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κράτους καί τών ιερών ιδρυμάτων (βα,χούφ). 

'ίρθρ. 5. Ή 'Ρουμανία καθίσταται άνε-

II ΣΓΝΘΙΙΚΙΙ ΤΟΤ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟ $.

Ό Επίσημος Άγγ t .It. α ό$οη 
της Πετφουπύ.Ιεως δημοσιεύει τό xtt^itror 
της μιτα& 'Ρωσσίας χαί Torpxfav σνΓομο- 
Λογηθείσης ε>· ' Ιγίω Στε^άκω σν>·δήχης· Ή 
συι-θήχη αΐτη σνγχειμέκη ί£ «ρ^ρω>· έιτεα 
χαι εϊχησιν εγει ώς επεται:

Άρθρον I. Τό Μαυροβούνιον κηρύσσεται 
ανεξάρτητον καί λαμβάνει τό Γάτσκο, τό 
'Ριχοβ, ‘Ροσχάϊ, Νίξικ, Σποόζαν, ΙΙοδγορί- 

τσαν, Ζαβλιάκ. Τόν πλοΰν τοΰ Βοϊάνα θέλει 
διακανονίσει εύρωπαϊκή επιτροπή.

Άρθρ. 2. Αί μετά τή; Ύψ, Πύλης σχέσεις 
τοΰ Μαυροβούνιου όρισθήσονται διά μεταγε
νέστερα; συνεννοήσεως, αί δέ διαφοραί κανονι- 

σθήσονται ύπό τή; Αύστρία; καϊ 'Ρωσσίας.
Άρθρ. 3. ΊΙ Σερβία καθίσταται άνεξάρτη- 

τος, λαυ,βάνουσα τήν Νύσσαν, τήν κοιλάδα 
τοΰ Δρίνου καί τό Μικρόν Σβόρνικ.

Άρθρ. 4. Μέχρι τή; συνομολογήσει»; τής 
συνθήκη;, ήτι; θέλει ορίσει τάς μεταξύ Σερ
βία; καί τή; Πύλη; σχέσεις, θέλουσι φέρεσθαι 

πρός τού; Σέρβου; έν τε Εύρώπν) καϊ Τουρκία 
κατά τό διεθνές δίκαιον. Οί Σέρβοι θέλουσιν 
έκκενώσει τήν είς τήν Τουρκίαν μένουσαν χώ
ραν. Οί Μωαμεθανοί δύνανται νά διατηρή- 
σωσι τήν κινητήν ιδιοκτησίαν αύτών. 
κοσερβική 
διετίας 

φερόμενα ζητήματα 
εϊς τήν άπαλλοτρίωσιν τών κτημάτων τοΰ

ζάρτητος. θέλει διεκδικήσει τά δικαιώματα

Τουρ- 
έπιτροπή θά διακανονίση έντός 

τά είς τήν έγγειον ιδιοκτησίαν άνα- 

καΐ έντός τριετίας τά

αύτή; εί; άποζημίωσιν συζητηθησομένην μετα

ξύ τών δύο μερών. θ’, ρουμάνοι ύπήκοοι θέλου- 

σιν έχει έν Τουρκία τά αύτά δικαιώματα, 
άτινα καί οί υπήκοοι τών άλλων δυνάμεων.

Άρθρ. 6. Ή Βουλγαρία Θέλει σχηματίσει 
αύτο'νομον υποτελή ήγεμονίαν μετά χριστιανι
κή; διοικήσεω; καί εθνοφρουρά;. Τά οριστικά 
όρια τή; Βουλγαρία; διαχαραχθήσονται ύπό 

τουρκορωσσική; επιτροπής πρό τή; εκκενώ
σει»; τή; 'Ρωμυλία; (Χάρτη; επισυνάπτεται 
εϊς τό κείμενον τή; συνθήκη;).

Τά όρια ταΰτα θέλουσι χωρεΐ άπό Βράνια; 
εΐ; Καστοριάν διά τοΰ Καρά δάγ, τοΰ Καρα- 
δρίνα καϊ τών όρέων τοΰ Γράμμου, τή; συμ
βολή; τοΰ Μογλενίτσα καί Βαρδάρ (πρός 
δυσμάς τή; Θεσσαλονίκη;) μέχρι τών μέσων 

τοΰ Βεσίκ γιόλ- θέλουσι φθάνει μετά τοΰ Κα- 
ρασοΰ (Στρυμόνος) εί; τήν θάλασσαν θέλου- 
σιν άκολουθήσει παραλλήλω; τόν κόλπον τής 
Καβάλλα; Βουρομδ όρ (;) καί τήν άλυσον τοΰ 
Τσαλτεπέ μέχρι τών όρέων τή; ‘Ροδόπη;, και 
διερχόμενα τόν ποταμόν Άρδαν θέλουσιν άφή- 
σει έκτό; τήν Άδριανούπολιν, θέλουσι φθάσει 
διά τοΰ Αουλέ βουργάς είς τόν Εϋζεινον, παρα- 
ταθήσονται μέχρι τοΰ Χεκίμταμπιασί καϊέκεΐ- 

θεν μέχρι τή; Μαγκάλια;, καί θέλουσιν ακολου
θήσει τά όρια τοΰ σανδζακίου 'Γούλτσης μέχρι 
κάτωθεν τής 'Ράσοβα; έπί τοΰ Δουνάβεως.

Άρθρ. 7. Ό ήγεμών θέλει έκλέγεσθαι έ
λευθέρως ύπό τών κατοίκων, έπικυρούμενος
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ύπό τοϋ Σουλτάνου· δέον νά έπιτευχθή καί 

ή συναίνεσις τών δυνάμεων. Ούδέν μέλος υ,'.χ; 
τών δυναστειών τών μεγάλων δυνάμεων δύ

ναται νά έκλεχθή. II έθνοσυνέλευσις συγκα- 
λεσθήσεται έν Τορνόβω ή έν Φιλιππουπόλει 
όπω; σύνταξη τόν νέον οργανισμόν τής χώ

ρας, όστις θέλει έφαρμοσθή, ώ; τοΰτο έγένετο 
τώ 1830 έν ταϊς παραδουνάβιοι; ήγεμονίαις, 
πρό τής έκλογή; τοϋ ήγεμόνο; ύπό τήν έπι- 

τήρησιν ρώσσου έπιτρόπου καϊ ένώπιον τούρ- 
κου έπιτρόπου. ΊΙ έγκαθίδρυσι; τής νέα; κυ- 
βερνήσεω; άνατεθήσεται έπί δύο έτη ε'; ίώσ- 

σον έπίτροπον. Μετά εν έ’το; πληρεξούσιοι ε
τέρων δυνάμεων δύνανται επίσης νά συμμε- 

τάσχωσιν, άν Οεωρήσωσι τοΰτο άναγκαϊον. 
Έν περιπτώσει χηρείας τοϋ θρόνου, ό νέο; ή- 
γεμών τή; Βουλγαρία; έκλεγήσεται κατά 
τοΰ; έν τη συνθήκη τύπου;. Οί Τούρκοι, οί 

Έ.λληνε; καί οί Βλάχοι Οέλουσι συμμετάσχει 
τών εκλογών τούτων. 'Οργανικό; κανονισμό; 
θέλει λάβει ύπ’οψιν τά δικαιώματα αύτών.

ΆρΟρ. 8. Ό τουρκικό; στρατό; εκκενώσει 
τήν Βουλγαρίαν· άπαντα τά φρούρια δέον νά 
κατεδαφισθώσι, τούτο δέ δαπάνη τών κοι

νοτήτων. Άχρι; ού σχηματισθη επιτόπιος 
έθνοφρουρά, ήτοι έπί δύο έτη, ή Βουλγαρία 

καταληφΟήσεται ύπό τών Ρώσσων, οίτινε; 
θέλουσιν αφήσει έν αύτή 6 μεραρχία; πεζικού 

καϊ 2 μεραρχίας ιππικού, έν συνόλω 50,000 
άνδρας τό πολύ, διατηρουμένου; δαπάνη τή; 

Βουλγαρία;.
ΊΙ ΙΙύλη θέλει διαθέσει τό πολεμικόν τών 

φρουρίων τοϋ Δουνάβεως, τή; Σούμλας καί 

τή; Βάρνης. Ό ρωσσικά; στρατό; τή; κατο
χής θέλει συγκοινωνεί μετά τή; Ρωσσία; διά 

τής Ρουμανίας, τή; Βάρνης καί τοϋ Πύργου.
ΆρΟρ. 9. Ό φόρος όρισθήσεται έπί τή βά

σει τών κατά μέσον όρον εισοδημάτων τή; 
Βουλγαρίας, σ ινεννοήσει τή; Τουρκίας, τή; 
Ρωσσία; καί τών άλλων δυνάμεων. ΊΙ Βουλ
γαρία αναλαμβάνει τάς ύποχρεώσει; τή; 

Τουρκίας πρό; τήν εταιρίαν τοϋ άπό Ρουσ- 
τσουκίου μέχρι Βάρνης σιδηροδρόμου, συνεν- 

νοήσεω; συνομολογηθείσης ώ; πρός τούτο με

ταξύ τή; Πύλης, τής Βουλγαρίας καί τής ε
ταιρίας. Βραδύτερον Οέλουσι ληφθή άποφά- 

σει; περί τών άλλων γραμμών.
ΑρΟρ. ! 0. ΊΙ Πύλη έχει δικαίωμα νά κα- 

τασκευάση στρατιωτικήν οδόν διά τήν μετα

φοράν τών στρατευμάτων καί τού πολεμικού 

αύτή; ύλικοϋ έν ταϊς πέραν τής Βουλγαρίας 
κειμέναι; έπαρχίαις. Ύπό ειδικής έπιτροπής 
Οέλουσι κανονισΟή τά εΐ; τά; ταχυδρομικά; 

καί τηλεγραφικά; συγκοινωνία; άναφερόμενα 
ζητήματα.

ΆρΟρ. 1 1. Οί Μουσουλμάνοι Οέλουσι δια

τηρήσει τά; ιδιοκτησία; αύτών, καί άν έτι 

έγκαταλίπωσι τήν Βουλγαρίαν. ΈπιτροπαΙ 
Οέλουσιν αποφασίσει περί τών εί; τά; ιδιο

κτησία; αυτών άναφερομένων ζητημάτων. 
Μετά δύο έτη αί μή άπαιτηΟεϊσαι ιδιοκτησία·. 
πωληΟήσονται, τό δέ έξ αύτών προϊόν καθιε- 

ρωΟήσεται ύπέρ τών χηρών καί ορφανών τοϋ 
βουλγαρικού πολέμου τών διαμενόντων έν 

Τουρκία καί ύποκειμένων εί; τοΰ; οθωμανικού;

ΆρΟρ. I 2. Τά φρούρια τοΰ Δουνάβεω; Οέ
λουσι κατεδαφισΟή· απαγορεύεται νά κατα- 
σκευασΟώσιν οχυρώματα έπί τοΰ Δουνάβεω; 

καί νά τεΟώσιν έπί τού ποταμού τούτου πο
λεμικά πλοία. Μόνα τά τελωνειακά καί τά 
αστυνομικά πλοϊα δύνανται νά δ'.απλέωσιν 
αύτόν. Τά προνόμια τή; διεθνούς έπιτροπής 

τοϋ Δουνάβεως διατελούσιν έν ϊσχύϊ.
ΆρΟρ. 13. ΊΙ Πύλη εκκαθαρίζει τάς έκβο- 

λά; τοϋ Σουλινά καί άποζημιοϊ τούς ίδιώτας.
ΆρΟρ. 14. Έν Βοσνία καί Ερζεγοβίνη έπι- 

τελεσΟήσονται πάραυτα αί κατά τήν πρώ-.ην 
συνεδρίασιν τής συνδιασκέύεως Κωνσταντι

νουπόλεως όρισΟεϊσαι μεταρρυθμίσεις, τοΰτο 
δί τή συγκαταθίσει τή;'Ρωσσία; καί τή; Αύ
στρία;. Οί καΟυστερούμενοι φόροι δέν Οέλουσι 
ζητηθή παρά τών κατοίκων, οϊ μέλλοντες δέ 

φόροι Οέλουσι χρησιμεύσει μέχρι τή; 1 μαίου 
τοϋ 1880 εϊς άποζημίωσιν τών προσφύγων.

ΆρΟρ. 15. Έν Κρήτη έφαρμοσΟήσεται διά 

τοϋ αυστηρότερου τρόπου ό οργανικός χάρτη; 
τοϋ 1808. ’Ανάλογος διοργάνωσις είσαχθή- 

σεται έν ΊΙπείρω Θεσσαλία καί έν τοϊς λοιποϊς 
μέρεσι τή; εύρωπαϊκής Τουρκίας. Ειδική έπι- 

τροπή θέλει ορίσει τά; λεπτομέρειας τοϋ ορ
γανισμού τούτου. Οί οργανισμοί ουτοι πριν ή 
τεΟώσιν έν ϊσχύϊ Οέλουσι καθυποβληθή εί; τήν 

έξέτασιν τή; Πύλης, ήτις πρό τή; έφαρμογή; 
αύτών θέλει συμβουλευΟή τήν 'Ρωσσίαν.

ΆρΟρ. 10. ΊΙ ’Αρμενία θέλει λάβει μεταρ

ρυθμίσει; ανάλογους τών έπιτοπίων αναγκών 
καί προστατευθήσεται κατά τών Κούρδων 

καί τών Κιρκασιών.
ΆρΟρ. 17. ΧορηγηΟήσεται πλήρη; καί παν

τελή; άμνηστεία.
ΆρΟρ. 18. ΊΙ ΙΙύλη θέλει λάβει σπουδαίω; 

ύπ' ό'ψιν τήν γνώμην τών επιτρόπων τών με- 
σολαβουσών δυνάμεων προκειμένου περί τής 
κατοχής τής πόλεω; Κλιστόϋρ, καί θέλει 

έκτελέσει τήν εργασίαν τού καθορισμού τών

τουρκοπεοσικών μεθορίων.
ΆρΟρ. 1 9. ΊΙ πληρωτέρα άποζημίωσις ώ-

ρίσθη είς 1,4 10,000,000 ρουβλίων, ών 900 
έκατ. διά τάς δαπάνας τού πολέμου,400, έκ. 
διά τάς εϊς τό έμπόριον γενομένας ζημίας, 

100 έκατ. διά τήν έπανάστασιν τού Καυκά
σου καί 10 έκατ. πρός άποζημίωσιν τών ρώσ
σων ύπηκόων καί όπω; καλυφθώσιν αί δα

πάνα·. τού άναδιοργανισμού τή; Τουρκία;.

