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Οί Ρώσσοι έν τω Άγίω Στεφάνω καί ή 
οσονούπω συνομολογουμένη προεισαγωγική 
ειρήνη είσι τά καίρια τής έβδομάδο; ταύτης 
γεγονότα. Ήδη έν τή έπιθεωρήσει τής παρελ- 

θούσης έβδομάδο; ήγγέλλομεν ότι οί Ρώσσοι 
έπανέλαβον καί δεύτερον διά τοϋ κ. Όνου τήν 

α’ίτησιν αύτών περί κατοχής τών πέριξ τής 

Κωνσταντινουπόλεως ύπό τώνρωσσικών στρα
τευμάτων καί περί μεταφοράς τοϋ ρωσσικοΰ 
στρατηγείου άπό Άδριανουπόλεως εις "Αγιον 

Στέφανον, όπως, λέγει τό ήμιεπίσημον 'Ρωα- 
σικον πφακτοξίϊοΓ; έπισπευσθώσιν έτι μάλ
λον αί περί τής προεισαγωγικής ειρήνης δια

πραγματεύσεις. Τήν πέμπτην τής παρελθού- 
σης έβδομάδο; ό με'γας δούξ Νικόλαος, μεθ’ά- 

παντος τοϋ έπιτελείου καί τοϋ στρατιωτικού 
αύτοΰ οίκου, καί οί πληρεξούσιοι πρός συνυπο- 
γραφήν τής ειρήνης στρατηγός Ίγνάτιεφ, κ. 
Νελιδώφ καί ό Σαφφέτ πασσάς άπήλθον έξ 
Άδριανουπόλεως δι’ ειδικής αμαξοστοιχίας, 
άφοΰ δέ ό μέγας δούξ έπεθεώρησε καθ’ οδόν έν 
Τσορλοΰ καί Τσατάλδζα τά ζητωκραυγοΰντα 
αύτοΰ στρατεύματα άφίκετο τά χαράγματα 
τής κυριακής εις "Αγιον Στέφανον μετά τή; 
συνοδίας αύτοΰ καί τών πληρεξουσίων. Ρωσ- 

σικά στρατεύματα ύπό τόν Γοΰρκον, Σκοβε- 
λέφ, Σουβαλώφ καί άλλους στρατηγούς προε- 
λάσαντα κατέλαβον τήν νέαν αύτών όροθετι 
κήν ζώνην, ής έσχατον όριον είναι ό "Αγιος 

Στέφανος καί ή έπαυλις τοϋ 'Αγίου Μάμαντο; 

μετά τοΰ ομωνύμου ρύακος, τών τουρκικών 
στρατευμάτων έσχατον δριον έχόντων έκτός 
τής πρωτευούσης τό Μακροχώριον. Τά βαθ
μιαίος προσελθόντα κατά τά μέρη εκείνα άπό 
Τσεκμεδζέ(άρχαίου Ρηγίου) μέχρις'Αγίου Στε

φάνου συνεποσώθησαν, λέγεται, έντός τής έ- 
βδομάδος ταύτης εις 40,000 άνδρας. Έν δέ 

τώ χωρίφ Αγίου Στεφάνου ύπάρχουσιν έκτός 
τοϋ μεγάλου δουκός πολλοί στρατηγοί καί α

νώτεροι άξιωματικοί, στρατιωτικοί άκόλουθοι 
τών ξένων δυνάμεων καί οί πληρεξούσιοι, παρ’ 

οί; μετέβη άρχομένης τής παρελθούση; έβδο- 
μάδος καί ό δεύτερος πληρεξούσιο; τής Πύλης 
Σααδουλλάχ βέης, τοϋρκος πρεσβευτής έν τή 

αύλή τοϋ Βερολίνου, μεταπεμφθεΐ; καί έλθών 
ένταΰθα τό παρελθόν σάββατον διά τοΰ αύ- 

στριακοΰ τής Τεργέστης.
Ούτως έξεπληρώθη τό μέγα ονειρον τών 

Ρώσσων όπως ύπογράψωσι τήν ειρήνην έν αυ
τή τή Κωνσταντινουπόλει, διότι δυνάμει ή 

κατοχή τοΰ 'Αγίου Στεφάνου ύπό τών Ρώσ
σων ισοδύναμε! πρός τήν κατοχήν αύτής τής 
Κωνσταντινουπόλεως, εις ήν δύνανται όπόταν 
θέλωσι νά είσέλθωσιν άκωλύτως δι’ άπλοΰ 

στρατιωτικού περιπάτου δύο ωρών. Ή συνθή

κη ή ύ—ογραφησομένη νΰν καί ήτις θά φέρ·/) 
έν τή ιστορία τό όνομα Συνθήκη τοΰ 'Λγίον 
Στιλάτου είναι ό τρίτος, ίσως δέ καί ό τελευ

ταίος σταθμός τών Ρώσσων πρός τήν τεθεϊ- 
σαν ύπό τής διαθήκης τοΰ μεγάλου Πέτρου 
ώς σκοπόν τοΰ σλαυϊσμοϋ πόλιν. Οί δύο άλ

λοι σταθμοί καλούνται Συνθήκη τοϋ Καϊ- 
ναξτΐ,ή καί Συνθήκη τή'; ΆθξΐανουπύΑτωι;. »
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ΊΙ άντιπαράθεσις τών συνθηκών τούτων πρός 
τούς θρυλουμένους όρους τής συνθήκης τοϋ 'Α
γίου Στεφάνου καταδεικνύει τήν μεγάλην ά- 
πόστασιν ήν διήνυσεν έκτοτε ή Ρωσσία, μεθ’ 

ύλην τήν άντιπολίτευσιν, άλλ’ άντιπολίτευσιν 
μυωπάζουσαν, τής Εύρώπης καί τόν μυριόνε- 
κρον καί δαπανηρότατον κριμαϊκόν πόλεμον. 
Οί όροι τής τελευταίας συνθήκης έχουσιν, ώς 
έδημοσιεύθησαν ύπό τών εφημερίδων καί εκτός 

μεταγενεστέρας τροποποιήσεως ούτω-.
α'. Καταρτίζεται αύτόνομος ηγεμονία, 

Βου-Ιγαζία καλούμενη, περιλαμβάνουσα δέ 

τήν τε μεταξύ Αίμου καί Δουνάβεως γνω

στήν ύπό τό όνομα τούτο χώραν καί εντεύθεν 
τού Αίμου τήν χώραν, ήτις σχηματίζει τό 
λεκανοπέδιου τού "Εβρου άπό τοΰ Εύξείνου 
με'χρι τών σερβικών μεθορίων. Τά όρια τής 

νε'ας Βουλγαρίας άλλως παρ’ άλλων λέγεται 
ότι ώρίσθησαν, φαίνεται όμως πιθανώτερον 
ότι ό οριστικός αύτών καθορισμός άφέθη εις 
τάς κατόπιν γενησομένας διαπραγματεύσεις 

διά τήν οριστικήν ειρήνην. Τούτο μόνον είναι 
βέβαιον ότι έξγ,ρέθη όνομαστί τής νεοτευχοΰς 
Βουλγαρίας ή Άδριανούπολις καί ή άπ’ αύτής 

μέχρι Κωνσταντινουπόλεως λωρίς. Ή Βουλ
γαρία θά κυβερναται ύπό ήγεμόνος έκλεγο- 

μένου ύπό τού λαού καί κυρουμένου ύπό τού 
Σουλτάνου καί τών δυνάμεων καί ύπό Βου
λής, θά έχν) δέ στρατόν ιθαγενή. Ό φόρος, ον 

Οά τέλη ή νέα ηγεμονία εις τόν Σουλτάνου, 
όρισθήσεται έπί τή βάσει τών καθαρών προσό
δων, όσας έκ τών άπαρτιζουσών τήν Βουλ
γαρίαν έπαρχιών έκαρπούτο αχρι τοΰδε ή 
τουρκική κυβέρνησις, προαφαιρούμενων, δηλο
νότι, τών έξόδων τής διοικήσεως καί τών διά 

τάς επιτόπιους άνάγκας άπαιτουμένων. Τήν 
Βουλγαρίαν Οά κατέχγ έπί διετίαν τούλάχι- 
στον στρατός ρωσσικός έκ 50,000 άνδρών 

πρός όργάνωσιν αύτών έπί τών ανωτέρω 
βάσεων.

β'. ΊΙ 'Ρουμανία άνακηρύσσεται άνεςάρτη- 
τος, παραχωρεϊται δέ είς τήν 'Ρωσσίαν ή Δο- 

βρουτζα (άπό τών τειχών τού Τραϊανού μέχρι 
τής εκβολής τού Δουνάβεως έν Σουλινα όπως 

δώ αύτήν, έάν βούληται, ώς άντάλλαγμα είς 
τήν 'Ρουμανίαν πρός άνάκτησιν τής άφαιοε- 
θείσης άπ’αύτής τω 1856 διά τής παρισι
νής συνθήκης ’χώρας τής Βεσσαραβίας.

γ'. Ή Σερβία επίσης κηρύσσεται άνεξάρτη- 
τος, παραχωρούνται δ’αύτή σπουδαϊαι έδα- 

φιαϊαι παραχωρήσεις πρός τε νότον έκ τής 
Παλαιάς Σερβίας καί πρός δυσμάς έκ τής 

Βοσνίας· πρός δέ, έάν πιστεύσωμεν είς άλλην 
τινά φήμην, καί πολεμική άποζημίωσις οκτώ 

εκατομμυρίων λιρών είτε είς χρήματα είτε 
είς γαίας.

δ'. Τό Μαυροβούνιον έπεκτείνεται πρός 
βορράν, πρός νότον καί πρός άνατολάς διά 

χωρών ούχί έλασσόνων τών ήδη ύπ’ αύτών 

κατακτηθεισών καί προσλαμβάνει τούς λιμέ
νας Σπίτσης, Άντιβάρεως καί Δουλσίγνου· 
είς δέ τάς μεταξύ αύτοΰ καί τής Πύλης άνα- 
φυησομένας τυχόν διαφοράς δικάζει ή Αύς-ρία.

έ. Είς τήν Βοσνίαν καί είς τήν Έρζεγοβί- 
νην δίδοται επαρχιακή αύτοδιοίκησις έπί τή 

βάσει καί κατά τό πρόγραμμα, όπερ συνέτα- 
ξεν ή συνδιάσκεύις τής Κων/πόλεως.

σ’. Είς τάς λοιπάς έπαρχίας τής εύρωπαϊ- 
κής Τουρκίας παραχωρούνται άνάλογοι μεταρ
ρυθμίσεις ή διοικητικαΐ βελτιώσεις.

ζ'. Ό Ελλήσποντος διαμένει κλειστός ώς 
καί μέχρι τοΰδε είς τά πολεμικά πλοία, καθά 
διαγορεύει ή παρισινή συνθήκη· δίδοται δέ 

πλήρης έλευθεροπλοία είς τά έμπορικά πλοία 
πάντων τών κρατών, άπαλλασσόμενα τού 
λοιπού τών μέχρι τοΰδε διατυπώσεων.

ή. Πλήρη; έπίσης έλευθεροπλοία τοΐς έμ- 
πορικοΐς πλοίοις χορηγείται έπί τού Δουνά
βεως, άφού πρότεοον ό ποταμός ούτος καθα- 

ρισθή άπό τών τορπιλλών καί λοιπών όσα έ
φραξαν τόν πλοΰν αύτού κατά, τόν τελευ
ταίου πόλεμον, δαπάνη τή; Τουρκίας καί 

| έντός ώρισμένου χρόνου.
θ'. Έν Κρήτη έφαρμοσθήσεται ό οργανικός 

Χάρτης ό παραχωρηθείς αύτή τώ 1868 μετά 
τών τελευταίων εύχών, άςδιετύπωσαν οί χρι

στιανοί πληρεξούσιοι τής γενικής συνελεύσεως.

ί. Ή Τουρκία άποτίνει είς τήν Ρωσσίαν 

λόγω πολεμικής άποζημιώσεως τό ποσόν δισ
εκατομμυρίου καί τετρακοσίων δέκα εκατομ
μυρίων ρουβλίων, ήτοι πέντε δισεκατομμυ
ρίων φράγκων πληρωθησόμενον:

1. Είς γαίας, διδόμενων τών φρουρίων Βα- 
τούμ, Άρδαχάν, Κάρς καί Βαγιαζήτ καί τής 
μεταξύ αύτών χώρας· ή άξια τής χώρας ταύ

της όρισθήσεται έπί τή βάσει τών προσόδων, 

άς αποφέρει είς τήν Τουρκίαν.
2. Εις έξ θωρηκτά πλοία τοΰ τουρκικού 

στόλου κατ’ έκλογήν τών Ρώσσων καί μετ’ 
έκτίμησιν.

3. Τό ύπολειπόμενον, ύπολογιζόμενον είς 
1 δισεκατομμύριον φράγκων, πληρωθήσε- 

ται διά χρέους άποφέροντος τόκον 5 °/0 καί 

χρεωλύσιον 1/2 °/0 καί ήγγυημένου διά τού 
φόρου τής νέας ηγεμονίας τής Βουλγαρίας, τοΰ 
φόρου τής Αΐγύπτου, τής δέκατης τής Ανα
τολής καί τών άνθρακωρυχείων τής Ποντοη- 
ρακλείας.

Πρός τή πολεμική ταύτη αποζημιώσει ή 
Τουρκία οφείλει ν’ άποζημιώση τά έκ τοΰ πο

λέμου παθοντα έμπορικά καταστήματα καί 
ρώσσους έμπορους, ών αί ζημίαι ύπολογίζον- 
ται είς 10 εκατομμύρια ρουβλίων νά έξαρ- 

γυρώση είς τήν τιμήν τής άγοράς, ήτοι πρός 

γρο'σια 40, καί μετά τών καθυστερουμένων 
τόκων τά οθωμανικά χρεώγραφα, είς ά μετε- 
τράπη ή έξ 25,000 Λ. 'Γ. προικοδότησες τοΰ 

έν Παγκαλτίω ρωσσικού νοσοκομε’ου· ν’ άπο- 
τίση τέλος πάσαν τήν δαπάνην τής έν 'Ρωσ
σία διαμονής καί διατροφής τών τούρκων 

αιχμαλώτων άπό τής ήμέρας τής αιχμαλω
σίας μέχρι τής ήμέρας τής είς Τουρκίαν έπα- 
νόδου αύτών.

Εκτός τής περί τών προεισαγωγικών όρων 
τής ειρήνης συνθήκης λέγεται ότι συνυ- 
πογράφεται, κατ’ αίτησιν τών ρώσσων πλη
ρεξουσίων, καί συνθήκη συμμαχίας καί έπι- 
μαχίας τών δύο κρατών, ίσχύουσα έπί διετίαν 

τούλάχιστον καί ύποχρεοΰσα τήν μέν 'Ρωσ
σίαν νά ύπερασπίση τήν Τουρκίαν κατά 
παντός οστις ήθελεν άπειλήσει τάς κτήσεις 
αύτής, τήν δέ Τουρκίαν νά παρέχη τή 'Ρωσ

σία έν περιπτώσει πολέμου έπικουρίαν 200,000 
άνδρών.

