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IIOUTIKII ΕΒΔΟΗΑΣ.
Οί δροι τής ειρήνης, ήτις ύπεγράφη τή 19/3 

μαρτίου έν Άγίω Στεφάνω, δέν έγνώσθησαν 
εΐσέτι- ούχ ήττον όμως δέν διαφέρουσι πολύ 

κατά πάσαν πιθανότητα τών ύπό τών τηλε
γραφικών πρακτορείων άνακοινωθέντων εϊς 
τάς εύρωπαϊκάς εφημερίδας. Ύπό τών πρα
κτορείων τούτων οί όροι συνοψίζονται ώς 

επομένως:
Κατά τήν Agence Reuter ή οροθεσία τής 

Βουλγαρίας είναι άκριβώς ή έξης· πρόςδυσμάς, 
θά άπτηται τοΰ παλαιού καί τοΰ νέου συνό
ρου τής Σερβίας· έκεϊθεν, καταβαίνουσα έκ 
τοΰ Μέντα, θά διέρχηται τήν 'Ροδόπην εγγύς 
τής Μητροβίτσας καί θά άκολουθή εις τόν 
ροΰν τοΰ Καρασού μέχρι τοΰ Γενετζέ έν τώ 
Αΐγαίω πελάγεΓ στρεφομένη έπειτα πρός δυ- 
σμάς τής Καβάλας, κατα. τό μήκος της πα- 
ρα.Μας, μέχρι μέσης οδού μεταξύ Καβάλας 
καί Δεδεαγάτς, θάάναβαίνη πρός βορράν μέχρι 
'Γσιρμέν καί θά διέρχηται 2 1/2 μακράν τής 
Άδριανουπόλεως, διελαύνουσα κατ’ εύθεΐαν 
γραμμήν τάς Σαράντα Εκκλησίας καί τό Αουλέ 
βουργάς μέχρι τοΰ Χεκΐμ-ταπιασΐ έν τφ Εύξεί- 
νω· παρατείνεται εϊτα καθ’δλην τήν παραλίαν 
μέχρι Μαγγαλίας (συμπεριλαμβανομένης καί 
τής Βάρνας), κα’ι έκεϊθεν, στρεφομένη πρός δυ- 
σμάς, Οά διήκη μέχρι 'Ρασόβας έπί τοΰ Δου
νάβεως. Οί σιδηρόδρομοι Θεσσαλονίκης, Μη
τροβίτσας καί Δεδεαγάτς Άδριανουπόλεως 
μένουσιν εις τήν Τουρκίαν. — Ή χώρα τοΰ Μαυ
ροβούνιου θά συμπεριλαμβάνη τό Γάσκον μετά 
τοΰ Βογιάνα ώς συνόρου νοτιοδυτικού.—Τό 
μικρόν Σβόρνικ πρός δυσμάς, ή Σιενίτσα καί 
ή Νύσσα πρός νότον συμπεριλαμβάνονται εις 

τήν χώραν τήν προσαρτηθησομένην τή Σέρ
βις.—Ή 'Ρουμανία δέν λαμβάνει τοπικήν αϋ- 
ξησιν.—Ή έκλογή τοΰ ήγεμόνος τής Βουλγα
ρίας θά γείνρ έν Φιλιππουπόλει ή έν 'Γορνόβφ, 
ύπό τήν έπιτήρησιν ρώσσων επιτρόπων.—Τά 
ό'ρη Σογανλί καί Βεζίν αποτελούσε τό σύνο- 
ρον τών προσαρτηθησομένων εϊς τήν 'Ρωσσίαν 
ασιατικών χωρών.— Τό τμήμα τής Δόβρου- 
τζας, ού συνεφωνήθη ή εκχώρησες, περιλαμ
βάνει τάς επαρχίας τής Τσούλτσας, τής Κων- 
στάντσας, τής Ίσάξας, τοΰ Μετζιτιέ καί τοΰ 
Ματσινίου.—'Ρώσσοι καί τοΰρκοι έπίτροποι Οά 
ρυθμίσωσι τά νέα σύνορα έντός τριών μηνών. 
Τά πρός διατροφήν τών τούρκων αιχμαλώτων 
άναλώματα Οά πληρωθώσιν έντός G μηνών 
εις 18 δόσεις.—ΊΙ Πύλη ύποχρεοΰται νά έγ- 
καινίσγ, μεταρρυθμίσεις εις ’Αρμενίαν καί νά 
προστατεύσή τούς αύτόθι κατοίκους άπό έπι- 
δρομών τών Κούρδων, ύπό τήν έπιτήρησιν 
ρώσσων έπιτρόπων.

Συμπληροΰμεν τά άνωτέρω διά τών έπο- 
μένων πληροφοριών, άς δίδωσιν ό έν τή πόλει 

ήμών άνταποκριτής τοΰ Πςακτοςείου Χά^α.
Τό έν τοϊς φρουρίοις τής Βουλγαρίας πόλε*  

μικόν ύλικόν συμπεριλαμβανομένης τής Σούμ*  
λας καί Βάρνης μένει ιδιοκτησία τής Πύλης.

ΙΙεντήκοντα χιλιάδες Ρώσσοι,ήτοι 6 μεραρ*  
χίαι πεζικού καί 2 ιππικού, θέλουσι κατα
λάβει έπί δύο, περίπου έτη τήν Βουλγαρίαν, 
διατηρούμενα! δαπάνη τής χώρας.

Σχηματισθήσεται ιθαγενής έθνοφρουρά, ής 
ό άριθμός θέλει όρισθή βραδύτερον μεταξύ 
Ρωσσίας καί Τουρκίας.

Ό στρατός τής κατοχής θέλει διατηρήσει 
τάς μεϊά τής Ρωσσίας συγκοινωνίας αύτοΰ 
διά τής Ρουμανίας καί τών λιμένων τοΰ Εύ
ξείνου. Έν Βάρν$ καί Πύργω θέλουσιν ύπάρ- 

χει αί άναγκαιοΰσαι άποθήκαι.



ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ. 195
194 ΣΑΒΒΑΤΙΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

έκκένωσιν, ήτι; δέον νά περατωθή έντό; τριών 
εηνών.

Έν Άσίιη τά στρατεύματα έπιβήσονται έν 
Τραπεζούντι, εξάμηνο; δέ ώρίσθη προθεσμία 
διά τήν έκκένωσιν.

Ή Πύλη ύποχρεοϋται νά καθαρίσω) ιδία 
δαπάνη τόν Δούναβιν καί ν'άποζημιώση του; 
ίδιώτα; τοΰ; έκ τοϋ πολέμου ζημιωθέντας. 
Ή διπλή αύτη ποσότη; μή έλάττων ούσα 
τών 500,000 φράγκων άφαιρεθήσεται έκ 
τών ποσοτήτων, ά; ή επιτροπή οφείλει ει; 
τήν Πύλην.

Μέχρι τή; συνομολογήσεω; τή; νέα; έμπο- 
ρική; συνθήκη; αί διατιμήσεις μένουσι τοιαϋ- 
ται όποίαι ήσαν πρό τοϋ πολέμου.

Ή Τουρκία ύποχρεοϋται νά περατώσω) συμ
βιβαστικό; άπάσα; τά; μεταξύ ρώσσων ύπη- 
κόων καί Τούρκων έκκρεμεϊ; δίκας καί νά έκ- 
τελέση πάραυτα πάσα; τά; έκδοθείσα; άπο- 

φάσεις.
Οί όροι ουτοι τής ειρήνης, καίπερ ούπω 

έπισήμω; άνακοινωθέντες, άλλ’ έκ τής ατε
λούς μόνον ταύτη; περιλήψεω; γνωσθέντε; 

κατετάραξαν ού μόνον τήν δημοσίαν γνώμην, 
άλλά καί τά άνακτοβούλια τή; Εύρώπης, 
καθόσον σαφώς πλέον έν αύτή διοράται ό 

σκοπό; πρός ον τείνει ή 'Ρωσσία, ήτοι η παν
τελή; έν ’Ανατολή έπικράτησι; τού σλαυϊσμού. 
Έκ τών εύρωπαϊκών δυνάμεων ή 'Αγγλία 
ίδίιη καί ή Αύστρία έδήλωσαν άρκούντω; σα
φώς ότι δέν θ’ άνεχθώσι τήν λύσιν ταύτην. 
Ήδη τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα ό λόρδο; 

Δέρβυ άπαντών εί; έπερώτησιν, είπε σαφώς 
ότι έργον τή; ’Αγγλία; έν τή συνδιασκέψει 

έσται ή έπίτευξι; λύσεω; τοϋ ζητήματος ούχί 
άποκλειστικώ; ρωσσικής, άλλ’ εύρωπαϊκή; 
καί διαρκούς, πρό; δέ τούτο ϊσην τηρήσει τήν 
στάθμην μεταξύ τών διαφόρων έθνών καί 
θρησκευμάτων τή; ’Ανατολή;. Πολλήν δέ 

προσκτάται σημασίαν ή δήλωσι; αύτη εάν 
παρατεθή πρός προηγούμενον λόγον τοϋ σίρ 
Νόρθκοτ,οστις προκειμένου περί Θράκη; έδήλου 

ότι δέν πρέπει νά θεωρηθή τό ζήτημα ως 

ύφιστάμενον μόνον μεταξύ Τούρκων και 
Σλαύων, άλλά καί μεταξύ Σλαύων καί τών 

άλλων Χριστιανών.
Ούχ ήττον χαρακτηρηστικαί είναι αί δη-

Οί προκαταρκτικοί όροι ούδεμίαν ποιούνται 
μνείαν περί τής κατοχή; τής Τραπεζοϋντο; ή 
τής Έρζερούμης.

Έπιτρε'πεται τγ Ρουμανία νά διατυπώσω] 
άπ’ ευθείας πρό; τήν Τουρκίαν τήν περί πολε
μικής άποζημιώσεως αίτησιν αύτής.

Ούδεμία ορίζεται άποζημίωσις διά τήν Σερ
βίαν καί τό Μαυροβούνιον, ή δέ Τουρκία εγ
καταλείπει είς τήν Βοσνίαν καί τήν Έρζεγο- 
βίνην τοΰ; καθυστερουμένου; αύτών φόρους. 
Μέχρι τοϋ 1880 τά εισοδήματα τών δύο τού
των επαρχιών όρισθήσονται πρό; άποζημίωσιν 
τών θυμάτων τή; άνταρσίας, ή χάριν επιτό
πιων άναγκών.

Αύστριακοί καί ρώσσοι επίτροποι θέλουσιν 
άποφασίζει έν περιπτώσει διεκδικήσεων, ή 
άπαιτήσεων.

Οί πορθμοί κηρύσσονται ελεύθεροι διά τήν 
εμπορικήν ναυτιλίαν.

’Επειδή ή 'Ρωσσία δέν επιθυμεί χωρογρα- 
φικήν προσάρτησιν, λαμβάνει τήν Δόβρου- 
τζαν, όπως παραχωρήσω) αύτήν εΐ; τήν 'Ρου
μανίαν εί; άντάλλαγμα τή; Βεσσαραβίας.

Κανονισθήσεται, όσον τάχος, τό ζήτημα 
τών τουρκοπερσικών μεθορίων.

Ή έπικύρωσι; τών προκαταρκτικών όρων 
δέον νά γένηται εντός 15 ημερών άπο τή; 
ύπογραφής, άλλ’ οί όροι ούτοί είσιν ύποχρεω- 
τικοί άμα τή ύπογραφή.

Ή ειρήνη ούδεμίαν ποιείται μνείαν περί κυ- 
ρώσεω; ύπό τοϋ συνεδρίου, περί προνομιών, 
ούδέ περί συμμαχία; τή; 'Ρωσσία; μετά τή; 
Τουρκίας.

Οί έν Τουρκία έγκατεστημε'νοι ή ταξειδεύον- 
τε; Σέρβοι καί Μαυροβούνιοι θέλουσιν ύποκει- 
σθαι εί; τοΰ; τουρκικού; νόμους, άρκεΐ ουτοι 
νά μή άντίκηνται εί; τό διεθνές δίκαιον.

'Ρώσσοι, Οθωμανοί καί βούλγαροι έπιτρο- 
ποι θέλουσιν ορίσει τον φόρον, ον ή Βουλγαρία 
θά πληρο'νν) τή Τουρκία, λαμβάνοντε; βάσιν 
τό ένεστώ; εισόδημα τή; Βουλγαρίας.

’Εν ’Ερζεγοβίνη καί Βοσνία είσαχθήσονται 
αί μεταρρυθμίσει; έκεΐναι, ά; ώρισεν ή έν Κων- 
σταντινουπόλει συνδιάσκεψι; κατά την πρώ- 
την αύτή; συνεδρίασιν.

Εί; τήν Θεσσαλίαν καί Ήπειρον είσαχθή-
σεται διοργανισμό; όμοιο; έκείνου, δν ή Κρή
τη έλαβε τώ 1868, ούδεμία δέ γίνεται μνεία 
περί Ελλάδος καί Κρήτης.

Διατηρούνται τά προνόμια τών έν τώ Άθω 
£ώσσων μοναχών.

Οί 'Ρώσσοι θέλουσιν άρχίσει πάραυτα τήν 

λώσεις τοΰ κόμητο; Άνδράσου πρός τά; άν- 

τιπροσωπεύσεις τών βουλών κατά τήν αίτησιν 
της συμπληρωτική; πιστώσεω; τών 60 εκα
τομμυρίων φλωρινίων. Ό άρχιγραμματεύ; τή; 
αυστροουγγρική; μοναρχία; έπεξηγών τήν α’ί- 
τησιν τή; πιστώσεω; διαψεύδει τά λεχθέντα 

περί άμέσου εμπολέμου καταστάσεω; τοϋ 

στρατοϋ, ή περί καταλήψεω; τή; Βοσνία; πρό 
τή; συγκροτήσεως τοϋ συνεδρίου, καί έκδηλόΐ 

ότι τή; πιστώσεω; ταύτης πιθανόν μέν νά 
γένηται χρήσις, άλλά πιθανόν καί ούχί, αΐ- 
τεΐται δέ μόνον όπως άποδειχθή έν τώ συνε
δρίω ότι ή Αύστρία είναι ικανή νά περιφρου- 

ρήση τά συμφέροντα αύτής. Τά δέ συμφέροντα 
ταΰτα έρμηνεύων ό κόμη; Άνδράσσυ λέγει ότι 
ή Αύστρία ούδέποτε θά ένδώση εί; τήν έπέκ- 

τασιν τή; Βουλγαρία; μέχρι τοϋ Αιγαίου, 
ούδέ εί; τήν έπέκεινα έςαμήνου ρωσσεκήν κα

τοχήν τή; χώραςταύτη;· έάν δ' ή Ρωσσία έπι- 
μείνη είς τήν μεταβολήν τής ισορροπία; τών 
δυνάμεων, ή έμπόλεμο; κατάστασι; τοϋ αύ- 

στριακοϋ στρατοϋ άποβήσεται άναγκαία ούχί 
πρό; κατοχήν τή; Βοσνίας, άλλά πρός άμυ

ναν τών συμφερόντων τής Αύστροουγγαρίας.
Ή ισορροπία τών δυνάμεων καί τών εθνο

τήτων τή; ’Ανατολή; έξάγεται έκ τοϋ λόγου 
τοϋ βασιλέως Ούμβέρτου ότι έσται καί τή; 
'Ιταλία; τό μέλημα έν τώ συνεδρίω. Ή ’Ιτα
λία παράδειγμα έχουσα τήν πρόσφατον αύτής 
ιστορίαν, είπεν ό βασιλεύς, θά ύποστηοίξη τήν 
συμφωνοτάτην πρό; τήν δικαιοσύνην καί 
πρό; τά δίκαια τής άνθρωπότητο; λύσιν. 
Προσέθηκε δέ τά; έπομένας έκφραστικωτάτα; 
λέξεις: Αύτη είναι ή πεποίθησι; ημών, ήτις 

παρασκευάζει εί; τήν ’Ιταλίαν τήν πολυτιμο- 

τάτην τών συμμαχιών, τήν συμμαχίαν τοΰ 

μέ.1.1οντο';.
Ή προκαταρκτική αύτη σύμπτωσις τών 

συμφερόντων τριών τούλάχιστον εύρωπαϊκών 
δυνάμεων καί ή παρά τής ’Αγγλία; άπονομή 

τοϋ παρασήμου τή; Περικνημίδας εί; τόν βα
σιλέα Ούμβέρτον πιθανολογούσί πω; τό ύπό 

τινων εύρωπαϊκών έφημερίδων λεγόμενον ότι 
νέον πρόγραμμα λύσεω; παρεσκευάσθη ύπό 

τή; ’Αγγλία; καί έτυχε τή; συναινέσεω; τών 
δύο άλλλων δυνάμεων. Κατά τό πρόγραμμα 

τούτο άντί τή; σημερινή; έπικρατήσεω; τοϋ 
σλαυϊσμού, τή; κατατομή; τή; εύρωπαϊκή; 
Τουρκία; εί; άπεσπασμένη; λωρίδα; καί τής 

απονομή; εί; τού; Βουλγάρου; χωρών τούλάχι
στον διαμφισβητουμένων, περιορίζεται μέν ή 

Βουλγαρία μέχρι; Αίμου, παραχωρεΐται δέ είς 
τήν Ελλάδα ή Ήπειρος καί Θεσσαλία, άφίεν- 
ται δέ εί; τήν Τουρκίαν ή Θράκη καί ή Μα
κεδονία. Ή λύσι; αύτη έχει τό πλεονέκτημα 

ότι διασώζει τά δίκαια πασών τώνέθνοτήτων 

τή; ’Ανατολή;, τηρεί τήν ισορροπίαν τών δυ
νάμεων, προλαμβάνουσα τήν έπικράτησιν τοϋ 
σλαυϊσμοΰ, καί έξασφαλίζει τά εύρωπαϊκά 

συμφέροντα.
Άλλά τό ζήτημα είναι, έάν ή Ρωσσία θά 

άποδεχθή τοιαύτην φάσιν συζητήσεως, άφοϋ 

μάλιστα ή μέν ΈφημΐξΙς Πιτςουπό^εωι; 
λέγει ότι ή Ρωσσία θά υποβάλω) εί; τό συνέ
δρων μόνον τά εύρωπαϊκοϋ συμφέροντος ζη
τήματα, αί δ’ εύρωπαϊκαί έφημερίδε; άγγέλ- 

λουσιν ότι ό πρίγκηψ Γορτσακώφ δι’ έγκυ- 

κλίου εί; τού; παρά ταϊς εύρωπαϊκαί; αύλαι; 
ρώσσου; αντιπροσώπους έδήλωσεν ότι άποδέ- 

χεται μέν κατ’ άρχήν μείωσιν τή; χώρα; ήτι; 
παραχωρεΐται είς τήν Σερβίαν καί εί; τό Μαυ
ροβούνιον ύπό τών όρων τής ειρήνης, άλλά 

ούχί καί τροποποίησιν τών ορίων τή; Βουλγα
ρίας, όπερ θεωρεί ώ; τό άποτέλεσμα τοϋ πο
λέμου.