Οί κάτοικοι καί αί τή 'Ρωσσία παραχωρη- 
Οεϊσαι χώρα·, ΐσοδυναμούσι πρό; 1,100,000, 
000 ρουβλίων. Βραδύτερον κανονισθήσεται ή 
πληρωμή τών έτέρων 310,000,0C0,

Άρθρ. 20. Ό αύτοκράτωρ τής Ρωσσία; 
λαμβάνων ύπ' οψιν τήν δυσχερή οικονομικήν 

κατάστασιν τή; οθωμανική; αυτοκρατορίας 
καί ύπείκων εις τήν ύπό τού Σουλτάνόυ έκ-

φρασθεϊσαν επιθυμίαν, συναινεϊ όπως ή άπο- 

ζημίωσις πληρωΟή διά τής παρα χωρήσεως 
τοϋ σανδζακίου Τούλσης (όπερ δύναται ν’ άν- 
ταλλαχθή μέ τήν Βεσσαραβίαν). τοϋ Άρδα- 
χάν, τού Κάρς, τού Βατούμ, τοϋ Βαγιατζήτ 

μέχρι τού Σογανλί δάγ.
ΆρΟρ. 21. ΊΙ Πύλη ύποχρεούται νά έκτε- 

λέση φιλικώς τάς έκκρεμεϊς ετι άπαιτήσεις 

τών ρώσσων ύπηκόων. Οί κάτοικοι τών πα-

ραχωρηθεισών χωρών δύνανται νά πωλήσωισ 
τά; ιδιοκτησίας αύτών καί νά έγκαταλίπωσι 
τήν χώραν.

Άρθρ. 22. ΊΙ πρεσβεία καί τά ρωσσικά 

προξενεία Οέλουσι προστατεύει τοΰς προσκυ
νητής καί τοΰς ρώσσου; μοναχούς καί τά έν 

Τουρκία κτήματα αύτών. Τά προνόμια τών 

μοναχών τού Άθω διατηρούνται.
ΆρΟρ. 23. Τίθενται καί αύθις έν ϊσχύϊ αί 

συνθήκαι καί αί συμβάσεις.

ΆρΟρ. 24. Οί πορθμοί Οέλουσι μένει ανοι
κτοί εν καιρω πολέμου καί έν καιρώ ειρήνη; 
εϊς τά ούδέτερα έμπορικά πλοϊα. Ή Πύλη δέν 

θέλει πλέον δυνηθή νά κηρύξη έπίπλαστον α

ποκλεισμόν τού Εύξείνου.

ΆρΟρ. 25. ΊΙ ύπό τών ρωσσικών στρατευ
μάτων έκκένωσι; τής τουρκικής χώρας έν Εύ

ρώπη γενήσεται μετά τρεις μήνας άπό τής ο
ριστικής ειρήνης. Μέρος αύτών έπιβήσεται έν 
τοϊς λιμέσι τού Εύξείνου, τής Προποντίδος καί 

τή; Τραπεζούντος. ΊΙ έκκένωσι; έν Άσία γε

νήσεται έντός εξ μηνών.
ΆρΟρ. 26. Οί Ρώσσοι Οέλουσι διοικεί τήν 

τουρκικήν χώραν μέχρι τής άναχωρήσεως τών 
στρατευμάτων.

Άρθρ. 27. ΊΙ Πύλη ύποχρεούται νά μή 

παρενοχλήση τού; μετά τών ρωσσικών στρα
τευμάτων συνάύαντα; σχέσει; όθωμανού; 
ύπηκόου;.

Άρθρ. 28. ΊΙ άπελευθέρωσις τών αιχμαλώ

των γενήσεται μετά τήν έπικύρωσιν τής συνθή
κης. Επίτροποι εκατέρωθεν Οέλουσι διενεργή

σει τήν άνταλαγήν έν Όδησσώ καί Σεβαστου- 
πόλει. ΊΙ Πύλη θέλει πληρώσει είς όκτωκαί- 
δεκα δόσεις έν διαστήματι έξαετίαςτάς δα

πάνα; τής διατηρήσεως τών αιχμαλώτων.
ΆρΟρ. 29. ΊΙ ανταλλαγή γενήσεται τό βρα

δύτερον έντός πεντεκαίδεκα ημερών. Επιφυ
λάσσεται ή έπίσημος συνομολόγησε; τής ειρή
νης· ούχ ήττον οί προκαταρκτικοί ούτοι όροι 
δεσμεύουσιν έν πάση περιπτώσειτήν Ρωσσίαν 
καί τήν Τουρκίαν άπό τής έπί κυρώσεως.

• Δ
-
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ΤΑ ΚΑΤΑ ΜΙΘΡΙΑΛΤΠΑ'.

Έν ό'σερ τά έθνη έπιμένωσι νά μή άκολουθώσιν 
εν τή πράξει οπερ έν τή θεωρία όμολογοΰσιν ώ 
αναντιρ’ρητον άξίωμα, ό'τι δηλαδή καί τά έθνη, 
μέλη τής παγζοσυ.ίου κοινωνίας, δφείλουσι 
τηρώσι πρδς άλληλα τήν αυτήν ισότητα ζαί 
χαιοσυνην. 
πεπολιτισμένη; κοινωνία; εΐ. 
άλληλα έ 
τής ϊήί ή ύπερφίλαυτσ 

μεταξύ τών εθνών

ως 
ώς 
νά 
δΐ- 

ήν οί νόμοι πάσης έθνος άπαρτιζούσης 
. είς τά μέλη αύτής πρδς 

βάλλουσιν, αιωνίως θέλει βασιλεύει έπί 
ις πολι ική. καί θέλουσιν 

υπάρχει μεταξύ τών εθνών αί έκ τής πλεονεξίας 
καί τών άλλων ύπερφιλαύτων παθών, καλύπτομε' 
νων ύπδ τδν τοΰ δικαίου ζαί τής προσβεβλημένης 
τιμής πε'πλον, έριδες, πόλεμοι καί καταστροφαί. 
'Ότι δέ τρ καταχθονίω ταύτη πολιτική οί Ρω
μαίοι, ει'πέρ τι ζαί άλλο έθνος τής άρχαιότητος, 
επιμονως προς τους σύγχρονους ζατεχρήσαντο, μαρ
τυρεί η τε άλλη αύτών ιστορία καί δή ζαί ή 
τών γεγονότων, άτινα ν'άφηγηθώ προτίθεμαι. Διό
τι οί άπδ έλαχίστων αφορμών κοσμοκράτορες άπο- 
βάντες 'Ρωμαίοι διετέλεσαν ούκ’ άλλως πολιτευό 
μενοι, ή τή ραδιουργία κατ’ άρχάς τά έθνη κατ’ 
άλλήλων συγκρούοντες καί έςασΟενίζοντες, έκ μι
κρά; δ’έπειτα αφορμής τή βία τών όπλων αλλε
πάλληλα πάντα καταστρεφόμενοι. Έζ τοιαύτης 
δέ ύπουλου, πλεονεκτικής ζαί φιλοδόξου πολιτικής 
έξήφθη ζαί δ τότε μεταξύ 'Ρωμαίων καί τοΰ Πον- 
τικοΰ βασιλεως Μιθριδάτου μέγιστος άνταγωνι 
σμδς, οστις ύπερεπλήρωσε- κακών τούς έν μεβω 
τών άντιμαχομένων "Ελληνας, ήδη μεν άπδ ολί
γου χρονου τοΐς 'Ρωμαίοι; ύποκεκυφότας, άναγ 
κασθέντα; δέ νά τάσσωνται μετά τοΰ ενός, ή μετά 
τοΰ έτερου τών άλλοτρίων τούτων δεσποτών. Ό δέ 
τοσοΰτον τοΐς "Ελλησι πρδ πάντων ολέθριος έζεΐνος 
ανταγωνισμός βεβαίως Οεωρητέος ώς μία τών εκ
δηλώσεων τή; καθ' 'Ηρόδοτον άπ- άρχής μεταξύ 
Ευρώπης καί Ασίας, ή Δυσεω; καί ‘Ανατολής, 
ύφεστώση; έχθρας, καί νΰν ίτι ί φ.σταμένης. μετά 
μόνης τής διαφοράς, ό'τι αί μεν χώραι, άς ανέκαθεν 
τδ ελληνικόν οϊκεΐ, εύρεΐκ δε τοΰ άνταγωνισμοΰ 
εκείνου υπήρξαν σκηνή, εΐ; τήν 'Ανατολήν νΰν κα 
ταλέγονται, ή δέ νΰν Ανατολή πρδ; τώπάλαι έκ 
δύσεω; καί έτερον έκ βορρά προσέλαβεν εχθρόν.

Κατέβαινε πρδ; τήν λήξιν ή προτελευταία πρδ 
Χριστοΰ έχατονταετηρίς, ό’τε ήδη οί 'Ρωμαίοι διά 
τών ό'πλων καί τής πολιτικής ειχον αλληλοδιαδό
χου; πάντα τα κατά την Ιταλίαν έθνη ύποτεταγ- 
μενα, πάσα; τάς αυτόθι καί έν Σικελία πολυασίθ 
μους ελληνικά; αποικίας δεδουλωμένας, καταπεπο- 
λεμημένου; τούς πρδς αυτούς διά τριών μεγάλων 
πολέμων περί κοσμοκρατορία; διαγωνισαμένου;

τδ άνατολιχοβόρειον, κατά τά μεσημβρινά 
Εύξείνου παράλια, έβασίλευε τοΰ Πόντου ού 
πολλοΰ ΜιΟριδάτης δ ς', δ Εύπάτωρ κα'ι μέ- 
έπιχληθείς, ό τών 'Ρωμαίων ούχ'ι ύποδεέστε- 
τοΰ Άννίβου εχθρός. Τοΰ ΜιΟριδάτου οί πλεΐ- 

οτι εϊλκον

Καρχηδονιους, κατχδεδχμασμένου; καί «ταπει
νωμένου; τού; τή; Μακεδονίας ζαί τής Συρία; διά
δοχου; τοΰ 'Αλεξάνδρου βασιλείς χαί. οι' ών έγκα- 
τέσπειραν εις τε τήν Άχαιαν καί τήν άλλην 
Ελλάδα διαλυσεως ζαί καταστροφή; σπερμάτων, 
τών Ελλήνων την αυτονομίαν άφηρημένην. Ήδη 
δ' έπιβάντες (133 π. X.) χαί τής μικρά; ’Ασίας, 
έφ’ ου έκληδότησεν αύτοΐς Περγαμηνοΰ βασιλείου δ 
ανάξιο; αύτοΰ βασιλεύς Άτσαλος, μετεχειρίζοντο 
εύκαίρω; τά τε όπλα ζαί τή ύπούλω πολιτική, 
άφόρμας περαιτέρω αύξήσεως έπιζητουντες. Άλλά 
τοιοΰτοι αυτοί οντε; δέν εύρον ελάσσω πλεονέκτην, 
φιλοοοξον, δεινόν ζαί ρέκτην ανταγωνιστήν τδν 
Μ θριδάτην.

Τά δέ τής μικρά; Ασίας ώς εφεξής έν τω τότε 
εΐ/ον. Οί μέν 'Ρωμαίοι κατείχαν τδ Περγαμηνδν 
βασιλείαν, οπερ μετωνόμασαν Ασίαν, ύπερήσπισαν 
δέ κατά τοΰ 3ι' ό'πλων άξιοΰντος νά κληρονομήση 
αύτδ ώς προγονικόν Άριστονίζου, νόθου υίοΰ τοΰ 
Άττάλου. Νικομήδη; δέ δ τοΰ Προυσίου εβασίλευε 
τής Βιθυνίας. Μεταξύ δέ Βιθυνίας καί Πόντου ύπδ 
τών γειτόνων τούτων ηχρωτηριασμένη έκειτο ή 
Παφλαγονία. Τής δέ Καππαδοκίας έβασίλευεν Ά- 
ριαράΟης. Τής δέ Γαλατίας τών διαφόρων τμημά
των διάφοροι ήρχον τετράρχαι. Πρδς δέ τής μικρά; 
Άσία: τδ άνατολιχοβόρειον, r~~~ ~~ ■·----•·ε"·1
τοΰ 
πρδ 
γκ;

στοι ίμώνυμοι αύτω πρόγονοι λέγονται, 
τδ γένος άπδ Κυρου ζαί Δαρείου τών Περσών. Μι- 
Οριδάτη; δέ ό έπί Αλεξάνδρου τή; χώρα; έκείνη: 
τυχών σατράπης, έπιτηδείω; τδν δορυζτήτορα έ- 
ζεΐνον Οεραπεύσας, κατελείφθη έκείνω υποτελή; 
τοΰ Πόντου σατράπης. Έν δέ τοΐς μακροΐς τών 
τοΰ Αλεξάνδραν στρατηγών περί διαδοχής πολέ- 
μοι; αυτό; τε ζαί οί ύπ' αυτοΰ φρονιμω; πολιτευ- 
Οέντες ού μόνον ό'λως ανεξάρτητον βασιλείαν τδ 
κράτος αυτών κατέστησαν, άλλά καί έξετειναν έπί 
του; γείτονας ζαί έπί τά; άκμαζουσας 
παράλια τοΰ Πόντου ελληνικά; αποικία;, 
ράζλειον, Άμαστριν, 
λείου πρωτεύουσα άνεδείχθη, Άμισδν, 
τα. Τραπεζοΰντα χαί άλλα;. Ό τοΰ Εύπάτορος 
πατήρ ΜιΟριδάτης, ό Ευεργέτη; έπιχληΟείς, συμ
μάχησα; τοΐς 'Ρωμαίοι; έπεμψεν αύτοΐς νήά; τι- 
να; κχί στρατιώτα; κατά Καρχηδονίων, έβοήθησε 
οέ καί κατά Άριστονίκου πολ,εμοΰσιν, άνΟ'ών έ
λαβε παρ’ αύτών τήν καλουμένην μεγάλην Φρυγίαν.

