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ΙΙΟΛΙΤΙΚΠ ΕΒΔΟΜΑΣ.

Τήν 19/3 μαοτίου, ήμέραν κυριακήν, ώραν 
5 μ. μ. ύπεγράφετο τέλος παρά τών ρώσσων 
καί παρά τών Οθωμανών πληρεξουσίων ή 

συνθήκη τοϋ Αγίου Στεφάνου περί τών προ
καταρκτικών όρων τής ειρήνης. Έπί πολύ έδί- 

στασεν ή Πύλη πριν ή παραδεχθή τούς βαρύ
τατους εκείνους όρους, ών περίληψίν έδημο- 
σιεύσαμεν ήδη καί οί'τινες κατ’ ελάχιστου 
φαίνονται τροποποιηθε'ντες. Καί άληθώς οί 

όροι ούτοί είσιν αύτόχρημα ό πρός όφελος τών 
Σλαύων διαμελισμός τής εύρωπαϊκής Τουρ
κίας, εις ήν πράγματι ούδέν άλλο ύπολείπε- 
ται ή μικραί τινες λωρίδες τής Θράκης καί 

Μακεδονίας καί ή Ήπειοοθεσσαλία. ΊΙ πρός 
αμοιβήν μικρής έπαναστάσεως άμέσως κατα- 
σταλείσης διδομένη εις τούς Βουλγάρους αύ- 

τονομία, ή καταστροφή τών φυσικών ορίων 
τοϋ Αίμου, ή αύτογνώμων καί αύθαίρετος 
βουλγαοοποίησις χωρών έν αίς άλλα στοιχεία 
ζωτικότερα, μάλλον προηγμένα εις τόν πο
λιτισμόν, πλείονα παρέχοντα έχέγγυα πολι
τικού βίου, πολλάκις άγωνισάμενα τόν ύπέρ 
ελευθερίας αγώνα, άριθμητικώς πλειοψηφοϋν- 
τα, τρισχιλιετή έθν.κά δίκαια έπί τών χωρών 
τούτων κεκτημένα, ούδαμώς φαίνονται δια
τεθειμένα ν’ άνταλλάξωσι τόν τουρκικόν ζυ

γόν άντί τοϋ βουλγαρικούς οστις έκ τών πρω
τολείων αύτοΰ φωράται ότι ούδέν έθνικόν δί

καιον σεβασθήσεται τών άλλων λαών τών 
διά μυρίων αιμάτων διασωσάντων τήν γλώσ

σαν καί τήν έθνο'τητα αύτών—ταϋτα πάν
τα προαγγέλλουσιν άπαισίαν διαιώνισιν τής 
έν ’Ανατολή πάλης μέχρι σχεδόν αμοιβαίας 
έξοντώσεως τών -χριστιανικών λαών τής χώ

ρας ταύτης, ύπέρ ών ό παρών έςηγέρθη πόλε
μος. Ή ολοσχερής άνατροπή τοϋ έν ’Ανατολή 
καθεστώτος, ή έγκαινιζομένη διά τής όωσσο- 

τουρκικής συνθήκης νέα έν αύτή πραγμάτων 
τάξις, δι’ής ό σλαυϊσμός γίνεται κύριος τών 

οχθών τοϋ Δουνάβεως, τής εύρωπαϊκής ακτής 
τοϋ Εύξείνου, όστις αποβαίνει καθ’ ολοκλη

ρίαν ρωσσική λίμνη, ή Ούγγαρία καί ή Ρου
μανία πεοισφίγγονται μέχρι πνιγμού ύπό δι

πλού σλαυϊκοΰ στοίχου, ό σλαυϊσμός έπικά- 
θηται ιππαστί έπί τού τραχήλου τής Κων
σταντινουπόλεως καί τών πορθμών, ιόν ή κα- 
τάληψις χρόνου απλώς καί εύκαιρίας άποβαί- 

νων ζήτημα έπαπειλεΐ μέγαν εύρωπαϊκόν πό
λεμον, όστις, καν άποσοβηθή έπί τοϋ παρόν

τος, απειλητικός θά παρίσταται πάντοτε εις 
μέσον κατά πάσαν ώραν καί θ’ άναγκάζν) τάς 
εύρωπαϊκάς δυνάμεις εϊς αιωνίους παρασκευάς 
αϊτινες θά διπλασιάζωσι τού; στρατιωτικούς 
καί ναυτικούς αύτών προϋπολογισμούς.

Άλλά ταϋτα μέν ζητήματα τοΰ μέλλον
τος· τό δέ παρόν καί θετικόν είναι ή έν τή 

πλείστη χώρα τής εύρωπαϊκής Τουρκίας κα
ταστροφή τή; τουρκικής κυριαρχίας, ή απώ
λεια πλουσιωτάτης χώρας έν τή ασιατική 
Τουρκία, ή μετά τήν έκ τοϋ πολέμου έξάν- 

τλησιν έπίστεψις τής οικονομικής καταστρο
φής καί καταπτώσεως διά τής πολεμικής ά- 
ποζημιώσεως, ήτις μετά τών εξωτερικών
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χρεών τής Τουρκίας θ' απορροφά πάσας τάς 
θετικά; προσόδους αύτής μειωθείσας ήδη του

λάχιστον κατά τό ήμισυ, τό ώς έκ τούτου 
δυσχερές [Λεν τής ύπάρξεως, άδύνατον δέ τής 

άναπτύξεως τής δυνάμεως ταύτης.

Εύνο’ητος εντεύθεν ό αγωνιώδης δισταγμός 
ό έπικρατήσας πρό τής ύπογραφής τής ειρήνης 

καί τά επανειλημμένα μέχρι τής κυριακή; 
συμβούλια, έν οΐς παρίσταντο πάντες οί έπι- 
ζώντες πολιτικοί άνδρες τής Τουρκίας. Έπ'ι 

τέλους ή ύπογραφή έκρίθη άδήρητο; ανάγκη, 
καθ' όσον ούδεμία άντίστασις ην δυνατή ή 
μονή ή παθητική έκείνη άντίστασις, ήτις ύ- 
ποχωρεΐ μέν είς τήν βίαν άλλα δέν καΟιεροΐ 
αύτήν διασώζουσα ούτω τό δίκαιον τής δια- 

μαρτυρήσεως καί έφελκομένη τάς συμπάθειας 
τών λαών. ΊΙ Πύλη προύτίμησε τής παθητι

κής ταύτης άντιστάσεως τήν ύπογραφήν τής 
ειρήνης, ήτις έγένετο, ώς εϊπομεν, τήν κυρια- 
κήν 29/3 μαρτίου έν Άγίω Στεφάνω.

Οί όροι τής ειρήνης δέν έκοινοποιήθησαν εί- 
σέτι έπισήμως ούδέ κοινοποιηθήσονται πρό 
τής έπικυρώσεως τής συνθήκης ήτις γενήσεται 
έν Πετρουπολει, έντός δεκαπενθημέρου άπό 

τής ύπογραφής. Έπ'ι τούτω άφίκετο έξ Άγιου 
Στεφάνου άπό τής τρίτης ό πρώτο; ρώσσος 
πληρεξούσιος στρατηγός κόμης Ίγνατιέφ, τήν 

στρατηγικήν φέρων αύτοΰ στολήν, όστις έπι- 
σκεψάμενο; διάφορους ένταΰθα έπισημότητας, 
έπρο’κειτο ν' άπέλθη χθες τό έσπέρας διά τοΰ 

ρωσσικοΰ άτμοπλοίου Β.Ιαΰιμήςου είς Όδη- 
σόν, συνοδεύομενος ύπό ειδικού καί έκτακτου 
άπεσταλμένου τής Πύλης, όστις ύποτίθέται 

ότι έσται ό ύπουργός τών στρατιωτικών 1’εούφ 

πασσάς, πρός άνταλλαγήν τών έπικυρώσεων 
τής συνθήκης, μεθ' ήν καί μο'νην ή περί τών 

προεισαγωγικών όρων τής ειρήνης συνθήκη ά- 
νακοινωθήσεται έπισήμως είς τά; εύρωπαϊκά; 
δυνάμεις.

Έκ τών όσα δημοσιεύουσιν αί έπιτόπιοι 
έφημερίδες τήν εβδομάδα ταύτην, οί όροι τή; 

ειρήνης φαίνονται μικρόν τροποποιηθέντες. 
Ούτω, φέρ’ είπειν, ό περί παραχωρήσει»; έξ 
θωρηκτών πλοίων όρος κατ' άλλους μέν έγκα-

τελείφθη έπί τού παρόντος ύπό τή; 'Ρωσσία;, 
όρισθέντο; ότι άφοΰ δοθή απέναντι τής πολε
μικής άποζημιώσεω; ή χωρογραφική άποζη- 

μίωσις έν 'Ασία, έκτιμηθεΐσα άντ'ι ενός διλιο- 
νίου ρουβλίων, ό τρόπο; τή; πληρωμή; τοΰ 
έπιλοίπου τή; άποζημιώσεω; συμποσουμένου 

είς 4 10 εκατομμύρια ρουβλίων όρισθήσεται διά 

μεταγενεστέρα; συνεννοήσεως μεταξύ τοϋ αύ- 
τοκράτορος Αλεξάνδρου καί τοΰ Σουλτάνου, 
κατ'άλλου; δέ, άντ'ι τή; παραιτήσεω; άπό 

τοΰ περί στόλου όρου ή 'Ρωσσία άπήτησε καί 
έλαβεν ώ; αντάλλαγμα δια τήν Βουλγαρίαν 

τόν κόλπον τού Σάρου, όστις δεσπόζει τή; 
Καλλιπόλεως καί τοΰ Πλαγιαρίου.

Περί τών λοιπών όρων έρρέθησαν παράδοξά 
τινα και σχεδόν άπίστευτα. Λέγεται ότι ή 

Ρωσσία μεριμνώσα τά μάλιστα περί τών προς·· 
φιλών αύτοϊς Βουλγάρων δυσηρέστησεν ού μό

νον τήν Ρουμανίαν, άλλά καί αύτήν τήν δίς 
έκχέασαν τό αίμα αύτής ύπέρ τοΰ σλαυϊκοΰ 

άγώνος Σερβίαν, άφαιροΰσα αύτήν τήν Νύσ

σαν, ήν κατεκτήσατο δια πολέμου, καί δί- 
δουσα τήν πόλιν ταύτην είς τό μαμόθρεπτον 

αύτής παιδίον, είς τήν Βουλγαρίαν. Λέγεται 
πρός τούτοις ότι ή Σερβία καί ή Ρουμανία κη- 

ρυχθήσονται ούχί βασίλεια, άλλ' άπλώς ά- 
νεξάρτητοι ήγεμονίαι, πλήρους μέν άπολαύου- 

σαι έσωτερική; αύτονομίας, άλλ’ οίονεί προ- 

στατευόμεναι τή; Ι’ωσσίας ώ; πρό; τά ζητή
ματα τής έξωτερική; πολιτικής, άπερ θα 
διαρρυθμίζωνται ύπό τή; δυνάμεως ταύτης.

Ώ; έκ τούτων αί άτυχεΐς παραδουνάβειοι 
ήγεμονίαι τά μάλιστα φαίνονται δυσηρεστη-

| μέναι κατά τής ισχυρά; αύτών συμμάχου καί 

προστάτιδος καί παρασκευάζονται νά διεκδι- 
κήσωσι τά δίκαια αύτών έν τώ εύρωπαϊκώ 
συνεδρίω έάν όμως άξιωθώσι νά παρεδρεύσωσιν 
έν αύτω, δπερ άμφίβολον φαίνεται, έάν κρί- 

νωμεν έκ τοΰ ότι ή Ρουμανία, ήτι; τοσοΰτον 
συνετέλεσεν είς τήν τελικήν έκβασιν τοΰ πο
λέμου τούτου πρωταγωνιστήσασα έν τή πο
λιορκία τής Πλέβνας, δέν ήξιώθη ν’ άντιπρο- 
σωπευθή κατά τάς ρωσσοτουρκικάς διαπραγ

ματεύσεις.

Άφ' ετέρου αί εύρωπαϊκαΐ δυνάμεις καί 

μάλιστα αί άμέσως ένδιαφερόμεναι είς τά 
τής Ανατολής Αύστρία καί 'Αγγλία ούδα- 
μώς φαίνονται διατεθειμέναι ν’ άποδεχθώσι 

τοιούτους ειρήνης όρους, οΐτινες καθυποτάσ- 

σουσι δυνάμει τήν Τουρκίαν είς τήν Ρωσσίαν 
καί καΟιστώσι τήν Κωνσταντινούπολή, κατά 
τό εύφυές λόγιον τοΰ λόρδου Βήκονσφηλδ; τό 
Βατικανόν τής Ι’ωσσίας. Σπουδαίοι ύφίσταντο 
φόβοι καί σχεδόν έπί Ούρα·.; έθεωρεΐτο ό πό

λεμος, ναυαγησάση; όλοσχερώ; έπί τέλους 
τής ύπό τή; Αύστρία; γενομένης προτάσεως 

περί εύρωπαϊκής συνδιασκέψεως· ή ’Αγγλία 
ούδόλως παρεσκευάζετο, οί στόλοι αύτής έ- 
λάμβανον διαταγάς άπόπλου, ή Αύστρία έ- 

ζήτει έκτακτον παρά τών Βουλών πίστωσιν, 
διέτασσε τήν έμπόλεμον κατάστασιν μέρους 
τοΰ στρατού αύτής, ότε ή Ρωσσία άπροσδο- 

κήτως έποιεΐτο τήν πρότασιν περί συγκροτή- 
σεως εύρωπαϊκοΰ συνεδρίου έν Βερολίνω ύπό τήν 
προεδρίαν τοϋ πρίγκηπος Βίσμαρκ. Τήν πρό- 
τασιν άμέσω; άπεδίζατο ή Γερμανία καί 
μετ’ αύτήν ή ’Ιταλία καί ή Αύστρία, άλλ’ 

άγνωστος εΐσέτι διατελεΐ ή άπάντησις τής 
Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας. Τοΰτο μόνον έκ 
τών τηλεγραφημάτων γινώσκεται, ότι έν μέν 

Γαλλία ή Γα.Ι.Ιικη Λημοκζατία, οργανον τοΰ 
κ. Γαμβέττα, έκφράζει τήν γνώμην ότι ή 
Γαλλία οφείλει ν’ άπόσχη τού συνεδρίου, έάν | 

αί εύρωπαϊκαΐ δυνάμεις ώς έδραν αύτοΰ άπο- 
δεχθώσι τό Βερολϊνον, τήν δέ γνώμην ταύτην 

άσπάζονται αί πλεϊσται τών συντηρητικών 
έφημερίδων. Περί δέ τής Αγγλίας λέγεται 
οτι δύναται μέν νά παραδεχθή τό έν Βερολίνω 
συνέδριον, άλλ’έπί τή βάσει έγγυήσεών τινων. 
Δέν είναι τολμηρόν ίσως νά προεικάσ·/] τις 
ότι ή πρώτη τών εγγυήσεων τούτων τών αί- 

τηθησομένων ύπό τής Αγγλίας έσται ή συ- 
ζήτησις καί επίλυσις τοΰ όλου ανατολικού 
ζητήματος ύπό τοΰ εύρωπαϊκοΰ συνεδρίου, 

άνευ τών έπιφυλάξεων, άς ποιείται ή 'Ρωσ
σία περί ζητημάτων καθαρώς ρωσσοτουρκι- 
κών, έν οί; άποκρούει τήν άνάμιξιν τής Εύ- 

ρώπης, καί περί ζητημάτων γενικού εύρω

παϊκοΰ συμφέροντος, οία χαρακτηρίζοντα 
μόνα τά τών πορθμών καί τοΰ Δουνάβεωςι 

Είς τήν έπίλυσιν τοΰ όλου άνατολικοΰ ζη

τήματος φαίνεται άποκλίνουσα καί ή 'Ιταλία, 
έάν κρίνωμεν έκ τοΰ εναρκτήριου είς τάς βου- 
λάς λόγου τοΰ νέου αύτής βασιλεως Ούμβέρ - 
του. Κατά τήν περίληψιν ήν διά τοΰ τηλε
γράφου έλάβομεν τοΰ λόγου τούτου, ό βασι
λεύς Ούμβέρτος λέγων πρώτον ότι παγιωθεί- 
ση; νΰν έπί άκλονήτων βάσεων τής ένότητος 
τής ’Ιταλίας δύναται νΰν αύτη νά προβή είς 

μεταρρυθμίσει; καί καταδεικνύων ότι ή ’Ιτα
λία κατά τά έν 'Ανατολή γεγονότα αύστη- 
ρώ; τάς συνθήκας έφύλαξε καί άπόλυτον έτή- 

ρησεν ούδετερότητα,έξεδήλωσεν ότι ή 'Ιταλία 
συναινεΐ άδιστάκτω; είς τήν σύνοδον συνδια- 

σκέψεως, τό δέ παράδειγμα τής συγχρόνου 
αύτής ιστορία; παρέχει αύτή έπιχείρημα όπω; 
ύποστηοίξτ) τήν λύσιν τοΰ άνατολεκοΰ ζητή
ματος, ήτι; έσται συμφωνοτάτη πρός τήν δι

καιοσύνην καί πρός τά δίκαια τής άνθρωπό-

τητος.
Αί έκδηλούμεναι αύται διαθέσεις τών εύ

ρωπαϊκών δυνάμεων άναγκαίαν καθίστων τήν 
άποστολήν έκ μέρους τή; τά μάλιστα είς τό 
άνατολικόν ζήτημα ένδιαφερομένης Ελλάδος 

άνδρός, όστις νά συνηγορήση πρός αύτάς ύπέρ 
τών δικαίων τοΰ ελληνισμού. Τοιοΰτος έξελέ-
γη λίαν έπιτυχώς ό κ. Τρικούπης, όστις έπρό- 

κειτο νά μεταβή παρά ταϊς αύλαΐς Ι’ώμης, 
ΙΙαρισίων καί Λονδίνου καί παρά ταϊ; άλλαι; 
έν άνάγκ-ρ. Ό αύτό; δέ πολιτικό; άνήρ πρό
κειται νά άντιπροσωπεύση τήν Ελλάδα έν τώ 

εύρωπαϊκφ συνεδρίω, έάν ποοσκληθή νά παρε- 
δρεύση, τοΰθ’ όπερ πιθανολογείται έκ τοΰ τε
λευταίου τηλεγραφήματος, καθ’ δ αί δευτε- 

ρεύουσαι δυνάμει; θά μετάσχωσιν έν τώ συν

εδρίω.
ΊΙ παρουσία έλληνο; άντιπροσώπου έν τώ 

εύρωπαϊκώ συνεδρίω τοσούτω άναγκαιοτέρα 
άποβαίνει, όσω τό έλληνικόν ζήτημα κατ’ 
άνάγκην άναφυέν κινδυνεύει νά λάβη μεγά
λα; διαστάσεις άν μή ληφθή ύπ’όψιν έν τώ

I
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VI’OAIKOA
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΜΛΑΜΕΗ ΤΟΥ Β.