Έν τούτοι; έκ Βιέννη; άγγέλλεται τή 12 
ότι ή Γερμανία άπέστειλεν ήδη εί; τά; εύρω
παϊκά; δυνάμει; τά διά τό συνέδρων προσ
κλητήρια, άλλ’ αί δυνάμει; τότε μόνον θά 
συνέλθωσιν είς τό συνέδρων, όταν άποπερα- 
τωθώσι αί ύπό τή; Αύστρία; διεξαγόμεναι 
προεισαγωγικαί διαπραγματεύσεις περί προη- 

γουμένη; συνεννοήσεω; ώς πρό; τήν βάσιν 
καθ’ ήνγενήσονται αί μέλλουσαι συνδιασκέψεις.

Ή 'Αγγλία άποδεξαμένη τήν αίτησιν τής 
Ελλάδος όπω; παρεδρεύσω] έν τφ εύρωπαϊκώ 
συνεδρίω τήν άποδοχήν αύτή; άνεκοίνωσε 
καί εί; τά; άλλα; δυνάμεις, αίτινες, φαίνε-



196 ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

ται, άχε^ε'ξαντο καί αύται, καθόσον τηλε

γράφημα έκ Πετρουπόλεως αγγέλλει ότι καί 
ό τσάρος εδωκε τήν σογκατάθεσιν αύτοΰ εΐ; 

τοΰτο. ι
Αυπηοόν έπ’ι τούτου είναι οτι ζατ’επιρροήν 

τινα άνεστάλη ή κατά τά; τοσοΰτο ζριοίμου; 
ταύτας περιστάσεις αποστολή τοΰ κ. Τρι- 
κούπη εις τάς εύρωπαϊκά; αύλάς προς δια- 

φώτισιν αύτών περί τών δικαιωμάτων τού 

ελληνισμού. Άλλ’έλπίζεται ότι μετά τήν απο
δοχήν τή; Ελλάδος είς τό συνέδριον ούδεΐς 
πλέον ύπάρχει λόγος πρός αναβολήν τή; 
αποστολής τοΰ πολιτικού εκείνου άνδρός.

Ή άμυνα τών δικαιωμάτων τού ελληνι

σμού είναι κατά τήν ώραν ταύτην τό μ.ε'γι- 
στον τών καθηκόντων τής ελληνικής κυβερ
νήσεως, καθόσον δέν ύποκρύπτεται πλέον δτζ· 
ή ειρήνη τοϋ Αγίου Στεφάνου είναι τό θανά- 

σιμον τραύμα κατά τοΰ ελληνισμού. Έαν 
πιστεύσωμεν είς τήν Πο.ΙιτικηΓ 'Αττακόκξΐ- 
αικ, ό στρατηγός Ίγνάτιεφ δέν ύπέκουπεν έν 

Άγίφ Στεφάνω ότι ή άνίδρυσις τής Βουλγα
ρίας είναι κτύπημα κατά τών έπ’ι τής Κων
σταντινουπόλεως αξιώσεων τών 'Ελλήνων. 
Τό νέον βουλγαρικόν κράτος, έλεγεν, θ’ άνε- 
γείρν) άνυπέρβλητον φραγμόν μεταξύ Κωνς-αν· 

τινουπόλεως καί τοϋ ελληνικού στοιχείου καί 
θά έπαναγάγη τάς αξιώσεις τών Ελλήνων 
είς τό μέτρον τού λογικού καί δικαίου. "Οτι 

άφοργ τήν συνδιάσκεψιν, ό στρατηγός άπε- 
φήνατο ότι οφείλει απλώς νά κύρωση τούς 
μεταξύ 'Ρωσσίας καί Τουρκία; όρου; καί ότι 
πρός τούτο άρκούσι τρεις μόναι συνεδριάσεις, 
‘ίσως δέ τούτο γενήσεται, άν μή αί δυνάμεις 

εγκαίρως καί δεόντως φωτισθώσι.
Έπί τή προσδοκία τού συνεδρίου καί τή 

παρεμβάσει τού έν Χανίοις άγγλου προζένου 
συνωμολογήθη έν Κρήτη παρά τών οπλαρ
χηγών τής έπαναστάσεως είδος ανακωχής 

έπί-τώ δρω άμοιβαίου σεβασμού πρός τήν 
ζωήν, τιμήν καί περιουσίαν ’Οθωμανών τε και 
Χριστιανών. Τούναντίον έν θεσσαλίγ καί ΊΙ- 
πείρω ή έπανάστασις εξακολουθεί, άνεφύη δε 

καί έν Μακεδονία.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΡΩΣΣΟΤΟΤΡΚ1ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. 

Γ'.
Άπδ του 1792 ή συνθήκη του Ίασίου fyspz τά 

ρωσσικά σύνορα άπδ τοΰ Δνείπερου μέχρι τοΰ 
Δνειστέρου, έκύρου τήν προσάρτησιν τή; Κριμαία;, 
τή; νήσου Ζαμάν καί τών Κοζάκων τοΰ Κουβάν. 
Τώ 1798 ή 'Ρωσσία επωφελούμενη τήν εις Αίγυ
πτον εκστρατείαν τοΰ Βοναπάρτου επιτυγχάνει 
παρά τοΰ σουλτάνου Σελήμ, ε’κ συμφώνου μετά 
τής ’Αγγλίας, συνθήκην συμμαχίας. «’Εν περι- 
πτώσει καθ’ ήν τά δύο ύψηλά συμβαλλόμενα μέρη 
ήθελον άναγκασθή νά διατάξωσι τήν έκ συμφώνου 
ένέργειαν πασών αύτών τώνδυ^άμεων ήκαθωρισμέ- 
νης τινδς βοήθεια;, ύπισχνοΰνται άνακοινοΰν άλλή- 
λοις άμοιβαίω; μετ’ άνεπιφυλάκτου παρρησία; τδ 
σχέδιον τών στρατιωτικών αύτών έργασιών, άπο- 
καλύπτειν πρδς άλλήλους] τούς σκοπούς αύτών ώς 
πρδς τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου καί ώς πρδς τούς 
όρους τής ειρήνης». (Άρθ. 8). Έπί τοΰ κειμένου 
τούτου στηριζόμενος δ άγγλο; πρεσβευτής Άρ- 
βουθνοτ άπήτησε τω 1807 τήν έξωσιν τοΰ γάλλου 
πρέσβεως στρατηγού Σεβαστιανή, κήρυξιν πολέμου 
κατά τής Γαλλίας, τήν άμεσον εις τήν ’Αγγλίαν 
παράδοσιν τοΰ 'Ελλησπόντου καί τοΰ δθωμανικοΰ 
στόλου, τήν παραχωρήσω τής Βλαχίας καί τής 
Μολδαυίας είς τήν 'Ρωσσίαν. Ήτον άρχή φιλικής 
διανομής. Γνωστδν δέ τοΐς ήαετέροις άναγνώσταις 
πώς ό ύπδ τδν ναύαρχον Δούκουορθ στόλος ήγκυ- 
ροβόλησε πρδ τής Κωνσταντινουπόλεως καί πώς 
ώργανώθη ύπδ τοΰ Σεβαστιάνη ή άμυνα τής πρω- 
τευούσης.

Περιπέτεια! τής πολιτικής ! 'Ως σύμμαχοι τών 
'Ρώσσων καί πρδς παράδοσιν αύτοΐς τής 'Ρουμα
νίας καί τοΰ Δουνάβεω; οί "Αγγλοι είσήλθον τδ 
πρώτον εις τδν Βόσπορον. Καί ήναγκάσθησαν μέν 
ν’άναζεύξωσιν άλλ’δ τσάρος ’Αλέξανδρος δ Λ' 
ήδυνήθη νά ώφεληθή έκ τοΰ πολέμου· ή συνθήκη 
τοΰ Βουκουρεστίου τώ 1812 προήγε τά ρωσσικά 
σύνοοα άπδ τοΰ Δνείστερου εις τδν ΓΙροΰθον καί 
είς τδν Δούναβιν ή 'Ρωσσία προσεκτατο τήν Βεσ- 
σαραβίαν τά πολεμικά αυτή;
καίωυα τοΰ είσπλέειν εις τδν Δούναβιν διά 
στομίου Χίλια; μέχρι
Προύθου. Έκτδς τούτων τδ 8 άρθρον 
ειδικά έχέγγυα δπερ τών Σέρβων 
ρους δπερ έλαβον είς τδν πόλεμον·, 
συναινεΐ ν'άφήση αύτοΐς «τήν άνεξαρτησίαν τής 
εσωτερικής αύτών διοικήσει»);». Λαμβάνουσα ουτω 
ή 'Ρωσσία τήν προστασίαν τής Σερβία; έπεξέτεινε 
τήν ένέργειαν αυτής έν τώ δυτικό» μέρει τής χερ
σονήσου τοΰ Αίμου καί έσφετερίζετο τήν ζώνην 
τή; Αυστρίας.

,---- ---- I
πλοία είχον τδ δι- 

τοΰ 
τή; συμβολής μετά τοΰ 

καθορίζει 
«ώ; έκ τοϋ με- 

ή δε Πόλη

Συνήφθη τότε πάλη επιρροών· ή βιενναία αύλή 
ύπεστήριζε τδν Καραγεώργεβιτς, ή δε τής 'Ρωσ
σίας τδν Μιλδς Όβρένοβιτ;, οστις καί ύπερίσχυσε, 
διότι οί Σέρβοι πλείονα πράγματι είχον νά έλπί- 
σωσι παρά τής 'Ρωσσία;. Πρδ ολίγου ή Ίστδκ, 
επίσημο; τοΰ Βελιγραδιού έφημερίς, ένέγραφεν έν 
είδει δικαιολογητικοΰ ύπομνήματςς τάς άρχάς τή; 
έν Σερβία ρωσσικής προστασία; ουτω; :

< Ό σερβικδς λαδς έλαβε τί δπλα τώ 1804, 
ζαί μετά έννεαετή πάλην ή Πύλη ήναγκάσθη διά 
τής συνθήκης τοΰ Βουκουρεστίου ν’ άναγνωρίση 
τήν αύτονομίαν αύτής. Άλλά βλέπουσα άκολού- 
θως τδν αύτοκράτορα Αλέξανδρον περιπεπλεγμένον 
είς πάλην κατά τοΰ Ναπολέοντος άντί νά έκτελέση 
τήν συνθήκην υπέβαλε τήν Σερβίαν δπδ ζυγόν 
τυραννικωτερον παρά ποτέ· τοΰτο δέ έπήνεγκε τήν 
νεωτέραν έξέγερσιν τοΰ 1815. Μετά βραχεϊαν καί 
εύτυχή πάλην δ Μιλδς συνήψε τήν ειρήνην, άλλά 
πάντοτε έπί τω δρω τής έθνικής αύτονομίας. ΊΙ 
Πύλη έζήτησε καί πάλιν ν’άπατήση τούς Σέρβους, 
άλλ’ ή 'Ρωσσία ήνάγκασεν αύτήν διά τής συμβά- 
σεως τοΰ Άκερμαν καί τής συνθήκης τής Άδρια- 
νουπόλεω; ν’άναγνωρίση τήν αύτονομίαν τής Σερ
βίας έξ έπισήμου έγγράφου».

Τω όντι ή σύμβασις τοΰ Άκερμαν, τω 1826, 
καθορίζει δ’τι ή Πύλη μέλει νά μελετήση έκ συμ
φώνου μετά τών άπεσταλμε'νων τοΰ Μιλδς σύν
ταγμα, οπερ κυρούμενον δΓ αύτοκρατορικοΰ διατάγ
ματος (χάττι χουμαγιουν) άνακοινωθήσεται τή 
1’ωσσίχ καί θά έχη άξίαν διεθνούς συμβολαίου.

ΊΙ μεγάλη τών Ελλήνων έπανάστασις εξεταζό
μενη δπδ πολιτικήν έποψιν, καί κατά μέρος τιθε- 
μένου τοΰ γοήτρου εύγενοΰς φυλής καί τών ηρωι
κών αύτής άθλων, κατά πολλά ομοιάζει πρδς τήν 
τελευταίαν τών Βουλγάρων άνταρσίαν. Καί τότε, 
ώς καί νΰν, ή Ρωσσία ζητεί πρώτον παρά τής 
Ευρώπης τήν άπδ κοινοΰ έπέμβασιν ή λονδίνειος 
σύμβασις τής 6 Ιουλίου 1827 μεταξύ τής ί’ωσσίας, 
Αγγλίας καί Γαλλίας έστί παραπλήσιου τι πρδς 
τδ πρωτόκολον τοΰ μαρτίου τοΰ 1877· αί τρεις 
δυνάμει; προσέφερον τώ σουλτάνω Μαχμουτ 'τήν 
μεσολάβησιν αύτών πρδς παΰσιν τοΰ πολέμου καί 
οιαζανόνισιν τών μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας 
σχεσεων. ΊΙ Πύλη άρνεΐται· άμε’σως ή Ρωσσία, 
ηδη έτοιμος καί παρισταμένη ώ; έντολεΰς τής Εύ- 
ρωπης, διαβαίνει τδν Προύθον. Άλλ’ένταΰθα παύει 
ή συγκρισις- αί δυνάμει; πέρυσιν δέν παρηκολοΰθη- 
σαν τή 'Ρωσσία, ένώ τώ 1828, δ άγγλικδς καί δ 
γαλλικός στόλος προανεκρούσαντο διά τής ναυμα
χία; τοΰ Ναυαρίνου τάς νίκα; τοΰ Δίεβιτς έν Εύ- 
ρώπχ καί τοΰ Πασκιέβιστ; έν Άσία. Τήν 19 αύ- 
γουστου 1829 δ Δίεβιτς είσήρχετο είς Άδριανού-
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πόλιν δ Σουλτάνο; Μαχμούτ έπειγόμενος υπδ τών 
άντιπροσώπων τής Γαλλίας ζαί τής Αγγλίας, ας 
επτοει δ θρίαμβος τοΰ συμμάχου αύτών αύτοζρά- 
τορο; Νικολάου, άπεστειλεν είς τδ ρωσσιζδν στρα- 
τόπεδον δύο πληρεξουσίους. *Πδη  ή Ευρώπη έξή- 
λεγξεν ώς καί νΰν τάς άντιστάσεις τνς δθωμανικής 
διπλωματίας. Άλλ’ δ στρατδς τοΰ Δίεβιτς δέν ήτο 
ε·.; Οέσιν νά προελάση έξ Άδριανουπόλεως έπί τήν 
πρωτεύουσαν τοΰ Σουλτάνου· αί διαπραγματεύσεις , 
διήρκεσαν μέχρι τής 1 ·ί σεμπτεμβρίου, όσον σχεδόν 
και αί περί τής τελευταίας άνακωχής διαπραγμα
τεύσεις· έν τούτοις τά με'σα τής συγκοινωνίας ήσαν 
τότε πολλώ βραδύτερα ή νΰν.