Χ5 τούτου λοιπόν υιός ΜιΟριδάτης ό Εύπάτωρ, 
οστις έγεννήθη έν Σινώπη (136 π. X.), άπολέσας 

κατα τα 
οίον 'II- 

Σινώπην, ητις κα'ι του βχσι-
Κερασοΰν-

ιοιως

τδν πατέρα δωδεκαέτης περίπου, έβασίλευσεν ύπδ 
τής μητρδς έπιτροπευομενος. Άλλα τά; έπιβουλά; 
τών τοΰ θρόνου μνηστήρων φεύγων, άπευακούνθη 
τών άνακτόρων καί διήγεν εν έρην,ία, ή περιηγείτο 
έν αλλοδαπή μετά ολίγων πιστών άγνωστος. Τότε 
δέ ήσχολήΟη τδ μέν περί κυνηγέσια ζαί άλλα; σω
ματικά; ασκήσεις, τδ δέ περί τήν τοΰ σώματος 
μόρφωσιν διά παιδεία; καί πείρα; τών τοΰ βίου· 
ό'Οεν καί παράδοξον ρώμην καί έπιδεξιότητα έκτή- 
σατο, καί διά διαφόρων γνώσεων έκοσμήΟη
δέ έσποΰδασε περί τήν φυσικήν τών φυτών ιστορίαν, 
καί διά πε.ραμάτων έξηκρίβωσε τών δηλητηρίων 
καί τών άντιδότων αύτών τά; δυνάμει;, όπως 
ποιούμενο; χρήσιν φαρμάκων καί άντιδότων απδ 
τή; είς τά; τυραννικά; έκείνα; αύλάς ούκ ασυνήθους 
δηλητηριάσεω; προφυλαχύή. Έχ οέ τών περιστοι- 
χούντων τήν νεότητα αύτοΰ πολλών κινδύνων φαί 
νεται ό'τι ού μόνον ταύτην τήν προφύλαξιν έλαβεν, 
άλλά ζαί πολιτικό; εί; άκρον ύπερφίλαυτος άπεβη, 
ούδ'αύτούς τού; δεσμού; τή; συγγένεια; απέναντι 
τοΰ Ιδιου μεγαλείου καί τή; δυνάμεως σεβόμενο;· 
αμα δέ καί φύσει φιλόδοξος ών καί αύτήν τήν συμ- 
βασιλεύσασαν μητέρα, οπω; βασιλεύση μόνος, έν 
ειρκτή έθανάτωσεν, ώς ένεχομένην εις την τοΰ 
πατρδς αύτοΰ δολοφονίαν, ό'Οεν και Εύπάτωρ 
έπωνομάσθη. Καί βασιλεύσα; δέ μόνος περιηγήΟη 
έτι άγνωστος, παρατηρών άλλα τε καί τά; δυνά 
μεις καί τούς πόρους τών πέριξ επικρατειών, ών 
τήν κυρίευσιν έμελέτα έκ πρωίμου έλαυνόμενος 
φιλοδοξίας, έκκαιόμενο; έκ τής συνειδήσεως τοΰ 
περιφανοΰς αύτοΰ γένους, έζ τή; παραοοσεω; τή; 
έτι προσφάτου ιστορίας τών τοΰ Αλεξάνδρου διάδο
χων καί έκ τοΰ ύπ'οψιν παραδείγματος τής γιγαν- 
τιαίως αύξηθείσης Ρώμης. Βασιλεύσα; δέ κα'ι κρά- 
του; έζτεταμένου, ΐσχυροΰ καί διά τή; παιδείας 
καί τή; διαίτης τών έν αύτω πολυαρίθμων ελληνι
κών αποικιών αεί μάλλον εξελληνιζόμενων ούκ 
άλόγω; μέγα έφρόνει καί μεγάλα διενοεΐτο. "Οθεν. 
ένώ πάντα τά πέριξ κράτη, πρό; τδ ρωμαϊκόν 
ονομα καταπεπληγμένα, διέλυον τά; προ; άλληλα 
διαφορά; τή διαιτητική εκείνων ψήφω, ό Μιθριδα- 
τη; πρωιμω; έκλαβών μέγα εί; τήν ιδίαν φίλο 
δοξίαν πρόσκομμα τούς Ρωμαίου; έδειξε» οτι δεν ήτο 
διατεθειμένο; νά ύπείκη εϊ; τά εκείνων νεύματα. 
Άλλά πρίν έτι έλθη εί; σύγζρουσιν πρδ; αυτούς. 
ήσχολήΟη περί τήν ύπόταξιν τών Κόλχων, τών 
Σκυθών καί άλλων περί τδν Εύξεινον πόντον οϊ- 
χούντων λαών βαρβάρων τε ζαί άποίκων Ελλήνων 
μέχρι Θράκης, έξ ών καί χρήματα ήδύνατο νά εϊς- 
πράσση καί άνδρα; ευκόλως πρδ; τού; πολέμους νά 
στρατολογή Κατά τοΰτον δέ τδν τρο.τον εΐ; τδ 
κληρονομηΟέν παρά τοΰ πατρδ; αύτοΰ έπί τή;

Άσία; Βασίλειον προσέΟηχε πάσαν τήν άπδ ανα
τολών τοΰ Ευξείνου μέχρι τή; Θράκη; χώραν, τήν 
απο μέν τοΰ Κιμμερίου Βοσπόρου Κιμμέριον 
βασίλειο ν όνομασΟεΐσαν, πρωτευούσα; οέ πόλεις 
έχουσαν τάς ελληνικός άποιζία; Παντικάπχιρν ζαί 
Φανχγόρειχν. "Εκτοτε, ώς λέγεται, έπήλΟεν αύτω 
η έννοια, ήν περί τά τέλη τοΰ βίου αυτοΰ νά 
πραγμάτωση εις μάτην έπεχείρησε, νά στρατηλα- 
τήση δηλαδή ποτέ διά τών χωρών τούτων μέχρι 
τοΰ Άδριατιζοΰ χατά τών ετοίμων νά έμποδίσωσ: 
πάσαν αυτοΰ αύξησιν Ρωμαίων. Καί τω ό'ντι δέ, 
άμα έπεχειρήσας νά έζτείνη τδ κληρονομικόν αύτοΰ 
κράτος καί πρδς ουσμά; καί πρδς μεσημβρίαν, ευ
θύς ήλθε πρδς τούς ϊ’ωμαίους είς σύγζρουσιν. Διότι 
καί ούτοι, ώς φαίνεται, προαισΟόμενοι τδν άπ'αύ- 
τοΰ κίνδυνον, ευθύς άντέπραξαν αύτω καί αφορμά; 
πολέμου παρέσχον· διότι πάντα; σχεδόν τούς με
ταξύ Ρωμαίων καί ΜιΟριδάτου πολέμους ύπηγόρευ · 
σεν ούχί ή δικαιοσύνη, άλλ’ή πλεονεξία, ό φθόνο;, 
τδ μίσος, ή φιλεκδικία καί τά παραπλήσια πάθη.

Οί 'Ρωμαίοι κατά πρώτον έκήουξαν έλευθεραν, 
ήν άλλοτε τω πατρί αύτοΰ παρεχώρησαν μεγάλην 
Φρυγίαν, ώς δήθεν έπί χρήμασιν έκείνω ύπδ τοΰ 
τότε Ύβάτου Άκυλίου παραχωρηθεΐσαν. Ό δέ 
ΜιΟριδάτης, καίπερ βαρέως ένεγκών, κατέσχεν 
εαυτόν, όπως βραδύτερον πολεμήση ασφαλέστερον. 
Κατέσχεν εαυτόν προσέτι ζαί ότε οί 'Ρωμαίοι 
προσέταξαν αύτω τε καί Νικομήοει, οΐτινες συμ- 
μαχήσαντες πρδς άλλήλου; διενείμαντο τήν Πα- 
φλαγονιαν, ν’ άφήσωσι τήν χώραν, ώς έλευθεραν 
παρ’ αύτών ζηρυχθεΐσαν, γνωστοποίησα; μόνον δ’τι 
ή Παφλαγονία άνήχεν αύτω ώ; κτήμα προγονικόν 
ύπδ τοΰ πχτρδ; αύτοΰ άναληιθέν. Ό δέ Χικομή- 
δης. ύπχκούσα; τότε, ώνόμασεν έπειτα ένα υίδν 
αύτοΰ Πολ,αιμίνην, τώ κοινώ όνοματι πάντων τών 
τή; Παφλαγονία; βασιλέων, καί ώς βασιλέα τή; 
χώρα; έκείνη; ύπεστήριξε. Τρίτη προσταγή τών 
'Ρωμαίων καί άντίπραξι; ήδύνατο νά σύγκρουση 
πρδ; αυτού; προώρω; τδν Μιθριδάτην, άλλά καί 
τότε ύπέμεινε· διότι ό’τε δ Νικομήδης έπεχείρησε 
νά ζαταλάβη τήν Καππαδοκίαν, είςήν καί αύτδ:, 
ό'μ.οια έκείνω δικαιώματα προβαλλόμενος, επωφθαλ- 
μία. ό Μιθριδάτη; εισβάλλει, ιός δήθεν εκείνον έμ- 
ποδίσων, εις Καππαδοκίαν, δολοφονεί διά τοΰ πι- 
στοΰ αύτω Γορδίου τδν έπ'αδελφή γαμβρόν αύτοΰ 
Άριαράθην, καί αναβιβάζει τδν πρεσβύτερον τοΰ 
φονευθεντος υίδν εΐ; τδν θρόνον ύπδ τή; μητρδς 
αύτοΰ διά τδ άνήλιζον έπιτροπευόμενον. έκδιώξας 
τδν Νικομήδην. Επειδή δέ μετά τοΰτο ή χήρα 
Λαοδίκη, ύποπτεύουσα τδν αδελφόν Μιθριδάτην, 
συνεζεύχθη μετά Νιζομήδους. ό Μιθριδάτης εισ
βάλλει εΐ; Καππαδοκίαν, ώ; δήθεν τοΰ νέου Ά- 
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ριαράθου προστάτης, δν χα'ι έπισήμως άνεγνώρισε. 
Μετ’ ού πολύ όμως έζήτησε παρ’ αύτοΰ την κα'θο- 
δον τοϋ δολοφόνου Γορδίου, επειδή δε δ Άριαράθης 
ύποπτεύσας, ήρνήΟη, δ Μιθριδάτης στρατεύει μετά 
ισχυροΰ στρατοϋ χατά τοΰ Άριαράθου, δ'στις δ'μως 
δεν εύρέθη πρδς άντίκρουσιν απαρασκεύαστος. Ό 
Μιθριδάτης τότε προσκαλεΤ μεθ’ όρκων τδν’Αριαρά- 
θην, πρδς διάλυσιν δήθεν της διαφοράς, εϊς προσω
πικήν συνε'ντευξιν· προσελθόντα δέ άνυπόπτως δο 
λοφονεΤ ΐδίαις χερσί, και, κυριεύσας τήν Καππα
δοκίαν, αναγορεύει βασιλέα τδν ίδιον αύτοΰ 
(91 π. X ), μετονομάσας Άριαράθην, ύπδ 
επιτροπείαν τοΰ δολοφόνου Γορδίου.

*Αλλ’οι Καππαδόκαι άποστάντες κα'ι τδν 
κα'ι τδν στρατδν τοΰ Μιθριδάτου έκβαλόντες, 
λοΰσι βασιλέα τδν ανήλικον τοΰ δολοφονηθέν- 
τος αδελφόν. Ό Μιθριδάτης όμως στρατεύει πά
λιν κα'ι έγκαθιστα τδν ίδιον υίδν, έκδιώξας τδν νέον 
Άριαράθην, τελευτήσαντα έν φυγή. Ό έκ φθόνου 
όμως κινούμενος Νικομήδης πείθει τήν Λαοδίκην 
ώς τρίτον υίδν αύτής νά ύποβάλη άλλον τινά, ύπέρ 
ού εις 'Ρώμην σταλεΤσα έξήτει προστασίαν. Άλλά 
xa't δ Μιθριδάτης έπεμψεν εϊς 'Ρώμην τδν Γόρδιον 
έλέγχοντα τδν δόλον και ίσχυριζόμενον ό*.  δ ύπδ 
τοΰ Μιθριδάτου έγκατασταθείς είναι δ τοΰ βασι- 
λε'ως τής Καππαδοκίας υιός. Οί 'Ρωμαίοι, άμφο- 
τέρους ύποπτεύσαντες, προσέταξαν ν’άφήσωσινδ 
μέν Μιθριδάτης τήν Καππαδοκίαν, δ δέ Νικομή 
δης την Παφλαγονίαν ού μονον δέ, άλλά κα'ι πέμ 
ψαντεςστρατδν έγκαθίδρυσαν βασιλέα Άριοβχρζάνην 
τινά, δν οί Καππαδόκαι έξελε'ξαντο. Ό δέ Μιθρι 
δάτης, καίπερ πλήρης οργής κα'ι μίσους διά τήν 
ματαίωσιν τοΰ μετά τοσούτων κόπων και κακουρ
γημάτων διαπραχθέντος μηχανορραφήματος, ούδέ 
τότε όμως έκινήθη αύτδς κατά τών 'Ρωμαίων έκ 
τοΰ έμφανοΰς, άλλά συνάψας συμμαχίαν μετά Τι- 
γράνου τοΰ τής ’Αρμενίας βασιλέως, γαμβρού δέ 
αύτοΰ έπί θυγατρί, τοΰτον έπεισε πέμψας στρατδν 
εις Καππαδοκίαν νά έχβάλφι τ^ν Άριοβαρζάνην, 
και τήν μέν χώραν νά παραδώση τω ΜιΟριοάτη, 
αύτδς δέ νά λάβτ; τούς αιχμαλώτους, όπως αύ
ξηση τούς κατοίκους τής νεόκτιστου αύτοΰ μητοο 
πόλεως, Τιγρανοκέρτων. Τούτων δέ γενομένων 
(89 π. X.) κα'ι δ εκβληθείς Άριοβαρζάνης κατέ- 
φυγεν εις 'Ρώμην.

Άλλ’ άφ’ ου άπέθανεν μέν δ έχθρδς αύτοΰ Νι 
κομήδης, οί δέ 'Ρωμαίοι ύπεστήριζαν ώς διάδοχον 
τδν πρεσβύτερον, δμώνυμον δέ τώ πατρ'ι, έκείνου 
υίδν, έπειδή έτυχον τότε πολεμοΰντες καί αύτο'ι 
τδν συμμαχικόν έν ’Ιταλία πόλεμον, δ Μιθριδάτης 
έν τή εύκαιρία ταύτη πέμψας στρατδν έξεβαλε τδν 
νεον Νικομήδην κα'ι κατέστησε βασιλέα τδν νεώ 

τερον έκείνου αδελφόν Σωκράτην. Οί 'Ρωμαίοι, 
όσους κα'ι άν είχον περισπασμούς δέν παρεΤδον, 
άλλ’ έπεμψαν στρατηγόν τδν Μάνιον Άκύλιον, 
δ'πως έγκαταστήση τόν τε Άριοβαρζάνην κα'ι τδν 
Νικομήδην μετά διαταγής νά προσλάβη συμπρά- 
κτορας πρδς τοΰτο τόν τε τής ’Ασίας άνθύπατον 
Λ. Κάσσιον κα'ι αύτδν τδν δήθεν σύμμαχον τών 
'Ρωμαίων Μιθριδάτην, δν οίίτως ήνάγκαζεν νά φα- 
νερωθή, άλλά νά μή ραοιουργή έκ τοΰ άφανοΰς. Ό 
Μιθριδάτης δ'μως, τοΰ Άκυλίου καί τοΰ Κασσίου 
τους βασιλεΤρ έγκαθιστώντων, ησύχαζε, προσμένων 
και μάλλον δεδικα ολογημένην αφορμήν κα'ι πλη- 
ρεστερας τάς πολεμικός αύτοΰ παρασκευάς.