('Λτο Κξίτοβοί'.Ιου τοΐ· Ίμβριοι·'
Πρδ δέκα ετών άποσπασμά' τι χαταχωρηθεν ύπδ 

τοϋ Τισσενδορφίου έν τώ περί τής έκδόσεως 
της Σιναϊτικής βίβλου προλόγω αύτοΰ* 2 3 
έφείλκυσε την προσοχήν τών λογίων έπ'ι χειρογρά
φου τίνος ελληνικού τοϋ δεκάτου πέμπτου αίώνος, 
περιέχοντας την ιστορίαν τών δέκα επτά πρώτων 
έτών τής βασιλεία; Μωάμεθ τοϋ Β', δ'περ άπετέλει 
καί άποτελεϊ χα'ι σήμερον έτι μέρος τής αρχαίας 
βιβλιοθήκης τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Σεραιου. ΊΙ 
ιστορία αύ'τη, περί τής όποίας τέσσαρα έτη βρα
δύτερου δ κ. Έγξερ2 έλυπεϊτο, διότι δέν έγνώριζεν 
εΐσέτι, εϊμή τδν ύπδ τοϋ Τισσενδορφίου δοθέντα 
πρόλογον, χα'ι τήν όποιαν σχεδόν ταύτοχρόνως δ 
κ. Έρνέστος Μίλλερ Ernest Miller) έδήλου έντινι 
πρδς τδν αύτοχράτορα έκθέσει4, ώς μέλλουσαν νά 
χορηγήση χρήσιμον παράρτημα τής 'Ελληνικής 
βυζαντινής συλλογής, είχεν ώς συγγραφέα Κριτό- 
βουλον τινα. τοϋ όποιου τδ όνομα κατά πρώτον 
άνηγγέλθη έν τη Δύσει. ’Εντεταλμένος τώ 18.9 
ύπδ τοΰ κ. ύπουργοϋ τή; δημοσίας εκπαιδεύσει»;, 
νά αναζητήσω έν Τουρκία καί ιδίως έν τοϊς 
άρχείοις τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει οικουμενικού 
πατριαρχείου, τά έγγραφα, τά άναφερόμενα εις 
τήν ιστορίαν τών χριστιανικών λαών μετά τήν 
Άλωσιν, έσκέφθην κατά πρώτον νά ζητήσω πληρο
φορίας περί τοϋ χειρογράφου τούτου, εΐ; τδ δποϊον 
αύτδ τής αποστολής μου τδ αντικείμενου και ή εις 
τάς μελετάς μου πρδ πολλών έτών δοθεϊσα διεύ- 
θυνσις με παρώρμησαν ν' αποδίδω ιδιαιτέραν σπου- 
δαιότητα. "Εμαθον ότι εύρίσκετο έν ταϊς χερσί τοϋ 
διευθυντοΰ τοϋ αυστριακού Λυκείου τοΰ Πέρα κ. 
Δεθιέρου, ό'στι; παρεσχευάζετο νά έκδώση αύτδ έν 
Πέστη μετά σημειώσεων κα'ι σχολίων. Είχε λάβει 
διά τήν έκτύπωσιν άντίγραφον αυτού άχριβέστατον, 
τδ δποϊον μοι έκοιύοποιήθη, και τοΰ όποιου βραχεϊα 

1) Κριτόβουλος ό Νησιώτης (Ίμβριώτη; , Β ίο; 
Μεχεμέτου Β', μέχρι τού ις' έτους τή; αύτού 
βασιλεία; Μελέτη τού κ. Ούβικίνου (I'vieini), 
γραφεϊσα τώ 1870

2) Tishendorf. Xotitia editionis cod. bibl Si- 
naitici, Lipsiie, I860 in —4.

3) La Grice en 1453. menmire in par M. 
Egger en seance puMique anmulle .les cinq 
academies de l'insfitut, le 16 aunt 1864.

4) E. Miller, Rapports a I’empereur sue line 
mission scienti/lque en Orient (tevrier — juillet
1865), dans le tome 11, 2 serie, des Archires 
des missions scienli/iqnes el lilleraires.

ι

έξέτασις. ηνωμένη μετά τών διασαφήσεων, τάς 
όποιας έλαβον έκ τοϋ στόματος τοϋ μέλλοντος έκ
δοτου, ζατέπεισέ με περί τής σπουδαιότητος τοϋ 
συγγράμματος ύπδ τήν ιστορικήν έποψιν. Άφοΰ 
επανήλθαν εΐ; Γαλλίαν, έγραψα πολλάκι; εις τε τήν 
Κωνσταντινούπολή χα'ι Πέστην περί τοϋ Κριτο- 
βούλου. ίτε έμαθον οτι πρδ ολίγου έδημοσιεύθη 
ε’ν τώ πέμπτω τόμω τών ’Αποσπασμάτων 
ελληνικών ιστοριών (Fraipnenta histori- 
corum urircoriim), έκδοθέντων ύπδ τών κυρίων 
Διδδτ (l)idot). Ή Γαλλία ταύτην τήν φοράν προέ- 
λαβε τήν Γερμανίαν.

Εις ταύτην τήν δηαοσίευσιν, όφειλομένην εις τδν 
ζήλον τοϋ σοφοϋ έλληνιστοΰ Κάρολου Μυλλέρου, 
άναφερεται ή παροϋσα μελέτη.

Λ.
Δέν προτίθεμαι νά αφηγηθώ τδν βίου τοϋ Κρι- 

τοβούλου, διότι ή βιογραφία αυτή περιοριζομένη εϊ; 
τάς αποδείξεις, τά; όποίας δ συγγραφεύ; παρέχει 
ήμϊν περ'ι εαυτού έν τώ πονήματι αύτοΰ — χα'ι δέν 
έχομεν άλλας —δύναται μόλις νά χαταλάβη τρεϊς 
γραμμάς. Άλλ" έάν χρονοτριβώ μικρόν περ'ι τοϋ 
προσώπου πριν ή Ομιλήσω περ'ι τοϋ συγγράμματος 
αύτοΰ, τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ ό’τι τδ πρόσωπον 
τοΰτο, τδ δποϊον, ινα κατανόηση τις τδν αληθή 
χαρακτϋ,ρα, ανάγκη νά έξετάση ακριβώς, δέν είναι 
ή παράστασις ενδς ατόμου, άλλά μάλλον ή τής 
ελληνικής κοινωνίας, ή τουλάχιστον άξιολόγου μέ - 
ρους ταύτης τής κοινωνίας, έν μια τών κριτικωτά- 
των στιγμών τή; ιστορίας αύτής, και ουτω; ό βίος 
τοϋ Κριτοβούλου, χα'ι έν τώ άμυδρω φωτί, έν ω 
παρουσιάζεται ήμϊν, χύνει πέριξ έαυτοϋ λάμψιν, 
ήτις διαφωτίζει, καίπερ διά τρόπου εΐσέτι αβέβαιου, 
τήν φυσιογνοιμίαν τοϋ συγγραφέως. τοϋ συγγράμ
ματος. τοϋ έθνους αύτού.

Γινώσκομεν τούλάχισ-ον μετά θετικότητος τδν 
τόπον τή; γεννήσει»; αύτοΰ. ’1 Ιν “Ελλην Ίμβριος, 
εϊς τών νησιωτών έκείνων, οί'τινες απ' εναντίας 

«. ζ · ·του σκωπτιχοΰ παρώνυμου, οι ου οιεκρινον αυτους 
έν Κωνσταντινουπόλει *,  παρέσχον μέγαν αριθμόν 
άνδρών έπισήμων εϊ; τήν τουρζ.κήν Ελλάδα. 
■ Κριτόβουλος ό νησιώτη; τά πρώτα τών Ίμβριω- 
τών τήν ςυγγραφήν τήνδε ξυνέγραψε» 3. Οΰτω 
παρουσιάζει εαυτόν εις τδν αναγνώστην, καθώς δ 
Θουκυδίδης, άπ’ άρχής τοϋ συγγράμματος αύτοΰ.

1) Ταουσάν, οέστι λαγώς. Οί Τούρκοι άπέ- 
νειμαν αύτοϊς τδ παρωνύμιου τοΰτο ένεκα τή; εύ- 
κινησίας, μεθ’ ής εφευγον εις τά δάση κα'ι εί; τά 
όρη, οτε καθ'έκαστον έτος ό στόλος τοΰ ναυάρχου 
(καπιτάν-πασσά ήρ//το νά είσπραξη τούς φόρου; 
εϊς τάς νήσους.

- Βιβλ. I, 1, I, παραβ. Βιβλ III, 14, 1.

Τδ πρωτεΤον τοΰτο. περ'ι ού όμιλεϊ έάν ήτο οί - I 
χογενειαχδν κληροδότημα, ή — S~ep φαίνεται πι- 
θανώτερον — άπεδόθη αύτώ μετά ταϋτα, ότε τά 
πολιτικά γεγονότα, έν οί ς άνεμίχθη, άνέδειξκν αύ
τδν άρχοντα, δέν σαφηνίζεται άποχρώντως. Άλλ’ 
ούδέ γνωρίζομεν -και είναι άδύνατον νά είκάσωμεν 
— ούτε περ’ι τή; γεννήσει»; αύτοΰ, ούτε περ'ι τών 
περιστάσεων καί άσχολιών τοΰ πρδ τοΰ I 453 βίου 
αύτοΰ. Ό Γισσενδορφιος λέγει, αλλά κατα, τινα 
διδόμενα δέν γνωρίζω, οτι ήτο μοναχός εν τώ οψει 
Άθω 1, ύπόθεσις, ήτι; δέν ηδυνατο νά άναφέρηται 
είμή, τδ πολύ, εις τά σελευταϊα έτη τοϋ βίου αύ
τοΰ Τδ άξιόλογον χειρόγραφον τοΰ Ζαβρα 2 τή; 
έν ’Αθήνα·.; έθνικής βιβλιοθήκη; μνημονεύει βίον 
Μωάμεθ τοΰ Β' ύπδ «Μιχαήλ Κριτοπούλου», 
ίστις χαρακτηρίζεται ό>; γραμματεύ; τούτου τοϋ 
σουλτάνου 2. Τέλο;, ό κ. Κάρολο; Μυλλερος συμ 
περαίνει έκ τινων χωρίων καί ιδίως έξ έκείνου, έν ω 
δ συγγραφεύ; περιγράφει μετ’ έπιμελείας καί λε
πτομερειών κατά τι τεχνικών τδν κατά τδ 1467 
λιμόν τή; Κωνσταντινουπόλεως4, οτι ό Κριτόβουλος 
ήτο ιατρός, και οτι ίσως προσεκολλήθη ώ; τοιοΰ 
το; εί; τινα τών πατσάδων ή εΐ; τι άλλσ έπίσηυ,ον 
τής αύλής Μωάμεθ τοΰ ΙΓ πρόσωπον5. Εί καί 
ούδέν δύναται τις νά βεβαιώση, άλλ" ούδέ νά προει- 
χάση— διότι μόνον διακόσια έτη βραδύτερον, κατά 
τούς χρόνου; τοΰ Παναγιώτου καί τοΰ Μαυροκορ- 
δάτου φαίνονται οί 'Έλληνες οτι προήχθησαν διά 
τής ιατρικής εί; τά πλούτη καί τάς τιμά; — είναι 
πιθανόν οτι δ Κριτόβουλος ηλθεν εις συνάφειαν 
μετά τών Τούρκων καί διετήρει μετ' αύτών προ
σωπικά; σχε'οει; πρδ τής εποχής, καθ' ήν ήρξαντο 
αί πρδς αύτού; έπίσημοι σχέσεις, κατά τό έτος 
1453. Έκ τοΰ τρόπου τού διεξάγειν τάς υποθέσεις, 
έκ τοΰ ό'τι δηλαδή μετέστρεφε κατά τδ δοκούν τδ 
πνεύμα καί τά; άποφάσει; τώ ■ πατσάδων, εικάζει 
τις ort δ άνήρ ουτος διεξήγεν αύτά; πρδ πολλοΰ 
καί ήντλησεν έξ αύτών τών πραγμάτων τά στοι
χεία τή; έπιστήμης τή; βραδύτερον έπικληθείσης, 
κατά τήν διπλωματικήν διάλεκτον ή τέχ νη τής 
ΙΙύλης (le manege de la Porte). Δέν πρέπει τώ 
οντι νά λησμονήσωμεν ό'τι άπδ τή; πρώτη; έγκα-

1) «'Εν τοϊς έν τώ ό’ρει ’Αθω "Ελλησι μ-.ναχοϊς 
ευρέθη δ τήν ιστορίαν τών ύπ' αύτοΰ (Μωάμεθ 
τοΰ Β') πεπραγμένων συγγραψα; risclicinlurf, 
αυτόθι

2) Νέα 'Ελλάς, ήτοι ιστορία τών πεπαιδευ 
μένων Ελλήνων, τών μετά τήν θλιβεράν τοΰ Γέ
νους κατάστασιν άχμασάντων. κτλ.

8) Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία. 
Άθήνησι. 1868.

4) Βιβλ. V, 17 κα'ι εφεξής.
6) ΙΙρολεγόμενα σ?λ. ιγ'.

θιορύσεω; τών 'Οθωμανών έν τή Εύρώπη (1357), 
σχέσεις καθ’ έκάστην συχνότεοαι συνήφθησαν, ώ; 
εΐκδς, μεταξύ αύτών καί τών Ελλήνων. Κατά 
πρώτον βλέπομεν έν πολλαϊς περιστάσεσι τούς βυ
ζαντινού; μονάρχα;, κατά τδ έν τή Δύσει παρά
δειγμα οπερ συνετέλεσεν εΐ; τήν παρακμήν τοϋ 
κράτους, μισθοΰντα; αξιωματικού; καί επίκουρου; 
Τούρκους, προλεαίνοντα; ούτως άναμφιβόλω; τήν 
εις τήν κατάκτησιν οδόν*.  Βραδύτερον δέ άντι- 
στρόφως οί ’Οθωμανοί, οτε έπάτησαν όριστικώ; 
τδν πόδα έπί τή; Εύρώπη;, μέγαν άριθμδν 'Ελλή
νων είσήγαγον εις τήν υπηρεσίαν αυτών. Έκ τού
των όσοι μέν έγένοντο ’Οθωμανοί, ευκόλως προή
χθησαν εί; τά πρώτα άξιώματα τοϋ τε στρατού 
καί τή; διοικήσει»; 2, όσοι δέ έμενον πιστοί εί; τήν 
πατριόαν θρησκείαν, περιωρίσθησαν εί; τάς ύπο- 
δεεστέρα; υπηρεσίας, ισχυροί έτι καίπερ ασήμαντοι, 
ώς συμβαίνει εις τά δεσποτικά κράτη, έν of; ή 
σπουδαιότη; τών ύπουργημάτων δέν μετρεϊται πάν
τοτε πρδς τήν τών προσώπων, καί έν ω αί έπιρ- 
£οαί αί ήττον φανεραί είναι πολλάκις αί άποφα- 
σιστικώτεραι.