II Ρωσσία δέν ελαβεν έπί τών μεθορίων τοΰ 
Προύθου καί τοΰ Δουνάβεω; κυρίως λεγομένας έδα- 
φιαία; προσκτήσεις- άλλ’ ή Μολδαυΐα, ή Βλαχία 
ζαί ή Σερβία κατηρτίζοντο δριστικώς εις υποτελή 
κράτη, “ τής 'Ρωσσία; έξασφαλιζούσης τήν ευημε
ρίαν αύτών ”. ΊΙ διατύπωσις αυτή καθίστα τδν 
τσάρον άληθή έπικυρίαρχον τών νέων κρατών. Διά 
την Ελλάδα ή συνθήκη καθώριζεν έν κεφαλαίω 
τήν έκτέλεσιν τή; λονδινείου συμβάσεως. “Ήδη δ 
αύτοκράτωρ Νικόλαο; έδυσπίστει εις τδν καταρτι
σμόν ελληνικού κράτους άπαλλασσομένου τή; σλαυϊ- 
κή; έπιρ’βοής, δυναμένου νά συλλάβη άτομικήν φι
λοδοξίαν καί ρέποντο; εΐ; έπιζήτησιν συμμαχιών 
έκτδς τής Πετρουπόλεως. Ακολούθως, κατά τήν 
οριστικήν διακανόνισιν, προσεπάθησε νά περιορίση 
έντδς έλαχίστου τά όρια τοΰ κράτους τούτου καί 
άντέστη δριστικώς εις τήν σύστασιν μεγάλου ελλη
νικού κράτους τά πάντα ύπέρ τών Σλαύων καί ού
δέν ό,τι μή ύπέρ τών Σλαύων όνειρώττων. Καί ώς 
πρδς τοΰτο έτι ή παράδοσις διετηρήθη, ώς άποδει- 
κνύει ή διαγωγή τής 'Ρωσσία; κατά τήν κρητικήν 
έπανάστασιν τοΰ 1868 καί κατά τά τελευταία 
γεγονότα.

Έν Άσία διά τοΰ 4 άρθρου, ή 'Ρωσσία διέβίι- 
νεν δλοσχερώ; τον Καύκασον καί έξετείνετο άπδ 
τοΰ Εύξείνου είς τήν Κασπίαν θάλασσαν κατά μή
κος τών τουρκικών καί τών περσικών μεθορίων. Εί 
καί τδ Κάρς καί τδ Βατουμ ύπελείποντο ύπδ τήν 
εξουσίαν τοΰ Σουλτάνου, ή 'Ρωσσία προσεκτδτο 
πρδ; νότον τοΰ Καυκάσου λαμπράν έργασιών βάσιν, 
δι’ή; ήδύνατο νά έκβάλλη κατά τδ δοκοΰν αύτή 
είτε εΐ; Αρμενίαν, είτε εις Περσίαν. Παρατηρη- 
τέον ότι ή παραχώρησις τοΰ Ποτίου, τή; Άνάπας, 
τοΰ Άκαλκαλάκι, τοΰ Άκαλτζίκ θεωρείται ρητώ; 
ύπδ τοΰ 9 άρθρου ώς γινόμενη άπέναντι τής 
άπαιτουμένη; ύπδ τή; 'Ρωσσία; πολεμική; άποζη- 
μιώσεως. “ ’Επειδή ή παράτασις τοΰ πολέμου εί; 
Ον ή παρούσα συνθήκη τίθησι τέρμα ύπέβαλε τήν 
αύτοκρατορικήν αύλήν τής ‘Ρωσσία; είς μεγάλην
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δαπάνην, ή 'Γψ. Πύλη αναγνωρίζει την ανάγκην 
τοϋ νά προσενέγχη αύτή την κατάλληλον πρδς 
τοΰτο άποζημίωσιν Ή 'Ρωσσία διετείνετο μέν 
οτι ένήργησεν έν όνόματι της Ευρώπης, άλλά δέν 
άπήτει την πληρωμήν τών εξόδων αύτής. Ή άρχη 
άποζημιώσεως ετίθετο ούχί ένεκα αύτοΰ τοΰ πολέ
μου, άλλά διότι δ Σουλτάνος Μαχμούτ παρε'τεινε 
τάς έχθροπραξίας- ήτο οίονεί τδ πρόστιμον δ’περ τα 
δικαστήρια έπιβάλλουσι δι’έκάστην ήμε'ραν άναβολής 
έν τη έκτελέσει καταδιχαστικής άποφάοεως.

Καίτοι ή οικονομική τής Τουρκίας κατάστασί; 
δέν ήτο τότε τόσον δυσχερής δ'ιον σήμερον, δέν 
ήδύνατο όμως αΰτη νά άποτίση τήν εις 110 εκα
τομμύρια φράγκων δρισθεϊσαν πολεμικήν άποζη- 
μίωσιν, ώστε ή εις χρήματα πληρωμή μετετρέ- 
πετο είς πληρωμήν εις χώρας. Οΰτως έννοουμε'νη 
ήάποζημίωσις αποβαίνει ευφυής—πεπολιτισμένος — 
τρόπος χατακτήσεως και δύναται νά θεωρηθήέφαρ- 
μογή τής τοκογραφίας εις τδ διεθνές δίκαιον.

Ή συνθήκη περιείχε σειράν άρθρων περ’ι τοΰ 
πλοΰ τοΰ Εύξείνου και τών πορθμών. “Ή Ύψηλη 
Πύλη υποχρεοΰται νά έπιτηρή άγρύπνως όπως τδ 
έμπόριον και ή ναυτιλία τοΰ Εύξείνου μηδέν πά- 
σχωσι πρόσκομμα. . . . Έπί τούτω άναγνωρίζει 
καί κηρύττει τήν διάβασιν τοΰ Βοσπόρου χα’ι τοΰ 
'Ελλησπόντου έλευθε'ραν καί ανοικτήν εις τά ύπδ 
έμποριχήν σημαίαν βωσσικά πλοία οίουδήποτε με
γέθους καί οίαςδήποτε χωρητικότητο;,,. Τήν ση
μασίαν τοΰ όρου τούτου επιτείνει έτι μάλλον ή 
επομένη κύρωσις · “Ή 'Γψ. Πύλη άναγνωρίζουσα 
εις τήν αύτοχρατοριχήν αύλήν τής 'Ρωσσίας τδ 
δικαίωμα τοΰ έξασφαλίσαι έαυτή τδ πλήρες τοΰτο 
έχέγγυον τοΰ εμπορίου κα'ι τής ναυτιλίας έν τω Εύ- 
ξείνω κηρύττει ότι ουδέποτε κα'ι έπ’ούδεμια περι- 
στάβιι παρεμβληθήσεται εϊς τοΰτο ύπ’ αύτής 
πρόσκομμα,,. Οΰτω ή 'Ρωσσία προσχτδται έπί 
τοΰ Εύξείνου χα'ι τών πορθμών άνώτατον δικαίωμα 
έξελέγξεως και έπιτηρήσεως. Τδ μέγα τοΰτο σκο- 
πούμενον τής έν Άδριανουπόλει συνθήκης συνεπλη- 
ρώθη ύπδ τής συνθήκης τοΰ Χουγκιάρ Ίσχελεσί, 
κατ’ίούλιον τοΰ 1833. “Συνεπώς, λέγει τδ 3 άρ
θρον, πρδς τήν αρχήν τής αμοιβαίας αύτοσυντη- 
ρησίας χα'ι άμύνη;, ήτις χρησιμεύει ώς βχσις εις 
τήν παροΰσαν συνθήκην συμμαχίας καί ώς έχ τοΰ 
εϊλιχρινεστάτου πόθου διά τήν έξασφάλισιν τής 
διαρχείας, τής συντηρήσεως καί τής πλήρους άνε- 
ξαρτησίας τής 'Γψ. Πύλης, ή Α. Μ. δ αύτοχρά 
τωρ πασών τών 'Ρωσσιών, έν ή περιπτώσει ήθελον 
άναφυή περιστάσεις πείσουσαι χα'ι πάλιν τήν 'Γψ. 
Πύλην νά ζητήση τήν ναυτικήν χα'ι στρατιωτικήν 
βοήθειαν τής 'Ρωσσίας, ύπισχνεΤται νά χορηγήση 
κατά γήντε κα'ι κατά θάλασσαν όσα στρατεύματα 
κα'ι δυνάμεις ήθελον κρίνει αναγκαίας αί δύο ύψηλαί 
συμβαλλόμενοι δυνάμει;,,. (Άκολ-.υθεϊ).

Χ.ΡΟΧΙΗ.ΟΧ
ΤΠΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Μ2ΑΜΕΒ ΤΟΥ Β.

(Συνέχεια κα'ι τέλος- ίδε άοιθμ. 12).

Τδ χωρίον τοΰτο, τδ δποϊον δέν αντιφάσκει 
πρδς τήν ιδέαν, ήν ήδυνήθημεν νά λάβωμεν μέχρις 
ένταΰθα περ'ι τοΰ Κριτοβούλου, φαίνεται μοι έχον 
μεγάλην σπουδαιότητα, καθ’όσον δρίζει άκριβώς 
τδ σχέδιον κα'ι τδν χαρακτήρα τοΰ πονήματος αύ
τοΰ, ταύτοχρόνως δέ ανοίγει είδος τι άπόψεως έπ'ι 
τών τελευταίων έτών τοΰ βίου αύτοΰ.

Τδ Χρονικδν τοΰ Κριτοβούλου,οΐον έσώθη μέχρις 
ήμών, σχηματίζει όλον τι πλήρες κατά τά όρια 
τά ευθύς άπ’ άρχής δρισθέντα, έκτδς άν έξέτεινεν 
αύτά ακολούθως, έάν όροι τινές έ-επληροΰντο. 
Τοίς όρους δέ τούτους υποδεικνύει σαφέστατα έν 
τή πρδς τδν σουλτάνον έπιστολή αύτοΰ. Είναι 
δηλαδή τρόπον τινα ή έπίσημος σφραγίς, ή δοθεισα 
είς τδ σύγγραμμα αύτοΰ, ή άμεσος επιδοκιμασία 
τοΰ κυριάρχου, 0ν δ εύμενής ιστοριογράφος προέ- 
ταξε, κα'ι έν τή δόξ-β τοΰ δποίου συγκατανεύει νά 
έργασθή, άλλ’ έπ'ι τώ δ’ρω τοΰ βοηθήσαι ταύτο
χρόνως τήν ιδίαν αύτοΰ τύχην.

Μέγα βασιλεύ! έσο γενναίος, ή παύω γράφειν.
Ό Μωάμεθ δέν ένόησεν ή ϊσω; προσεποιήθη ό’τι 

δέν ένόησεν. Ευρισκεν άρά γε δτι δ Κριτόβουλος άρ- 
κούντως δέν έπήνεσεν αύτδν, ή έφαίνετο άπ’έναν- 
τίας τοσοΰτον μέγας, ώστε νά ήναι κρείττων πα- 
νηγυριστοΰ; ’Εντούτοις δ Κριτόβουλος έπαύσατο 
τοΰ νά γράφη. Τί δέ συνέβη είς αύτδν ακολούθως, 
ποΰ κα'ι πότε άπέθανεν, άγνοοΰμεν. “Ισως έπανήλ- 
θεν είς τήν γενέθλιον αύτοΰ νήσον, ήτις μετ’ολίγον 
(1170) έπανήλθεν είς τήν έξουσίαν τών Τούρκων. 
Τοΰτο φαίνεται μοι μιχρδν ώς πρδς τά προσόντα τοΰ 
προσώπου. Ίσως έζησε λησμονηθείς έντινι γωνία 
τή; Κωνσταντινουπόλεως, ή ίσως—οπερ ήθελεν 
έξηγήσει τδν μοναχόν Κριτόβουλον τοΰ Τισσενδορ
φίου— «άσπαζόμενος τήνάφάνειαν xa't τήν σιγήν», 
άπεσύρθη κατά τδ παράδειγμα τών έχπεσόντων 
τής εύνοιας εύνοουμένων καί τών έκπτώτων φιλο
δοξών τής βυζαντινής αύλής, είς τι μοναστήριον 
τοΰ όρους Άθω, ί’να μελετήση έκεΤ άνέτως τήν 
τών βασιλέων αχαριστίαν κα'ι τήν μηδαμινότητα 
τών ανθρωπίνων έλπίδων.

Β.
’Ιδού παν ό,τι γνωρίζομεν περ'ι τοΰ προσώπου τοΰ 

Κριτοβούλου, χα'ι ούδέ είναι πιθανόν οτι το μέλλον 
θέλει διδάξει ήμας περί αύτοΰ πλειότερα· υπολείπε
ται δέ ήδη νά ποιήσωμεν βραχεΐαν άνάλυσιν τοΰ 
συγγράμματος αύτοΰ.

Αί ΙΣΤΟΡΙΛΙ—τοιαύτη είναι ή επιγραφή, ήν 
έδωχεν είς τδ περί τής βασιλείας Μωάμεθ τοΰ 
Β'Χρονικδν αύτοΰ — είναι, ώς αναφέρει δ ίδιος, 
δΐ'βρημέιαι εις πέντε βιβλία, περιέχουσι δέ τήν άφή- 
γησιν τών πράξεων τοΰ Πορθητοΰ άπδ τής άρχής 
μέχρι τέλους τοΰ δέκατου έβδομου έτους τής βασι
λείας αύτοΰ (1450 —1467). Ειπον ήδη ολίγα τινα 
περί τής πρδ; Μωάμεθ τδν Β' έπιστολής αύτοΰ, 
τεθειμένης έν είδει προλόγου έν τή αρχή τοΰ συγ
γράμματος. Τδ έχπλήττόν με έν τή έπιστολή 
ταύτ·β δέν είναι οί έπαινοι τούς δ ποιους πρδς τδν 
σουλτάνον έπιδαψιλεύει—τοΰτο δέν είναι παρατηρή- 
σεως άξιον ή μόνον ό'τι Έλλην είναι δ δμιλών—άλλ’ 
δ πομπώδης έπαινος, τδν όποιον ποιεί περί τής ελ
ληνικής γλώσσης έν άντιθέσει πρδς τήν τοΰ νικητοΰ, 
καί ή αντιπαράθεσις ήν ποιείται μεταξύ τοΰ μεγα
λείου τών πράξεων τοΰ Μωάμεθ καί τής καθολικό- 
τητος τής γλώσσης έκείνης, «ήτις δμιλεϊται έκεϊθεν 
τών 'Ηρακλείων στηλών, έως είς τάς Βρετανικά; 
νήσους». Περαιτέρω, αφοΰ κρίνη περί τών πρδ 
αύτοΰ περί τής ιστορίας τών Τούρκων διαπραγμα 
τευθέντων συγγραφέων, άναγγέλλει σαφώς τήν εαυ- 
τοΰ πρόθεσιν οτι έπιχειρεϊ «Θεοΰ διδόντος» τδ αύτδ 
άντιχείμενον, χαί γράφει αληθή τών ’Οθωμανών 
ιστορίαν. «Πολλοί (λέγει) έπεχείρησαν τήν συγ
γραφήν τής ιστορίας ταύτης, καίπερ στερούμενοι 
τών αναγκαίων τω ίστοριχώ προσόντων, χαί ούδε- 
μίαν έχοντες ακρίβειαν, ούδέ σχέδιον, ούδέ μέθοδον, 
άφηγοΰνται τά συμβεβηκότα τυχαίω; κατά τά 
ατελή διδόμενα, άτινα παρε'χει είς αυτούς ή μνήμη- 
τδ δέ πλεϊον ή έλαττον τής πείρα; ήν άπέκτησαν 
απαρτίζει τήν βάσιν τών κρίσεων αύτών. . . ‘Ό,τι 
δέν ήδυνήθησαν νά χατορθώσωσιν, έπιφυλαττό- 
μεθα νά έπιχειρήσωμεν βραδύτερον έν έτέρω συγ- 
γράμματι, ε’ν ω Οέλομεν παρουσιάσει πλήρη καί 
έσκεμμένην τών συμβεβηκότων άοήγησιν». Έν 
ταύταις ταϊς λέξεσιν δ Κριτόβουλος τίθησιν, ώς 
σήμερον Οά έλέγομεν, την έαυτοϋ υποψηφιότητα 
ώς ιστοριογράφου. Άλλά ταύτοχρόνως, ένεκα προ- 
καταλήψεως ήττον προσωπικής, άλλά μάλλον πα
τριωτικής, φαίνεται ό'τι ήθέλησε νά πε ίση; Μωάμεθ 
τδν Β', ί’να άναδείξ-β τήν ελληνικήν ώς έπίσημον 
τοΰ κράτους γλώσσαν. Γνωρίζομεν τω όντι ό’τι χατά 
τούς πρώτους χρόνους μετά τήν "Αλωσιν, άπαντα 
τά τής τουρκικής έξουσίας πρακτικά, έν τε ταϊς 
μετά τών χριστιανών υπηκόων σχέσεσιν αύτής 
καιέν ταϊς μετά τών ξένων δυνάμεων, συνετάσσοντο 
είς τήν γλώσσαν ταύτην. Μόνον δέ ότε άπηυθύ- 
νετο πρδς τούς ηγεμόνα; τής ’Ασίας, άποστέλλων 
είς αύτούς τάς επινικίους έπιστολάς, ών τδ 
πλεϊστον διετηρήθη είς ημάς ε’ν τή συλλογή τών 

τοΰ κράτους έγγραφων τοΰ Φεριδούν (Feridoun) 1, 
δ Μωάμεθ μετεχειρίζετο τήν τουρκικήν ή πεοσικήν. 
Έν πάσΤ| δέ ά'λλβ περιπτώσει έγραφεν είτε δ ίδιος 
είτε διά τών έαυτοϋ γραμματέων ελληνιστί2. Δύο 
έπιστολαί αύτοΰ άναφερόμεναι είς τήν μετά τών 
Βενετών ειρήνην, καί άναδημοσιευθεϊσαι ύπδ τοΰ κ. 
Κωνσταντίνου Σάθα ε’ν τω Δοκιμίω αύτοΰ περί 
τών πρδς άποτίναξιν τοΰ όθωμανικοΰ 
ζυγοΰ έπαναστάσεων τοΰ έλληνικοΰ έ
θνους 3, άποδεικνύουσιν ότι κατά τήν έποχήν 
έκείνην (1479 —1480) ή έλληνική ήτο έν χρήσει 
εΐσέτι, άν μή ώς επίσημος τότε γλώσσα, 
άλλά τουλάχιστον ώς διπλωματική έν τω κρατεί. 
Αύτά τά νομίσματα—δέν λέγω πάντα, άλλά τά 
πλεϊστα αύτών —ά έπί τής βασιλείας τοΰ Πορθητοΰ 
έςετυπώθησαν, έφερον τήν έπομένην επιγραφήν 
έν έλληνικοϊς γράμμασιν ό μέγας βασιλεύς 
(μελίχ) τής Ανατολής καί Ρούμελης 
Μωάμεθ 4.

