέχη 
καί τήν τοΰ τεΟνεώτο; μερίδα παο’ όλην αύτοΰ τήν 
ζωήν, κατά τήν πεοίληψιν καί ίσχύν καί δύναμιν τών 
ειρημ.ενων άργυοοβούλ.λων τοΰ περιποθήτου αύτα
δέλφου τής βασιλείας μου πανευτυχεστάτου δεσπό
του τοΰ πορφυρογεννήτου. Εις καί τήν περί τούτων 
όήλωσιν καί άσφάλειαν έγένετο καί ό παρών χρυσό- 

βουλλος λόγος τής βασιλείας μ.ου. άπολυθεί; κατά 
μήνα Οκτώβριον τής νΰν έβδομης ίνδικτιώνος τοΰ 
εςακισχιλιοστου έννακοσιοστοΰ τριακοστοΰ έβδομου 
έτους έν ώ καί τδ ήμέτερον εύσεβές καί θεοπρόβλη- 
τον ύπεσημείνατο κράτος.

ή ϊωά/νης έν Χριστώ τώ  Θεώ πιστδς βασιλεύς 
καί αύτοκράτωρ ρωμαίων ό παλαιολόγος ή.

Έ το ς  1130.

1' Οί οικείοι τή ; βασιλεία; μου ό τε κΰρ δημήτριος 
καί κΰρις άνδρόνικο; οί γεμιστοί ένεφάνισαν άργυ- 
ρόβουλ.λον τοΰ άδελφοΰ μ.ου τοΰ άοιδίμου καί μ.ακα- 
ρίτου δεσπότου τοΰ πορφυρογεννήτου, δι’ οϋ εύεργε- 
τώντα ι δ μέν κΰρις δημήτριος τδ κάστρον τοΰ φανα

ριού δ δέ κΰρ άνδρόνικο; τδ χωρίον τήν βρύσιν, μετά 
τής έν αύτώ δηλουμέ-.η; δυνάμεως, καί τών καθό- 
λων εισοδημάτων αύτών, άνευ τής δόσεως τοΰ φλω- 
ριατικοΰ, ένεφάνισαν δέ καί θειον καί σεπτδν χρυσό- 
βουλλον λόγον τοΰ άδελφοΰ μου τοΰ βασιλέως, δι’ού 
τήν τε πρδς τούς τοιούτους γεμιστούς διά τοΰ είρη- 
μ-ένου άργυροβούλλου έπιβεβαιοΐ τοιαύτην εύεργε- 
σίαν, καί προστίθηται αύτοϊ; καί τήν τοΰ φλωρια- 
τικοΰ δόσιν, μετά τήν τοΰ πατρδ; αύτών τελευτήν 
καί εύεργετεϊ αύτούς έχειν καί ταύτην, καθ’ 8ν τρό
πον έχει έκάτερο; τούτων, δ μέν τοΰ φαναριού, δ δέ 
τή ; βρύσεως τήν τε άρχην, καί τά  άλλα εισοδήματα, 
καί έζήτησαν καί παρεκάλεσαν ΐνα τύχωσι καί άρ
γυροβούλλου δρισμ.οΰ τής βασιλείας μ.ου έπί τούτοι;, 
πλείονο; αύτών άσφαλείας καί βεβαιώσεως ένεκα, ή 
βασιλεία μ.ου ουν τήν τοιαύτην αύτών ζήτησιν καί 
παράκλησιν εύμενώς προσδεξαμένη, τδν παρόντα άρ- 
γυρόβουλλ.ον δρισμ.δν αύτή; άπολύει δι’ ού δή καί 
διορίζεται καί εύεργετεϊ πρδς αύτούς, ό/ς άν κατά 
τήν δύναμιν καί περίληψιν τοΰ τε είρημένου άργυ
ροβούλλου,καί τοΰ έπί τούτω  προβάντος σεπτοΰ χρυ
σοβούλλου, δ μέν κΰρις δημήτριος (κατέχη καί νΰν 
καί εις τδ έξή;) τδ κάστρον τδ  φανάριον μετά πά- 
ση; τής νομής αύτοΰ καί περιοχής, καί άρχη ούτος

α ύ τ ο ΰ  κ α ί κ ε φ α λ α τ ικ ε ύ η , π α ρ ά  μ ηδενδς τ ώ ν  α π ά ν 

τ ω ν  ε ις  τ ο ΰ τ ο  δ ιενο χλ ο ύ μ ενο ς. κ α ί νέμ ,η τα ι α ύ τ δ  ( κ υ

ρ ίω ς κ α ί δ ε σ π ο τ ικ ώ ; έ τ ι  κ α ί ά ν α φ α ιρ έτ ω ; κ α ί)  ά ν α -  

π ο σ π ά σ τ ω ς , λ α μ β ά ν ω ν  έ ξ  α ύ τ ο ΰ  κ α ί τ ά ς  συνήθεις 

κ α ί τ ε τ α γ μ έ ν α ; δόσ εις α ύ Ο εντ ικ ά ς, κ α θ ώ ς άν π α -  

ρ α δ ίδ ω ντ α ι π ρ δς α ύ τ δ ν ά π ο γ ρ α φ ικ ώ ς, κ ά ν  α ΰ ξ η σ ίς  

π ο τ ε  ε ις  α ύ τ ά ς  ( ή τ ισ ο ΰ ν  ε υ ρ ίσ κ η τ α ι τ ή ν  τ ε  ύπέρ 

τ ο ΰ  κ ε φ α λ α τ ικ ίο υ ) δ η λ ο ν ό τ ι κ α τ α λ ο γ ιζ ο μ έ ν η ν , κ α 

τ ά ;  μ ύ ζ α ς  ά μ φ ο τ έρ α ς, ε ϊ  τ έ  τ ι  έκ εϊσ ε έ ξ α λ ε ιμ μ α - 

τ ικ ό ν  έ σ τ ιν  ή  έ σ τ α ι.  κ α ί ά π λ ώ ς ε ίπ ε ϊν  τ ά ς  π ά σ α ς τ ε  

κ α ί π α ν τ ο ία ; δ ό σ ις (α ύΟ εντικά ς. Ε π ε ί  προσέΟησεν 

ώ ; )  ε ίρ η τ α ι κ α ί ό αύΟ έντης μ.ου δ άδελφ ό ς μ.ου δ β α 

σ ιλ εύ ς δ ιά  τ ο ΰ  είρ η μ έν ο υ  σ επ το ΰ  χ ρ υ σ ο β ο ύ λ λ ο υ  α ύ 

τ ο ΰ , τ δ  φ λω ρ ια τικ δ ν  τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ  κ ά σ τρ ο υ , ΐν α  έ π ι -  

λ ά β η τ α ι  κ α ί το ύ τ ο υ  μ.ετά τ ή ν  τ ο ΰ  π α τ ρ δ ς  α ύ το ΰ  ( τ ε 

λ ε υ τ ή ν  κ α ί ν έ μ η τ α ι)  κ α ί τ α ύ τ η ν  τ ή ν  δό σ ιν, καΟάπερ 

κ α ί  τ ά ς  ά λ λ α ;  τ ά ς  έκ εΐ α υ θ ε ν τ ικ ά ;, δ δέ κΰρ ις άνδρό- 

ν ικ ο ς δ γ εμ .ισ τ δ ς κ α τ έ χ η  ο μ ο ίω ς κ α ί νΰν κ α ί ε ις τδ 

ε ξ ή ς  τ δ  π ε ρ ί τ δ  κ α σ τρ ίο ν  χ ω ρ ίο ν  τ ή ν  β ρ ύσ ιν, μ ε τ ά  

π ά σ η ς  τ ή ;  α ύ τ ο ΰ  ν ο μ ή ς  κ α ί π ε ρ ιο χ ή ς, κ α ί ά ρ χ η  ούτος 

α ύ τ ο ΰ  κ α ί κ ε φ α λ α τ ικ ε ύ η , ιδ ία  τ ε  κ α ί χ ω ρ ίς  ά π δ  τ ο ΰ  

κ α σ τ ρ ίο υ  κ ε φ α λ α τ ικ ίο υ . κ α ί π α ρ ά  μ η δ ενό ς τ ώ ν  α π ά ν 

τ ω ν  ε ί ;  τ ο ΰ τ ο  δ ιενο χλ ο ύ μ ενο ς. κ α ί νέμ .η τα ι α ύ τ δ  κ υ 

ρ ίω ς κ α ί δ ε σ π ο τ ικ ώ ς , έ τ ι  τ ε  ά ν α φ α ιρ έ τ ω ; κ α ί ά ν α - 

π ο σ π ά σ τ ω ς . λ α μ β ά ν ω ν  έ ξ  α ύ τ ο ΰ , κ α ί τ ά ς  συνήθεις 

τ ε  κ α ί τ ε τ α γ μ έ ν α ; δόσις α ύ Ο εντικ ά ς κ α θ ώ ς π α ρ ε δ ό - 

θησάν τ ε  κ α ί π α ρ α δ ίδ ο ν τ α ι π ρ δς α ύ τ δ ν ά π ο γ ρ α φ ικ ώ ς, 

κ ά ν  α ύ ξ η σ ί;  π ο τ ε  ε ις  α ύ τ ά ς ή τ ισ ο ΰ ν  ευ ρ ίσ κ η τ α ι τ ή ν  

τ ε  ύπέρ κ ε φ α λ α τ ικ ίο υ  δ η λ ο ν ό τ ι κ α τ α λ ο γ ιζ ο μ έ ν η ν , 

κ α ί τ ή ν  τ ο ΰ  β ιγ λ ια τ ικ ο ΰ  κ α ί τ ά ς  μ ύ ζ α ς  άμ.φοτέρας' 

τ ά  τ ε  έ κ ε ΐ ό ν τ α  ή  έσ ό μ ενα  έ ξ α λ ε ιμ μ -α τ ικ ά  σ τ α σ ε ΐα  

μ ε τ ά  κ α ί τ ή ;  π ρ ο ε υ ε ρ γ ε τ η θ ε ίσ η ; α ύ τ ώ  γ ή ς  π α ρ’ α ύ 

τ ο ΰ  αύθέντο υ μ.ου τ ο ΰ  άδελφ οΰ μ.ου τ ο ΰ  β α σ ιλ έ ω ς, 

τ ή ;  ά π δ  τ ή ;  μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς τ ρ ό π ω  ά ν τ α λ λ α γ ή ς  π ε -  

ρ ιελΟ ούσ η; τ ώ  δ ημ ο σ ίω " κ α ί ά π λ ώ ς ε ίπ ε ϊν , τ ά ;  π ά 

σ α ς  τ ε  κ α ί  π α ν τ ο ία ς  δ όσεις α ύ Ο εντ ικ ά ς. Ε π ε ί  π ρ ο σ έ- 

θησεν ώ ς ε ίρ η τ α ι κ α ί δ α ύ θ έ ν τ η ; μ ο υ  δ άδ ελφ ό ς μ.ου 

δ βασιλ.εύς, δ ιά  τ ο ΰ  είρη μ ένο υ σ επ το ΰ  χρ υ σ ο β ο ύλ λο υ  

α ύ τ ο ΰ  τ δ  φ λ ω ρ ια τ ικ δ ν  τ ο ΰ  α ύτοΰ χ ω ρ ίο υ , ΐν α  έ π ιλ ά -  

β η τ α ι  κ α ί  το ύ τ ο υ  δ τ ο ιο ΰ τ ο ; κ ΰ ρ ις ά νδ ρ ό νικ ο ; γ ε μ ι 

σ τ ό ς, μ ε τ ά  τ ή ν  τ ο ΰ  π α τ ρ δ ς  α ύ τ ο ΰ  τ ε λ ε υ τ ή ν , κ α ί  νέ- 

μ η τ α ι  κ α ί τ α ύ τ η ν  τ ή ν  δ ό σ ιν  καΟ άπερ κ α ί τ ά ς  ά λ λ α ; 

τ ά ς  έκ εΐ α ύΟ εντικάς. ά λ λ ά  κ α ί εάν π ο τ έ  τ ις  τ ε θ ή  έν 

τ ώ  κα θ ό λο υ  τ ό π ω  κ α ί νο τέρ α  δ ό σ ις , ε ϊ  τ ε  κ α τ ’  έ ν -  

α λ λ α γ ή ν  τ ώ ν  νΰν συνήθω ς, δ ιδ ό μ εν ω ν , ε ί  τ ε  κ α τ ά  

π ρ οσθ ήκη ν τ ιν ά , δ ιη ν εκ ή ς κ α ί  ού π ρ δ ; κ α ιρ ό ς, ΐν α  

λ α μ β ά ν ω σ ι κ α ί τ α ύ τ η ν  ο ύ τ ο ι ά μ φ ό τερ ο ι' δ μ έν τοΰ 

φ α να ρ ιο ύ, δ δέ τ ή ς  βρύσεω ς' κ α ί ν έ μ ο ιν τ α ι κ α ί τ α ύ -  

τ ν :  κα θ ά π ερ κ α ί τ ά ς  ά λ λ α ς  ά π ά σ α ς δ ό σ εις' τ ή  γοΰν 

ισχύ·, κ α ί δ υ ν ά μ ει τ ο ΰ  π α ρόντος άρ γο ρο β ο ύλλο υ ό -  

ρισ μ οΰ τ ή ;  β α σ ιλ ε ία ς  μ ο υ , κ α θ έξ ο υ σ ι έκ ά τερο ς τ ώ ν  

είο η μ ένω ν γ ε μ ισ τ ώ ν , δ μ έν τ δ  φ ανάριο ν, δ δέ, τή ν
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βρύσιν' λαμβάνοντες έξ αύτών καί τάς άναγεγραμ- 
μένας άπάσας δόσεις, έφ’ όρω τή ; εαυτών ζωής, ά- 
ποδιδόντες καί τήν άνήκουσαν ύπέρ τούτων δουλ,είαν' 
δεχόμενοι τε πάσας τάς είρημένας δόσεις, εις προ- 
σόδια καί οικονομίας αύτών, άνευ τής οίασοΰν άφαι- 

ρέσεως καί έκδουλεύωσιν. έάν δέ καί μειζόνων κρι- 
θώσιν άξιοι προσοδίο/ν, δεχόμ.ενοι καί ταύτας, έντδς 
τής ποσότητος τών προσοδίων αύτών. μ.ετά δέ τήν 
εκατέρου αύτών τελευτήν, έπιλείψονται τών τοιού- 
των τοΰ τε φαναριού δηλονότι καί τής βρύσεως, καί 
οί έξ αύτών έσόμενοι γνήσιοι παϊδες, άρρενές τε  καί 
έξ άδρενογονία; κατά διαδοχήν, καί καθέξουσι καί 
νεμ,ηθήσονται ταύτας καί ούτοι, κατά τδν ίσον καί 
ομ.οιον τρόπον, ούτω μέν τοι, ώςτε ένα μ.έν τοΰ φα
ναριού, ένα δέ τής βρύσεως, τούς πρεσβυτάτους δη- 
λ.ονότι, τών άπδ γένους εκατέρου αύτών έπιλαμ,βά- 
νεσθαι, καί τούτων εκάτερον τελευτήσαντα αύθι; ένα 
δμοίως διαδέχεσθαι, καί τοΰτο ούτως άεί γίγνεσθαι, 
άχρις άν τις τών άπδ γένους αύτοΰ γεμ,ιστοΰ άξενες 
καί έξ αρρενογονία; ύπολείπηται. έάν μ.έν τοι συμ.βή, 
άπδ μέν τοΰ ετέρου αύτών μηδένα άδρενα, ή μ.ή έξ 
αρρενογονίας ύπολειφθήναι,άπδ δέ τοΰ ετέρου πλείους, 
καί ουτω, τών άπδ γένους τοΰ αύτοΰ, ένα μέν τοΰ 
φαναριού, ένα δέ τής βρύσεως έπιλαμ.βάνεσθαι. έτι 
έάν συμ.βή ποτε τδν πρεσβύτατον τών άπδ γένους ε
κατέρου αύτών καί ώ γίγνεσθαι ή διαδοχή, παντά- 
πασιν άνάξιον γενέσθαι τής τοιαύτη; δωρεάς, ΐνα έ

τερος τών άπδ γένους τοΰ αύτοΰ γεμιστοΰ, άςιος 
μάλλον εκείνου, εις τήν έκείνου άν-.ισάγηται διαδο
χήν. Ετι διορίζεται ή βασιλεία μ.ου καί εύεργετεϊ, 
ΐνα όσους άν άνθρώπους ξένους τε  καί τώ  δημοσίω 
άνεπιγνώστους φέρωσι καί προσκαθίσωσιν οί αύτοί 
γεμιστοί, ή τινες τών διαδόχων αύτών, εΐ τε  έν τώ  
φαναρίω, εϊ τε  έν τή  βρύσει, κατέχωσι καί τούτους 
καί νέμ.ωνται. τδν ίσον καί ομοιον τρόπον, παρά 
μ.ηδενός τών απάντων, μηδέ τούτοιν ένεκα διενο- 
χλούμ.ενοι, άλλά πάσης άνενοχλησίας άπολ.αύοντες. 
Καί εις περί τούτων πάντων δήλωσιν καί άσφάλειαν, 
γέγονε καί ο παρών άργυρόβουλλος όμ.ισμ.δς τής βα
σιλεία; μου άπολυθεί; κατά μ.ήνα ίούλιον τή ; νΰν 
τρεχούση; ίνδικτιώνος ιγ ' τοΰ έξακισχιλ.ιοστοΰ έννα- 
κοσιοστοΰ πεντηκοστοΰ ύγδόου έτους έν ώ καί ή βα
σιλεία μ.ου ύπεσημήνατο.

Τ Δημήτριος έν Χριστώ τώ  Θεώ εύσεβής δεσπό

της παλαιολόγος ό πορφυρογέννητος: .
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Σ η μ ε ιω τ έ ο ν  ό τ ι κ α τ ά  τ ή ν  έ ν τ α ΰ θ α  μ ε τ α τ ύ π ω σ ιν  

τ ώ ν  άνω τέρ ω  δ ιπ λ ο /μ ά τ ω ν  έτη ρ ή θ η  ή α ύ τ ή  γραφ ή 

κ α ί σ τ ί ξ ι ;  το ΰ  π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ.



Δ1Η ΓΗ Σ ΙΣ  Σ Υ Ν Ο Π Τ ΙΚ Η

Π ε ς Ι  rt/ ς  ¿ r  Ί ε ρ ο ν σ α .Ιη μ  π ν ρ χ α ΐά ς  

τοΰ Ά γ ι ο ν  Τ ά φ ο υ .

(Σ υ ν έ χ .  " l í e  ιρ υ λ λ ά 3 .3 0 3 . )

ίδού καί έρχονται τινές τούρκοι αρματωμένοι, 
με δπλα εις τά  χαίρια καί έξηγριωμένοι' 

καί άρχισαν τήν σκαλωσιάν άμέσως νά κρημνίζουν, 
καί τού; μαστόραυ; ένταύτώ νά τούς κουρσουμ-

[λαδίζουν.
τον σιλιχτάρι γύρευαν, κι’ αύτύν τύν μουπασίρη, 

οί δε φυγόντες κρύφθηκαν μέσα στύ μοναστήρι' 
κ’ έκεΐθεν καβαλίκευσαν άπύ τήν χώραν βγαίνουν, 

καί εις το  σάμι ήθελαν άμέσως νά πηγαίνουν" 

μ.αθών δέ τούτο δ μ-ουφτής δ άνωειρημένος, 
ώ ; τάχα ό παγκάκιστο; ούκ ήν ιδεασμένο;, 

άμέσως τούς έπρόφθασε κλαίει παρακαλώντας, 

πεύτει εις τά  ποδάρΙα τους λέγει παρακινώντας' 
τούτο νά μήν τύ κάμωσι διότι τύν έγγύζουν,

κι άν πάθουν τίποτες κακόν έκ τούτου νά γνωρίζουν, 
καί Ιτ ζ ι  κατεπείσθηκαν εις τύ νά έπιστρέψουν,

'ίνα μή καθ’ όδύν αυτούς τύχη καί τούς παστρέψουν, 
άλλά τούτο τύ κίνημα λέγω των εντοπίων,

δεν έπροήλθ’ άπ’  αυτών, άλλ’ έκ τών άρμενίων" 
εκείνοι τού; διήγειραν σ’  αύτύ τύ χαρακίέτι, 

διά νά έμποδίσωσι ναού τύ μεραμέτΓ 
κ’ έζήτουν οί παγκάκιστοι τά  μέρη πού οίκώσι, 

νά μή κτισθώσι πρύς καιρόν εως ού νά σταλθώσι' 
ειδήσεις στούς σαράφηδες τού; όντα; εις τήν πόλιν, 

είς διορίαν ήμερων εξήντα μίαν όλην" 
ήμεΐ; δέ τού; έδώκαμεν όχι μόνον εξήντα, 

άλλά τρεις τόσαι; δηλ. εκατόν δγδοήντα' 
άπύ τήν πόρταν τύ λοιπόν ή σκαλωσίά συκώθη, 

στήν άχυβάδα ιερού βήματος άνο'ρθώθη. 
λοιπόν ά; τούς άφήσωμεν έκεΐ καί ά; δουλεύουν, 

ήμ.ας εις βασιλεύουσαν θαρρώ νά ρ.άς γυρεύουν, 
νά μ-άθωμεν τά  πράγματα πώς είναι καί πώς τρέχουν, 

άν έπαυσαν πλέον έκεΐ, ή πάλιν κατατρέχουν' 
γυρίσαμεν κι’ έμ.άθομ.εν τύν τόπον πώς έπέχει, 

τώ ν άπορήτων δεβλετιοϋ βουλών τε  πώς μετέχει' 
παναγιωτάκη; ό λαμπρός κλόνο; τών μουρουζαίων, 

σεμνύνωμα τού γένους μα; νέων τε καί άρχαίων' 
ούχί δ’ άντικατάστασιν αυτού άλλά καί άλλων, 

ριτζάλιδων τού δεβλετιού μικρών τε καί μεγάλων 
καί άρμενίους εύρομεν δόντας πάλιν δευτέραν, 

άναφοράν στύ κράτος του άλλην μίαν ήμέραν. 
στα ψωμαθειά την έδωκαν, πλήν ήτον μουχτασάρι, 

όχι καθώς ή πρώτη τους μ.έ υφος μουφασάλι' 
άλλά κι αυτήν ό βασιλεύς έξω πάλιν εύγάλει,

στήν υψηλήν πόρταν πάλιν τήν κάνει, 
έξέδωκεν ούν ορισμόν τύ υψηλόν δεβλέτι,
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κ δ σεχισλάμ δουρή ζαδές τό καμεν ίσαρέτΓ 

καί τέσσαρας διώρισε δεβλέτζε ούλαμάδες,
καί τρεις άπ’τούς βιτζάλιδε; δυύ ήτον μουβελλάδε;" 

γιά νά κοιτάξουν τύν νιζάν όρθώς όχι άκρίτοις, 
ρωμαίων καί άρμένιδων, καί άδωροδοκήτως' 

τά  δέ όνόματα αυτών ήτοι τών άνωτέρω^·
άφέντιδών τε καί κριτών τά  βλέπεις κατωτέρω, 

τά  δύω πρώτα πού ειδής είναι τών μ,ουβελλάδων, 
τά  άλλα δύο) δεύτερα είναι μ.ουδεέέισάδων' 

τά  δ’ άλλα τρία έφεξής είναι τού £ιτζαλίου, 
τής υψηλή; πόρτας φημί αυτού τού δεβλετίου- 

μ.εχμέτ έμ.ίν πασαζαδές παγιέν ρούμελη; έχων, 
μ.εχμέτ ταχίρ έφένδη; δέ άνατολής έπέχων" 

ό δέ έμίνη; τού φετβά μεχμέτ ψασίδ έφένδης, 
καί ο κασάμι άσκερή ήν σουλεϊμάν έφένδης. 