Ό Κριτόβουλος ήν άμφιβόλω; εΤς έξ έκείνων 
τών Ελλήνων, οί'τινες ο·.’ αιτία; μή δυναμένας έν- 
ταΰθα ν'άναζητηθώσιν, έσυνθηκολόγησαν εύθύ; άπ’ 
άρχής μετά τοΰ Πορθητοϋ. Τουλάχιστον ό'.τι δύ- 
ναταί τις νά διίδη περί τοΰ χαρακτήρος αύτοΰ καί 
τών πράξεων έν ταϊς σπανίαις περιστάσεσι, καθ’ άς 
αναφαίνεται εις τήν σκηνήν, ή ίκανότης αύτοΰ 
προ; τδ φέρεσθαι καί συντηρεϊσθαι μεταξύ τών φα
τριών, ή άντιπάθεια αύτοΰ κακώς έννοουμένη πρδς 
τού; Λατίνους, αί ποδς τδν σουλτάνον κολακεϊα·. 
αύτοΰ, ου ονομάζει εαυτόν δούλον εύτελή, 
καί ταύτοχοόνω; ή εϊς τήν θρησκείαν καί γλώσσαν 
τών πατέρων αύτοΰ προσήλωσις, ή με’ριμνα, 
λαμβάνει έν πάση περιπτώσει τού άνυψώσαι 
έαυτοϋ έθνος άπίναντι τού νικητοΰ, ή πρδς 
γράμματα αύτοΰ κλίσις, τά πάντα συντρέχουσι
δικαιολογήσωσι τήν έξη; γνώμην, καί νά δείςωσιν 
έν τώ περί ου δ λόγο; προσώπω, τδν πρόδρομον 
έκείνων τών Φαναριωτών, ούς βλέπει τις κρινομένους 
τοσοΰτο διαφορω; ύπ'αύτών τών συμπατριωτών αυ-

ην 
τδ 
τά 
νά

1) Ό Κρούσιος αναφέρει μεταξύ τών πολυαρίθ- 
ι μων αιτιών τής πτώσεως τοΰ κράτους, δ'κερ ονο

μάζει appellalio et atlractio Turcarum. «Διότι 
τινέ; τών 'Ελλήνων, ΐ'να γείνωσιν ανώτεροι τών 

I εαυτών εχθρών, προσεκάλουν εί; βοήθειαν Τούρ
κους». Turco-Grtecia, σελ. 56.

-) ό’ρα τούς Χρονολογικούς πίνακας τοΰ 
χαζή Κάλφα, έν οΓς σηυειοΰνται πλεϊστοι βεζίραι 
κα'ι άρχιναύαρχοι (χαπιτάν πασσάδε;) Έλληνες τήν 

J καταγωγήν, χα'ι τδν Spectaleur de I'Orienl, 57· 
■ livraison (1856), ρ. 283.
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τών έν τε Κωνσταντινουπόλει κα'ι ε'ν Άθήναις, καϊ 
περϊ ών ό αμερόληπτος ιστορικός ένδοιάζει νά άπο- 
φανθή- τόσον τδ καλδν καϊ τδ κακόν είσιν ε'ν αύτοΤς 
μεμιγμε’να καϊ άποβαίνουσιν, ούτως είπεϊν, ισόρροπα.

’Ιδού πώς ό Κριτόβουλο; άφηγεϊται τδ μέρος, 
τδ δποϊον αύτδς έλαβε κατά την παράδοσιν τής 
Ίμβρου τώ 1453. Πρώτον ήδη εισέρχεται είς τήν 
διήγησιν. Δέν προσπαθεϊ, ώς στρατηγός, νά επί
δειξη ίαυτδν, καϊ, έάν συμπίσ-ρ νά δμιλήσ-rj περϊ 
εαυτού, δμιλεϊ μετά διακρίσεως, έν ή δεικνύει ίσως 
τοσαύτην φρόνησιν όσην καϊ μετριοφροσύνην.

«Κατά τούτον, λέγει, τδν χρόνον (τδν ίούνιον 
τού 1453), μόλις εβδομάδες τινες παρήλθον άπδ 
τής Άλώσεως), πρεσβεία τών νήσων ήλθε νά εύρη 
τδν βασιλέα (σουλτάνον) εις Άδριανούπολιν. Αυτή 
δέ άπεστάλη ύπδ Κριτοβούλου τού Ίμβρίου, συγ 
γραφέω; τούδε τού Χρονικού, όπως προσφέρωσι 
τώ σουλτάνιρ την υποταγήν τών νήσων τού Αι
γαίου πέλαγους, τής Ίμβρου, τής Λήμνου καϊ 
Θάσου, υποκειμένων ά'λλοτε είς τδ κράτος, κατά 
τάς έξής περιστάσεις. Οί άρχοντες, οΐ'τινες έν όνό- 
ματι τού αύτοκράτορος διώκουν αΰτάς, αμα τή 
πρώτ-ί) περϊ τοΰ θανάτου αύτοΰ φήμ-β καϊ τής 
άλώσεως τής πόλεως, έτρόμαξαν καϊ έφυγον, οί μέν 
τής Λήμνου έπϊ ιταλικών γαλερών κατέργων), 
αί'τινες κατέφυγον είς τδν λιμένα μετά τήν κατα
στροφήν, οί δέ τής Ίμβρου έπϊ άλλων πλοίων είς 
Κέφαλον προσωρμισμένων, εις τήν άκραν τής νή
σου- οί δέ κάτοικοι βλέποντες εαυτούς έγκαταλε- 
λειμμένους ύπδ τών εαυτών αρχόντων, καϊ φοβού
μενοι μή προσβληθώσιν ύπδ τού βασιλικού στόλου, 
τοΰ όποιου πρδ ολίγου έμαθον τήν είς Καλλίπολιν 
έπάνοδον, παρασυρόμενοι άλλως ύπδ τοΰ παραδείγ
ματος τών Λημνίων, οιτινες ύπέρ τούς διακοσίους 
τδν άριθμδν έπέβησαν μετά τών γυναικών καϊ τών 
τέκνων αύτών, οί μέν διά τήν Κρήτην, οί δέ διά 
τήν Ε όβοιαν, έσκέπτοντο νά σωθώσι διά φυγής. 
Άλλ'δ Κριτόβουλο; άπέτρείεν αυτούς άπδ τοΰ σχε
δίου καϊ ένθαρρύνας διά τών λόγων αΰτοΰ έσπευσε 
νά πέμψη μυστικώς άνθρωπον πιστδν πρδς τδν τής 
Καλλιπόλεως πασσάν1 *, ί'να άποτρέψη αύτδν τοΰ 
νά πέμψη τδν στόλον του εις τάς νήσους καϊ μηδέν 
κατά τών κατοίκων αύτών νά έπιχειρήση. Ταΰτο- 
χρόνως έπεμψε πρδς τδν βασιλέα είς Άδριανούπολιν 
τδν έπίσκοπον καϊ πολλούς τής Ίμβρου προκρίτους, 
έπιπεφορτισμένους νά προσενέγκωσιν είς αύτδν μετά 
τών συνήθων δώρων τήν κυριαρχίαν τών νήσων,

1) Ό ΓΙαλαμίδης καϊ δ Δ όρι α ς άνήκοντες άμφό - 
τεροι είς τήν γενουητικήν οικογένειαν τών Κατε 
λουσίων (Gattilussi, παρά Cantu, Hist. VI, 391, 
έν σημειώσει), είς ήν δ αύτοκράτωρ ’Ιωάννης Πα- 
λαιολόγος δ Α', άνταμείβων τάς υπηρεσίας, άς 
προσήνεγκον, βοηθοΰντε; αΰτδν πρδς τδ άποδιώξαι 
τούς Καταλωνείόυς πειρατάς τοΰ Αιγαίου πελάγους, 
έδωρήσατο την κυριαρχίαν τής Λέσβου. Βραδύτερων 
δέ οί Κατελούσιοι έπαυξήσαντε; ανεπαίσθητα»; τήν 
έαυτών κυριαρχίαν, έχωρίσθησαν είς δύο κλάδους, 
οιτινες συγχέονται πολλάκις ύπδ τών ιστορικών, τδν 
τών ηγεμόνων τής Λέσβου, καϊ τδν τών δεσποτών
τήςΑίνου, έξών δ ΙΙαλαμίδη;. Cf. Hammer 111,92.

2) Βιβλ. 1, 75.

1) Ό μέν Άμζά-πασσά; ήν άρχιναύαρχος τοΰ 
στόλου- ή δέ Καλλίπολις άπδ τής Άλώσεως τής 
πόλεως αύτής (1357, ό μέγας στρατιωτικός λιμήν 
τών'Οθωμανών, καϊ ή τακτική έδρα τοΰ καπιτάν 
πασσά. 

ζητοΰντες τήν μοναδικήν χάριν του νά δΰνανται νά 
τηρώσι τδν άρχαΐον τρόπον τής διοικήσεως ύπδ 
τοΰ σουλτάνου καϊ διά τής άποτίσεως τοΰ συνή
θους φόρου. Ό βασιλεύς ύπεδεχθη εύνοϊκώς τούς 
πρέσβεις καϊ ένέδωκεν είς πάσας αΰτών τάς αιτήσεις. 
Επομένως αί νήσοι διετήρησαν τήν έαυτών αυτο
νομίαν καϊ έδόθησαν ή μέν Ίμβρος είς τδν κύριον 
τής Αίνου Παλαμίδην, ή δέ Λήμνος καϊ Θάσος 
είς τδν Δόρια, ηγεμόνα τής Μιτυλήνης 1. Τώ οντι 
άμφότεροι ουτοι οϊ κύριοι άπέστειλαν ό μέν έ'να τών 
πρώτων αΰτοΰ αξιωματικών, δ δέ δεύτερος αύτδν 
τδν εαυτού υιόν, ί’να ζητήσωσιν έν όνόματι αυτών 
τήν έπϊ τών νήσων εξουσίαν- τοΰθ’όπερ έπέτυχον, 
χάρις τοϊς τοΰ Κριτοβούλου πρεσβευτα'ς, οιτινες 
ΰπεστήριξαν τδ παρά τω βασιλεϊδιάβημα αΰτών3·.

Τά πράγματα έμειναν έν ταύτη τή καταστάσει 
μέχρι τής άρχή; τοΰ 1456 έτους. Ό ΙΙαλαμίδη; 
έν τώ μεταξύ έτελεύτησεν, δ δέ κλήρος τής δια
δοχής αΰτοΰ διήγειρεν έριδας οίκογενειακάς. άς 
Μωάμεθ δ Β'έπωφελήθη έπιτηδείω; είς τδ κυριεΰσαι 
τήν Atvov, ήν προσήρτησεν είς τδ κράτος. ‘Π κα
τοχή αύτη συνεπήγετο καϊ τήν τής νήσου, συνε- 
νωθείση; κατά τδ 1453 μετά τής κυριαρχίας τής 
Αίνου. 'Επομένως δ αρχιναυαρχος τοΰ στόλου 
Ί’ουνϊζ-πασσά; έπλευσε πρδς τήν Ίμβρον, άφ’ής 
έξεδίωξε τάς ύπδ τοΰ Παλαμίδου διορισθείσας άρχάς 
καϊ έγκαθίδρυσεν έν τή θέσει αΰτών τδν Κριτόβου- 
λον ώς άπδ τοΰ σουλτάνου διοικητήν τής τε νήσου 
καϊ τών φρουρίων.

Τδ δέ έαρ τοΰ έπιόντος έτους χριστιανικός στό
λος ύπδ τήν αρχηγίαν τοΰ πατριάρχου Άκυλη'ας, 
Λουδοβίκου τοΰ Σκαράμπα, ένεφανίσθη έν τώ 
Αιγαία», καϊ, άφοΰ έξεδίωξε τάς τουρκικάς φρου
ράς έκ τής Λήμνου καϊ Σαμοθράκης, άπέσπασε 
στολίσκον έκ δέκα πλοίων πρδς άπελευθέρωσιν τής 
Ίμβρου. ΊΙ περίστασις ήν δεινή είς τδν νέον διοι
κητήν διότι τδ νά άντιστή—καϊ άν ύποθέσωμεν 
τοΰτο δυνατόν—άπέβχλλε τήν ύπόληψεν ενώ
πιον τών χριστιανών. Άφ’ετέρου δέ τδ νά πα- 
ραδώση τήν νήσον άμαχητϊ εις τούς χριστιανούς,

ήτοι- εΐ καϊ κωφοϊ είναι οίΈλληνες καϊ τελευταίοι 
θέλοντες νά λαμβχνωσι τά όπλα. . . . κυρίως όμως 
ύπομένουσι. Ζητοΰσι μάλλον ή φεύγουσι τήν μετά 
τών άπιστων συνάφειαν. Οί αιώνες θά παρέλθωσι- 
τά πράγματα Οά μένωσιν ού’τω- νικηταϊ καϊ ήττη- 
μένοι Οά έξακολουθώσι συζώντες δμοΰ, άνευ συγ
κρούσεων, άνευ σφοδρών κλονισμών, καϊ—δ'περ ά- 
ξιοσημείωτον—οέν θ’άναμιχθώσι μετά τών Τούρκων. 

Έπανέλθωμεν είς τδν Κριτόβουλον. Κατά τδ
1 156 νέα χρίσις (=χρίσιμο; περίστασις) έπήλθεν. 
Ό λατινικός στόλος πρδ πολλοΰ έπανήλθεν είς τδ 
Άδριατικδν πέλαγος, έγχαταλιπών πρδς φυλακήν 
τών νεωστϊ χατακτηθεισών νήσων μικράς μέν φρου
ράς, ικανά; ϊσω; νά ύποστώσι πολιορκίαν έν τοϊς 
έαυτών φρουρίοις, άλλ’αδυνάτους νά προφυλάξωσι 
τούς κατοίκου; εναντίον έπιθετιχής τινο; έφόδου τών 
Τούρκων. Οί νησιώται έζων έν διηνεχεΤ τρόμο», 
καταναθεματίζοντε; κρυφίως τού; έαυτών άπελευ- 
θερωτάς. Πρδ πάντων δέ οί Λήμνιοι, ευρισκόμενοι 
σχεδόν έν τή είσόδω τοΰ πορθμού, προσεδόκων 
χαθ'έκάστην πρωίαν νά ϊδωσι τδν στόλον τοϋ χαπι- 
τάν πασσα έξερχόμενον έκ τών Δαρδανελλίων καϊ 
έπιπίπτοντα κατ’αΰτών έξ άπροόπτου. ΙΙαρέβαλλον 
τήν έαυτών κατάστασιν πρδ; τήν τών Ίμβριων, 
οί’τινε; οΰδόλως έφοβοΰντο τούς Τούρκους, οΰδόλως 
ήριζον πρδ; τού; Λατίνους, κα! έπειδή ή άντιπαρά- 
θεσις αυτή καθιστα τήν Οέσιν αΰτών έτι μάλλον 
άνυπόφορον, ήρξαντο ν’άνησυχώσι καινά τείνωσι 
τδ ού; εί; τού; λόγου; τών τοΰ Κριτοβούλου πρα
κτόρων, οί’τινε; πρδ πολλοΰ προέτρεπον αΰτού; εί; 
τδ νά διώξωσι τού; ξένου; καϊ νά άνακαλέσωσι τού; 
Τούρκους- έπειδή δέ έδοσε τήν συμβουλήν, έπεφορ- 
τίσθη νά παρασχευάση καϊ τήν έκτέλεσιν. "Οθεν 
έχων καϊ τήν πληρεξουσιότητα έκ μέρους τών αρ
χόντων καϊ προκρίτων Λημνίων, οιτινες άνέθηκαν 
είς αΰτδν νά διαπραγματευθή έν όνόματι αΰτών 
περϊ όλης τής νήσου, δ διοικητής τής Ίμβρου 
άπήλθεν εί; Άδριανούπολιν. Ταΰτοχρόνω; δέ άπέ · 
στειλεν άγγελον μετ'έπιστολών πρδ; τδν Δημητρών 
(Παλαιολόγον), δεσπότην τή; ΙΙελοποννήσου, ύπέρ 
τοΰ όποιου έφαίνετο οτι έκίνησε πασαν ταύτην τήν 

μηχανορραφίαν.
Γνωστό; είναι δ νεώτερος ουτος άδελφδ; τοΰ 

τελευταίου αΰτοκράτορο;, οστις, ένώ οί Τούρκο 
έπολιόρκουν τδ Βυζάντιον, άντϊ νά σπεύσ-ρ πρδς 
ύπεράσπισιν τοΰ κράτους, έμάχετο μετά τοΰ έτέρου 
αΰτοΰ άδελφοΰ Θωμά περϊ τής κατοχή; τή; Πελο
πόννησου. Άμφότεροι τοσοΰτο σφοδρώ; ε'μισοΰντο, 
λέγει ό Σπανδουγϊνο;, ώστε δ έτερο; Οά έτρωγε 

περϊ τοΰ βίου καϊ τών πράξεων Μεχεμέτου τών 
Τούρκων ήγεμόνος (Χειρόγραφον τή; έν Γενίύη βέ- -) 
δλ'.οθήκης).