!) Hammer, Ill, 45.
2) Διισχυρίσθησαν — άλλ’ούδόλως άποδεικνύεται 

— ότι Μωάμεθ δ Β' εύθύ; άπδ τής παιδικής 
αύτοΰ ήλικίας προσωκειώθη τή ελληνική γλώσση. 
Τδ βέβαιον είναι, οτι είχε πάντοτε παρ’ έαυτω 
πολλούς ελληνας γραμματείς, εις ούς ύπηγόρευεν 
ή έγραφον δι’αύτόν. Ίδε Spectateur d’Orient- lot:, 
cit. Egger αύτόθι.

3) Ιστορικόν δοκίμιον περί τών πρδς άποτίναξιν ί
τοΰ όθωμανικοΰ ζυγοΰ έπαναστάσεων τοΰ έλληνικοΰ 
έθνους (1453—1821), ύπδ Κωνσταντίνου Σάθα, 
’Αθήν'βσι, 1862.

4) L ne reforme pralicable en Turquie, A- 
llienes, 1853.

Ή Εισαγωγή (έννοώ ύπδ τήν έπιγραφήν 
ταύτην, μετά τοΰ κ.Μυλλέρου, τά κεφάλαια 1 — 3 
τοΰ Α' βιβλίου) μαρτυρεί περί άλλης προκαταλή- 
[εως λίαν φυσικής παρά τω συγγραφεϊ. Απευθυ
νόμενος ένταΰθα ούχί πλέον είς τδ πρόσωπον τοΰ 
σουλτάνου, άλλ’είς τδ δημόσιον—δημόσιον ελληνι
κόν, καθόσον ελληνιστί γράφει —εις τήν μεταγε
νεστέραν γενεάν, ήτις έν ταϊς έαυτής κρίσεσι δέν 
διακρίνει τδν συγγραφέα άπδ τοΰ συγγράμματος 
αύτοΰ, αισθάνεται ό’τι τδ έργον, τδ δποϊον άνέλα- 
βεν, ίχει τι τδ άκροσφαλές, ί’να μή τι πλειότερον 
ειπω, καί προλαμβάνει δ ίδιος τήν ένστασιν, ί’να 
καταπολέμησή αύτήν. —“Τίς; αύτδς, 'Έλλην, 
έγένετο δ ιστορικός τοΰ έχθροΰ, τοΰ δυνάστου 
τής έαυτοϋ χώρας; Προτίθεται νά περιγράψη διά 
τούς μεταγενεστέρους τδν θρίαμβον τοΰ νικητοΰ, 
ένώπιον καί έν τή γλώσσ-β τοΰ ήττημένου ; Καί 
διατί όχι, έάν ό ήττηθείς μηδέν έχ-β νά" έρυθρια 
διά τήν έαυτοϋ ήτταν; Καί τίς λοιπόν ήθελε δια-
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νοηθή νά άποδώστ; εις τούς 'Έλληνας τάς έαυτών 
συμφοράς; Είναι αθώοι. 'II Πρόνοια μόνον έποίησε 
πάντα, “ή Πρόνοια μόνον, εις ήν τά πάντα ύπο- 
χεινται, ή τούς θρόνους άνεγείρουσα κα'ι ταπεινοΰσα 
κα'ι παραδοΰσα εναλλάξ τδ κράτος τών ’Ασσυριών 
εις τούς Μήδους, τών Μήδων εις τούς Πέρσας, κα'ι 
τούτων είς τούς Έλληνας κα'ι Ρωμαίους».

Καθόλου δέ, ώς ήθελεν είπει τις έν τοϊς άνακτό- 
ροις, δ κοινδς ούτος τής φιλολογίας τόπος είχε 
μείζονα σημασίαν μή καταδεικνυμένην ε'κ πρώτης 
οψεως. Παρεμβάλλων ουτω δ ιστορικός τήν Πρό
νοιαν μεταξύ τών Ελλήνων καί τών έναντιων αυ
τών, έτίθει, ούτως είπεϊν, τδν ήττηθέντα είς ισορ
ροπίαν πρδς τδν νικητήν, διά δέ τής άφομοιώσεως 
ταότης, συμφώνου, άλλως πρδςτδ πνεΰμα τοΰ ισλα
μισμού, προε'τρεπεν έμμέσως τδν μέν Μωάμεθ να 
μεταχειρίζηται τήν νίκην μετριοφρόνως, τούς δέ 
"Ελληνας νά φε'ρωσι γενναίως τήν ήτταν. ’Αλλά 
τοΰτο πράγματι ήθέλησε νά εΐπη δ Κριτόβουλος; 
Συνέλαβεν αράγε έν τή διανοία αΰτοΰ νά διδάξη 
ταύτοχρόνως τόν τε νικητήν σουλτάνον κα'ι τούς 
ύποδουλωθέντας Έλληνας; Έν πάστ| περιπτώσει, 
τδ μάθημα δέν ειχεν ν’ άπολέση τι έκφραζόμενον 
ύπδ μορφήν ήττον άφηρημε'νην, ή δ’ έξ αύτοΰ έςα- 
γομε'νη ίδε'α, όπως ή εντελώς ακριβής, κα'ι βλα- 
στήσωσι πάντες οί καρποί αύτής, ειχεν ανάγκην 
συγκερασμοΰ. Τδ άφαιρεϊν, π. χάριν, άπδ τών 'Ελ
λήνων πασαν εύθΰνην έν τή μεγάλη ταύτη συμ
φορά, δέν ητο μέσον αρμόδιον τοΰ νά άνυψώστ, αύ
τούς ένώπιον τών έαυτών οφθαλμών, κα'ι μάλιστα 
νά παρασκευάση είς κρεϊττον μέλλον. Έπρεπεν 
άπ'έναντίας, άναπολών τά δεινά τής πατριδος, να 
μή φοβήται δμιλών πρδς αύτήν περί τών έλαττω- 
μάτων αύτής, ούχ όπως μεμφθή αύτήν διά την 
δυστυχίαν, άλλ’ βπως καταστήση τήν δυστυχίαν 
ταύτην διδακτικήν κα'ι γόνιμον· διότι, λέγει ή νέα 
έλληνική παροιμία «τά παθήματα μαθήματα». 
Λυπηρδν δ'τι οί σύγχρονοι ή οί έφάμιλλοι τοΰ Κριτο- 
βούλου, δ Φραντσής, Χαλκοκονδύλης κα'ι λοιπού 
θεωρήσαντες διαφόρως τά πράγματα δέν ένόησαν 
κάλλιον αύτοΰ τδ έαυτών έργον. Προετίμησαν την 
ρητορικήν τής ηθικής, έν ω ή πατρίς κατά τήν 
δεινήν ταύτην κρίσιν άλλου τινδς ειχεν άνάγκην.

Δυνάμεθα άνευ μεγάλης δυσκολίας, μετά τά 
προηγηθέντα, νά είκάσωμεν τί πρέπει νά ήναι καί 
τί είναι πραγματικώς τδ Χρονικόν τοΰ Κριτο- 
βούλου. Άφήγησις έπίσημος κα'ι ούδέν πλέον, 
ούδέν έλαττον. Ό συγγραφεύς, καίπερ μή υπο
χρεωμένος είς τδ συγγράψαι τδ έαυτοΰ βιβλίον, ούχ 
ήττον συγγράφων αύτδ έκτελεϊ καθήκον ιστο
ριογράφου. Άφηγεϊται, διότι τοΰτο τούλάχιστον 
δύναται τις νά είπη, τήν βασιλείαν Μωάμεθ τοΰ

Β', ώς ήθελε' τις άφηγηθή έν Γαλλία τήν βασι
λείαν Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ', ζώντος Λουδοβίκου τοΰ 
ΙΔ', έν βιβλίω άφιερωμένω ύπδ τοΰ συγγραφέως 
αύτοΰ είς Λουδοβίκον τδν ΙΔ'.

Είναι δυνατόν νά ειπωμεν δ’τι πάντοτε κα'ι παν- 
ταχοΰ είναι ύποπτος ή άφήγησις αύτοΰ ; Άπ’ έναν- 
τίας ή διήγησις αυτή περιέχει μεγίστην άλήθειαν. 
Άλλ’αυτή δέν είναι ή τής ιστορίας αλήθεια. Εν
νοώ τήν ιστορίαν κατά τούς μεγάλους διδασκάλους, 
έλευθέραν, άνυψουμένην άφ’έαυτής, ειλικρινή, χα'ι 
οτε έτι δέν είναι πάντοτε αμερόληπτος· είναι ή 
άλήθεια τοΰ πανηγυρικοΰ ή τοΰ έπιταφίου λόγου, 
ώς ή άλήθεια τοΰ Φραντσή καί τοΰ Δουκα είναι ή 
άλήθεια τοΰ λιβέλλου χα'ι τής σατύρας. Ή έννοια 
τοΰ συγγραφέως έχει πολλάχις άνάγκην ν’ άναζη- 
τηθή, νά μαντευθή διά μέσου τών ημιτελών λέ
ξεων, τών άποσιωπήσεων, τών εύφημισμών, δι’ δ'λων 
τών τεχνασμάτων τοΰ ύφους συγγραφέως κατά βά
θος κεκτημε'νου τήν έαυτοΰ ρητορικήν. Ένώ δ 
έπαινος είναι καταφανής, ό ψόγος μόλις διακρίνεται. 
Ό συγγραφεύς έφαρμόζει είς έαυτδν τδ τοΰ Κιν- 
τιλιανοΰ «σημαίνειν μάλλον ή λε'γειν» (plus 
significare quam dicere), καί ευρίσκει ούτω 
τδν τρόπον τοΰ συμβιβάσαι τδ συμφέρον πρδς την 
συνείδησιν αύτοΰ.

Π. χάριν, όταν διηγήται εν τών τραγικωτάτων 
επεισοδίων τής Άλώσεως, έν τών τά μάλλον χηλι- 
δωσάντων τήν μνήμην τοΰ νικητοΰ—τδν φόνον δη
λονότι τοΰ μεγάλου δουκδς Νοταρά κα'ι τών υίών 
αύτοΰ — τήν άφήγησιν αύτοΰ δΓ ούδενδς συνοδεύει 
ψόγου κατά τοΰ Μωάμεθ" άλλ’ άρέσκεται απλώς 
έξαίρων τήν άρετήν, τήν εύσέβειαν, τήν γενναιό
τητα τοΰ γέροντος Νοταρά, τήνάθωότητα χα'ι τήν 
άφέλειαν τών υίών αύτοΰ,κα'ι έπομενως δ λαμπρός 
έπαινος τοΰ θύματος άποβαίνει ή σιωπηλή κατα
δίκη τοΰ ένοχου.

ΊΙ έξιστόρησις τής πολιορκίας κα'ι άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως, καίπερ έντελεστέρα, τούλά
χιστον εις τινα μέρη, κα'ι έν γένει άκριβεστέρα τής 
τοΰ Φραντσή κα'ι τοΰ Δούκα, ούδεμίαν νέαν σαφή
νειαν παρέχει περί τοΰ μεγάλου τούτου συμβεβη- 
κότος, είς τδ δποϊον ή δημοσίευσις τής τοΰ Ham
mer ιστορίας, δΓ ήν δ συγγραφεύς ήρύσθη κατά 
πρώτον έκ τών άνατολικών υπομνημάτων, άπέ- 
δωκε τήν άληθή αύτοΰ φυσιογνωμίαν, μικρδν πα- 
ρηλλαγμένην έν ταϊς διηγήσεσι τών Βυζαντινών. 
Ή γενική ιδέα, τήν δποίαν ή διήγησις αυτή άφίη- 
σιν έν τώ ήμετέοιρ πνεύματι, δέν απομακρύνεται 
έπαισθητώς τής ιδέας, ήν παράγει ή άνάγνωσις 
αύτών τών σελίδων τοΰ Hammer, δ'περ προξενεϊ 
τιμήν είς αύτόν. Έάν δ συγγραφεύς τοΰ Χρονικού 
έκθειάζη ύπερμέτρως τδν νικητήν, φαίνεται λίαν 

συγκαταβατικός ώς πρδς τούς ήττημένους. Διηγεί
ται διά φράσεων άξιοπρεπών τδν θάνατον τοΰ αύτο- 
κράτορος, έπαινεϊ τήν άνδρείαν καί τήν ευστά
θειαν τών 'Ελλήνων κατά τήν πολιορκίαν, ούδέ λέ- 
ξιν λέγων περ'ι τών εσωτερικών αύτών διχονοιών 
καί περ'ι τών άςιοθρηνήτων έκείνων έρίδων μεταξύ 
τών δπαδών τών δύο Εκκλησιών, οΐ'τινες συνέτρι- 
ψαν τήν ένέργειαν τής έθνικής άντιστάσεως. Πόθεν 
δέ προέρχεται ή φειδώ αυτή; ’Ελπίζει νά εύρη 
ουτω χάριν παρά τοϊς έαυτοΰ συμπολίταις; ή μάλ 
λον, έκθειάζων, ώς ποιεϊ, τούς "Ελληνας ένώπιον 
τοΰ Πορθητοΰ, έκολακεύετο έξ άλλης μυστικής 
ιδέας, ιδέας, ήτις ίσχυρώς ένεφιλοχώρεε είς τδν 
νοΰν τών 'Ελλήνων κατ’ έκείνην τήν έποχήν, κα'ι 
τής δποίας τά ίχνη ήθελεν ευρεϊ τις έτι κα'ι σήμε
ρον, ήτοι τήν συνέχειαν καί άποκατάστασιν τοΰ 
κράτους ύπδ τδ σκήπτρον δρθοδόξου σουλτάνου;

Ή μανία αυτή, τήν δποίαν είχον έκεϊνο*.  μόνον, 
οΐ’τινες δέν ήσαν εις κατάστασιν νά παρατηρήσω- 
σιν έκ τοΰ πλησίον τδ πνεΰμα καί τήν προοδευτι
κήν πορείαν τοΰ ισλαμισμού, ήτο λογική κατά τδ 
φαινόμενον, ώστε οί Έλληνες εύχερώς ήδύναντο 
ν’ άπατηθώσι. ΔΓ αύτούς οί Τοΰρκοι ήσαν βάρβα
ροι, καθώς έκεϊνοι, οΐ’τινες άφοΰ έπέδραμον τήν 
αύτοκρατορι'αν τής Δύσεως κατά τδν πέμπτον αιώ
να, παρεδέχθησαν έπ'ι τέλους τήν γλώσσαν, τούς 
θεσμούς, τήν θρησκείαν τών ύποταχθέντων λαών. 
Διατί άρα δέν ήθελε γείνει τδ αύτδ καί σήμερον έτι-, 
Μή οί "Ελληνες ήσαν ήττον πεπολιτισμένοι τώνΛα- 
τίνων; Ή ή νέα Ρώμη ύπελείπετο κατά τι τής άρ- 
χαίας; Διατί, καθώς δ Χλοδοβϊκος κα'ι οί Φράγκοι 
αύτοΰ έγένοντο Χριστιανοί, νά μή γείνγ, χα'ι δ Μωά
μεθ μετά τών Όσμανλίδων αύτοΰ δρθόδοξος ; Ήδη 
ή περ'ιτής είς τδν χριστιανισμόν προσελεύσεως αύτοΰ 
φήμη ήρξατο διαδεδομένη άνά τδν λαόν. Έάν είσέτι 
δέν έδέχθη τδ βάπτισμα, πλησιάζει δ'μως νά δεχθή 
τοΰτο. Έσέβετο μυστικώς τά λείψανα τών αγίων, 
καί έκράτει λυχνίαν άνημμε'νην πρδ τής είκόνος τής 
Θεοτόκου. Τοιαΰται φήμαι περιήδοντο. Ματαίως 
έζήτησα έν τώ περί τοΰ Γενναδίου χωρίιρ άκριβεϊςτι- 
νας ένδείξεις περί τοΰ αντικειμένου τούτου.· ’Ανακα
λύπτω μέν έν αύτώ τήν άρχήν, άλλ’ούχί καί τήν 
άπόδειξιντήςπαραδόσεως. Καί όμως τδχωρίον τοΰτο 
είναι άξιον προσοχής, καθ’δσονκαίπερ ούδένβεβαιοΰν 
έπιτρε'πει όμως τά πάντα νά είκάσωμεν. Μετά τινα 
πρδς τδν Γεννάδιον έπαινον συνοοευόμενον ύπό τινων 
μερικοτήτων άνεκδότων, καθώς π. χ. οτε κατά τήν 
"Αλωσιν ήχμαλωτίσθη καί χπήχθη εις τι χωρίον 
παρά τήν ’Αδριανούπολιν, όπου δ Μωάμεθ, δ'στις 
έζήτει αύτδν πανταχοΰ, έδυσκολεύθη νά τδν άνεύρτ,, 
ο συγγραφεύς προστίθησιν· «ό σουλτάνος καταγοη- 
τ^υθείς έκ τής άρετής κχί χάριτος τών λόγων αύ

1) Βιβλ. II, χεφ. 2.
2) Καί διαλέξεις δέ πολλάς καί καλάς περί 

τής τών Χριστιανών πίστεως καί θεολογίας ένδί- 
δωσιν αύτώ ένώπιον αύτοΰ άδεώς καί έλευθέρως 
ποιεϊσθαι. Αύτόθι.