'Π αφορμή παρουσιάσθη διότι τών 'Ρωμαίων 
στρατηγών έπ’ ε’λπίδι λαφύρων πειθόντων τούς έγ ■ 
κατασθέντας βασιλείς νά έπιχειρήσωσί τι κατά τοΰ 
Μιθριδάτου, δ Νικομήδης, πολλά μέν χρήματα 
αύτοΤς ύποσχόμενος ύπέρ τής ιδίας έγκαταστάσεως, 
πολλά δέ τοΐς έν Άσίφ τοκογλύφοι; 'Ρωμαίοις 
δφείλων, έπέδραμε μέχρι; Άμάστριος καί έλεηλά- 
τησε τήν τοΰ Μιθριδάτου, δ'στις, καίτοι ειχεν έτοί- 
μην δύναμιν, ύπεχώρει έπίτηδες, όπως καταφανή 
καταστήση τήν άδικον τών 'Ρωμαίων διαγωγήν. 
Μετά δέ τδ έργον πέμπει πρεσβευτήν πρδς τούς 
στρατηγούς τών 'Ρωμαίων προβαλλόμενου, δ'τι δ 
Μιθριδάτης ώς τών 'Ρωμαίων πατρικός φίλος και 
σύμμαχος ήνέσχετο άποστερούμενος Φρυγίας κα'ι 
Καππαδοκίας, έφ’ών είχε δικαιώματα, κα'ι άπέ- 
σχετο τοΰ νά προσβάλη τδν Νικομήδην, άπαι- 
τοΰντα δέ πασά τών "Ρωμαίων -ήτοι ν’ άναγκάσωσ 
τδν Νικομήδην εις έπανόρθωσιν τοΰ αδικήματος, 
ή νά έπιτρέψωσι τώ Μιθριδάτη αύτδς νά λάβη ίκα- 
νοποίησιν. Άλλ’ οί παρευρεθέντες τοΰ Νικομήδους 
πρέσβεις, δικαιολογήσαντες τδν κύριον αύτών, ώς 
τοΰ Μιθριδάτου πρώιου αδικήσαντος δια τής τοΰ 
Σωκράτους ύποστηρίςεως, άντικατηγόρησαν τδν 
Μιθριδάτην, δ'τι ποιείται πολύ μείζονας ή ώς έπ'ι 
Βιθυνίαν παρασκευάς κα'ι προέτρεψαν τούς 'Ρω
μαίους μάλλον είς τάς πράξεις αύτοΰ, ή εις τούς 
λόγους ν’ άφορώσι, προσθέντες δ'τι δέν πρέπει ύπέρ 
έχθροΰ, φιλίαν ύποκρινομένου, ν' άκυρώσωσιν δ'σα 
περ'ι Βιθυνίας άπεφάσισαν. Ό τοΰ Μιθριδάτου πρε
σβευτής άνταπήντησεν, δ'τι εϊς μέν τάς άλλας με
ταξύ Μιθριδάτου κα'ι Νικομήδους διαφοράς παρα
δέχεται τήν τών 'Ρωμαίων διαιτητίαν, απαιτεί 
δ'μως δικαιοσύνην οι’ άς καί αύτο'ι οί 'Ρωμαίοι δέν 
άρνοΰνται τελευταίας έχθρικάς τοΰ Νικομήδους 
πράξεις. ’Επειδή δέ οί 'Ρωμαίοι άπεκρίθησαν, ίτι 
λυποΰνται μέν, άν δ Μιθριδάτης ήδικήθη τι ύπδ 
Νικομήδους, δέν ανέχονται δ'μως ώς άσύμφορον αύ
τοΤς νά πολεμηθή δ σύμμαχο; αύτών Νικομηδης, 
δ Μιθριδάτης πέμπει τδν υίδν αύτοΰ Άριαράθην

αετά ισχυρά; δυνάμεως έπ'ι Καππαδοκίαν, ό δέ 
μάχη τδν Άριοβαρζάνην νικήσας έκυρίευσε τήν 
χώραν μετά δέ τοΰτο δ Μιθριδάτης πέμπει πάλιν 
πρδ; τούς στρατηγού; τών 'Ρωμαίων τόν πρεσβευ 
τήν, έγκαλοΰντα ούχί τδν δήμον, ούτε την σύγ
κλητον διά τήν πρδς έαυτδν ώς σύμμαχον τών 
‘Ρωμαίων άδικίαν, άλλ’ αύτούς τούς στρατηγούς, 
οΐ'τινες, τδν φίλον καί σύμμαχον τοΰ Μιθριδάτου 
προσποιούμενοι, ώς πολέμιον αύτδν μεταχειρίζον 
ται, έμπλέκοντες τήν 'Ρώμην εις πόλεμόν πρδς 
τοσοΰτον ισχυρόν κατά τε γήν κα'ι θάλασσαν βα
σιλέα, άπειλοΰντα δέ, δ'τι δ Μιθριδάτης θέλει κα
τηγορήσει αύτούς ένώπιον τής συγκλήτου, καί έπ’ι 
τούτοις ύποσχόμενον οτι, άν δ Μιθριδάτης ώ; σύμ 
μαχο; τών 'Ρωμαίων έλάμβανε παρά τοΰ Νικομή- 
δους τήν προσήκουσαν ίκανοποίησιν, πρόθυμος ήτο 
νά βοηθήση αύτοΤς κατά τών έν Ιταλία συμ
μάχων. ('Έπεται συνέχεια).

II II Ρ Ο Υ Σ Α.

Παρά τήν ρίζαν γιγαντιαίας κα'ι βαθύσκιου πλα
τάνου καθήμενος δ περιηγητής κα'ι ήδέως βαυκα 
λεζόμεενος έκ τοΰ κελαρισμοΰ τών καταρ'ρεόντων 
ύδάτων τών διαρκών τοΰ Όλυμπου χιονων, καί 
τοΰ ψιθορισμοΰ τών μακράν κείμενων παλαιφάτων 
δασών παοαοίδοται άκαθέκτω; ει; τού; ρεμβασμού; 
κα'ι τά; άναμνήσεις, ά; προκαλοΰσιν αί χώραι αυται.

Αί πελώριοι έκεΤναι πλάταν ι, ανυψουμεναι έν 
τω μέσω παντός έν Ανατολή χωρίου, χρησιμεύου- 
σιν, ώ; έν Γαλλία, δ τοπος τής εκκλησίας κα'ι 
τοΰ δημαρχείου, ώς έδρα συναθροίσει»;, ώς κέντρον 
τών ύποθεσεων, ώ; θέατρον τών συζητήσεων κα'ι 
συνδιαλέξεων. Ώ; πανταχοΰ άλλοθι, ουτοι καί ε'ν 
Προύση γίνεται χρήσις καί κατάχρησι; τοΰ ωραίου 
τουτου δένδρου, ύπδ την σκιάν τοΰ οποίου αθροί
ζονται τά εμπορεύματα τών περιχώρων κα'ι δ'περ 
κατά πάντα χρήσιμον τά πάντα υπομένει. Κατα 
σκευάζουσιν έντδς τών κοιλωμάτων τοΰ διερρωγό- 
τος τή; πλατάνου κορμοΰ μικρά εργαστήρια, κα'ι 
στηρίζουσιν έπ' αύτοΰ θρανία έφ'ών οί καπνίζοντε; 
άναπαύονται καθ’ ίλην τήν ημέραν έμπήγνύου 
σιν έπ'ι τοΰ κορμοΰ μεγίστους ήλους, έφ' ιόν δ κρεω- 
πωλης αναρτφ τδ νεωστ'ι σφαγέν πρόβατον- άνά 
πτουσιν είς τήν ρίζαν αύτής τδ πΰρ, δι’ ού κοχλά
ζει ή χύτρα ή ζέει ό καφέ;· ελλείψει καυσόξυλων 
κόπτουσιν αύτήν ή άφαιροΰσι τδν φλοιόν της· 
συνελόντι δ’είπεΤν, είναι συμπληρωματικόν παρά
πηγμα διά τδν καφεψδν, τδν άρτοπώλην, τδν 
καπνοπώλην καί τδν παντοπώλην τοΰ χωρίου 
Καί ή παλαίφατο; πλάτανο; τί γινώσκει περ'ι τής 
ζωής τών δίκην μυρμήκων περ'ι αύτήν συσπειρου- 
με.ων ανθρώπων; Ή ύψηλή κα'ι μεγαλοπρεπής αύ

τής κορυφή δέν αισθάνεται τάς άμυχάς τής πα 
χεία; αύτή; ρίζης, ή δέ δροσερά σκιά τοΰ ώχροΰ 
αυτής φυλλώματος, κινούμενου ύπδ τής ορεινής 
αύρας, σκιάζει πάντοτε τήν πρασίνην τοΰ έμί- 
ρου κίδαριν. τδ δπλοστάσιον τή; ζώνη; τοΰ ζεϊ- 
βέκου, τδν φαιδν τοΰ δερβίσου μανδύαν, ώ; ή 
σκιά τής προμήτορος αύτή; έσκίασεν άλλοτε έν 
τή αύτή θέσει τδν Αννίβαν, άπηυοηκότα έκ τών 
συμφορών και τοΰ βίου- τδν Πλίνιον, έπανακάμ- 
πτοντα έκ περιηγήσεω; κατά τήν έπαρχίαν αύτής 
Βιθυνίαν και άναπαυόμενον, δ'πως σκεφθή περί τής 
θλιβερά; τύχη; τών καταδιωκομένων χριστιανών- 
τδν ΚώσταντΤνον μεταβαίνοντα εί; τά μεταλλοΰχα 
τοΰ Τσεκισγκέ υδατα.

'Π Προΰσα ίδρύθη κατά τάς μαρτυρίας συγ
γραφέων τινων δύο περίπου αιώνας πρδ Χριστοΰ 
ύπδ τοΰ Αννίβα, δ'στις έκάλεσεν αύτήν έκ τοΰ ονό
ματος τοΰ φίλου αύτοΰ Προυσια, παρ’ω είχε κα 
ταφύγει. Δεικνύουσιν είσέτι τήν Οέσιν, δ'που έτάφη 
ό διάσημος Καρχηδόνιος έπ'ι τής άπέναντι άκτής 
τοΰ κολπου Μουδανιων, έν τοΤ; περιξ τοΰ μικροΰ 
χωρίου Γκεπσέχ, Λαλουμένου τδ πάλαι Αιβίσσης.

Έν Προυση ολίγα ύπάρχουσι λείψανα μεμακρυ- 
σμενης άρχαιοτητος- αί πολιορκία’., αί πυρκαϊαί 
κα'ι οί σεισμοί ούδέν σχεδόν κατέλιπον έκ τής με 
γάλη; πόλεως. ήν ό Πλίνιος παρίστησι πλήρη ναών, 
σχολείων, βιβλιοθηκών κα’ι διαφόρων άλλων μνη
μείων. Πλήν ενός μόνου, παν ίχνος τών πολυαρίθ
μων εκκλησιών κα'ι τών μοναστηρίων προγεύεστε- 
ρα; έποχ-Τς έξηλειφθη. ΊΙ άνάμνησις τοΰ μάρτυρος 
Πατρικίου, έπισκόπου Προύσης, άθλήσαντος έπ’ι 
Μοκλητιανοΰ, συνδέεται μετά τών θερμών τών πέ- 

ριξ πηγών πρδ; άνατολά; τή; πόλεως, και σήμε
ρον δ’ έτι οί ΪΟαγενεΤ; 'Έλληνες τελοΰσιν εορτήν 
κατά μάϊον περ'ι τάς θειούχους πηγάς, όπου υπο
τίθεται δ τοπος τοΰ μαρτυρίου αύτοΰ.

Έκ τή; ιστορία; μανθάνομεν ότι είς τάς μεταλ- 
λουχου; ταυτα; πηγάς λίαν έσυχναζον οί πλούσιοι 
τοΰ Βυζαντίου. Ύπάρχουσι λεπτομέρεια; σχεδόν 
μυθώδεις πεο'ι τοΰ μεγαλοπρεποΰς τή; συνοδια; 
τή; αύτοκρατείρα; Θεοδώρα;, συζύγου τοΰ Ίου - 
στινιανοΰ δσάκις μετά της θεραπεία; αύτής μετέ- 
βαινεν είς τά λουτρά,

Ένταΰθα ή πρώτη περίοδο; τή; οθωμανική; δυ - 
νάμεως, άναπληροΤ σχεδόν πάνθ' δ’τα μένουσι σή
μερον έκ τής άναμνήσεω; τών παρελθόντων χρό
νων- διότι ή Προΰσα παρά τοΤς Μουσουλμάνοι; 
θεωρείται ώ; ίερά πόλις, χοιτ'ις συνάμα τοΰ κρά
τους αύτών καί τάοος τών περιδόξων αύτών άν
δρών. Ύπδ τήν σκιάν τοΰ όρου; Όλύμπου ύπέρ 
τού; 500 άναπαύονται σουλτάνοι, βεζίραι, άγιοι 
καί εύλαβεΐ; νομοθέται, ιατροί, μουσικοί κ»ί 
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ποιηταί, πάντες δοξασθέντες διά τάς γνώσεις ή 
την εύλάβειαν αυτών. Έν τή άρχαία πόλει υπάρ- 
χουσι τανΰν πλεϊστα αγαθοεργά ιδρύματα κα'ι 
ευκτήριοι οικοι, καταρβέοντα πανταχόθεν, οίον τε
μένη, σχολεϊα, χάνια, ίμαρέτια και δημόσιοι 
λουτρώνες, πλεϊσται δέ παραδόσεις άναφέρονται 
περ'ι τών βρυωδών τούτων λίθων, οί'τινες διαχέουσι 
πανταχοΰ ώς πε'πλος ποιήσεως καί μυστηρίου επί 
πόλεως ήδη καθωραϊσμένη;, πάν δ, τι ζωγραφικόν 
καί άγροτικδν παρε'χει ή φυσις.

Αί υπερήφανοι του Όλυμπου κορυφαί, ώς καί 
αί συνηρεφεΐ; φάραγγες, κατωκήθησαν επίσης ύπδ 
ιστορικών προσώπων. Τους μάρτυρας καί τούς 
αναχωρητας τών χριστιανικών χρόνων άντικατέ- 
στησαν οΐ όθωμανοί μοναχοί, οί ίερεϊς, οί δερβίσαι, 
οί ποιηταί καί οί φιλόσοφοι ε'ν ταϊς καλυβαι; αύ
τών καί τοϊς ε'ρημητηρίοις.