διέτρεχε μέγαν κίνδυνον άπδ τοΰ σουλτάνου, έν 
περιπτώσει μεταβολής τής τύχης.

’Εν τή περιπτώσει ταύτη ό Κριτόβουλος κατέ- 
φυγεν εις τά αύτά με'σα, δΓ ών τοσοΰτον ηΰδοκί- 
μησε πρδ τεσσάρων έτών παρά τώ καπετάν πασσα. 
Άλλ’ επειδή ή διαπραγμάτευσις ήν φύσεως δυσχε- 
ρεστάτης, ένόμιζεν οτι συνέφερε μάλλον νά μή 
άναμίξη τρίτον καϊ νά συνδιαλεχθή άπ’ εΰθείας 
μετά τοΰ ίταλοΰ στρατηγοΰ. Καϊ τί μέν συνέβη 
έν ταύτν) τή συναντήσει, δέν λέγει σαφώς. "Ο,τι 
όμως βλέπομεν, είναι on ούτε δώρων ούτε κεκαλ- 
λιεπημένων λόγων έφείσθη. καϊ οτι έπϊ τέλους έπεισε 
τδν άρχηγδν τοΰ χριστιανικού στόλου, καθώς έπρα-
ς«ν άλλοτε εις τδν άρχιναύαρχον τοΰ οθωμανικού. I 
νά μένη έν τώ εαυτού πλοίο» καϊ νά άφήση τούς 
Ίμβρίου; είς τάς έαυτών υποθέσεις ’.

ΊΙ δ ήγησις αύ'τη τοΰ Κριτοβούλου διεγείρει τήν 
προσοχήν διά πολλούς λόγους. Διότι, ένώ λέγει ήμϊν 
γεγονότα νέα, ατινα συμπληροΰσιν ή διορθοΰσι τάς 
αντιφατικά; πάντοτε διαβεβαιώσεις τών Βυζαντι
νών 3. δύναται νά χρησιμεύση ώς μαρτυρία περϊ 
τής ευκολίας. μεθ’ή; οί τών νήσων "Έλληνες, ώς 
καϊ οί τής ήπείρου, έδέχθησαν τήν δθωμανικήν 
κυριαρχίαν, καϊ έπιτρε'πει ήμϊν νά προσδιορίσωμεν 
έντεΰθεν τδν άληθή χαρακτήρα τής Άλώσεως, 
έάν άφήσωμεν κατά μέρος τάς ύπερβολάς, ύπήρξεν 
ούτε τόσον Βιαία ούτε τόσον κτηνώδη; ύπήρξεν. 
όσον φαντάζονται αΰτήν συνήθως. Μη πιστευωμεν 
εΰκόλως—πρδ; τής τιμής αΰτών τών 'Ελλήνων 
—είς τάς ύπερβολάς τών έαυτών ιστορικών. Έάν 
ή κυριαρχία τών Τούρκων ην κατ’ άρχάς τοσοΰτο 
σκληρά, τοσοΰτο άσπλαγχνος, όσον παριστώσιν 
αΰτήν, πώς συγκατένευσαν νά ζώσιν ύπδ τού
τους τούς βαρβάρου; κυριάρχα; ; Πόθεν προέρ
χεται τδ νά μή άπαντάται οΰδαμοΰ ίχνος ένοπλου 
ά'·τιστάσεως; Παραπονοΰνται εί; όλον τδν κόσμον, 
δεασαλπίζουσι τήν κραυγήν τοΰ πολέμου καθ’άπα 
σαν τήν Ευρώπην, καϊ όταν ή Εΰρώπη τρέχη μετά 
τών έαυτής στρατιωτών καϊ πλοίων, προσποιούνται 
τδν κωφόν καϊ τελευταΤοι λαμβάνουσι τά όπλα.

Sint licet et surili Grteci et postrciua voluntes

Anna pati....3

>) Βιβλ. II. 23.2) II. χάριν ό Χαλκοκονδύλης βέβαιο? ότι ή 
Ίμβρο; έκυριεύθη ύπδ παπικού στόλου. <Καϊ 
έκειθεν παραπλέοντε; τήν τής Ασίας παραλίαν βλά- 
βας τινάς έκεϊ έπήνεγχον καϊ κατάκτησαν έπανει- 
λημμένω; τήν νήσον Λήμνον, ήτις τότε ύπετάσσετο 
ε’ς τήν κυριαρχίαν τοΰ Τούρκου μετά τής Ίμ
βρου». 'Ο Δούκας άπ'έναντίας έν τή απαριθμήσει 
τών καταχτήσεων τοΰ στόλου, δέν' άναφέρει τήν 
Ίμβρον, ένώ μνημονεύει τήν Θάσον καϊ Σαμοθράκην, 
άς ό Χαλκοκονδύλης διέρχεται σιωπών. l’roleg, lij. 
Ct'· Hammer, III, 37.—1) Μάριου Φιλέλφου
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την χαρδίαν τοΰ ετέρου (che I’UIIO avrebbe 
manglato il cuor aH’altro)1. Ό Μωάμεθ συνε- 
βίδασεν αύτούς πρός στιγμήν, αφελών άφ’έκατέρου 
το ήμισυ τοΰ εαυτών κράτους, κα'ι έπιβάλλων αύ- 
τοΤς φόρον ετήσιον έκ 500 σκούδων χρυσών πρδς 
έξαγοράν τοΰ ετέρου ήμίσεος. Άλλ’ δ Δημήτριος 
δεν ηπατάτο. Διότι χατανοών δ’τι ή παρούσα ει
ρήνη δέν ήτο είμή ανακωχή, κα'ι ότι μετ’ ού πολύ 
άπασα ή Πελοπόννησος ήθελε περιέλθει είς τάς χεΐ- 
ρας τών Τούρκων, ήθίλησεν έκουσίως έκτοτε ν’άν- 
ταλλάξη τήν πρόσκαιρον αύτοΰ δεσποτείαν τών 
Πατρών, άντ'ι κτήματος, δλιγώτερον μεν λαμποοΰ, 
άλλά άσφαλεστέρου τή μουσουλμανική χώρα, π. 
χάριν, τής κατοχής, ε’ν είδει τιμαρίου, μιδς τών 
νήσων τοΰ Αιγαίου πελάγους, αί'.ινες άπετέλουν 
τοσαΰτα μικρά βασίλεια ύπδ την οθωμανικήν κυ
ριαρχίαν, διότι δΓ "Ελλη κ τοΰ βυζαντινοΰ κράτους 
τδ ούσιώδες ήν τδ βασιλεύειν, άδιάφορον δέ ποΰ κα’ι 
ύπδ τίνα τίτλον. "Οθεν έλαβε πρόνοιαν νά παρου- 
σιασθή είς τδν σουλτάνον, μεθ’ου συνδιελέχθη όπως 
δώση αύτω είς γάμον τήν έαυτοΰ θυγατέρα * 2. Αί 
μετά τοΰ Κριτοβούλου σχε'σεις αύτοΰ φαίνεται οτι 
άνέρχονται είς τήν ιδίαν έποχήν κα'ι καθωρίσθησαν 
ύπδ τών αύτών αιτίων.

*) / Commentnri di Theod- Spaniiiiffino Can 
tarusino, Firenza, 1551 p. 29.

2 Hammer ill, 52. 1 Βιβλ. Ill, 14-15, 18.

‘Ο Κριτόβουλος άνήγγειλεν εις τδν έαυτοΰ προ - 
στάτην οτι τχ τιχντχ έβαινον καλώς ε'κ με’ρους τών 
Λημνίων, ό'τι ό σουλτάνος εύνοΐκώς είχε και οτι 
θά ήτο άνάγκη ν’άποστείλη τάχιστα εις τήν Πύλην 
ιδιαίτερον πράκτορα, ίνα διεκπεραίωσή τήν ύπόθε- 
σιν. Ιίραγματικώς, οτε δ πράχτωρ ουτος έφθασεν 
εις Άδριανουπολιν, ύπελείπετο μόνον νά υπογράψω 
είς τδ έγγραφον, δι' ου Μωάμεθ δ Β' έχορήγει είς 
τδν Δημήτριον τήν άντιβασιλείαν τής Λήμνου καί 
’Ίμβρου άντ'ι ετησίου φόρου 5000 δουκάτων. 'Ο 
ζήλος κα'ι ή ίκανότης τοΰ Κριτοβούλου τά πάντα 

• t /προηγουμένως ει/ε προπαρασκευάσει.
Έν τούτοις οί 'Ιταλοί ήσαν πάντοτε κύριοι τής 

Λήμνου, και έπρόχειτο νά άναγκάσν, αυτούς νά 
παραιτήσωσι τήν κατοχήν. Δυσχερής έπιχείρησις ! 
Διότι τά πλοία αύτών παρέπλεον τάς άκτάς τής 
νήσου, οί λιμένες καλώς έφυλάσσοντο, τά φρούρια 
ήσαν έφωδιασμένα δΓίνέτος, αί φυλακα'ι ήσαν 
πολυάριθμοι, οί άρχηγοί γενναίοι καί πιστοί- ού
δεμία δέ βοήθεια περιεμένετο παρά τών κατοίκων, 
οίτινες ήθελον μέν ν’ άπαλλαγώσι τών ξένων, άλλά 
νά μή άναμιχθώσιν αυτοί πχντάπκσιν. Άλλά χαί 
δ Κριτόβουλος ουδόλως έσκέπτετο νά συγχροτήση 
μάχην. Δεότι τίς ή άνάγκη νά κόπτη τις τδν δε
σμόν, όταν δύναται νά λύση αύτόν; "Οθεν ότε έλα- 

βεπαρά τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Παλαιοκάστρου, ίν έβολι- 
δοσκόπησεν εις τά περί πχραδόσεως τοΰ φρουρίου, 
περγαμηνήν, φέοουοαν τδν αιματηρόν τύπον ξίφους 
μετά τής αγέρωχου ταύτης άπαντήσεως: «Μή 
έλπιζε ό'τι θά έχης τδ φρούριον διά τοιούτων μέ
σων, άλλ’ έάν ησαι άνήρ γενναίος, άποπειράθητι 
νά κυριεύσης αυτό διά τών οπλών», ήρξατο νά 
γελά δΓ αύτδν «άτε νε'ον όντα»· διότι ένόμιζεν, ώς 
δ Φίλιππος, ό'τι δέν ύπάρχουσιν άκροπόλεις άπόρ- 
θητοι, είς άς δύναται τις νά είσαγάγη ήμίονον φορ- 
τωμένην χρυσόν. Τδ αληθές είναι οτι κατέστη κύ
ριος αμαχητί τών πόλεων καί φρουρίων άλληλοδια- 
δόχως. Μόνον δέ τδ Παλαιόκαστρον άνθίστατο. 
’Αλλ’ έπί τε'λους ίσυνθηκολόγησεν αντί χιλίων δου
κάτων, άτινα έπλήρωσαν οί Λήμνιοι, καί περί τδ 
τέλος εβδομάδων τινών ούδείς έμενε πλέον ίταλδς 
στρατιώτης έν τή νήσο» (τδ φθινόπωρον τοΰ 1 159\

Ό Κριτόβουλος ώέμεινε χρόνον τινά εΐσέτι έν 
Λήμνω μετά την αναχώρησιν τών ’Ιταλών, άνα- 
μένων τήν επάνοδον τών είς Πελοπόννησον ύπ’αύτοΰ 
πεμφθέντων πρέσβεων, όπως πληροφορήσωσι τδν 
Δημήτριον τήν τής νήσου παράδοσιν καί λάβ^ τάς 
οδηγίας αύτοΰ. Ώς δέ έφθασαν, άνέθηκε τάς πό
λεις καί τά φρούρια είς τούς ύπδ τοΰ κυριάρχου 
διορισθέντας άρχοντας, καί έπανήλθεν είς τήν έαυ
τοΰ νήσον ’Ίμβρον. Καί ούτως έληξεν ή ύπόθεσις 
αύτη· «καί ταΰτα μέν ούτως» ! 1. Άλλ’ούτως 
άράγε έχει τω όντι τδ πράγμα ; Τδ κατ’εμέ δυσ
κολεύομαι νά πιστευσω τοΰτο, καθώς χαί ότι δέν 
ωφελήθη κατά τι έκ τουτου. Άλλως, διά τί έπε- 
χείρησεν αύτο ; Άνθρωπος, ώς αύτδς συνηθισμένος 
νά πληρονη τάς εκδουλεύσεις τοΰ άλλου διά χρυσοΰ, 
δέν έπρεπε νά δίδε, τάς έαυτοΰ δωρεάν.

’Απδ τής στιγμής ταύτης ούδεμία γίνεται πλέον 
μνεία περί αύτοΰ έν τω χρονικω. Ώφειλεν όμως 
νά διέλθτ, τά έπόμενα έ· ή έπτά έτη έν ’Ίμβρο», 
ήν διετέλεσε διοικών έν δνοματι τοΰ Δημητρίου, 
καί έν ή τδν άπδ τοΰ ύπουργήματος αύτοΰ μέ- 
νοντα χρόνον υετεχειρίσθη είς τήν σύνταξιν τοΰ με- 
γαλειτέρου μέρους τοΰ συγγράμματος αύτοΰ. Κατά 
τδ φθινόπωρον τοΰ 1466, οτε ή "Ιμβρος καί αί παρα
κείμενα! νήσοι περιήλθον προσκαίρως είς τδ κράτος 
τών Βενετών, δ Κριτόβουλος μετέβη χατά πάσαν 
πιθανότητα είς Κωνσταντινούπολή. Γνωρίζομεν 
τουλάχιστον οτι εύρίσχετο έν αύτη άπδ τοΰ λοιμοΰ 
τοΰ έρημώσαντος τήν πόλιν ταύτην χατά τδ θέρος 
τοΰ 1467. ΊΙ δέ τοΰ λοιμοΰ τούτου περιγραφή, ή 
άφήγησις περί τής άγονου άποπείρας Μωάμεθ 
τοΰ Β' χατά τής Κροιας τιθέασιν απότομον τέρμα 
είς τδ Χρονικόν, τδ όποιον φθάνει μέχρι τοΰ τέλουί 
τοΰ άπδ κτίσεως κόσμου 6975 έτους, κατά δέ τήν 

*

βυζαντινήν χρονολογίαν αύτοΰ μέχρι τής 31 αύγού- 

στου τοΰ 1467.
Ή δέ δημοσίευσις αύτοΰ—έννοεΐται δέ διά ταύ 

της ή πρδς τδν σουλτάνον αποστολή τοΰ χειρο 
γράφου μετά τής συνοδευούσης προσφωνητικής έπι- 

τότε αμέσως νά γείνη χαί δέν 
μεταγενεστέρα τοΰ 1470- άλ-

στολής —έπρεπε 
» f «Vηουνατο να ηναι t _ 
λως, κατά τήν ορθήν παρατήρησιν τοΰ κυρίου 
Μυλλέρου ήθελε'τις κρίνει καχώς, ότι ό Κριτόβου
λος ό τόσον ζηλωτής τής δόξης τοΰ έαυτοΰ ήρωος 
χαί τόσον πρόθυμος είς τδ έξυψώσαι αύτδν, δέν 
ήθελε παρατείνει τήν έαυτοΰ άφήγησιν μέχρι τοΰ 
1470, καθ’ β ή κατάληψις τής Εύβοιας, καί ή 
μετά τής Βενετίας ειρήνη έφθασαν εις τδ βψιστον 
σημεΐον τών ύπδ του Μωάμεθ τοΰ Β' οθωμανικών 
καταχτήσεων.