1) Cum sulianus in templum Pammacarislaj 
venisset, cum patriarcha sermoires clementer 
contulit. Tunc, omni metu posito, universam 
ei patriarcha veritatem fidei Christian» ape- 
ruit; suitanus autem magnopere admiratus 
est illius divinarum rerum cognitionem cer
tusque de religione Christiana lactus est, tota 
esse verissima mysteria ejus, etc. Turco-Gra
cia, p. 107 et 109.

2) At nihil ad salutem profecit, non eniin ·’ 
Deus in stolidi corde locum habet, αύτόθι σ. If,

τοΰ, προσηνέχθη πρδς αύτδν φιλοφρονε'στατα, έπέ- 
τρεψεν εις αύτδν νά προσέρχηται άφόβως καί ελευ
θέριος ένώπιον αύτοΰ, καί ήρέσκετο συνδιαλεγόμενος 
μετ'αύτοΰ»1. Αί σχέσεις αύται έξηκολούθησαν μετά 
την εγκαθιδρυσιν τοΰ Γενναδίου ώς πατριάρχου και 
περιεβλήθησαν έπίσημόν τινα χαρακτήρα. Ό σουλ
τάνος έπεσκέπτετο αύτδν πολλάχις έντώ τής Παμ
μακάριστου μοναστηρίω αύτοΰ —τδ μοναστήριον 
τοΰτο έχρησίμευεν ώς πατριαρχική καθέδρα, άφ’δ'του 
δ ναός τών Αγίων Αποστόλων μετεβλήθη είς τέμε
νος—και έκεϊένώπιον τώνούλεμάδων καί τών πρού- 
χόντων τής αύλής αύτοΰ, μεθ’ών συνωδεόετο, δ'πως 
τιμήσ-ρ τδν έαυτοΰ ξένον, ήρέσκετο άκούων αύτδν 
εξηγοΰντα έλευθέρως ένώπιον αύτοΰ τάς άρχάς τής 
χριστιανικής πίστεως καί θεολογίας 2.

Είναι περίεργον νά παραβάλωμεν πρδς τοΰτο τδ 
χωρίον τοΰ Κριτοβούλου τάς επομένας γραμμάς, 
αί'τινες έλήφθησαν έκ τής Ιστορίας τών πα- 
τρ ιαρχ ώ ν τοΰ Μαλαξοΰ. «Ό σουλτάνος μετα- 
βάς είς τδν ναόν τής Παμμακάριστου, συνδιελέχθη 
εύμενώς μετά τοΰ πατριάρχου. Τότε ουτος άπο- 
βαλών πάντα φόβον, άνέπτυξεν εις αύτδν τδ σύνο- 
λον τοΰ χριστιανικού δόγματος, καί δ σουλτάνος 
δεσμευθείς ύπδ τής ευγλωττίας καί σοφίας αύτοΰ, 
έπείοθη περί τής άληθείας τοΰ χριστιανισμού, πι- 
στεύων είς πάντα τά μυστήρια αύτοΰ», κτλ. 1

Ό συγγραφεύς τής Πολιτικής ιστορίας 
τής Κωνσταντινουπόλεως άναφέρει περίπου 
τάς αύτάς περιστάσεις, καταλήγων άλλως. «Άλλά 
τοΰτο είς ούδέν έχρησίμευσε πρδς σωτηρίαν αύτοΰ, 
διότι εΐς βάρβαρος δέν δύναται νά γνωρίση τδν Θεόν»2.

Ή παράδοσις αΰτη διήλθε τήν θάλασσαν. Ένέ- 
πνευσεν ίσως τήν περίφημον έπιστολήν Πίου του Β' 
(Αίνείου Συλβίου) πρδς Μωάμεθ τδν Β'. Πεπεισμέ
νος άναμφιβόλως δ'τι είς αύτδν μόνον έπεφυλάττετο 
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ή τιμή τοΰ συμπληρώσαι τον προσηλυτισμόν τοΰ 
αγρίου εχθροΰ τών χριστιανών, ό αρχαίος γραμμα- 
τεύς τής ε’ν Βασιλεία συνόδου άπέστειλεν αύτω 
επιστολήν είς γλώσσαν ώραίαν, ύπέρμεστον ρήσεων 
κα'ι επιχειρημάτων, άλλ’έν τή όποια άνεμίγνυεν όλί- 
γ,ον Ελαφρώς τδ Κοράνιον καί τήν 'Αγίαν Γραφήν, 
τούς Μουσουλμάνους μετά τών ’Ιουδαίων. «Έλά- 
χιστο'ν τι, Ελεγε τελευτών, δύναται νά σέ κατα- 
στήση τδν με'γιστον, τδν Ενδοξότατον, τδν ισχυρότα- 
τον, τδν περιφημότατον τών μοναρχών τής γής· 
θέλεις προμηθευθή τδ Ελάχιστον τοΰτο άκόπως, ευ 
χερώς ώς’πανταχοΰ ευρισκόμενον- κα'ι τοΰτο δέ νά 
σοί εϊπω ποϊον είναι; Σταγών ύδατος· 1.

Εις τοΰτο τδ ώραΐον Επιχείρημα, εϊςτοΰτον τδν 
[εμβριθή λόγον 

τί άπεκρίθη δ σουλτάνος, είναι γνωστόν. «“Οτι δη
λαδή ητο αθώος άπδ τοΰ θανάτου τοΰ Ίησοΰ καί 
ότι άνεπόλει μετά φρίκης τούς προσηλώσαντας 
αύτδν Επί τοΰ σταυροΰ». Ό Μωάμεθ δεν εξεπλάγη 
μεγάλως Εκ τής αποστολής, καθώς ούδέ εκ τοΰ 
ύφους τής παπικής Επιστολής· δεν εξεπλάγη 
δ'ε ούδέ οτε εμαθεν ό'τι δ πάπας, άφ' ου διή- 
γειρε σταυροφορίαν τών ηγεμόνων τής Ιταλίας καί 
Γερμανίας, παρεσκευάζετο νά βαδίση κατ’αύτοΰ 
ηγούμενος τοΰ στρατοΰ. Τοΰτο ήτο κανονικιότα- 
τον, καί δ ίδιος, εις τήν θέσιν αύτοΰ, δεν ήθελε 
πράξει άλλως. Ή υπόθεσες Εν τούτοις δεν εσχε 
συνέπειας. Διότι Πϊος δ Β' άπε'θανεν, ώς γνωστδν, 
Εν Άγκώνι είς τήν βίαν τών βενετικών γαλερών 
(κατέργων), αί'τινες ήλθον, ί'να μεταφέρωσιν αύτδν 
εις τήν Ελλάδα, συνεπάγοντα μεθ’ έαυτοΰ τήν τε
λευταίαν πνοήν τής σταυροφορίας. Μάτην Επειρά- 
θησαν καί μέχρι τοΰ τε'λους τοΰ αϊώνος Εκείνου καί 
κατά τδ ήμισυ τοΰ επομένου, όπως έπαναλάβωσι 
τάς αρχαίας κατά τοΰ Τούρκου σταυροφορίας. 
«Τδ πνεΰμα τών χριστιανών ηγεμόνων Επλανατο 
άλλαχοΰ» 2, λε'γει δ πολυμαθής διπλωμάτης 
Busbeq έν μια τών επιστολών αύτοΰ, ής τδ λα 
τινικδν κείμενον δέν Εχω κατά ταύτην τήν στιγμήν 
ύπ’όΦιν, καί Εγγύς δε ήν δ χρόνος καθ’όν θά Εβλε 
πέ τις αυτούς ζητοΰντας προθύμως τήν συμμαχίαν 

τούτων τών απίστων, τούς δποίους μόνον οί έρα- 
σταί τής ωραίας άρχαιότητος, οί ποιηταί, ώς δ 
Μίλτων, οί φιλόσοφοι, ώς ό Λεϊβνίτιος, Ελεγον είσετι 
νά άποπέμψωσιν είς τήν ’Ασίαν.

Είναι προφανές οτι δ Κριτόβουλος καθ ην στιγμήν 
Εγραφε τδ Χρονικόν αύτο^ δέν έπίστευε πλε'ον, Εάν 
μάλιστα επίσπευσε' ποτέ, περί τή; προσελεύσεως 
Μωάμεθ τοΰ Β'. Ό θάνατος τοΰ Γενναδίου (1400), 
ή ισχύς τής ώθήσεως τοΰ ισλαμισμού Εξ αύτής τής 
άρχής αύτοΰ, ό δμοιόμορφος τύπος, δΓ ου διετυ- 
πώθη ή “Αλωσις, Εμελλον ν’ άφαιρέσωσιν άπ’ αύτοΰ 
πάσαν ώς πρδς τοΰτο απάτην. Άλλ’ αυτή μόνη ή 
δοδς σωτηρία; υπήρχε διά τούς "Ελληνας; Ό 
Μωάμεθ δέν ήδύνατο καί μή μεταβαλών θρη
σκείαν ν’ άναγορευθή αύτοκράτωρ τών 'Ελλήνων, 
καθώς σχεδόν Επί τών ημερών ήμών Ναπολέων δ 
Γ'Εσκόπει, λε'γεται, ν’άνακηρυχθή αύτοκράτωρ 
τών ’Αράβων Εν ’Αλγερία ; Ή ιδέα τής συνυπάρ- 
ξεως μουσουλμανικού σουλτανάτου καί ορθοδόξου 
κράτους Εν τωπροσώπω ενός κυριάρχου 1, ίδε'α, ήτις 
φαίνεται προσεγγίζουσα αρκούντως εις τήν μεγά
λην ί δ ε' α ν, όπως Εννοοΰσιν αυτήν σήμερον Εν Κων- 
σταντινουπόλει (λέγω Εν Κωνσταντινουπόλει καί 
όχι Εν Άθήναιςί ήδύνατο είσε'τι κατά τούς χρόνους 
Εκείνους νά θεωρηθή ώς φυσική συνέπεια, είμή, 
αναγκαία, τής Άλώσεως, καί οί "Ελληνες τής 
Εποχής οί εχοντες Επιρροήν, Εμελλον ν’άσπασθώσιν 
αύτήν μετά τοσαύτη; ζέσεως, καθ’δσον άνταπε - 
κρίνετο εϊς τά Ενδόμυχα αύτών αισθήματα, καί Ενώ 
ένίσχυεν πάσα; τάς Ελπίδας, ικανοποιεί πάσας τά? 
φιλοδοξίας.

Ουτω; δ Κριτόβουλος άρε'σκεται άναφε'ρων 
τάς μακρά; συνδιαλέξεις τοΰ Γεννάδιου μετά τοΰ 
σουλτάνου, ώς μαρτυρίαν τών ευνοϊκών διαθέσεων, 
ών ενεοορεϊτο άπ’άρχής τής βασιλείας αύτοΰ, 
πρδ; τούς “Ελληνας. Έπαινε"? τδν ηγεμόνα τής 
πλήρους σοφίας πολιτικής Εκείνης, καί Επαίνων αύ
τδν ύποχρεοϊ νά Εμμε'νη Εν αύτή. Καί άλλην Εν- 
δειξιν τής προκαταλήψεως ταύτη; τοΰ ήμετε'ρου 
συγγραφε'ως ανευρίσκω Εν τή μερίμνρ, ήν λαμβάνει 
Εν τή αρχή τών 'Ιστοριών αύτοΰ, τοΰ συνδεσαι 

τήν δυναστείαν τών δθωμανών σουλτάνων, έξ ών 
έλκει τδ γε'νος Μωάμεθ δ Β', μετά τών δυναστειών 
τής αρχαίας Ελλάδος διά τών Περσειδών καί’Αχαι- 
μανιδών τής Περσίας. “ Elvat γνωστδν ό'τι οί Οθω
μανοί ηγεμόνες έλκουσι τδ γε'νος Εκ τής τών Άχαι- 
μενιδών καί Περσειδών οικογένειας, Εξ ής κατάγον
ται, ώς λε'γει δ Ηρόδοτος, πάντε; οί τής Περσίας 
βασιλείς. Άλλ’ οί Άχαιμενίδαε καί Περσεϊδαι κα- 
τήγοντο Εκ τοΰ Άχαιμένους καί Περσέωφ και ού 
τοι ήσαν “Ελληνες, καταγόμενοι εκ τοΰ Δαναοΰ 
καί Λυγκε'ως, ο?τιν«ς ήλθον Εκ τής Αίγύπτου εις 
τήν Ελλάδα, δπόθεν τοΰ χρόνου προϊόντος, τινές 
τών απογόνων αύτών μεταναστεύσαντες είς τήν 
Ασίαν, Εγκαθιδρύθησαν εν τή χώρφ, ήτις ε’κλήθη 
έκ τοΰ δνόματο; Περσία,,. Ούτως δ Κριτόβουλος 
δρίζει τήν διπλήν γενεαλογίαν, περσικήν καί έλ 
ληνικήν, τοΰ νικητοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Άλλοι δέ συγγραφείς, άπ’ εναντίας, δέν Εδίστασαν 
νά παραστήσωσιν αύτδνΤρωαδίτην, καί τούς Τούρ
κους απογόνου; τοΰ Τεύκρου : Τούρκοι, Τεΰκροι. Ό 
ανατολικός μεσαίων Εχει σχεδόν τήν αύτήν εύχέ- 
ρειαν τοϋ ήμετε'ρου ώς πρδ; τάς ετυμολογία;.

Άλλ’Εάν ή διαβεβαίωσις τοΰ ήμετε'ρου συγγρα
φε'ως είναι πράγματι αμφισβητήσιμος, ή πρόθεσις 
αύτοΰ τούλάχιστον δέν φαίνεται αμφίβολος. Μαν
τεύει τις ίτι ήθε'λησε ταύτοχρόνω; νά έπαινέση τδν 
Μωάμεθ καί νά συστήστ] αύτω τούς “Ελληνας, διά 
τής ταύτότητο; τής καταγωγής, ήν ύπε'δειξεν με
ταξύ αύτών καί τοΰ νικητοΰ.

Μετ’ ολίγον, είναι αληθές, δ Κριτόβουλος Επη
ρεαζόμενο; ύπό τίνος άλλης ίδε'α; καί παρασυρόμε- 
νος ύπδ τοΰ θελγήτρου Εκείνου τών άντιθε'σεων, τδ 
δποϊον παρασύρει τούς όήτορας, δέν διστάζει νά 
αποδείξν; τδν Μωάμεθ καθαρόν ’Ασιανόν, πράτ
τει δέ τοΰτο δπότε δεικνύει εις ήμάς τδν κα- 
τακτητήν βαδίζοντα διά τής Φρυγίας μετά τοΰ 
στρατοΰ αύτοΰ, καί έκτρεπόμενον τής πορείας 
αύτοΰ, όπως έπισκεφθή τά Ερείπια τής Τροίας. 
“Άφικόμενος είς τήν πεδιάδα τής Τροίας ήθε'λησε 
νά περιε'λθη τά ερείπια τής αρχαίας πόλεως, θεω
ρών μετά θαυμασμού τδ μεγαλεϊον τού περιβόλου 
αύτής, τήν ώραιότητα καί τδ εύθετον τής θέσεω;, 
ήτις συνενοϊ άπαντα τής τε γής καί θαλάσσης τά 
πλεονεκτήματα. ’Ακολούθως έπεσκέφθη τούς τάφους 
τοΰ Άχιλλέως, τοΰ Αίαντος καί τών άλλων ήρώων, 
ών τά κατορθώματα δέν Επαυεν έξυμνών, φθονών 
αύτού; διά τήν ευτυχίαν οτι Εσχον ποιητήν, τδν 
“Ομηρον, πρδς διαιώνισιν τής μνήμης αύτών1 2 1.