Έάν ή συνθήκη τού Καϊναρτζή έδωκε τή 

Ρωσσία τό μέσον πρός πραγμάτωσιν τών σκο
πών αύτής, ήτοι τήν άναγνώρισιν τής προ
στασίας αύτής έπί πάντων τών ορθοδόξων λαών 

τής Τουρκίας, έάν ή τής Άδριανουπόλεως κα- 
θυπέβαλε τήν Τουρκίαν ύπό τά νεύματα αύ

τής, ή τού Αγίου Στεφάνου συμπληροΐ καί 
είναι ή έπίστεψις τού έργου τών συνθηκών έ- 

κείνων. Δια τής συνθήκης ταύτης ή άκεραιό- 
της καί ή ανεξαρτησία τής Τουρκίας άποβαί- 
νουσι κεναί λέξεις· τό πλείστον μέρος τής εύ- 

οωπαϊκής Τουρκίας καί τά έπικαιρότατα ά- 
μυντικά σημεία, αί πύλαι, τής ασιατικής 
δημεύονται είς τόν σλαυϊσμόν. ΊΙ Άδριανού- 

πολις, ή Κωνσταντινούπολή, ή Καλλίπολις 
περιβάλλονται ύπό σιδηρού σλαυϊκού κύκλου, 

οστις έν προσεχεϊ μέλλοντι συμπνίξει αύτάς. 
Τά μή σλαυϊκά στοιχεία καί ίδίικ οί "Ελληνες 
θυσιάζονται καϊ ύποδουλοΰνται εις τήν πολ- 
λώ ύποδεεστέραν καί άνάξια στοιχεία πολι
τικής αύτονομίας έπιδείξασαν φυλήν τών 

Βουλγάρων. Τό τουρκικόν καί έλληνικόν στοι- 
χεϊον, άπερ μόνα έναπολείπονται νά συμβιώ- 

σωσι τού λοιπού, καθόσον πάντα τά σλαυϊκά 
χειραφετούνται, καταδικάζονται έκ τών προ- 
τέρων δια κολοσσιαίας πολεμικής άποζημιώ
σεως, ήτις θ’ άπορροφγ. τήν ικμάδα αύτών, εις 
άναπόδραστον ύλικήν καί ηθικήν κατάπτω- 

σιν. Είς τάς ύπολειπομένας τή Τουρκία έπαρ
χίας, αίτινες έν τή εύρωπαϊκή Τουρκία ούδέ 
τό τέταρτον τών άχρι τοΰδε κτήσεων άποτε- 

λοΰσιν, άφίεται τό βάρος όλων τών μέχρι 
τοΰδε συναφθέντων ύπό τής Τουρκίας χρεών, 
ένω, άν έκ τών χρεών τούτων έδαπανήθη τι 
πρός όργάνωσιν καϊ πρός δημόσια έργα, έδα
πανήθη άκριβώς έν ταϊς χειραφετουμέναις 
έπαρχίαις, ένώ με'γα μέρος τών χρεών τούτων 
συνήύεν ή Τουρκία πρός καταπολέμησιν τών 
διαφόρων σλαυϊκών κινημάτων, έπιπροστίθε- 
ται δ’είς τό βάρος τοΰτο καί ή μεγάλη πολε
μική άποζημίωσις, ήτις άποτελεί τά λύτρα 
τών Σλαύων.
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Κατ’ ούσίαν οί πορθμοί κλειόμενοι εις τά 
πολεμικά πλοία όπως τηρηθη κατά τό φαι
νόμενου σεβαστά, ή παρισινή συνθήκη άνήκου- 

σιν εις τήν 'Ρωσσίαν, ήτις προσκτωμένη ισχυ
ρόν στόλον θέλει έχει έν τώ Ιϊύςείνω έκτός 
τών ήίη ισχυρών ναυτικών αύτής 

καί τόν σπουίαιότατον τοϋ Βατούμ. 
κόλως έν πάση περιπτώσει δι 

σταθμών 
καί εύ- 

ύναται νά συν- 
δυάση στρατιωτικήν διά ξηρά; ένέργειαν έπί 

τήν Κωνσταντινούπολή, άφ’ ής ή Βουλγαρία 

ώρας μόνον θ’ άπέχη, μετά ναυτικής ένερ- 
γείας, τοσοΰτο εύκολωτέρας άποβαινούσης, 
όσω άφ’ ένός μέν έξεδηλώθη έν τώ πολέμφ 

τούτφ ή ναυτική άνικανότης τών Το ’ρκων, 
άφ’έτέρου δέ αί πρόσοδοι τής ούτως έπιφορτι- 

ζομένης Τουρκίας άνεπαρκεΐς τοΰ λοιπού έσον
ται πρός διατήρησεν τοΰ ύπολειπομένου αύ
τής στόλου. Προστεθείσθω εις ταΰτα ότι διά 

τής συνθήκης συμμαχίας καί έπιμαχίας ή 
Τουρκία ύποχρεοΰται νάβοηθήση διά 200,000 
άνδρών τήν 'Ρωσσίαν κατά πάσης δυνάμεως 

εις τό έργον τοΰ σκληρού τούτου ακρωτηρια
σμού καί διαμ.ελ'.σμοΰ.

Ευνόητοι έκ τούτων άποβαίνουσιν αί άγω- 

νίαι τών μή σλαυίκών τής Τουρκίας φύλων 
καί αί άνησυχίαι καί οί φόβοι τών εύρω
παϊκών δυνάμεων, όσαι ένδιαφέρονται άμέσως 

εις τά τής Ανατολής, τής Αγγλίας καί τής 
Αύστρίας. Τά συμφέροντα τών δυνάμεων τού

των 
όρους τούτους 
μαχία αύτών 
ούτως εΐπείν. Τά συμφέροντα 
γίζουσι τάς δύο ταύτας δυνάμει, 
τήν Ελλάδα, 
ΰπαρξιν, καταστρέφοντες άμα τό μέλλον τοΰ 
ελληνισμού, καί πρός ήν αί δυνάμεις αυται 
ιδία άνέλαβον ήθικάς ύποχρεώσεις, ότε συνε- 
βούλευσαν αύτήν ν’ άνακαλέση τόν προελά- 
σαντα εις τήν Θεσσαλίαν στρατόν αύτής. ΊΙ 
άπάντησις τοΰ έπί τών εξωτερικών υπουργού 
τής Αγγλίας λο'ρδου Δέρβυ εις τήν παρου- 
σιασθεϊσαν αύτω επιτροπήν τών έν Λονδίνω 
«Ελλήνων ότι, έάν οί Έλληνες έννοώσιν ότι δέν 
τ

συμπίπτουσιν έτι μάλλον μετά τούς 
εις κοινόν σημεϊον, καί ή συμ- 
άποβαίνει προδιακεχαραγμένη, 

αΰτα προσεγ- 
ς καί πρός 

ής οί όροι οΰτοι άπειλοΰσι τήν

άρζε- 
θέλει 
συνυ-

ποέπει νά έπιτραπή εις τόν σλαυϊσμόν έπε'κ- 

τασις τή βλάβη τοΰ ελληνισμού, ή αγγλική 
κυβέρνησις έσται μετ’ αύτών, άπαρτίζει επί
σημον ύπόσχεσιν. Ούχ ήττον S' έμφαντικω- 

τέρα καί χαρακτηριστική είναι περί τοΰ αντι
κειμένου τούτου ή γλώσσα τών αύστριακών 
εφημερίδων.

Άλλά ποια άρά γε έσται καί πότε 
ται ή ένε'ργεια τών δυνάμεων τούτων : 
άρά γε προλάβει τήν συνομολόγησα καί 

πογραφήν τής ειρήνης, ή θέλει επακολουθήσει 
τό συνε'δριον ; Ούδέν εΐσέτι θετικόν περί τού
του γινώσκεται, καίτοι πολλά καί διάφορα 

λέγονται καί διαδίδονται. Ή καθ’άπασαν 
τήν εβδομάδα ταύτην σιγή τοΰ τηλεγράφου 
ούδέν παρέχει ήμΐν διδόμενον όπως βασίσω- 

μεν τάς κρίσεις καί εικασίας ημών. Τοΰτο 
μόνον γινώσκεται οτι οί αγγλικοί έξοπλισμοί 
έςακολουθοΰσι συντόνως καί εις μεγάλας δια
στάσεις, ότι καί ο στύλος τοΰ Γιβραλτάρ διε- 

τάχθη νά ένισχύση τόν έν τοΐς ΰδασι τής’Ανα- 

τολής αγγλικόν στόλον, οτι άφ’ ετέρου πιθα
νολογείται ή ύπό τής αυστριακής κυβερνήσεως 

αΐτησις συμπληρωτικής πιστώσεως παρά τών 
Βουλών καί ή έν Λονδίνω έκδοσις αύστριακοΰ 

δανείου. Ί’ποκώφως διεδίδετο χθες ότι ήρ
ξατο ήδη ή αγγλική ενέργεια, καταληφθέν- 

των ύπό τών ’Άγγλων τών οχυρωμάτων τοΰ 
Πλαγταρίου καί τής Καλλιπόλεως, άλλ’ούδέν 

εΐσέτι έγνώσθη οριστικόν περί τούτου.
Έν τούτοις, ένώ έςακολουθοΰσι συντόνως έν 

Άγίω Στεφάνω αί περί ειρήνης διαπραγμα

τεύσεις έπί τή αϋριον γενησομένη κατά πά
σαν πιθανότητα ύπογραφή αύτής, λέγε
ται άφ’ ετέρου μετά τίνος θετικότητος ότι 
τά περί τήν Κωνσταντινούπολή ρωσσικάστρα

τεύματα έςακολουθοΰσι προελαύνοντα καί 
προσεγγίζοντα έπί μάλλον πρός τήν πρωτεύ
ουσαν· προστίθεται δέ ότι διαταγαί έδοθησαν 

παρά τής τουρκικής κυβερνήσεως πρός έκκέ- 
νωσιν τού Μακροχωρίου καί τινων στρατώνων 
έγγυτάτω τής Κωνσταντινουπόλεως. Άγνο- 
οΰμεν κατά πο’σον αί φήμαι αυται δύνανται 

νά θεωρηθώσι θετικαϊ, άλλ’ ύπάρχει τι έν αύ- 

τής τό σχετικόν πρός τήν άλλην φήμην περί 
αγγλικής καταλήύεως τής Καλλιπόλεως.

ΊΙ ελληνική κυβέρνησις δέν διέταξεν, ώς έρ- 

ρέθη, τήν έκ νέου προέλασιν εις Θεσσαλίαν 

τών στρατευμάτων αύτής μετά τάς τελευ- 
ταϊον διαπραγείσας έκεΐ βιαιοπραγίας. ΊΙρκέ- 

σθη απλώς ν’άγγείλη τό πράγμα εις τάς δυ
νάμεις καί νά διαμαρτυρηθη, τά δέ στρατεύ

ματα αύτής μένουσιν έπί τής μεθορίου γραμ
μής. Άφ’έτέρου όμως ή έν Θεσσαλία έπανά- 
στασις φαίνεται επιτεινόμενη, καθόσον τήν 
εβδομάδα ταύτην δύο ήγγέλθησαν σπουδαΐαι 

συμπλοκαί μετά τών έπαναστατών, ή μέν έν 

Μακρυνίτσα, όπου τά τουρκικά στρατεύματα 
άριθμούμενα εις 4—5,000 κατόρθωσαν μεθ' 
ημέρας μάχην νά έκβάλωσι τούς έπαναστά- 

τας εις 400 — 500 συμποσουμένους, ή δέ έν 
Πλατάνω, έτι σπουδαιοτέρα έάν κρίνωμεν έκ 

τής έκθέσεως τοΰ στρατιωτικού διοικητοϋ Ί1- 
πειροθεσσαλίας Άβδή πασσά, καθ'ήν όκτα- 

κισχίλιοι περίπου Τούρκοι έμάχοντο έπί ήμέ
ραν όλην κατά 2,500 έπαναστατών καίμο'λις 
περί τό εσπέρας ήδυνήθησαν νά έςώσωσιν αύ- 

τούς εκ τών οχυρών αύτών θέσεων.
Περί τοΰ εύρωπαϊκοΰ συνεδρίου στερούμε- 

μενοι τηλεγραφημάτων διατελοΰμεν έν τή 
αύτή άβεβαιότητι περί τής συγκροτήσεως 

αύτοΰ.

ΔΙΙΙΑΩΜ.ΑΤΙΚΙΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΡΩΣΣΟΤΟΓΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

Ουχι άσχοπον νομίζομεν, προκειμένη; τής τε
λευταία; ρωσσοτουρκική; συνθήκη;, να έρανισθώμεν 
τήν έπομένην μελέτην περί τών σχέσεων κα’ι τών 
συνθηκών τών άχρι τοΰδε μεταξύ Ρωσσία; καί Τουρ
κία; συναφθεισών ;

Α'.
Μέχρι μεσοΰντο; τοΰ Ι1Γ αϊώνος υπέροχον ε’ν 

’Ανατολή έυασκεΤ ενέργειαν ή Αυστρία' δ παρά τή 
Ί’Ίηλή Πόλη πρέσβυς αυτή; έχε; τήν πρωτοκα
θεδρίαν έπ'ι πάντων τών πρέσβεων. Το ανώτατου 
σημεΤον τή; έπιρ'ροή; ταύτη; έστιν ή έν Πασάρο 
βιτ; συνθήκη (1718), δΓής ή Πύλη παρεχώρει τω 
βιενναίω ά «ακτοβουλίιμ το Βελιγράοιον, μέρος τής 
Σερβίας, τής Βοσνία; καί τή; Βλαχία;, τάς κατα
κτήσεις έκείνας, αί’τινες καί σήμερον ϊκανοποιοΰσ! 
τά αυστριακά συμφέροντα, οϊα καθορίζονται ύπδ 

του κομητος Άνδράσσυ. Κατά τήν περίοδον εκείνην 
ή την Ρωσσίαν κατά τή; Τουρκία; παρασύρουσά 
εστιν η Αυστρία· ό αύτοκράτωρ καλδν καί επιτήδειον 
κρίνει νά παραδέχηται τδν τσάρον ώ; σύμμαχον έν 
τοϊ; πολεμοις, ου: διη- εκώ; σχεδδν εξακολουθεί· 
πρδ; δέ μεταχειρίζεται τήν μοσχοβιτικήν συμμα- 
χιαν πρδ; άντιστάθμισιν έν Κωνσταντινουπόλει τή; 
γαλλική; επιρροής, ήν έξοχοι διπλωμάται, οϊος ό 
μαρκήσιος Βιλλενέβ, εγίνωσκον νά ύποστηρίζωσιν 
ειιτηδειως. Οόοέν περιεργο'τερον τή; σπουδής τών 
ραδιουργιών, αΐτινε; έξυφαίνοντο τότε καί διεσταυ- 
ροΰντο μεταξύ τών έν ΓΙεραία πρεσβειών καί τής 
'Γψηλής Πύλης. ΊΙ πέρυσιν έν Κωνσταντινουπόλει 
συνδιάσχεψις ασθενή παρέχει ιδέαν τής εποχή; έκεί
νη;, καθ’ήν τδ Έπταπύργ. ον ύφίστατο εΐσέτι πρδς 
χρήσιν τών πρέσβεων, οί μεγάλοι βεζίραι τακτικώς 
έθανατοΰντο, ή πολιτική έκινεϊτο σύμπασα ένχερσί 
τών ευνούχων, τών γενιτσάρων καί τών Φανα- 
ριωτών. Ό υπουργός Κάουνιτς έγραφε μετ' επι
δοκιμασίας, μετά θαυμασμού, εις τδν πρεσβευτήν 
Θουγουζ: «Τά μέσα, άπερ προτείνετε'μοι πρδ; 
έπίτευξιν τοΰ ήμετέρου σκοπού, είσίν δ φοβερι- 
σμδς, ή δωροδοκία καί άλλα καταναγ- 
καστικά μέσα». ’Επιτοαπήτω νά δεβαιώσω- 
μεν άτι ή ειλικρινής αύ'τη φράσι: έχαραχτήριζεν 
ορθότατα τήν ευρωπαϊκήν έν Τουρκίφ πολιτικήν.

Ί’πδ τήν αιγίδα ά'ρα τή; αυστριακή; συμμαχίας 
ή ί’ωσσι'α ποιείται τά πρώτα αυτής βήματα έν 
Ανατολή. 'Π συμβασι; τοΰ 1700 δίδωσιν αυτή τδν 
λιμένα τοΰ Άζδφ, άλλ’ή συνθήκη τοΰ Προύθου 
(1711) καθορίζει ότι «Τδ φρούριον Άζδφ καί ή 
χώρα αύτοΰ άποδοθήσονται εϊ; τήν Πύλην· τά 
νεωστί άνεγερθέντα ύπδ τοΰ τσάρου φρούρια κατε- 
δαφισθήσονται». Τδ β' άρθρου άπεστέρει Πέτρον 
τδν Μέγαν τοΰ προνομίου τοΰ διατηρεΤν πρεσβευτήν 
έν τή 'Γψηλή Πύλη, οπερ ταύτδν ήν ώσεί άπη- 
γορεύετο τή Ρωσσίφ πάσα εμπορική καί πολιτική 
έπιρ’ροή. Άλλ’ή έν Κωνσταντινουπόλει συνθήκη τοΰ 
1720, ήτις παρηκολούθησε τήν τοΰ Πασάροβιτς, 
άνώρθωσε τήν τύχην τών Ρώσσων ώς καί τήν τών 
Αυστριακών, άποδίδουσα τω τσάρφ τδ δικαίωμα 
τοΰ διορίζειν πρεσβευτήν, έξασφαλίζουσα τήν έλευ- 
θέραν κυκλοφορίαν τών έμπόρων, παρέχουσα τέλος 
τοΤς Ρώσσοι; «την άδειαν τοΰ έπισκέπτεοθαι τήν 
Ιερουσαλήμ καί τοΰ; άλλου; άγιου; τόπους άνευ 
πληρωμή; φόρου». Ό ορο; ουτό; έστιν ή ταπεινή 
καταγωγή τή; προστασία; τής ‘Ρωσσία; έπί τών 
ορθοδόξων Χριστιανών τοΰ δθωμανικοΰ κράτους χαί 
τοΰ ζητήματος τών Άγιων Τόπων, δπερ τοσοΰτο 
σπουδαΤον έμελλε ν’ άποβή.