’Επίσης είναι έκτός αμφιβολίας ότι ό Κριτόβου
λος, ότε άπέστελλεν εις τδν σουλτάνον τό χειρόγρα
φον τοΰ έαυτοΰ συγγράμματος, δέν είχε τήν πρό- 
θεσιν νά συνέχισή αύτό. Καί ημείς τήν συνέχειαν 
ταύτην δέν έχομεν, καί ούδέν μάλιστα έπιτρέπει 
νά νομίσωμεν ότι υπήρξεποτέ, κάν έτι δ χρόνος ή 
ή ιδία αύτοΰ θέλησις δέν έπήρκεσεν είς τήν έκτέλε- | 

σιν τοΰ σχεδίου αύτοΰ.
Πραγματικώς, ό Κριτόβουλος έν τή πρδς Μωάμεθ 

τδν Β' προσφωνήσει αύτοΰ, άφοΰ έξέθηχε τά πα- 
ρορμήσαντα αύτδν αίτια είς τήν σύνταξιν τοΰ 
χρονικού έλληνιστί, τδ σχέδιον καί τάς κυρίας 
διαιρέσεις τοΰ πονήματος, προσθέτει τελευτών τούς 
ίδιους τούτους λόγους. «Ταΰτα πάντα έγραψα καί 
έσημείωσα έν τούτω τω άποστελλομένω σοι βι
βλία», ύποβάλλων αύτό είς τήν βασιλικήν σου κρί
σιν. Έάν ή κρίσις αύτη μοί ηναι εύνοϊκή, 

εόρίσκης ότι ώ; 
λείφθην πολύ τοΰ 
ύπδ τής βασιλικής σου επιδοκιμασίας, θά τολμήσω 
νά ριψοκινδυνεύσω έκ νέου είς τό στάδιον, ευτυχής 
έάν δυνηθώ νά διαχαράξω τήν συνέχειαν τών 
μεγάλων κατορθωμάτων, τά όποια θά σοί δοθώσι 
πρός συμπλήρωσιν, τή τοΰ Θεοΰ βοήθεια». . . . 
. . . · Εί δέ φανώσιν οί ήμέτεροι λόγοι πρλλω τών 
σών έργων όντες καταδεέστεροι καί πρός τδ μέγε
θος τούτων ούκ έξιχνούμενοι, τό τε βιβλίον ώς 
άχρεΐον άποδοκιμασθή. τηνικαΰτα δέ καί αύτδς 
πόέρωθεν προσκυνήσας καί σιωπήν άσπασάμενος, 
έτέρ·.ι·, παραχωρήσω τής ιστορίας, πολλω τά 

τοιαΰτα έμοΰ βελτίοσιν»1.
(’Ακολουθεί).

BiV
«μίλησα έν άληθεία καί οτι δέν ύπε- 

άντικειμένου μου, ένθαρόυνθείς

1) Έπς. προσφωνητική πρδς τδν βασιλέα Με- 
χεμέτην, 17.

Ο 1ΙΡΟΙΙΙΒΑΪΜΟΣ

ΤΙ1Σ ΜΠΤΙΌΠΟΛΕΩΣ ΔΕΡΚΩΝ 

κλτα το αψμς·'·

Τδ σπουδαΐον τοΰτο συμβάν, άρχιερατεύοντος 
έν αύτή Σαμουήλ τοΰ μετά ταΰτα περιωνύμου 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, άποτελεΐ μίαν 
τών πλησιεστέρων καί ένδοξοτέρων έποχών τής 
ορθοδόξου Ανατολικής ’Εκκλησίας. Τήν έποχήν 
ταύτην δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν ώς μίαν 
τών χλοηφόρων καί καρπίμων έκείνων οάσεων, ας 
άπαντα ό περιηγητής μεταξύ τών άξενων καί άνύ- 

' δρων έρήμων τής Αφρικής. ’Αρκεί νά λα'βωμεν 
ύπ’ όψιν τήν πρδ τοΰ προβιβασμοΰ έπί μίαν καί 
έπέκεινα εκατονταετηρίδα άγονον εκκλησιαστικήν 
ιστορίαν, έκτος ολίγων έξαιρέσεων, καί τήν άπδ 
τοΰ 1821 μέχρι σήμερον έτι άγονωτέραν, όπως 
κατίδωμεν ότι έπί όγδοήκοντα περίπου έτη ή Εκ
κλησία διετέλεσεν ούσα πηγή πολυχεύμων άνδρών, 
διαπρεπών έπί μεγαλοφυία καί πολιτική συνέσει, 

έπ’ι παιδεία καί άρετή.
'Αφορμήν τής προκειμε'νης μελέτης παρέσχον ή- 

μΐν φάχελλοί τκνες -ηγεμονικών χρυσοβούλλων καί 
πατριαρχικών σιγιλίων, άπερ ή κατά τδν Οκτώ
βριον τοΰ 1868 έκλεγεΤσα δωδεκαμελής έπιτροπή 
τών Θεραπειών άνεΰρεν έν τοΐς άρχείοις τής μη- 
τροπόλεως. κείμενα εκεϊ άπδ τής ιη' έκατονταε- 

! τηρίδος, άνέπαφα καί άνεξέταστα.
Άγνοοΰντες τήν γλώσσαν τών πρώτων άνεβά- 

λομεν τήν περί τούτων πραγματείαν με'χρις ου τυ- 
χωμεν καταλλήλου μεταφραστοΰ τής ρωμουνικής 
γλώσσης. Έκ τινων όμως σημειώσεων έν τοΐς πε- 
ριθωρίοις έπληροφορήθημεν μετά βεβαιότητος ότι 
άφορώσι τήν έν Θεραπείοις σχολήν, τήν τοσοΰτον 
περίπυστον άλλοτε δΓ όσους έμόρφωσεν άνδρας, 
διαπρε'ψαντας έπί πολιτική συνέσει, παιδεία καί 
ποιήσει, καί τιμηθέντας διά τών ύψηλοτέρων θέ
σεων καί βαθμών ύπδ τής οθωμανικής αυτοκρα
τορίας. Καθ’ όσον δ’ αφόρα τά πατριαρχικά σιγί
λια , άπερ κατ’ άντίθεσιν τών χρυσοβούλλων δυνά- 
μεθα νά όνομάσωμεν «μολυβδόβουλλα», ώς έκ τή? 
άπηρτημένης άπ’ αύτών διά ταινίας μολυβδίνης 
σφραγΐδος, ταΰτα τρία τόν άριθμδν όντα, πλεΐςον 
όσον ένδιαφέρουσι τήν έπαρχίαν Δέρκων έν μέρει 
καί τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν έν γένει.

Προτιθέμενοι ήδη νά πραγματευθώμεν περί τοΰ 
άρχαίου τούτου καί σπουδαίου γεγονότος, δέν έγ· 
κρίνομεν νά περιορισθώμεν εις μόνα τά αίτια, άπερ 
προεχάλεσαν τον προβιβασμόν, ούδ"είς τά πατρι
αρχικά καί συνοδικά σιγίλια, άπερ έθέσπισαν, ή 
άλληλοδ'.αδόχ ως έπεκύρωσαν αύτόν. ΙΙιστεύομεν,
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οτι έκπληροΰμεν καθήκον εύάρεστον εΐ; τούς ήμε- 
τε'ρους άναγνώστας. έάν ταύτοχρόνως διαλάβωμεν 
και περί τών προσώπων κα'ι τοΰ χαρακτήρος ε
κείνων τών πατριαρχών, έφ’ ών ταΰτα έλαβον 
χώραν. Τοΰτο δέ πραττοντες δέν έννοοΰμεν νά κα- 
ταδείξωμεν τούς τότε διέποντας την ’Εκκλησίαν 
ό’λως άναμαρτήτους και ανεπίληπτους· πολλοΰ 
γε κα'ι δει.

Οί αρχηγοί τών Εκκλησιών δέν είναι άσκηταί 
μονάζοντες έν όρεσι και σπηλαίοις κα'ι ταϊς όπαΤς 
τής γής. Ανέκαθεν ουτοι έζων έν κοινωνία, κα'ι 
άνεμιγνύοντο έν τοΐς πολιτικοϊς πράγμασι, μάλι
στα δέ μετά τήν "Αλωσιν, οτε δυνάμει προνομίων, 
χορηγηθέντων αύτοϊς παρά Μωάμεθ τοΰ 1Γ και 
τών διαδόχων αύτοΰ σουλτάνων, άπετε'λουν μίαν 
τών αρχών τοΰ κράτους, διευθυνοντες και διεξά- 
γοντες τάς ύποθέσει; τοΰ έθνους κα'ι τής ’Εκκλη
σίας.

'Όθεν στρέφοντες τδ πρόσωπον άπδ τών ιδιοτρο
πιών έκάστου, άς έπιβλέψωμεν εις τδν δημόσιον 
αύτών βίον, έρευνώντες κατά πόσον ουτοι συνετέ- 
λισαν είς τήν εύκλειαν τής ’Εκκλησίας, κα'ι τινες 
οί καρποί, ους έδρέψατο τδ έθνος έκ τής ανόδου 
αύτών είς τδν οικουμενικόν Ορονον.»

Καθ’ όσον δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκτε τών σι
γιλίων κα'ι άλλων διδόμενων, ό προβιβασμός τής 
μητροπόλεως Δέρκων έψηφισθη έπ'ι τής τρίτης 
πατριαρχεία; IIαισίου τοΰ Β', τδ δέ θέσπισμα έξε
δόθη έπ'ι Κυρίλλου τοΰ Ε'. ΆρχόμεΟα λοιπόν άπδ 
τών δύο τούτων.

ΙΙαΐσιο; ό Β' έξιστορεϊται ώς ό Πρωτεύς τοΰ 1 
ορθοδόξου κλήρου, ότέ μέν άνήρ εύπαίδευτος, ήμε 
ρος τδ ήθος, ότέ δέ αμελής και ράθυμος περ’ι τά 
πνευματικά, θωπεύων τούς επισήμους τών αρχιε
ρέων και μάλιστα τούς συγγενείς τών διαπρεπόν- 
των έπ'ι πολιτικοΐς άξιώμασι Βυζαντίων.

Τό Συνταγμάτιον καθάπτεται αύτοΰ μετά πι
κρίας, διότι δέν έλαβεν ύπ' όψιν τήν έποχήν και 
τάς περιστάσεις. Καθ’ ήμας. ό ΙΙαΐσιο; ύπήρξεν εις 
τών πολυάθλων έκεινων πατριαρχιών, οιτινες διήλ- 
Οον τδν βίον αύτών διά πυρός κα'ι ίίδατος.ριπτόμε- 
νος άεννάως εις δεσμωτήρια, δυσφημιζόμενος αδί
κως, ραβδιζόμενος άνιλεώς κα'ι τελευταϊον έξωθού 
μένος έπονειδίστως τών πατριαρχείων κα'ι ζών ύ- 
περόριον βίον, γυμνότερος Ύπερου.

Ό τετράκις έκπεσών τής πατριαρχείας, και τε
τράκις άνακληθείς, έδικαιοΰτο νά Οεωρηθή ώς 
κάτοχος μεγάλης ίκανότητος κα'ι πολιτικής έμ- 
πειρίας· ό δέ άστατος αύτοΰ χαρακτήρ, ώς άμε
σον προϊόν τών κατά διαφόρους έποχάς τής πα
τριαρχεία; περιστατικών, απερ κατηνάγκαζον αύ- 
,δν ε'ν ήμερα·.; πονηραϊς νά έξαγοράζη τδν καιρόν.

Έν μέσω τών κίνδυνων και πολυειδών αΰτοΰ 
αγώνων δ πολύτλας ουτος έξέδιδεν «’Ορθόδοξον 
’Ομολογίαν» και «Συνοδικόν Τόμον», δι’ ου άπη- 
γορευε τήν ίερωσυνην είς τούς μή πεπαιδευμένους 
και σεμνοβίους· έπέβαλλε δέ κα'ι ποινάς κατά τών 
παραβαινόντων τδν κανονισμόν, ό'περ βεβαίως ούκ 
ολίγον συνετέλεσεν είς τήν μόρφωσιν και παιδείαν 
τοΰ κλήρου· μαρτυρεί δέ τήν ευφυΐαν κα’ι τδ με- 
'{tti.tT.'ifioi.ov τοΰ άνδρδς ό προβιβασμός τής μη
τροπόλεως Δέρκων. Θεωρών άφ’ ενός μέρους τήν 
κωμόπολιν τών Θεραπειών έξέχουσαν τών άλλων 
προαστείων τοΰ Βοσπόρου διά τε τδ κάλλος τής 
δέσεως κα'ι τήν εύγένειαν τών κατοίκων, διαπρε- 
πόντων έπ'ι παιδεία και ποιήσει και βαθμοί; πο
λιτικοί;. άφ’ ετέρου δέ τήν σύνεσιν κα'ι μεγάλο· 
φυιαν τοΰ άρχιερατεύοντος έν αύτή Σαμουήλ, ένέ- 
κρινεν ίνα προβιβάση τήν έπαρχίαν έκ μικρά; κα'ι 
ταπεινής είς τήν τάξιν τών έγκριτων, διευκολύνας 
ουτω τήν άνοδον αύτοΰ εις τήν ύπερτάτην έδραν 
τής πατριαρχείας, όθεν έμελλε νάέπανέλθη ή προ 
ενός κα'ι έπέκεινα αίώνος έκλιποΰσα εύκλεια και 
δόξα τής Εκκλησίας.

Kat ταΰτα μέν περ'ι Παϊσίου τοΰ Β'. 'Ο δέ Κύ
ριλλος ό Ε' εξιστορείται ώς άνήρ έλλόγιμος και 
φιλόσοφος, άλλ’ άγερώχου χαρακτήρος κα'ι πολυ
δάπανος. Έπ’ αύτοΰ ηύξήθησαν τά χρέη τοΰ 
Κοινού, κα'ι προσετέΟη ό φόρος τής κατ’ έτος έπι- 
κυρώσεως «Μουκαρέρ».

Έπ' αύτοΰ άνεφάνη κα'ι ό γόης Αυξέντιος κη- 
ρύττων άναβαπτισμδν κα'ι πολλών τραγικών σκη
νών παραίτιος γενόμενος. Ά·.λά μεθ’ ολα ταΰτα 
ή δόξα ήνπεριέβαλεν’αύτώ ή άνίδρυσις τή;’’Α0ω- 
νιάδος σχολής διά κοινής συνεισφοράς τοΰ τε 'κλή
ρου και τών λαϊκών, ούδέποτε άμαυρωΟήσεται.

Είς τδ πατριαρχικόν τοΰτο ελληνικόν Γυμνά
σιου προσεκλήΟησαν χαθηγηταί τής μέν φιλοσοφίας 
κα'ι τών έπιστημών Ευγένιος ό Βούλγαρις, τής δέ 
ελληνικής φιλολογίας ό πολυμαθέστατος ϊεροδιά- 
κονος Νεόφυτος ό Γραμματικός.

ΊΙ Άθωνιάς σχολή δέν διήρκεσε πλείω τών πέν
τε έτών. άρξαμένη άπό τοΰ 1753 κα'ι τελευτήσασα 
τδ 1758· άλλ’ άπδ τής άνιδρύσεως αύτής χρονο
λογείται κυρίως ή έπάνοδος τών έπιστημών κα'ι 
τής φιλοσοφίας εις τήν -γενέτειραν Ελλάδα.

Κατά τδ 1755 έτος ό Κύριλλος ύπήρχεν έξόρι- 
στος είς τό “Ορος, ένθα διανύων τδ ύπόλοιπον τοΰ 
βίου θεαρέστως, έλαβεν ευκαιρίαν νά ιδη τούς ά- 
γλαούς καρπούς τών αγώνων καί πλήρη τήν έπι- 
τυχίαν τοΰ έργου αΰτοΰ. Δυστυχώς μονάχοι τινες 
σκευωοοΰντε; κα'ι τούς άπλουστέοους, άπατώντες 
ώ; άσυμφόρου δήθεν τοΰ περιφανούς τούτου οίκου

Δ'. Κατέστησεν έν τώ κοινω τής Μεγάλης 
Έκκλησίας τέσσαρας έπιτρόπους, δύο έκ τών άρ- 
χόντων, καί δύο έκ τών έμπορων έπιτηροΰντας 
τάς ληψοδοσίας τοΰ καταστήματος τούτου.

Ε'. Ένομοθέτησευ όπως οΰδεμία άλλαγή, ούδ 
έκλογή πατριάρχου λαμβάνη χώραν άνευ τής 
γνιόμης τούλάχιστον τών ισοδυνάμων όκτιο γερόν. 
των, τών τεσσάρων έπιτρόπων, καί τοΰ μεγάλου 
λογοθέτου. Ταΰτα δέ έπεκύρωσε καί διά σουλτα - 
νικοΰ αύτογράφου δρισμοΰ.

ΣΤ'. Διένειμεν αναλόγιο; είς τάς έπισκοπάς τά 
υπέρογκα τοΰ κοινοΰ χρέη, απερ έν τή έγκυκλίω 
αύτοΰ επιστολή άπεκάλει «ογκωδέστερα τών πυ
ραμίδων τής Αίγυπτου».