Πλεϊστα θεολογικά, νομοθετικά καί ιατρικά συγ
γράμματα ώς καί ποιήματα καί άλλα έργα φαν
τασίας ε'γράφησαν ε'ν τή βαθεία ηρεμία τών σκιω
δών τούτων δασών, δπόθεν έξήρχοντο εΐσέτι κατά 
τάς κρίσιμους ώρας τής πόλεως, ύπδ τούς πρόπο- 
δας τοΰ ο’ρους φανταστικά καί ευφυή οντα. Ού
τως ύπάρχει ή ιστορία τοΰ ίερε'ως Άβδούλ Μου- 
ράτ, οστις προσεκλήθη ύπδ τοϋ Όρχάν ό’πως συμ- 
μετάσχη τής πολιορκίας τής Προύσης, όπου κατά 
τούς χρονογράφους έποίησε θαύματα διά ζυλίνου ξί
φους μυθώδους μήκους. Ή παράδοσις βέβαιο? ό'τι 
τδ αύτδ ξίφος κατέστεψε παμμεγε'θεις όφεις, τήν 
πόλιν άλλοτε λυμαινομε'νους. Ή καλύβη καί ό 
τάφος τοΰ Άβδούλ Μουράτ φαίνονται εΐσέτι έπί 
ύ^ηλοΰ πρ,ηώνο; δεσπόζοντος τής πόλεως.

'Υπάρχει έπίσης παράδοσις περί σεβασμίου ε'κ 
Κωνσταντινουπόλεως δερβίσου, οστις μή δυνάμενος 
νά ένασχολήται έν άνέσει είς τάς μελετάς αύτοΰ 
έν τώ μέσω τής μεγάλης πόλεως, άφίπτατο καθ έ
κάστην εσπέραν μέχρι τοΰ ίεροΰ βουνοΰ ό'πως σκέ- 
πτηται έν ειρήνη, έπανήρχετο δέ εις τδν τεχέν αύ
τοΰ πρδ τής πρώτης έωθινής προσευχής.

Υπάρχει έπίσης είσετι δ Γε'ίκλή μπαμπά;,ό'στις 
κατήρχετο τοΰ ησυχαστηρίου αύτοΰ έπί ημερωθεί · 
σης έλάφου, ώπλισμένος διά σπάθης, βάρους 150 
λιτρών. Ό άνήρ ούτος, περσικής καταγωγής, άπή- 
λαυεν έπί Όσμάν φήμης αγίου. ’Αείποτε βεβυθι- 
σμενος εις μυστηριώδη βεμβασμδν εζη μόνος έν μέσω 
τών δασών, περιστοιχούμενος ύπδ έλάφων καί ά
γριων ζώων. Μετά τήν άλωσιν τής Προύσης, πα
ρακληθείς ύπδ τοΰ κατακτητοΰ συνήνεσε νά έξέλθη 
απαξ έτι τοΰ άνχχωρητηοίου αύτοΰ ό’τε είδον αύ
τδν έρχόμενον έπί τοΰ πεφιλημένου αύτοΰ ύποζυ 
γιου, « φέροντα έπ' ώμου μέγαν κλάδον πλατάνου, 
St έφύτευσεν έν τή αύλή τοΰ παλατιού ώς έμβλη

μα τής μελλουσης ευδαιμονίας τοΰ όθωμανικοΰ 
κράτους».

Μικρά σκιαγραφία τής απλής καί άσημου γενεάς 
τής οθωμανικής δυναστείας δύναται νά παράσχη 
ιδέαν τινά τοΰ ποιμενικοΰ καί σχεδόν ημιάγριου 
βίου τών ιδρυτών αύτής καί τής θαυμασίας ταχύ- 
τητος, μεθ' ής δ Όσμάν ή Όθμάν κατακτήσας 'ί
δρυσε τδ δμώνυμον αύτώ κράτος καί έπαγίωσε τήν 
κυβέρνησιν αύτοΰ.

Αί τουρκικαί παραδόσεις είς τά άδυτα τής μάλ 
λον μεμακρυσμένης άρχαιότητος ζητοΰσι ν’ άνεύ- 
ρωσιν ώς πατέρα τής τουρκικής φυλής Όγούζ χάν 
τινα, σύγχρονον τοΰ 'Αβραάμ. Κατά τήν παρά- 
δοσιν ταύτην δ Όγούζ χάν εζη έν Ίασσά, πρω- 
τευούση τότε τοΰ Τουρκεστάν. Μετά τινα χρόνον, 
τινές τών κατοίκων, φυλή τις τοΰ Ούσβέγ, εΐσέδυ- 
σαν μέχρι Μολδαυιας, όπου ίδρυσαν άποικίαν, 
άποκαλέσασαν τήν πρωτεύουσαν τής νέας χώρας 
έκ τοΰ ονόματος αύτής Ίάσιον πρδς μνήμην τής 
μητρδς πατρίδος.

Τά χρονικά τών παλαιτάτων έκείνων χρόνων εί
ναι πλήρη αίματος καί κακουργημάτων, είτα δ'|έ- 
πέρχεται ή όμοια πρδς τήν διά πεδίου σφαγής 
πνε'ουσαν δροσεράν αύραν ιστορία τοΰ έναρέτου με
γάλου βεζίρου Νιζαμούλ Μελέκ, ό'στις έπί τής βα
σιλείας τοΰ ύπερηφάνου Άλπαρσλάν (νικητοΰ τοΰ 
αύτοκράτορος ί’ωμανοΰ) καί τοΰ υίοΰ τούτου Με
λέκ σάχ έκυβέρνα τδ βκσίλειον τών Σελδζουκιδών. 
Ό Νιζαμούλ Μελέκ ί'δρυσεν ακαδημίας καί σχολεϊα 
έν Ίσπαχάνη, Βάλκη, Έράτη, Μοσσούλη, Βασ 
σέρα καί Βαγδάτη, ών τδ περιφημότερου έκλήθη 
έκ τοΰ ονόματος τοΰ ίδρυτοΰ Νιζαμιέ. Ό μέγας 
ούτος άνήρ έδολοφονήθη ύφ’ ένδς τών διαβοήτων 
Χασεσέν ή Άσσασίνων 1 περί τά τέλη τοΰ ενδεκά
του αίώνος.

1) Οί Χα εσέν καλούμενοι γαλλιστί Άσσασϊνοι 
είναι κλάδος τής αίρέσεως τών Ίσμαηλίων, ών 
αρχηγός ην έπί τή; τρίτη; σταυροφορία; δ περίφη
μο; Γέρων τοΰ όρους. 'Υπάρχουσιν άναλογίαι 
τινές μεταξύ τοΰ τάγματος τών Χαιτών καί τοΰ τών 
Άσσασινών. Τδ κατακτητικόν σύστηυα, αί σκλη- 
ραί θανατώσεις, οί απόκρυφοι κανονισμοί καί αυτά 
τά δι’ έρυθροΰ σημειούμενα λευκά ενδύματα. απερ 
εφερον οί συνεταιριζομενοι ταϊς δυσί ταύταις έται- 
ρίαις. παρέχου-ι σπουδαϊα δμοιότητος οημεϊα. 
Άλλά τδ παραδοξότερον πάντων είναι ότι οί Άνα- 
τολϊται ευχερώς ανεγνώριζον τά σημεϊα τών είς 
τήν αι'ρεσιν τών Χασειέν άνηκόντων έαβλημάτων 
έκ τών έν άποκρύφω τών Χαιτών Οησαυροφυλακίω 
εόρεθέντων κχτά τήν κατάογησιν τοΰ τάγματος 
τουτου ύπο τοΰ πάπα Κλήμέντος καί Φιλίππου 
τοΰ 'Ωραίου ανδρεικέλων, ά οί δυτικοί ελλείψει καλ
λίτερου ονόματος άπεκάλεσαν μορμολύκειά-

Μετ’ ού πολύ αναφαίνονται έν τή ιστορία οί 
σελδζουκίδαι σουλτάνοι τοΰ 'Ρούμ, ών δ Άλαχεδ-

δίν Α', έθεωρεϊτο ώς ό ευεργέτη; τής πατρίδος 
αύτοΰ. Μεθ'ό'λους τούς μετά τοΰ Ζέγκις χάν πο
λέμους αύτοΰ κατιόρθωσε νά άνεγειρη έν έκάστω 
χωρίω τοΰ μικροΰ αύτοΰ βασιλείου πλεϊστα ιερά 
καί φιλανθρωπικά μνημεϊα. ΉΟέλησε νά δώσ-ρ, ώς 
περίαπτον είς τά καθιδρύματα αύτοΰ, έπιγραφήν 
ιδιόχειρον ένδς τών σεβασμιωτε’ρων ιερέων καί 
ποιητών τής Ανατολής, τοΰ Μεβλάνα-Δζελλαλεδ 
δίν έκ Βουχάρας, ίδρυτοΰ τοΰ τάγματος τών 'οερ- 
βισών Μεβλεδή.

Ό Σελδζουκίοη; σουλτάνος Άλλαχεδδίν, ό'στις 
ώς έμβληαα είχε τήν ημισέληνον πρδ τής έποχής 
τών ’Οθωμανών, παρέσχεν άσυλον είς πολλούς σο
φούς καί έπιστήμονας, οίτινε; έφευγον έκ τής ά 
πωτάτη; ’Ανατολής πρδ τών νικηφόρων όπλων 
τοΰ Ζέγκις Χάν, φέροντε; μεθ'έκυτών είς τάς άνα- 
τολικάς τή; Ασίας χώρας τά γράμματα, την 
έπιστήμην καί τάς τέχνας τής Περσίας καί τοΰ 
Τουρκεστάν.

ΊΙ μάστιξ τών μογγολικών καταχτήσεων, ήτις 
έχρησίμευσεν ό'πως ένσπείρν) τδν ανατολικόν πολι
τισμόν, άπέβη ούτως ή πρώτη αφορμή τοΰ έξ ού 
ή άποκατάστασις τοΰ κράτους τών Όσμανλίδων 
έπήλθε κινήματος. Διότι, διωκόμενος έκ τής χώρας 
αύτοΰ εί; τά μεθόρια τοΰ Χορασσάν ύπ’ αύτοΰ 
τουτου τοΰ Ζέγκις χάν, ό Σουλεϋμάν σάχ απογονος 
τοΰ Όγού καί άρχηγδς μιά; τών Τουρκμάνων 
φυλής, έτράπη μετά τοΰ ύπ’αύτδν λαοΰ τήν πρδς 
τήν Δυσιν δδόν. «Οί ά'νδρες αύτοΰ, λέγει άρ- 
χαϊός τις συγγραφεύ;. μετά τών γυναικών καί τών 
παίδων ήκολούθησαν αύτώ 3ν τρόπον οί πρόγονοι 
αυτών Τάταροι νομάδες, συναποφέροντε; πτωχικά; 
σκηνάς καί διά χονδροΰ υφάσματος κεκαλυμμενα; 
άμάξας, ούδέν άλλο άντε;, ή άπλοϊ καί τραχεϊς 
ποιμένες καί ειρηνικοί ποιμνίων φυλακές».

Ό Σουλεϋμάν. ηγούμενο; τή; μικρά; τών Κάϊ 
πάτριάς, κλάδου τής μεγάλης τοΰ Καϊσάκ φυλής, 
περιεπλανήθη έπί πολύ έν ταϊς μεγάλαις τής Α
νατολής πεδιάσιν, άλλ’ έπί τέλους κεκμηκώς έκ 
τής καταστάσεως ταύτη; τής εξορίας, ίσως δέ 
προσβληθείς καί ύπδ νοσταλγίας, απεφάσισεν όπ>·ς 
αμα τω Οανάτω τοΰ Ζέγκις χάν αποπειραθή την 
είς πατρίδα έπάνοδον. Έστράφησαν απαξ τότε καί 
πάλιν είς Ανατολήν, άλλ’ό Σουλεϋμάν απολλυται 
έν Δζαβέρ, πνιγείς κατά τήν οιάβασιν τοΰ Εύφρά 
του, ή δέ πάτριά αύτοΰ διασπαρεϊσα, ή μέν προή- 
λασεν έπί τά προσωτέρω πρδς τδ Τουρκεστάν, ή 
δέ έν Συρία καί Μικρά Άσία, όπου σώζονται εΐ
σέτι οί απόγονοι αυτών, διάγοντες τδν αύτδν προσ
φιλή τοϊς προγόνι»; αύτών ποιμενικδν βίον, αί δέ 
μελαιναι αύτών σκηναί εΐσι» έστημέναι εϊς τά πέ 
φιξ τής Σμύρνης καί τοΰ Ελλησπόντου έν ταϊς πε- 

διάσι τής Τροίας καί έπί τών άποτομων κλιτύων 
τής Ίδης, όπου διά τοΰ ονόματος Τουρκμάνοι είσί 
γνωστοί καί Ούροΰκοι.

Ό Έρτογρούλ, εί; τών υιών τοΰ Σουλεϋμάν σάχ, 
ηγούμενος τετρακοσίων οικογενειών βραδέως έστρά- 
φη τδ τελευταϊον πρδ; τήν βορειοδυτικήν άκτήν, 
όπου έλαβεν έπί τε’λου; παρά τοΰ Άλλαχεδδίν, 
σουλτάνου τοΰ Ίκονίου, ώ; άμοιβήν τών στρατιω
τικών υπηρεσιών, ά; παρέσχεν αύτώ, χώραν έπί 
τών μεθορίων τή; Φρυγία; καί τής Βιθυνίας.

Έπί τέλους έγκατέστη έν τοϊς πέριξ τοΰ Σου- 
γούτ, έπί τών ακτών τοΰ ποταμοΰ Σαγγαρίου και 
τών προπόδωντήςδρεινής σειράς,ή;τήνύψηλοτέραν 
κορυφήν άποτελεϊ ό "Ολυμπος. Έκεϊ, έν τώ μέσω 
τών σκηνών τής φυλή; αύτοΰ, έζησεν ήσυχος γι- 
νώσκεται δέ ό'τι ούδαμώς ζητήσας νά έπεκτείνρ 
τήν κυριαρχίαν αύτοΰ, «έστερξεν έν υπομονή τδν 
κόσμον ώς ευρεν αύτδν εις ολίγα άρκούμενος καί 
τήν άνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενο; ήδέως πρδς ενα 

Έρτογρούλ έτελεύ- 
τώ 1259. Ό τάφο; 
τοΰ Σουγούτ, όπου 
οί Μουσουλμάνοι.