ΊΙ τοΰ Βελιγραδιού συνθήκη τω 1739, συμβλη- 
θε~σα διά τής μεσολαβήσεως τοΰ γάλλου πρέσβεως
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μαρχησίου Βιλλενέβ, νέαν σημειοϊ μετατροπήν. 'II 
Αύστρία χα'ι ή πελάτις αύτή; 'Ρωσσία άποβάλ- 
λουσι ταύτοχρόνω; πάντα τά προσκτηθέντα πλεο
νεκτήματα. Και εκείνη μέν άποοίδουσα τήν Βοσ 
νίαν, τήν Σερβίαν καί τήν Βλαχίαν έπανήρχετο εϊς 
τά νΰν σύνορα τοΰ Σαυου, τοΰ Δουνάβεως και τών 
όρέων τής Τρανσυλβανίας· εις δέ τήν τσαρίναν Αί- 
κατερίναν τήν Α' ή Πύλη έπέβαλλε τούς επομέ
νους ορούς: «Τδ φροΰριον Άζδφ κατεδαφισθήσεται, 
ό λιμήν Ταϊγανίου χαταστραφήσεται, κα’ι ή έγκα- 
ταλιμπανομε'νη αύτών χώρα έσται ή οροθεσία με- 
ταξΰ τών δυο χωρών· ή 'Ρωσσία ούδε'να στόλον 
δύναται διατηοεϊν έν τώ Εύξείνω· τδ έμπόριον αύ
τής γενήσεται διά τουρκικών πλοίων». Σημειωτέου 
καλώς τδν τελευταϊον τούτον δ’ρον ή Πύλη απο
κλείει όλοσχερώ; τήν 'Ρωσσίαν άπδ του Εύξείνου, 
ένώ ανακτάται άπδ τής Αύστρία; τδ σύνορον τοΰ 
Δουνάβεως. ΊΙ Οε'σις αύτή; είναι υπέροχος· φαί
νεται τοσοΰτον έξησφαλισμένη κατά τών δυο αύτή; 
άντιπάλων, ώστε εκουσίους παραμελεί τήν εύκαιρίαν 
τοΰ νά χατενεγκη κατ’αύτών καιρίαν πληγήν. Τω 
1740, χατά τήν μεγάλην αγωνίαν τής Μαρίας 
θηρεσίας, τί Οά συνέβαινεν ε'άν ό σουλτάνος Μαχ- 
μούτ δ Α' συμμετείχε τοΰ περί διαδοχής τής 
Αύστρίας πολε'μου ; Ίσως οί Ούγγροι δέν Οά έσω- 
ζον τήν θυγατέρα Καρόλου του C', ίσως ή δια
νομή τής Πολωνίας άπέβκινεν αδύνατος, ίσως δέν 
θά παριστάμεθκ τε'λος εις τήν ε’νεστώσαν χατά- 
στασιν τής Τουρκίας. Άλλ’δ σουλτάνος έμεινεν 
ούδε'τερος καί προσήνεγκε μάλιστα τήν μεσολάβη- 
σιν αύτοΰ. «Πρδς έκπλήρωσιν τή; θελήσεω; τοΰ 
θεοΰ, δ υψηλός μου αύτοχράτωρ, οστις ούδέν έλατ- 
τόνε’στιν ή ή έπί γής οχιά του ’Αλλάχ, προσκα- 
λεϊ τούς χριστιανούς ηγεμόνα; νά συνδιαλλαγώσι 
καί προσφέρει αύτοϊς τήν ίσχυράν αύτοΰ μεσολά- 
βησιν». Άλλά ταχέως έλησμονήθη ή φιλική αυτή 
διαγωγή τοΰ σουλτάνου παρ’ αύτή; τής Μαρία; 
θηοεσ'ας.

Β’.
Μή έξετάζοντε; ε’άν ή αγνωμοσύνη τιμωρήται 

έν τή ιστορία όσον καί έν τώ θεάτρω, καταδείξωμεν 
δ'τι τοΰ λοιποΰ τδ πρώτον έν Ανατολή πρόσωπον 
μεταβαίνει άπδ τής Αύστρίας εις τήν 'Ρωσσίαν. 
Τήν μεταβολήν ταύτην επιφέρει ή διανομή τή; 
Πολωνίας, έτερον σφάλμα τής Μαρίας θηρεσία; 
Ή Πύλη προσπαθεί ν’ αντιστή εΐ; τδν πρώτον 
τοΰτον άθλον τής τριπλής συμμαχίας· άλλ η Με
γάλη Αίχατερίνα κατανοούσα μετά διορατικότητος 
γυναικεία; άμα καί πρακτική; τήν έσωτεριχήν κα 
τάστασιν τής Τουρκίας, συμπληροϊ τάς εκστρα
τεία; τοΰΓαλιτσίν, τοΰ Πανί» καί τοΰ Δολγορούκη 
διά τών ε’παναστάσεων τή; Πελοπόννησου, τής 

Παλαιστίνης, τής Αίγυπτου καί τοΰ Καυκάσου. 
ΊΙ 'Ρωσσία άνεκάλυψε τδ χράτιστον μέσον πρδς 
οιάλυσιν τοΰ οθωμανικού κράτους- ένεργεϊ τοΰ λοι
πού διά τοΰ Ομοθρήσκου καί ομοφύλου, τοΰθ'οπερ 
παρέχει αύτή πάραυτα μεγίστην υπεροχήν έπί τής 
Αύστρίας. Αί εξεγέρσεις τής Βοσνίας καί ‘Ερζε
γοβίνης, τής Βουλγαρίας, τοΰ Μαυροβούνιου, τής 
Σερβίας καί τής 'Ρουμανίας, αΐ'τινες διαδεχόμ'ναι 
άλλήλα; άπδ διετίας καί αναπτυσσόμενα! καταδει- 
χνυουσιν ήμϊν τδ οθωμανικόν κράτος έκ βάθρων α- 
νατρεπόμενον χρονολογούνται ώς πρδ; τήν έπινόησιν 
καί τδ παράδειγμα άπδ Αικατερίνη; τής Β'.

Τά έν τή συνθήκη τοΰ Καϊναρτζή τω 1774 
άναγραφέντα αποτελέσματα υπήρξαν θαυμάσια. ΊΙ 
'Ρωσσία καταλαμβάνει έδραίως θέσιν έπί τοΰ Εύ
ξείνου· προσλαμβάνει τδ έδαφος τοΰ Άζδφ, τά 
φρούρια Κέρτς καί Γενί καλέ, τδ τοΰ Κίμβουρν έν 
τή έκβολή τοΰ Δνειπέρου. Ό τουρκικός στό
λος ύπέστη μεγίστην συμφοράν έν Τσεσμέ, τά 
δέ πλοϊα τοΰ ναυάρχου Έλφινστων έξεβίασαν καί 
αύτδν τδν 'Ελλήσποντον. Λΐ ναυτικαί αύται νίκαι 
έξήλειψαν τδν όρον τής έν Βελιγραδιού συνθήκης, 
οστις άπηγορευεν εις τά ρωσσικά πλοϊα τδ έπί τοΰ 
Εύςείνου έμπόριον. «Πρδς ευκολίαν καί ωφέλειαν 
τών δύο κρατών Οά ύπάρχη έλευθερο; καί ακώλυ
τος πλοΰς εις τά εμπορικά πλοϊα τά άνήκοντα 
εί; τάς δυο συμβαλλόμενα; δυνάμει; έν πάσαις ταϊ; 
θαλάσσαις, αϊτινες περιβρέχουσι τάς γαίας αύτών. 
ΊΙ Ύψ. Πύλη παραχωρεϊ τοϊς ρώσσοι; έμποροι; 
τδ δικαίωμα τού εισάγειν καί έξάγειν πάν είδος 
πραγματειών καί εγγίζειν εις πάντας τούς λιμένας 
καί βρμου; έπί τε τοΰ Εύξείνου καί έπί τών άλλων 
θαλασσών, τή; Κωνσταντινουπόλεως όνομ.αστί συμ- 
περιλαμβανομένη; (άρθρ. II)». Έκτδς τούτου ή 
Πύλη άνεγνώριζε τήν ανεξαρτησίαν τών Ταρτάρων 
τή; Κριμαίας καί τοΰ Κούβαν, ή δέ ο3τω χαθορι- 
σθεϊσα άνεξαρτησία υπομιμνήσκει την ήδη παρά 
τή; 'Ρωσσίας άπαιτουμένην αυτονομίαν τών Βουλ
γάρων. Τδ κείμενον τή; συνθήκης φέρει μέν ό'τι 
οί Τάρταροι «άναγνωρισθήσονται άνευ ούδεμιά; 
έξαιρέσεω; παρά τών δύο κρατών έθνη ελεύθερα 
καί πάντη ανεξάρτητα άπδ πάση; ξένη; δυνάμεως, 
χυβερνώμενα ύπδ τών ιδίων αύτών ηγεμονιών έκ 
τοΰ οίκου τοΰ Τσεγγίς Χάν. ...» Άλλα πράγ
ματι ή Κριμαία χαί τδ Κούβαν άποσπώμενα άπδ 
τή; Τουρκία; περιέπιπτον ύπδ τήν έξάρτησιν τή; 
'Ρωσσία;. Έν τώ Καυκάσου οί νικηταί απεδιδον 
εϊς τήν Πύλην μόνον τά; πόλεις Γεωργίαν καί 
Μιγγρελίαν, αΐτινε; άνήκον αύτή ανέκαθεν ή άπδ 
μακροτάτου χρόνου (άρθ. 23). ΊΙ άπόδοσι; συνω- 
δεύετο ύπδ τοΰ φιλχνθρωποτάτου όρου: ·ΊΙ Πόλη 
παραιτεϊται επισήμου; καί ές αεί τοΰ άπαιτεϊζ φό

ρους νεανίδων χαίπαίδων καί παν είδος αγγαρείας». 
Αί δέ άλλαι πόλεις έυελλον ν’ άποδοθώσιν εις τήν 
κυβέρνησιν τών ιθαγενών ήγεμόνων, ήτοι νά υει- 
νωσιν ύπδ τήν ρωσσικήν κυριαρχίαν.

Έπι τοΰ Δουνάβεως Αίχατερίνα ή Β' συνήνει 
νά έχχενώση τήν Μολδαυίαν, τήν Βλαχίαν καί 
την Βεσσαραβίαν, άλλ’ έπί ό'ροις, οίτινε; παρεϊχον 
αύτή πραγματικήν άνάμιξιν εΐ; τήν κυβέρνησιν τοΰ 
Σουλτάνου. Τδ 16 άρθρον, καθορίζει ό’τι «ούδα
μώς παρακωλυθήσεται ή έλευθε'ρα ένάσκησις τής 
χριστιανικής θρησκείας καί ούδέν θά παρεμβληθή 
πρόσκομμα εί; τήν οικοδομήν νέων έκκλησιών ή 
εις τήν επισκευήν τών άρχαίων .... , ότι θ’ άπο- 
δίδηται τοϊς έκκλησιαστικοϊ; ή ίδιάζουσα τιμή εί; 
ήν δικαιούται τδ έπάγγελμα αύτών». Πρδ; δέ τού 
τοις «Ή Πύλη επιτρέπει τοϊς ήγεμόσι Μολδαυΐας 
καί Βλαχία; νά έχωσι παρ’ αύτή έπιτετραμμένους, 
έχλεγομένους έκ τών δρθοδόξων Χριστιανών, οί'τινες 
θά έπιβλέπωσι τά άφορώντα τάς ειρημένας ηγε
μονίας, θά τυγχάνωσιν ευμενούς περιποιήσεω; καί 
περ δε μικράν έχοντε; σπουοαιότητα θά θεωρώνται 
ώς απολαυοντε; τοΰ διεθνούς δίκαιου, ήτοι έξησφα 
λισμένοι κατά πάση; βίας· οί αντιπρόσωποι τής 
‘Ρωσσία; θά δύνανται νά όμιλώσιν ύπέρ τών ηγε
μονιών, καθ’ όσον άπαιτήσουσι τοΰτο αί πεςιστά- 
σεις, καί ή Πύλη ύποσχεται ίτι θ'άκουη αύτοΰ; 
μετά τή; τιμή;, ήτι; οφείλεται εις φίλας καί σε
βαστά; δυνάμει;». Τδ άρθρον 7 περιέχει όρον έτι 
γενικώτερον : «ΊΙ Ύψ. Πύλη ύποχρεούται νά 
προστατεύη διηνεχώ; τήν χριστιανικήν θρησκείαν 
καί τάς έκκλησία; αύτής· έπιτρέπει δέ καί τοϊς 
αντιπροσώπους τήςαΰτοκρατορικής αύλή; τή;'Ρωσ
σία; νά ποιώνται έν πάση περιπτώσει παραστά 
σεις καί ύπέρ τή; ορθοδόξου ’Εκκλησίας Κωνσταν 
τινουπόλεω; καί ύπέρ τών λειτουργών αύτής, ύπο- 
σχομένη νά λαμβάνη αύτά; ύπ’ οψιν, ώ; γινόμε
να; ύπδ άνδρδς έμπιστου, ένεργοΰντο; έν δνόματι 
γείτονα; καί ειλικρινούς φίλης δυνάμεως». Τδ άρ
θρου τοΰτο έπεκαλέσατο πάντοτε ή 'Ρωσσία όυς 
τήν θετικήν καί επίσημον άναγνώρισιν τής προστα
σία; αύτή; έπί πάντων τών ορθοδόξων Χριστιανών 
τοΰ οθωμανικού κράτους. Άλλά καί ύπέρ τώ» 
έπαναστάντων 'Ελλήνων τής Πελοπόννησου καί 
τών νήσων ή συνθήκη περιέχει ιδανικούς τινα; 
όρους· έν τούτοι; τδ ελληνικόν ζήτημα έν τώ πο 
λέμω τούτω καί έν τή συνθήκη τοΰ Καϊναρτζή 
χρήζουσι μακροχέρας μελέτης, είςήν θέλομε» προβή 
έν προσεχεϊ αριθμώ τής Έ πι 0 εωρ ή σ ε ω ς.

Έν κεφαλαίου, ή συνθήκη τοΰ Καϊναρτζή περιέ
χει πάσας τάς άρχάς, άς ή 'Ρωσσία προσεπάθησε 
ν’ άναπτυςη ακολούθου;- ά) εδαφιαία; προσαρτήσεις 
έ%ί τών ακτών τοΰ Εύξείνου, καί σύστασιν ναυτι

κή; δυνάμεως· β') δργάνωσιν εσωτερική; προπα
γάνδα; διά τή; ε’οική; προστασία; τώ» παραδουνα- 
βείων έπαρχιών καί διά τή; γενικής προστασίας 
τών ορθοδόξων τοΰ οθωμανικού κράτους· γ') άξίω- 
σιν μάλλον ή ήττον δεδικαιολογημένη» τυΰ έκπρο- 
σωπεϊν τά; ίδεα; τής φιλανθ.ωπία; καί τοΰ πολι
τισμού άπέναντι τή; βαρβαρότητος τοΰ Ίσλάμ.

Ποϊον έγένετο τδ έργον τής Ευρώπης έν τή συν
θήκη ταύτη ; Αίκατερίνα ή Β' έχε: ώ; έύμενεϊς 
μεσίτας τή» Αυστρίαν καί τήν Πρωσσίαν, τάς δύο 
αύτής συνενόχους έν τοϊς πολωνικοϊς. ΊΙ Αύστρία 
περιεστη ηοη εί; τήν άνάγκην τοΰ νά δίδη χεϊρα 
αρωγή; εί; τά; έπεκτάσεις τής'Ρωσσία;· έ» τού
τοι; ήρξατο ήδη συλλαμβάνουσα φόβους, καί χατά 
τήν ώραν ταύτην έπιφαίνεται ή αρχή τοΰ ανατο
λικού ζητήματος, κατά τήν νεωτέραν σημασίαν 
τής λέξεως. «Απέναντι τή; ένεστώση; καταστά- 
σεω; τής Πόλη;, έγραφεν ό Κάουνιτ; κατά Ιανουά
ριον τοΰ 1775, ή μυστική ήμών πολιτική οφείλει 
είναι αναμφιβόλους νά ένεργώμεν οΰ'τως, ώστε τδ 
τουρκικόν κράτο; νά ύποστηριχθή όσον οΐόντε μα- 
κρότερον, ή έν περιπτώσει έσχάτη; απελπισία; μη
δέποτε τουλάχιστον ν’ άνατραπή τδ κράτος τοΰτο 
μόνον ύπδ τή; 'Ρωσσίας άνευ τής αναγκαίας ήμών 
συμπράξεως». ’Ολίγα έτη βραδύτερου ’Ιωσήφ δ Β' 
άπήντα ύπδ τήν αύτήν έννοιαν εί; Λουδοβίκον 
τδν ΙΣ’Γ'. «Έάν ή 'Ρωσσία έπιχειρήση τδ» πό
λεμον κατά τή; Πύλη;, καί έγώ θά έπιχειρήσω 
αύτδν, καθόσον τδ συμφέρον τής Αύστρίας είναι νά 
έπεκτείνηται κατά λόγον τοΰ ό,τι δύναται νά 
προσχτήσηται ή 'Ρωσσία». Ή ούσία τής ουτω 
καθοριζόμενη; πολιτικής είναι διανομή κατ’ ίσομοι- 
ρίαν. Καί πρδ; καλήν αρχήν ή Αύστρία έλαβε 
τήν Βουκοβιναν ώ; αντιστάθμισμα τής συνθήκη; 
τοΰ Καϊναρτζή- τδν αύτδν σήμερον προτίθεται 
αύτή τρόπον ή Βοσνία καί ή ’Ερζεγοβίνη Άλλ’ 
ε’ν τώ από τοΰ 1775 έως τοΰ 1878 οιαλείμματι ή 
’Ρωσσία έπεφυλάξατο πάσας τάς ωοελείας τώ» πο
λέμων οί'τινες ε’πανελήφθησαν κατά βραχύτατα δια
στήματα, εί καί έκάστη συνθήκη καθώριζεν έπι
σήμω; «διηνεκή ειρήνην, σταθερά» φιλίαν καί 
διαρκή αρμονίαν». Ταϋτα πάντα, ώ; παρετήρει 
καί πάλιν ό Κάουνιτ;, «λογοι εΐσί κενοί καί έλα- 
χίστην έχοντε; ύποστασιν».