άπύ δέ τών ^ιτζάλιδων ήν ό ρεΐζ έφένδης,
§; μεχεμμέτ έλέγετο έμίν βαχίδ έφέντης" 

ό πρώην δευτερδάρη; δέ γιουσούφ άκιάχ έφένδης, 
καί ό έμ.ίνης τερσχανέ άχμ.έ ά ζιζ έφένδης' 

άφ’ ού ούν διωρίσθησαν ούτοι οί μουβελλάδες, 
ο! μουτερρίσιδε; φημί ριτζάλια ούλαμάδες" 

διεμηνύθημεν κ’ ήμεΐς οί πάμπτωχοι ρωμαίοι, 

ομοίως καί οί πλούσιοι βάρβαροι άρμεναΐοι" 
ϊνα έκλέξωμεν κ’ αί δυώ φυλαί πληρεξουσίους,

έκάστη άπ τύ γένος τη ; πέντε καί όχι πλείους" 
έδιωρίσθησαν λοιπόν έκ μέρους ήμών έξη,

καί εις τήν πόρταν στάλθηκαν έπί τή  διαλέξει 
3 κύριος γεράσιμος πρώην Θεσσαλονίκης,

οςτι; καθώς προείρηται κατάγεται έκ κρήτη;" 
δ ίκονίου κύριλλος καί οί άγιοταφΐται, 

προκόπιος μητρόφανες άμφω άνατολΐται' 
δ φάραχ έπιλεγόμενος χαίνα; ήτοι γιανάκης, 

κι’ δ καστρινύς ήν μετ’ αυτών κύριος νικολάκης' 
έκ μέρους άρμενίων δέ πλήθος μέν έσυνήχθη, 

άλλ’ οί επτά παρέστησαν τύ πλήθος άπεβλήθη" 
έδίρνελη; λεγόμενο; πογύς δ βαρδαπέτης,

σα^δάφιδων δ κεχαγιάς ήν τό τ ’  δ καραπέτης" 
δ ούζούν άρετούν όγλους σαρράφης δ βανέζης, 

δ παρουττζή δέ κάλφασι δ μαστροαρακιέλης' 
κιλτζόγλους δ κατόλικος σαράφης δ άντώνης, 

δ τού κεβόρκη δέ υίύς σαόράφη; δ κιρκόρης' 
τινγκίρογλου γιαζιτσισή λεγόμενος μινάσης, 

άν είναι καί κατόλικος άρμένην νά Χόγιάσης' 
άφ’ ού δέ παρεστάθημεν δλοι εις τύ μετζλήσι, 

μάς εδωκαν τήν άδειαν καί εϊχομεν καθίσει' 
ήρχισεν ουν έμίν πει; πρώτον νά έκθειάζη,

τύν άνακτα σουλτάν μαχμ-ούτ καί νά έγκωμιάζτ.. 
έ το ς  αωθ μουραφας α . 

καί λέγει είναι προσταγή ένα θεωρηθώσι,
οί μεταξύ νιζάδε; σας κι έννόμως νά λυθώσι. 

έπειτα μάς ήρώτησεν έάν έκλελεγμένοι,
είμεθ’ άπ’ τύ γένος του καθ’  εϊ; διωρισμένοι'
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ήμεΐς ουν άπεκρίθημεν έβετ έφένδιμ νέσκαι, 

οί δ’ άρμεναΐοι Ιμπαλιν χάΐρ έφένδιμ όσκε' 
ήμεθα γάρ έσνάφια σαρράφιδες καί γέροι, 

αυτοί δέ ¿κουμούσιδες δλοι τους καλογέροι' 
γελάσαντες δέ δπαντες κοινώς πρύς τούτου; εΐπον, 

έσεϊς είσθε άνόητοι δμοιοι μέ τύν λούπον' 
νιζάν έδώ δέν έχετε έσεΐ; διά τήν πίστιν,

δ μ,ουραφάς σαςκρέμεται ς-ύν νόμον καί ςήν κρίσιν' 
καί ούτως ώμολόγησαν πώς είν έκλελεγμ-ένοι, 

κι’ αύτοί άπύ τύ γένος τους είναι διωρισμένοι. 

τύ άρζουχάλι τους λοιπόν έμίν πεις εύγάζει,
καί πέρνοντας στύ χαίρι του άρχισε νά διαβάζη. 

ή δέ διάληψι; αυτού καί τά  ζητήματα τους, 
ή νά είπώ καλλίτερα τά  άδικήματά τους' 

ήτον πώς τάχα έξ αρχής δ τάφος τού κυρίου, 
καί ή άποκαθήλωσις, κι δ τόπος τού κρανίου' 

καί ή άγια βηθλεέμ ή γέννησις κυρίου,
κι’ δ τάφος έν γεθσιμανή μητρύς τής τού κυρίου' 

αυτά τά πέντε τάχατες ψηθέντα ζιαρέτια,
γράφουσι τά  φερμ-άνια τους νά είναι μουστερέκια' 

τά  δ’ άλλα όντα έν ναώ μέρη οίκήματά τους, 
μόνοι νά τά  δρίζωσιν ώς καθ’ αυτά δικά του;' 

ομοίως δέ καί τά λοιπά γένη δινδάσικά τους, 
νά είναι δλα υπ αυτούς ωσάν γιαμάκιά τους. 

τά  μέν ζιαρετκΐάχικα έχοντες ίστιράκεν,
τά  δε λοιπά μέρη αυτών έχοντες ίστικλάλεν. 

άλλ’ οί ρωμαίοι θέλουσιν δλα αυτά μέ βίαν, 
νά άποσπάσουν έξ αυτών διά τήν σφών κακίαν' 

διό στήν άπουσίαν τους δλα των τά  σενέτια, 
τερκήνι ταύτα έκαμαν διά νεφσανιέτια' 

μάλιστα έχουσι σκοπόν δπού τά  ζιαρέτια, 
δσον τά  ΐστικλάλικα δσον καί μουστερέκια' 

δλα νά τούς τά  πάρωσι κι’ αυτούς νά τούς πετάξουν, 
καί άπύ τήν Ιερουσαλήμ δλους νά τούς τεινάξουν. 

διό κρυφίως έλαβον παρά τού βασιλείου,
είς τύ συμβεβηκος αύτύ τώρα τού γιαγκινίου' 

χάτι σερίφι υψηλόν καί άδειαν νά κτίσουν,
τύν καμαμέν μόνοι αύτοί νά τύν μερεμετίσουν, 

αυτού λοιπόν τού δρισμού τύ κάΐδι του ζητούσι, 
νά γένη δέφι καί τερκίν (1) καί άλλο παρακαλούσι' 

νά έκδοθή βασιλικόν προσκυνητύν φερμ.άνι,
κάθε γένος τά  μ.έρη του ξεχωριστά νά κάμ.η' 

τά  ίδια τύ ίδιον μέ συντροφιάν δέ τ  άλλα, 
δλα τύ μουστερέκια μικρά τε καί μεγάλα, 

ταύτα έδιαλάμβανεν αύτ’ ή άναφορά των, 
αύτά ήν τά  ζητήματα τάχα ώ ; δίκαιά των' 

λοιπόν άπ’ τύν έμίν πει άφ’ ού αυτή διαβάσθη, 
καί δλο τύ μετζλήσιον άφ’ ού τήν ήκροάσθη' 

λέγει πάλιν έμίν πει; μέ γλώσσαν του γλυκεΐαν, 
καί μέ φωνήν τούς έρωτά έπιεική πραεΐαν' 

τ ί  είναι τύ μεράμισας ώ φίλοι τ ί  ζη τε ίτε ;

( · ]  ή το ι νά  καταργηΟζ.

δ βαρδαπέτη δέ πωγύς πρώτος άπολογεΐται' 

έφένδιμ τά  ζητήματα ήμών καί τύ μεράμι, 
τύ άρζουχάλι μας αύτύ δλα δήλα τά  κάμνει' 

έκεΐνο λέγει έμίν πεις, έγινε κιραάτι,
άλλά καθ’ ιερόν ήμών νόμον καί σεραάτι. 

πρέπ’ νά κάμ’ δ δαβατζής έκ στόματος ίκράρι, 
μήπως δ έναγόμενος κάμη αύτά ΐνκιάρη. 

καί διά τούτο θαρετά λέγεται δμιλεΐτε,
συστάλθημεν φοβήθημεν δστερον μήν ειπήτε' 

δσα άν θέλετε έσεΐ; στύν μαζπατάν περνούμεν' 
καί δσα άν δέν θέλετε ήμεΐ; δέν τά  περνούμεν' 

άν κατά λάθος δέ έσεΐ; άλλ’  άντ’ άλλων ειπήτε, 
πάλιν ήμεΐς τά  σβύνομεν έσεΐ; μή συσταλθήτε' 

μ δλον τούτο προσέχετε καλά είς τά ; προτάσεις, 
ύστερον νά μήν έχετε παράπονα προφάσεις' 

άρχισε τοίνυν ό πογώ; νά λέγη νά προβάλλιρ, 
δσα άν διελάμβανε αύτύ τύ άρζουχάλι' 

παρέστησαν δέ έν ταύτώ ^εσμινα καί περγέλια, 
καί πάντες ξεκαρδίαθηκαν άπ’τά  πολλά τά  γέλοια' 

τά  είχον ρ.έ διάφοραις μπογιαΐ; μπογιαδισμ.ένα, 

ώ ; ρ,έρη τάχα χωριστά τού καθενύς γραμμένα' 
καί έδειχναν μέ δάκτυλον τά  μέρη τά  δικά τους, 

δμοίως καί τά  τών φυλών μέ τά δνόματά τους. 
τό τ ’ δ βεέζης θό ρ.ωσε περί τώ ν ονομάτων,

καί πας-ρικά τούς ήλεγξε πώς τρώγουν τά  κακάτων' 

δμοίως δέ έθύμωσαν κ’ οί άλλοι ούλαρ.άδες,
καί άνοήτους έλεγον αύτούς καί μπουταλάδες" 

γιατί δέν βλέπουν τύν νιζάν τού γένους των ταΐς
[ζάλαις,

μόνον άνακατό>νουσι καί ξέναις φυλαΐ; άλλαις. 
άρχισαν ούν νά λέγωσι πάλιν νά φλυαρώσι,

πώς οί ρο)ρ.αΐοι τούς φθονούν πάντα τού; άδικούσι 
δσα δ’ αύτοί έπρόβαλλον τά  περνε στύ κονδήλι, 

μόνος του δ έμίν πεις για νά ρ.ήν έχουν ΰλη' 
νά λέγωσι μετέπειτα πώς δ γραφεύς κιατίπης, 

άλλα άντ’  άλλων έγραψεν δ ψεύτη; δ κιαζίττη;' 
αύτοί άλλα τύν έλεγον κ’ έκεΐνος έγραφ’ άλλα, 

γ ια τ’ ο! ρωμαίοι έταξαν αύτώ δώρα μεγάλα" 
γράφων ούν δ έμίν πει; τάχα άλησμονοΰσε,

έάν όρθώ; τά  έγραφεν ώς θέλουν τούς ρωτούσε' 
αύτοί δέ άπεκρίνοντο πώς καθώς τού τά  ε'ιπον, 

οϋτω καί τά  κατέγραψε δέν έχουν τ ί  έλλεΐπον' 
καί έως ού κατέγραψε τήν κάθε πρότασίν τοιν, 

συχνάκις τούς ήρώτα πριν είς κάθε ζήτησίν των" 
είτα ήρώτησε κ’ ήμάς είς τά  γραφέντα,

άπολογίαν εχομεν καί είς τά  προβληθέντα' 
ήμεΐ; δέ άπεκρίθημεν έφένδιμ άπορούρ.εν, 

είς δσ’ αύτοί έπρότεινον ούδέν τ ι  έννοοΰμεν' 
τύ άληθέ; δέ στέκεται στού; λόγους στά σουρέτια, 

ούδέ σ’  αύτά τά  ^έσμια άλλά είς τά  σενέτια. 
άν έχωσι σενέτια ά; βγάλουν στύ μεΐδάνι, 

είτε χάτι σερίφ έστιν είτε άπλώς φερμάνι !
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τό τε ουν έρωτήθησαν άν έχωσι σενέτια,

αύτοί δέ άπεκρίθησαν πώς έχουν ¡/.ον’ σουρέτια' 
τά  καθ’ αύτά δε εχουσι στο κουτσερίφ σταλμένα, 

έκεΐ τά  χατσερίφια είναι πεφυλαγμένα. 
λέγονται γκούτ άρμενιστί τά  χρήματα τά  άσπρα, 

μ. αυτά οί μ.αϋροι ήλπιζον την τη ; δουλειά; των

[πάστρα'
καί ο3τω; εΰγαλαν τινά των σουρετιών σουρέτια, 

κρατούντες τα  ¡λ’ εύλάβειαν ώς καθ’ αΰτδ σενέτια' 
άλλ όμως οί έφέντηδες δεν πρόσεξαν τελείως, 

σ αυτά ώς δικαιότατοι καί φρόνιμοι όμ.οίως' 
κι όπίσω τους τά  πέταξαν καί προς ήμά; γυρίσαν, 

ποιαν δίδομ’ άπόκρισιν προς ταϋτα έοωτήσαν' 
ήμεΐς δέ έχοντες μαζή όλα ¡/.ας τά  σενέτια, 

χάτια όλα γκιερτζεκτέν όχι ίσα σουρέτια' 
άχτιναμέ δμερ χατάπ, καί χά τι του καδίμη,

του τής αϊγύπτου άλωτοΰ φημί σουλτάν σελίμη' 
καί του υίοϋ του σουλεΐμάν εκείνου του κανόνι, 

αν πώ καί άλλα πάμ.πολλα τ ’  άφτίμου δέν ιδρώνει, 
αυτά λοιπόν έπήραμεν μετ’ άκρας εύλαβείας, 

μετά φωνής δέ ταπεινή; εΐπομεν καί πραείας’ 
έφένδιμ χς άποκριθοϋν γιά λόγου μας σουλτάνοι, 

καί βασιλείς τρισμάκαρες σοϋς φίλους μα; δέν φθάνει; 
αυτός άς άποκριθοϋν έκ μέρους έδικοϋ μας,

αυτοί ά; είναι πίτροποι όλου τοϋ μιλλετιοϋ μας. 
κ’ αμέσως ταϋτα δώσαμεν εΐ; χειρας τάς ιδίας, 

εκείνου τοϋ έμίν πεί" άνευ πολυλογίας' 
ό δέ εκείνα άσπασθείς έθηκε τώ  μετώπο),

μετά χαρά; μεγάλης δέ εϊληφε τώ  προσώπω' 
καί έπειτα άνέγνωσεν εκείνα μέ ντικάτι,

καί μάλιστα τό  τοϋ σελίμ εΰλογημένον χάτι. 
καί είπεν τοΐς άρμένιδαις έσεϊς λαλεΐτε χάλτϊα, 

ρωμαίοι δ αποκρίνονται μέ τά  παρόντα χάτια' 
καί μέ τοιαϋτα χάτια όποΰ δέν ήμποροϋμεν, 

άούζι πιλλά χάρφι έν λάθος είναι νά ποϋμεν' 
αν έχετε λοιπόν κ’ έσεΐς παρόμοια σενέτια, 

τέτοια ισοδύναμα όχι όμως σουρέτια, 

εύγάλετέτα δείξατε άντιπαραταχθήτε,
γ ια τί μ’ αύτά ποϋ δείξατε δουλειά δέν κατορθοΐτε' 

αύτοί δέ πάλιν έλεγον πώς είν’ απεσταλμένα, 
εις τά  Ιεροσόλυμα είναι πεφυλαγμένα' 

λοιπόν τούς άπεκρίθησαν άς γένουν δερκιενάρι 
ήμεΐς καί εις τοϋ; κώδικας έχομεν ίχτιπάρι' 

αύτοί πάλιν τούς έλεγον δέν είναι γεγραμμένα, 
μήτε εις τά  καλέμια είναι κατεστρωμένα' 

οί δέ κριταί ε'ιπον ήμΐν μ.ά καί οί άρμεναΐοι.
ραγιάδες είναι καί αύτοί καθώς καί οί ρωμαίοι' 

ξεχωριστά άν κάμωσι καί ούτοι μεραμέτια,
τ ί  προξενοϋν οί άθλιοι εις τ ’ άλλα τά  μιλλέτια ; 

ήμεΐς δέ τού; έλέγομεν έφένδιμ στοχασθήτε, 
τό δίκαιον οφείλετε νά υπερασπισθήτε' 

όλα τά χατσερίφια ή,μών διαλαμβάνουν,

πώς τ  άλλα τά  μιλλέτια δέν εχουσι νά κάνουν* 
απ’  τον ναόν τοϋ καμαμέ μήτ’ έξω μήτε μέσα, 

άλλ’ είναι καί γιαμάκια καθώς τό  γράφει μέσα' 
ό ίδιος άκτιναμές καί τά  λοιπά σενέτια,

μ όλον τοϋτο τούς κάνομεν μουσααδέ ραγέτια* 
καί πάλιν δέν μποδίζομε·/ αύτών τό  ζιαρίπ, 

αύτοί όμως ώς βλέπετε ζητοΰν καί μεραμέτι. 
ήμεΐς γιαμάκια ούκ έσμ,έν, είπον άλλά μιλλέτι, 

καλλίτερον άπό εσάς με θειον ίναγέτι. 
καί ήμπορεΐ τό γένος μα; νά άνοικοδομήση,

τόν καμαμέν ολόκληρον έκ βάθρων νά τον κτίση- 
λέγει τους 5 έμίν πέϊς πώς έχει τό κουδρέτι, 

μόνον ένας σαράφης σας καί όχι τό μιλλέτι' 
νά κτίση ένα καμαμέν ολόκληρον τό ξεύρω, 

δίκαιον πλήν δέν έχετε ούτε μπορώ νά ευρω. 
σφοδρότατα προστάζει γάρ ό βασιλεύς καί χάνης, 

έκεΐνος ό άείμνηστος κανόνη; σουλεϊμάνης' 
τό  μεραμ-έτι κιλισά νά έχουν οί ρωμαίοι,

όχι δ’ αί άλλαι αί φυλαί ή άλλοι εύρωπαΐοι. 
έν δσω δέ έλέγομεν ήμεΐς αύτούς γιαμάκια, 

άπ τό  κεφάλι ήθελον νά ρίψουν τά  καλπάκια' 
καί έλεγον πώς καί αύτοί έχουν άπ’ τόν χατάπη, 

άκτιναμέ, πλήν έξ ήμών, τών φθονερών έκλάπη. 
όθεν τοΐς άπεκρίθημεν, τοϋτο μέ εύκολίαν, 

φαίνεται κ’ άποδείκνυται δέν έχει δυσκολίαν' 
πρώτον όμέρη; ό χατάπ έλαβ’ έκ τών ρωμαίων, 

τή,ν πόλην Ιερουσαλήμ όχι έξ άρμεναίων, 
κι άν έδωκεν άχτιναμέ στό γένος άρμεναίων, 

για τί γράφει σοιφρόνιον όνομα τών ρωμαίων ς 
έτι δέ έξ ονόματος τά  άλλα τά  μιλλέτια, 

κράζει όταν έρχωνται διά τά ζιαρέτια' 
νά δίδουν ώς γιαμάκια ρωμαίων πατριάρχγ, 

άπό £ν δράμι άσιμιοϋ ώ ; τούτων κυρίαρχη, 
λοιπόν πώ; σάς τόν κλέψαμεν δέν μάς τό έξηγήτε, 

καί πότε σάς έδόθηκε δέν μάς τό ιστορείτε ; 
άφωνοι ούν άπέμειναν καί καταντροπιασμ.ένοι, 

οί βάρβαροι έπίβουλοι, όλοι κατησχυμένοι' 
μάς είπον δ’ οί έφένδιδες έσεΐς αύτούς άφεΐτε, 

όσα ήμεΐς σάς λέγομεν αύτά συλλογισθήτε' 
τό μεραμέτι καμαμέ καί όλα τά  ταμίρια,

δικά σας είναι άφευκτα κι’ όλα τά  μοναστήρι*" 
άλλ’ κι’ αύτοί άς κάμνωσιν ώς πάλαι ζιαρέτι, 

δώσετε καί τά  μ,έρη των κάμετέ τους ραγιέτι' 
καθώς τά  είχον άπ’ άρχής πάλιν ά ; τοΐς δοθώσι, 

μ-όνον διά νά κάθηνται νά μήν σάς ένοχλώσι. 
καί ταϋτα μ.’ εύχαρίστησιν τών δυώ σας άμφοτέρων, 

καί κατά συγκατάθεσιν νά γένουν άμ-φοτέρων. 
ήμεΐς δέ έννοήσαντες πώς τέτοιον νιζάμι, 

θέλει εις τόν νιζάν, καί τοϋτο είν μεράμι' 
εϊπομ.εν ότι στέργομεν νά έχωσι καί πάλιν,

τά  όσα είχον άπ’ άρχής χωρίς προσθήκην άλλην' 
χωρίς νά έχουν ίλακάν άπό τό  μεραμέτι,
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χωρίς νά κυριεύσωσι κανένα ζιαρέτι' 
τά  μέρη μέν τά  δίδομε·/ μόνον πρός κατοικίαν, 

εις δέ τά  προσκυνήματα δέν έχουν έξουσίαν' 
μόνουν νά κάμουν εις αύτά άΐ'ντζε ζιαρέτια, 

καθώς καί τά  έπίλοιπα κάμνουσι τά  μιλλέτια' 
ξεχωριστά δέ νά γραφούν τά  μέρη έν πρός ένα, 

τά  πάντα έξ ονόματος νά είν’ δκορισμένα' 
γιανά μήν λέγουν ύστερον κόπτουν παλάβραις άλλαις, 

καί έχομ.εν τρεχάματα άλλαις καινούριαις ζάλαις, 
καί έ τζι μ.’ εύχαρίστησιν τοϋ γένους τών £ωμ.αίων, 

καί κατά συγκατάθεσιν τοϋ γένους άρμ.εναίων' 
τά  έγραφεν έμίν πεϊς όλα μέ τ  όνομά τος,

τά  μέρη ποϋ έστέρξαμεν καί τά  οίκήματά του;' 
γράφοντας δέ τά  διάβαζε συχνάκι; τούς ρωτούσε, 

άν τ ’έγραφεν ώς θέλουσιν άν τού; εύχαριστοϋσε. 
κι’ όλοι συμφώνω; έδιδον τακριό ομολογίαν, 

ότι συγκατατίθενται έχουν ευχαριστίαν, 
άλλ’ όταν έπροβάλλαμ-εν τό νοίκι νά μ.ά; δώσουν, 

τοσούτων χρόνων ίτζαρέν νά μάς τόν εκπληρώσουν' 
διά τό  μοναστήριον έκεΐνο τών γριουρτζίδων,

ποϋ είχον δώσουν οί αύτοί εις χειρας κιουλχανίόων' 

μάς παρακίνησαν πολλά τό τ ’ έπί μετζλησίου, 
διά νά βαζγεστίσωμ-εν άπό τοϋ ενοικίου' 

λέγοντας τό μιλλέτι σας ίχγιάς δέν θέλει γένει, 
καί παραιτήσατε λοιπόν αύτό έ τζ ι άς μέντι' 

ήμεΐς δέ βλέποντε; αύτούς ποϋ μ.ά; παρακινούσαν, 
μ.έ τρόπον πολλά εύμορφον σάν νά παρακαλοΰσαν' 

άποκριθέντε; εϊπομ.εν, πώς διά δεβλετίου, 
χατήρι βαζγεστίζομεν τοϋ τόσου ενοικίου' 

όχι διά χατήρι τους γ ια τ’ είναι δίκαιόν μ.ας 
τό  μοναστήριον αύτό είναι γιαμ,άκιόν μας. 