Άλλά μετ' αύτδν έπέρχεται ό Όθμάν ή Όσμάν, 
υιών, όστι; ού- 

έκαστον συμπεριηνέχθη». Ό 
τησεν έν βαθεϊ γήρω έν ειρήνη 
τούτου κεϊται έν τοϊς πέριξ 
μεταβαίνουσιν εις προσκύνησιν

Άλλά μετ' 
εΓς έκ τών τριών τοΰ Έρτογρούλ υί

, π , rω; ευρεν αυτόν.

εύρυτέραν τής ταπεινή; τοΰ 
Ήδη πρδ τοΰ θανάτου τοΰ πα- 
διά κοινή; συμφωνία; αρχηγός 
“ΙΙρξατο σειράν έπιχειρήσεων 
έπαρχία; καί κατά τών ασθε- 

ς βυζαντινή; έν Άσία δυνάμεως.
■•'ι

δόλω; εστερξε νά λάβη τδν κόσμον
Τδ τυχοδιωκτικόν καί φιλοπόλεμου αύτοΰ πνεΰμα 
έζήτησε κονίστραν 
ποιμένο; καλύβη;. ' 
τρδς αύτοΰ έξελε'γη 
τής μικρά; φυλής, 
εις τάς περιχώρους 
νών λειψάνων τής '
Όπως δέ άποκρούση τάς τών Ελλήνων έπιδρομας 
κατά τώνμεθορίων πόλεων, ήρξατο διά μάχης, έν ή 
ένίκησε τδν φρούραρχον Έϊνεγιόλου, ό'στις συνήθως 
παρηνιύχλει τά τουρκμανικά ποίμνια κατά την οιά- 
βασιν αύτών μεταξύ τών λειμώνων τής πεοιάόο; 
καί τών θερινών νομών έπί τής κλιτύος τοΰ όρου;.

Τούτου κανονισθεντος καί τών ποιμνίων αύτοΰ 
έφησυχασάντων, έστρεψε τήν προσοχήν αύτοΰ 
καθ’ ετέρου φρουρίου τοΰ πέριξ. Συλλαμβάνει έξα- 
πίνης τδν έ'λληνα διοικητήν πυρπολεϊ τδ φρουριον 
καί διαπερα έν στόματι μαχαίρας πάντα; τούς έν 
αύτώ χριστιανούς ΊΙ βιαιοπραγία αυ.η παρώργισεν 
ώς είκδ; τούς χριστιανούς τών περιχώρων πικρώς 
διαμαρτυρηθέντα; έπί τώ ότι «οί Τοΰρκοι έκεϊνοι, 
ούς πρδ ολίγων έτι έτών ύπεοιξαντο έξ έλέου» 
ώς πτωχούς περιπλαχωμένου; ποιμένα;, ηρξαντο 
νΰν βία καταλαμβάνοντε; τάς χριστιανικά; χώρας. 
Σπεύσωμεν λοιπόν, έζ.εγεν, πρός άποδίωξιν έκ τής 
χώρα; τών ξένων τούτων καί άγνωμόνων έπιδρο-
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μεων ι. ’Αληθώς δέ οΰδόλως ηδύναντο τότε νά 
προίδωσιν ό'τι ή δύναμις τών τραχέων Τουρχμά 
νων, έκ μικρού άρξαμένη Οά έμεγεθύνετο μετά το- 
σοΰιο Οχυμασίας ταχύτητος, ό'τι εϊς χαί ήμισυς 
αιών Οχ έξήρκει όπως άναβιβάση αΰτούς εϊς τδν 
θρόνον τών Καισάρων, και καταστήση απολύτους 
κυρίους τοΰ ανατολικού κράτους.

Λεν ηδυνήθησαν ν’άναχαιτίσωσιτά; προόδους τοΰ 
Όσμάν όστιςτήάρωγή τοΰ κυριάρχου αΰτοΰ σουλ
τάνου τοΰ Ίκονίου έκυρίευσε πλεΐστα οχυρά φρού
ρια, είτα δέ κατορΟώσας νά ένσπείρη μεταξύ τών 
γειτόνων σωτήριον φόβον, άνεγνώρισεν ότι έπέστη 
ή ώρα τοΰ συνάψαι μετ’αΰτών φιλίαν. ΊΙρξατο 
λοιπόν τακτοποιών τά πράγματα τοΰ νεαροΰ αΰτοΰ 
κράτους. Έκτισε τευένη, συνε'στησε δικαστήρια, 
κα'ι διε'ταξε ν’ άνοιχθώσιν άγοραί έν ταϊς μεγάλαις 
πολεσιν, ό’που προσείλκυσε τδ έμπόοιον διά τής 
καλής διαγωγής xa't τής άμεροληψίας, ήν έπεδεί- 
ζατο αδιακρίτως πρός τε τούς μουσουλμά.ους κα'ι 
τους χριστιανούς.

Πολλάχις έπηνέθη ή τοΰ Όσμάν επιείκεια, άλλ’ 
δ χαρακτήρ ούτος οΰδόλως συμβιβάζεται πρδς τδ 
ύπδ χρονογράφων άναφερόμενον, οιτινες οΰδόλως 
έξηγοΰσι γεγονός, διαψεΰδον τήν χαρακτηρίζουσαν 
τδν βιον αΰτοΰ ευθύτητα κα'ι δικαιοσύνην.

Παραπονηθε'ις κατά τής αποτόμου διαγωγής κυ 
ριου τινδς τοΰ Βιλεδζίκ, συνεσκε'φθη μετά τοΰ γη
ραιού αΰτοΰ θειου Δουνδαρ περ'ι τών μέτρων τοΰ νά 
θεσωσιν τέρμα εϊς τήν διαγωγήν ταύτην Ό Δούν- 
δαρ. όστις ύπωπτεύετο ώς έ/ων ίδιοτελεϊς σκο
πούς, συνεβούλευσεν εις τδν άνεύιδν αΰτοΰ τήν 
πραότητα κα'ι τήν συνδιαλλαγήν. Έπ'ι τούτου δ 
Οσμάν « λαβών τδ τόξον αΰτοΰ τδν φονεύει 

αμέσως·. Κατωτέρω θά ίδωμεν τήν έκδίχησιν. 
ήν παρά τοΰ άρχοντος τοΰ Βιλεδζίκ έλχβε, κα'ι 
τήν αρπαγήν τής μνηστής αύτοΰ.

(Έπεται τδ τέλος).

ΙΙΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.
(Έχ τωι· τον Φραγκίσκου Σαζσέϊ· .

Ε’ρύ κα’ι λαμπρόν φαίνεται έν άρχή τδ στάοιον 
τοΰ ύπαλλήλου. Γνωσταί πάντως ύπάρχουσι τής 
νεοτητος αί φαντασμαγορία·.. Πιστεύει πάντοτε ότι 
μακράν νά προχωρήση μέλλει οτι λίαν ύψηλά θά 
προαχθή. Είς οφθαλμούς εικοσαετείς τδ μέλλον 
διάχρυσον παρίσταται, περιβαλλόμενου αϊγλην. ’Εν
θυμούμαι οτι, λαβών τδν πρώτον διορισμόν μου, 
έσχον τήν τιμήν νά έπισχεφθώ τδν ύπουργόν. Τότε 
καί μόνον εΐδον τδ πρόσωπον ϊ.νός τών έξοχων τού 
των υποκειμένων. 'Αφού πολλάς άπετεινέ μοι επι
πλήξεις, οτι κακάς δήθεν ειχεν ήδη περί έμοΰ ση

μειώσεις λαβών, έπί τέλους εΤπέ μοι μέλλο., 
λαμπρόν ένώπιόν σου έκτείνεταΓ δεν δύ- 
νασθε δε νά πιστεύσητε όποιον άποτέλεσμα παρή- 
γαγεν έν εμοί ή λέξις έκείνη· ύπερεχάρην. τΑ ! τδ 
ειοον το ώραΐον έκεϊνο μέλλον !

Παραυτικα δέ καί τδ χρηματικόν προσεπέρχε- 
ται κέρδος. Οία γοητεία ! Ά Ιοίκτείρω τούς πλου
σίους- οιας ήδονάς άγνοοΰσιν ουτοι ! Πρώτην φοράν 
την τριακοστην πρώτην τοΰ μηνδς νά αίσθάνηταί 
τις εν τή παλάμη τά ύπδ τοΰ ταμία εκτιθέμενα 
πέντε χρυσά κέρματα, άνθ'ών ήμίσειαν μόνον δω
δεκάδα δίδει ύπογραφών, τάς ύπογραφάς τής έπι- 
σημειωσεως ! Πόσον αρμονικός τυγχάνει ό μικρός 
έκεΐνος ήχος, 0ν άναπηδώντα παράγουσι ! Ψιθυρί- 
ζουσι πράγματα τόσον τρυφερά, τόσον ευάρεστα 
διηγούνται πράγματα.. . Τήν πρώτην φοράν λέγω, 
διότι ό άνθρωπος ταχέως κορέννυται, τόσον κακώς 
οιωργανωμένον είναι τδ ανθρώπινον πνεΰμα — όπο- 
ταν πέντε μόνον βλέπη έκάστοτε - , δπωσδήποτε 
τά μελίμηνα εορτάζει τότε.

"Επειτα ένοικιάζει οίκημα έν τή πόλει· μέχρι 
τοΰδε έντδς τοΰ λυκείου κατώκει, έντδς σχολής 
δημοσίας. Ουδέποτε έμενε μόνος έκεϊ, οΰδ' όταν 
εμελλε να κοιμηθή. Ί ότε ομ.ως χατά πρώτον μένει 
ίλεύθερος· ένθυμοΰμαι. είσηρχόμην καί έξηρχόμην 
πολλάκις έν τω δωματίω μου, ώσεί θέλων νά πει- 
σθώ ότι οΰοείς νά μ'ενοχλήση ήδύνατο άλλ’οίμοι ! 
μετά μικρόν δ κόρος έπέρχεται.

Οι κατοικήσαντες έν έπαρχία καλώς γινώσκουσι 
τοΰτο· οΰδέν άνιαρώτερον τής κατοικίας ύπαλλή
λου. Συνίσταται αύ'τη είς δωμάτιον μετ’έπίπλων 
αθλιεστατα διεσκευασμένον· ή εντόπωσις τοΰ δω
ματίου έκείνου ένώπιόν μου παρίστατα διηνεκώς· 
βλέπω τήν εστίαν έν τω μέσω· ύπεράνω δέ ταότης 
κρεμαστόν ώρολόγιον μέ τδν αιώνιον τρουβαδοΰρον, 
παιζοντα λίραν έπειτα δύο άγγεΐα, δύο είδη ύε- 
λινων σφαιρών, ύφ’ας διαφαίνονται άνθοδέσμαι με- 
μαραμεναι καί κονιοσκεπεΐς, χωλή τράπεζα, ής τά 
διερρωγότα σύρματα φαίνονται χασμώμενα ύπδ 
ακηδίας κχί ανίας, πάντα οέ ταΰτα ψυχρά, αγοραία! 
Δι’αΰτών δλοκληρος ανθρωπίνων όντων διήλθε δια
δοχή, ών τά ίχνη άνευρίσκονται· κατά βάθος ενός 
συρταριού φαίνονται άκρα σιγάρων, άτινα άφήχεν 
έχει προκάτοχός τις άξιωματικός. Έν τή κατοικία 
ταύτη οΰδέν επιπλον, όπερ τυχών έκομίσατο, συν
δέει τδ παρελθόν πρδς τδ παρόν άλλ’οΰχί! υπάρχει 
εν, γινώσκετε ποιον; τδ κιβώτιόν σας. Δέν ήςεόρετε 
πόσον ήγάπησα τδ κιβώτιόν μου ! Μή γελάτε, 
παρακαλώ· τδ πτωχόν εκείνο παλαιόν κιβώτιόν 
έκαστος έκ τής οικίας του φέρει· έν αΰτώ συνεφό- 
ρησε τούς χιτώνας, τά περιλαίμια, καί ύπεράνω 
αΰτών βιβλία τινά, τά φίλτατα έκεϊνα βιβλία, απερ

Καθ' άς εσπέρας δίδοται χορός, παρίσταται δ 
ύπάλληλος τήν μελονοβαφή τής έθιμοταξιας περι- 
βολήν φέρων· προχωρεί άναμέσον δύο στίχων νεα 
νίδων λευχειμόνων, όπισθεν τών οποίων παρατείνε- 
ται τδ σοβαρόν τών παραδεισείων πτηνών καί τών 
κυδαροειδών κεκρυφάλων σύστημα- πάρεδρος δέ τις 
δικαστικός είς τδ οΰ; αΰτοΰ ύποτονθορίζει βλέπετε 
έκείνην έκεϊ τήν δεσποινίδα, άν τήν ζη- 
τήσητε, Οάτήν λάβετε- δ πατήρ τήν 
δίδει. Πολλάκις έν τούτοις ό'ταν ή έκ τής Οέσεως 
πρόσοδος μόλις έπαρκή πρδς συντήρησιν ενός, είναι 
τάχα φρόνιμον νά δίπλα σιασθώσιν αί δαπάναι; Ναι 
μέν παρηγορεϊται λέγων θά λάβω αυξησιν 
μισθού, συνήθως όμως Ο,τι λαμβάνει αυξησιν. .. 
είναι ή οικογένεια.

Τοιαΰταί είσιν αί μικραί τοΰ βίου τοΰ ύπαλλήλου 
αθλιότητες· μίαν δ'μως πολλά» βαρυτέραν πάσχε1 
ούτος άλγηδόνα, δπόταν εύρίσχεται είς πάλην με
ταξύ τής συνειδήσεως καί τής Οέσεως του. Χαλεπή 
όντως ή πάλη· καλώς δέ γινώσκουσι τοΰτο οι την 
αΰτήν μετ’έμοΰ άγοντες ηλικίαν, όταν αίφνης ημέ
ραν τινά έρχεται έγκύκλιος άγγέλλουσα οτι αυριον 
δέον νά ύπογράψη τις τήν μικράν έκείνην λεςιν, 
ορκίζομαι, ήν μικρόν πρότερον κάτωθεν άλλης 
αντιθέτου ειχεν ΰπογράψας έγκυκλίου, ά! σάς βε- 
βαιώ λίαν δυσάοεστον καταντά τδ πράγμα. Και 
καλά, διανοείται τις, πεντεκαίδεκα τοΰ βίου μου 
'δαπάνησα μακρά έτη. όπως τήν θέσιν ταύτην 
αποκτήσω, διήλθον τάς εξετάσεις μου εΰδοκίμως, 
πρώτο; κατά πάντα; τούς διαγωνισμούς ανεύειχθην, 
εξαιρέσει δέ τοΰ έργου, εις S ασχολούμαι νυν, ουδεν 
άλλο ή σχεδόν οΰδέν γινώσκω, έάν ήδη άρνηθώ τήν 
ύπογοαφήν, ή παΰσίς μου πάντως είναι βεβαία- 
χλλά τότε τί θ’άπογείνω; άντί ύποστηρίξεως εν τή 
κοινωνία δυστροπίαν πάντες θά μοΰ καταψηφισωσι. 