Άλλω; δέ, ούδέποτε αί περιστάσεις ύπήρξαν εύ- 
νοϊκώτεραι εί; τήν "Ρωσσίαν. ΊΙ γαλλική έπανά- 
στασις άπερροφα την προσοχή» καί τά; δυνάμει; (
τή; Εύρώπη;· δ συνασπισμό; άφινε κατ’άνάγκην 
εις τήν αυλήν Πετρουπόλεω; έλευθε'ρα» ένέργεια» 
έ» Ανατολή. Κατά τήν »έαν ταύτην περίοδον ή 
'Ρωσσία προσκτάται τήν σύμπραξιν καί αύτής τή 
Αγγλίας, ήτι; άνησύχει τότε μάλλον περί τοΰ
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Ναπολέοντος η περ'ι τής Κωνσταντινουπόλεως. 
"Οσον δια την Γαλλίαν, ή εις Αίγυπτον εκστρα
τεία έξησθένησεν ε’ν χαιρώ τήν παρά τή Πύλ-ρ 
επιρροήν αύτής· πρδς έπίμετρον αί κατά τάς ναυ
μαχίας τοΰ Άβουχ'ιρ χα'ι τοΰ Τραφαλγάρ γαλλι- 
χαί ήτται άπεστέρησαν τήν Γαλλίαν παντός ένερ
γείας μέσου. (’Ακολουθεί).

λ'ΑΠΟΛΕΔΧ ο Γ’.
(Συνέχεια- ιδε άριθμ. 10.)

Είς Άρενεμβεργ έπανακάμψας ό Ναπολέων 
έπεόόθη εις τήν μελέτην τοΰ πυροβολικοΰ κα'ι 
τών επιστημών. Οί γλυκείς καί ευμενείς αύτοΰ 
τρόποι έπεσπώντο αΰτώ την συμπάθειαν πάντων, 
άλλ’ ούδείς έμάντευεν έν αύτώ μεγαλοπράγμονα 
άνδρα. Σιωπηλός καί επιφυλακτικός ως εν τοΐς 
παιδικοί; αύτοΰ χρόνοις, απίστευτου έκέχτητο 
φλέγμα, άλλά πρδς επιτέλεσιν τής διάπυρου αύτοΰ 
φιλοδοξίας ούτε τήν φυσικήν δυναμιν τοΰ ηρωος 
εί/sv, ούτε τήν ταχεϊαν άπόφασιν τοΰ πολιτικοΰ 
άνδρός. Άνεγίνωσκεν, ίμελέτα, εγραφεν, έσχημά- 
τιζε σχέδια έπί σχεδίοις, έζήτει νά μεταποίηση 
τά σχέδια είς σύστημα, αλλά μη ευρισκων τά 
μέσα τής πραγματώσεως αύτών. ΊΙ αύτή πάν
τοτε έπεκράτει άντίφασις μεταξύ τής φύσεως αύ
τοΰ καί τής αποστολής ήν μετά τυφλής πίστεως 
άπεδέξατο. Ούδενί ό βίαιος εκείνος στρατιώτης 
αύτοκράτωρ ωμοιαζεν δλιγώτερον η τώ νεανία έ- 
χείνω τώ πεπαιδευμένο» μεν, άλλ’ έγκεκρυμ,μένω 
είς έαυτδν, τώ πάντοτε είς τάς μελέτας αύτοΰ 
βεβυθισμένω χαί άναποφασίστω έν τή ένεργεία. 
Μόλις οτε ό ύ-αξιωματικδς Φιαλίν, δ μετε’πειτα 
κόμης Περσινά, συνηνώθη μετ’αύτοΰ, επεχείρησε 
τή συμβουλή αύτοΰ τω 1836 τήν έν Στρασβούρ
γο» απόπειραν. ’Αρκετόν είχε θάρρος ό'πως ριψο- 
κινδυνεύση μετ’ ολίγων συντρόφων έν τώ στρα- 
τώνι τώ κατεχομένω ύπδ τών στρατευμάτων 
άλλ’ άμα απέναντι τών στρατιωτών εύρεθείς δεν 
είχε τήν άναγκαίαν δύναμιν όπως παρασύρη τούς 
άνδρας καί έπί τή διαταγή ένεργητικοΰ συνταγ
ματάρχου παρεδόΟη αιχμάλωτος. Έξωρίσθη τότε 
εις Αμερικήν, άνακληΟείς δέ εις ’Ελβετίαν ώς έκ 
τοΰ θανάτου τής υ.ητρδς αύτοΰ μετέβη ακολούθως 
είς ’Αγγλίαν. ’Εκεί έβίωσε βίον άρκετά άυανή, 
επιφαινόμενος έκ διαλειμμάτων έν τή υψηλή κοινω
νία τοΰ Λονδίνου, άλλά τδ πΛεϊστον σχετιζόμενος 
μετά πολιτικών προσφύγων καί άλλων τυχοδιω
κτών, οΐ’τινες ώς έκ τυ'/n; συνησπιζοντο παρά 
τδν έπίμονον έκεϊνον μνηστήρα θρόνου. ΊΙ αποτυ
χία αύτοΰ έν Στρασβούργο» δέν έκλονησε τήν ει; 
τδν αστέρα αύτοΰ πίστιν. Νυκτωρ καί μεθ' ημέ 
ραν νέαν έσχεδίαζεν απόπειραν καί πρδς παρα

σκευήν αύτής έδημοσίευσε τδ πολιτικόν αύτοΰ 
πρόγραμμα ύπδ τον τίτλον «Αί ν α π ο λ ε ό ν- 
τειοι ΐδέαι». Ί'πό πολλά; επόψεις άξιοση- 
μείωτον είναι τδ Βιβλίον τοΰτο. Βάσιν εχει τήν 
έξήγησιν, ήν περί τής πολιτικής αύτοΰ έδωκεν ό 
αιχμάλωτος τής Αγία; 'Ελένης, έςήγησιν καθ’ ήν 
πάντε; οί πόλεμοι καί άπας ό δεσποτισμδς αύτοΰ 
μόνον άντικείμενον είχον τήν δημοκρατικήν ισό
τητα καί νέαν συσπονοι’αν τών λαών τής Ευρώ - 
πης· άλλ’ δ άνεψιδ; έξαίρων τάς άρχά; τοΰ θείου 
αύτοΰ ούδαμοΰ έπιφαίνεται δουλικός αύτών άπο- 
μιμητής Τδ βιβλίον αύτοΰ, σαφές τδ ύφος, εύ- 
κρινές. πειστικόν, πλήρες έστι τών ατομικών 
αύτοΰ θεωριών περί τής νεωτέρας τών πραγμά
των καταστάσεως. "Ο,τι τά μάλιστα έν αύτώ 
εκπλήττει έστίν ή ειλικρίνεια, δι'ής ό τοΰ θρόνου 
μνηστήρ ένταΐς παραμοναϊς πραξικοπήματος έκ- 
τίθησι τάς ιδέας αύτοΰ εις τήν Γαλλίαν καί είς 
τήν Ευρώπην. Λεν παρίστησιν υπό γενικήν μορ
φήν μίαν άρ/ήν καί μίαν σημαίαν, άλλ’ έκτίθησι 
λεπτομερέστατα πάσας τάς πολιτικά; αύτοΰ ιδέας 
περί τε τής έσωτερική; καί περί τής έξωτερικής 
πολιτικής. 'Ό,τι έγραψεν έν τώ βιβλίο» έχείνω, 
έφήρμοσε βραδύτερου, καί έάν οί Γάλλοι έξεπλά- 
γησαν καί έψεξαν τήν διαγωγήν αύτοΰ, δέν δύ- 
νανται τούλάχιστον νά κατηγορήσωσιν αύτοΰ ό'τι 
έξηπάτησεν αύτούς <’>; πρδ; τοΰτο.

Καί πρώτον κηρύσσει ό'τι πϊν ό,τι έν Εΰρώπγ, 
μέγα γόνιμον, λυσιτελές διά τδ μέλλον οφείλεται 
εις Ναπολέοντα τον Α'. Άναλύων, δικαιολογών 
τάς αρχά; αύτοΰ,'δέν θέλει τοσοΰτον νά έξηγήση 
τδ παρελθόν, όσον νά έπιζητήση τήν έν τώ μέλ- 
λοντι τηρητε'αν όδόν ευρίσκει τήν αύτοκρατορικήν 
απολυτοφροσυνην πληρέστατα δικαιολογουμένην 
έκ τοΰ ότι ή γαλλική κοινωνία είναι ό'λως λαο- 
κρατουμένη, σπαρασσομένη υπό βιαίων κομμάτων 
έστερημένων πολιτικής ηθικής καί οΰδεμίαν αρχήν 
σεβόμενων. Έντεΰθεν διπλοΰν εξάγει συμπέρασμα· 
οτι η κυυερνησις οεον είναι αμα ολω; οημοκοατικη 
καί περιβεβλημε’νη άπεριόριστον εξουσίαν· δημο
κρατική μέν, άνακηρύσσουσα τήν πρδ τοΰ νομού 
ισότητα, ποοσιτά εις τήν ικανότητα καθιστϊσα 
πάντα τά στάδια, καθιεροΰσκ τήν ελευθερίαν τής 
εργασίας καί τή; ανταλλαγής, ούδέν προνόμιον 
εύγενεία; άναγνωρίζουσα, ΰποβάλλουσά τά; ποτισ
τικά; ε’κλογά; είς τήν καθολικήν ψηφοφορίαν· ι
σχυρά οί. συγκεντροΰσα πάσαν τήν πολιτικήν εξου
σίαν εν τή χειρί τοΰ αύτοκράτορος. μόνου άντι- 
τιπροσώπου σύμπαντο; τοΰ έθνους, περιορίζουσα 
τά δικαιώματα τών βουλών έντδς δικαίων δρίων, 
άπαγορεύουσα τά; ίριδας τών κομμάτων καί τοΰ 
τύπου.Ό αύτοκράτωρ εξασφαλίζει εις την Έκκλη

σίαν τιμάς καί προστασίαν, μή χορηγών όμως 
αύτή επιρροήν εί; τά τοΰ κράτους. Ή πολιτική 
έλευθερία είναι δ υψηλός μέν, άλλ’απώτατος σκο
πός, προς 2ν μέλλει ή αύτοκρατορική κυβέρνησι; νά 
δδηγήση κατά μικρόν τδ γαλλικόν έθνος μεταμορ- 
φούμενον ύπ’ αύτής. ΊΙ έλευθερία αυτή έσται ή 
έπίστεψις τοΰ οικοδομήματος, ώς έρεΐ βραδύτερου 
Ναπολέων ό Γ', άλλά τό γε νΰν πρόκειται νά τε- 
θώσιν αί βάσεις διά τής ίδρύσεως τής εξουσίας καί 
τής όμονοίας. '

Τήν εξωτερικήν πολιτικήν δ πρίγκηψ πραγμα
τεύεται μετ’ όλιγωτέρων λεπτομερειών, άλλά καί 
έν ταυτη αί τάσεις τοΰ συγγραφέως σαφώς έκδη- 
λοΰνται. ’Εάν ε'ν τοϊς εσωτερικοί; ζητήμασιν ά- 
πεδέξατο άνεπιφυλάκτως τδ σύστημα τοΰ θείου 
αύτοΰ, ένταΰθα ποιείται έπιουλάςεις τινά;. Λυ- 
πεϊται ό’τι ό θείο; αύτοΰ παρεσκεύασε τήν τελι
κήν αποτυχίαν διά τή; δρμή; καί τή; σπουδής 
αύτοΰ, ότι άνεμίχθη υπερβαλλόντως είς τά τής 
Γερμανίας, ξένα πρδς τήν Γαλλίαν, ότι παρεσύρ- 
0η, παρά τήν θέλησιν αύτοΰ. εί; πόλεμον κατά 
τής Πρωσσίας,τή;φυσική; αύτοΰ συμμάχου. Δέον, 
παρατηρεί δ ανεψιός, οΰχί ύποβάλλειν τά γεγο
νότα είς έν σύστημα, άλλά τροποποιεί'; τδ σύ
στημα κατά τά γεγονότα. ΠροτίΘεται ά'ρα νά 
προβή μετ’ δλιγωτέρα; δομής καί σπουδής ή Να
πολέων ό Α', νά μη έπεκτείνη τοσοΰτον μακράν 
τάς βλέψεις αύτοΰ, νά μή παρασυρθή τοσοΰτον 
ύπδ τοΰ πάθους, ώστε νά λησμονήση τά αισθή
ματα τών άλλων. Άλλ’έπιμένων είς τήν χρήσιν 
μετριοπαθών με'σων κα’ι είς τήν άνάγκην τοΰ στο- 
χάζεσθαι σκοπού νουνεχώς περιωρισμένου, ώ; άλ
λως αί'τε κλίσεις καί τά παρόντα πράγματα έπέ- 
βαλλον αύτώ, βλέπει ταύτοχρόνως τδ έργον 
όμματι ό'λως βοναπαρτικώ. Ψέγει ώ; ήκιστα έν
τιμον τήν ειρηνικήν πολιτικήν τοΰ Λουδοβίκου 
Φιλίππου καί κηρύσσει ότι ή Γαλλία προώρισται 
νά επιτελέση τήν μεταμόρφωσιν τής Εύρώπης 
πρδς το συμφέρον πάντων, υπέρ τής προόδου τοΰ 
πολιτισμοΰ καί διά τή; δυνάμεως τοΰ έκπολιτευ- 
τικοΰ πνεύματος. ΊΙ μέοιμνκ, ή ίκανοποίησις 
τών γαλλικών συμφερόντων δέν Θεωρείται ύπ’αύ
τοΰ ή τελευταία λέξι; τοΰ έργου αΰτοΰ. Ώ; δ 
θείος αΰτοΰ, θεωρεϊ έαυτδν πολίτην τοΰ κόσμου 
καί πιστεύει ότι κέκληται νά ένεργήση κατά 
συνέπειαν. Δέν έξηγεϊ μέν καλώς πώς φαντάζε
ται έν ταϊς λεπτομέρεια·.; αΰτής την μεταμόρφω- 
σιν τής ήμετέρας ηπείρου, άλλά πρόδηλον είναι 
ό'τι σκοπεί νά επιτελέση αύτήν διά διαδοχικής 
άναπτυξεω; καί εί δυνατόν έκ συμφώνου μετά 
τής Πρωσσίας.