1) Un poco ύ cbe ti pud fare fra lutti quei 
ora vivono grandissimo, potcntissimo, et pre- 
clarissimo. Vuoi saperlo? El non· e difficile a 
ritrovare, ne molto e difficoltoso, et si ritrova 
per tutto; e gli e un poco d’acqua. (Epislola 
di Pio secondo sommo Ponlefice all' illustre 
Mahumete, imperalore de' Turchi 1460, Mss. 
Bib!, nat.).

2) Ό νοΰς τών χριστιανών ηγεμόνων άλλαχοΰ 
πλανάται.

1) Τοιαύτη είναι ή άναπτυχΟεϊσα ίδε'α εντινιφυλ- 
λαδίφ Πρακτική αναμόρφωσε; επιγραφομένω 
καί δημοσιευθε'ντι τω 1853 Εν Άθήναις τύποι; 
Α. Κορόμηλά, καί ήτις συγκεφαλαιοΰται είς τήν 
Επιγραφήν ταύτην «Άβδούλ-Μεδζίδ σουλτάνος τών 
Τούρκων καί βασιλεύς τών 'Ελλήνων·. — Άλλος 
τις ελλην δημοσιογράφος, δ κ. Πιτζιπιδς (Αί ανα
μορφώσεις καί τδ Βυζαντινόν κράτος, Εν 
ΙΙαρισίοις, 1858), πρεσβεύει τήν ιδέαν βυζαν
τινού κράτους μετά σουλτ ά νου χριστιανού.

*) Καί ίπήνεσε καί έμακάρισε τούτους τής τε 
μνήμης καί τών Εργων καί ότι Ετυχον επαινετού 
'Ομήρου τού ποιητού· βιβλ. IV, κεφ. 11.

Ταύτοχρόνως, λέγεται (σημειώσατε τδ λέγεται· δέν 
διαβεβαιοϊ) δ’τι σύννους κινών τήν κεφαλήν, άνέ- 
κραξεν, “Ούτως δ Θεός προώρισέμε ν’ άποβωμετά 
μακράν σειράν έτών, δ εκδικητής τής πόλεως ταύ
της καί τών κατοίκων αύτής! Διότι δέν είναι “Ελ
ληνες οί υιοί τών τά τείχη ταΰτα άνατρεψάντων, 
οί Μακεδόνε; Εκείνοι, οί Θεσσαλοί, οί Πελοποννή- 
σιοι, οί ύποταχθέντες διά τών όπλων μου, καί οί'- 
τινες εμελλον ούτως έκ δικαία; φοράς νά έξκγνί- 
σωσι τά δεινά, άπερ ε’πήνεγκον οί πρόγονοι αύτών 
τότε, καί πολλάκις εκτοτε (ύπαινίσσεται τούς σταυ
ροφόρους), είς ημάς τούς Ασιανούς;,,.

Άναμφιβόλως ό'τε Εγραφε τδ χωρίον τοΰτο τών 
Ιστοριών αύτοΰ ό Κριτόβουλος, εΐχεν άνα- 

γνώσει έν τω Άριανω καί,ισως έν τω β' βιβλίω τοΰ 
Κοιντου Κουρτίου, τδ όποιον ήδη δέν Εχομεν, τδ 
Επεισόδιον τής τοΰ ’Αλεξάνδρου Εκδρομής εί; αύτήν 
ταύτην τήν πεδιάδα τής Τροίας, καί τδ ώραϊον 
χωρίον τοΰ ποιήματος τοΰ Λουκανοΰ, άρχόμενον διά 
τών στίχων τούτων

Sigieasque petit fain® luirator arenas...
Circuit exustffi nomen memorabile Troj®,

Οί δθωμανοί ιστοριογράφοι, οί τά Εργα καί τάς 
πράξεις τοΰ Πορθητοΰ κατά πάσαν ήμέραν άνα- 
γράψαντες, ούοαμοΰ μνείαν ποιοΰνται περί τής επι- 
σκέψεως ταύτης τοΰ τάφου τοΰ Άχιλλέως, ώς 
ούδέ περί τής μακρά; δημηγορίας, συντεθειμένης 
κατά μέγα μέρος έκ τών κεντρώνων τοΰ Θουκυ- 
δίδου, τούς όποιους δ βιογράφος τίθησιν έν τω 
στόματι αύτοΰ καθ’ ήν στιγμήν άπεφασίζετο ή 
πολιορκία τής Κωνσταντινουπόλεως. Αί κλασικαί 
αύται αναμνήσεις είναι δυσάρεστοι είς ιστορικόν, 
καθόσον ούοαμώς συντελοΰσιν είς τδ νά δίδωμεν έν 
τω συγγράμματι αύτοΰ τδ ακριβές οριον, τδ διακρί- 
νον τήν αλήθειαν άπδ τοΰ μύθου. Ό Κριτόβουλος. 
καθώς είδομεν, δέν άπαλλάττεται πάντοτε τούτων, 
άλλά παρασύρουσιν αύτδν εί; Επαναλήψεις, αντι
λογίας, επεισόδια, άτινα βλάπτοντα τήν εύκρίνειαν 
τής άφηγήσεως, καθιστώσιν ύποπτον τήν ειλικρί
νειαν τοΰ άφηγητοΰ. Τοιαΰτα τά λάθη τοΰ Κρι- 
τοβούλου καί τών πλείστων έκ τών άλλων 
Ιστορικών τής Άλώσεως, Φραντσή, Δούκα καί 
Χαλκοκονδύλη, ών ούχ ήττον δ κ. Μύλλερος 
άνώτερον θεωρεϊ τδν Κριτόβουλον. Θέλει μέν νά 
ήναι φιλαλήθης, καί είναι ώ; έπί τδ πλεϊστον, 
όπως καί δέν απομακρύνεται συνήθως καί έκ προ- ί 
μελέτης τοΰ άντικειμένου αύτοΰ. Άλλ’έάν άντι- 
κείμενόν τι έπί τής πορείας αύτοΰ διεγείρη τήν 
μνήμην, ή κλονίζη τήν φαντασίαν αύτοΰ, δέν δι
στάζει ν’άφηγηθή, έπί τω κινδύνω τή; αξιοπιστία.; 
αύτοΰ, Εν τών πορφυρών εκείνων ρακών, περί ών
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όμιλεί ό "Οράτιος. Κατα ταύτας δέ τάς στιγμάς 
ό ιστορικός Εξαφανίζεται χα'ι ύπολείπεται μόνον δ 
ποιητής ή ύ ρήτωρ.

Καταλήγω ενταΰθα. Δεν ήδυνάμην δέ νά ίγω τήν 
άξίωσιν, οτι Εποίησα πλήρη μελέτην περ'ι τοΰ Κρι- 
τοβουλου. Ήθέλησα μόνον νά παραστήσω γενικήν 
οψιν του συγγράμματος αυτού, δρίζων τδν χαρα
κτήρα χαί τήν αξίαν αύτοΰ. "Οίον δ’ άφορα τδ 
συνολον τών ιστορικών γεγονότων, εξ ών συντίθεται 
ή άφήγησις αύτοΰ, δ άναγνώστης εύρήσει άκριβε- 
στάτην καί πληρεστάτην συγκεφαλαίωσιν ε'ν τώ λα 
τινιχω άπόσπάσματι, τεθειμένην ύπδ τοΰ εκδότου 
Εν αρχή τοΰ Χρονιχοΰ, εις 3 χρησιμεύει ταύτοχρόνως 
ώς περίληψις καί πίναξ τών περιεχομένων.

(Μετάφρασες I. X. Α. Ίμβρίου)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚ ΤΠΣ ΜΕΑΕΤΗΣ
ΤΩΝ EAAIIUKQN ΓΡΑΜΜΑΊΈΧ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
.-rpoc r//r τάσυ- τοΰ νεωτε'ρον πο.Ιιτισμον.1 

(Συνεχεία· ιδε άριθ. 11).
Ύπδ δέ τήν έποψιν ταύτην πώς είχον τά πράγ

ματα Επί τής Εποχής τής ’Ελισάβετ ; Ό Κασα 
βών, οστις εγκατέστη Εν ’Αγγλία επί τής βασι
λείας ’Ιακώβου τοΰ Α'. χαλεπώς έφερε τήν τών 
καθηκόντων πρδς τήν ευπρέπειαν έλλειψιν καί τήν 
τών τέρψεων, ήτις τοιοΰτον εϊς τδν τόπον έδιδε 
χαρακτήρα κατά τήν Εποχήν Εκείνην,ώστε ύπδ τήν 
έποψιν ταύτην μάλλον πεπολιτισμε'νην έκρινε τήν 
λοιπήν Ευρώπην. Ή δε πρδς τδ φαντασιώδες ροπή 
καί ή κατάχρησις τών κοσμημάτων,ά περί πολλοΰ 
Εποιοΰντο, ής αϊ σύγχρονοι εικόνες τοσούτω βαθυν 
φερουσι τδν τύπον, Οαυμασίως άπεικονίσθησαν 
Εν τώ μυΟιστορήματι Kenilworth τοΰ Ούάλτερ 
Σκωτ, οστις ήν άμφότερον καί δοκιμώτατος μυθι- 
στοριογράφος καί αρχαιολόγος άριστος. Ζωηρά 
παρίσταται προ τών οφθαλμών ήμών ή Εν τοίς 
κεφ. ιβ' καί ιο' περιγραφομε'νη εϊκών. ’Εν αύτή 
περιγράφεται ή βάρβαρος πολυτε'λεια χαί τδ φορ- 
τικώς Επιδεικτικόν τών κοσμημάτων τής Εποχής 
Εκείνης.

Ό Περικλής, εγκωμιάζων τοδς ’Αθηναίους, λέ
γε·.· «Καί μήν τών πόνων πλείστατ άναπαύλας 
τή γνώμη Επορισάμεθα, άγώσι με'ν γε καί Ουσίαις 
διετησίοις νομίζοντες, ίδίαις δέ κατασκευαΐς εύ- 
πρεπε'σιν, ών καθ’ ήμε'ραν ή τέρψις τδ ληπηρδν 
Εκπλήσσει·. Συγκρίνατε νΰν τάς άναπαύλας 
ταύτας, τάς ευπρεπείς κατασκευές, Εν αις Ε- 
τέρποντο οί ’Αθηναίοι κατά τάς εορτάς αυτών, 

πρδς τάς τέρψεις καί τάς δημώδεις διατριβάς, ών 
μέμνηται ύ Ούάλτερ Σκώτ εν τώ προμνημονευ- 
θέντι μυΟιστορήματι. «Έλευθέρως, προστίθησιν ό 
Περικλής, τά τε πρδς τδ κοινόν πολιτεύομεν καί 
Ες την πρδς άλλήλους τών καθ’ ήμε'ραν επιτηδευ
μάτων υποψίαν, οΰ δι’οργής τδν πέλας εί καθ’η
δονήν τι δρα έχοντες, ούδέ άζημίους μέν, λυπηράς 
οέ τή οψει άχΟηδόνας προστιθέμενοι». Καί τοιαύ
τη μέν ή πρδς τδν πέλας ανοχή Επεκράτει εν Έλ- 
λάδι κατά τήν εποχήν του Περικλεούς· ποΰ δέ 
εύρήσομεν Εν τή ’Αγγλία τοΰ ις' αίώνος τοιαύτην 
ανοχήν : Κατά την Εποχήν Εκείνην οί καθαρυλ- 
λοι (puritaillS) ήσαν Εν τή ακμή τής ισχύος αύ
τών. Ού'τω δή άποδείκνυται οτι τά στοιχεία τοΰ 
νεωτερου πολιτισμού, περί ιόν Επραγματεύθημεν, 
ύπερεχουσιν εν τή εποχή τοΰ Περικλεούς.

Μεταβώμεν ήδη εϊς τδ χαρακτηριστικόν, όπερ 
ανεφεραμεν ως ουσιώδες γνώρισμα τών νεωτερων 
χρόνων.τήν άνάπτυξιν δηλαδή τοΰ πνεύματος πρδς 
τήν ερευνάν, τήν Ενεργόν καί Εν συνειοήσει προς- 
πάθειαν ήμών, όπως φθάσωμεν εις τήν Εναργή 
τών πραγμάτων Εκτιμησιν άλλά άφες παοαθώμεν 
Εν ή δύο χωρία μόνον εκ τοΰ ύπερσέμνου προοι
μίου, δ'περ δ σύγχρονος τοΰ Περικλεούς Θουκυδί
δης προε'ταξε τής ιστορίας αύτοΰ. Διά ποιον λό
γον τδν πελοποννησιακδν πόλεμον έξελέξατο ώς άν- 
τικείμενον τής συγγραφής αύτοΰ ; Διότι ήλπισε 
«μεγαν τ’ έσεσθαι καί άξιολογώτατον τών προγε- 
γενημενων». Ποϊος δέ δ σκοπός αύτοΰ Εν τοϊς εί
κοσι καί τρισί πρώτοις κεφαλαίοις τοΰ βιβλίου αύ
τοΰ ; Επιχειρεί νά καταστήση καταφανή καί νά 
Εξηγήση πάντα τά γεγονότα όσα κατέληξαν μο·.- 
ραίως, ώς είπεΐν, εις τδν πελοποννησιακδν πόλε
μον Επιχειρεί οέ νά διαφώτιση τά ιστορούμενα 
άπδ τής Επισκιαζούσης αύτά άχλύος, Εξετάζει 
δ’αύτά ύπδ τής κριτικής δαδούχούμενος. Κατά 
τδν Θουκυδίοην, τά τής παναρχαίας 'Ελλάδος γε
γονότα ούχί κατ’δρΟδν μέτρον Εξετιμήθησαν. «’Α
γαμέμνων τε' μοι δοκεΐ, λε'γει, τών τότε δυνάμει 
προύχων καί ού τοσοΰτο τοίς 'Γινδάρεω όρκοις 
κατειλημμένους τούς Ελένης μνηστήρας άγων τδν 
στόλον Εγείρει·. Τοΰ δέ πολυετοΰς τοΰ τρωικοΰ 
πολέμου αίτιον, λε'γει, είναι ·ούχ ή όλιγανθρωπία 
τοσοΰτον, όσον ή άχρηματία· τής γάρ τροφής α
πορία τδν δέ στρατόν Ελάσσω ήγαγον καί όσον ήλ- 
πιζον αύτόθεν πολεμοΰντα βιοτεύσειν». Αί περί 
τοΰ τρωικοΰ πολέμου κρίσεις τοΰ Θουκυδίδου, α
ληθώς είπεΐν, δέν άποδεικνύουσι μεγίστην περί 
την κριτικήν Επιδοσιν κατά τήν Εποχήν Εκείνην 
παρατηρητε'ον όμως καί Επί τοΰ αντικείμενου τού
του, ώς καί επί μυρίων άλλων, πόσον Επιμελεί
ται μέν τής Επανορθώσεως τών Εσφαλμένων καί

·■

τών τοΰ οχλου προλήψεων, άποδίδωσι δέ εις τά 
γεγονότα τδν αληθή αύτών χαρακτήρα,διαψευδων 
τά απίθανα καί μυθώδη Επινοήματα, Εφ*  οίς χαι 
ρουσιν οί φαντασιοκόποι. «Τά δέ έργα, συνεχίζει ό 
Θουκυδίδης, τών πραχθέντων εν τω πολεμώ ούκ 
Εκ τοΰ παρατυχόντος πυνθανόμενος ήξίωσα γρά- 
φειν, ούδ’ ώς Εμοί Εδόκει. άλλ’οίς τε αύτός παρήν 
καί παρά τών άλλων όσον δυνατόν ακρίβεια περί 
έκαστου Επεξελθών. Έπιπόνως δ’εύρίσκετο, διότι 
οί παρόντες τοϊς έργοις έκάστοις ού ταώτά περί 
τών αύτών έλεγον, άλλ’ ώς έκατέρων τις εύνοιας 
ή μνήμης έχοι. Καί είς μέν άκρόασιν ίσως τδ μή 
μυθώδες αύτών άτερπε'στερον φανεϊται· όσοι δέ 
βουλήσονται τών τε γενομένων τδ σαφές σκοπεϊν 
καί τών μελλόντων ποτέ αύθις κατά τδ άνθρώ- 
πειον τοιούτων καί παραπλήσιων έσεσθαι ωφέλιμα 
κρίνειν αύτά αρκούντως έςει». Έν πασι τούτοις 
δέν καταφαίνεται πνεΰμα καί ύφος νεώτατον ; Το 
ύφος καί δ τρόπος ούτος τοΰ σκε'πτεσθαι ούκ Εςιν 
ύ τρόπος καί τδ ύφος τοΰ σκε'πτεσθαι τοΰ Burke 
καί τοΰ Macaulay, τών καθ’ ήμϊς φιλοσόφων 
ιστορικών τδ ύφος τό διαχαράξαν τη ιστορία τήν 
αληθή αύτής Εντολήν ! Άλλ’ ό Θουκυδίδης ούκ 
ήν άπλοΰς μόνον συγγραφείς, ούκ ήν άνήρ εξε 
χούσης διανοίας, όστις προτρε'ξας τής Εποχής αύ
τοΰ ώμίλει κατΊδιον ολως προνόμιον τήν γλώσσαν 
τοΰ μέλλοντος. Ούχί- ό Θουκυδίδης ήν άνηρ ε
νεργόν λαβών μέρος είς τά τότε γεγονότα, ανήκε 
δέ είς τήν τάξιν τών πολλών, πολυειδώς καί στε
νότατου μετά τών συγχρόνων αύτοΰ συνδεόμενος· 
παρίστησι δέ άπδ τής άπόψεως ταύτης τήν κοι
νήν διάνοιαν, τδν βαθμόν τής Εν γένει άναπτυξεως 
τής Εποχής καί τής φυλής αύτοΰ. Πάντες οί συμ 
πολΐται αύτοΰ μετ’ ίσου Ενδιαφέροντος ηκροώντο 
τούς ύψηλούς άμα καί βαθεΐς λόγους τοΰ Περι- 
κλέους.