στό τέλος δέ έμ.ίν πέΐ; μάς είπε στοχασθήτε, 
εις τρεις ήμέρας μεταξύ καλά συλλογισθήτε' 

καί μετ’ αύτά; νά ελθητε πάλιν νά σάς διαβάσω, 
τόν μαζπατάν τοϋ Ιλαμ,ιοϋ μήπο/ς καί γώ  ξεχάσω. 

κανένα ές ών ε’ίπατε διά νά τό  προσθετοί, 
διότι δέν τ ’ άνέχομαι νά σάς παραπονέσω.

( “Εηετα ι τύ  τ.έ.Ιος·)

Α ΓΙΟ ΔΗ Μ Η ΤΟ Υ  Α Ν  ΑΜ ΝΗ ΣΕΙΣ .

(Τέλος. "Ιόε συλλάο. 297, 298 καί 303.)

Μετά τή,ν Τάμεσαν, όπου ώς όχλοι συμπιέζονται 
τά  άτμοκίνητα πλοία, δευτέραν ίσιος θέσιν κατέχει 
έν τή άτμοπλοΐκή κινήσει ό αχανής τοϋ Βυζαντίου 
1 1μήν. 0  συριγμός τοϋ άτμοϋ καί τών έλίκο>ν καί 
τών τροχών ή πλαταγή βοώσιν άέναοι. Πρίν τών 
άτμοπλοίων, άγέλαι δελφίνων άνέβαινον καί κατέ-

ίαινον καθ’ εκάστην τον Βόσπορον, καί πηδώντες 

έό^ύθμως υπέρ τήν θάλασσαν Ιχαιρον συμπλέοντε; 
ιετά  τών μκαιντέάων. Φαίνεται ότι τής κώπη; ό 
σιγηλός ρόθος έθελγε τά  φίλαυλα καί καλλίχορα 
ταϋτα κήτη' 5 τραχύς όμως κρότος τών άτμοπλοίων 
πτοεί αύτά, καί σπανίως βλέπεις σήμερον άργυρίζου- 
σαν ράχιν δελφίνος.

Εκ τών άτμοπλοίων τούτων τά  μέν είναι πολε- 
ιικά καί εμπορικά, παντοίας φέροντα σημαίας καί 
πανταχόθεν όρμώμενα, τά  δέ μετακομίζουσιν έπι- 
βάτας μεταξύ πόλεως, Βοσπόρου, τών νήσων καί τής 
άλλη; παραλίας καί πολλά μικρότερα ρυμουλκού« τά  

ιστιοφόρα. Επειδή δέ τά  τής έν -ύργ. εταιρία; δέν 
ήρχοντο τό τε εΐ; τήν Τουρκίαν, μόλις που έφαίνοντο 
τής Ελλάδος τά  χρώμ-ατα, στέφοντα άτμόπλοιον 

τοϋ Παπαγιάννη-
Τών άγγλελληνικών τούτων άτμοπλοίων διευθυν

τής έν Κωνσταντινουπόλει ήτο ό ήμέτερος Δανιήλ 
Παπάς, έμ.πορος ϊσην έχων τήν φιλογένειαν πρός τή,ν 
εμπειρίαν, καί τούτου τήν εύμενή προσφοράν όεχθεί; 
έπέβη,ν εις τήν 'Α γ ία ν  Σοφίαν  άπερχομένην εις Σμύρ- 
νην. Αγνοώ άν ή 'Α γ ία  Σοφία  ήναι τό μεγαλήτερον 
τών άτμ.οπλοίοιν τής εταιρίας εί; ήν άνή,κει, είναι ό- 
μ.ως μ.έ·,Ίστον. Εις τήν κορυφήν τοϋ μ,εσαίου ίστοϋ 
έκυματίζετο τό  λάβαρον τοϋ Μεγάλου Κωνσταντί
νου, εις τόν μικρότερου δέ έκρέματο ή έρυθρά τών 
Οθωμανών σημαία. Αξιωματικός τ ι ;  Τούρκος με
ταβαίνω·/ εϊ; Σμύρνην καί άξιων εαυτόν πασάν 
άπή,τησεν έπιμ-όνως νά όψωθή ή σημαία αύτη- Δεκα
οκτώ έχων γυναίκας καί δεκατέσσαρα παιδί*, άγνοώ 
δέ καί πόσους ύπηρέτας, κατέλυσε μεθ’ Ολου τοϋ 
σμήνους τούτου εΐ; τό κατάς-ρωμα, καταλαβών ολό
κληρον τό μ.εταξϋ τής πρύμ,νας καί τοϋ πρώτου ίστοϋ 
διάστημα. Καί αύτός μέν καθήσα; έπί κορυφής έκά- 
πνιζε, καί ώς άλέκτωρ άνορθών τήν κεφαλήν περιέ
φερε τό βλέμμα εις τό  χαρέμιον, αί δέ γυναίκες 
έξαπλωθεΐσαι ήρχισαν νά τρώγωσιν, ούδ’ έπαυσαν 

μ.ασσώσαι έως ού κατεπλεύσαμεν εις Σμύρνην. Ετρω- 
γον δέ ελαίας, σικύας ή άγγούρια, καί άώρους οπώ
ρας, ένώ εις τόν πασάν παρετίθετο πλατύς δίσκος 
περιέχων πιλάφιον, ούτινο; τά  λείψανα όιεμερίζοντο 
οί ύπηρέται. Τό πρωί μ,όνον προσεφέρετο αύτώ πρό 
τοϋ καφέ πινάκιον περιέχον κρόμμ,υα μετά έλαίου 
καί όξους, άτινα καί κατεβρόχθιζε λείχων τού; δα
κτύλου; καί άλείφων τόν μύστακα καί τάς όφρϋς. 
Αί γυναίκες τοϋ χα ρψ ίου ,χζιραφετηθεΐσαι ούτως εί- 
πεΐν έπί τοϋ άτμοπλοίου, άπέσυραν τά γιασμάκια, 
καί ώς άπελευθερωθέντα πτηνά έπτερύγιζον καί έ- 
γέλων καί ήτένιζον τοϋ; μή Οθωμανούς,ενίοτε δέ καί 
υπέκλεπτον τό  βλέμμ.α.

Καί φορούσα; μέν τά γιασμάκια, έπειδή, είχον 
μεγάλους καί μέλανας τούς όφθαλμούς, ένομίζου.εν

51.

401



αύτάς ωραία;" οτε ίμως άπεκχλύφθησχν είδομεν ότι 
ούδεμία αύτών ήτο αξία τού επιθέτου τούτου.

—  Είναι αληθινόν, ήρώτησα δια διερμηνέως τόν 
πατάν, ότι πρό τοΰ γάμου δέν βλέπετε ποτέ τό πρό- 
σωπον τή ; νύμφη; ;

—  Μχλιστχ, άπεκρίθη ό 'Οθωμανό;.

—  Υποθέτω λοιπόν, έπανέλαβον, ότι εάν τύχη 
άσχημη δεν θά είσθε πολλά εύχαριστημένοι.

Εκείνο; δέ γελάσας άπεκρίθη'

—  Κάμνομ.εν όλοι ο πω; έκαμα εγώ ύπανδρευθεΐ; 
άσχημοτάτην γυναίκα.

—  Τ ί έκαμε;;

—  Τήν δευτέραν ημέραν τοΰ γάμου μέ ήρώτησεν 
εάν συγκατάνευα νά φαίνεται χωρίς γιασμάχι εΐ; 
τινα τώ ν φίλων μου καί εί; ποιον; 'Εγώ δέ άπεκρί- 
Οην, εί; όλου; έκτο; εί; εμέ.

—  Καί μετά ταΰτα τ ί  έκαμε;; ήρώτησα περίεργος.
Καί ό πασάς άνακαγχάσα; άπεκρίθη'
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έπί ελληνικών άτμ.οπλοίων, ήρώτησα περί τούτου 
τόν συμ-πλωτήρά μου πασάν. Ούτος δέ έπεκύρωσε 
τό άκουσμα είπών, ότι άγαπώσι του; 'Ρωμαίους, δι
ότι καί οίκειότεροι καί συγκαταβατικώτεεοι τών 
Φράγκων είναι πρός αύ ούς.

Εις Σμύρνην έφιλοξενηθην υπό τοΰ Κυίίου II. Κ. 
καί τή ; συζύγου αύτοΰ, άνώτερον έχούση; τό κάλ
λος καί τή; εύγενοΰς αύτή; φιλοφροσύνη;' έπαθον 
δέ άμέσω; β,τι καί πρό πέντε περίπου ετών έλεγον 
έπισκεφθεί; τήν μητρόπολιν τής Ιωνίας. « II λέξις 
Σμύρνη, έγοαφον τό τε ( I ), ύχήρξεν άνέκαθεν έν τή 
φαντασία μ.ου ταυτόσημος πρός τό  κάλλος καί τήν 
κομψότητα τοΰ ώραίου φύλου, τό έμμελέ; καί λι- 
γυρόν τή ; γυναικεία; φωνής, τό ηδυπαθές καί άφροντι 
καί άνειμένον τοΰ βίου. όσάκις έπάτησα εις τήν 
Σμύρνην αμέσως

»/ με -όνω ν ρύσατο παναγρύπνοιο μερίμη/ς, 
καί κουφοτέραν αισθανόμενος τήν καρδίαν παρεσύρ-

Δ Ω Ρ Α .

Σμύρνη,

—  Γύρισε τά  μάτια σου νά ίδής. Δέν βλέπεις 
πόσα; γυναίκας έχω ; Οταν δέν μ.' άρέση ή μία άς 
είναι καλ.ά ή άλλ.η.

—  Υποθέτω, είπον μειδιών πρό; αύτόν, έχοντα 
τοίπηχυν καί φυσκωτήν τήν ρίνα, τή ; οποίας τό μέ
γεθος δέν συνεσκίαζον αί διόπτραι, καί όμοιάζοντα 
κατά τό πλάτος τή ; γαστρός τόν Σάνσον Πάνσαν, 
ώς περιγράφει αύτόν ό εύφυής τοΰ Δον Κισότ συγ- 
γραφευς, ύποθέτω ότι καί αύτή είχε δίκαιον νά σέ 
δώση όμοίαν άδειαν.

—  Χάριν τή ; μύτης μου, άνέκραξε καγχάσας, έ; 
Καί έχομεν ημείς οί Μουσουλμάνοι άνάγκην άδεία; ;

—  Τό ήξεύρω, έννοώ μόνον ότι καί αύτή είχε 
τό δικαίωμα νά σέ μιμηθή καί . . .

—  Νά ύπάγη εις τήν Φραγκιάν, ύπέλαβε μ.ετά 
σπουδή;' άν έχη δρεξιν δέν τήν έμποδίζω.

Επειδή εις Κωνσταντινούπολιν έτι ων είχον α

κούσει ότι καί οί Οθωμανοί προτιμώσι νά πλέωσιν

θην ύπό τής σμυρναϊκή; θυμηδίας καί ίλαρότητος. ® 
Τήν φοράν μ,άλ.ιστα ταύτην, τήν πανάγρυπνον μέρι
μναν διεδέχθη ακριβώς πανάγρυπνος εύοροσύνη' δι
ότι τό εσπέρας αύτό τή ; ημέρας καθ’ ήν έφθασσ, ο
δηγηθεί; υπό τών φιλοξενούντων με καί πολλών άλ
λων έκ τώ ν λογάδων κατοίκων άμφοτέρων τών φύ
λο)·/ τής Σμύρνης, διενυκτέρευσα εις τό άντικρό μέ

ρος τής πολεως τό καλούμενον Κορδε.Ιιό. Διηνύσα- 
μεν δέ τήν νύκτα όλην έν εύθυμία, άλλ.’ εύθυμία κό
σμια καί σεμνή. Αξιος περιγραφή; είναι δ συνήθη; 
τρόπος τή ; μεταβάσεως.

έπιβάντε; εις έξ μ-εγάλας λέμβους συνεζεύξαμεν 
αύτάς άνά δύο, καί κωπηλατοΰντε; έν αρμονία καί 
σιγηλώς έπλέομεν ώ ; έν λίμνη. Εις τήν μίαν τών 
λέμ.βων έκάθηντο μουσικοί έμπειοικοί μέν, άλλά 
μετά πολλής τέχνη; παιανίζοντε; καί τραγωδοΰντε;' 
διεκρίνετο δέ έξ αύτών διά τε  τό  λιγυρόν τοΰ τόξου 

( I )  "Οραφυλλάΐ. 17D τή; I Ιουλίου 1857 τόμ. 1Γ.

καί τό θαλερόν τής φωνής γόνος τις τής καλλιφθόγ" 
γου Ζακύνθου, Μπινέτας τό  όνομα.

Κατά κοινήν παράδοσιν ή θέσις έκείνη δνομάζεται 
Κορδε.Ιιό έκ τοΰ Richard Cœur-de-Lion κατα- 

πλεύσαντος,ώς λέγουσιν Συρίαν έκεϊ δτε έξες-ράτευσεν 
εις μή δτε έπανήρχετο εις τήν Αγγλίαν. Ομοιαι 
παραδόσεις ύπάρχουσι καί εις Κωνς-αντινούπολιν' τό 
Σταυροδρόμιον παραδείγματος χάριν ¿νομάζουσιν οί 
Τούρκοι Μ χέη ογ.Ιοΰ, ώ ; κατοικήσαντος μετά τήν &· 
λωσιν έν αύτώ τοΰ ήγεμανόπαιδος Αλεξίου Κομνη- 
νοΰ,καί τήν Χαλκηδόνα Κ αδί χιο ϊ (χωρίον δικας-ών) 
ώς συγκροτηθεισών ένταΰθα δύο συνόδων, τής τετάρ- 
τη ; καί τή ; άλληςήτιςκατεδίκασενείς υπερορίαν τόν 
θειον Χρυσόστομον. Αλλ’ είναι τάχα αί παραδόσεις 

άλ.ηθεϊς ;
Τήν έπιοΰσαν παρεστάθην εις τήν έναρξιν τών έξε- 

τάσεων τή ; ΕύαγγεΑιχής σχο.Ιί/ς, τήν δποίαν διευ-

Σύρα.

Ούνει, μετακληθεί; έξ Αθηνών, ί  ήμέτερος Κ. Ξανθό- 
πουλος, γνωστό; διά τε τάς συγγραφάς καί τό εύδό- 
κιμον τή ; διδασκαλίας. Ηκουσα δέ τόν άπαγγελ- 
θέντα παρ’ αύτοΰ λόγον περί τή ; σχολ.ή; ταύτης,καί 
μ.ετά κατανύξεως παρηκολούθησα τά ; περιπετεία; 
αύτή; άπό τοΰ 1733 έτους, οτε τό πρώτον ίδρύθη 
ύπό τεσσάρων ομογενών, μέχρι τή ; σήμερον. Ούδε- 
μ.ίαν δέ εχο) άμ.φιβολίαν ότι ή παιδεία καί ό ζή 
λος αύτοΰ, συνδιδάκτορας μάλιστα έχοντας άνδρας 
σοφούς, οίοι οί ιατροί Βερνάρδο; καί Κλάδος, καί συν- 
δρομητάς του; φιλομ.ούσου; καί ελευθερίου; Σμυρ- 
ναίους, θέλει περιέλθει εί; τήν άκμήν εί; ήν άλλοτε 
είχεν άναβή τό  έφάμιλ.λον τοΰ Οικονόμου γυμνάσιον.

ί'ΐς διατρίψα; τρεϊς μόνον ημέρας εί; Σμύρνην, μό
λις φθάς έπεσκέφθην μετά τήν Εύαγγί.ΙιχΙ/κ Σ χ ο -  
■!>)>■ τήν ΓραιχιχΙμ- Λέσχην. Εχάρην δέ εύρών αύ- 
τήν πολ.υ άξιωτέραν ή άλλοτε τής ελληνικής επω
νυμίας. Αλλως τε ούτε ήτο δυνατόν νά έπιδοθώ εις

μακροτέρα; έκδρομάς διά τόν μέγαν τοΰ Ιουλίου 
καύσωνα, ούτινος τήν ¿δύνην έπηύξανον τήν νύκτα 
«  όζυβόαι χώνωΛες, άναιδέες, αίματος άνδρών 

σίερωνες. »
Πιθανόν νά μ’ έπιπλήξη δ άναγνώστης ότι περί 

πολλών τών έν Τουρκία ομίλησα; ούδέν είπον 
περί τή ; καταστάσεως αύτής' καί ή έπίπληξι; δέν 
θά ήτο όλως άτοπος, διότι σοβαρά ήσαν τό τε τά 
τή; Τουρκίας, διά τε τόν πρός τους Μαυροβουνίου; 
πόλεμον καί τήν έπανάστασιν τή ; Ερζεγοβίνη; καί 
τή; Σερβίας τά ; παρασκευάς. Αλλά καιρός δέν είναι 
σήμερον ΐνα γράψω διά τί, καί τοι θχυμάζων τά  ά
ξια ηρώων κατορθώματα τών μαχομένων Χριστια
νών καί τήν διάπυρον τών Σέρβων φιλοπατρίαν, έπα- 
νήλθον εις Αθήνας άκλόνητον εχων τήν πεποίθησιν 
καί καθήκον νομίζων ίερόν νά μεταδώσω αύτήν όπως 
άποφύγωμεν τάς συμφοράς τοΰ 4854 έτους, ότι ή 
Τουρκία έμελλε·/ έπί τέλους νά θριαμβεύση. Δεικνύει 
όμως ό θρίαμβος καί σ τενότη τα  θεμελίων ;

Κα./.Ιί.το.Ιίς.

ό τε τό 184ο έτος έπεσκέφθην τό πρώτον τήν 
Κωνς-αντινούπολιν είδον εί; Φανάριον, ού μακράν τή ; 
άκτής, τριώροφον οικίαν πλαγιασθεΐσαν μ.έν ύπό τής 
παλαιότητος άλλά στηριζομένην ύπό δύο ισχυρών 
στύλων. Οί κάτοικοι έμενον άτάραχοι εί: αύτήν καί 
μηδόλως φοβούμενοι πτώσιν. Οτε δέ τό 1 832 έπα- 
νήλθον καί τρίτον εί; τήν αύτήν πόλιν, έσπευσα ύπό 
πεοιεργείας νά έξετάσω τ ί  άπέγεινεν ή κχτχρρέουσχ 
οικία* καί είδον καί τρίτον στήριγμα. Αλλά καί πρό 
τινων μηνών εύρον αύτήν ύποστηριζομένην καί ύπό 
τετάρτου, καί του; κατοίκου; ώ ; κ»ί τό πρώτον άφο

βου; καί αμέριμνους.
Τί; οίδεν έάν μετά τινα χρόνον τής ετοιμοέρόπου 

οικία; ή κατάπτωσι; δέν προληφθή διά τή; προσθή
κης καί νέων στύλων;

ίδοό κατ’ εμέ ή ένεστώσα είκών τής Τουρκίας.



Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  I .  Σ Λ Ρ Ι Π Ο Λ Ο Υ

Ταχτικού Καθηγητοϋ της Φιλοσοφίας τοΰ δ ι

καίου και τοΰ Έ θ η χοΰ  δικαίου έκ τά  

Ε θνικά  Π  α νε.-ι σττιιι ί  ω

Ιναρκτήριον μάδημα 

γενόμενον τή 5 Νοεμβρίου ί 862.

Φ ίλτατοι ύμιληταί,

Δύσποτμοι δέκα ολόκληρο·, ενιαυτοί παρήλθον άφ’ 
ή; άπύ τής έδρας ταύτης δυσμενή; προς τά ; ελευ
θερίας τοΰ έθνους, κακόνους προς τήν ελευθερίαν τοΰ 
λόγου, ανθελληνική δλως εξουσία άποτόμ.ως κατε- 
βίβασέ με, πράγματι μέν τήν παρρησίαν τής διδα
σκαλίας μισούσα, διότι ελευθέρους παρεσκεόαζα πο~ 
λίτας καί ούχί ταπεινούς καί έθελοδούλου; υπηκόους, 
πρόφασιν δέ λαβούσα λόγον ψευδή καί όλως άνυπό- 
στατον,καθ’ού ούκ έπαυσα διαμαρτυρόμενος.Καί ίσως 
μέν μέχρι τής ήμέρας τής ενδόξου παλιγγενεσία; ή
μών οί λόγοι μου ύπ’ ολίγων έπιστεύοντο, σήμερον 
δμ.ως, ότε οί τά μάλιστα επί τριακονταετίαν άφω- 
σιωμένοι ώς βδελύκτροπόν τι άποπτύουσιν ήν έπεδεί- 
κνυντο δουλοφροσύνην, καί επί κατηγοριών κατηγο
ρίας σωρεύουσι κατά τού πεπτωκότος συστήματος, 
ελληνοπρεπές νομ.ίζω καί άπύ τής έδρας ταύτης νά 
βεβαιώσω οτι ού μ.όνον λόγω ούδέποτε προσέβαλον 
το  έν ή το έτερον τών τό τε βασιλευόντων προσώπων, 
άλλ’ ούδέ κατά διάνοιαν δυσμενές τ ι  κατ’  αύτών ε- 
φερον. Πάντο)ς πιστευθήσομαι νύν' εί δέ ποτε οί λό
γοι μ.ου ούτοι εν τή  εκείνων υπερορία άπηχήσωσι,συν- 
νοήσουσιν ότι τούς ελευθέρους άνδρας άπεχθαινόμενοι 
περί αυτού; αύλοδοΰλους συνήθροιζον, άλλ’ ή τής δυ
στυχίας αύτών ήμερα άπέδειξεν ότι τά  τών τοιοΰτων 
στίφη λειποτάκται τή; τύχης των γενόμενα αποτάσ
σονται αύτοΐς, μ.όνοι δ’οί ελεύθεροι καί τό τε καί νύν 
τήν αλήθειαν κηρύττουσιν, οί αύτοί δ’άείποτε μένου- 
σιν οΐκτείροντες καί ούχί τα'ις μεγάλα·.; αύτών συμ- 
φοραΐ; ύβρίζοντες. Ναι, μνησθήσονται οίων λόγων είς 
τά  βασιλικά αύτών ώτα είπόν ποτε, Καθηγητή; έτι 
ών, φιλομ.ειδώ; παραινούμενος επί τή έλευθερίω δι- 

δακαλία μου, οτι, εϊ περ ή ελευθερία άπο τή ; οικου
μένης άπάσης έδιώκετο ήθελε διασωθή έν Ευρώπη' εί 
δ άπύ τής Ευρώπη; πάση; έφυγαδεύετο εδει αύτήν εύ- 
ρεΐν καταφυγήν έν τή κοιτίδι αυτής, τή  ωραία ήμών 
Κλλάδι' εί δ’άπύ ταύτης έξωθεΐτο, τύ ίερύν τούτο τού 
Πανεπιστημίου εδος άξιον αύτής ήθελε γενή κρυπτή- 
ριον καί κρυφιομ.ύσται αύτής οί έν αύτώ τής σοφίας 
λειτουργοί' εί δέ τέλος καί ένταύθα ό άπηνής διωγ
μός κατελάμβανεν αύτήν, ήθελον παραλάβει αύτήν, 
έγώ τούλάχιστον, ΰπύ τήν Καθηγητικήν τήβεννόν
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μου καί καταβή μελανείμ,ων τήν έδραν ταύτην ώς 
διοπετες τ ι  παλλάδιον κατακρύπτων αύτήν μεχρισού 
αίσιώτεραι έπιλάμψωσιν ήμ.έραι όπως τήν φυγάδα 
άποδώσω τή πατρίδι. Ναι, μνησθήσονται ότι καί 
μετά τήν άπόλυσίν μου δεκτός είς άκρόασιν υπό τής 

άντιβασιλευούσης τό τε γενόμενος, όπως "άπολύσω 
έμαυτύν άγενούς συκοφαντίας, κατανοήσας άπύ τού 
τρόπου τής βασιλίδο; ότι τήν ταπείνωσίν μου προσε- 
δόκα ούχί δέ τήν άπολογίαν, έκτραχυνθείς έγώ ειπον 
αύτή, ότι τύν πρύς τήν πατρίδα μου όρκον Εερώτα- 
τον έθεώρουν, ότι άνδραπόδων Καθηγητής δέν ένόουν 
είναι, ότι τής βασιλείας κόλαξ ουδέποτε ηθελον γενή, 
ύστάτην δε συμβουλήν έδιδον αύτοΐς, ότι τήν δου
λειάν τώ ν Ελλήνων θηρεύοντε; τύν εαυτόν σαλ,εύουσι 
θρόνον, προεΐπον δ αύτοΐς, ότι εί μή σωφρονήσωσιν, 
ήςεται ήμαρ ό τ έξόριστοι έν τή  πάτριο) αυτών χώροι 
τών έμών μ.νησθήσονται λόγων' καί έξήλθον ύστά
την έκείνην φοράν τών ηγεμονικών των μεγάρων.