Μετά τδ πρόγραμμα τοΰτο, ό πρίγκηψ προέβη 

τώ 1810 είς τήν ε'ν Βουλόγνη άπόπειραν αύτοΰ, 
ητις, ώ; γνωστόν, έναυάγησεν έτι άθλιώτερον τής 
ε'ν Στρασβούργο» καί δι’ ήν ϋπέστη εξαετή κάθειρ . 
ξιν έν τώ φρουρίω τοΰ Χάμ. 'Έως τότε δ Λουδο
βίκο; Ναπολέων έθεωρεϊτο άπλώς γελοίος, άλλά 
μετ' ολίγον έλαβεν άφορμήν νά εύλογήση τήν ά- 
ποτυχίαν αΰτοΰ. ΊΙ κάθειρξι; αύτοΰ έπεσπάσατο 
έπ’ αυτδν τά βλέμματα πάντων τών δυσηρεστη- 
μένων τή; Γαλλίας, ή δημοκρατική άντιπολίτευ- 
σις συνέδεσε σχέσεις μετ’ αΰτοΰ καί τδ άνομα αύ
τοΰ ήρξατο καί αυθις καταλαμβάνον τήν προ- 
χήν τοΰ πλήθους. Τώ 1846 κατώρθωσε νά δρα- 
πετεύση τοΰ φρουρίου , ήλθεν είς ’Αγγλίαν καί ά
μα τή φεβρουαρινή έπαναστάσει κατέβαλε παν 
σθένος όπω; καταλάβη Οέσιν έν τή νέα δημοκρα
τία. Γνωστόν ποϊον είσέτι περιέβαλλε γόητρον τδ 
ονομα τοΰ Ναπολέοντος- δ πρίγκηψ έξελέγη τδ 
πρώτον υπό πέντε νομών καί τήν 10 δεκεμβρίου 
1818 έξελέγη πρόεδρο; τής δημοκρατία; ύπδ 5 
καί επέκεινα εκατομμυρίων ψήφων, ένώ ό τότε 
δικτάτωρ, δ δημοκρατικός στρατηγό; Καβαινιάκ, 
μόλις έλάμβανεν £ν καί ήμισυ έκατομμύριον. Τά 
πέντε ταΰτα εκατομμύρια ψήφων δέν προσήρχον- 
το πάντα έξ οπαδών τή; ναπολεόντειου αύτοκρα
τορίας· πλεϊστοι σοσιαλισταί ,νομιμόφρονε; καί όρ- 
λεανισταί έψήφισαν ύπέρ τοΰ πρίγκηπος απλώς έκ 
μίσους πρδς τδν στρατηγόν Καβαινιάκ. Άλλά τδ 
έξασφαλίσαν τήνμεγάλην ταύτην πλειονοψηφίαν ήν 
πρδς γενικήν έκπληξιν ή σύμπραξ'.ς τοΰ κληρικοΰ 
κόμματος. Πρδ μιχροΰ, κατά τδν σεπτέμβριον, ό 
πάπας ΓΙΪο; ό Θ', πιεζόμενοςέν 'Ρώμη ύπό τοΰ δη
μοκρατικού κόμματος, εξητήσατο παρά τοΰ στρα
τηγού Καβαινιάκ τήν άποστολήν γαλλικοΰ στρα
τιωτικού σώματος προστατεύσοντος αύτόν. Ό 
στρατηγός απεκρουσε τήν αίτησιν ταύτην, καθδ 
τοΰ γαλλικοΰ Συντάγματος φέροντος κατ’ άρχήν 
ότι ούοεποτε ή δημοκρατία θ’ άνεμίγνυτο εί; τά 
πράγματα άνεξαρτήτου λαοΰ, άλλ’ άντί τούτου 
προσήνεγκε τώ πάπα άσυλον έν Γαλλία. Ό πά
πα; ηυχαριστησεν αύτώ κατ’ ϋκτώβριον λίαν έν- 
θέρμως· ό μόνο; αΰτοΰ φόβο; ήν μή ό Λουδοβίκος 
Ναπολέων, ό έχθρδ; τής· Έκκλησίας, ύπερισχύση 
κατά τήν προεδρικήν εκλογήν, καί ή Γαλλία άπο- 
βή κινδυνώδης οι’ αύτδν διαμονή. 'Ως έκ τούτου 
κατέφυγεν εΐ; Γκέταν κατά νοέμβριον. Πώς, τέσ
σαρα; εβδομάδα; βραδύτερου, ό πρίγκηψ ούτος. δ 
εχθρός τής ’Εκκλησίας,κατώρθωσε νά λάβη πάσας 
τάς ψήφους τοΰ κλήρου ; Είς τδ ερώτημα τοΰτο 
άπαντώσι τά γεγονότα. Τρεϊς μετά τήν έκλογήν 
αΰτοΰ μήνας ό Λουδοβίκο; Ναπολέων έπραξεν ό,τι 
ηρνήδη νά πράξη ό Καβαινιάκ. ό Ναπολέων,δδπα - 
δδ; τοΰ 1831, ό άρχαϊο; άντίπαλο; τής κοσμική;
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Εξουσία; τοΰ πίπα, άπέστειλεν εις Ρώμην στρα
τιωτικήν σώμα προς ανατροπήν τής δημοκρατία; 
κα’ι παλινόρθωσιν τής παπικής κυβερνήσεως. Ή 
πλειοψηφία τών Γάλλων μεγαλοφώνως’πεκρότησε, 
τούτων μέν έξ αγάπης τής ’Εκκλησίας, εκείνων δέ 
διότι γαλλική έν Ριόμη φρουρά έμελλε νά ενίσχυ
ση έπ'ι πάση; τής χερσονήσου τήν επιρροήν τής 
Γαλλίας. ’Ολίγον έμελε τώ Αουδοβίκω Ναπο- 
λε’οντι έάν παρεβίαζεν ή άπηρνεϊτο τάς προτέεας 
αύτοΰ άρχάς· ή διαγωγή αύτη ήν αναγκαία όπως 
τοΰ γαλλικοΰ έθνους άρξη κα’ι πάλιν εις Βοναπάρ- 
της, τοΰτο δέ ήρκει. Βραδύτερου μόνον έμελλε 
νά κατανόησή πόσον ή εις 'Ρώμην Εκστρατεία έ- 
γένετο αύτω όλεθρία. Αυσχέρειαί τινες έν τούτοις 
άνεφάνησαν αμέσως. Είχε ΰέν ΰριστικώς ύποσχε- 
θή συνταγματικάς μεταρρυθμίσεις εις τούς 'Ρω
μαίους, άλλ’ αδύνατον έγε'νετο αύτω νά έπιτύχη 
παρά τοΰ πάπα τήν έλαχίστην παραχώρησιν. "Ό 
Πϊος Θ' κάλλιστα ηπίστατο ότι ή ύποστήριξις 
τοΰ κληρικοΰ κόμματος ήν πάντοτε άναγκα-'α τώ 
πρίγκηπι, δ’στις φοβούμενο; μή δυσαρεστήση τδ 
κομμά τοΰτο δυσκολως θ’ άπεφάσιζε ν’ άποσύρη 
έκ 'Ρώμης τά στρατεύματα αύτοΰ. Άπεδέξατο 
λοιπόν τήν προστασίαν αύτοΰ ώς δφειλόμενόν τι 
και φυσικόν, άλλά ούδεμίαν χορηγών τή κυβερνή
σει αύτοΰ Επιρροήν έπί τής ρωμαϊκής διοικήσεως.

Ό πρίγκηψ πρόεδρος ε’πέτυχεν ώς έκ τούτου 
έτι μάλλον έν Γαλλίφ. Γνωστδν μετά ποιας δε 
ςιότητος κατώρθωσε νά καταστήση αντιδημοτικήν 
τήν έθνοσυνέλευσιν, νά διαίρεση τά κόμματα, νά 
προσοικειώσηται τού; άκρατους δημοκρατικούς διά 
τής καθολικής ψηφοφορία; κα'ι νά θεωρηθή ύπδ 
τών φιλησύχων πολιτών ιός τδ μόνον προπύργιου 
κατά νέων κομμουνιστικών Επαναστάσεων. Τώ 1851 
τέλος έκρινεν άρκούντως ΐσχυράν τήν θέσιν αύτοΰ 
ώστε νά Επιχείρησή τήν ανατροπήν τοΰ δημοκρα- 
τικοΰ πολιτεύματος αμέριμνων περ'ι τοΰ όρκου ον 
ώμοσεν εις τδ πολίτευμα τοΰτο. Άπδ τοΰ θανά
του τοΰ αδελφού αύτοΰ έΟεώοει έαυτδν δικαίω αύ- 
τοκράτορα τών Γάλλων- έάν δ’ οί αρπαγές, οΐτινε; 
τήν κληρονομιάν αύτοΰ κατεκράτουν. έδεσμευον 
αύτδν δΓ επιβολής όρκου, τοΰτο έν έτι πλέον ήν 
αίτιον όπως σαρώση τούς εγκληματίας τούτους 
άπδ προσώπου τής γής. (Ακολουθεί)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

.τρος· γ'/γ τάσιν τον reuvfyov πο.Ιιτιΰμ,όϋ*.
Κατά τι μύθευμα, έξ Εκείνων άτινα έκ τών 

διδασκαλιών τοΰ βουδισμού προήχθησαν. παρουσιά-

1) Ύπδ Matthew Arnold, καθηγητοΰ τής 
ποιήσεως έν τώ έν’Οξφόρδη πανεπιστήμιο». 

σθη ποτέ πρδς τδν Βούδαν μαθητής τις δνόματι 
Πουρνά, όστις παρεκάλεσε τδν διδάσκαλον ν’ανά
θεση αύτω εντολήν ο,τι μεγίστην. Ό διδάσκαλος 
έξέθηκε τω μαθητή τά εμπόδια όσα ώφειλε νά ύπερ- 
πηδήση κα'. τούς κινδύνους εις ους ήθελε περιπεσει. 
Ό Πουρνά όμως έπε’μεινεν άποκριθείς μετά μετριό
τητας κα'ι έπιτυχώς πρδς πάσας τάς αντιρρήσεις. 
Αί αποκρίσεις αύται κατέπεισαν τδν Βούδαν, όστις 
συγκατένευσε πρδς τήν Επιθυμίαν και τδν σκοπδν 
τοΰ μαθητοΰ αύτοΰ- παρεχώρησε λοιπδν τήν ζη- 
τηθεϊσαν άδειαν, προπέμψκς δέ τδν Πουρνά, ώς 
έφόδιον ειπεν αύτω τάέξής λόγια, άτινα παρέδωκεν 
αύτω θεότης τις, έν τή άρχή τής έπιστολής αύτοΰ.

«Ώ Πουρνά I κατασταθείς Ελεύθερος, 
«σπεΰσον εις άπελευθέρωσιν άλλων- πα- 
.ρηγορηθείς, παρηγόρησον- άναρθε'ις εις 
•μέγιστον ύψος, βοήθησον και τούς λ ο ι- 
»πούς άνυψωθήναι».

Ό μέγας άναμορφωτής, περί άπελευθερώσεω; 
τδν λόγον ποιούμενος, ένόει ήθικήν άπελευθέρωσιν, 
τήν άπδ τής άλαζονείας, τοΰ έγωϊσμοΰ κα'ι τών 
άλλων παθών, άτινα καταδουλοΰντα τδ άνθρώπινον 
παραλύουσι τήν ενέργειαν αύτοΰ- άπδ τοιούτων δέ 
εχθρών κα'ι δ Πουρνά εΐχεν επιτύχει τήν άπολύ- 
τρωσιν αύτοΰ. Πρδς τή απελευθερώσει όμως ταύτη 
τής ψυχής, εις ήν πάσαι αί γενεα'ι έπίσης άπέβλε- 
ψαν, ύπάρχει καί έτέρα, ήν ούχί μετ’ιση; πάντοτε 
σπουδής έπεδίωξαν αί διάφοροι γενεα'ι, έστι δ’οτε 
και ήκιστα έπεθύμησε ταύτης τδ άνθρώπινον. Καί 
όμως ή απελευθέρωσες αυτή ούδέν ήττον απαραί
τητός έστι πρδς έπίτευξιν τής τελείας τοΰ ανθρώ
που άναπτύξεως· έστι δ’αύτη ή άπελευθέρωσις τοΰ 
πνεύματος.

Ή μετά 
ταύτης τής 
σιωδέστερος 
έθνη, παρ’οίς ό κατά συνθήκην καλούμενος νεώ- 
τ ε ρ ο ς πολιτισμός εστι μάλλον προκεχωρημένος, 
εΐσ'ιν αύτά έκεϊνα, οσα μάλλον ήσχολήθησαν περί 
τήν άπελευθέρωσιν τοΰ πνεύματος άπδ τών δεσμών 
τών κατακρατούντων αύτό. Ή δέ επιδίωξις τής 
άπελευθερώσεω; ταύτης, ήτις ενίοτε μετά πυρε- 
τώδους Επιθυμία; έγε’νετο, έστί τδ κατ’ εξοχήν 
γνώρισμα τής έποχής ήμών.

Άπδ τής άπόψεω; ταύτης κρίνων, λογιζομενος 
δέ κα'ι τήν άνάγκην και τάσιν ταύτην, ήτις παν- 
τδς άλλου άρχει τών κατά την ήμετέραν γενεάν, 
θέλω εξετάσει ένταΰθα τήν ωφέλειαν ήν δυνάμεθα 
καρπωθήναι έκ τής μελέτης τών φιλολογιών τής 
κλασικής άρχαιότητο;· θέλω λοιπόν αποδείξει ε’ν- 

I ταΰθα οτι καί μεθ" άλας τάς νέας χρείας τοΰ αϊώ- 
I νος ήμών, τάς έκ τών γραμμάτων κα'ι τής τέχνης, 

ζήλου επιδίωξις τής άπελευθερώσεως 
διανοία; έστ'ιν ό προφανέστερος καί ού- 
χαρακτήο τών καθ'ημάς χρόνων. Τά

κα'ι άν εύρύτατον άποδώμεν αύταΐς χώρον, πάλιν 
ή μελέτη τών αρχαίων φιλολογιών δραστικώτατον 
καταδειχθήσεται μέσον πρδς άπελευθέρωσιν τής 
διανοίας ήμών· ύπδ δέ τήν έποψιν ταύτην αί φι
λολογία! αύται κα'ι νΰν έτι έπισταμε’νης χρήζουσι 
καλλιεργείας.

Α.
Φέρε δή ειπωμέν τινα διατί αί καθ’ήμάς γενεα'ι 

τοσοΰτο όργώσι πρδς τήν διανοητικήν ταύτην άπε- 
λευθέρωσιν, ποΰ δέ έγκειται αυτή. Ό προς τήν 
Ελευθερίαν ταύτην τοΰ πνεύματος οργασμός αιτίαν 
έχει ότι έν τω νΰν χρόνιο περιστοιχούμεθα ύπδ πλη- 
θυος γεγονότων συγκεχυμένων άμα καί συμπεπλεγ- 
μένων άλλήλοις, ούτως ώστε δύσκολον αποβαίνει 
τδ διακρϊναι τδν μϊτον, και διότι τής καθ’ήμάς 
ταύτης έποχής προηγήθη άλλη έπίσης σκοτεινή 
αιτίαν άλλην έχει ότι τδ παρόν τοΰτο παρίστησιν 
ήμϊν ευρύ κα'ι έπιπλε'ον θέαμα, έφ'ού στερρώς προσ- 
ηλοΰται ή προσοχή ήμών κα'ι ουτινος προσπαθοΰ 
μεν ν’άποκαλύψωμεν καθ’όλοκληρίαν τδ μυστήριον.

"Εγκειται δέ ή άπελευθέρωσις αύτη διά τδν άν
θρωπον έν τή σαφεϊ έπιγνώσει τοΰ τε παρόντος κα'ι 
τοΰ παρελθόντος- κα'ι ήρξατο μέν άπδ τής έποχής 
καθ’ήν προσεκτήσατο ουτος γενικά; τινας ιδέας, 
αιτινές εΐσιν οίονε'ι νόμοι τινες πληθύος γεγονότων, 
κατασταθήσεται δέ πλήρης κα'ι έντελής, όταν τδ 
πνεΰμα φθάσή εις τήν βαθεϊαν Εκείνην γαλήνην, 
ήν συναισθανόμεθα έν τή μελέτ-ή θεάματος, ουτινος 
ούδέν μέρος άποκρύπτεται ήμϊν, κα'ι έν ω ούδέν έστι 
τδ άκατάληπτον, κα'ι όταν έπέλθή ή ίασις τής 
πυρεσσουσης ανυπομονησίας ήν αισθάνεται δ νοΰς 
όταν ένώπιον αύτοΰ έκτυλιχθή θε’αμα μέγχ, επι
πλέον κα'ι συγκεχυμε’νον, δπερ κεντεϊ κα'. παροξύνει 
μάλλον τήν περιεργίαν ήμών, ή εύαρεστεϊ αύτη.