‘) Ύπδ Mathew Arnold, καθηγητου τής ποιή- 
σεως Εν τω Εν ’Οξφόρδη πανεπιστήμιο.

Μεταβώμεν ήδη εις ένα τών ιστορικών τής ε
ποχής τής Ελισάβετ, οστις ήν Επίσης ρέκτης ά
νήρ καί άνεμίχθη εις τά πράγματα τής Εποχής 
αύτοΰ, Ενεργόν είς αύτά λαβών μέρος, είς τον Sir 
Walter Ralegh, καί ίδωμεν τήν άντίθεσιν. Ό 
Ράλεγ γράφει τήν ιστορίαν τοΰ κ'όσμου όπως 
δ Θουκυδίδης συνέγραψε τδν πελοποννησιακδν πό
λεμόν άκούσωμεν δέ αύτοΰ καί ίδωμεν ύπο ποιαν 
εποψιν Εξετάζει καί πώς λύει τά Εκ τής ιστορίας 
προβλήματα. «Επειδή, λέγει, ό βίος τών ανθρώ
πων ούδέν έτερόν Εστιν ή αδιάκοπος παρεκτροπή, 
σειρά αποπλανήσεων καί σφαλμάτων, δύναμαι και 
Εγίο νά διαπράξω Εν τούτων αφηγούμενος αύτα·. 
Ποια δέ εΐσι τά πράγματα, άτινα προοιμιαζομενος 
Ερευνα, όπως δ Θουκυδίδης ήρεύνησε τά κατά τδν 
τρωικόν πόλεμον καί τήν άρχαίαν ίσχύν τής

Κρήτης; Άνελίξατε τδν πίνακα τών περιεχο
μένων τοΰ πρώτου τόμου καί εύρήσετε τά έξής 
κεφάλαια. «Περί τοΰ στερεώματος καί περί τών 
ύδάτων τών Επάνω τοΰ στερεώματος. Περί τοΰ άν 
ύπάρχη κρυστάλλινος ουρανός κτλ.» Παρακατιόν- 
τες εύρήσετε έτι «Περί τής ειμαρμένης. Περί τοΰ 
ότι μεγίστην έχουσι τά άστρα Επιρροήν, καί ό'τι 
οιωνούς αισίους ή απαίσιους δυνατόν νά συναγά- 
γωμεν εκ τών κινήσεων αύτών >. “Επονται τούτοις 
δύο μακρά κεφάλαια πραγματευόμενα περί τοΰ 
παραδείσου καί περί τής θέσεως τών δύο τής Γρα
φής δένδρων. 'Οποίον δέ τδ ύφος τοΰ λόγου τοΰ 
'Ράγελ καί τίνες αί κρίσεις καί έρευνα·, αύτοΰ Επί 
τών άντικειμένων, ά πραγματεύεται ; ΙΙαρατίθημι 
Ενταΰθα ώς δείγμα τήν έβδόμην παράγραφον τοΰ 
γ' κεφαλαίου τοΰ πρώτου βιβλίου, ένθα πραγμα
τεύεται. «Περί τής γνώμης Εκείνων όσοι Οέλουσιν 
ότι ό παράδεισος κεΐται ΰψηλότερον τής σελήνης, 
καί περί τής γνώμης τών ίσοι θέτουσιν αυτά 
κάτωθεν του μέσου στρώματος τοΰ άέρος». Ιδού 
ή αρχή τοΰ Εν λόγω κεφαλαίου. «Ό Βέδεν καί ΟΪ 
τής σχολής βεβαιοΰσιν ότι ό παράδεισός Εστι τόπος 
κρυπτόμενος άπδ τής γνώσεως τών ανθριόπων 
(locus a cognilione hominuni remotissimus) 
ό Βαρούφας έθηκεν αύτδν εν τή Εσχατιά τής ’Α
νατολής, άλλ’ έπεκρέμασε αύτδν ΰπεράνω τής 
Γής καί τοΰ Ώκεανοΰ είς τά πέριξ περίπου τής 
τροχιάς τοΰ Ήλίον δ 'Ρουμπέρτ Εν τω συγγραμ- 
ματι αύτοΰ τω Επιγραφομένω Γεωγραφία τοΰ 
παραδείσου συμφωνεί σχεδόν πρδς τάς προμνη- 
σθείσας γνώμας, άλλά τίθησι τδν παράδεισον πλη- 
σιαίτατον τοΰ ούρανοΰ». Ουτω οή παραοίδωσιν 
ήμϊν τάς φλυαρίας τοΰ παρελθόντος. ’Ιδού δέ καί 
δείγματά τινα τής κρίσεως αύτοΰ. «Έν πρώτοις 
ή οεικνυμένη αύ'τη θέσις τοΰ παραδείσου άπροσφο- 
ρός Εστι πρδς τήν Εν αύτώ διαμονήν, διότι τοσοΰ
το πλησίον κείμενης τής σελήνης δέν 0’ απείχε 
πολύ καί τοΰ ήλιου καί τών λοιπών ουρανίων 
σωμάτων· δεύτερον ή θέσις αΰτη εγγυτάτω κεϊται 
τής χώρας τοΰ πυρός· τρίτον, ό άήρ Εν τοίς δια- 
στήμασι τούτοις διατελεΐ άεικίνητος ύπδ ρευμά
των τοσούτω σφοδρών, ώστε ούδέν δύναται να 
διατηρήση τήν θέσιν αύτοΰ· τέταρτον,. . . . αλλά 
καταπαύω Ενταΰθα, οί τρεϊς Εκτεθεντες λογοι αρ- 
κοΰσι.—·

Τίς νΰν ό άρχαιότερος, τίς δ’όνεώτερος; Ό Θου
κυδίδης, ή ό "Ράλεγ; Τίς τών δυο όμιλεϊ την 
γλώσσαν μεθ’ ής συνωκειώθημεν καί νΰν εννοοΰ- 
μεν ; Τίς ΰ Εκτιμών καί κρίνων λογικώτερον τά 
άντικείμενα, περί ών πραγματεύεται ; Ό άγγλος 
ή δ έλλην συγγραφεύς ; Άλλά τδ ύφος τοΰ 'Ρα- 
λεγ δίδωσιν ήμϊν τδ μέτρον τής κρίσεως, ή τ$ν

«
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ορθήν κρίσιν 
ήν άνήλθον οί

βαθμόν, εις όν ή ανθρώπινος διάνοια έφθασεν ε'ν 
ώς τδ ύφος τοΰ 

την 
εΐ;

Άγγλίφ κατά τον ις' αιώνα, 
Θουκυδιδου αποδεικνυει ήμϊν 
καί την διανοητικήν βαθμίδα, 
τοΰ Περικλεούς σύγχρονοι.

Ό αιών λοιπόν τοΰ Θουκυδιδου, καίπερ αρχαιό
τατος, έστίν όμως αιών προόδου, αιών ο τι μάλι
στα νεότατος, εις ύπατον βαθμόν ενδιαφέρων ήμας. 
"Ετερον ήδη αναφύεται ζήτημα. Ό ουτω δή μέ- 
γας αιών άπεικονίσθη συμμε'τρως ε’ν τή φιλολογία 
αύτοΰ ; Μάλιστα ή ποίησις, ήτις. ώς έφθην εΐπών, 
έστίν ή κατ’ εξοχήν έκφρασις, ή ύψίστη αρμονία 
τών ιδεών κα'ι τών αισθημάτων έποχής τίνος, ή 
ελληνική, λέγω, ποίησις τοΰ Ε' π. X. αίώνος 
αντανακλά Οαυμασίως καί πιστότατα τήν διανοη
τικήν κατάστασιν τής έποχής εκείνης· καί αλη
θώς είπεΐν, ύ ύπερέχων χαρακτήρ τών τραγω
διών τοΰ Σοφοκλέους συνίσταται εις αύτδ τοΰτο, 
ό'τι παριστώσιν αυται συμμε'τρως καί ακριβέστατα 
τδν λαδν, τήν γενεάν έκείνην τών ανθρώπων, ήτις 
έθεατο αύτάς. Ή ποίησις αύτη παρίστησιν ώς έν 
καθαρωτάτω κατόπτρφ τδν τότε άνθρωπον, τδν 
άνώτατον πολιτισμόν του ύφ’ δλας τάς επόψεις, 
τήν πολιτικήν, ηθικήν καί θρησκευτικήν άνάπτυ- 
ςιν αύτοΰ, παρίστησιν έτι τδν άνθρωπον τής έπο- 
Ζ.ής εκείνης έν πάση τή ακμή τής έναρμονίου ά- 
ναπτύξεως πασών τών δυνάμεων αύτοΰ. ΙΙροστί- 
θημι δε οτι ή έν λόγω ποίησις απαστράπτει παν- 
ταχόθεν έκ τής άκτινοβόλου έκείνης αιθρίας, ήτις 
παρακολουθεί έκάστοτε τήν πρόοδον τών φώτων. 
Έάν παρά τοΐς τότε ’Αθηναίοι;, ώς πρδ ολίγου 
κατεδείχθη, τδ αίσθημα τής φιλανθρωπίας άνεπτύ- 
χθη έν όλη τή περιωπή αύτοΰ, έν τή έλευθέρα 
εκδηλώσει πασών τών δυνάμεων αύτοΰ, καί παρά 
τώ Σοφοκλεΐ έπίσης άνευρίσκομεν τήν αύτήν δρα 
στικότητα, τήν αύτήν ώριμότητα, τήν αύτήν 
τών κινήσεων έλευθερίαν, πάντα δέ ταΰτα έξηυγε·- 
νισμένα καί άνελθόντα είς τδ ιδανικόν τέλειον διά 
τής έπιπνεούσης χάριτος καί τοΰ φωτός, άτινα 
ένισχύονται ύπδ τοΰ πανταχοΰ είσδύοντος ποιη-
τικοΰ αισθήματος τοΰ μάλλον εξαίρετου, όπερ ποτέ 
έπετεύχθη. Ούτως άξιολογώτατα έξηγεϊται. διατί 
ό Περικλής,Ο μέγας έκεϊνος πολιτικός άνήρ, οστις, 
ώς έρρέθη ύπό τινων, έθήρευσεν έν Άθήναις τήν 
πραγματοποίησιν τοΰ ίδανικοΰ τοΰ ανθρωπίνου 
μεγαλείου, όπερ συνέλαβε καί ό’περ έν μέρει έπέ- 
τυχε, διατί, λέγω, τοσοΰτο ίσχυράν συνησθάνετο 
συμπάθειαν πρδς τδν ποιητήν, ουτινος τά έογα 
είσίν ή πιστή άντανάκλασις τών αγώνων, είς ους 
άπεδύθη, καί τώναποτελεσμάτων ώνπερ έπέτυχεν.

Άνακεφαλαιών, έπιβεβαιώ, ύποσχόμενος άλ
λαχοΰ εν τοΐς εςής ν’ αποδείξω τήν έπιβεβαίωσίν

μου ταύτην δι’ αποδείξεων έν τοϊς καθ’ έκαστα, 
ότι ό πέμπτος π. X. αιών ήν έν Έλλάδι εποχή 
μεστή ζωής, εποχή νεωτάτη, καί ότι ήήλι- 
κιώτις τών χρόνων εκείνων ποίησις, ή ποίησις τοΰ 
Πινδάρου, τοΰ Αισχύλου καί τοΰ Σοφοκλέους έστι 
πιστόν καί έντελές απαύγασμα τοΰ μεγάλου του
του αίώνος. ("Επεται συνέχεια).

ΕΝ EIAVAAION
ΤΟΥ ΒΕΡΝΑΡΑΙΝΟΥ 1ΛΙΜΠΙΕΡΡΟΥ.

Πρωίαν τινά ό Βερναρδΐνος Σαιμπιέρρος έθαύ- 
μαζε διά τών ανοικτών αύτοΰ παραθύρων τδ φώς 
τής γεννωμένης ήμέρας· δ ουρανός είχε τδ χρυ- 
σόχρουν πορτογαλίου, ό δ’ άήρ άνέδιδε τδ εύο
σμου αύτοΰ. ’Ίσως έζήτει κατ’ έκείνην τήν στιγ
μήν ποιου χρώματος είναι ή αρετή τών πολιτικών 
άνδρών, έν τή κρίσει τών έπαναστάσεων, όπως 
ποιήσηται μνείαν τοΰ θαυμάσιου τούτου φαινομέ
νου έν ταϊς Ά ρ μ ο ν ί α ι ς τοΰ άέρος, ότε ξένος τις 
είσήλθε βήμασι σιωπηλοΐς, ύπεκλίνατο μετά σε- 
βασμοΰ ένώπιον τοΰ ποιητοΰ, καί μόλις έκάθησε 
παρ’ αύτώ μετ’ έπανειλημμένας προσκλήσεις.

Ό νεανίας ούτος ήν μελάγχρους καί ώχρδς ώς 
αί περικαλλείς τής μεσημβρίας κεφαλαί· καταρ
ράκτης κόμης μελαίνης έκυλινδεϊτο είς μάκρους 
ίουλους έπί τοΰ βρογχωτήρος τοΰ στρατιωτικοΰ 
του ενδύματος· τδ βλέμμα του ην άμα ύπερήφα- 
νον, μελαγχολικδν καί μετριόφρον· τδ μακρδν έν
δυμά του, τά ύψηλά ύποδήματά του, τά λεπτά 
καί λευκά χειρόκτια, άτινα ύπέκρυπτον τάς νευ
ρώδεις χεϊράς του, έχαρακτήριζον άξιωματικδν 
τής γαλλικής δημοκρατίας έπανερχόμενον έκ τής 
ιταλικής έκστρατείας. Άπετέλει τώ όντι μέρος 
τοΰ γενναίου έκείνου στρατοϋ, ό’περ καί έσπευσε 
νά άναγγείλη είς τδν Βερναρδϊνον Σαιμπιέρρον, 
άμα ώς ή έντύπωσις, ήν προύξένησε αύτώ ή θέα 
τοΰ συγγραφέως, έμετριάσθη ολίγον.

— Σας συγχαίρω, κύριε, τώ ειπεν δ Βερναρδΐνος, 
διότι ύπηρετεϊτε ύπδ τδν μέγαν στρατηγόν, οστις 
τοσοΰτον ένδόξως έξεπλήρωσε τήν έκστρατείαν 
ταύτην. ’Εννοώ τήν δόξαν σου, διότι καί έγώ 
ύπήρξα στρατιώτης.

— Έγώ όμως δέν έπεθύμουν νά ήμαι πλέον, 
κύριε· ό πόλεμος μοί είναι μισητός· δέν έχω ούτε 
φιλοδοξίαν, ούτε μίσος. Τί πρδς έμέ δ νικητής; Τί 
άγαθδν δύναμαι νά πράξω είς τδν νικηθέντα; Έφό- 
νευσα καί ούδέν πλέον- ώραΐον τώ όντι έργον ! 
Μέ έκεντησαν δάφνας έπί τών χειριδών τούτου 
τοΰ ίματίου, άλλ’ έγώ δέν βλέπω είμή τδ αΤμα 
ύφ’ ου έφοινικίσθησαν τά ύποδήματά μου.

Ό ποιητής έτεινε τήν χεΐρα είς τδν στρατιώ
την, οστις τήν έσφιγξε ζωηρώς.