Ναι, τήν έλευθερίαν έδιωξαν' ναι, κημύν έθεντο 
τώ  στόματί μου' άλ.λά τήν έλευθερίαν άποπνέει 
πάσα αύρα τή ; θεία; ταύτης γής, τίτθη δ’ εύγενή; 
καί γενναία ολόκληρον γενεάν έκτοτε άπύ τοΰ γάλα
κτος αύτή; έξέθρεψε, καί έν ριπή οφθαλμού άνέτρεψε 
σκηπτούχον Βασιλέα, όστι; άντί νά λάβη αύτήν σύν- 
θρονον έν είρκταΐς καθεΐρξεν αύτήν.

Δέκα όλοι δύσποτμοι ένιαυτοί παρήλθον έκτοτε ! 
τρις δέ τών θρανίων τούτοιν ό θίασος έν τώ  μεταξύ 
ανενεωθη ! καί όμ.ως;. . . έγώ μέν ώ ; τινας εταίρους 
αρχαίους ύπολαμβάνω ύμά; περί έμέ συνηγμένους, 
υμείς δ ως φίλον παλαιόν παλινοστούντα άσπάζεσθε. 
Τούτο δέ, διότι κάγώ έν ύμΐν έζων, καί ύμεΐ; έν 
έμοί, πάντε; δ’ έπί τώ  Κυρίω ήλπίζομεν καί παρ’ 
αύτού προσεδοκώμεν τήν κατάλυσιν τών δεσμ,ών ή
μών καί τών ήμετέρων πόθων τήν κατάρτισιν, διά 
όέ τή ; πίστεως ήμών ότι ό Θεός τήν Ελλάδα φιλεΐ 
ή δεξιά αύτού συναντελήφθη ήμΐν, καί έξειργάσθη τήν 
απελευθερωσιν ήμών, ώς καί τύ ίερύν λέγει ίημα « ό 
Κύριος τύ πνεύμά έςτν, ού δέ τύ πνεύμα Κυρίου έκεΐ 
έλευθερία ·> ( I ) .

ίσως ώφειλον,φίλτατοι όμιληταί, ν’ άναβάλω τών 
παραδόσεών μου τήν εναρξιν όπως κάλλιον συντε
ταγμένος έμφανισθώ έν μέσο) ύμών' ένόμισα όμως 
ότι καθήκον είχον νά φανώ ύπέρτερος πάση; φιλαυ
τίας, θραυσθέντων δέ τών συνεχόντων τάς δυνάμει; 
μ-ου δεσμών έπρεπε νά σπεύσω τήν πρύς ύμά; έμ.φά· 
νισίν μου ΐ<α δεξιωθώ ύμά; καί εύχαριστήσω διά 
την γενομένην μοι κατά τήν πρώτην έν τώ  Πανεπι
στήμιο προσέλευσίν μ.ου υποδοχήν, ήτις συγκινή- 
σασά μ.ε μέχρι δακρύων άφήρεσέ μ.ου τήν ήμέραν ε
κείνην τήν φωνήν, κατέβαλε δ’ ή άγάπη έμέ τύ ; μη- 
δέποτε ύπύ τή ; τυραννία; καταβληθέντα' τέλος ίνα 

( ί )  Πρό; Κορινθ. Β. γ, 17.
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μ.εθ’ύμών έν ένί πνεύματι, τώ  τής έλευθερίας, καί μια 
καρδία, καρδία όλως Ελληνική, ζητήσω έν τή έπι- 
στήμη τούς νόμ.ου; τού άνθρώπου καί τή ; πολιτείας.

Χαίρετε λοιπόν, φίλτατοι όμιληταί! δ περί τής γε- 
νέσεως τή ; λθηνά; μύθος τών άρχαίιον ήμών προγό
νων έπραγμ-ατοποιήθη δι’ ύμών σήμερον' ώς εκείνοι 
τήν Αθηνάν άπύ τής τού Διό; κεφαλής έκμαιευθεΐ- 
σαν τώ  πελέκει τού Ηφαίστου, έν θώρακι δέ καί κό- 
ουθι καί τύ δόρυ κραδαίνουσαν έπλασαν, ουτω καί 
ύμεΐ; άπύ τής στιγμής καθ’ ήν δ πέλεκυς τής έθνι- 
κής κυριαρχίας βαρεΐαν κατέφερε τήν πληγήν έπί 
τή ; κεφαλής δημοβόοου βασιλέως, όστι; ένόμ.ιζεν ού- 
τιδανών άρχειν, άνεπηδήσατε ώπλισμένοι καλάμω τε 
καί δόρατι καί ή πατρίς κομ.πάζει έφ’ Ομΐν βλέπου- 
σα ύμ.ά; έτοιμους σπάθη καί καλάμω ν’  άμυνθήτε 
αύτής. Η έλευθερία σκιρτά έπί τή θέα υμών καί ού- 
ρανόθεν εύλογίαις ραίνει ύμ.άς, ώς οί συμ.πολΐται καί 
συμ.πολίτιδες ύμ.ών άνθεσι καί μ.ύροις περιέόρανον ύ

μά; έν όπλο'.; διερχομένου; τά ; άγυιάς τής πόλεως' 

άμφ’  άρα μιν Τρώων αλοχο ι Οέον ήοέ 0ύγατρες 
ε'ιρόμεναι παΤίάς τε, κασιγνή-ου; τε, ετα; τε (α).

Κ ατά τάς μελέτα; ήμών θέλομ.εν έξετάσει τά 
πλείστου άξια τώ  άνθρωπο) καί τή  πόλε·.' άνάγκη 
άρα νά φέρωμεν έν ταΐς δμ.ηγύρεσιν ήμών τήν βα- 
θεΐαν έκείνην εύλάβειαν μεθ’  ή; προσήρχοντο τοϊς 
μυστήριοι; οί πάλαι πατέρες ήμ.ών, έγώ δ’ άξ·.0)θεί; 
τή ; τιμής καί αυθιςνά καταλάβω τού Εεροφάντου τής 
επιστήμης τήν έδραν, επιλέγω ύμΐν τοϊς πρύς τά  με
γάλα ταύτα Ελευσίνια προσερχομένοις τύ ίερύν έκεΐνο 
Έζ,ρε βέβηλος. ΓΙά; βέβηλος λογισμός μακράν ή
μών, τήν έπιστήμην άγαπώμεν ώς Οεόσδοτον δό)ρη- 
μα, μηδέποτε δέ μιάνωμεν αύτήν' έστω έν μέσω ή
μ.ών αύτη ή φωταγωγό; λαμπάς πρύς άναζήτησιν 
τών δυνάμεων τού τε  πολίτου καί τή ; πολιτείας, Έ
να κατορθωθή δ σκοπύς δι’ 8ν ό μέν Θεός έπλασε τύν 
άνθρωπον λογικόν, δ δ’ άνθρωπος διερρύθμισετά τής 
πολιτείας. Η έλευθερία έστίν ήγεμονία βίου, άλλ’ ή 
φρόνησις, μή τύ λησμονήσωμέν ποτε, έστίκατά Πλά
τωνα, δύναμις ποιητική καθ’αύτήν τή ; άνθρώπου εύ- 
δαιμονίας. ’Ανεκτησάμεθα τήν έλευθερίαν δι’ άνδρίας 
άπαραμίλλου, δεύρο δή συντηρήσωμεν αύτήν δι’ ά- 
ξιαγάστου φρονήσεως. Διά τή ; νίκη; κατά τού πιέ- 
σαντος ήμάς συςηματο; ήρξάμεθα μόνον, πλήν πολύ 
άπέ/ομεν έτι τού ν’ άποτελειώσωμεν τύ μέγα τής 
παλιγγενεσίας ήμών έργον'ή νεαρά ύμών ήλικία κρα
τούσα ύμάς μακράν τού πρακτικού πολιτικού βίου 
χρησιμευσάτω είς συλλογήν έφοδίων διά τύ μέλλον' 
ή γή έφ’ ικανόν χρόνον έν τοϊς κόλποι; αύτής κατα- 
κρύπτει τύν σπόρον, βλαστήσα; δέ ούτος άπύ τής 
ίκμάδος τού ούρανού δροσίζεται, καί ύπύ τύ θάλπος

(α) Όμήρ. Ίλ. Ζ, ς·. 238—239.

τού ήλίου ζωοποιείται έπί πολύν ετι καιρόν πριν ή 
καρποφορήση. Αδελφοί, δ τόπος έφ’ ω ίστάμεθα τύ 

κέντρον έστί καί έν αύτώ ή εστία, δεύρο άνάψωμεν 
άπύ τή ; εστίας ταύτης τού Ελληνισμ.οΰ τάς ίεράς ή
μών δάδας, ώς δ’ οί τών πάλαι άποικιών οίκισταί 
τύ ίερύν πύρ άπύ τής μητροπόλεως λαμβάνοντες 
πρύς οικισμών μακράν αύτής άπήρχοντο, ουτω καί ύ- 
μ.εΐ; κήρυκες τού πολιτισμού οφείλετε νά στραφήτε 
προς τά  έώα μ.έρη καί τύν ίερύν ίακχον νά μ.εταφέ- 
ρητε ού μόνον τοϊς περί ήμ.ά; δμ.ογενέσιν, άλλά καί 
τοΐ; λοιποί; άνατολικοΐ; έθνεσιν. 0  μ.έγας Αλέξαν
δρος βραχύ μέν διά τών όπλων αύτού έκράτησε τή; 
Ασίας, έπί τέσσαρας όμως καί έπέκεινα μετ’ αύτύν 
αιώνα; ή ελληνική φιλολογία ήμέρονε τών τής Παρ- 
Οίας, καί Βακτριανής,καί Αρμενίας, καί περί τύν Πόν
τον ήγεμ-όνων καί έθνών τά ήθη. Υμεΐ; δέ, ώ τή ; ε
στία; ταύτης τού νέου ελληνικού πολιτισμ.ού σε- 
μ.ναί Εστιάδες, διαττρήθητε παρθένοι τύν νούν άπύ 
παντός ξενισμού, διότι έπί τή  παρθενία ταύτη έστή- 
ρικται τύ μέλλ.ον τής πατρίδος, ώς έπί τής τού ιε
ρού έκείνου τής Ρώμη; συλλόγου έστήρικτο τής Ρώ
μη; ή τύχη. Επί τοϊς έργοις τών πατέρων ύμών σε- 
μνυνόμενοι προαλείφεσθε είς τύν άγώνα τού μέλλον- 
τος, τύ τού Λακωνικού έκείνου τών παίδων χορού 
έν εαυτοί; άπαρατρέπτως έπιλέγοντες, ίίμμες δέ γ  
ίσσόαεθα τζολλά χάφφονες.

Η έπιστήμ.η διδάξει ήμ.άς τύ μ.έτρον πρύς 8 πρέ
πει νά έςαίρωμ.εν τάς έλπίδα; ήμών' τύν μ.άταιον 
κ.ουφότερον ή έπιτυχία κατασταίνει, τον δέ φρόνιμον 
σύννουν κατασκευάζει τής τύχης ή εύμένεια. Δεύρο 
δή φίλτατοι όμιληταί, έλαιον έν ταΐς λαμ.πάσιν ή
μ.ών έχοντες γρηγορώμεν μεχρισού έλθών δ νύμφιος, 
ός ούκ ϊσμεν έν ή άν έλεύσεται ώρα, εισαγάγει ήμάς 
εί; τύν νυμφώνα.

Η ’Οκτιοβριανή έπανάστασις, ώ φίλοι, δι’ ύμών 
γενήσεται έφάμιλλος τής κατά Μάρτιον έπαναστά- 
σεως τού 182 I, διότι εί αύτη έθραυσε τάς προ; τύν 
θρόνον τών Σουλτάνων άποκοντωμένα; «λύσεις τού 
έθνους ήμών, καί έλευθέραν τήν ένέργειαν τών έθνι- 
κών ήμ,ών δυνάμ.εων κατέστησεν, ή έπανάστασις τών 
τελευταίων τούτων ήμ.ερών,ής συναγωνισταί ύπήρξατε 
ύμεΐ; τού λόγου οί στρατιώται, ήνέωξε τών ιδεών 
τά ; πύλας καί έπιδείκνυνται άπύ τού άρτι ήμΐν τού 
πολιτισι/.ού οί θησαυροί. Λαός καί σπουδασταί κατ- 
ειργάσθησαν αύτήν, σύμ.βολον άσπάσιον τής ύλική; 
καί διανοητικής μελλούση; προόδου τού ελληνικού 
γένους, ό  λαό; θέλει τύχει διά τής έλευθερία; τής 
άπύ τού έμπορίου, καί γεωργίας, καί βιομ.ηχανίας, 
καί ναυτιλίας ποριζομένης εύημερίας, ύμεΐς δέ παοα- 
σκευάσεσθε τή  πατρίδι τήν άπύ τών ιδεών, α'ίτινές 
είσι τών έπις-ημ-ών, καί καλών τεχνών, καί φιλολο
γίας ή γένεσις, δόξαν. ί2 θεσπέσιον τού Ελληνος όνε·.-
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ρον, από τής έκ ξεστών κεράων έξελθόν πύλης (α) ■ 
Οταν 5 θεός εις Sv ολόκληρον £θνος τάς αύτάς έμ- 
βάλλη ίόέας καί τό  φρόνημα αύτού άναπτεροΐ, αί £- 
δέαι αύται διά χρόνου λαμβάνουσι σάρκα καί πραγ- 
μ.αταποιοΰνται, και πράγμα γενόμεναι ευρίσκονται 
υπερακοντίσασαι τό τεΟεν εις τάς ελπίδας τέρμα. 

Turne, quod optauti divuin promittere nemo 
Auderet, volvenda diesen attulit ultro.

Σχεδιογοαφήσωμεν δή νΰν καί τον κύκλον τού ή- 
μετέρου μαθήματος.

Την ύψίστην φάσιν τής πολιτικής έπιστήμης κε- 
κλημένος νά έρμηνεύσο» προς υμάς, τάς πολιτείας δη
λονότι αυτονόμου πρός έτέραν αυτόνομον πολιτείαν 
σχέσεις, ομοιάζω άνθρώπω έπί κορυφής πυραμίδος 
τεθέντος, δφείλοντος δε έκθέσαι πώς έφθασεν έκεί, 
πώς δε καί άλλοι μετ’ αυτόν νά φθάσωσι. Ναί, από 
τής άκροτάτης ταύτης σκοπιάς εΰρύτατον βλέπει ο
ρίζοντα, άλλ’ ούχήττον ερευνά εί επί στερρά; ϊστα- 

ται ή πυραμίς βάσεως, άναζητών δέ κατανοεί οτι 
έκ τών τριών άπό τών του δικαίου συνδυασμών πη- 
γαζουσών σχέσεων, ούτος κέκληται νά ερμηνεύση 
την τρίτην, διότι αί σχέσεις αύται καίτοι κατά τάς 
μερικότητας αυτών πολύτροποι είς τρεις κυρίας δύ- 
νανται ν’ άναχθώσι τάξεις' ηγουν

Α ' Σχέσεων ανθρώπου πρός άνθρωπον.
Β Σχέσεων ανθρώπου πρός κοινωνίαν, καί εναλ

λάξ.

Τ ' Σχέσεων κοινωνίας πρός κοινωνίαν.
Τούτων τά  μεν κατά την πρώτην,τό ιδιωτικόν λε

γόμενον δίκαιον διερευνά εις πολλά διακλαδιζόμενον 
μέρη' τά δέ κατά την δευτέραν τό εσωτερικόν δημό
σιον δίκαιον εξετάζει" τέλος δέ, εις τά  κατά την τρί

την τό  εξωτερικόν δημόσιον δίκαιον καταγίνεται. 
Αλλά πώς έσται δυνατόν νά φθάση τις εις την εξέ— 
τασιν τούτων πρίν ή κατά βάθος γνωρίση όποια του 
ανθρώπου ή φύσις καί ό προορισμός, όποία τής πο
λιτείας ή όργάνωσις; έφ’ ώ ούχί άπο σκοπού παρ’ ά- 
πασι σχεδόν τοίς άνά τήν Ευρώπην Πανεπιστημίοις 
ή εδρα τού εθνικού δικαίου περιλαμβάνει καί τό δή 
φυσικόν λεγόμενον δίκαιον, όπερ άκριβέστερον φιλο
σοφία τού δικαίου υπό τών καθ’ ή μάς σοφών μετο>- 
νομάσθη, τώ  δ’ όνόματιτούτω κατά τήν διδασκαλίαν 
ήμών χρησώμεθα. Εκεί θέλομεν διίδει οτι άλλο τό 
δίκαιον, άλλο δ’ δ γραπτός νόμος, καί δτι τό Sv 8- 
λωςτού ετέρου διάφορον" τό μέν τό άρχετύπως πρω
τότυπον, τό δ’ ή είκών" καί δτι τό  μέν, Sv καί μόνον 
καί αμετάβλητον, τό δέ, κατά τό  μάλλον ή ήτταν 
έπιδέξιον τού συγγραφέως, καλόν" οί δέ συγγραφείς 
αυτού,ώς τινες ζωγράφοι τήν αυτήν εικόνα έν πίναξι 
διαφόροις γράφοντες, τελειοτέραν ή άτελεστέραν κα-

( « )  Όμήρ. Όδυσσ. Τ. f .  562.
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τορθούσιν, ούδείς δμως τοσούτόν ποτε τελείαν ώστε 
μηδέ ψέγμα έλάχιστον έν έαυτή φέρειν. Τέλος δέ, 
προστιθέμενοι τοίς κατά τό  ένεστώς άκαδημιακόν 
έτος άκροάμασι καί τήν Ιστορίαν τού δημοσίου δι
καίου, ήτοι τά  κατά τήν εκθεσιν τής θεωρίας τών 
πολιτευμάτων, διότι ή ιστορία ούδέν άλλο ήθελεν 
εισθαι παρά άγονος άπομνημ-όνευσις τού παρελθόν
τος εί μή έχρησίμευε πρός διδασκαλίαν τού μέλλον
τος, τ ί  δέ παρασκευαστικώτερον αίσιωτέρου διά τόν 

άνθρωπον καί τάς κοινωνίας μέλλοντος είμη ή άπο- 
φυγή ή έπανόρθωσις σφαλμ.άτων, εις ά ό ώς τά  μα
θηματικά ακριβής τής ιστορίας νόμος φέρει πάντως τά  
εις αυτά έμπεσόντα έθνη, τό έπιόν διδάξομεν τό 
θετικόν διεθνές δίκαιον, είς διετίαν ουτω τόν δλον 
περιλαμβάνοντες κύκλον τού μαθήματος.

6  άνθρωπος δέν δύναται νά φθάση είς τήν γνώσιν 
τού θεού εΐμή αφού εαυτόν μελετη,ση καί τάς έν έ- 

αυτφ δυνάμεις ακριβώς διαγνώση" τό  γνώθι σαυτόν 
έστί τό μέσον δι’ ου θέλει άναβιβασθή εϊς τήν κατά- 
ληψιν, δσω αί περιωρισμέναι αυτού τό  έπιτρέπουσι 
δυνάμεις,τού ΰπερτάτου όντος, διότι τό  ασθενές τών 
ιδίων δυνάμεων καί τό περιωρισμένον τής ένεργείας 
αυτού έν τή σμικρότητι τής εαυτού φύσεως συννοών 
άναλογίσει ταύτα πρός τό  μεγαλείον τού Ύψίστου 
τού τά  πάντα πλάσαντος, καί συνέχοντος, καί προ- 
άγοντος, καί έν τοίς έλαχίστοις τών έργων αυτού τήν 
αυτήν έπιθέντος σφραγίδα τής σοφίας καί παντοδυ
ναμίας ·?.ν καί έπί τοίς μεγίστοις, διότι ένώπιον αυ
τού ούδέν μέγα, ούδέν σμικρόν, ώς μηδόλως πλείω 

καταβαλόντος βούλησιν πρός παραγωγήν τού μεγί
στου τών ούρανίων σωμάτων έκείνης ήν κατέβαλε 
πρός γένεσιν τού έλαχίστου τών σκωλήκων.

Αλλ’ώς ό Θεός πρώτον έβουλήθη είτα δέ διέταξεν, 
ουτω καί ό άνθρωπος δέον πρώτον νά μελετήση καί 
Ιτοιμάση ειτα δέ ν’ άποδυθή πρός τό έργον. Απας δ 
ό τού ανθρώπου βίος έν τοίς δυσί τούτοι; περιλαμ.- 
βάνεται, τό διανοείσθαι δηλονότι καί βούλεσθαι, έξ 
ών πηγάζει ή ένέργεια καί πραγματοποίησις τών με- 
μελετημένων καί βεβουλευμ.ένων.