Άλλά μην ή εποχή ήμών ύπέρ πάσαν άλλην έστ'ι 
περίοδος βίου πολυσυνθέτου κα'ι ταραχώδους, ήτις 
έπιβλητικώς προκαλεϊ έφ’έαυτήν τήν μελέτην, άλ- 
λ’ήτις διά τών ύπερμεγέθων διαστάσεων κα'ι τής 
καταστρεπτικής αύτής ένεργητικότητος καταφανί- 
ζει τήν διάνοιαν, ήτις έπιδίδοται εΐ; τήν μελέτην 
τών διαφόρων αύτής Εμφανίσεων. ΊΙ καθ’ήμάς 
γενεά τά μάλιστά έστι προκατειλημμένη ύπδ τοΰ 
πόθου τοΰ άνευρεϊν τήν άληθή έποψιν, άφ’ής δέον 
νά παρατηρήσωμεν^τδ ενώπιον ήμών εκτυλίσσομε 
νον θέαμα. Ό δυνάμενος- άνευρεϊν τδ ζητουμενον 
τοΰτο σημεϊον τής έποψεως, ό δυνάμενος κατανοήσαι 
Εντελώς κα'ι καθόλου τδ έν λόγω θέαμα, δ-δάξαι δέ 
καί τούς άλλους όπως κατανοήσωσι καί ούτοι αύτό, 
ούτος πρδς τήν άπελευθέρωσιν τοΰ πνεύματος τδ 
καθ'έαυτδν συνεισφέρει. Άλλ’έν τή φύσει ούδέν έστι 
μεμονωμένου- οί αιώνες αλληλενδέτω; συνε’χονται 
έν τή διαδοχή αύτών- πολιτεύματα, ήθικα'ι παρα

δόσεις, άνάπτυξις φιλολογιών, πάντα έν τώ παρελ- 
θόντι έχουσι τάς αιτίας αύτών, έπενεργοΰντα το
σοΰτο ΐσχυρώς έπ'ι τοΰ μέλλοντος, ώττε τδ παρόν 
ούδέ νά έννοηθή καλώς ούδέ νά κριθή άμεοολήπτως 
δυνατόν, άνευ τής συγκρίσεως αύτοΰ πρδ; τδ παρελ
θόν, ένθα κεϊνται αί βίζαι αύτοΰ.

Έάν λοιπόν άναγκαίως δφείλωμεν νά στρέψωμεν 
εϊ; τά δπίσω τήν προσοχήν ήμών, έάν τοϋ; αρ
χαίους χρόνους δφείλωμεν Ερευνήσαι, ποϊαι αράγε 
αί έποχα'ι ά; εϊδικώτερον δέον νά μελετήσωμεν; 
Ούχ'ι αύτα'ι έκεϊναί εΐσιν, όσαι μάλλον άπησχολή- 
θησαν περέ τδ πρόβληυα περ'ι ου δ λόγος, περ'ι τδ 
καλώς δηλαδή έπιστάναι τδ τοΰ βίου θέαμα έν τή 
καθόλου άπόψει αύτοΰ ; Ποϊαι δέ αί φιλολογίας αΐ
τινε; προσφορώτατα τε’ρπουσαι πληροΰσιν άμα τήν 
έπιθυμίαν τοΰ πνεύματος ήμών; Προφανώς τοιαΰ- 
ταί εΐσιν όσαι έπιτυχέστερον έλυσαν άναλόγως τής 
ήλικιώτιοος αύτών έποχής τδ τούς καθ’ήμάς χρό
νους ε’πασχολοΰν πρόβλημα- αί φιλολογία; έκεϊναι, 
αΐτινές είσι τδ Εντελέστερου κα'ι συμμέτρως ανά
λογου άπεικόνισμα τών χρόνων αύτών, έκεϊναι, 
τέλος, αί’τινες πιστότερου παριστώσι τδ θέαμα τώυ 
άυθρωπίυωυ πραγμάτωυ κατά τοιάυδε ή τοιάνδε 
εποχήν.

’Εποχή μεστή συγκινήσεων διά τά πράγματα 
τοΰ άνθρωπίνου βίου άφ’ένδς, άφ’έτέρου δέ φιλολο
γία άνάλογος πρδς πάν ό,τι άπησχόλησε τήν επο
χήν Εκείνην λαμπρώς κατοπτρίσασα αύτήν. Ιδού 
άντικείμενον μελέτης τά μάλιστα Ενδιαφέρον ημάς.

Αύται αυταί εΐσιν αί έποχα'ι, αύτα'ι αί φιλολο
γίας αί’τινες τοσοΰτο νέαι τυγχάνουσιν, όσον νέαι 
εισίν ή τε Εποχή ήμών καί ή καθ’ήμάς φιλολογία, 
διότι αί έποχα'ι καί αί φιλολογιαι αύται άνηκουσιν 
εις παρελθόν διδακτικώτατον καί μεστόν άμα θη
σαυρών όλων πείρας.

Αυνατδν όμως μεγάλη τις εποχή νά μή άντα- 
νακλάται ού’τω μεγάλως καί Εντελώς έν τή φι
λολογία; αυτής- δυνατόν μέγας τις αιών, μεγα
λουργόν τι έθνος εί; τδν υψιστον περιελθδν βαθμόν 
πολιτικής καί κοινωνική; άναπτύξεως νά διατελή 
άνευ συνειδήσεως, ουτω; ε’.πεϊν, άνευ έπιγνώσεω; 
έντελοΰ; καί καθαρά; τή; άναπτύξεως αύτοΰ ταύ
της, ιόστε νά μή άνεγείρΤ| Εν τή φιλολογία μνημεΤα 
παραλλήλου αναπτύξει»;· Εν τοιαυτη περιπτώσει 
ΰ αιών ούτο;, τδ έθνος τοΰτο δύναται μέν νά παρα- 
μένη άντικείμενον άξιον τής μελέτη; καί τοΰ Εν
διαφέροντος ήμών, άλλ’ ή φιλολογία αύτοΰ ήκιστα 
άπασχολήσει ήμάς.

Καί κατ' άντίστροφον τάξιν μεγάλοι συγγραφείς 
καί θαυμαστή φιλολογία δυνατόν ν’ αναφανώσιν 
Εν Εποχή καί έν έθνει, οπερ δέν ανήλθεν εί; παράλ
ληλον ύ’ψος· έν άλλοι; λόγοι;, δυνατόν φιλολογία τι;
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νά προεχώρησε μάλλον τοϋ αίώνος αυτής· τοιαύτη 
φιλολογία ενδιαφέρει ήμϊν μάλλον της εποχής μεθ’ 
ής χρονολογικώς μόνον συνδέεται. Τοιαύτη δε περί- 
πτωκς συαβιίν» πάντοτι οσάκις ύπερ αίσαν με- 
γα'λαι διάνοια: έγείρονται ε'ν ε'ποχαϊ;, καθ’ άς τα 
περιστοιχοΰντα τάς δαιμόνιας ταύτας διανοίας 
πράγματα ούδέν παρέχουσιν αύταϊς άξιον πρδς 
παρατήρησιν θέαμα, ή ίλην άνάλογον τής δραστι 
κότητο; αυτών.

’Ελπίζω δε ότι ούδε’ις κατηγορήσει μου ώς ύπέρ 
τών ιδίων αγορεύοντας, έάν προσΟώ οτι ε’ν ταϊ; φι 
λολογίαι; τδ μέρος του ποιητικού λόγου αύτών ε’στι 
πρδ πάντων ή πιστότερα κα’ι έντελεστέρα παρά- 
στασις εκάστης έποχής- κα’ι αληθώς ή ποίησις ύπέρ 
παν άλλο ανθρώπινον έργον δεϊται τής δραστικω- 
τε'ρας ενεργητικότητας κκί τής ΐρμονικωτέρα; συμ
φωνίας τών δυνάμεων τοΰ νοΰ.

ϋΟ,τι λοιπόν πρδ παντδς άλλου έπιδιώκομεν. 
έκεΐνο ούτινος μάλλον χρήζομεν πρδς φωτισμόν ή
μών, ό,τι δραστικώτατα συντελέσει εις τήν άπελευ- 
Οερωσιν τής διανοίας ήμών έστιν ή έ’νωσις τών δύω 
πραγμάτων, ή ταυτόχρονος συνυπαρξι; άμφο’έοων. 
μεγάλης εποχή; κα'ι μεγάλης φιλολογίας.

Άλλά, παρ' έμοιγε κριτή, ό βίο; τής αρχαίας 
Ελλάδος ε'ν τή εποχή τοΰ κολοφώνος αύτοΰ ε’στι 
μία τών μεγάλων αύτών εποχών δ πέμπτο; πρδ 
Χρίστου αιών υπήρξε μία τών περιόδων τούτων τοΰ 
δραστικωτάτου βίου κα'ι τής πεφωτισμένη; άνα- 
πτύζεως, μία τών περιόδων έκείνων άς έιοθην δνο- 
μασας νέας εποχάς. Έρρέθη ότι ή εποχή τοΰ 
Περικλεούς δύναται ν’ άπεικασθή πρδς τέλειον άν- 
ορα αφικομενον εις τδ άκρον άωτον τής φυσικής 
δυνάμεως καί τής διανοητικής ένεργείας- αληθής ή 
παρομοίωσις αυτή, διότι πραγματικώς υπήρξε κατά 
την έποχήν έκείνην με'γας δργασμδς του χυμοΰ τοΰ 
κοινωνικού σώματος, άνάπτυξις έκτακτος ιδιωτι
κής καί δημοσίας δραστικότητος, απόλυτος σχεδόν 
ελευθερία, θαυμασία δε δξυδέρκεια πρδ; τδ διοράν 
και ιθυνειν τά ανθρώπινα. Φέρε δέ έξετάσωμεν 
έπ’ολιγον ποια τά χαρακτηρίζοντα τοΰ; νεωτε’ρου; 
χρονους, έρευνήσωμεν δε μέχρι τίνος βαθμού καί ε’ν 
τι»ι μετρώ έχει τους χαρακτήρας τούτους ό προ
νομιούχος τής Ελλάδος αιών- συγκρίνωμεν έπειτα 
την έποχήν ταύτην πρδς άλλην εγγύτεραν ήμών, 
τήν έποχήν τή; βασιλείας τής ’Ελισάβετ ε'ν 'Αγγλία.

Άρξώμεθα δέ άπδ τών σημείων, άπδ τών χα
ρακτηριστικών τών ούτως είπεΐν εξωτερικών Έν 
τών ουσιωδών γνωρισμάτων τής έποχϊς ήμών, 
καθ'ήν ό πολιτισμός εις μεγίστην άνήλθε περιω 
πήν, έστίν οτι δ πόλεμος καί τά παρακολουθοΰντα 
αύτδν έξωρίσθησαν άπδ τών σχέσεων τοΰ άστυκοΰ 
ήμών βίου. Τδ έγκλημα ύφίσταται μεν καί πόρρω

απέχει έτι ή παΰσις τών έξ αύτοΰ καταστροφών, έν 
ταϊς σχεσεσιν όμως τοΰ άστυκοΰ βίου δ άνθρωπος 
ασφαλώς κινείται, καλλιεργεί δε καί αναπτύσσει 
άνευ προσκομμάτων τάς τέχνας τής ειρήνης. ΊΙ 
κοινωνία ουτω προσκτάται ησυχίαν καί ένθαρρύνε- 
ται. μηδόλως ένταϊς ένασχολήσεσιν αύτής θορυβού
μενη. Άλλο γνώρισμα τών ευτυχών τούτων χρόνων 
ε’στίνήέμφάνισις τοΰ πνεύματος τής άνεξιθρησκείας, 
οπερ δ πληθυσμό; τών γνώσεων αναπτύσσει.

Άλλαι συμπτωματικαί ενδείξεις τών χρόνων 
τούτων είσίν ή αύξησις τών πρδς τήν ευπρέπειαν, 
ιός λέγομεν, καθηκόντων (les VOllveilCIiees), ή 
μόρφωσις τής αΐσθήσεως τοΰ καλοΰ (le gOUt) καί 
ή τάσι; πρδς τά; σπουδάς καί τά; άλλα; ασχολίας, 
όσαι άπαιτοΰσι λεπτότητα πνεύματος. Πάντα δε 
ταϋτα δδηγοΰσιν ημάς πρδς τδ άλλο γνώρισμα τδ 
πάντων χαρακτηριστικώτατον, τδ ότι κατά τάς έν 
λογω έποχάς οί άνθρωπ'ι υπό άκατασχέτου κατα
λαμβάνονται τάσεως πρδς τδ έξετάζειν καί κρί-ειν 
τά παρατηρούμενα γεγονότα,έρευναν δέ τούς νόμους 
αύτών άντί τοΰ περιπλανάσθαι ε’ν μέσω τών φαινο
μένων, κρίνειν δέ κατά τούς κανόνας τοΰ δρθοΰ 
λόγου και ούχί κατά τά; προλήψεις καί τήν φαν
τασίαν έκάστου.

Πάσα; δμοΰ τά; ενδείξεις ταύτας, πάντα τά έν 
λογω χαρακτηριστικά άνευρίσκομεν έν τή έποχή 
του Περικλέου;. Κτήμα δε ές αεί έχομεν τήν πεο'ι 
τουτου μαρτυρίαν τοΰ Θουκυδίδου έν τω εξής χω
ρώ» τής ιστορία; αύτοΰ. «Έν τοϊς πρώτοι·, λέγει δ 
ιστορικός αφηγούμενος τήν κατά βαθμόν άνάπτυξιν 
τοΰ ελληνικού πολιτισμού «'Αθηναίοι τδν σίδηρον 
κατέθεντο». Έπί τών χρόνων όμω; τής 'Ελισάβετ 
τδ σιδηροφορεϊν έπεκράτει έν ’Αγγλία ώς καί έν τή 
λοιπή ΕύρώπΤ|. Καθ’ όσον δ’ αφορά τά πρδς τήν 
εύπρέπειαν καθήκοντα, τάς άναπαύλας καί τδ ά- 
νετον τοΰ βίου, ταϋτα ήσαν κοινότατα καί μεγί
στη; αναπτύξει·»; έλαχον έν Άθήναι; κατά τήν έ
ποχήν έκείνην. Προσχώρησαν μάλιστα οί ’Αθηναίοι 
και ετι πλέον, περιήλθον εις τήν περιωπήν, εί; τήν 
εντέλειαν έκείνην τής αΐσθήσεως τοΰ καλοΰ, καθ'ήν 
ή πολυτελεία ρυθμιζομένη άνευρίσκει τδ πρέπον 
αύτή μέτρον. Κατά τδν Θουκυδίδη·» ιοί ’Αθηναίοι 
πρώτοι άνειμέν-ρ τή διαίτη έ; τδ τρυφερώτερον με
τέστησαν καί οί πρε.βύτεροι αύτοϊς τών εύδαι- 
μόνων διά τδ άβροδίαιτον ού πολύς χρόνος έπειδή 
χιτώνάς τε λινού; έπαύσαντο φοροΰντες καί χρυσών 
τεττιγων ένερσει κρωβύλον άναδούμενοι τών έν τή 
κεφαλή τριχών·- ένί λόγω περιήλθον εί; τδ ση- 
μεϊον έκεΐνο τοΰ αληθούς πολιτισμού, όπερ έστί ή 
έγκράτεια, ώ; είπεΐν, έν τή πολυτελεία, αύτδ δή τδ 
με τ’ εύτελεία; φιλοκαλεϊν.

(έπεται συνεχεία).

ΕΙΣ ΡΑΣΣΟΣ ΜΙΜΟΓΡΑΦΟΣ.
Ό Ίβάν Άνδρέγεβιτς Κρυλώφ φέρει τδ έπώ- 

νυμον τοΰ ρώσσου Λαφονταίνου. Οί μύθοι αύτοΰ 
θεωρούνται δ έθνικος τής 'Ρωσσίας πλοΰτος καί ή 
συγκεφαλαίωσις τής δημώδους σοφίας αύτής. Θι- 
γουσιν αμέσως τά πραγματικά καί ένεστώτα γε
γονότα, διαφωτίζουσι τά τής ήμέρας ζητήματα, 
καί αύτά τά κοινωνικά ή πολιτικά- καί αύτδ; ό 
πολιτικός άνήρ εύρίσκει έν αύτοϊ; πολύτιμον διδα
σκαλίαν. Ό ποιητή; είναι αντάξιο; τοΰ φιλοσόφου- 
τδ ύφος αύτοΰ, πλήρες ζωηροτάτων εικόνων, φαί
νεται έμψυχοΰν τά αντικείμενα καί δίδον φωνήν 
εί; τά άψυχα. ΊΙ φύσις ύπδ πάσα; αύτή; τά; ε
πόψεις Οαυμασίως έξεικονίζεται. Ό διάλογος πλή
ρης ζωής, διαζωγραφεϊ τάς μυχιαιτάτας τή; ψυ
χή; κινήσεις καί αντανακλά πάσα; τάς αποχρώ
σεις τοΰ πάθους. Τδ γόητρον τοΰ ύφους νέαν προ- 
τίθησιν αξίαν εις τούς μύθου; αύτοΰ. Ό Κρυλώφ 
τέλος είναι ή φιλολογική ενσάρκωσες τοΰ έθνικού 
πνεύματος τής 'Ρωσσίας.