—’Ιδού, ειπεν έν τή λακωνική αύτοΰ έκφράσει, 
ή αληθής δόξα! Εκείνη, ήν έπόθησεν ή εύγλωττος 
έκείνη χειρ, ή άπεικονίσασα τδν Παύλον καί 
τήν Βιργινίαν, ονόματα αιώνια έν τή μνήμη 
τοΰ άνθρώπου καί έν ταϊς καρδίαι; αύτών. Ά ! 
κύριε, ή ημέρα αύ'τη είναι ή εύφροσυνωτέρα τής 
ζωής μου. Έζήτουν παρά τής τύχης νά ζήσω 
άρκετά διά νά σας ϊδω, διά νά σας είπω, γενό- 
μενος άνήρ, τάς ένηδόνους στιγμάς, όσα; σας 
οφείλει ή νεανική μου ηλικία· τδ ονειρόν μου 
έπραγματοποιήθη. ’Ιδού δ θησαυρός ούτος τής 
νηπιότητός μου, άναγνωσθείς έν τή κόνει τοΰ 
σχολείου, πάντοτε μετ’ έμοΰ έν τώ νεανικώ μου 
βίφ, μετ’έμοΰ, πλησίον έμοΰ, έπί τών πεδίων 
τοΰ Μοντενόντε καί τοΰ Λόδι.

Ό ξένος έξήγαγεν έκ τοΰ κόλπου του τετριμ
μένου τι άντίτυπον τών κατά II αΰ λ ον καί 
Βιργινίαν τά κατεσχισμένα αύτοΰ φύλλα 
μόλις έκρατοΰντο ύπδ παλαιών τινων νημάτων.

"Οσον μετριοφρων καί άν ήν ό Βερναρδΐνος, βα
θύτατα συνεκινήθη έκ τοΰ ένθουσιασμοΰ τοΰ νέου 
άξιωματικοΰ-κατά τήν έποχήν τών έμφυλίων καί 
έξωτερικών πολέμων, καθ’ήν έζων, ήτον άσύνηθες 
νά ϊδη τις στρατιώτην ένασχολούμενον τοσοΰτο 
θερμώς περί ίνδικοΰ τίνος ειδυλλίου, καί ποιητοΰ 
τίνος μονάζοντο; έν Ώβέρνη μεταξύ ολίγου ΰδατος, 
λευκών τινων καί ολίγων μύλων.

— Μοί άρέσκετε μεγάλως, ειπεν ό Βερναρδΐνος, 
όχι ένεκα τοΰ παρά πολύ έπιεικ.οΰς σας θαύμα- 
σμοΰ διά τδ έργον μιας ήμέρας, άλλά διότι κοι- 
νότης έρωτος μάς συνδέει διά τήν ανθρωπότητα, 
ής τδ έργον μου άδύνατος μόνον είναι έμπνευσις, 
καί διά τήν φύσιν ήτις μοί παρέσχε τά χρώματα 
τούτου. Σήμερον, νεανία, ό όμολογών ότι άγαπα 
τδν Θεόν, τδν ουρανόν, τά άνθη καί τήν ειρήνην 
έπί γή;, πρέπει νά ύποκρυπτηται. Ή ερις βασι
λεύει πάντοτε έν Παρισίοι; ;

Ό νέος αξιωματικός άνέτεινεν εις ούρανδν τούς 
πλήρεις μελαγχολίας μέλανας αύτοΰ οφθαλμούς.

—*Ας  άλλάξωμεν ομιλίαν, κύριε, έάν εύαρε- 
στήσθε, διότι αύτη σάς είναι πολύ επίπονος. Έρ- 
γάζεσθε είς κανέν ώραΐον σύγγραμμα; Είναι ταΰτα 
τά πρώτα αύτοΰ φύλλα ;

Ό Βεοναοδϊνος έμειοίασεν .
—Αύτά, ειπεν, είναι άρχαϊαι αιτήσεις εις τδ 

Διευθυντήριον τών Παρισίων. Έχρημάτισα γραμ- 
ματεύς τοΰ έπαναστατικοΰ συλλόγου τής Έσσονης· 
οί δημοκράται τής Έσσονης είχον περισσότερον 
πατριωτισμόν παρά ύ'φος, καί μοί ανέβηκαν τήν 
σύνταξιν τών άποφάσεών των έδέησε νά παραδε
χθώ τήν θέσιν, διότι ούτω μόνον έσωσα τήν κε
φαλήν μου.

— Ό συγγραφεύς τών κατά Π α ΰ λ ο ν κ α ; 
Βιργινίαν, συντάττων τά πρακτικά έπανα- 
στατικοΰ συλλόγου ενός χωρίου !

— Ναι, φίλε μου, δέν είναι διόλου ποιητικόν, 
άλλ’ είναι ώς σάς είπον. ’Έπειτα έσχον ώρας τι- 
νά; σχολής, άς άφιέρωσα είς σύγγραμμά τι δνειρο- 
ποληθέν καθ’ ολην μου τήν ζωήν, ού τήν ιδέαν 
περιήγαγον είς τούς παγετούς τής Σουηδίας καί 
έπί τών άκρωρειών τής Γαλλικής νήσου. Προς- 
παθώ ί’ν’ άποκαλύψω έν αύτώ τδν θειον λόγον είς 
τδν άνθρώπινον λόγον διά τής γενικής συγγένειας 
πάντων τών όντων. Έκ τής φυσικής τάξεως πα
ράγω τδ άγαθδν, έκ τοΰ άγαθοΰ τδ ήθικδν, καί 
έκ τοΰ ήθικοΰ τδν Θεόν. Τδ βιβλίον τοΰτο θά 
έπικληθή αί Αρμονία·, τής φύσεως. "Οτε 
είνήλθετε, είργαζόμην είς αύτό· έσκεπτόμην περί 
τής σοφής προνοίας τής Φύσεως, ήτις μή δοΰσα 
είς οντα διάφορα τά αύτά όργανα, έθεράπευσετήν 
ανισότητα έκείνην τών πλεονεκτημάτων διά ειδι
κών ιδιοτήτων, δι’ών τά έπροίκισεν. Ό κόσσυφος 
βλέπει τδ κεράσιον, όπερ δέν διακρίνει ό βοΰς· τδ 
έρυθρδν αύγάζει διά τδν κόσσυφον, τδ πράσινον διά 
τδ πρόβατου. Έάν άλλα ζώα δέν άφικνοΰνται είς 
τήν λεπτότητα τών συμφωνιών τούτων, όδη- 
γοΰνται έπίσης άσφαλώς ύπδ τής άκοής καί τής 
δσφρήσεως· ή ορνις έξετάζει τδν κόκκον, ό ίππος 
οσφραίνεται τδ άχυρου του. “ Καί ό μέν φυσιο
λόγος, μετά τοΰ καλλιτέρου μικροσκοπίου, £ν 
μόνον διακρίνει είδος δαμασκήνου εις ό’λας τάς δα- 
μασκηνέας, άλλ’ έν παιδίον, έστω καί τυφλόν, 
διακρίνει πάντα τά είδη αύτών διά τοΰ ουρανί
σκου του ,,. Είναι ύ ήλιος ουτος, ύ έπί τών κε
φαλών ημών άνατέλλων, οστις διαχέει τά χρώ
ματα, τήν γεΰσιν, τάς όσμάς καί διανέμει ταύτας 
άπδ τοΰ ούρανοΰ ύπδ τδν δάκτυλον τοΰ Θεοΰ. 
Άλλά συγγνώμην, καταχρώμαι τήν ύπομονήν σας 
μακρηγορώ·? πρδς ύμάς περί βιβλίου, ου καί έγώ 
αύτδς άγνοώ τήν πορρωτάτω έκδοσιν.

— Εξακολουθήσατε, κύριε, σας παρακαλώ, 
έξακολουθεΐτε πάντοτε νά όμιλήτε περί αύτοΰ. 
Σας άκούω οσον ποτέ ούδείς ούδένα ήκουσεν. Έν 
ταϊς Άρμονίαις σας, ώς βλέπω, θά έκφράσητε 
Ο,τι ώραΐον ήσθάνθητε έν τώ γενικώ τής κτίσεως 
θεάματι, χωρίς νά μαντεύσητε τδν δεσμόν αύτοΰ. 
Θά παρεντεθήτε μεταξύ τοΰ Θεοΰ καί ημών καί 
θά ψάλητε.

Τά σκεπτικά τοΰ στρατιωτικοΰ βλέμματα δέν 
άπεσπώντο άπδ τής κυματιζούσης λευκής κόμη; j 
τοΰ φυσιοδίφου, φωτιζόμενη; ύπδ τής άναπτυξεως 
τοΰ έωθινοΰ φωτός.

—Θά ομιλήσω έπίσης περί τών αρμονιών τών 
αστέρων. Τήν άδύνατόν μου ε’πιστήμην τήν οφείλω
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είς την πείράν μου, εις τάς συμφοράς μου· ή βό
ρειος ήως, ης εξηγώ τάς αιτίας, συνδέεται έν τη 
μνήμνι μου πρδς έτη συμφορών παρελθόντα εις 
'Ρωσσίαν, όπου άπέβην μέ έν μικρόν σκοΰδον 
κα'ι μέ σχέδιον δημοκρατίας, μή άξίζον πλέον τών 
δυο σκούδων. Ό αντικατοπτρισμός τών νεφελών 
τής’Ινδικής μοι άνεκαλιίφθη διά τής απώλειας τών 
ωραιότερων μου ονειροπολήσεων· άλλά δέν τολμώ 
νά παραπονηθώ ■ αί νύκτες τής Γαλλίας είναι τό
σον ώραϊαι !

— Και αί νύκτες τής ’Ιταλίας, κύριε. "Εκαστος 
αστηρ είναι έκεϊ ζών τι τεκμήριον έρωτος ή φιλίας. 
Δύο φίλοι έν τή έξορίφ υπόσχονται άλλήλοις νά 
Οεωρώσι τδ αύτό ά'στρον κατά τήν αύτήν ώραν, 
και ή ακτές, ήν διανέμονται, είναι ό συνδε'ων αυ
τούς δεσμός. Αί νεάνιδε; βαπτίζουσι διά τοϋ δνό- 
ματόςτων κα'ι τοϋ τών έραςών αυτών τούς ωραίους 
άστε'ρας τών θερινών νυκτών. Τδ στερέωμα είναι 
πλήρες Άντωνιέττης κα'ι Κυπριανού, 
Λ ο υ κ ί α ς κα'ι ’Ιακώβου. ’Εάν είς τών συνεται
ρισμών τούτων διαλυθή διά του θανάτου, ό επιζών 
παραμυθεΐται έν τή θλίψει του βλέπων λάμπουσαν 
τήν άνάμνησιν τοΰ φιλουμένου αντικειμένου εί; τδ 
άκροντοΰ ουράνιου όρίζοντος, όπου περιμενεται.

— Τρυφερά αρμονία τής Μεσημβρίας, ύπέλαβεν 
ό Βερναρδΐνος, ευτυχής διότι ένοεΐτο. τρυφερά αρ
μονία. ήτις παραλλάσσει προ; αρμονίαν όμοίαν του 
Βορρά, διάφορον δέ κατά τήν εκφρασιν. Έν μέν τή 
μεσημβρία τά δένδρα είσ'ιν όλιγόβια κα'ι ή καρδία 
δέν έμπιστεύεται εϊς αυτά τά εμβλήματα της κα'ι 
τά προσφιλή αύτής συνθήματα· άλλ’ε’ν τώ βορρά, 
πάτριοι τών αιωνίων δένδρων, φυτεύονται δύο δρυς 
είς έκάστην ένωσιν δύο ψυχών, Τά άστρα έν τή 
μεσημβρίφ, αί δρυς έν τώ βορρφ, 4 Ιρως παντα
χοΰ. . . . "Αλλ’ ομιλήσατε περ'ι τών αστέρων, ως 
όμιλοϋμεν εις τούς αστρονόμους και θά γελάσωσιν 
οί άθεοι!

Πικρά ειρωνεία συνέςμιλε τά χείλη τοϋ γέοοντος.
—Άλλά Οά σας παρακαλέσω τώρα κα'ι εγώ ν’ 

άλλάξωμεν και πάλιν ομιλίαν. Συγγράφετε; Διατί 
μετά ψυχής τοσοΰτον ευεργετικής νά μή ρίψητε 
εις τδν υπδ τοΰ πυρδς άνακυκώμενον τοΰτον αιώ
να ιδέαν τινά ωφέλιμον, κα'ι άν ακόμη αυτή είς 
εκατόν μόνον καρδίας ήθελε καρποφορήσει; Πάντες 
οί στρατιωτικού γράφουσι καλώς.

— Γράφω, άπεκρίθη έρυθριών ό νέος αξιωματι
κός, και επειδή αί ενθαρρύνσεις σας προλαμβάνου- 
σι τήν δειλίαν μου, Οά σας παρακαλέσω νά διέλθητε 
τδ χειρόγραφον τοΰτο γραφέν κατά τάς πολεμικά;

·.. / Ύ x * χ ·» χμου αϋπνίας· είναι εργον στρατιώτου και σχεοον 
ξένου,

— Σάς ευχαριστώ διά τήν εμπιστοσύνην σας,

άπεκρίθη δ Βερναρδΐνος. 'Ελπίζω ότι δ δικαστής 
δέν Οά λάβη άνάγκην νά δεκασθή ύπδ τοΰ φίλου 
έν τή γνώμη, ήν άνέμενεν παρά τής άμεροληψιας 
αύτοΰ.

Ό νέος αξιωματικός ήγέρθη και έκβαλών άπο- 
τόμως τδ χειρόκτιό» του έσφιγξε διά τρεμούσης 
χειρός τήν τοΰ Βερναρδίνου.

—Θά μο'ι δώσητε τήν άδειαν βεβαίως νά κάμω 
όλους τούς άνθρώπους χοινωνούς τοϋ πρδς τάς ά- 
ρετάς σας θαυμασμοΰ μου, κα'ι νά έρχωμαι ένίοτε 
νά άναπνέω τήν εωθινήν τής έξοχης αύραν ;

—Μόνην τήν τελευταίαν άδειαν σας παραχωρώ, 
είπε μειδιών δ μοναστής τής Έσσόνης.

Κα'ι δ Βερναρδΐνος Σαιμπιέρρος προσήλωσεν έπι 
πολύν χρόνον τδ βλέμμα του έπ'ι τοΰ νέφους τοΰ 
κονιορτοΰ, όπισθεν τοΰ όποιου έγένετο άφαντος ό 
νέος άξιωματικδς τοΰ τής ’Ιταλίας στρατοΰ κα'ι 
δ ΐππος δ άγων αύτδν εί; Παρισιού;.

Ύπάρχουσιν, έσκέφθη δ φιλόσοφος τής Έσσόνης 
εισερχόμενο; είς τήν καλύβην του, ύπάρχουσιν 
εΐσέτι εκλεκτάι ψυχα'ι, τάς όποια; δέν καταβιβρώ- 
σκει ό επικρατών τής φιλοδοξίας πυρετός Έν 
τούτΛς ποτέ δέν προσεδόκων έπίσκεψιν φίλου τής 
φύσεω.ς μέ δημοκρατικά; έπωμίδας. Υπάρχει άρ- 
χαϊκή τι; άπλότη; έν τω νεανία τούτω· μετά 
πολλής μετριοφροσύνης ώμίλησε περ’ι έαυτοΰ! Με
τά ποια; άληθοΰς Ολίψεως έστέναζε διά τδν πόλε
μον κα’ι πώ; έφάνη άπολαΰων, ώς σοφό; και ποιη
τής, τή; ωραία; ταύτης πρωίας! Τδ χειρόγραφον 
τδ όποιον μο'ι άιοήκεν είναι βεβαίως σοφή τις πραγ
ματεία περ'ι τοϋ έργου, ί ή θέσι; του τω ύποχρεοϊ 
νά κάμη. Ή τέχνη τοϋ πολέμου ! —ή τέχνη τοΰ 
φονεύειν ταχέως !

Ό Βερναρδΐνος Σαιμπιέρρος ήπατατο· τδ χει
ρόγραφον ήν βουκολικόν τι μυθιστόρημα.

Νέα τέρψις! πόσον θά ήναι ευτυχής νά έκφράση 
είς τδν γενναΐον έκεΐνον αξιωματικόν όταν τδν 
έπανίδη τήν εκπληξίν του διά τήν έκλογήν τοΰ 
αντικειμένου τοϋ βιβλίου. ΙΙοιμενικδν μυθιστόρημα! 
"Εχει λοιπόν, ώ; αύτδς, αληθή αγάπην διά τήν 
φύσιν και τά; παραμυθητικά; αύτής εικόνας ; Αί 
εύγενεΐς ψυχα'ι, έσκέφθη, έχουσιν άνάγκην νά κα- 
ταφΰγωσιν είς τδ ιδανικόν επαγωγού φιλολογίας, 
Οταν ή κοινωνία διαφθείρηται.

Άλλά πρδς ανέκφραστου αύτοΰ θλίψιν αί ήμέ- 
ραι παρήρχοντο, και δέν εβλεπεν επανερχόμενου 
τδν αξιωματικόν τής δημοκρατίας.

(Ακολουθεί).

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΎΛΟΣ.

Troois Βοτττρα καί Σ“5.