Τά χρέη ταΰτα, απερ καί άλλως «αύλικάχρέη» 
ονομάζονται, καταγραφέντα άκριβώς έν τοϊς κα- 
ταλογοις έκάστης έπισκοπν,ς άνελάμβανον οί κατά 
τόπους αρχιερείς, δίδοντες ομολογίας αύλικάς έπι- 
κεκυρωμένας τή σφραγΐδι τοΰ κοινοΰ, μενόντων 
άκύρων τών ίδιων χρεών έκάστου άρχιερέως.

Ζ'. Ύπέβαλεν είς τήν δικαιοδοσίαν τής Μεγά
λης Έκκλησίας τάς τότε αύτοκεφάλους άρχιεπι- 
σκοπάς ’Αχριδών καί ΓΙεκίου· καί τοΰτο διά δυο 
λόγους.’

Πρώτον διότι γείτονες τής παπιζούσης Εύρώ
πης, δέν ίσχυον ν’ άποφύγωσι τούς παρεισδύοντας 
λατινόφρονας, σπείροντας τά ζιζάνια τών ιδίων 
κακοδοξιών, καί άπατώντας τδν αύτοκέφαλον αρ
χιεπίσκοπον, ό’στις ήμέλει πολλάκις νά διαφωτί- 
ζη τήν Μεγάλην Εκκλησίαν περϊ τών διαδραμα
τιζόμενων έν αύταΐς.

Δεύτερον· διότι αί άρχιεπισκοπαί αυται ώφει- 
λον άπδ κοινοΰ νά συμμετάσχωσι τής διανομής 
τοΰ χρέους, καί καταστήσωσιν έλαφρότερον τδ 
βαρύ φορτίου τής Έκκλησίας.

II'. Διέλυσε τήν έκπαλαι έπικρατοΰσαν άμφι- 
βολίαν περί τοΰ βαθμοΰ τών συνοικεσίων μεταξύ 
δύω άδελφών καί δύω πρώτων εξαδέλφων, συγ- 
χωρήσας είς αύτούς τδν γάμον.

Θ'. Ιίεριέστειλε τήν κορυφωθεϊσαν έν Χίω μα
νίαν τών Ιησουιτών. Οδτοι περιτρέχοντες τήν 
νήσον, ώς κύνες λυσσώδεις προσεπάθουν ν’άπα- 
τήσωσι τούς άπλουστέρους· άλλ’ ό Σαμουήλ ζη- 
τήσας τήν συνδρομήν τής πολιτικής έξουσίας άπέ- 
στειλεν έξάρχους μετά βασιλικού διατάγματος, 
οΐ’τινες έξωστράκισαν έκεϊθεν τους φρατορας.

Έκλεισε πρός καιρόν τούς έν Χίω ναούς τών 
Λατίνων, άπαγορεύσας αύτούς νά μή δέχωνται, 
μηδέ συγχωρώσι τοΰ λοιπού τήν είς τήν νήσον 
είσοδον ψευδαποστόλων πλανώντων τούς ορθοδόξους.

I'. Έτίμα πολύ τούς λογίους, καί κατ’ έξοχήν j 
| τόν Ευγένιον καί θεοτόκην, διατρίβοντας έν Κων-

τών Μουσών είς τάς βαναύσους υπηρεσίας τών 
μοναχών έπήνεγκον τήν παραίτησιν τών σοφω- 
τάτων καθηγητών κα’ι τήνδιάλυσιν επομένως τής 
άναγεννησάσης τήν Ελλάδα σχολής. Τοιοΰτος ύ
πήρξεν έν συνόψει ό δημόσιος βίος τών δύω τούτων 
πατριαρχιών.

Έπί τοΰ πρώτου τούτων ώς προείπομεν έψη- 
φίσθη ό προβιβασμός τής μητροπόλεως Δέρκων, 
έπί δέ τοΰ δευτέρου έξεδόθη τδ θέσπισμα. ’

Τό πελώριον τοΰτο έγγραφον έχει μήκος 5 πε
ρίπου ποδών, καί πλάτος 3 ’/,· έπ’ αύτοΰ άριθ- 
μοΰνται 115 στίχοι, έκτδς τών έπί κεφαλής καί 
κάτωθι πολυαρίθμων πατριαρχικών καί αρχιερα
τικών ύπογραφών, τών μέν έπιβεβαιουσών, τών 
δέ συναποφαινομένων. Μή νομίση τις -υπερβολήν, 
έάν ειπωμεν ότι μέγα μέρος τών τοπικών έφημε- 
ρίδων δυσκόλως Οά έξήρκει είς καταχώρισιν αύτοΰ 
έάν ύπήρχεν ανάγκη νά δημοσιευθή έν μια ημέρα 
είς τήν ήμετέραν γλώσσαν.

Μετά δκτωκαίδεκα έτη άπδ τοΰ προβιβασμού 
δ τέως Δέρκων προσκαλείται ,παμψηφεί έκλεχθείς, 
όπως άναβή τόν θρόνον τών Γρηγορίων καί Χρυ- 
σοστόμων, ύπδ τό όνομα Σαμουήλ ό Α'. Βυζάν
τιος τήν πατρίδα, γόνος έπιφανοΰς οικογένειας, 
καί πλήρης πόσης παιδείας, ελληνικής καί εκ
κλησιαστικής, έπίσημος έπί πολίτικη συνέσει 
καί έμπειρία, καί πρδς διαχείρισιν τών κοινών 
πραγμάτων ίκανώτατος, δ μόνος οστις διά τής 
μεγαλοφυΐας καί μεγαλοφροσύνης αύτοΰ ηδύνατο 
νά τακτοποίηση τήν έπικρατοΰσαν τότε σύγχισιν 
καί ανωμαλίαν, ό’περ καί κατώρθωσε διά τής εισ
αγωγής έπωφελεστάτων καί νουνεχών μεταρρυθ
μίσεων.

’Ιδού έν συνόψει αί κυριώτεραι τών πράξεων 

αύτοΰ.
Α'. Έπλήρωσεν έξ ιδίων τήν δαπάνην τοΰ δα

σμού τής νέας πατριαρχείας, καί διετέλεσεν άεί- 
ποτε καταβάλλουν αδρά, μηδεμίαν δεχόμενος παρά 
τίνος χρηματικήν βοήθειαν.

Β'. Περιώρισε τήν άτακτου έξουσίαυ τοΰ πα- 
τριάρχου γράφουτος άυαφοράς πρδς τήν εξουσίαν 
κατά τών αρχιερέων, καί δανειζόμενου χρήματα 
ταϊς σφράγισε τής πατριαρχείας. Έκ τούτου διεϊ- 
λε τήν σφραγίδα είς τέσσαρα τμήματα. Έδωκεν 
άνά εν είς τέσσαρας τών έγκριτων αρχιερέων δια
τηρώ·? τδ μέσον τής σφραγΐδος κιόνων, περί ον 
συναρμοζόμενα τά τμήματα άπετε'λουν τδ όλον 
τής σφραγΐδος.

Γ'. Διώρισεν οκτώ ισοδυνάμους άρχιερεΐς έκ 
τών έγκριτων, ούς καί γέροντας ιδίως άπεκάλεσεν 
άνευ δέ τής γνώμης τούτων, ή τών πλειοτέρων 
ούδέν τών εκκλησιαστικών πραγμάτων έτελεϊτο.
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σταντινουπόλει, άλλά προϊόντος τοΰ χρόνου δυση- 
ρέστησεν άμφοτέρους, προσενεχθείς άγερώχως πρός 
τούς μεγάλους εκείνους άνδρας, ιδίως δέ πρδς τδν 
Θεοτόκην ώς έξεστιν ίδεϊν έκ τοΰ επομένου πε
ριστατικού.

Ό Θεοτόκης έτυχε παρ’ αύτώ κατ’ ip/ας ευ
μενούς δεξιώσεως και προεχειρίσθη ίεροκήρυξ της 
Μεγάλης ’Εκκλησίας· συνήψε δε φιλικωτάτας 
σχέσεις μετά πολλών άλλιον επισήμων οικογε
νειών κα'ι προ πάντων μετά τοΰ ηγεμονικού οίκου 
τοΰ Γκίκα. Άποθανούσης τής μητρδ.ς τοΰ Γρη- 
γορίου Γκίκα, ήγεμόνος τής Βλαχίας, ό Θεοτόκης 
απήγγειλε τδν επιτάφιον λόγον παρόντος τοΰ 
πατριάρχου, τών γερόντων καί τών αρχόντων, 
άλλ’είτε έξ αισθήματος ευγνωμοσύνης, είτε ές 
ακράτου συγκινήσεως περιέπεσεν εϊς τοσαυτην 
υπερβολήν εγκωμίων, ώστε ό αυστηρός πατριάρ
χης συνεστειλε τάς όφρυς έπί τοΰ θρόνου- κατα- 
βάντος δε τοΰ θεοτόκη άπδ τοΰ άμβωνος καί 
γονυπετήσαντος, όπως άσπασΟή τήν δεξιάν αύτοΰ 
κατά τδ έθος, ό πατριάρχης άνέκραξεν, »Ή ’Εκ
κλησία δεϊται ιεροκηρύκων, καί ούχί κολάκων».

Ό πατριάρχης απολύτως είχε δίκαιον άλλ’ 
ίσως ήδύνατο νά έπιτιμήση τδν άνδρα κατ’ ίδιαν, 
καί μάλλον επιεικώς- άλλ’ ό Θεοτόκης ένδεικνύ- 
μενος τήν ευγένειαν τής ψυχής αύτοΰ. παρητήΟη 
αυθωρεί τοΰ αξιώματος καί άπήλθεν εϊς Ίάσιον.

Τοιαύτην εϊσήγαγε τάξιν εϊς τήν ’Εκκλησίαν ό 
Σαμουήλ· άλλ'ή τάξις άπαρέσκουσα είςτινας τών 
έν άταξία τεθραμμένων έπήνεγκε τήν πτώσιν αύ
τοΰ διά τής εφαρμογής αύτών έκείνων τών κανό
νων,ουςό ίδιος ύπέβαλε περί αλλαγής πατριαρχιών.

Διαδέχεται δ’αύτδν Μελέτιος ό Β' καί τοΰτον ό 
Θεοδόσιος Β', ου παραιτηθέντος ανακαλείται τδ 
β' ό κλεινός Σαμουήλ, πατριαρχεύσας δέ έπί ίν 
έτος καί ένα μήνα, αποβάλλεται αύθις, καί άπελ- 
Οών εις τήν νήσον Χάλκην διήνυσεν έκεϊ τδ λοι
πόν μέρος τοΰ ένδύξου αύτοΰ βίου.

Έπί τν,ς δλιγοχρονίου μεν, άλλ’έπωφελεστά- 
της β' αύτοΰ πατριαρχείας κατώρθωσε νά έκδοΟή 
βασιλικόν διάταγμα, άπαγορεΰον αύστηρώς τήν 
εις τάς τών κληρικών δίκας καί τούς γάμους 
επέμβασιν τών πολιτικών αρχών, ιός άνήκοντα 
εϊς μόνην τήν δικαιοδοσίαν τοΰ πατριάρχου.

Έκ τών λόγων τοΰ αοιδίμου εϊς μόνος έξεδόθη, 
ό περί τραχωμάτων. Σώζονται δέ καί πολλοί 
άλλοι λόγοι καί συντάγματα χειρόγραφα περιελ- 
Οόντα εις τούς συγγενείς αύτοΰ, οί'τινες παρέδωκαν 
αύτά εις τδν κατά τδ 1809 έτος πατριαρχεύσαντα 
'Ιερεμίαν προς έκδοσιν· άλλά διέμειναν μέχρι τοΰδε 
ανέκδοτα.

Έπί τής πρώτης αύτοΰ πατριαρχείας ό Σα 

μουηλ εξεοωκε δεύτερον σιγίλιον έπικυρών τδν 
προβιβασμόν τής Δέρκων εϊς τδν διαδεξάμενον αύ
τδν Διονύσιον.

Τδ σιγίλιον τοΰτο διαφέρει πολύ τοΰ πρώτου 
κατά τε τδ μήκος, τδ πλάτος, καί τδ περιεχο
μένου. Είναι γεγραμμένον έπίσης εις τήν άρχαίαν 
ελληνικήν γλώσσαν, άλλ’ άφελεστέραν καί γλα- 
φυρωτέραν τής τοΰ πρώτου.

Τδν Διονύσιον άποΟανόντα διαδέχεται ό Άνα- 
νίας. πατριαρχεύοντος Θεοδοσίου τοΰ Β'. Έπ’ 
αύτοΰ έξεδόθη τδ τρίτον σιγίλιον, δι’ ου έπικυ- 
ροΰται τρίτην ήδη καί τελευταίαν φοράν ό προ
βιβασμός τής επαρχίας Δέρκων εϊς τήν τάξιν τών 
έγκριτων. Είναι καί τοΰτο γεγραμμένον έπί μεμ
βράνης. καί εϊς τήν άρχαίαν ελληνικήν παραπλή
σια·» τής πρδ αύτοΰ. Χρονολογείται δέ άπδ τοΰ 
1773 έτους έν μην: μαρτίφ Ίνδ.

Α. 

ΧΡΕΙΙ ΕΚ ΙΙΟΛΕΜΟΓ.
Τω 1787 έτει αύγούστου 5 έκηρύχθη παρά τής 

Τουρκίας πόλεμος έναντίον τήςτε Αύστρία: καί τής 
Ρωσσίας, βασιλεύοντος τοΰ Σουλτάνου Άπτούλ 
Χαμιδ. Παοατεινομένου τοΰ πολέμου, ή βασιλεία 
περιστασα εις χρηυατικάς δυσκολίας, άπήτησε τω 
1789 έτει άρχομένω, παρά τοΰ γένους τών Ρω
μαίων κατοίκων τής Κωνσταντινουπόλεως πέντε 
χιλιάδας όκάδας άργύρου διά νά κόψη νόμισμα διά 
τάς άνάγκας τοΰ πολέμου.

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλειος ην τότε ό άπδ 
Σμύρνης Προκόπιος, οστις συγκαλέσας γενικήν 
συνέλευσιν δεώρισεν έπιτροπήν έπί τής συλλογής 
τοΰ άπαιτουμένου ποσοΰ καί άποδόσεως εις τδ βα
σιλικόν νομισματοκοπεϊον. Μετά δυο δέ μήνας, 
ήτοι τή 29 άπριλίου 1789, μακρυνθέντος τοΰ 
κυρίου Προκοπίου άπδ τοΰ πατριαρχικοΰ θρόνου, 
διεδέξατο αύτδν ό άπδ Μχρωνείας κύριος Νεόφυ
τος, οστις καί τδ έργον τής ρηθείσης έπιτροπής 
έπεδίωξε μετά θερμοτέρας σπουδής, καί κατωρ- 
Οώθη ή συμπλήρωσις τοΰ άπαιτηθέντος ποσοΰ, 

ι έγυμνώθησαν μέν τοι, αί ίεραί έκκλησίαι πασαι 
τής Πόλεως, Γαλατά καί Καταστένου, οί πα
τριάρχη, άρχιερεϊς καί οί τότε άκμάζοντες είγε- 
νεϊς, ούχ ήττον δέ καί αί συντεχνίαι πασαι τών 
ορθοδόξων κατοίκων συνήχθη δέ καί παρεδόθη εις 
τδ νομισματοκοπεϊον έν διαστήματι ενδς έτους άρ
γυρος καθαρός οκάδες ί ,523,30®/.,. έπληρώθη δέ 
τδ πρδς συμπλήρωσιν ποσδν, ήτοι όκ. 476,369’/,. 
εις χρήματα πρδς 3 παράδες έκαστον δράμι ον. ήτο: 
τδόλονδκ. 5 000· έτιματο τουτέστ: γρόσια 14,304.

Λεπτομερής λογαριασμός τϊς έπινεμήσεως έκεί
νης σώζεται έν τοϊς πχτριαρχείοις, έν κώδηκι ίδίω

κατεστρωμένος ύπδ τής τότε έπιτροπής, ήτις άπέ- 
δωκε λόγον έπί γενικής συνελεύσεως τώ 1790 έτει, 
αύγούστου 8. Έν τω κώδηκι έκείνω φαίνονται 
λεπτομερώς καί τά έπί τής συλλογής διατρέξαντα 
έξοδα, συμποσωθέντα εϊς γρόσια 10,394 καί 
άσπρα 115.