Ποίαν δέ μέθοδον, τουτέστι ποίαν όδόν ακολουθή
σει δ άνθρωπος; άπό ποίας ποτέ πηγής άρυσθήσεται 
τό έφόδιον; τό  ζήτημα τούτο ούκ έστι νέον δι’ ήμας" 
καί έν τή τού συνταγματικού δικαίου"  ̂πραγματεία 
διεπλατύναμεν αύτό, καί έν τοίς νομίμοις τών έθνών 
ούκ ¿λίγα περί αύτού διελάβομεν, άγραφόν τινα νό- 
μ,ον έπισττ,σαντε; γνώμονα τών τού ανθρώπου βου- 
λευμάτοιν τε  καί έργων, καί τούτον ώ ; υπό τού θεού 
έμποιτ.θέντα τή  φύσει τού ανθρώπου" τούτον δ’ άρ- 
χαιόθεν καί οί άπό τής Στοάς άνηγόρευσαν καθηγε- 
μόνα τού βίου διά τού ύμο.Ιογον[ύηύ<; τή φύσει ζ>)ε 
δόγματος αύτών. Ταύτα δ’  εϊπομεν καί τοι συνειδό- 
τες δτι δ άγραφος ουτος καί θείο; νόμος έν πολλοΐς
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συσκοτίζεται υπό τών παθών, τών έν τή φύσει τού 
ανθρώπου, καί οίονεί άκρωτηριάζεται υπό τού πεπε
ρασμένου τών δυνάμ,εων αυτού «οία νάματα άφθονα 
»καί διαυγή άπό ύψικρήμνου πηγή; καταπίπτοντα 
»διακλαδίζονται έν πολλοί; ρύαξιν, έξ ών έκαστος 
»άφ’ ών διέρχεται τόπων προσλαμβάνει ίδιάζον είδος 
»καί γεύσιν, άλλος άλλην, κατά τό  μ-άλλον ή ήττον 
»άκάθαρτον, ούδείς δ’ άνόθευτον καί καθαράν τήν 
»ήν άπό τής πρώτης πηγής φύσιν φέρει, ουτω καί αί 
»νομοθεσίαι τών έθνών τις μέν πλέον, τίς δέ ήττον 
»απομακρύνονται τού θείου άρχετύπου (α) ».

Α ί τού ανθρώπου κοινωνικαί σχέσεις ά τε έμφυτοι 
αύτώ άπό τή ; πρώτη; στιγμή; τής πλάσεως αύτού 
διεδηλώθησαν, οθεν τήν τε οικογένειαν καί τήν πο
λιτείαν συνέστησε, καί τούς νόμ,ους τής δργανώσεως 
αύτών έθετο, καί διεδραμ,άτισε τά  τής ιστορίας αύ
τού, πρίν ή πρός έαυτόν στρέψας τό βλέμμα άναζη- 

τήση μή τι; άρχή άναλλοίοοτος, μή τις Ζευς καθηγε- 
μών, ούς έλεγον προσφυώς ο! Στωΐκοί, υπάρχη έν ε- 

αυτώ, κίνητρον τών κατά μέρος ενεργειών τού άτό- 
μου, έπαγωγεύς τών έν συνόλω τή ; πολιτείας πρά
ξεων, πρός ένα τελικόν τής δλης άνθρωπότητος 
σκοπόν.

Τήν άναζήττσιν λοιπόν τού νόμου τούτου προτι- 
θέμ-ενοι τήν περίοδον τών μ,ελετών ημών διαιρέσομε·; 
είς πέντε μέρη" καί έν μέν τώ  προιτω έξετάσομ.εν 
τόν άνθριοπον αύτόν καθ’ εαυτόν" έν δέ τώ  δευτέρω 
τήν κοινωνίαν" έν δέ τώ  τρίτω  τήν θεωρίαν τών πο
λιτευμάτων έκθέσομεν" εν δέ τώ  τετάρτω τήν ισ το 
ρίαν καί τά  έκ ταύτης διδάγματα" έν δέ τώ  πέμπτοι 
τό  διεθνές δίκαιον κατά τό θετικόν αύτού μέρος.

Εύρύς δ κύκλος, φίλτατοι δμ.ιληταί, καί τής μελέ

τη ; ήμ.ών άξιος" διότι τού άνθρώπου ττ,ν φύσιν με- 
λετώντες θέλομεν προβή άπό τή ; μονάδος ταύτης 
είς τάς πολυαρίθμου; κοινότητας τάς καλουμένας 
έθνη, είτα δέ ταύτα οι; συνθέτου; άριθμούς έχοντεςΐ 
πρό; άλλους όμοιου; αύτοί; σχετίσομεν άριθμ.ούς, κ α 
έν τώ  μέρει οσο> καί έν τώ  δλω διακρινούμ,εν τόν 
ύπερφυά νόμον 8ν δ ϋψιστος ένέθετο τή άνθρωπότητι" 
εί δέ καταπληκτικόν άμα καί επαγωγόν τό  μελε
τάν τούς νόμους τής αψύχου δημιουργίας, πόσον έπα- 
γωγότερον τού; νόμους τή ; άφθάρτου ημών ψυχής 
άναζητείν;

Τ ί έστιν άνθρωπος καθ’ έαυτόν ώς σώμα; μέρος 
έλάχιστον τού μ.εγίστου τών οντων κόσμου' τ ί  δ’ ώς 
δύναμις ψυχής; άπόδ^οια τής θεότητος, είκόιν μικρά 
τής θείας καί μεγίστης δυνάμεως, νούς τής γιγαν- 
τώδους δλης δεσπόζων καί ταπεινήν αύτού θεραπαι
νίδα τήν κτίσιν έχων. Καν τό σύμπαν ολον, έλεγεν 
ό Πασχάλ, έπιπέση έπ’  έμέ καί συντρίψη με, πάλιν

( α )  Ί π ο ρ ι χ ή ς  π ρ ο ε ι ο α γ ω γ ή ;  ε ί ;  τ ά  τ ( ϋ ν  έΟ νδ ιν  έ ν  ε Ιρ ή ν η  

και έ ν  π ο λ έ μ φ  ν ό μ ιμ α ,  σ ε λ .  κ — κ α .

άνώτερος τού συνθλίψοντός με σύμπαντός είμι, διότι 
έκεΐνο έν άγνοία τής έαυτού ισχύος συνθλάσει με, ε

γώ  δ’ έν γνώσει τών έκείνου νόμων καί τών έν έμοί 
ψυχικών καί άόλων δυνάμεων ύπομενώ. Ελεύθερος, 
αύτογνώμ,ων, καί τούτου ένεκεν υπεύθυνος διά τάς 
ιδίας αύτού πράξεις, ίσος πρός πάντας καί ούδείς ού- 
δενί κατώτερος, κύριος πασών τών ψυχικών καί σω
ματικών αύτού δυνάμεων, καί δι’ αύτών τήν ιδιο
κτησίαν ποριζόμενος, τήν οικογένειαν δημιουργών 
καί έαυτόν διαπλάττων, ύφίσταται τάς εύθύνας ώς 
φυσικήν συνέπειαν τών ενεργειών αύτού, καί διδά
σκεται οτι άφ’ έαυτού καί μόνου τήν ιδίαν εύδαιμο- 
νίαν ή κακοδαιμονίαν παρασκευάζει. Διά τού νοός 
του τόν κόσμον γνωρίζει, καί τής φύσεως τούς νό- 
μ.ους εύρίσκει, διά δέ τής έαυτού έλευθερία; τήν δη
μιουργίαν πάσαν μεταχειρίζεται καί διαπλάττει κα
τά τήν ιδίαν βούλησιν. Ταπεινοί τά  όρη, ύψοί τάς 
κοιλάδας, πετά έπί τών θαλασσών Ξέρξη; νέος διά 
τή ; έπιστήμης δέρων τά  ύγρά αύτών κέλευθα, τάς 
έρήμ.ου; μεταβάλλει εί; οάσεις, έν ένί λόγω δποίποτε 
δ άνθρωπος τό βλέμμα στρέψη τής τών πρό αύτού 
έλευθέρας ένεργείας τά  ίχνη βλέπει, καί τούτων τάς 
άτραπούς είς εύρείας δδούς μεταβάλλει" οσο> δέ 
πλείω οί πρό αύτού είργάσθησαν τόσω μείζονα αύτός 
δφείλει νά καταβάλλη προσπάθειαν ίνα μή τόν κλή- 
ρον έλαττώση. Ποιον δ’ έθνος μείζονα τών Ελλήνων 
έσχε κληρονομιάν έλευθερίας καί έπιστήμης;

Αφού τόν άνθρωπον έν άναλύσει έξετάσωμεν θέ
λομεν έν συνθέσει μ-ελετή,σει αύτόν" ποια τά  χρέη 
ποια δέ καί τά  δικαιώματα αύτού έν τή πολιτεία" 
τί έστιν έθνος καί έκ τίνων συγκροτείται" τ ί  δέ κυ
ριαρχία τού έθνους, δποίαν δέ ή αύτονομία δίδωσιν 
αύτώ προσωπικότητα" ποιοι οί νόμιμοι πόθοι αύτού, 
ποί δέ συγκρούονται ούτοι πρός τήν αύτονομίαν τών 
άλλων έθνών, ποιος δ σκοπός τής κοινωνίας καί διά 
τίνων μ-έσων δύναται νά εύδαιμονήση. Ενταύθα έπί 
τού φιλτάτου παντί έλευθερω άνδρί θέλομ.εν φέρει 
τόν λόγον" τ ί  έστι Πατρίς; τ ί  περιλαμβάνει τό θειον 
τούτο όνομα, τό φίλτερον καί τοκέων καί τέκνων; 
τό έν μ.ιά ένότητι φίλους τε  καί ίδια διεστηκότας 
άλλήλων συνάπτον; τό  έκ μυχών πάσαν καρδίαν 
συγκινοϋν, τό έν υστέρω πάν ατομικόν συμφέρον τ ι-  
θέμενον; τό έξαίρον πρός ο,τι εύγενές καί μέγα; τό 
ώς καθαρτήριον πύρ κατακαΐον 8,τ ι  φαύλον καί τα 
πεινόν; τό μίαν ψυχήν έν μυριάδων μυριάσιν ανθρώ
πων σώμασιν έμφύον; τέλος δέ, τό  τούς τεθνεώτας 
εις γενεάς γενεών πρός τούς ζώντας άλληλεγγύως 
συνδέον, οίος δέ τ ι ;  ή,λεκτρικός σπινθήρ τούς ρ.έν 
ζώντας ά,λεκτρίζων, τούς δέ θανόντας γαλβανίζων;

Τό είδος τού πολιτεύματος ώς συντελεστικώτα- 
τόν τ ι  πρός τήν εύδαιμ.ονίαν τού άνθρώπου έν μέρει 
καί τής δλης κοινωνίας έν γένει, Ισται τό  άντικείμε-



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

νον έπισταμένης ημών μελέτης, διότι από του εί
δους του πολιτεύματος ακριβώς καί περί του έθνους 
διαγνώναί τις δύναται. Φαύλον έθνος αδύνατον έ- 
χειν αγαθόν πολίτευμα, ώς αδύνατόν έστι καί τό 

όποβαλείν εύγενές καί γενναίον έθνος υπό πολίτευμα 
σκολιόν, καν δέ τις τύραννος τό  σκήπτρο ν εις μ.ά- 
στιγα μεταβάλνι, τό  έθνος τήν μάστιγα εις φραγγέ- 
λιον μεταποιήσει καί τον δυνάστην έκβαλεί τής αρ
χής. Κατά τό μέρος τούτο θέλομεν έςετάσει όποίά 
τινα δει έχειν τό  πολίτευμα, πώς δέ συγκιρναται η 
ελευθερία μετά τής αρχής, ή ατομική αύτοβουλία 
μετά τής εξουσίας, η κυριαρχία τού έθνους μετά τής 
ύπακοής τού πολίτου, 5 δεσμός τού νόμου μετά τής 
άκωλύτου τών δυνάμεων χρή,σεως. Πς έ  Θεός συν- 
δέσας τά  τού σώματος μέλη διά χόνδρων καί υμένων, 
καί νεύρων τήν απ’ άλλήλων διάλυσιν έκώλυσεν ούχ 
ήττον δ’ άφήκεν αύτοΧς πλήρη καί έλευθέραν τήν 
πρός τά  καθέκαστα ενέργειαν, ούτο» και ό άνθρωπος 
έν τή  κοινωνίγ. έλευθέρως τά καθ’ εαυτόν διαπράτ- 
τει, τάς ιδίας δέ δυνάμεις πρός τό  κεφάλαιον τών 
από τών δμοίων αΰτώ συνείσφερομένων συνάπτων 
αϋξει αύτό καί κατασταίνει ώστε έκ τού συνδυα
σμού τού νόμου πρός τή,ν ισχύν τής άρχής καί τής 
ελευθερίας τού ατόμου προκύπτει τ ι  έναρμόνιον, ό- 
περ έσται η τής κοινωνίας ευημερία, Επειδή, δέ ή 
αρμονία αύτη έγκειται έν ηθική τινι σφαίρα άνωτέρα 
τής εξωτερικής τού πολιτεύματος όργανώσεως, δύ- 
ναται δέ νά ΰπάρξη έν μοναρχία οσω καί έν αριστο
κρατία καί δημ-οκρατία, θέλομεν μέν έξετάσει έκα
στον τών ειδών τούτων, άλλά δέν θέλομεν ματαιο
λογήσει πρός τό ν άναγορεύσωμεν τούτο ή έκεΧνο έξ 
αυτών ώς τό  απολύτως βέλτιστον καί τών δύο άλ
λων υπέρτατου. Τήν ιστορίαν άναδιφήσαντες καί τά 
έκ ταύτης διδάγματα συνάψαντες όπως τό φιλοσο
φικόν πόρισμα έξ αυτών έξαγάγωμεν, γενή,σεται κα
ταφανές, ότι η αρμονία τής πολιτείας έγκειται μέν 
τώ  τού πολιτεύματος είόει, άλλά τώ  πρακτικό» καί 
κατά τάς κλίσεις καί ροπάς τού έθνους συμφοινοτέρω 
ούχί δέ τώ  κατά τύπον ομοιον καί άμετάβλητον 
συγκεκροτημένω. 5!ς γάρ ή αύτή δίαιτα τού ζήν οΰ 
πάσι τοΧς άνθρώποις συμφέρει, ούτως ουδέ έν πολι
τεύματος είδος απολύτως πάση κοινωνία ανθρώπων 
αρμόζει.

’Αφού δέ τά διάφορα ταύτα μέρη τού προδόμου 
τής έπιστήμης ής έκλήθημεν ν’ άναλύσωμεν τους νό
μους έξετάσωμεν, καί οίονεί προπαρασκευασθώμεν 
εις τά  μυστήρια τής ΰψίσττ,ς φάσεως τών τού αν
θρώπου έργων, θέλομεν έπιληφθη, τής σπουδής τού 
έθνικού δικαίου. Συγκεκροτημένοι ήδη διά τής φιλο
σοφίας καί άδιστάκτως πιστεύοντες ότι δ ί'ψιστος δ 
τό παν διά τής αρμονίας καί καλλύνας καί ποικί
λας, δ τον άνθρωπον λογικόν πλάσας, δ έν τή καρδία
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αυτού θείς πόθους νομίμους καί πρός εύγενή τείνοντας 
σκοπόν, δ πολλούς άνθρώπους συνάψας διά κοινότη- 
τος γλώσσης καί ή,θών, καί θρησκείας, καί πόθων, 
αδύνατον θέλειν αυτόν τάς κοινωνίας εις πόλεμον 
πρός άλλήλας, καθόσον πάς πόλεμ.ος δ,τι πολεμ.ιώ- 
τατον τή  αρμονία έστίν. ής δ’  έν τή κατά μέρος κοι
νωνία άνθρωπος επ’ άνθρώπορ στηριζόμενος ισχυρο
ποιείται καί πρός τήν άμφοτέρων μείζονα εύημερίαν 
δμού βαδίζουσιν, ουτω καί έθνος έθνει άδελφίζον 
προβαίνουσι πρός τον θεΧον προορισμόν, όστις έστίν 
δ νόμος τής προόδου, δ σκοπός δι’ 8ν έπλάσθη,σαν έ- 
πί τής γής. 11 ά,νθζ.ωπότης αρα έν συνολω λαμβανο- 
μένη έχει τούς νόμους αυτής, ώς έχουσιν αυτούς £- 
κάστη κοινωνία ιδία, έκαστος άνθρωπος άτομ.ικώς.

Τήν διαφοράν μεταξύ άτόμου, κοινο»νίας ήτοι έ
θνους, καί άνθρο»πότητος έν όλο», έκαστος ήδυνήθη 
διακρίναι άφ’ ής ημέρας τά  τρία ταύτα διακεκρι
μένα εις τούς οφθαλμούς παρέστησαν' άλλ’ έκεΧνο δή 
δέν διεκρίθη υπό πάντων, ή αρμονία, η ένότης, ή ού
τως είπεΧν αλληλεγγύη, ήτις υπάρχει μεταξύ τών 
τήν ολην ανθρωπότητα συναπαρτιζόντων στοιχείο»·/. 
Τά διαιρούντα μικρού λόγου συμφέροντα, καί τά  έκ 
τούτων πηγάζοντα χαμαίζηλα πάθη, ήτοι τήν παρι 
έκβασιν, ώς νόμον τής ανθρώπινης φύσεο»ς έκλαμβά- 
νοντές τινες φυσικήν τού ανθρώπου κατάστασιν τήν 
μόνωσιν άνηγόρευσαν, ΰπέρτατον τών κοινωνιών συ
νεκτικόν στοιχεΧον τον φόβον, άναπόδραστον δέ καί 
στυγεράν ανάγκην τής άνθρο»πότητος τόν πόλεμον. 
11 επιστήμη τών καθ’ ήμάς χρόνοιν διέλυσε τήν απά
την βοηθουμένη υπό τώ ν έν ταΧς ήμέραις ήμών γε- 
νομένων Οαυμασίων άνακαλύψεων τής τού ατμού 
δυνάμεως καί τού ηλεκτρικού τηλεγράφου, τού με
ταλλικού τούτου σύρματος όπερ κέκληται τήν σφαί
ραν άπασαν νά περιζώση όποις συμβολικώς παρα- 
σταίνη τοΧς λαοΧς ότι διά τού δεσμού τής αδελφότη
τος δέον νά ώσι πρός άλλήλους συνεσφιγμένοι, συνεν

νοούμενοι δ’ δμονοή,σωσι καί τόν σκοπόν δι’ δν έπλά- 
σθησαν πραγματοποιή,σωσιν.

Αλλ’ ή δμόνοια δέν σημαίνει συγχώνευσιν, ούδ’ ή 
ομοφροσύνη παραίτησιν άτομικότητος. ής δ’ δ άν
θρωπος έν κοινωνία ζών αύξει τάς εαυτού δυνάμεις, 
άλλ’ ούδέν ήττον καί τήν ιδίαν αύτοβουλίαν διατηρεί, 
πεπροικισμένος δ’ δ μέν τοιαδέ τινι άρετή, έτέρα δέ 
τινι δ άλλος, πάντες εις κοινόν έρανον τάς μερικάς 
αυτών συνεισφέρουσι δυνάμεις καί δι’ αυτών αϋξουσι 
τής πολιτείας τό  κεφάλαιον, ούτω καί τών έθνών έ
καστον ιδίαν μέν έλαβε παρά τού δημιουργού απο
στολήν, πάντα δμως πάντως συντελούσα εις τή.ν αρ
μονίαν τής δλης άνθρωπό τητος, καίτοι έκαστον αυ
τών κατά τήν έαυτού πολιτεύεται φύσιν, καί κλί
σεις ίδιας έχει καί μέλλον ίδιον, οπως έν τώ  όλο» 

μουσικό» χορό» έκαστον μουσικόν όργανον ίδιον φθόγ
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γον έχον τούς έαυτού ήχους συναρμόζει πρός τούς ' 
τών λοιπών άνομ.οίων αύτώ τώ  τε εϊδει καί τώ  φθόγ
γο» οργάνων, υπό δέ τήν διεύθυνσιν καί τάς έμ.πνεύ
σει; άρίστου μουσουργού πάντα συναποτελούσι μου
σικήν αρμονίαν έξαίρουσαν τόν νούν καί άγαθοποι- 
ούσαν τήν καρδίαν.