I έλο; πάντων, μικρόν τδ παρ’έμοΰ ζητούμενου. . . 
αλλά τότε διατί, απλώς περί διατυπώσει·»; προχει- 
μένου, ν' άπαιτώσι τδν όρκον τούτον παρ' έμοΰ ; 
Οΰχί 1 τδ συνειδδς έν έμοί κραυγάζει, ότι ουδέποτε 
επιβάλλεται όρκος ώς απλή διατύπωσις. Σταθμίζει 
ουτω τά ύπέρ καί τά κατά τής προτάσεως. όταν δέ, 
παρελθούση; έν αγωνία τή; νυκτδς, θαμβή και 
πένθιμο; δεκεμβρίου ημέρα διαφώτιση τδ δωμάτιον, 
εϋρεθή δέ κχτακείμενο; ακόμη χαί εαυτόν διαπυν- 
θανόμενος τί τδ πρακτέον σήμερον; ύπδ 
φριχτής καταλαμβάνεται αδημονία;. Καί υπομονή 
μέν άν δ άνθρωπος τύχη νέος· τδ κακόν είναι έ- 
λασσον- άλλ’ άν ήναι έγγαμος : οιμοι! οΰδόλως τών 
γυναικών καταμέμφομαι, πρόδηλον Ομως ότι αυται 
έκ συστήματος είσι συντηρητικαί. Τί ; λέγουσι, νά 

ι θυσιασθής χάριν φιλοτιμίας; Άλλ’οΰτω πράττων οΰ 
μόνον τήν ήμετέραν αλλά καί τών τέκνων μα; τήν

διεγείρουσιν έν ήμϊν αναμνήσεις. Καθ’ ήν ημέραν 
ύπουργική διαταγή πέμπει ύμάς διακόσια; λεύγα; 
μακράν, περί οΰδενδς άλλου φροντίζετε, οΰδέν άλλο, 
άλλ'ή τδ κιβώτιόν σας μόνον παραλαμβάνετε, τδ 
δωμάτιον έκεϊνο έγκαταλείποντες· τοΰτο δέ διοτ! 
πατρώον τυγχάνει κτήμα. Ναι! άναμιμνήσκει τι 
τοϋ παρελθόντος βίου, φωτεινόν υπάρχει σημεϊον, 
καρδία,κού; οιεγεΐρον παλμούς!

Είς τήν φροντίδα ξενοδόχου ανατιθέμενος τά όή; 
διατροφή; αΰτοΰ, προσπαθεί δ δημόσιος υπάλληλος 
ν'άποτελέση μέρο; κύκλου τινδς κοινωνικού, έάν 
τοιοΰτος ΰπάρχ·^· συχνάζει εις δύο ή τρεις οικίας 
δεχόμενα; έπισκέψεις. Έπί δύο έτη καί καθ’εσπέ
ραν έπαιζον βίστ μ-ετά άνωτέρων μάλιστα υπαλ
λήλων! Έν τή έπαρχίφ αγνοεί τις πώς νά διαθέσ-ρ 
τδν χρόνον. Ύπάρχουσι μέν άνθρωποι δυνάμενοι 
νά έργάζοινται περιωρισμένοι έντδς δωματίου Ιτ.ι- 
πλοφόρου. καί οί τοιοΰτοι, μέ ίσχυράν πεπροικι 
σμένοι ψυχήν, έξαίρεσιν άποτελοΰσιν ! Άλλ’οί μη 
ού'τω πως διωργανωμένοι άνιαρώτατον ύπέρ πάσαν 
έκφρασιν διάγουσι βίον, τοΰθ’ Οπερ παρωθεί τού; 
νέους μάλιστα εί; λίαν παρακεκινδυνευμένα; απο
φάσεις· οΰχί βέβαια είς αυτοχειρίαν, άλλ’. . . . είς 
γάμον. Διατί όχι. λέγει τις καθ’έαυτδν, συμβίωσι; 
δυο άτόυ-ων ϊσω; αποκρούει την άνίαν καί έν αρχή 
μέν ό διαλογισμός ούτος άορίστως έπέρχεται καί 
συγκεχυμένως, ώς ιδέα διαχρωματιζομένη έν τή ομί
χλη πόρρω άπέχοντος χρόνου· κατόπιν δ'μως μικρόν 
κατά μικρόν σωματοποιείται, ό'ταν οέ ε’ν αί; συ
χνάζετε οικίαι; λέγουσι τυχόν πρός υμάς απευθυνό
μενοι, αρμόζει όπω σο ή ποτέ νά νυμφευθή- 
τε. άφηρηυένω; πως άποκρίνεσθε, ναί αληθώς.

Ό γάμος είναι τοΰ ύπαλλήλου τδ μέγα πλεονέ
κτημα Ε υκόλως δύναται νά νυμφευθή έν τή έπαρ 
χία, καί ιδού δ λόγος. Ό υπάλληλο.; οίκοθεν άποτε 
λεΐ μέρος τής λεγομένης κοινωνίας, διά τοΰ προσ
όντος δέ τούτου έλευθέρως εισέρχεσαι έν τή συνα
ναστροφή τοΰ τε νομάρχου καί τοΰ άρχιδικαστοΰ· 
έξ εναντίας δ μή άποτελών μέρος τής κοινωνίας, 
απαράδεκτο; μενών έντή συναναστροφή έκείνη, λίαν 
δυστυχή έαυτδν ύπολαμβάνει. Τήν κοινωνίαν δέ 
συγκοοτοΰσιν οϊ έν άργίφ διάγοντε; πλούσιοι καί οι 
ύπάλληλοι- ώς πρό; τούς εμπόρους, κατά 
ήτις ήρξατο μέν βαθμηδόν νά έχλείπη,
πρδ δέκα ή δεκαπέντε έτών ήν έν πλήρει ένεργεια, 
κατά πάσα; τάς πόλεις, έν αις διέτριψα, οί έμποροι, 
λέγω, δέν είναι έκ τών τή; κοινωνίας προσώπων 
’Επειδή δέ αί νεάνισες άβίωτον λογίζονται τδν βίον, 
ό'ταν δέν προσκαλώνται έν τή συναναστροφή τοΰ 
κυρίου προέδρου, ή τοΰ κυρίου εφόρου, νυμφεύονται 
ύπάλληλον, δ'πως δΰνανται καί νά εϊσέρχωνται καί 
νά μένωσι μέλη τή; κοινωνίας.

i
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ζωήν θυσιάζεις — Πώς θέλετε τότε ν’ άντιπαλαίση 
δ ατυχής έκεΐνος έναντίον γυναικδς φιλτάτης, πα- 
ρουσιαζούσης τά τέκνα τη: και λεγούσης «τί λοι
πόν Οά γείνωσι ταΰτα; !» "Επειτα, καθόλου είπεϊν, 
ή γυνή αύστηρότερον αείποτε τοΰ δέοντος περ: τοΰ 
άνδρδς κρίνουσα, καθ'έαυτήν λε'γει· παραιτούμενος 
τής Οεσεως ταύτης, ουδέποτε πλε'ον θά έπαρκέση 
εις εαυτόν, άτε ανίκανος νά έξεύρη πόρους- τδν 
γνωρίζω.

Ουδέποτε Οά λησμονήσω ανέκδοτον, δπερ δημο
σιογράφος τις τών φίλων μου διηγήθη μοι. χρημα- 
τίσας ε’ν Λαμπιέσσα μετά τοΰ δεκεμβρίου τά συμ
βάντα.

’Ενώ οί εξόριστοι προσεπάθουν νά παρηγορώσιν 
αμοιβαιως αλληλους, ύπήρχεν είς τοσαύτην δια- 
τηρών διαθέοεως ίλαρότητα, ιόστε πάντας έξέπλητ 
τεν· ήμε'ραν τινά ή έφημερ'ις αναγγέλλει τήν άμνη - 
στίαν, ό δέ γείτων αύτοΰ σπεύδει νά τώ προσφέρη 
αυτήν, ουτος όμως, άναγνούς. εκλύεται αίφνης εις 
δάκρυα, κα'ι ν’άρθρώση λόγον ένα αδυνατεί. Πώς! 
λεγουσιν αύτώ, σέ λοιπόν, δστις μετά στωϊκής ά- 
παΟειας εφαίνεσο τήν κοινήν ατυχίαν φε'ρων, σέ 
συγκινεΐ με'χρι τοσούτου βαθμού ή ειδησις αυτή ; — 
Α! φίλοι, αποκρίνεται ουτος, αγνοείτε υμείς τί 

σημαίνει, διερχόμενός τις μεθ’υμών τήν ήμε'ραν, νά 
επανευρισκτ; άδιαλ«ίπτως κατά πάσαν νύκτα προς- 
φιλες ον, έπαναλαμβάνον αύτώ «ήδύνασο έν τού 
τοις, έαν εζητεις χάριν, νά έπανίδης τήν αγαπη
τήν μας οικίαν, νά έπανίδης τδν πατε'ρα μας·. 
Την ικεσίαν ταύτην καθ’έκάστην ήκουον νύκτα, 
εύτυχή λογιζόμενος έμαυτδν δτι έν καιρώ ήμε'ρας 
δέν ήκουον αύτήν ! ·

Έν Άρτάκη 187....
‘________________ Κ. Κ. Λ.

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΑΑΙΙΜΣΜΟΥ.
(Συνέχεια κα’ι τέλος- ιδε άριθ. 14).

Άλλ’ενώ αί Άθήναι έγέννων συνάμα κα’ι επα
νειλημμένους ή συνήγειρον έν τώ περιβόλφ αύτών 
τδν Αισχύλον, τδν Σοφοκλή. τδν Εύριπίδην κα’ι 
Αριστοφάνη·/, τδν Φειδίαν, τδν ’Ικτίνον κα'ι 
τον Πολύγνωτον, τδν’Αναξαγόραν, τδνΣωκράτην, 
τδν Πλάτωνα, τδν Εενοφώντα. τδν Άριστοτέλην, 
τδν Επίκουρον και τδν Ζήνωνα, τδν Περικλή, τδν 
Θουκυδίδη·/, τδν Ίσοκράτην, τδν Δημοσθένη·/, ή 
υλική αύτής δύναμις όλεθρίαν ύπέστη αποτυχίαν. 
Ό πελοποννησιακδς πόλεμος είχε λήξει διά τοΰ 
στιγμιαίου θριάμβου τής Σπάρτης, τής δωρικής 
πόλεως, ανικάνου κα'ι διά τδ αλλόκοτο·/ αύτής 
πολίτευμα και διά τήν άπδ του κέντρου άπόστα- 
σιν νά συναγείρη κα'ι νά υπεράσπιση τδν ελληνι
κόν κόσμον.

Τότε ή ηγεμονία μετέβη μοιραίους εις λαόν συμ
παγέστερου κα'ι μάλλον ηνωμένου, ελληνικόν άλ
λως τήν καταγωγήν ή τουλάχιστον έξελληνισμέ- 
νον, τους Μακεδόνας. ΊΙ ανατροφή τών Άρχελάων, 
τών Άμυντών, τών Φιλίππου·/ και τών Άλεξάν- 
ορων ητο καθώς και τά ονόματα αύτών έλληνι- 
κωτατη. Τήν κατά τής ’Ασίας άντεκδίκησιν τών 
περσικών επιδρομών ώς τών Ελλήνων αρχηγός 
έλαβεν δ Αλέξανδρος- ή δέ διακαεστε'ρα αύτοΰ 
φιλοδοξία ήτο τών ’Αθηναίων νά έπισπάσηται τδν 
θαυμασμόν. ΊΙ ταχύτης τών κατακτήσεων αύτοΰ, 
τδ αχανές τοΰ κράτους και ό βραχυχρόνιος αύτοΰ 
βίος έξηγοΰσι τήν πτώσιν κα'ι τδν διαμελισμδν τής 
κυριαρχίας αύτοΰ. Άλλά δέν συναπουλετο αύτώ 
τδ έργον του, όυς συχνάκις επαναλαμβάνεται. Ό 
Αλέξανδρος τά όρια τοΰ έλληνικοΰ κόσμου έστη- 
σεν έπιτοΰ "Ωξου και τοΰ Ίνδοΰ, έπί τοΰ Εύφρά- 
του, τοΰ Ίορδάνου κα'ι τών καταρρακτών τοΰ 
Νείλου, ή δέ Μικρά Άσία άπασα, ή Συρία κα'ι ή 
Αίγυπτος, τοΰ ελληνισμοΰ διέμειναν κτήμα μεθ’ 
όλους τους συγκεχυμένους αγώνας ο’έτινες έξήν- 
τλησαν τάς δυνάμεις τών διαδόχων αύτοΰ, μεθ’ 
ό’λην τήν ρωμαϊκήν κατάκτησιν. Έκεϊ έπ'ι χίλια 
έγκατεστάθησαν έτη ή ελληνική γλώσσα κα'ι ό 
ελληνικός πολιτισμός- έν τή Μικρά Άσία πρδ 
πάντων ή άφομοίωσις τών ιθαγενών ύπήρξε πλή
ρης. Αί πόλεις κα'ι τά κωμύδρια τής Κιλικίας, 
τής Παφλαγονίας, τοΰ Πόντου, τής άσημου Καπ
παδοκίας ελληνιστί ώργανώθησαν μετά τών ελ
ληνικών σχολείων κα'ι τής φιλολογίας, και οί θεο'ι 
αύτών πρδς τούς τοΰ έλληνικοΰ Πανθέου κοινοί 
έγένοντο- ή Άστάρτη μετά τής Αφροδίτης, ή 
"Ισις μετά τής Δήμητρος κα'ι "ΙΙρας, ή Άναίτη 
μετά τής Άρτέμιδος, ό Σέραπις μετά τοΰ Διδς, 
τοΰ Ασκληπιός ή τόΰ Βάκχου. Έν Αίγύπτου ποδ 
πάντων έπί τών Πτολεμαίων καί έν Άσία κατά 
τήν ρωμαϊκήν περίοδον παρέσχεν δ ανατολικός 
ελληνισμός ένδοξον παράρτημα τής φιλολογικής 
τής Ελλάδος ιστορίας. Έν Ανατολή άνεφάνη- 
σαν κατά πάντας τούς κλάδους τών ανθρωπί
νων γνώσεων άνδρες οιοι οί Έρατοσθέ/εις, οί Πτο
λεμαίο·., οί "Ιππαρχοι, Άριστάρχαι οί Σάμιοι, 
πρόδρομοι τής Γαλιλαίας, Ευκλείδης τοΰ Άρχι- 
μήδου; ό διδάσκαλος- οί μαθηματικοί "Ιίρωνες, 
Διοφάνται. Θέονες, Γαληνός καί Διοσκορίδης- Σω 
κράτης τοΰ φάρου ό άρχιτέκτων- εΐτα Στράβωνες, 
Επίκτητοι, Δίονες, Λονκιανοί, Αογγΐνοι. Διονύ
σιο: Άλικαρνασσεϊς. ΙΙαρατρεχομεν τδν λατινικόν 
ελληνισμόν, ου αρκούντως γνωστή ή άνάπτυξις. 
Καλλίτερου νά έξετάσωμεν έκ τοΰ πλησίον τάς 
συνέπειας τής εκστρατείας τοΰ ’Αλεξάνδρου, μι 

περ δέν άπέβησαν πάσαι αίσια·., πολλοΰ γε καί 
δεϊ αί δέ δλεθριώτεραι καί διαρκέστερα: διέφυγον 
τήν προσοχήν τοΰ κ. Παπαρρηγοπού/.ου, καί τδν 
λόγον τής παραδρομής ταύτης Οέλομεν εξηγήσει.