Ουτω κρίνει ρώσσο; κριτικός περί τοΰ μεγάλου 
μυθογοάοου τής "Ρωσσίας. Έάν δε δεν ητο υπερ
βολική ή κρίσις αΰτη, ό Κρυλώφ θά ήτο αντάξιος 
τοΰ έπωνύμου ρώσσος Ααφονταϊνος, ύπδ δέ τινα 
έποψιν θά ήτο καί ανώτερο; αύτοΰ. Τωόντι ή χα- 
ρίεσσα τοΰ Καφονταίνου σάτυρα δεν στοχάζεται 
τοσοΰτο ύψηλά- προσπαίζει έπιχαρίτω; τή έπι- 
αανεία τών πραγμάτων, ούδλ εισδύει εί; τα βάθη 
τών κοινωνικών ζητημάτων. Πολλοί ήθέλησαν νά 
παραστήσωσιν αυτόν <■>; φιλόσοφον, <·>; πολιτικόν, 
ώ; μεταρρυθμιστήν, άλλ’ή άπόδειξι; δεν έγένετο. 
Υπολείπεται ό αφελή; καί απλοϊκό; νοΰ;, δ μέγα; 
πα~;, ό πονηρό; μυθολόγος, ου τδ μέγα καί μόνον 
με'λημα είναι τδ καλώ; άφηγεϊσθαι. Ό Κρυ 
λώφ έχει προθέσει; φιλοσοφικωτέρα;· οί μΰθοι 
αύτοΰ στοχάζονται ύψηλοτέρου καί μακροτερου 
σκοπού- πολλάκι; προσεγγίζουσι πρδ; τήν πολι
τικήν σάτυραν, πλήττουσ·. τολμηρώς τάς κοινωνι
κά; καταχρήσεις. Άλλ"έχουσι τδ αύτδ θέλγητρον 
άφελοΰς χάριτος, παιδικής άπλότητος κα,ί ρεμβα
σμού, ζωήν τοσοΰτο σύντονον, ύφος τοσοΰτο ελεύ
θερον καί άνεπιτήδευτον, ίλαρώτερα χρώματα; 
Προ; άπάντησιν δέον τι; ν'άναγνω έπισταμένως 
τού; μύθου; αύτοΰ όπως έννοήση ποιοι οί δεσμοί 
συγγένεια; μεταξύ τών δυο περικλεών μυθογράφων 
κα: κατά τί διαφε'ρουσιν.

Εί; τούς μύθου; τοΰ Κρυλώφ μεγάλην ιδία δί
δει αξίαν ή πιστή άπεικόνισι; τών εθνικών ήθών, 
τδβαθέω; διοοατικδν καί παοατησητικδν πνεΰμα, 
ό κοινωνικός σκοπός καί ή πρόθεσις τοΰ άποκαλύ- 
ψαι τά; αδικίας καί καταχρήσεις.

Γεννηθεί; τώ 1768 καί άποθανών τώ 18-14, ό 
Κρυλώφ, έκπρο-ωπεϊ τήν μεταβατικήν έκείνην 
έποχήν. καθ'ήν ή άρχαία ασιατική καί ταρταρική 
"Ρωσσία μεταμορφουμένη βαθμιαίω; εισέρχεται 
μετ’ ού πολύ εις τήν -χορείαν τοΰ συγχρόνου πο- 
λιτισμοΰ. Τά όπλα τοΰ μύθου καί τής σατύρα; 
έντείνει κατά τών αντιδράσεων τή; άρχαία; κοι
νωνίας. Δημοσιεύει έπιθεώρησιν έπιγραφομένην 
«Ό Άγγελιαφόρο; τών Πνευμάτων·, είδος τι νε
κρικών διαλόγων. Έν τή επιθεωρήσει ταύτν) ανα
καλεί έκ τών τάφων περιδόξους νεκρούς, οίτινε; 
μένοντε; ολίγα; ώρα; έπί τής γής λέγουσιν άλη- 
θείας. Δύο έτη μετά ταϋτα Οαρρήσα; έντείνει τά 
τόξα τή; σατύρα; άνευ άλληγοριών έν τώ Θεατή 
άλλ’ ή άστυνομία καί ή λογοκρισία έμποδίζουσιν 
αύτδν μετ’ ολίγον. Ποιείται τότε ούχί άνεπιτυ- 
χώ; δραματικά δοκίμια, άλλ’ άναγνού; τον Λα- 
φονταϊνον άνευρίσκει τήν άληθή αύτοΰ κλίσιν. Ό 
μΰθο; φαίνεται αύτώ ώ; δ κράτιστο; κύκλος, έν ω 
ό ποιητή; δύναται νά προσβάλη τά; καταχρήσεις 
έμμέσως καί άκινδύνως. Έκτοτε διαγράφεται τδ 
φιλολογικόν αύτοΰ στάδιον καί έπιδίδοτα: ολω; 
εί; τήν μυθογραφίαν. Τά πρώτα αύτοΰ οοκιμια 
έτυχον ευμενεστάτη: ύποδοχή;· μετ’ ολίγον οί 
μΰθοι αύτοΰ ύπδ πάντων ανάγινώσκονται, αί εκ
δόσεις αύτών πολλαπλασιάζονται καί έντός ολί
γων έτών ό Κρυλώφ άποβαίνει ό έθνικδς καί δη
μοτικό; ποιητής. ΊΙ τόλμη σατυρικών τινων βε
λών πτοεί τήν λογοκρισίαν- άλλ’ ό τσάρο; Νικό
λαο;, καίπερ ουδολως άνεκτικό; καί τά μάλιστα 
ζηλωτή; τών προνομίων τή; ιδίας αύτοΰ έξου
σίας, περιπτύσσεται τδν ποιητήν άνακράζων: 
• Γράφε πάντοτε, γηραιέ μου φίλε, γράφε πάντο
τε ■. ’Άλλως δέ καί τά παρατολμήματα ταϋτα 
ούδέν έχουσι τδ πικρόν καί δριμύ- μάλλον άποδει- 
κνύουσι τον έρωτα τή; δικαιοσύνη; καί τής προό
δου ή το μίσος τών καταχρήσεων. Ό σατυρικό; 
δέν ψέγει τού; άνθρώπους, άλλά τά πράγματα- 
στρέφει τά όμματα εί; τδ μέλλον, ούδαμώς έξυ- 
βρίζων τδ παρελθόν. Έν τή συνετή καί δίκαια 
αύτοΰ μετριοπάθεια φαίνεται επικαλούμενο; τά 
φώτα καί τήν δικαιοσύνην καί αύτή; τή; άριστο- 
κοατία;, ή; τά προνόμοια προσβάλλει. ’Αποτεί
νεται εϊ; τού; ζώντα; εκ καταχρήσεων καί οίονε'ι 
έπερωτα αύτού; έάν δέν κρίνωσι καλόν νά κατα- 
στραφώσι τά παράσιτα εκείνα όντα- επαγωγός 
καί έπιτηδεία στρατηγική ήτι; λαμβάνει έπικου- ,
ρους αύτού; έκείνους, ών υποσκάπτει τού; πύρ
γου;. Προσέχετε, λέγει τρόπον τινά αύτοϊς, θά 
ταφήτε ύπδ τά έρείπια, διότι πάντα ταϋτα κα- 
ταρόέουσι. ΙΙρδ; πλείονα άσφάλειαν καταρρίψω- 
μεν ταϋτα όμοΰ.
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Ό Κρυλώφ άρα μεταρρυθμιστής έστιν, οϊος ου
δέποτε έσκέψατο γενέσθαι δ Λαφονταϊνος. Ουδέ
ποτε λησμονεί τδν άνθρωπον χα'· την κοινωνίαν, 
ώς δ Λαφονταϊνος, οστις πολλάχις δυσκολεύεται 
διηγηθε'ις τδν μύθον αΰτοΰ να έξαγάγν] τδ φυσικόν 
πόρισμα. Δεν άρέσχεται, ώς εκείνος,είς τδν άπλοΰν 
μΰθον, άλλ’δ μΰθος αύτοΰ είναι πάντοτε αλλη
γορία. Ηττον αφελής και παιδικός, δέν άρέσκεται 
νά παράγω εις μέσον τά ζώα μετά τοΰ ίδιου αύ
τών χαρακτήρος και τών έξεων, άλλά προσωπο
ποιεί συνηθέστερον τά φαινόμενα τή; φύσεως, ώς 
την χιόνα και τδν άνεμον, η τά οικιακά σκεύη, 
την ψήκτραν κα'ι τάς βελόνας, τά παιδικά αθύρ
ματα, τήν πλαγγόνα, τδ νευρόσπαστον κα'ι τδν 
μολυβδινον στρατιώτην παράγει έξ αύτών έμ
ψυχα ίντχ. τά οποία τίΟησιν είς έπαφήν μετά 
τοΰ άνθρώπου κα'ι πρδ πάντων μετά τοΰ παιδός- 
συνηθεστερον δέ τιθησι τδν άνθρωπον απέναντι 
άλλων ανθρώπων, δ ώς Λαφονταϊνος έν τώ μύθω 
Σ κ υ τ ε ύ ς και οικονομολόγος. Ούτως δ ρωσ- 
σικδς μΰθος πλησιάζει μάλλον πρδς τούς αρχαίους 
γαλλικούς μύθους. ’Εν τώ μύθω έπ'ι παραδείγ- 
ματι δ Σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς κα'ι δ κ λ έπ τ η ς, εΤς λη
στής κα’ι εις διάσημος συγγραφεύς φθάνουσιν είς 
τήν κόλασιν, άμφότεροι δέ καταδικάζονται, δ μέν 
ώς καταχρασθε'ις τήν ίσχύν του βραχίονος αύτοΰ, 
δ δέ τήν τοΰ καλάμου του- δ συγγραφεύς νομίζει 
ότι αύχδς έκ τών δύο είναι δ καλλίτερος κλέπτης, 
αλλ’αϊ Έριννυες, έκ τών κεφαλών τών Οποίων ά- 
νορθοΰνται οφεις, κράζουσιν εις τδ ους αύτοΰ. «Δια 
τδν άλλον πυρά φαεινή και έψεσις ταχεία, διά σέ 
δέ βραδεία κα'ι ατελεύτητος τιμωρία ! Ό άλλος 
μόνον έπ’ι ζωής του έβλαψεν, ένώ σύ ένέχυσες έν 
τοϊς συγγράμμασί σου λεπτόν και διαρκές δηλη
τήριου ! Σύ διέφθειρας ολόκληρον κράτος κα'ι συν 
τή μελλούση γενεά κα'ι τάς μελλούσας ! »

είς τούς ρώσσους άνθυ- 
τά απώτατα μέρη τής 
«"Ανω δ Θεός, μακράν

Μετά τδ πρδς τούς συγγραφείς διδόμενου μά
θημα έρχεται δ Κρυλώφ 
πάτους τούς διοικοΰντας 
ρωσσικής αύτοκρατορίας.
δέ δ τσάρος·, λέγει ρωσσική παροιμία, δ δέ Κρυ
λώφ και πάλιν μεταφέρει ήμας εις τήν κόλασιν. 
Άφικνεΐται έκεϊ είς σατράπη; τοΰ βασιλέως τής 
Περσίας. “Τί έκαμες είς τδν έπάνω κόσμον ; τδν 
έρωτα”. “Φεΰ! αποκρίνεται δ σατράπης, κακή 
ήτο ή ύγιείαμου κα'ι δέν έδυνήθην ν’ ασχοληθώ 
περ'ι τών ύποθέσεων τής έπαρχίας μου”. Εί; τήν 
άπάντησιν ταύτην οί κριτα'ι πέμπουσιν αύτδν 
ευθύ είς τδν παράδεισον. Βλέπει τις τήν έννοιαν 
τής σαφούς ταύτης αλληγορίας Ό Κρυλώφ πολ 
λαχόΰ άλλοθι έπολέμησε τήν προσωπικήν έξου- 
ji«v, άλλαχοΰ δέ επιπίπτει κατά τών καταχρή

σεων τής δικαστικής δργανώσεως, κα'ι ύπδ τά χα
ρακτηριστικά άλώπεκο; έναγούσης ποτάμιον λά- 
βρακα, οστις είναι ό προμηθευτής αύτή ιχθύων, 
και καταδικαζούσης αύτδν νά ριφθή είς τδ όδωρ, 
διότι έκτακτο; τιμωρία απαιτείται κατά τοΰ λη- 
στοΰ τουτου, δεικνύει ήμϊν τδν εΐ; διαφθοράν έπι- 
οεκτικδν δικαστήν άλλαχοΰ παρουσιάζει ήμϊν εύ- 
γενεϊς, νομίζοντας ότι ώςέχ τής καταγωγής αύτών 
απαλλάσσονται τοΰείναι ωφέλιμοι άνθρωποι.

Κατά τδ μέγα τής έν 'Ρωσσία δουλείας ζήτη
μα δ Κρυλώφ έτάχθη ύπέρ τής δικαιοσύνη; κα'ι 
τής φιλανθρωπίας, και τδ τοιοΰτο άπητει θάρρος, 
γενόμενον έπ'ι τής βασιλεία; του αύτοκράτορο; 
Νικολάου. Ένταΰθα παρουσιάζει ήμϊν άηδόνας, 
άλλ’ αιχμαλώτους έν κλωβώ· άδουσι τά δύσμοιρα 
ταΰτα πτηνά, έλπίζοντα νά κάμψωσι τδν δεσμο- 
φυλακα αύτών· άλλά φεΰ ! όσον άδουσι ταΰτα, 
τοσοΰτο έκεϊνο; ήδεται έκ τών ασμάτων αύτών, 
ήκιστα δέ σκέπτεται ν’ άπολύση αύτά. Τοιουτο
τρόπως κα'ι ό λαός έργάζεται, ώσπερ άδουσιν αί 
άηδόνες· άλλ' όσον περισσότερον έργάζεται, το
σοΰτον δλιγώτερον οί έκ τής εργασίας του ωφε
λούμενοι Οά Οελήσωσι νά στερηθώσιν ους δρέπουσι 
καρπούς. Άλλαχοΰ παριστάνει φύλλα μεγάλη; 
δρυδς, υπερήφανα έπ'ι τώ ότι άποτελοΰσι τή; 
κοιλάδο; τον κόσμον, συναγείροντα τού; ποιμένα; 
ύπδ την σκιάν αύτών κα'ι τάς θωπεία; τοΰ ζέφυ
ρου δεχόμενα. Φωνή ακούεται κάτωθεν. «Και 
ήμεϊς; Μήτοι τέλεον λησμονοΰσιν ήμδς;» Τήν 
φωνήν ταύτην βάλλουσιν αί ρίζαι, αί τδν χυμόν 
κα'ι τήν ζωήν παρέχουσαι· άλλ’επειδή σκοτεινόν 
αύτών τδ έργον, ούδε'ις προσέχει είς τούτο. ’Ε
πεμβαίνει τότε ό ποιητής κα'ι ύπέρ τοΰ άγώνος 
αυτών συνηγορεί· αίρει εύγλωττου ύπέρ τών κα- 
ταδυναστευομένων διαμαρτύρησιν, και ή φωνή 
αύτοΰ άκούεται.

Ιδού τίνων ένεκα λόγων πλήν τής ποιητικής 
λαμπηδόνος και τή; αρετή; τδ έργον τοΰ Κρυ
λώφ τοσοΰτον δη'αώδε; τυγχάνει έν 'Ρωσσία. Ό 
Κρυλ ώφ ήρμήνευσεν έν εϊκόσιν αίσθηταΐς, έκεϊνο 
όπερ συγκεχυμένως έταράσσετο έν ταϊς καρδίαι; 
πάντων· κατέδειξε τά; καταχρήσεις κα'ι τάς αδι
κία; γεγηρακυία; κοινωνία;, κατασταλείσας ύπδ 
τή; έναργειας τών εμμέσων τούτων μαθημάτων.

ΑΙ ΓΥΧΑΙΚΕΣ
ΕΝ ΤΗι ΕΛΛΗΝΙΚΗ: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ.