Ό πόλεμος άπέληξε τότε εις τήν γενομένην συν
θήκην μετά τής Αύστρίας μέν τω 1791 ένΣιστοβίφ, 
μετά τής Ρωσσίας δέ τω 1792 έν Ίασίω, βασιλεύον
τος τοΰ σουλτάν Σελίμ Γ', ίστις διεδέξατο τδν 
Άπτούλ Χαμίδ τω 1789 κατά μήνα μάρτιον. 
Άλλ’όμως ή διά τήν προσωρινήν έκείνην άνάγκην 
τοΰ πολέμου άπαιτηθεϊσα καί ληφθεϊσα άπδ τοΰ 
γένους τών Ρωμαίων ποσότης τών 5,000 όκάδων 
άργύρου έμεινεν έκτοτε όφειλομένη, μολονότι άπ’ 
άρχής ή βασιλεία ύπεσχέθη τήν άπόδοσιν. *Έκ-  
τοτε καί ή μέχρι τής σήμερον φαινομένη οΐκτρά 
απογύμνωσες τών ιερών έκκλησιών άπδ παντός 
πολυτίμου κόσμου έπεκράτησεν έν ίλη τή βασι- 
λευούση ταύτη, διότι πάνθ’ όσα άπδ τής Άλώσεως 
έκτήσαντο έξεκενώθησαν έπί τής ρηΟείσης ανάγ
κης. Είδε τινα καί πάλιν άπδ τοΰ 1790 έτους 
έκτήθηταν ταϊς ίεραϊς έκκλησίαις, κάκεϊνα έλαβεν 
ή βασιλεία τω 1821 έτει, οτε προστίμου λόγφ 
άπήτησε παρά τοΰ Γένους ήμών πάλιν άργυρον καί 
συνέλεξεν άπδ πασών τών έκκλησιών καί άπδ πά
σης οικίας ορθοδόξων.

Έάν δέ τήν αξίαν τών πέντε χιλιάδων οκάδων 
αργύρου τοΰ δοθέντος έν τή ανάγκη τής βασιλείας 
τώ 1789 έτει, άναγάγωμεν εις τήν σημερινήν τι
μήν, εύρίσκομεν οτι τδ όφειλόμενον τω Γένει τών 
'Ρωμαίων κεφάλαιον συμποσοΰται ·ίς 6,000,000 
γροσίων τής νΰν έποχής, ατινα άν λάβωμεν χρο
νικόν τι διάστημα, 78 έτών λ. χ. πρδ, 5 τοϊς 
εκατόν τοκιζόμενα καίτοι τοΰ Γένους ήμών πρδς 
10 τοϊς 100 δανειζόμενου πάντοτε σχεδόν έν τοϊς 
έκκλησιαστικοϊς) άναβαίνουσι συμποσούμενα εις 
γρόσια 269,721,600. Τών δέ γενομένων τότε έξό 
δων, ώς εΐρηται, τδ κεφάλαιον έκ γροσίων 10,394 
συνιστάμενον, συμποσοΰται μετά τοΰ τόκου εϊς 
γρόσια 466,247, ώστε 270 εκατομμύρια γροσίων 
οφείλονται παρά τής βασιλείας τώ γένει -ήμών διά 
τδν τότε δοθέντα έν τή ανάγκη αύτής άργυρον.

Έάν δέ πρδς 10ι% ύπολογισθή ό τόκος τοΰ άρ 
χικοΰ κεφαλαίου τών 6 εκατομμυρίων, τδ δίκαιον 
τοΰ Γένους ήμών άναβαίνει κατά τδ είρημένον 
χρονικόν διάστημα εις γρ. 10, 153, 796, 200, 
ήτοι εϊς δεκάκις χίλια εκατομμύρια γρόσια εκατόν 
καί £ν έκατομμύριον λιρών, ή ούο δισεκατομμύρια 
καί ίκατόν τριάκοντα επτά εκατομμύρια φράγκων.

Eb; άκαγγώστη':.

II ΚΑΓΚΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΙΈΩΓΡΑΦΙΚΩΣ.

Ηαρατρέχομεν τάς μυθώδεις αφηγήσεις περί 
Καυκάσου φοβούμενοι μή άπολέσωμεν καί τδ έλά - 
χιστον τής αλήθειας ίχνος κεκρυμμένον έν ταϊς πο- 
λυπτύχοις τής ιστορίας σελίσι καί έξετάζομεν ό',τι 
βεβαιότερου άπαντα έν ταϊς έπιχωρίοις παραδό- 

σεσιν.
Μεταξύ λαών ούσιωδώς τά ήθη καί τήν γλώσ- 

i σαν διαφερόντων άνίσχων ό Καύκασος ήτο φυσικός 
φραγμός, όν άπδ παλαιτάτων χρόνων διενοήθησαν 
νά δχυριύσωαιν. Διεσώθη έκ παραδόσεως τής Μ α ρ- 
πεσίας τδ όνομα έπί σκοπέλου τών πυλών Δα- 
ριέλ, ένθα ό έπίσκοπος Ίορνάνδης βέβαιοι ό'τι 
ή βασίλισσα αύ'τη τών Αμαζόνων κατεσκεύασεν ο
χυρώματα, ό δέ Βιργίλιος υμνησεν έν τοϊς ποιή- 
μασιν αύτοΰ τδ μαρπέσιον τοΰτο όρος.

Μη απορήση ό αναγνώστης έπ: τώ ότι ποιου- 
μεθα λόγον περί Αμαζόνων, άφοΰ εϊπομεν ό'τι έ- 

ί παυόμεθα πάσης άναμίξεως τής μυθολογίας έν τή 
I προϊουση άφηγήση ήμών. Αί περί τίΰν μάχιμων 

τούτων γυναικών αφηγήσεις τοΰ πατρδς τής ιστο
ρίας Προδότου, Διοδώρου τοΰ Σικελιώτου.Στεφά
νου τοΰ Βυζαντίου, Πλινίου καί εϊκοσιν άλλων ένι- 
σχύονται ύπδ πολλών παραδόσεων καί άναμφηρί- 
στων μνημείων, ώστε άδιστάκτως παραδεχόμεθα 
ώς αληθή τήν βάσιν τής ιστορίας ταύτης, ήν ή 
φαντασία τών προγόνων ήμών διά τοσούτων επλου- 
τισε στολισμάτων. Παράλογον θά ητο νά ύποθέ- 
σωμεν ό'τι αί Αμαζόνες έζησαν έν δημοκρατία ά
νευ άνδρών, καθώς καί νά πιστεύσωμεν βεβαίως 
ότι τδν μαστόν τδν 'ένα άπέκοπτον πρδς εύχερέ- 
στερον τών οπλών χειρισμόν. Οϊ μΰθοι ουτοι,απο
τέλεσμα αναπόφευκτου έποχής καθ ήν δέν ύπήρχεν 
γνωστή ή τυπογραφία καί κατά συνέπειαν άφίνετο 

, ελεύθερον τδ στάδιον τών ύπερβολών έν ταϊς προ- 
φορικαΐς άφηγήσεσιν ώς καί ταϊς όρμαϊς ποιητικής 
φαντασίας έπανελήφθησαν περιπαθώς ύπδ ραθύμων 
πνευμάτων, εις ά έφαίνετο εύχερεστέρα ή άρνησις 
ή ή έμβριθής μελέτη- εις άλλους δέν άπέβη
δυσχερής ή αποκάλυψες τής άληθείας περί τής ύ- 
πάρξεως τής αποικίας ταύτης τών μαχίμων Σκυ- 
Οών, ήτις άπδ τής χώρας τών Μαιωτών μετανα- 
στεύσασα καί τδν Καύκασον διαβϊσα έγκατέστη έν 
ταϊς πεδιάσεσι τών Θεμισκύρων. Οί κυριώτεροι μα- 
χηταί τοΰ στρατοΰ τούτου διεμελίσθησαν ύπδ τών < 
γειτόνων λαών ή ύπεδουλώθησαν, αί δέ γυναϊκες 
αύτών διατηροΰσαι έν τήδυστυχια τήν ανάμνησιν 
τών πατρίων εθίμων έλαβον τά όπλα όπως ύπε- 
ρασπίσωσι τά εαυτών τέκνα καί τήν ιδιοκτησίαν· ., 
διότι απασα ή άρχαιότης παοιστϊ ήμϊν έν τε συγ-
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γράμμασι καί μνημείοις τών Σκυθών τάς γυναίκας 
ως είθισμένας νά μάχωνται καθ’ ήμέραν παρά τά 
πλευράν τοΰ συζύγου αύτών κα'ι έπίσης ίκανάςώς 
εκείνοι νά χειρίζωνται τά τάξον, τά άκόντιον καί 
τά δόρυ. Αί Αμαζόνες δέν έπειχείρησαν μεμακρυ- 
σμένους πολέμους,ώς παρέστησάν τινες, άλλά βοη- 
θούμεναι ύπά άνδρών εύτελοΰς καταγωγής ή δού
λων και συμμαχούσα: μετά ςε'νωνέποίησαν εκστρα
τείας τινας, έν μια τών όποιων ή Μαρπεσία άνή- 
γειρεν έπι τοΰ Καυκα'σου δχυρώματα, έπί μακράν 
διασώσαντα τά όνομα αύτής τοΐς έπιγενομένοις.

Α'- ουο πάροδοι, ών μνείαν έποιησάμεθα άνωτέρο» 
αί μόναι ύπά τής φύσεως δηλούμεναι, είναι αί άπά 
απαρχαιοτάτων χρόνων γνωστά! ύπά τά όνομα 
Καυκάσια! πύλαι, Σαρματικαϊ, Κα- 
σπίαι, Πύλαι τών πυλών και άλλως.

Ή πρώτη τανΰν καλούμενη στενάν τοΰ Δαριέλ 
(αί Καυκάσια: πύλαι τοΰ Πλινίου) κεϊται έπ: τής 
όδοΰ Μοσδόκ έν Τιφλίδι και διαιρεί τάν καυκάσιον 
ισθμόν εις δύο σχεδόν ίσα μέρη. Διπλή σειρά ό
ρέων απόκρημνων έκ νότου προς βορράν χωρούσα 
στενήν σχηματίζει φάραγγα, περιστεφομένην ύπδ 
τοΰ ποταμοΰ Τερέκ καί τών συμβαλλόντων αύτώ, 
ή δέ θέσες αύ'τη φύσει τοσοΰτον στρατηγική έστιν, 
ώστε καί άπλούστατα οχυρώματα άρκοΰσιν εις 
δράκα μαχητών πράς αναστολήν φοβερού στρατοΰ.

Ή άπόστασις ή χωρίζουσα τά Μοσδόκ άπά τής 
Τιφλίοος είναι περίπου 240 βέρστια, ήτοι 60 λεΰγαι 
έν τω μέσφ τής όδοΰ κα'ι εις άπόστασιν 30 λευγών 
άπά τοΰ Μκιμβαρΐ φαίνονται έπ'ι τών οχθών τοΰ 
Iερεκ τα ερείπια τού άρχαίου φρουρίου τοΰ Δα 

ριέλα. Ουδέν θετικόν γινώσκεται περ'ι τής ετυμο
λογίας τής λέξεως ταύτης.

Κατα παραδοσιντών ορεινών ήγεμονίς, Δαρία ό- 
νόματι, άνήγειρε τά φρούριον τοΰτο κατά έποχήν 
ολως άγνωστον, έκεϊ δέ τήν κατοικίαν όρίσασα συ- 
νελάμβανε τούς διαβάτας καί άπεγύμνου αύτούς- 
και έάν τις ες αύτών είχε τά ατύχημα ν' άρέση 
αύτή, τοΰτον ή Δαρία έφύλασσε παρ’ έαυτή, ένε 
πιπλησκεν αυτόν αγαθών και Οωπευμάτων, πα- 
ρεόιόετο τέλεοναύτω, είτα δέ κατεκρήμνιζεν εις τον 
Ιερεκ ποταμόν. Αλλ’ ο κ. ΚλάσορΟ, όστις έπιτυ
χώς καί σπουδαίως τήν ιστορίαν τοΰ Καυκάσου 
εμελέτησε, φρονεί ό’τι ή Δαριελα άναγνωστέα Δα- 
ριολ, και οτι ή λέξις αυτή έκ τοΰ ταταρικοΰ ση
μαίνει στενόν (εκ τοΰ δάρ στενάς, και γιάλ δδός). 
Το φρούριον άνηγέρΟη ύπά βασιλεωςτής Γεωργίας, 
Μιρβάν καλούμενου, βασιλεύσαντος άπά τού 167 
^■-ΖΡ1 τ°ΰ ·23 πρά Χριστού. Έκεΐέκειτο κα'ι τών 
αρχαίων το φρουράν Κοu αα ν ί α.

Πολλοί ιστορικοί ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου έγρα ■ 
ψαν ό’τι ό κατακτητήςουτος τά στενάν τοΰτο έκλεισε 

διά σιδηράς πύλης- άλλ’ ειπομεν προλαβόντως οτι 
ο μεγας ουτος τοΰ πολιτισμού σκαπανεύς ούδέποτε 
έπεσκέψατο τον Καύκασον, άλλ’ούδέ φαίνεται ό'τι 
ζώντος αύτοΰ τούλάχιστον οί στρατηγοί αύτοΰ 
ωχυρωσαν τήν καυκασίαν πύλην.

Οτε κατά τάν μεσαίωνα κατελήφθη ή χώρα 
ύπά τάν Ουνων, οί βυζαντινοί μονάρχαι έπλήρονον 
εις τούς βαρβάρους τούτους μέγαν φόρον διά τήν 
φρούρησιν τής πύλης ταύτης. Και έν τή γεωργί
α'1^ ίστορίφ άναφέρεται οτι Καβάδηςό τών Περ- 
σών βασιλεύς, έπ'ι τοΰ αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού 
ακμάσας, κατέλαβε τά στενόν καί οτι άνήγειρε τεϊ■ 
χος πράς αναστολήν τών επιδρομών τών Σκυθών 
ε’ν ταϊς περσικαϊς κτήσεσι κα'ι ταϊς τής ρωμαϊκής 
αύτοκρατορίας. Καί τφόντι σώζονται έκεϊ λείψανα 
τειχών καί φρουρίων κατεστραμμένων, μαρτυρούν- 
των τάς άπ’ άρχαίων χρόνων ληφθείσας προφυλάξεις 
κατά τών ταραξιών λαών, οΐ'τινες κατωκουν προς 
τά βόρεια τής χώρας. Σήμερον οί Ρώσσοι άνήγει- 
ραν φρούριον μικρόν άπό τής άρχαίας Δαριέλας 
κείμενον άπέχον δέ έν μέσω γρανιτιωδών σκοπέλων 
τοσοΰτον υψηλών καί έγγύς άλλήλων ώστε νομί
ζει τις ότι ί'σταται πρό φρέατος. Έκ Λάρης είς Δα - 
ριελ ή κοιλάς επτά βερστίων μήκος έχουσα τοσοΰ
τον στενή έστιν, ώστε μόλις εισχωρεί ό ήλιος έπ'ι 
όλίγας ώρας κατά τάς μακροτάτας ώρας τοΰ έτους. 
Κατα τον ϊούλιον καί τόν αυγουστον ή κατάπτω- 
σις τών χιονοστοιβάδων προξενεί μεγάλας ζημίας 
καταστρέφουσα τά; γεφύρας τοΰ Τερέκ καί προξε
νούσα πλήμμυραν τών ύδάτων αύτοΰ. Είς ολίγων 
βερστίων άπό τού Τερέκ άπόστασιν κεϊται ό Ά- 
ραγβις ρέουν άντιστρόφως είς τήν πάροδον ταύτην.

Δευτέρα πύλη ή στενόν είναι ή καλουμένη πό
λις τοΰ Δερβέντ έπί τών οχθών τής Κασπίας έν 
Δαγεστάν. Καί ταύτης τής πόλεως ή ίορυσις α
ποδίδεται εις τόν Μέγαν ’Αλέξανδρον, καίτοι έξ 
ούδενός δικαιολογείται ή ύπόθεσις αυτή, εξηγούσα 
όμως κοινήν είς τοσαύτας πόλεις κενοδοξίαν. ’Ι
σχυρόν τείχος εκτεινόμενου άπό τής πόλεως μέχρι 
θαλάσσης ύπερήσπιζε τήν Περσίαν κατά τών ε
πιδρομών τών Σκυθών. Διά σιδηρών πυλών έκ 
πεντεκαίδεκα ποδών πλάτους διέβαινεν άνενοχλή- 
τως ο περηγητής,διατείνονται δέ ότι κατετέθησαν 
αυται έν τή μονή Γελαήθ παρ ά τήν Κουταΐς. 
Ε'.ςετι σώζονται παρά τήν πόλιν ίχνη τοΰ άρχαιου 
οχυρώματος καί έπί τής άκρωρείαςέτι τοΰ γειτο
νικού όρους, άνηγείρετο δέ τοΰτο έκ μεγάλων χα- 
λεικοειδών λίθων διατεθειμένων κατά τόν ρωμαϊ
κόν τροπον άνευ άμμοκόνεως καί σιδήρου. Έάν δέ 
πιστεύσωμεν είς διήγησιν λίαν διαδεδομένην, τό 
τείχος τοΰτο παρετείνετο έφ’ άπασαν τήν σειράν 
τών όρέων Θαβασεράν, ή δέ άνέγερσις αύτοΰ ώ- 

φείλετο είς τόν Χοσρόην Νουρσιβάν, όστις δΓ αυ
τοΰ ήθέλησε νά προφυλαχθή άπό τών έπιδρομ.ών 
τών Χαζαρων.