Ναι, φίλτατοι δμιληταί! καί αί θεοκρατηθεΧσαι 
πολιτεΧαι τής Αίγυπτου, καί ’ίουόαίας, καί ’ίνδοσι- 
νικής, καί αί στρατιωτικαί μοναρχίαι τής Περσίας 
καί Μηδικής, καί αί έμπορικαί κλίσεις τών Φοινί- 

κο»ν, καί τόίν Καρχηδονίων δ άγριος πολιτισμ.ός, καί 
αί έν Ρο»μη έπί πέντε όλους αίόίνα; έν τή  μεταξύ 

τού Καπιτωλίνου καί Ιίαλατίνου λόφου κοιλότητι 
τού Φόρου διαδρχματισθείσαι πάλαι τής άριστοκρα- 
τίας πρός τήν δημοκρατίαν, καί τής Ελλάδος α! τό- 

σαι άποικίαι, καί η έξ αυτή; έκλάμψχσα καί μη
δέποτε σβεσθείσα σοφία καί καλλιτεχνία, καί τού 
Αλεξάνδρου ή εκστρατεία, καί της Ρώμης ή κοσμ.0- 
κρατορία, καί τών βαρβάρο»ν αί έπιδρομαί, καί έπί 
πασι τού χριστιανισμού ή σωτήριος ένέργεια, πρός 
τόν φιλοσοφούντα έν τή  άπειρο» αύτών ποικιλία πα- 
ριστώσιν έναρμόνιον ενότητα καταπλήττουσαν τήν 
φαντασίαν. Ούτως αϊ θεοκρατούμεναι πολιτεΧαι στη- 
ριζόμεναι έπί τού δόγματος ότι τό έθνος έστί τό  ί- 
διαζόντο»; υπό τού θείου πεφιλημένον ανθρώπων γέ
νος τήν δ’ έπ’ αυτού εξουσίαν εις εαυτόν δ ζηλότυ
πος αυτού έπεφυλάξατο θεός, διερμηνείς δέ τόίν βου
λών αυτού καθαρεύουσάν τινα έξελέξατο άπό τού έ
θνους τάςιν, πρός ήν τάς έαυτού άποκαλύπτει μή
τρας δι’ υπερφυσικών τρόπων, κύριον έχουσι μέλημα, 
αίτοιαύται πολιτεΧαι λέγο», τό άπομονόνειν τό έθνος’ 
καί όμως, οιαν αν καταβάλωσιν οί ίεοεΧς προσπάθειαν 
αδύνατον όπο»ς αί άλλαι τή ; πολιτείας τάξει; μ.ή, 
τοΧς άλλοις συγχρωτισθώσιν εθνεσιν' αυτοί δ’ οί ιε
ρείς πρός τό έαυτών εργαζόμενοι συμφέρον τόν γενι· 
κόν τού άνθρωπίνου γένους σκοπόν έξεργάζονται’ ίε· 
ροφάνται κεκρυμμένου θεού έν άδεία μελετώσι περί 
τε τής ουσίας τού θείου, τής φύσεως τού άνθρώπου 
καί τής κυβερνήσει·»; τής πολιτείας, ούτω δέ λαν- 
θάνοντές πως εαυτούς φιλοσοφούσιν, επειδή δέ πασα 
ενέργεια τού άνθρωπίνου πνεύματος θαττον ή βρά- 
διον εις ωφέλειαν τού όλου γένους μεταστρέφει , οΰ
τω  καί αί ίερατικαί αύται μελέται αΰξονται καί 
προάγονται, τά  δέ σωματεία τόίν Αιγυπτίων ιερέων, 
τών έν Χαλδαία μάγων, τών ’Ινδών Βραχμ,άνων, 
τών Σινών Βόντζων μ.ορφούνται, οίονεί τινες άκαδη* 
μ.ίαι τών παναρχαίων χρόνων τήν σοφίαν κατάκρυ- 
πτον έχουσαι, άλλ’ ούχ ήττον έπ αύτή έγκαυχώ- 
μεναι, λογιζόμεναι δ’ ήττονα έαυτών τά  άλλα τών 
έθνών, ώστε οί ιερείς τής Αίγύπτου νήπια τούς Ελ

ληνας καί τήν τών Ελλήνων σοφίαν έλεγον τώ  ΐΐρο- 
δότω

Ούτως οί Φοίνικες τή,ν πρόςδυσμά; τού Λιβάνου 
μακράν καί στενήν λωρίδα γής εί; κλήρον λαχόντες, 
καί υπό τών υπέρ αυτούς ισχυρών έθνών κωλυόμενοι 
Τνα τύχωσι χώρας ικανής πρός συντή,ρησιν, πόρον βί
ου από τής θαλάσση; έμηχανεύθησαν, καί έπλούτη,- 
σαν απ αυτής, καί άποικίας συνέστησαν, καί ισχυ
ροί έγένοντο. Αλλα δ’ έθνη στρατιωτικά κατακτηταί 
έν όπλοι; περιάγοντα τήν ΰφήλιον συνεκίρνων τά έ 
θνη, τά  άπό τών μέν σπέρματα τού πολιτισμού με- 
ταφέροντε; εί; τά  δέ, ώς δ σφοδρό; βορέα; τόν κά
λυκα τού άνθους καταέρίπτων, τή,ν γύριν, τή,ν τό 
σπέρμα περιέχουσαν, εί; τ ’ απώτατα μεταφέρει, έκεί 

δ έπί τινα έν τή γή χρόνον συγκρυπτομένη αύτη άν- 
θοφορεί. Ούτως οί Τρώες, ούτως οί Λσσύριοι, ούτως 
οί ΓΙέρσαι. Αλλ’ οΐχ τε  πρόδηλος βούλησι; τού Θεού 
όοιον τό»ν κατακτήσεων τών έθνών τούτων ή Ασία, 
άμα δ εί; τή ; Εύριόπης τάς άκτάς έπλτ,σίασαν τά 
κυματοαγή τούτων στίφη συνεθλάσθησαν, διότι τή; 

άλογου βία; όργανα υπό τή ; λογική; τής ιδέας δυ
νάμεως κατεβλήθησαν’ έστω δέ καί τούτο εί; άπό- 
δειξιν τού θείου νόμ.ου, ότι δ νούς κρατεί ’ τή ; ύλη:· 

11 δ’ Ελλάς, ή πεφιλημένκι ή,μών πατρίς, υπήρξε·/ 
δ μυσταγωγός τής άνθρωπότητος, σμ,ικρά τώ  σώ- 
ματι κατεκτήσατο τόν κόσμον διά τής ιδέας, αί δ’ 
άποικίαι αύτή; έγένοντο κέντρα πολιτισμού’ εις ά- 
ξένους άκτάς δέν μετέφερεν αύτη τών όπλων τή,ν 
βίαν άλ.λά τού λ.όγου τού πειθώ, καί οί βάρβαροι 
λαοί προσέφερον αυτή τήν κύλικα τή ; ξενίας ώς ή 

Γυπτίς, ή καθ’ Ελληνας λριστοξένη, Πρώτοι τώ  οικι
στή τή ; Μασσαλίας προσέφερε, καί σύν τή  κύλικι 
τήν δεξιάν αυτής. Από τών αποικιών τούτων ώ ; άπό 
τοσούτων εστιών έσελάγισεν δ πολιτισμ.ός πρός τούς 
περίοικους. 11 έλευθεοία άκριβώς υπό τών Ελλήνων 
ένοή,θη, ήγεμονίχ δέ βίου υπό τού υπάτου τό»ν φι
λοσόφων τής Ελλάδος ώρίσθη, ή δέ ευρύστερνος αύ
τη έλευθερία παρήγαγεν ολόκληρον τών ίδεόιν τόν 
κόσμ.ον, καί άπό είκοσιπέντε ή,δη αίιΰνων έκτρέφει 
τή ; οίκουμ,ένης τόν νούν, καί μεγαλ.ύνει τό  φρόνημα, 
καί διά μέν τού Σωκράτους ήθοποιεί, διά δέ τού Πλά
τωνος τό  μέχρι τίνος σημείου δύναται νά φθάση τού 
άνθρώπου ό νούς έμφαίνεί, διά τού όμήρου γοητεύει, 
διά τού Πινδάρου όργιά; τή,ν καρδίαν, διά τού Εύριπί- 
δου νουθετεί, διά τού Σοφοκλ.έους κλαίει έπί ταίς 
δυστυχίαι; τής άνθρωπότητος, διά δέ τού Αισχύλου 
πρός τήν πατρίδα άφοσιοί τόν πολίτην, διά τού Επι- 
κτή,του αυτής παρτ,γορεί τόν δοϋλον έλευθέραν τήν 

ψυχήν αυτού κατεργαζομένη, διά δέ τού Δηυ.οσθένους 
αυτή; συντρίβει τού δούλου τά  δεσμά, καί διά τού 
Αριστοτέλους τόν κύκλον τών άνθρωπίνων γνώσεων 
περιέλαβε, καί δημιουργός ούτος τόίν έπιστηυ.ών ά- 
ληθώς έπιδείκνυται. Τέλος δέ αφού τό κράτος τών ι
δεών έν εαυτή έμεγαλύνθη ύπερεξεχείλισε καί πρός
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τε η -υρία, έςελλτ,νίσΘησχν δε τά  -οΰσα, καί ή Βα 

βυλών, καί τά  Εκβάτανα, και s Ινδός, καί ό Νείλος, 
καί κατεκτήθησαν ή Ασία καί ή Αφρική εις τον πο
λιτισμόν, καί έβίων εν τώ  Ελληνισμό» μ.εχρισού ό ψευ

δοπροφήτης τη ; Αραβία; τή  άκατασχέτω τών Ο
πλων αυτού βία καί τώ  φίλτρω φαύλων ηδονών κχ- 

τέττρεψεν αύτόν, ό δ’ άξιο; τούτου διάδοχος ύμάρ 
κχτέκχυσε τη ; ’Αλεξάνδρειά; τήν βιβλιοθήκην καί 
¿ζημίωσε τον κόσμον πολύ πλέον ή πας άλλος κα- 
τακτητής!

Ενώ ή Ελλάς διά τή; διχνοίας λατεκτατο τον κό
σμον ή Ρώμ.η έξειργάζετο τήν πολιτικήν έπιστήμην 
δι ή; μάλλον ή διά τών δπλων αυτή; κατώρθωσε τήν 
κοσμοκρατορίαν. Τό μόνον μέλημχ του Ρωμαίου ήν 
αΰτη*
Tu regere imperio populos, Romane, memento.

Οργανον όμως καί ή Ρώμη τής θεία; βουλήσεως 
γενομένη συνετέλεσεν ού μικρόν εις τής άνθρωπότη- 

τος τά ; τύχχς' παρεσκεύασε τήν ενότητα, υπόδειγμα 
δ’ έγένετο εις το μ.έλλον εις όποια έκτραχηλίσματα 
δύναται να υποπέση ή προ; τάς αλόγους όρμά; ά- 
φήσασα εαυτήν άνθρωπότη;. Κολοσσός χρύσεος τήν 
κεφαλήν, άργύρεος το  στήθος, χάλκεος τούς μηρούς, 
πήλινα; είχε τά ; κτήρια;, καί συνεΟλάσΟη όθεν διά τού
το'όλαός τής Ρώυ.η;, τό βάθρον τοΰ κολοσσού τού
του, πάλαι υ.εν θήτη; τών συγκλητικών, μ,όλις έκτή- 
σκτο τήν εαυτού ελευθερίαν καί άπό τή ; επιτυχίας 
έκβακχευθείς επεδόΟη εΐ; τήν αργίαν καί τά  θεάματα 
έφ’ ώ καί κατεστράφη υπό τών βαρβάρων.

Αλλ’ ιδού προβαίνει βήματι βραδεϊ τον σταυρόν έπ’ 
ώμων φέρων τού κόσμου 5 Ξωτήρ* αγαπάτε άλλήλους 
έπιφωνεϊ, ως ό πατήρ μ ου ήγάπησεν υμάς, εν τούτο» 
γνώσονται πάντε; ότι έμοί μαΟηταί έστε εάν άγα- 
πατε άλλήλους. Ειρήνη ΰμΐν.

Από τή; στιγμή; ταύτη; ή φάσις τού κόσμου άλ- 

λάσσει' μέχρι τής εμφανίσει·»; τού -ωτήρο; ό πόλε
μος ένέμετο τήν γήν, πολέμιος δε ήν πας μή πολί
τη;, Λ<1 versus hostcm aeterna auctoritas esto, ó 

δε πολέμιος ήττώμενος έγίγνετο δούλος' servi au
tora ex eo appellati sunt quod imperatores cap
tivos vendere ac per hoc servare ncc occidere 
soient, άπό τού κηρύγματος όμο»; τού θείου Ευαγ
γελίου εΐσήχθη έν τώ  κόσμο» άοχή τά  μάλιστα συνε
κτική, ή άγάπη, σύν αυτή δ’ ό όμιλο; πασών τών 
άλλων αρετών. Δυστυχώ; ό άπό τού άγαθοποιοϋ 
τούτου κηρύγματος καρπό; δεν ώρίμασεν αμέσως' 
δεκαοκτώ έλους αιώνα; ή διδασκαλία τού Χριστια
νισμού συνεσκοτίζετο υπό τιύν παθών' πώς δέ δυνα
τόν ήν άλλως γενέσθαι ; εφόσον πά; μή ομοεθνής 
πολέμιος ένομίζετο, πά; δέ μή ομόδοξος εχθρός έλο-

γίζετο, ή δέ κοινωνία κατά τάξει; διετέλει διηρημένη, 
έκάστη δέ τούτων κράτος έν κράτει συνέσταινεν, ά- 

συγκοινώνητος πρός τάς άλλας μένουσα τάξεις, καί 
οι λαοί έν όπλοι; πρός τού; άλλους συνηντώντο λα
ούς, καί έπί τών πεδίων έν μ.άχαις αίματηραΐς άλ- 

ληλοσφαγούντο, πώς ήν δυνατόν ή ευαγγελική αγά
πη νά κατάρξη τής γής ; Μόνο»σις λοιπόν πανταχοϋ, 
ή δέ τυραννία ένέμ.ετο τήν γήν.

Διετυπώσαμεν οΰτω τον χαρακτήρα τών μεσαιω
νικών κοινο»νιών. ’Εζητεϊτο ή ένότης, διότι αΰτη έν 
τώ  δόγματι τού Χριστιανισμού ύπάρχουσα καθί
στατο απερίγραπτο; ανάγκη. Ετέθη έν τή μονοκρα
τορία τών αύτοκρατόροιν, άλλ’ ό τιμαριωτισμός τήν 
άλουργίδα τούτων εσχισεν, έκαστο; δέ τών ισχυρών 

ράκος τι απ’ αυτή; άρπάσα; μετημφιέσθη. Εζητήθη έν 
τή παπική τιάρα, άλλ’ οί ΓΙάπαι τών έγκοσμ.ίων γλι- 
χόμενοι παρεζέτρεψαν τόν Xριςτανισμ.όν τής φυσικής 
αύτώ όδού, άντί ν άποδίδωσι τά  τού βεού τώ  Θεώ 
καί τώ  Καίσαρι ν’άφήσωσι τά  τού Καίσαρος, τόν μέν 
Θεόν έκαπηλεύθησαν, τά  δέ τού Καίσαρος έσφετερί- 
σθησαν, καί τον πόδα έπί τού τραχήλου τού αύτο- 
κράτορος Φριδερίκου τού Γΐυρρού ό Πάπα; Αλέξαν- 
δρο; ό Γ'έθετο, τήν εωσφορικήν ταύτην τελετήν δη
μοσία πομπεύσα; έν τώ  νάρθηκι τού έν Βενετία ναού 

τού αγίου Μάρκου Αλλ’ ό Γερμανός Λούθηρος τό 
αίσχος τού Γερμανού αύτοκράτορος έξεδικήθη, ή δε 
τό ηγεμονικόν στέμμα ταπεινώσασα ί'ώμη ΰπ’ άση
μου μ.οναχού έκολαφίσθη. Οκτώ καί έπέκεινα αιώ
να; ή πάλη δ'.ήρκεσεν έν σκοτία, οτε δ’ έφάνη έπιφώ- 
σκουσα ή ήώς τή ; φιλοσοφία; συντετριμμένα μεν 
σκήπτρα ένθεν άπεκάλυψεν, έτέρωθεν δέ σωρούς ά- 
λύσεων κεκεοματισμένων' ούσα δ’ ή φιλοσοφία τό 
πνεύμα τού βεού, ώ ; ούτος έν τώ  μέσω τού χάους 
διά τής παντοδυνάμου αυτού φωνή; διωργάνωσε τό 
σύμπαν, οΰτω καί ή φιλοσοφία έκ τού μ.έσου τών έ- 
ρειπίων τά  λαμ.πρά τών νέων πολιτειών ώκοδάμησε 
μέγαρα, στύλου; δ αυτοί; θεϊσα τήν έλευθερίαν, τήν 
ισότητα, τήν αδελφότητα ίόραίωσεν αυτά, έκάστω 
δ’ αυτών δούσα αρχιτεκτονική; χαρακτήρα ίδιάζοντα 
ώς εύρυθμον πόλιν διερρύθμισε τό  ολον ανθρώπινον 
γένος, ϊ ό  ’έργον αυτή; εΐσέτι ούκ έπέρανεν, αλλά 
πάντως περανεί αυτό, καί τού -ωτήρο; τό λόγιον 

πραγματοποιηθήσεται, ότι μία ποίμ.νη η όλη άνθρω
πότης έσται. Τό ενιαϊον τή ; θεότητος δόγμα κοινόν 
γινόμενον, τό ενιαϊον τή ; άνθρωπότητος τελεώσει. Ο 
θεϊσμ.ό; ώ ; καί ό πολυθείσμός έμέριζε τόν ουρανόν, πώς 
δ’ ήτο δυνατόν νά ενώση τήν γήν; Είτε Θεόν ένα, είτε 
θεούς πολλούς αί άρχαΐαι έλάτρευον κοινωνία·., ό εί; ή 
οί πολλοί έκεϊνοι θεοί ήσαν ζηλότυποι, άπή,τουν ίλα- 
σμού; καί θυσίας, καί εί; τά  όμματα τών εΐ; αυτού; πι- 
στευόντων υπό μόνην τήν μορφήν τή ; ισχύος αυτών 
παρίσταντο' τουναντίον ό Θεός τών Χριστιανών ό

τά  έώα έξέρρευσε τή ; γής μέρη, συνεκστρατεύσαν 
μετά τού μεγάλου Αλεξάνδρου. Έξελληνίσθη δή τό-

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Θεός έστι τή ; άγάπη;, ό θεό; τού έλέους, ό το ϊ; πά- 
σιν έντελλόμενος τήν άγάπην.

Η  τοιάδε φιλοσοφία τό υπέρτατόν έστι τού χρι
στιανισμού άπαύγασμα, αΰτη έστίν ή φυσική σύμ- 
μ.αχος τής αληθούς έκκλησίας τού Χριστού, οία δ’ 
εκκλησία πολεμεΧ τήν φιλοσοφίαν άποκηρύττεται 
υπό τού Ευαγγελίου, οία δέ φιλοσοφία έχθαίρει τήν 

έκκλησίαν τού Χριστού πλάνος έστι σοφία.
Τπήοξεν έποχή, οΰ πολύ ήμών άφεστηκυϊα, οτε 

άμοιβαίως άνθυπεβλέποντο ή φιλοσοφία καί ό χρι- 
στιανισμός' λοξόν βλέμμα έπ’ άλλήλων ρίπτοντα τά 
δύο ταύτα αδύνατον ήν νά προσέλθωσιν εις συμφι- 
λίο»σιν' έφ’ ώ ή μέν διαστρεβλωθείσα παρέσυοε τόν 
άνθρωπον όπως θεωρή εαυτόν καί τό σύμπαν ώ ; τι 
μ.έρος τή ; θεότητος, ό δε χριστιανισμό; παρεκκλίνας 
τού προορισμού του τυφλήν υπακοήν άπήτησε παρά 
τών οπαδών αυτού ώς δόγμα άναγράψας τό γίγνε
σθαι τόν άνθρωπον οίον πτώμα, perindc ac cada
ver. ύποΐαι άπάται! Ναι ό άνθρωπός έστι μέγα ον 

ισχυρόν διά τή ; τού νοό; αυτού δυνάμεως, άλλ’ υπέρ 
αυτόν καί έκτο; αυτού υπάρχει μία δύναμις υπερτέρα 
τής φύσει·»; άπάσης, άόρατος μέν, καταληπτή δέ έξ 
αυτής τής φύσεως, έκ τών ένεργειών αυτή;' ναί, ό 
άνθρωπος αδυνατεί νά διίδη αυτή; τή ; θεότητος τήν 
ουσίαν, αισθάνεται 6μ.ω; τήν υπαρξιν αυτή;, ώς τι; 

τυφλός, δςτ; μή δυνάμενος νά ϊδη τόν ήλιον, αισθά
νεται δμω; τήν ευεργετικήν τοΰ ήλιου ενέργειαν διά 
τού θάλπους όπερ ρίπτουσιν αί ακτίνες αυτού έπί τή; 
γής καί ζωογονούσιν αυτήν τε καί έκεϊνον. Εί δέ τι 
αίνιγμα έν τούτο» υπάρχει, πάντο»; μάλιστα δυσδιά- 
λυτόν έστι τό άν ΰπάρχη κόσμος άνευ Θεού.

λλλ ’ άφ’ ετέρου 5 χριστιανισμός δεν απαιτεί τυ
φλήν υπακοήν, άφίησι πλήρη τήν έλευθερίαν εί; τόν 
άνθρωπον, διδάσκει τήν αλήθειαν, ή δ’ αλήθεια αΰτη 
ού μόνον ουδόλως σκοπεί τήν ΰποδούλωσίν του, άλλα 
τουναντίον την άπελευθέρωσιν αυτού κηρύττει' « καί 
»  γνούσεσθε τήν αλήθειαν, καί η αλήθεια έλευθερόισει 
»  υμάς (α) ».

Ρίψατε έν βλέμμα έφ’ όλων τών κλάδων τών αν
θρωπίνων γνώσεων καί θέλετε ίδεΧδτι άφ’ ής 5 Χρι
στιανισμός κατά τόν άληθή αυτού χαρακτήρα έςε- 
τιμήθη έκαστος τών κλάδων τούτων γιγαντιαΐ* έ- 
ποίησε ποό; τά  πρόσο» βήματα. 11 φυσική ιστορία 
άληθεύουσαν τήν βίβλον τή ; γενέσεως απέδειξε, καί 
ό τού Κυβιέρου δάκτυλο; τήν γήν διατρυπήσας τάς 
έξ τού Μωϋσέως ημέρας άληθεστάτας άπέφτ,νεν' δ 
Νεύτων έκ πεσόντο; μήλου έρμηθείς τούς νόμους τής 
βαρύτητο; άπεκάλυψεν, ό θεσπέσιοςόμω; αυτού νού; 
ουδόλως άπηξίου σχολιάζει ν τήν ίεράν βίβλον* ό 

Γαλιλαίος έμαρτύρησεν υπέρ τή ; αλήθειας τή ; άνα- 
καλύψεω; ήν έποίησεν, αλλά τής θεία; άποκαλύψεως

(α) Ιωάννης. II, 32.

ουδέποτε υβριστή; έγένετο. Ούδείς όμως τών κλάδων 
τών ανθρωπίνων γνώσεων ώφελήθη περισσότερον, ού
δείς μάλλον πρός τό  βέλτιον υπό τού χριστιανισμού 
διεπλάσθη όσον έ τών ήθικών καί πολιτικών επιστη
μών' τό  Ρωμαϊκόν δίκαιον, ό έγγραφος ούτος ôçt)ôt; 
.ίόγος (raison écrite), ¿»; προσφυώς πρό πολλού ώ- 
νομάσθη, υπό τήν επιρροήν τού χριστιανισμού διεμορ- 
φώθη,τήν δ’ επιρροήν αύτού καί άκοντες ήσθάνθησαν 
καί αύτοί οί τά  δόγματα αύτου μήπω άσπασθέντες 
νομοδιδάσκαλοι τής Ρώμη;' οΰτο; ήλάττωσε τό βά
ρος τών τού δούλου δεσμών' οΰτο; έξηυγένισε τήν 

σύζυγον' ούτος ήγίασε τόν γάμον' ούτος έμορφο»σε 
τήν οικογένειαν' ούτος τήν πίστιν τών συναλλαγών 
ανύψωσε, τόν λόγον άντί τών συμ.βόλο»ν ώ ; τελε- 
σιουργόν τών συναλλαγμάτων δύναμιν άναγράψας' 
ούτος τή πασχούση άνθρωπότητι συναντελάβετο, 
νοσοκομεία καί πτωχοκομεϊα συστήσα;' ούτος τά  
δάκρυα τών πασχόντων άπέμαξεν' ούτος τέλος ώς 
κανόνα τών διεθνών όπετύποίοε σχέσεοιν τό ότι έ- 
φείλουσι τά  έθνη νά ποιώσιν άλλήλοι; έν μ.έν ειρήνη 
τό  μάλλον καλόν, έν δέ πολεμώ τό ήττον κακόν.

Ó ναύτη; δ στις παοαδίδει εαυτόν έν μέσο» τού 
ωκεανού έπί ασθενούς τίνος συμπλέγματος σανίδων 
δι’ ών κατεσκευάσθη έν πλοϊον, ήσυχος δέ περιστρέ
φει τό βλέμμα έν γαληνιαία νυκτί εις τό άπειρον 
τού ουρανού στερέωμα,καί πρός τά υπέρ τήν σφαίραν 
ή; έστι κάτοικος έξαίρεται, πόθεν τήν τοσαύτην τού 
νοό; ησυχίαν πορίζεται ; άπό τή ; άκλονήτου βέβαια 
πίστεως ήν έχει ότι αί σανίδες έφ’ ών'ίσταται Οέλουσι 
φέρει αύτόν τή βοήθεια τών γνώσεων τού νοός αύτού 
εΐ; τόν πρός ίν  σκοπεί όρμον’ ούτως ό άληθής φι7.ό- 
σοφος έπί τής ίερά; βίβλου,ήν ό Κύριος καί Θεός ή 
μών έδωρήσατο ήμϊν, στηριζόμενος, δύναται άδεώ; 
νά περιέλθη διά τού νοός αυτού τήν φύσιν δλην, βέ
βαιος ότι ή μελέτη αύτή; χωρίς ποτε ν’ άποπλανήση 
αύτόν τής πρός τήν αΐωνίαν μακαριότητα όδού ούδέν 
παρεμβαλεΐ αύτώ κώλυμα οΰτε πρό; τήν έλευθέραν 
χρήσιν τών ψυχικών καί σωματικών αύτού δυνάμεων, 
οΰτε πρός τό  είναι αύτόν καί έπί γής μακάριον.