(Συνέχεια- ϊδε άριθ. 10).
Τδ σύνθημα δίδωσι πρώτος παραδόξως πω; άνήρ 

συντηρητικό;, έκ τή; γενεά; τών μαραθωνομάχων, 
δ Τιτάν Αισχύλος. Συντηρητικό; τά ήθη καί τά; 

εξεις, άλλ’ δ τολμηρότατος τών καινοτόμων κατά 
τήν διάνοιαν, έπιλανθάνεται πολλάκις έαυτοΰ κατά 
τήν άέτειον αύτοΰ πτήσιν κα'ι άφιέμενο; εί; τήν 
υψηλήν αύτοΰ έμπνευσιν γίνεται δ μέγα; προφήτη; 
κα'ι κήρυξ τής άνθρωπίνη; έλευθερία; κα'ι έπιστή 
μη;, αύτδς, δ ιεροφάντης τοΰ άδηρίτου τή; άνάγ- 
κης σθένους. Τδ μέγα όραμα, ούπερ έμελλε παρα- 
σταθήναι μάρτυ; ή άνθρωπότη; μετά πέντε αιώ
να; έν τω Κρανίω, προδιατυποΰται ύψηλορβημόνω; 
ύπδ τών μαραθωνομάχου ποιητοΰ έν τω Προμη- 
θεί, τώ πρώτω καί έπιφανεστάτω οοκιμίω τή; 
φιλοσοφίας τής ιστορίας, έν ω διατυποΰται δ μέγα; 
ήθικδς τή; προόδου νόμος, δ διέπων τήν Ιστορίαν 
τής άνθρωπότητος. Έν τή μεγάλη τριλογία τοΰ 
Προμηθέως, όπου έπιφαίνονται έν τή οικεία αύτών 
θέσει κα'ι έν τή συμβολή αύτών είς τήν πρόοδον 
άνήρ καί γυνή, δ μεγαλοφυής Αισχύλο; έπιχειρεϊ 
οοΰναι λύσιν τινά τοΰ μεγάλου αινίγματος, όπερ 
εί; τήν πρόοδον τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος αφόρα 
κα'ι φαίνεται μέν κατά κυκλικές περιόδους λυόμε
νου, άλλ’δ'μως άλυτου μένει κα'ι τά; διορατικωτά - 
τας διαλανθάνον διανοίας. Άλλά περ'ι μέν τουτου 
κα'ι τής υψηλής θέσεως τής γυναικδ; έν τή μεγάλη 
έκείνη άποκαλύψει τή; ελληνικής άρχαιόεητο; εΐ- 
ρήσεται έν τή συνεχεία τοΰ λόγου · ήδη δ’ εις τήν 
ποικίλην στοάν τής δραματική; ποιήσεω; εισελ 
θοντε; ίδωμεν κατ’εκλογήν γυναικείας τινά; εικόνα;.

Κα'ι ιδού πρώτον έν αύτω τώ Προμηθεϊ τοΰ 
Αισχύλου αί Ώκεανίδε; Νύμφαι, σεμνά: κα'ι αίδή- 
μονε; παρθένοι, προσερχόμεναι παρήγοροι τώ πά- 
σχοντι Προμηθεϊ, δν έγχαταλείπει άνάνδρω; δ συγ
γενής μέν έκείνου, πατήρ δ’ αύτών ’Ωκεανός. ΪΔει- 
λα'ι τδ πρώτον έξαίρονται βαθμηδόν ακούονται τήν 
άφήγησιν τής μεγαλόφρονο; ένεργείας τοΰ ήρωος, 
καί δ'τε ουτο; εί; τά; άπειλά; τοΰ Έρμοΰ άντιτάσ- 
σει τδ ΐίψιστον δόγμα τή; αθανασία; τής ψυχή; 
κραυγάζων τδ,

Πάντως γ’ έμέ ού θανατώσει, 
βεβακχευμέναι έξ άφοσιώσεω; πρδ; τδν παραινοΰντα 
αύτά; άποστήναι όπως μή συνυποστώσι τά; ύπο- 
κειμένα; τώ ήρωϊ βασάνου; Έρμήν άπ.κρίνονται 
γενναίως· ι

Άλλα; μοι λέγε προτροπά; έάν ποθή; 
ί’να μέ πείσή;· δέν μοι είναι ανεκτός 
δ λόγο; ούτος όστι; σέ έξέφυγε.
Πώ; μέ κελεύει; τήν κακίαν νά άσκώ : 
“Ο,τι δεινόν έκοΰσα πάσχω μετ’αύ.οΰ· 
διότι τού; προδότα; έμαθον μισεϊν 
καί νόσο; δεν υπάρχει ήν περ νά μισώ 
πλέον τή; νόσου ταύτης 1.

1) "Αλλο τι φώνει κα'ι παραμυθοΰ μ' 
ό τι κα'ι πείσει;· ού γάρ δήπου

Ιδού παρά τώ καλλικελάδω κυκνω τή; τραγικής 
ποιήσεω; Σοφοκλεϊ ή θεσπεσία μορφή τής ’Αντι
γόνης, τή; βασιλόπαιδο; έχείνη;, ήτις είς μέν τδν 
πατέρα τυφλόν, άνέστιον, άλήτην έχρημάτισε βα
κτηρία κα'ι δδηγδς, ύπέρ δέ τοΰ άδελφοΰ κα'ι τήν 
ψυχήν αύτή; έθυσε Τί πρώτον θαυμάσωμεν έν τή 
ούρανία ταύτη είκόνι τής υίικής εύσεβείας κα'ι τοΰ 
άδελφικοΰ φίλτρου; Τί δυνάμεθα είπεϊν περ'ι αύτή; 
κρεϊττον τοΰ 0 τι έλεγεν δ δύσμοιρος, άλλά και εύ- 
τυχή; έπ'ι το.αύττ( θυγατρ'ι πατήρ αύτής; «Άφ’ 
οτου, λεγει, τή; παιδικής έξήλθεν ηλικία; και ένι- 
σχύθη τδ σώμα αύτής, μετ’ έμοΰ άει ή δύσμοιρος 
πλανωμένη μέ γερονταγωγεϊ· έν τοϊς άγριοι; οάσε 
σιν άσιτος κα'ι γυμνόπους περιφερομένη, ύφισταμένη 
δ’ ή τάλαινα τούς ύετού; και τοΰ ήλίου τά καύ
ματα, παρορα τήν έν τή πατρίδι εύζωιαν όπω; 
τροφήν είς τδν πατέρα αύτής προσπορίση·. Ποία 
γυναικεία αληθώς λεπτότη; τοΰ υίικοΰ αισθήμα
τος έν τή φράσει ταύττ; τής Ίσμή»ης·

Ί’πέρ τών γεννητορών κα'ι άν τις πονή 
τών πόνων ούδέ μνήμην πρέπει νά τηρήΐ. 

*Π έν τή επομένη θρηνωδία τής Αντιγόνη;·
‘Υπάρχει λοιπόν πόθος τις κα'ι τών κακών, 
άφοΰ τδ παρά πϊσιν ήκιστ’άρεστδν 
φίλον έφρόνουν ότε ήτον μετ’ έμοΰ. 
*Ω πάτερ, πάτερ μου φιλόστοργε, 
άν ύπδ σκότος κήσαι τδ αιώνιον 
ποτέ δέν θά σέ λείψη ή στοργή έμοΰ 
κα) τή; ’Ισμήνης ταύτης 2.

Έκφρων έκ τής λύπη; ή ’Αντιγόνη ζητεϊ ίδεϊν 
τδν τοΰ πατρδ; τάφον· άλλ’ άκούσασα δ'τι ή τελευ
ταία θέλησις του πατρδ; απαγορεύει τοΰτο πείθε
ται άμε’σω; ευπειθή; θυγάτηρ κα'ι μετά θάνατον·

τοΰτό γε τλητδν παρέσυρας έπος.
Πώς μέ κελεύει; κακότητ’ άσκεϊν;
Μετά τοΰθ’ο τι χρή πάσχειν έθέλω· 
τού; προδότα; γάρ μισεϊν έμαθον, 
κούκ έστι νοσο;
τής δ’ήν τιν’άπέπτυσα μάλλον.

(Πρ, Δεσμ. 10C3—1070).
1) Τοϊς τεκοΰσι γάρ, 

ούδ'εϊ πονεϊ τις, δεϊ πόνου μνήμην έχειν;
(Σοφ. Οίδ έπ'ι Κολ. στ. 508—509).

2) Πόθος και κακών ά'ρ’ ήν τι;·
κκ'ι γάρ δ μηδαμά δή ·ψδ φίλον, φίλο·» 
δπότε γε κ<^'< τδν έν χεροϊν κατεϊχαν 
Ώ πάτερ, ώ φίλος,
<■’> τδν άε'ι κατά γής σκότον είμένος, 
ούδέ γάρ ών άφίλητο; έμοί ποτέ 
κα'ι τήδε μή κυρήσής.

(Σοφ. Οίδ. έπ'ι Κολ. στ. 1C97—1703).
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ραννου

εφρονουν, .̂

• Εί τάδ’ e/ει, λέγει, χατά νουν ’κείνω, ταΰτ’άν 
έπαρχοι». Ό πατήρ άπέθανεν ή θυγάτηρ έξεπλή- 
ρωσε τέλειον τδ υίικδν καθήκον, ήδη επέρχεται ή 
σειρά τής αδελφής. Ή ’Αντιγόνη μεταβαίνει εις 
Θήβας όπου μαίνεται ό δεινός *Αρης,  8ν προύχά 
λεσεν οίκτρά αντιζηλία τών δυο υιών του Οίδίπο- 
δος. Οί δυο πολέμιοι άδελφοί ’Ετεοκλής κα'ι Πολυ
νείκης μονομαχήσαντε; ήλληλοχτόνησαν φριχτή 
διαταγή τοΰ Κρέοντος, ώμοΰ τυράννου, ορίζει οτι 
ζών ταφησεται ό τολμήσων θάψαι τδν νεχρδν τοΰ 
έχθροΰ τής πατρίδος Πολυνείκους, χα'ι μέτρα λαμ- 
βάνονται αυστηρά όπως μένη ά’ταφον χαί άτιμον 
τδ τοΰ Πολυνείχους σώμα· άλλ’ άγρυπνε' ακοίμη
τος ή αδελφική άφοσίωσις τής’Αντιγόνης· λανθάνει 
τούς φύλακας καί θάπτει τδν αδελφόν- οί φόλαχες 
όμως έκθάπτουσιν αύτδν, καί οί θρήνοι τής ’Αντι
γόνης προδίοουσιν αύτήν. ΓΙροσάγεται πρδς τδν Κφέ- 
οντα χαί κατανεύει αϊδημόνως τούς οφθαλμούς ή 
παρθένος, άλλ’πίς τούς δνειδισμούς τοΰ τυ 
ότι ύπερέβη τούς νόμους αύτοΰ αποκαλύπτεται 
αδελφή καί ή εύσεβης γυνή· «Ούδέποτ’ 
λέγει, ότι τά κηρΰγματά σου είσι τοσοΰτον ισχυρά, 
ώστε δύνασθαι τδν θνητόν παραβαίνειν τά άγραπτα 
καί ασφαλή νόμιμα τών θεών, άπερ ούχί χθες καί 
σήμερον άλλ.’ αείποτε ύπάρχουσι καί ούδείς γινώ- 
σκει άπδ πότε έφάνησαν». Εις πάντας τούς λόγους 
αύτοΰ αντιτάσσει οτι αδελφός αίτής ήν ό θανών, 
καί όταν ό τύραννος λέγτ, πρδς αύτήν

Φίλος δέν είναι ό έχθρδς ούδέ θανών 1 
ή ήρωϊκή παρθένος έςηγεϊ έν ταϊς όλίγαις ταΰταις 
λέξεσιν απαν τδ μυστήριον τής γυναικείας καρδίας 

Νά αγαπώ έπλάσθην ούχί νά μισώ 2.
’Επέρχεται ή ’Ισμήνη χαί κατήγορε' έαυτής ώς 
συνεργησάση; τή αδελφή όπως συναποθάνη αυτή· 
άλλά ταύτης μή άποδεςαμένης τήν θυσίαν, ικετεύει 
τδν Κρέοντα όπως μαλάςη τήν άμάλακτον αύτοΰ 
χαρδίαν. Ή ’Αντιγόνη ακούει σιωπηλή, καθ’ ήν ό
μως ώραν, τής ’Ισμήνης άποτρεπουση: τδν Κρέ- 
οντα όπως μή άποκτείνη τήν νύμφη· τοΰ υίοΰ αύ 
του Αί'μονος, ό τύραννος ωμώς ανακράζει 

χαχάς έγω γυναϊκας υίέσι στυγώ 3.
δ έρως τής ’Αντιγόνης έκρήγνυται ούχί συγκατα- 
βαινούσης μέχρις απολογίας πρδς τήν υβριν, άλλ’ 
έκφραζούσης τδ μέγα αύτής άλγος διά τήν προσ- 
γινομένην τω Α’ιμονι αδικίαν

1) Ούτοι ποθ’ ούχθρδς, ούδ’ όταν θάντμ φίλος.
(Σοφ. Άντιγ. στ. 522).

2) Ούτοι συνέχθειν, άλλά συμφιλε'ν ίφην.
(Σοφ. Άντιγ. στ 523/.

Σοφ. Άντιγ. στίχ. 571.

Ώ φίλταθ’ Αίμον, ώς σ’ ατιμάζει πατήρ ! 1. 
Ποία αληθώς λεπτότης αισθημάτων καί έκφράσεων! 

(Ακολουθεί).

ΤΟ ΣΟΤΛΤΑΝΙΚΟΧ IIΡΟΣΚΥΝΠΜΛ. —Δέν θά 
άπαρέση, πιστεύομεν, τοΤς άναγνώσταις τής Σαβ- 
βα τι αίας ή άφήγησις τοΰ παρά το'ς Μουσουλ
μάνος εθίμου, καθ’ δ χατά πάσαν παρασκευήν δ 
Σουλτάνος κατά καθήκον, ώς εϊπε'ν, μεταβαίνει 
εις τι τέμενος χαί προσεύχεται. Αί έφημερίδες τα- 
κτιχώς σχεδόν πάντοτε γράφουσι περί τοΰ προσκυ
νήματος τούτου τής παρασκευής, απλώς άναφ»’- 
ρουσαι ποΰ δ Σουλτάνος προσηυχήθη, καί ίσως 
ίσως τδ δημόσιον θεωρε' τοΰτο ώς απόρροιαν απλήν 
τών παραγγελμάτων τής μουσουλμανικής θρη
σκείας. ’Ιδού, νώς τδ έθιμον τοΰτο έπεκοάτησε 
κατά τδν 'Αθανάσιον Κομνηνδν Ύψηλάντην καθώς 
άφηγεϊται τοΰτο αύτδς ουτος δ Ύψηλάντης έν το'ς 
ύπδ τοΰ αρχιμανδρίτου Γερμανού Άφθονίδου έκδο- 
θεϊσιν Μ ε.τά τήν Ά λ ω σ ι ν

•ίΘ" Σουλτάνος μεταβαίνει τήν μεσημβρίαν έκα
στη; παρασκευής καί κάμνει τδ ναμάζι μετά 
τοΰ πλήθους. 'IIσυνήθεια αύτη χαθιερώθη τδ πρώ
τον έπί τοΰ Σουλτάνου Μουράτ τοΰ Α' τω 1361, 
οτε θελήσας νά '/χρτυρΎ^ πρδς τδν μουφτήν δι' 
ύπόθεσιν, ουτος δέν έδέχθη τήν μαρτυρίαν λέγων
ότι ή δικαιοσύνη δέν δέχεται τήν μαρτυρίαν άν
θρώπου, όστις εΐσέτι δέν ήνώθη έν ταϊς κοιναϊς 
προσευχαϊς μετά τοΰ σώματος τών Μουσουλμά
νων. Έκτοτε τδ προσκύνημα τοΰτο (σύν το'ς λοι- 
πο'ς Μουσουλμάνος) κατέστη τοσοΰτον αναπό
φευκτοι, ώστε καί ασθενών δ Σουλτάνος ανάγκη 
αποβαίνει ίνα μεταβή τήν παρασκευήν είς τι τέ
μενος, διά τδν φόβον τοΰ πλήθους μήτοι θανασί- 
μως νοσή καί διεγείρω τοΰτο είς ανταρσίαν, ή έν- 
θρονισμδν άλλου ζητήση».

Ό Αθανάσιος Κομνηνδς Ί’ψηλάντης άναφέρει 
ότι έπί τών ήμερων αύτοΰ δ Σουλτάνος Μαχ- 
μούτ δ Λ' ασθενών ήναγκάσθη παρασκευήν τινα 
νά μεταβή είς τδ τής παρασκευής προσκύνημα, 
ί'να μή παράσχη ύπονοίας τώ λαώ· άπελθών δέ 
έφιππος, μόλι: άφίκετο κατά τήν έπάνοδον είς τά 
ανάκτορα πρδ τής Πύλη; τής λεγομένης Δεμίρ 
καποΰ καί αμέσως έπεσε νεκρός άπδ τοΰ ίππου. 
Άνάλογον συνέβη καί τω Σουλτάνω Όσμάν, οστις 
πάσχω· καί πορευθείς είς τζαμιον διά τδ έν λόγω 
προσκύνησα μετά μίαν ήμέραν άπεβίωσεν ένεκα 
Τής άσθενείας αύτοΰ.

I) Σοφ. Άντιγ. στίχ. 572.

Ό ύπεύθυνος Ε. ΓΤΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.