Ή πάροδος τοΰ Δερβέντ είναι άναντιρρήτως ή 
σπουδαιότερα διά τήν άσφάλειαν τής Περσίας,οιοτ 
καθ’ άπαν τό μήκος αύτής εκτείνεται στέππη ο
μαλή συνεχόμενη μεταξύ τής Κασπίας θαλάσσης 
καί τών όρέων καί απόκρημνων βράχων. Μέρος 
τοΰ άρχαίου τείχους κεϊται σήμερον βεβυθισμενον 
έν τή θαλάσση. Κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΕ’ αϊώνος 
ο γεωγράφος Άβδούρ 'Ρασήδ έγραφεν ό'τι τό Βα- 
κού, ή γενέθλιας αυτού πόλις, εΐχεν ήδη κατά μέ
ρος βυθισθν, ύπό τών ύδάτων, άτινα ηπείλουν νά 
φθάσωσι καί αύτό τά μέγα τής Βακοΰ τέμενος, 

Ή λέξις Δερβέντ περσιστί σημαίνει φραγμόν, 
μεταφορικώς δέ ή πόλις αύτη καλείται Πύλη τών 
πυλών ή Σιδηρά πύλη. Έκεϊ πράγματι έκειντο 
αί Κ α σ π ί α ι πύλαι, όνομαζόμεναι ούτως έκ τής 
γειτνιάσεως τής θαλάσσης- δέν είναι όμως τοσον 
σοβαρόν τό λάθος τοΰ Στράβωνος, τοποθετούντο; 
αύτάς είς τό στενόν τής Δαριέλας, όσον ύπετεθη 
έάν ήναι άληθές, ώς πολλοί σχολιασταί έγνωμά- 
τευσαν, ότι κοινήν έχουσι τήν έτυμολογίαν αί δυο 
όνομασίαι τού ορούς καί τής θαλάσσης.

Ή λέξις Καύκασος ή Καυκάς ολίγον συνηθί
ζεται μεταξύ τών κατοίκων τής χώρας ταύτης, 
καί παρά τω λαω μάλιστα μόλις είναι γνωστή. 
Κατά γεωργιανήν παράδοσιν τδ άρχαϊον όνομα 
Καυκάς είναι τοΰ ενός έκ τών οκτώ υιών του 
πατριάρχου Θαργάμου, είς ον οί ’Αρμένιοι και 
γενικώς πάντες οί κάτοικοι τής αυτής χώρας ά- 
ποδίδουσι τήν καταγωγήν αύτών. Εις την σειράν 
ταύτην τών όρέων οϊ "Αραβες δίδουσι τό όνομα 
Καβ ά χ, οί δέ σύγχρονοι ήμϊν Πέρσαι Κόχ κάφ 
ή όρος τοΰ Κάφ, ό'περ φαίνεται ϊσοδυναμοΰν πρός 
τά όρος τών όρέων ή τό κατ’ εξοχήν όρος. Κατά 
τούς άρχαιοτάτους χρόνους έπιστεύετο ό'τι ύ Καύ
κασος περιεστρέφετο περί τόν κόσμον, διό καί ού 
τως εκαλούντο τότε πάντα τά μεγάλα όρη.

Έν προσεχεϊ φύλλω τής Σαββατιαιας 
Έ π ι 0 ε ω ρ ή σ ε ω ς Οέλομεν διαλάβει τινά περί 
τής φυσικής ιστορίας τοΰ Καυκάσου και βραού- 
τερον περί τής Καυκασίας χώρας ύπό ιστορικήν 
έποψιν.

ΒΓΖΛΧΤΙΧ1Ι ΙΐΙΧ’ΙΙΣΙΣ.

Έχηρύχθημεν έν καταστάσει ειρήνης. Έάν μο'ι 
έπιτρέπηται νά μαντεύσω, έάν μοι ήναι συγκεχω- 
ρημένον νά παίξω, πρδς στιγμήν, πρόσωπον Κάλ- 
χαντος ή Τειρεσίου, καί νά βυθίσω τά βλέμματά 
μου έντδς τοΰ βαράθρου τοΰ μέλλοντος, Οά σας

είναι ή

'Ημείς

ε’πω οτι τού 'Αγίου Στεφάνου ή ειρήνη 
ρ ί ν η ήτις θά βινίζ-ρ τήν 'Ανατολήν.

Άλλ’ ού φροντίς Ί ππ οκ λ είδ-β. 
χορεύομεν έν Πε'ρα. Εύρισκόμεθα εν μεσαις απο;
κρεω. Διερχόμεθα τήν έποχήν τών προσωπείων. 
Μεταμφιεζόμεθα ώς ή πολιτική, καί φοροΰμεν προ
σωπείο» ώς νά ήμεθα διπλωμάται. Τδ Σταυροδρο- 
μιον προσπαθεί νά διασκεδάστε, ένώ, πέραν ή Πό
λις, ώς γραία λησμονήσασα καί χορούς καί άνπ- 
χόρους, κοιμάται καί δνειρεύεται, τίς ο'οεν δπ’οΐα 
όνειρα, έκείθεν δέ τά χωρία τοΰ Βοσπόρου ρέγχου- 
σιν ώς οί ίκέται τοΰ Στρεψιάοου.

ΊΙ ζωηρότης μας όμως είναι επίπλαστος, είναι 
ψιμμύθιον. Δέν είναι έρύθηαα, είναι βαφή. Αί 
ήμέραι τής Τυρινής έβδομάδος διέρχονται ψυχραί 
καί άνοστοι ώς φυσιογνωμίαι Κοζάκων, οΐ'τινες 
επωφελούμενοι τάς άπόκρεω προσπαθούσι νά μάς 
μεταμφιέσωσιν είς Σλαύους. Είμεθα κατηφείς καί 
μελαγχολικοί. Έχομε» περίλυπον τήν καρδίαν ώς 
Νιόβην άπολιθωθείσαν. Όμοιάζομεν τούς οδοιπό
ρους τής έρήμου, όσφραινομένους τήν οσμήν τής 
πνοής τοΰ Χιμούν. Άλλά, θαρσεί ν χρη ταχ 
αύριον έ σσε τ’ άμεινον. *Ας  επαναπαυσω- 
μεν πάλιν τού; πόθους ήμών εις τήν οασιν τήςελ- 
πίδος. Θάρρος ! ΊΙ άπογοήτευσις είναι τδ πρώτον 
βήμα πρδς τήν κατάπτωσιν. ΊΙ δειλία είναι πτώ- 
σις. 'Ο ειπών ότι αί έλπίδες βόσκουσι τούς κενούς 
τώνβροτών, ήτο βλάξ. Μάνη ή έλπίς τρέφει, έν- 
δυνααόνει καί ισχυροποιεί τών άδικουμένων εθνών 
τήν ψυχήν, ήτις έπί τέλους κραδαινομένη έκρή- 
γνυται εις άπέραντον φιλοπατρίας κόσμον κρημνί- 
ζουσα τόν Γολιάθ διά τοΰ Δαυίδ Ό κολοσσός, ή 
όλη, δεν είναι τό άπόλυτον ισχυρόν. Τό άπόλυτον 
ισχυρόν είναι ή δικαιοσύνη, είς ήν άνήκει τό αύ
ριον, τό μέλλον.

Θαρσεϊν, λοιπόν, χρή, τό δ’αυριον έσσετ’ άμει- 
νον. *Α;  άγκυροβολήσωμεν τούς πόθου; ήμών όπι
σθεν τής βαρδαροπνίκτου Σαλαμϊνος, είς τόν τορ- 
πιλλόφρακτον καί ασφαλή μυχόν τοΰ κόλπου τοΰ 
Σαρωνικοΰ, καί έκ τών άπόκρεων οιστρηλατουμενοι, 
έλθετε τόν Απόλλωνα χαί τήν Τερψιχόρην λα- 
τοεύοντες, νά εύθυμήσωμεν, νά τραγωδήσωμεν, νά 
χορεύσωμεν. 'Ο χορός είναι ή ποίησις τών ποδών. 
Έάν χορεύητε καλά, θά εΐπή ότι έχετε ευφυΐαν. . 
.............είς τούς πόδας.

Ύπά τό φέγγος τών δημαρχικών φανών, οίτινες 
έκ σεβασμού βεβαίως πρδς τά άστρα, συστέλλονται 
νά φωτίσωσι περισσότερον, πλανηθώμεν είς την 
μεγάλην οδόν διά νά ίδωμεν πώς διασκεδάζει τδ 
Σταυροδρόμιον.

I
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Τδ ωρολόγιο*  τής 'Αγία; Μαρίας τών Καπου- 
κίνων σημαίνει τήν ένάτην ώραν. Είναι ή στιγμή 
καθ'ήν οί προσωπιδοφόροι είσβάλλουσιν εις τάς ο
δούς, οΰχί θορυβώδεις, φιλοσκώμμονες, φιλοπαίγ- 
μονες, ευφυείς, λωλο'ι καί σερπετοί, άλλ’ή
συχοι, σοβαροί, λωβοί, μάλλον ώς άκολουθουντες 
κηδείαν ή ώς πορευόμενοι πρδς χορόν, κα'. ύλακτού- 
μενοι ύπδ άγε'λ ης σκύλων, οιτινες πεισθέντες, ώς 
φαίνεται, έκ τών κατά τών μεταμφιέσεων φλογε
ρών συγγραφών τού Τατιανοΰ επισκόπου τής Βαρ
κελώνης, έννοοΰσι νά καταδιώκωσι τούς προσωπι- 
δοφόρους. "Αμαξαι άγοραΤαι συρόμεναι ύφ’ί'ππων 
τών οποίων τήν ίσχνότητα εΰσυνειδότως δΰνανται 
νά φθονήσωσι τής Χάλκη; οί ασκηταί, κα'ι φορεία 
φερόμενα ύπδ ρωμαλέων Αρμενίων, κατ’ ευθείαν 
απογόνων τού Νώε, έκφορτόνουσι τά φορτία αύ
τών πρδ τών εισόδων τού 'Ελδοοάδου κα'ι τής Λέ
σχης τής 'Εμπορικής, αί'τινες, μολονότι έχομεν 
πλέον ειρήνην, έξακολουθούσιν ακόμη καθ' εσπέραν 
πολιορκούμεναι.

Είσήλθομεν εις εν χορείου. ΊΙ είσοδος είναι έλευ- 
θέρα δΓ ένα δημοσιογράφον κα'ι διά τούς φίλους του. 
Είμεθα έπίδοτοι, εϊμεθα προνομιούχοι, μολονότι τδ 
Σύνταγμα δέν παραδέχεται τοιούτους. Δυνάμεθα νά 
χορεύσωμεν ίσον θέλομεν. Ό δημοσιογράφος έχε1 
περισσοτέραν ελευθερίαν είς τούς πόδας, ή είς τήν 
κεφαλήν.

Ή έν τή αιθούση συρβοή είναι μεγίστη. Αί γυ
ναίκες εϊσι περισσότεραι παρά οί άνδρες. Διότι αί 
γυναίκες εχουσι τδ δικαίωμα νά μή πληρόνωσί 
ποτέ δικαίωμα εισόδου. Ιδού έν προνόμιον τδ οποίον 
οί άνδρες δέν κατόρθωσαν ακόμη ν'άποκτήσωσι 
μεθ’όλα τά συντάγματα, τάς δημοκρατίας κα'ι τάς 
ελευθερίας των. Καί έπειτα έχομεν τά ώοαία 
ταύτα στρογγύλα καί θελκτικά πράγματα, άτινα 
καλούνται γυναικείαι κεφαλαί,νά φαντάζωνται δου
λείας καί νά όνειροπωλώσι χειραφετήσεις τής γυ- 
ναικδε, τής δι'ενός βλέμματός της συρούσης έκ τής 
ρ.νός του τδν άνδρα, τδν βασιλεύοντα δήθεν έπί τού 

κόσμου.
Πολυποίκιλοι καί παράδοξοι ενδυμασιών συν

δυασμοί, ιδιότροποι αντιθέσεις όλων τών χρωμάτων
τού ουρανίου τόξου, στολαί χρυσοκέντητοι, ταινίαι 
καί άνθη καί πτερά, ίππόται τοΰ με-αίωνος καί 
Άκαρνανες πτερόποδες, φουσιανελλοφόροι, στέμμα 
χορεύον τάς άντιχορία; μέ τδν σκούφον τού μαγεί
ρου, ναύται, άνθοπώλιδες, καζαμίαι άστρολογοΰν- 
τες, νυμφαι κηπαίαι, αδελφή τής Σιών πηδώσα 
ώς αίξ μεθ' ένδς Ποσειδώνος, άνδρες μετημφιεσμε’νοι 
είς ζώα καί χορεύοντες μετ’Έρώτων πτερωτών,Σά- 
τυροι μετά Βακχίδων άσέμνως δρχούμενοι, χείρες 

ώς κώπαι προεκτεινόμεναι, καί πόοες αεροβατούν- 
τες, γέλωτες, περισπασμοί, αστειότητες βλακωδέ
στατοι, φωναί δύσηχοι, βραχνώδεις ώς ή παίζουσα 
μουσική, περιπτύξεις αναιδείς, συγκρούσεις, συρρά
ξεις, γυμνότητες, ωχρότητες, πελιδνότητες,πάντα 
ταύτα καλυπτόμενα ύπδ πυκνού νέφους καπνού καί 
κονιορτού, έντδς άτμοσφαίρας άποπνεούσης τοϋ πό
του τήν βαρείαν οσμήν, συναγελάζονται καί βρά- 
ζουσιν έντδς τής αιθούσης, μεταβάλλοντα τδν χορδν 
είς παραζάλην, είς πανδαιμόνιου.

*Ας έξέλθωμεν.

IΙρδ τής θόρας τού Έλδοράδου ήδυμελής Σερκί- 
ζης φορεύς, ώς λαζαρόνος αμέριμνος, έξηπλωμένος 
κατά γής, ύπδ τά άστρα τοΰ ουρανού, ενθυμείται 
τήν πατρίδα του τήν φίλην, καί φανταζόμενος έαυ
τδν έντδς τών ρωγμών τού 'Αραράτ αδει πρδς 
ταμ πουράν :

Βάχ ! *κτς  γχίβ ίντζ μπες ζδβ 
Άραβοδούτζ πίτσες χοβίκ 
Τζαγγάτζ βρά κουρκουραλδβ 
Γιέβ μαζερούν γκουσίν παπγκίγκ 
Πάϊτς τσές χοβίγκ ϊμ χαϊρενιάτς 
Γκηνά άντζήρ σιρδες ίπάτς.

Τούτο είναι π α ν α ςδ εγχτ ζο υ τιούν δηλαδή 
ποίησις τή» οποίαν - έπειδή έχομεν άπόκρεω—τήν 
μεταμφιέζομεν είς έλληνίδα ώς έξής ;
Φύσησ’ αεράκι δροσερό γλυκό χαριτωμένο 
Παίζε τής κόρης τά μαλλιά, καί μέ τά άνθη παίξε. 
Πλήν τή δική μου τήν καρδιά δέν τήν δροσίζεις. Ξένο, 
Δέν είσ’άπ’τήν πατρίδα μου. Πέρασε, φύγε, τρέξε.

Ούτω μέχρι της πρωίας, πλανώμενον μέχρι κό
ρου, άπδ χορού είς χορόν, καί είς ώδείον άπδ ω
δείου, έντδς τοΰ περιωρισμένου κύκλου τών καφε
νείων, τών ξενοδοχείων, τών πλακουντοπλαστείων 
καί τών ζυθοπωλείων του, νομίζει οτι διασκεδάζει 
τδ Σταυροδρομιού. Ό πόλεμο; μας άνήρπασε καί 
τάς άπόκρεω. Δέν άπέμεινεν έξ αύτών μηδέ τδ έν 
τρίτον. "Επαθον ακριβώς ό,τι ή Θράκη καί ή Μα
κεδονία. Τά δύο τρίτα τών άπόκρεω καί τής ευ
θυμίας μας παρεχωρήθησαν εί; τήν νέαν Βουλγα
ρίαν. Καί υ.ολαταύτα πάλιν άρκετά έχορεύσαμεν. 
“Ενεκα τούτου ό Ζωσιμας, τδ άρμενικδν νοσοκο- 
μείον, οΐ Μαρκεζίνχι, οί Μακρείς, οί Δάνδολοι καί 
Σ/α άπέκτησαν εφέτος ιδιαίτερα καί διακεκριμένα 
ποονόμια επί τής ευγνωμοσύνης τών ποδών μας.

ΕΓΛ.

Ό ύπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Tvnois Βουτυρά καί Χας.