Δεύρο δή, φίλτατοι όμιληταί, δεύρο άκολουθήσατέ 
μοι πρός τήν υψηλήν ταύτην μελέτην' μή άποκάμητε, 
διότι άπό τής προθυμίας υμών θέλω άρυσθή έγώ τόν 
ζήλον, άπό τής πρός με άγάπη; υμών θέλω Ικά- 
στοτε αναλαμβάνει νέας δυνάμεις' ούδενό; υπέρ υμών 
Οέλο» φεισθή κόπου' είθε δε μίαν ημέραν ϊδω υμάς 

ο’ίου; άξιούμαι σήμερον βλέπειν τού; κατά τήν πρώ - 
την της καθηγεσία; μου περίοδον όμιλητάς μου, δια- 
πρέποντας έπί τών άνωτέρων τή ; πολιτεία; θέσεων' 
ηύτύχησα ναί, καί δάκρυα έχυσα χαρά; οτε μοί ένε- 
χειρίσθη ό διορισμός μου ώς καθηγητού, καί διότι ό 
αύτός μέγας άτήρ ό γεραρός Κανάρης όστις τόν 
Δεκέμβριον τού 181G υπέγραψεν ό»; υπουργό; τό
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τού διορισμού μ.ου ώς καθηγητοΰ διάταγμα συνυπέ

γραψε μετά δυο άλλων μεγάθυμων άνδρών ώς προσω
ρινή Κυβέρνησες τό νέον τού διορισμού μου θέσπισμα, 
και διότι 5 προσυπογράψας αύτό Υπουργός υπήρξε 
μαθν·,τή; μ.ου. Ού μόνον δ’ αυτός αλλά καί πάντες οι 
τό τε μαθηταί μου διεκρίθησαν καί διακρίνονται έπί 
τοί; πατριωτικοί; αυτών φρονήμασιν, έφ’ ω κάγώ έπ’ 

αύτοΐ; έναβρύνομαι, διότι τάς Ελληνικά; αύτών καρ- 
δία; έξήρα πρός τή ; πατρίδος τόν έρωτα. Θαυμάζει ή 
Ευρώπη πόσον εύσχήμ.ως κατεβάλομεν τό  φθοροποιόν 
σύστημα, καί δμω; άναγινώσκει τόν Αισχύλον οστις 
έλυσε πρό είκοσι καί τριών αιώνων την απορίαν ταύτην,

Εστ’ άρ’ Αθηνών, εστ’ άπόρθητος πόλις,

Ανδρών γάρ όντων, ερκος έστιν ασφαλές.
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Λιήγ?ψα ρωσιχό>·.

(Ίδε φυλλάδ. 298,299, 300, 302 καί 303.)

Ελθύν εί; Πιατιγόρσκ ένοικίασα μ.ικράν οικίαν 
εί; το ύψηλότερον μ.έρος τή ; πόλεω;, κατά τού; πρό- 
ποδα; τού Μασιούκ' εί; τάς κακοκαιρίας τά  σύννεφα 
καταβαίνουσι μέχρι τή ; στέγη; μ-ου. Οτε τό πρωί 
ήνοιξα τό  παράθυρόν μ.ου, έγέμισεν ό 0άλαμ.ός μ.ου 
άπό τήν εύωδίαν τώ ν περί τήν οικίαν μου άνθέων. 
Κλάδοι δένδρων καταφορτωμένοι άπό άνθη έγγί- 
ζουσιν εί; τό παράθυρόν μου, καί πολλάκι; ό άνεμ.ος 
φέρει αύτά μέχρι τή ; τραπέζη; μου. Η θέα είναι 
θαυμασία' πρό; δυσμάς αί πέντε κορυφαί τού Βέ/τα 
διαγράφονται κυαναί, ώς τελευταίου νέφος διαλυό- 
μ,ενον μετά τήν τρικυμ.ίαν· πρός άρκτον άνυψοΰται 
τό  Μασιούκ (ό; μαλλωτός πίλος τής Περσίας,καί πρός 
άνατολάς, υπό τούς πόδα; μ.ου, εκτείνεται μικρά πό
λις νέα καί καθαρά, όπου άναβρύουσι τά  ζωογόνα 
ύδατα, περί α συμπιέζονται πλήθος άνθρώπων δμι- 
λούντων ολα; τάς γλώσσα; τή ; Εύριόπη; καί τή; 
Ασίας. Πο^ρωτέρωτά όρη άνυψούνται πάντοτε πλέον 
κυανά, καί πλέον κεκαλυμμένα υπό τή ; ομίχλης. Πό
σον ώραίον νά ζή τ ι ;  εί; τοιούτον τόπον! Αισθάνομαι 
ανέκφραστου, γλυκυτάτη,ν θυμηδίαν. Ó άήρ είναι κα
θαρός καί δροσερός ώ ; φίλημα βρέφους, ό ήλιο; 
θερμό; καί κυανούς ό ούρανό;. . . Τίνος άλλου εχο- 
μεν ανάγκην ; Πρό; τί τά  πάθη καί αί ορέξεις καί 
ή εύσπλαγχνία ; . . .  άλλά καιρό; νά μεταβώ εί; τήν 
πηγήν τής Ελισάβετ, όπου συνέρχεται κατά πάσαν 
πρωίαν δλη σχεδόν η κοινωνία τή ; πόλεως.

Απερχόμενο; είς τήν πηγήν άπτ,ντησα καθ’ οδόν

διαβάτα; τινας άναβαίνοντας μετά κοπου τό όρος- 
ησαν δέ οί πλεΐστοι έκ τών γαιοκτημόνων, ώ ; εύ
κολου ήτο νά συμπεράνω άπό τά  τετριμμένα καί 
παλαιά ενδύματα τών άνδρών καί τήν έπιτετηδευμέ- 
νην φιλοκαλίαν τών γυναικών. Φαίνεται δε δτι δλαι 
α! νέαι τάς όποία; φέρουσιν είς τά  λουτρά ησαν εκεί' 
δλαι μέ ήτένισαν πολύ καί μ.έ πολλήν περιέργειαν. 
Κατά πρώτον ό έκ Πετρουπόλεως επενδυτής μου ή- 
πατησε τούς γονείς' οτε δμω; παρετήρησαν μετά 
μικρόν τάς έπωμίδας μου έστρεψαν μέ υπερηφάνειαν 
τήν κεφαλήν.

Αλλ αί γυναίκες τών σημαντικωτέρων δσοι δια- 
τρίβουσι δι’ όλου τού έτους είς τά  λουτρά, έφάνησαν 
εύγενέστεραι πρό; έμέ' αύται άόιαφορούσι διά τήν 
στρατιιοτικήν στολήν, διότι είναι συνειθισμέναι νά 
ευρίσκωσιν είς τόν Καύκασον καρδίαν φλογέράν καί 
νούν καλλιεργημένον υπό τό στρατιωτικόν ένδυμα 

καί τόν πίλον. Είναι δέ θελκτικώταται καί θά είναι 

έπί πολύ, διότι λάτραι διαδέχονται λάτρας, καί 
τούτο κατ’ έμέ είναι τό  μυστικόν τών Οελγήτρων 
αύτών. Οί λάτραι ούτοι άποτελούσιν ιδίαν τινα τάξιν 

μεταξύ τών φοιτώντων είς τά λουτρά' παίζουσί 
χαρτία, περιπατούσιν ολίγον, περιποιούνται τάς κυ
ρία; καί άξιούσιν δτι στενοχωρούνται. Είναι έν γένει 
οίηματίαι καί δεικνύουσιν άπειρον καταφρόνησιν πρός 
τάς έπαρχιόιτιδας, ένθυμ.ούμενοι μ-ετά πόθου τά ; α

ριστοκρατικά; συναναστροφής τής πρωτευούσης, εί; 
τά ; οποία; δμω; δέν έγένοντο ποτέ δεκτοί.

Τέλος πάντων έφθασα εί; τήν πηγήν . . · Πλ.ησίον 
αύτής, έπί τινο; πλατείας, κείται μικρά οικία στε- 
γάζουσα τά  λουτρά, πορρωτέρω δέ μακρά αίθουσα 
όπου γίνεται περίπατο; όσάκι; βρέχη. Κάτωχροί 
τινε; αξιωματικοί έκάθηντο κρατούντες δεκανίκια' 
πολλαί δέ κυρίαι έπεριπάτουν μέ ταχύτητα εί; 
τήν πλατείαν δπως έπιταχύνωσι τό αποτέλεσμα τού 
υδατος τό  όποιον είχον πίει' καί μεταξύ αύτών 
παρετήρησά τινας όχι άσχήμους. Είδα, εί; όδόν σκια- 
ζομένην άπό άμπελον, στίλβοντα τόν πίλον γυναι- 
κός, ές εκείνων α’ίτινε; άγαπώσι τήν ih x J ijr  ¡ io ra -  

t ía r , καί παρά τόν πίλον τούτον άλλ.ον δστις δέν 
ήτο γυναικείος. Επί τού άποτόμου βράχου, είς την 
κορυφήν τού όποιου είναι τό σκήνωμα τό καλούμε
νου Κιθάρα τού Αιόλου, ησαν πολλοί J x  τών άγα- 
πώντων τάς ίεράς θέας, διευθύνοντες τάς διόπτρα; 
πρό; τόν Ελβορον. Καυκασιανό; ών έστάθην είς τήν 
πλευράν τού όρου; καί έθαύμαζα τήν λαμπράν ε
κείνην φύσιν. Αίφνης ήκουσα όπισθέν μου φωνήν 
λέγουσαν'

—  Πέσοσιν ! άπό πότε έδώ;
Καί στραφεί; είδα τόν Γρουσνίσκη.ν, δστι; τραυ- 

ματισθείς τον πόδα είχεν έλθει πρό μιας έβδομάδο; 
είς τά  λουτρά.
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ό  Γρουσνίσκη; πρό ενός μ,όνον έτους υπηρετών, 
ΐίναι ετι άνθυπασπιστής, καί φοοεϊ, έπιδείξεως μάλ
λον ένεκεν, χονδρήν καπόταν στρατιώτου, έστολι- 

σμένην μέ μικρόν σταυρόν τού Αγ. Γεωργίου. Είναι 
καλοκαμωμένος καί έχει τήν όψιν μ.ελαγχροινήν καί 
μαύρην τήν κόμην’ ομοιάζει δέ είκοσιπέντε έτών άν 
καί μόλι; είναι εικοσαετής. Εχει τήν κεφαλήν υψηλά 
καί άδιακόπως στρίβει διά τή ; αριστερά; τον μ.ύ7α- 
κά του, ένώ διά τή ; δεξιά; κρατεί τό δεκανίκιόν του' 
όμιλεί ταχέως καί δυνατά, καί είναι έξ εκείνων οΐ- 
τινες εχουσιν έτοιμους λαμπρά; φράσεις διά τάς δια
φόρου; περιστάσεις τού βίου, φράσεις τών όποιων ή 

καλλιέπεια δέν φθάνει μ.έν εί; τό αληθές κάλλος, 
περιβάλλει δμως αισθήματα παράδοξα, πάθη α 
παραδειγμάτιστα καί έκτακτα παθήμ.ατα. Μ μόνη 
καί αληθή; αύτών εύχαρίστησις είναι νά κάμωσιν 
έντύπωσιν' καί είς τούτου; προσκολλώνται αί έπαρ- 
χιώτιδες. Καταντώσι δ’ έπί τέλους ή φιλήσυχοι καί 

εύδαίμονες, ή μέθυσοι, ένίοτε δέ καί τά  δύο' τό έπι- 
κρατούν πάθος τού Γρουσνίσκη είναι ή θεατρική απ
αγγελία' όσάκι; ί  ομιλία δέν περιστρέφεται είς τά 

συνήθη, σέ κατασκοτίζει μ.έ λόγια, καί τό κατ έμέ 
ποτέ μ.ου δέν κατώρθωσα νά έλθω μετ’ αύτού είς 
συζήτη,σιν. Δέν σέ ακούει' δέν αποκρίνεται είς εκείνο 
τό όποιον τώ  λέγει;' μόλις τελειώση;, καί αύτός αρ
χίζει ατελεύτητου φράσιν, ή όποία δέν έχει ούδεμίαν 
σχέσιν μέ δσα είπες, άλλ’ είναι έξακολ.ούθησι; τή; 
πρώτη; όμ.ιλία; του.

Είναι δμ.ω; εύφυή,ς' οί σαρκασμοί του είναι ιδιόρ
ρυθμοι, όχι όμ.ω; καί πονηροί. Δέν φονεύει κανένα διά 

τών λόγων του, διότι ασχοληθείς πάντοτε εί; μόνον 
εαυτόν, αγνοεί τά  τρωτά μ,έρη τού ανθρώπου. Σκο
πόν δέ κύριον εχων νά γείνη ήρω; μ.υθιστορίας, το - 
σούτον ήγωνίσθη νά καταπείση τού; άλλους δτι δέν 
έπλάσθη διά τά ; ήδονάς τού κόσμου τούτου, άλλά 
διά παθήμ-ατα μυστικά καί άόριστα, ώστε τό έπί- 
στευσε καί αύτό; ό ϊδιος.ίίού διατί φέρει ύπερηφάνως 
στρατιωτικήν καπόταν. Εννοήσας δτι τόν έκατάλα- 
βα δέν μέ άγαπά, άν καί φαινόμεθα οίκειότατοι φί
λοι- Εχει όνομα άνδρείου' τόν είδα είς τόν πόλεμον' 
στριφογυρίζει τό  ξίφος, φωνάζει καί όρμ.ά κλείων 
τού; οφθαλμούς. Τούτο δμω; δέν είναι άνδρία. Εχω 
τήν πεποίθησιν δτι θά συναντηθώμεν ποτέ είς τόν 
αύτόν δρόμον, καί μέ τρόπον δστι; θά άποβή ολέ

θριος εί; ένα τών δύο.
Είμαι βέβαιο; οτι ήλθεν είς τόν Καύκασον άπό 

ιδιοτροπίαν, καί δτι τήν παραμονήν τής άναχωρή* 
σεώς του άπό τήν έξοχήν τού πατρός του, θά είπε 
μέ σοβαρότητα εϊ; τινα ώραίαν γειτόνισσαν' «  Δέν 

υπάγω νά υπηρετήσω, ώς νομίζεις, υπάγω ν άπο- 
θάνω . . .  καί τούτο . . . διότι . . ■ (καί θά έβαλε τήν 
δεξιάν εί; τού; οφθαλμού; του) . . .  όχι δέν πρέπει

νά τό  μάθη; . . .  η αγγελική σου ψυχή θά φρίξη · .  - 
τ ί  σέ μέλει δι’ έμέ ; . . .  ήμπορεΐ; νά μ’ έννοή,σης;...» 
Καί άλλα τοιαύτα.

Είς έμέ δέ είπεν δτι η αιτία διά τήν όποιαν κατε- 
τάχθη είς τό σύνταγμα Κ... δέν θά τήν μάθη ποτέ 
άλλος παρ’ αύτή- Είναι 8μ.ως εύχάριστος δταν απο
χωρίζεται τήν τραγικήν του καπόταν. Είμαι πολλά 
περίεργος νά τόν ίδώ πλησίον γυναικών' τό τε θά ζη- 
τή, υποθέτω, νά προσποιήται τόν άληθή χαρακτήρά 
του' τον ήρώτησα πώς διάγει εί; τά  λουτρά καί 
ποίου; γνωρίμους εχει.

—  Η ζο>ή μου, άπεκρίθη στενάξας, είναι πολλά 
δεινή. Τό πρωί πίνομεν νερόν καί εϊμεθα άδύνατοι 
ώς άρρωστοι' τό  βράδυ πίνομεν κρασί, καί εϊμεθα 
ανυπόφοροι ώς άνδρε; υγιείς. Εχομεν καί μερικά; γυ
ναίκα;, άλλά μικρά είναι ή παρηγορία' παίζουν βίτ, 
ένδύονται άσχημα καί όμιλούν κάκιστα γαλλικά. 
Από τήν Μόσχαν ή,λθεν έφέτο; μόνη ή πριγκήπισσα 

Σιγόβσκη μέ τήν κόρην τη ;' άλλά δέν τά ; γνωρίζω. 
Παντού ή, καπότα μ.ου μέ κακοσυσταίνει.

Εν τώ  μεταξύ τούτω διέβη,σαν έμπροσθεν μας 
δύο γυναίκες, ή μέν μεσόκοπος, ή όέ νέα ώραίον έ- 
χουσα τό ανάστημα. Οί πλατείς πίλοι των δέν μ’έπέ- 
τρεψαν νά ίδω τά  πρόσωπά των, είόα 8μ.ως δτι η,- 
σαν ένδεδυμέναι κομψότατα. Τή; νέας μ.άλιστα τό 
ήθος ήτο τόσον εύγενές καί παρθενικόν, ώστε δέν εί
ναι δυνατόν νά τό  περιγράψω" άφοΰ δέ διέβη έμεινεν 
ή άνεξήγητος έκείνη εύωδία τήν όποιαν καταλεί- 
πουσι κατόπιν αύτών αί εύπρεπείς κυρίαι.

—  ίδού ή πριγκήπισσα Σιγόβσκη καί ή κόρη της 
Μαρία, μέ είπεν ό Γρουσνίσκη;· Είν’ έδώ πρό τριών 
ήμερων.

—  ίΐξεύρεις βλέπω καί τά  όνόματά των.

—  Ναι, άπεκρίθη έρυθριάσας' τά ήκουσα κατά 
τύχην' δέν έπιθυμ.ώ δμω; νά τάς γνωρίσω. Οί υπερή
φανοι αύται εύγενεΐς θεωρούν ήμά; τούς ς-ρατιωτικούς 
ώς άγριους. Α διάφορον έάν υπό τήν περικεφαλαίαν 
εύρίσκεται πνεύμα, καί υπό τήν καπόταν καρδία.

—  ΙΪ  ταλαίπωρος καπότα ! ανέκραξα μειδιάσας. 
Ποιος είναι αύτός ό όποιος τά ; έπλησίασε καί προσ
φέρει είς αύτάς μ.έ άπειρον χάριν ποτήριον ;

—  Είναι ό ώραΐος Ρέχβιτς άπό τήν Μόσχαν. 
Είναι χαρτοπαίκτη; τού διαβόλου. Τί γένεια καί τί 

μαλλιά!
—  Βλέπω, είπα, δτι σήμερον γνωρίζει; τό ανθρώ

πινον γένος . . .
—  Καί πρέπει δ ιό τ ι. . .
—  Τωόντι.

Εν τώ  μεταξύ τούτω αί δύο κυρίαι διευθύνθη,σαν 
πρός τό μέρος μας'ό δέ Γρουσνίσκη; στηριχθείς δρα- 
ματικώς πως είς τό  δεκανίκιόν του, μ.έ άπεκρίθη 
γαλλιστί μέ δυνατήν φωνήν'
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—  Φίλτατέ μου, μισώ τού; ανθρώπου; διά νά 
μ.ήν τού; καταφρονήσω. Δνευ τούτου ή ζωή θά ήτον 
άηδεστάτη.

I I  όέ νέα πριγκήπισσα στραφείσα ήτένισε τόν ρή- 
τορά ¡¿ου μέ περιέργειαν. Το βλέμμα τη ; δεν ήτο 
χλευαστικον, καί διά τούτο συνεχάρην τον σύντρο
φόν ¡/.ου είπών’

I I  νέα αυτη είναι ωραιότατη" έχει αγγέλου 
¡/.ατια. Ία  βλέφαρά τη; είναι τόσον μακρά, ώστε 
αι άκτϊνε; του ήλιου δεν θά βλέπουν ποτέ την κόρην 

των οφθαλμών τη ; . . .  Μέ φαίνεται δτι τύ ώραιό- 
τερον άφ’  όσα έχει είναι αυτά . . .  Α  ! έχει καί λευ
κότατα ’δόντια' διατί δεν έμειδίασεν άκούσασα την 
πομπώδη σου φράσιν

—  όμιλεΐ; διά ¡/.ίαν εύμορφη·/ γυναίκα, υπέλαβε 
μέ θυμύν ό Γρουσνίσκη;, ώ ; νά ήτον άλογον.

—  Φίλε μου, άπεκρίΟην [Αΐ[Αηθεί; τύ ήθο; καί το 
ύφο; του, καταφρονώ τά ; γυναίκα; διά νά μην τά ; 
άγαπώ' άλλοι; ή ζο/ή θά κατήντα γελοιωδέστατον 
μελόδραμα.

Καί χωρισθεί; άπ’ αΰτον έπεριδιάβασα μισήν ώραν 
μεταξύ τών δένδρων καί τών βράχο/ν' επειδή δε ήρ- 

χισε ζέστη διευθύνθην εί; τήν κατοικίαν μου. Δια- 
βκίνων πλησίον τής θειώδου; πηγή;, έστάθην διά νά 
άναπνεύσω ΰπο το παράπηγμα, καί είδον σκηνήν πε
ρίεργον' τά  πρόσωπα δε του δράματο; είναι τά  έξή;' 

ή πριγκήπισσα καθημένη συνωμίλει μέ τον έκ Μό
σχα; νέον. II ομιλία έφαίνετο σπουδαία. . .  ή κόοη 
τη ; περιεφέρετο σκεπτική πλησίον τή ; πηγής, καί ό 
Γρουσνίσκη; έστέκετο ολίγον μακράν αυτή;' ούδεί; 
άλλο; ήτον έκεϊ.

Πλησιάσας έτι πλέον έκρύβην όπισθεν γωνία;' 

του Γρουσνίσκη το ποτήριον είχε πέσει εί; τήν άυ.- 
μον, καί ένεκα του πάσχοντο; ποδό; του έδυσκο- 
λεύετο νά τύ λάβη. Πόσα; διαφόρου; θέσει; έλαβε 
διά νά κατορθώσν) νά τύ σύρη μέ τύ δεκανίκιόν του ! 
Το πρόσ&ιπόν του έδείκνυεν άδημ.ονίαν.

ή  πριγκήπισσα Μαρία έβλεπε ταΰτα καλήτερά 
μου. Καί πλησιάσασα με ελαφρότητα πτηνού πρύ; 
αυτόν, εχαμήλωσεν, έλαβε τύ ποτήριον καί τύ άπέ- 
δωκεν εΐ; τύν Γρουσνίσκη·/ μέ ανεξήγητου χάριν. 1Ϊ- 

ρυθρίασε δε πολύ καί έστρεψε τύ βλέμμα πρύ; τήν 
μητέρα τη ;, αλλά δεν τήν είχε·/ ΐδει. ύ τε  δέ ό Γρου
σνίσκη; ήθέλησε νά τήν ευχαρίστηση αυτη εί/εν ή 
δη μακρυνθή. Μετ ολίγον άνεχώρησε μέ τήν μητέ
ρα τη ; καί τύν νέον τή ; Μόσχα;, καί ότε διέβη πλη 
σίον τού Γρουσνίσκη ούτε καν έστρεψε τήν κεφαλήν, 
ούτε είύε τύ περιπαθές βλέμμ.α μέ τύ όποιον τήν 
παρηκολούθησεν ενώ κατέβαινε τύ βουνύν, έω; ου 
εΐσήλθεν εϊ; τινα τών ώραιοτέρων οικιών τή ; πόλεω;.

Τότε μόνον παρετήρησεν ό Γρουσνίσκη; ότι ή- 
μην παρών.
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—  Τήν είδε;; άνέκραξεν, είναι άγγελο; !
Καί διά τ ί  ; ήρώτησα μέ μεγίστην άδια-

φορίαν.

—  Πώ; ; δεν είδε; ;

—  Είδα, είδα, σ’ έδωκε τύ ποτήρι σου. Εάν τι: 
τών φυλάκων εΰρίσκετο εκεί, θά έκαμνε·,τύ ίδιον 

καί μ.έ περισσοτέραν μάλιστα προθυμίαν, διότι θά 
ήλπιζε νά τύν φιλοδο/ρήτη;. Εννοώ διά τ ί  σέ έλυ- 
πήθη' τόσον έστραβομουτζούνιαζε; όταν έπατούσε; 
τύ πληγωμ.ένον σου πόδι!

—  Καί δέν έσυγκινήθη; όταν είδε; τήν ώραίαν 
ψυχήν τη; ζωγραφιζομένην εΐ; τύ πρόσωπόν τη ; ;

—  Τή άληθεία όχι.

Ομολογώ ότι δέν έλεγα τήν αλήθειαν, άλλ’  ήθελα 
νά τύν πεισματώσω. Είχα τύ πάθο; τή ; αντιλο
γία;. Ολος μ.ου δε έ βίος υπήρξε σειρά αντιφάσεων 

ολέθριων εί; τε  τήν καρδίαν καί εΐ; τύ πνεύμ.ά μου" 
αλλά πρέπει νά ομολογήσω ότι αίσθημα όχι πολλά 
έντιμον έξυπνίσθη εί; τήν καρδίαν μ.ου, τύ αϊσθ/ιμα 
τή ; ζηλίας. Λέγω καθαρά τήν λέξιν αυτήν, διότι 
έχω τήν συνήθειαν νά μή προσποιώμαι. Λεν είναι 
όμω; διόλου παράδοξον άν νέος προσβάλλεται βλέ- 
πων ώραίαν γυναίκα προτιμώσαν άλλον. Καταβάντε; 
άπύ τύ βουνύν σιωπηλοί, διέβημεν πλησίον τής οι
κία; τή ; πριγκηπίσση; καί εϊδομεν τήν νέαν εί; τύ 
παράθυρου. Ο Γρουσνίσκη; σφίγξα; τύν βραχίονά 
μου έρριψε πρύ; αυτήν βλέμμα έξ εκείνων τά  όποια 
δέν κάμνουσι καμμίαν έντύπωσιν εΐ; τά ; γυναίκας, 
ίδών καί εγώ αυτήν μέ τήν διόπτραν μ.ου, παρετήρησα 

ότι έγέλασε καί ώργίσθη διά τήν αυθάδειαν μ.ου, 
πώ; αξιωματικό; τού Καυκάσου τολμά, νά στρέψη 
τύν όφθαλμύν προ; πριγκήπισσαν τή ; Μόσχα;! .  . .

Πρωίαν τινά ήλθεν εΐ; τήν κατοικίαν μ.ου ό ΐα- 
τρύ;, όστι; ε! καί Ρώσο; ονομάζεται Βέρνερ' τύ 
πράγμα δέν είναι παράδοξον' έγνώρισά ποτε Γερμα- 
νύν καλούμενου ίβάνοφ.

0 Βέρνερ είναι άνθρωπο; αξιοσημείωτο;' είναι σκε
πτικέ; καί υλιστή; ώ ; πάντε; σχεδύν οί ιατροί, είναι 
δέ καί ποιητή; έν ταυτώ , ποιητή; καί εί; τά ; πρά
ξεις καί εί; τού; λόγου; χωρίς όμ.ω; νά γράψη επί 
ζωή; του δύο στίχου;. Γελά πολλά συνεχώς περί 
τών ασθενών του, άλλά τύν είδα καί · ά κλαίη δι’ 
άποθνήσκοντα στρατιώτην. Πτωχύ; ών φαντάζεται 
εκατομμύρια' καί όμω; ούτε βήμα Οά έκαμ.νε διά νά. 
κερδήση χρήματα' τύν ήκουσα λέγοντα ότι 0 άπέ- 
νεμε προθυμότερον υπηρεσίαν εΐ; έχθρύν ήεί; φίλον, 
διότι τύ μίσος αυξάνει κατά λόγον τού μεγαλείου 
τή ; ψυχή; τού αντιπάλου. Η γλωσσά του είναι δη
κτική, καί διά τούτο πολλάκι; παρέστησεν ανθρώ
που; τιμίου; ώ ; μωρού;. Ο: αντίζηλοί του ιατροί, 
φθονούντε; αύτύν διασπείρουσιν ότι έπερίπαιξε τού; 
άέρώστου; του, καί οΰτω ή όπόληψί; του, άν καί

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

επροσπαθήσαμεν νά τήν υποστηρίξωμεν, έπεσε διά 
παντός.

Το εξωτερικόν του κατά πρώτην όψιν είναι αρκετά 
δυσάρεστου' όταν όμω; παρατηρήση; εί; τύ πρόσω
πόν.του τήν εικόνα τή ; ισχυρά; καί δεδοκιμασμένη; 
ψυχή; του ευχαριστείσαι. ’Ενίοτε αί γυναίκες άγαπώ- 
σιν ώ ; τρελλαί τού; ανθρώπου; τούτου;, καί δεν άν- 
ταλλάσσουσι τήν ασχήμιαν αυτών μέ τύ ώραιότερον 
καί άνθ/,ρότερον πρόσωπον. Καί τούτο άποδεικνύει 
ότι αισθάνονται τήν ευγένειαν τή ; ψυχής. Διά τούτο 

ΐσω; οί όμ.οιάζοντε; τύν Βέρνερ τά ; άγαπώσι τόσον...
Είναι δέ μικρός τύ ανάστημα, ίσχνύ; καί αδύνα

το ; ώ ; παιδίον' έχει, ώ ; δ Βάϋρον, τύν ένα πόδα 
βραχύτερον τού άλλου, καί τήν κεφαλήν μεγίστην ώ ; 
πρύ; το λοιπύν σώμά του' ή κόμη του είναι κοντή, 
καί αί καταφανεί; άνωμαλίαι τού κρανίου του κατα- 
δεικνύουσιν εΐ; τύν φρενολόγον αντιθέτου; κλίσεις' οί 
μικροί καί μέλανε; όφθαλμ.οί του, ανήσυχοι πάντοτε, 
φαίνεται ότι Οέλουσι νά διαπεράσωσι τήν καρδίαν 
σου. Τύ ένδυμά του είναι καθαρώτατον, καί εΐ; τά ; 

ξηρά;, νευρώδεις καί μικρά; χείρά; του φέρει πάν
το τε χειρόκτια, ό  έπενδύτη;, ό λαιμοδέτη; καί τύ 
έσωκάρδιον είναι μαύρα. Ταχέο/ς έγνώρισα τον ΐα- 
τρύν τ ί  άνθρωπο; ήτο' καί έγείναμεν φίλοι, διά τύν 
λόγον πρύ πάντων ότι δέν είμαι επιδεκτικό; φιλίας. 
Εκ δύο φίλων ό εί; είναι πάντοτε φίλο; τού ετέρου' 
εγώ δέν επιθυμώ νά είμαι ούτε δούλος ούτε κύριος. 
Πλήν τούτου είμαι πλούσιο; καί έχω υπηρέτα; . . .  
ΐδού δε πώς έγεινα φίλο; του' τον άπήντησα εί; 2... 
μεταξύ νέο>ν' περί τύ τέλο; δέ τή ; συναναστροφή; 
η συνομιλία έλαβέ τινα φιλοσοφικέ·/ χαρακτήρα' τύ 
άντικείμενον ήτο περί βεβαιότητο;, καί έκαστο; έ- 
λεγεν ότι ήτο βέβαιο; περί τούτου ή τού άλλου 

πράγματος.
—  Τύ κατ’ εμέ, είπεν ό ιατρός, περί ένος μόνου 

είμαι βέβαιος.
—  Περί τίνος', ήρώτησα, έπιθυμ-ών νά μάθω τήν 

γνώμην ανθρώπου σιωπήσαντο; έω; τότε.
—  Οτι θ’ άποθάνω.
—  Εγώ όμω; είμαι βέβαιο; περί περισσοτέρων 

πραγμάτων' είμαι βέβαιο; καί ότι έγεννήθην.
Ολοι ένόμισαν ότι λέγομε·/ άνοησίας, καί όμω; 

ελέγομεν φρονιμώτατα. Εκτοτε πολλάκι; συνηντή- 
θημεν, καί έσυζητήσαμεν άφηρημένα αντικείμενα, 
έω; ού επείσθημεν ότι άμφότεροι έπροσπαθούμεν ν’ ά- 
•·:ατ ήσωμεν άλλήλους. Καί άτενίσαντε; άλλήλου;, 
ώ ; άλλοτε οί Ρωμαίοι μάντεις, καθ’ ά λέγει ό Κικέ- 
ρων, επεδόθημεν εΐ; άσβεστον γέλωτα.

ϊίμην λοιπύν έξηπλωμένο; εί; το άνάκλιντρόν 
μ.ου, παρατηρών μέ προσοχήν τήν οροφήν ότε είσήλ- 
θεν ό Βέρνερ' άπέθεσεν εϊ; τινα γωνίαν τήν ράβδον 
του, έκάθησεν εί; Ορανίον, έχασμήθη καί μέ είπεν

ότι ήτο πολλή ζέστη. Εγώ δέ άπεκρίθην ότι με ήνό- 

χλουν αί μυίαΓ καί μετά ταΰτα έσιωπήσαμεν.

—  Πξεύρει;, είπα επί τέλους, ιατρέ μου ότι χω
ρίς τρελού; ό κόσμο; Οά ήτον άνοστο;; . . . ίδού 
εΐμεθα δύο φρόνιμοι άνθρωποι, ήξεύρομεν ότι ήμπο- 
ρούμεν νά συζητήσωμ.εν περί πολλών πραγμάτων, 
άλλά δέν συζητούμε·/ ποτέ. Γνωρίζομεν άμοιβαίω; 
τά μυστικά μας, μία λέξις αποκαλύπτει όλόκληρον 
ιστορίαν, καί διακρίνομεν τήν αρχήν έκαστου τών 
αισθημάτων μ.α; διά μέσου τού τριπλού του καλύμ
ματος. Εΐ; ήμά; τύ λυπηρόν είναι γελοΐον, καί εί- 
μεθα έν γένει αδιάφοροι πρύ; παν ό,τι αφορά τούς 
άλλου;. Εν μόνον μέσον μά; μένει, νά λέγωμεν νέα' 
είπέ με λοιπύν, ιατρέ.

Καί ταύτα είπών έκλεισα ώ ; κεκοπιακώς τού; ο
φθαλμού; καί εχασμήθην.

Μετά πολλήν δέ σκέψιν ό ΐατρο; άπεκρίθη'
—  Εί; τον τοαγέλαφόν σου αυτόν ευρίσκω καί 

μίαν ιδέαν.

—  Δύο.
—  Είπέ με τήν μίαν καί εγώ σέ λέγω τήν άλλην.
—  Πολλά καλλά, άρχισε όμω; πρώτο; σύ.
—  Επιθυμεί; νά λάβη; πληροφορία; περί τίνος 

έλθούση; έδώ εσχάτως, ή οποία έχει τύν νούν της 
εί; σ έ ;

—  Βλέπω, ίατρέ, ότι δεν έχομεν πλέον ανάγκην 
νά δμιλώμεν, διότι άναγινώσκομεν εί; τά ; καρ- 
δία; μα;.

(Έχίται συνίχαα.)
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Λ Ν Λ Μ Ν Ι 1 Σ Ι Σ .

Ύπήρξεν άλλοτε καιρό:, τών νεαρών ¡ίου χρόνων, 
Όπότε θλίψι; και κλαυθμοί καί στεναγμοί έκ πόνων 

Ώ ; τόρα οέν καΟϊστανον τά; ώρα; μου πικρά;. 
Όπότε ένητένιζον τό βλέμμα άναστέλλων 
ΙΙρό; τό παρόν τά μειοιών, οόοόλω; πρά; τά μέ.'/.ον 

Κ ’ έρβύφων πλήρε;, ευτυχή;, ποτήριον -χαρά .

Κ ’ έγώ ποτε ήγάπησα μετ’ αισθημάτων θείων 
Κι’ άνέπνευσα τοΟ Έρωτο; τ’  αρώματα μεΟύων 

’Επί -χειλ,έων πλάσματος ωραίου καί άγνοΟ.
Κ ’ έγώ εί; τά; άγκάλα; μου τά; ήοη ψυχρανΟείσα; 
Κι’ από τί,; λήθη; τά; πυκνά; χιόνα; καλυψΟείσα; 

Ένέσυιξα ενΟουσιών Άγγελ.ον τ ’ ΟϋρανοΟ.

Κ ’ έγώ πολλάκι; πάλλουσαν μετά στοργή; μεγάλης 
ΊΙσΟάνΟην τήν καροίαν μου επί καροία; άλλη;

Όμοίω; ΰπά έρωτος παλλούστ,ς -ρυιρερώ;.
Κ ’ έγώ οι’ έν μειοίαμα ή μόνον Ο ι’  έν βλέμμα 
Άσμένω; ποτε έχυνον τ’ άρμητικόν μου αίμα 

Ό  ήοη εί; τάς φλέβας μου κατέψυ;’ ά καιρός.
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Πλήν φεύΐ τά πάντα εσβεσεν ή έπελθούσα λήθη.
Ή  φλέγουσα καρδία τη; εί; πάγου; μετεβλήθη,

Τούς πρώτου; άπολέσασα νεανικού; παλμού;.
Κ ’ ήδη αυτή ανάλγητο; άντί ευδαιμονία;
ΓΙοτήριον Ιβόχειλον δακρύων καί πικρία;

τυύςφλογερούς μου καί οαΟεΤ; προσφέρει τιναγμούς.

Τού παρελθόντος χαίρετε ονειροι παρελΟόντες,
ΣεΤ; ο'ίτινε; τάς νέα; μου ήμέρα; μειδιώντες 

Μέ κλάδου; συνεπλέκετε μυρσίνη; καί ροδή;.
Τά βόδα τή; νεότητο; κ’ οί κλάδοι τή; μυρσίνη; 
Άπέβαλον πάν άρωμα τερπνόν μακράν εκείνης 

Καί μαραμμένα καί ώχρά πίπτουν έπί τή; γής.

— οοο---

Ε Φ Υ Γ Ε Σ .

Έφυγε;. ..  κ’ έγινε ζόφο; δι’ έμε τό φώς μακράν σου 
Κ ’ άχαρι; εΐν’ ή ζωή μου στερημένη τήν σκιάν σου.
"Ολ’ ή πλάσι; έκαλύφΟη ύπό πέπλου νεκρώσιμου 
Κ ’ εί; τό κέντρον κοινωνίας, ιύ; εί; κε'ντρον ζώ έρημου 
Δι’ έμέ ή γή δέν έχει χαράν πλέον ούδεμίαν 
ΓΙέριξ μου δέν βλέπω πλέον είμή άλγους τρικυμίαν, 
Είμή άβυσσον οδύνης, είμή πέλαγος δακρύων 
Καί χωρίς χαρδ; ήμέρα; καί χωρίς ελπίδων βίον.
Ί Ι  νεότη; μου ή πρώτη ήδη φεύ I άπεμαράνΟη,
Καί ώ; άπά ένα κλάδον σκωληκόβροτον τά άνθη,
Πριν άνΟήσωσιν άκόμη εντελώς συνεσταλμένα 
Φύλλ.ον πίπτουσι πρό; φύλλον, άοσμα καί νεκρωμένα. 
Ούτως ϊλαι τη; ζωή; μου καταρέε’ουν αί έλπίδε;
Καί περί έμέ δέν μένουν είμή θλιβεραί φροντίδε;.

Έφυγες . . .  άλλά ό νοϋς μου μετά σού περιοδεύει 
1ν’ ϊχνη σου ό οφθαλμό; μου πανταχού έδώ θηρεύει.
Ναι, στά ρόδα ανευρίσκω τήν πνοήν σου τήν γλυκεΤαν 
Κ ’ εί; τήν αύραν τής φωνή; σου τήν μελωδικήν μαγείαν 
"Ητι; άλλοτε τοσάκις καθησύχασε τά πάθη 
Τά κοχλάζοντα βιαίω; στή; καρδία; μου τά βάθη.
Άλλά μάτην τεθλιμμένο; συνεχώς πλανώμαι ήδη 
Παρά τό δωμάτιόν σου ή καρδία μου νά "δη 
Προσδοκ? τό φάντασμά σου κ’ άνά πάν μου βήμα πάλλει. 
2έ άνήρπασε μακρόθεν άλλου ευτυχή; άγκάλη,
Κ ' ώ; ό ήλιο; όπόταν ύπό μαύρα κρυβή νέφη 
Κατηφή; τήν φύσιν ίλην ό όρίζων περιστέφει,
Ούτω καί τά μέρη ταύτα άφ’ ής έφυγε; ήμέρα;
Στέφονται ύπό άθύμαυ καί βαρεία; άτμοσφαίραςΙ . . .

Έφυγες πρό; άλλα; χώρας, πρό; τάν ήχον φωνή; άλλη; 
Πλήν ποτέ φιλίας τόσον διάπυρου καί μεγάλη;
Παλμού; οΤοι εί; έκείνα; μ’ έρριπτον τά; συγκινήσεις 
Εί; καρδίαν ποτέ άλλου, ώ ! ποτέ δέν 0’ άπαντήσης!
Κ ’ άφού φύγη τή; χαρά; σου ή επίκαιρο; μαγεία
Καί ό βίο; ϊδη; ότι ούτε ρόδα ούτε Τα
Εί; τά θέρη τών άφόρων άκανθώνων του συνάγει
Άλλ' άφθονου; τουναντίον βλαστού; θλίψεων παράγει
Κ ’ ή ζωή πρό; ήν άσμένη τρέχει; τώρα καί γελ.ώσα
Ίδη; άτι δέν έγκλείει τόσα θέλγητρα όπόσα
Εί; τού; νέου; σου ονείρου; ποτέ Τσως έφαντάσθη;
Τότε θά νοήση; τότε ... φίλη, πόσον έλανθάσθης.
Θά νοήση; . . . πλήν έξώρας,— εις τό ζωηρόν σου στήθος 
Θά έπίκηται τή; Μοίρα; αδυσώπητο; ό λίθος!.. .

 ΟΟΟ---

Ο Χ Ε Ι Μ Ω Ν .

Έσίγησεν ή αηδών, άπήλθ’ ή φιλομήλα 
Κι άπό τών κλάδων πρό πολλού άπέρρευσαν τά φύλλα 

’Ανάρπαστα συλεύματα τή; τόλμης τού βορρά.
'Πδη πυκναί καλύπτουσι τά όρη α! χιόνε;
Ώ ; πένθιμα καλύμματα ιύ; νεκρικαί σινδόν^ 

Έκτεταμέναι εί; νεκρού τά μέλη τά ψυχρά.

Οί μυροφόροι ζέφυροι, ή φύσις ή γελώσα 
Τού φθινοπώρου τού τερπνού τά θέλγητρα τά τόσα 

Τά πάντα ώ; ύπ’ ισχυρού έτάκησαν πυρός.
Ή  λ')' ά χειμών, — τόν θάνατον στήν ούσιν έπιφέρων.
Τά πάντα κατενάρκωσεν ό χιονύθρι; γέρων

Υπό τήν Ολίψιν τή; σκληρά; καί παγερά; χειρός.

Βορίά; εί; τά; ύέλου; μου ακάθεκτο; προσπνέει 
’Ενώ βροχή; βυάκιον τήν στέγην διαρρέει 

Τών κεραμίδων μεταξύ άρμονικώς ήχούν.
Καί βορρά; ϊμω; καί βροχή μ’ ήδύνουσιν άφότου 
Ό  χρόνο; μοΰ παρέσυρε τού έρωτο; τού πρώτου 

Τήν άφατον όνείρωξιν στόν βίαιόν των ρούν.

Έπί θρανίου μαλθακού πλησίον τή; εστία;
Καθήμενο; ήδύνομαι τόρα τά; τρικυμία;

Ν’ άκούω νά συγκρούωνται στά σκότη τή; νυκτό;,. 
Καί "Ομηρον στά; χεΤρά; μου βαστάζων ή Αισχύλου 
Τήν φαντασίαν νά πληρώ διά σκηνών ποικίλων 

Ένώ παχεΤα ή χιών στοιβάζεται έκτό;.

’Σ τή; Τροία; τόρ’  ήδύνομαι ένθου; τά; πεδιάδα;
Τόν Ποιητήν ν’ ακολουθώ, μέ τού νοός τά; δάδα;

Φωτίζοντα καλλιεπώς τήν μάχην τήν σφοδράν,
Κ ’ άντί πολεμική; κλαγγής, άντί ταράχου μάχης,
Άντί τών πρό; τόν Έκτορα κλαυθμών τή; ’Ανδρομάχης, 

Ηδύνομαι συρίζοντα ν’ άκούω τόν οορρϊν.

Ν’ αναπολώ ήδύνομαι εικόνα φίλην τέλος,
11; τ’ ονομα στά ώτά μου ώ; μουσικόν τι μέλο;,

Ώ ; άοιδή ούράνιο; άρμονικώ; ήχεΤ.
Καί δτε τούτο τ’ ονομα —  τό δνομα εκείνη;,
Προφέρω έτι ώ; έμάν έν ώρα αφροσύνη;,

Τά όνειρά μου νά κυλά έξωθεν ή βροχή.

V V

Δ ΙΟ ΡΘ Ω Σ ΙΣ

τν.ιογραγιχώχ παροραράτω>· ¿ι^ΐοι ,-τροη- 

γονριίπρ 3 0 3  φυ.1.1αύίω<.

—οοο—

Σελ. 370, ιγτ,λ. 6', στίχ. 1. Α νά γνω Ο ι 'Ixap ior.—  
ΛΰτόΟ. στίχ. 4 2 .  Α ν ά γ ν . Ί π π ο υ ρ ί ι ϊ ο ς . — ΑΰτοΟ. 
στίχ. 4 8 .  Α ν ά γ ν . y e p d j/e r a  Α ρ γ ο κ α υ τ ιχ ά .  —  Σελ. 
371, στήλ. ά , στίχ. 4 .  Α ν ά γ ν . ’/ / < ) ’ ¿>ς, —  Λΰτόθ. 
στίχ. 36. Α ν ά γ ν . τ ή ς  Α  α ρ ία ς  » ’