ΊΙ Ελλάς τήν αγωγήν αύτής εϊς ’Ασίαν καί 
Αίγυπτον όΰφειλεν, άλλά παραδόξως τούς διδασκά
λους αύτής ύπερέβη. Πρδς Ασίαν μεταστρέφουν 
αύτήν ό ’Αλέξανδρος είς νέαν έςετίθει συνάφειαν 
πρδς τά ήθη καί πρδς τάς ιδέας λαών υποδεών,η 
ώπισθοδρομημένων- έμελλε νά αντιμετώπιση βα- 
ναύσους δεισιδαιμονίας καί άλληγορικούς λογισμούς, 
ών μετά κόπου άπηλλάγη. Άναμεμιγμένη μετά 
τών Περσών, τών Σύρουν καί τών ’Ιουδαίων 
τήν παγκόσμιόν έχορήγησεν αύτοΐς γλώσσαν της, 
τδ ισχυρόν αύτής προπαγανδικδν οργανον- έμάν- 
θανεν ή Ελλάς τήν ελληνικήν γλώσσαν τώ ΓΙαύλω 
καί είς τήν ταχεϊαν τοΰ χριστιανισμού διάχυσιν 
συνέπραττε. Χάρις είς τδν ανατολικόν ελληνισμόν 
ήθρησκεία (ή χριστιανική) γεννηθεΐσα έν ταϊϊ 
μάλλον έξελληνισθείσαις τής Ίουοαίας έπαρχίαις έ- 
δυνήθη νά λάβη άπδ τής ελληνικής διανοίας όπλα 
όπως πολεμήση καί υποδούλωση αύτήν. Ύπδ τδ 
κάλυμμα τοΰ Πλάτωνος, τοΰ Πυθαγόρα, τοΰ Πλω- 
τίνου ό χριστιανισμός διεοοικε τά φιλοσοφικά πως 
δόγματα αύτοΰ. ΊΙ πίστις τών πληθυσμών έπε- 
βλήθη είς τούς πεπαιδευμένους καί νουνεχείς. 
Μάτην ή κυρίως Ελλάς, μάτην αί Άθήναι, τδ 
τελευταΐον καταφύγιου τοΰ λαϊκοΰ πνεύματος καί 
τής (φεΰ! μεγάλως έλαττωθείσης) φιλοσοφίας κα- 
τεπολέμησαν γενναίως τήν θριαμβεύονταν θεουρ- 
γίαν. Άπδ τής τρίτης μετά Χριστόν εκατόν- 
ταετηρίδος ητο έκκεχειλισμένος δ έλληνορρωμαϊκος 
πολιτισμός, καταβεβλημένος καί διαλελυμένος. 
Μετ’ολίγον ό χριστιανισμός άναβαίνων έπί τδν 
θρόνον μετά τοΰ Κωνσταντίνου έμελλε νά έκρίψη 
έπί τοΰ βυζαντινού κόσμου τών αιρέσεων τήν 
μάστιγα. ΊΙ ελληνική αύτοκρατορία έπέζησε τής 
ρωμαϊκής, καλλίτερο·/ δέ ήτο νά μή έπέζη. ΊΙ 
ενέργεια νέων έθνών έξελληνισθέντων ώς οί βάρβα
ροι τής Δύσεως έξελατινίσθησαν, έχρησίμευσεν ώς 
αντίρροπο-/ είς τήν έκνενευρισμένην έπιρροην· τών 
μοναρχικοφρόνων καί τών θεολογικών επιχείρημά- 
των. Ό κ Παπαρρηγόπο-υλος δέν είδε τοΰτο καί 
δέν έδύνατο νά τδ ιδη. ΊΙ ελληνική ορθοδοξία απο
τελεί άναπόσπαστον τής έθνότητος αύτής μέρος- 
ή μουσουλμανική κυριαρχία καί τών νικητών αύ
τών τδ μίσος προσωκείωσαν αύτή την προς την 
πατρίδα, τήν έκδίκησιν καί τήν ελευθερίαν ιδέαν. 
Ούδέν βεβαίως φυσικώτερον καί μείζονος σεβα
σμού άξιον ή ή άοοσίωσις αυτή τών Ελλήνων 
είς τδ θρήσκευμα, οπερ έγένετο τδ σύμβολου καί 
ή παραμυθία τοΰ έν τοΐς λοισθίοις ελληνισμοΰ, 

άλλά στερρώς πιστεύομε·/ ότι αί τύχαι τής Ελ
λάδος καί τής Εύρώπης θά ήσαν αίσιώτεραι, έάν 
οί λαοί τής’Ασίας καί τής Αφρικής, οι ΙΙερσαι 
καί οί Σΰροι, οί Ιουδαίοι, οί Άραβες καί οί Αι
γύπτιοι, άφίεντο έλεύθεροι.

Τά παρελθόντα γεγονότα άναφέρομεν έν παρόδω 
όυς μηδέν δυνάμενα κατά τής φοράς τιών πραγ
μάτων. Αδύνατον ήτο τώ Άλεξάνδρω ή τινι 
άλλω νά μή πειραθή τής Ελλάδος τήν προσάρ- 
τησιν είς τήν ’Ανατολήν, αδύνατον ό έξελληνισθείς 
ιουδαϊσμός νά μη έξαπλωθή ποσώς έπι τοΰ κό
σμου, άούνατον ό ελληνικός χριστιανισμός νά μή 
άποχωρισθή άπδ τής ρωμαϊκής ’Εκκλησίας.

ΊΙ παλίνόρθωσις τοΰ βυζαντινόν κράτους είναι 
τδ νεότερου καί τδ πλεΐον παρέχον ένδιαφέρον μέ
ρος τής ιστορίας τοΰ κ. Παπαρρηγοπούλου. Έάν ό 
συγγραφεύς δέν έκτίθησι καθ’ήμάς αρκούντως τούς 
ορούς, ϋφ' ους έδυνήθη νά λειτουργήση ή βαρεία 
αύ'τη μηχανήέπί ένδεκα εκατονταετηρίδας, έξηγεΐ 
όμως κάλλιστα τάς περιστάσεις, αϊτινες παρέλυσαν 
αύτήν, ώς καί τάς πρδς τδν πολιτισμόν έκδουλεύ- 
σεις αύτής.

ΊΙ ισχύς τής βυζαντινής αύτοκρατορίας δέν έν- 
έκειτο τόσον είς τήν αδυναμίαν τών άντιπάλων 
αύτής- ήτο έκτδς τοΰ μεγάλου γερμανικού ρεύ
ματος- βεβαίως δίς οί Γοτθοι τώ 267 καί κατά 
τούς χρόνους τοΰ Άλαρίχου έπέδραμον καί ηρή- 
μωσαν τήν Ελλάδα, άλλά καί αί δύο αύται έπι- 
δρομαί παρήλθον ώς σίφωνες. Βεβαίως στίφη θύν
νων άποκατε'στησαν σταθερός έπί τής δεξιάς τοΰ 
Δουνάβεως όχθης, καί πολλάκις κατήλθον μέχρι 
Θεσσαλονίκης, μέχρις Ελλάδος καί ή Κωνσταντι- 
νούπολις περιεκυκλώθη- άλλ’ οί Βούλγαροι αύτοί 
έδείχθησαν ανίκανοι νά σχηματίσωσι κράτος, κα- 
τετρίβησαν δέ καί έξεμηδενίσθησαν μετά αγώνας 
πέντε αιώνων. Οί Σλαΰοι τέλος, οί τδν Δούναβιν 
διαβάντες κατόπιν τών Γότθων καί τιών θύννων, 
ών οί αναρίθμητοι φυλαί κατεΐχον τήν Μοισίαν, 
τήν Ιλλυρίαν, τήν Θράκην, οί Σλαΰοι οιτινες είς- 
έδυσαν είς Ελλάδα κατά τήν έβδόμην μετά Χρι
στόν εκατονταετηρίδα καί εις Πελοπόννησον καί 
έμειναν έκεϊ, άφοΰ έπροξένησαν έν τώ εύρωπαϊ
κώ τής αυτοκρατορίας μέρει διαρκή καί μακράν 
ταραχήν, άφοΰ έπί μικρόν ώργανώθησαν ύπδ τοΰ 
βασιλεως αύτών Δουσάν, κατέστησαν πάλιν άση
μοι καί έν τήάσημότητι ταύτγ, έζησαν έπί μακρόν.

Δέν υπάρχει αληθώς σλαυϊκδς πυρήν άλλ’ ή έν 
τώ οίονεί τούτιρ ίσθμώ τώ μεταξύ τής Δυσεως 
καί τής Ανατολής έκτεινομένω άπδ τοΰ αυστρια
κού Δουνάβεως μέχρι τής Άδριατικής κατά μή
κος τοΰ Σαύου καί τοΰ ΔραυΟυ έπί τών κλιτυων 
τών ίουλιανών Άλπεων.
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Έν Άσία ή θέσις τϊ,ς βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας ήπειλεϊτο όλιγώτερον. Οί Πε'ρσαι ήσαν μέν 
ένοχλητικοί έχθροε άλλ' ούχί έπιορομεΐς- ειχον 
κυβέρνησιν κα'ι πατρίδα καί δεν έσκέπτοντο ό'πως 
μεταναστευσιοσι σωρηδόν ώς οί γερμανοί καί 
σλαΰοι νομάδες, περιπλέον δέ έξησφάλιζον τήν Μι- 
κράν Ασίαν έναντίον τών μογγολικών καί τουρ- 
κμανικών έπιδοομών. Τών δέ Άοάβων μόνον ό 
πρώτος ενθουσιασμός ήτο επίφοβος, ΊΙ Συρία καί 
ή Αίγυπτος περιεπεσαν εις τήν εξουσίαν αύτών 
άπό τοΰ εβδόμου περίπου αίώνος, οί δέ στόλοι 
αύτών δίς 'πολιόρκησαν τό Βυζάντιον άλλ’ έπί 
τέλους δέν 'κολόβωσαν τό σώμα τοΰ ελληνισμού, 
παρ’ ου έλαβον οι’ας ποτέ απέκτησαν φιλοσοφίαν 
καί έπιστήμας- εϊς δέ τόν όλεθρον τής ελληνικής 
αύτοκρατορίας καί κατά συνέπειαν εις τάς άδιε- 
ξιτήτους περίπλοκός, αϊτινες καλοΰνται ανατολι
κόν ζήτημα, συνετέλεσαν εμμέσως καί έν άγνοια 
αύτών. Οί "Αραβες καταστρέψαντες τήν εθνικήν 
τής Περσίας υπαρξιν ήνοιξαν τόν φραγμόν, ό'στις 
συνείχε τους επιδρομείς τής Βακτριανής καί τής 
Σογδιανής μετενεγκόντες δέ τοίς Τούρκοις τήν 
θρησκείαν τοΰ Ίσλάμ αναποδράστως προσείλκυσαν 
αύτούς πρός τάς χώρας δπόθεν ή νέα πίστις έπή 
γασεν. Τοιουτοτρόπως ή καρδια τής Μικρας ’Α
σίας εύρεθη κατά τόν ενδέκατον αιώνα εις τήν ε
ξουσίαν τών Σελτζουκιδών, τών Έρτουγλιδών καί 
τών Όσμανλίδων. Ό κ. Παπαρέηγόπουλος πέ 
ποιθεν ό'τι οί Κομνηνοί έδύναντο ν’ άποκρούσωσιν 
ή νά περιορίσωσι τήν φοβερόν ταύτην επιδρομήν, 
άλλ’ έάν δέν επραξαν τοΰτο άποτελεσματικώς, 
τόν λόγον έκζητητέον είς τάς άπροόπτους καί ο
λέθριας περίπλοκός.

ΊΙ βυζαντινή άλλως αυτοκρατορία κατεβιβρώ- 
σκετο ύπό εσωτερικών δεινών επικινδυνότερων τών 
δυστυχημάτων τοΰ πολέμου, δεινών καθ' ών ούδέν 
ϊσχυον οι νόμοι τοΰ Ιουστινιανού, αί νίκαι τοΰ 
Βελισαρίου, τοΰ Ναρσή, τοΰ Ηρακλείου καί τοΰ 
Νικηφόρου, δεινών α δέν κατέστρεψαν τά διατάγ
ματα τών είκονομάχων αύτοκρατόρων, έματαίουν 
δέ τάς προσπάθειας καί τά πραγματικά προσόντα 
τής μακεδονικής δυναστείας. Καί όντως αί πλη- 
γαί αυται, αί άθεράπευτοι αυται νόσοι ήσαν συμ 
φύεις είς τόν άνατολικού ελληνισμόν διανοητικόν 
έπεκράτει χάος, ένθα ή επίσημος θρησκεία ώς 
πεδίον μάχης είς πάσας τάς έπιχωρίους δεισιδα·. 
μονίας καί είς πάντα τά φιλοσοφικά συστήματα 
ύπό τόν τύπον τών αιρέσεων έχρησίμευεν αύτή 
αύτη ή θρησκεία, ήτις διδάσκουσα τάς ιδιωτικός 
άρετάς δέν έννοεΐ πολύ τά κοινωνικά καί πολιτικά 
ζητήματα, καί άφαιρεϊ άπό τοΰ έθνους πασαν 
ενέργειαν στρέφουσα αύτήν είς τήν άτομικήν σω

τηρίαν. Τό μοναρχικόν πολίτευμα, ό'περ έν ταϊς 
άπολιτεύτοις τοΰ Βορρά χώραις ώφέλησεν ολίγον, 
έγένετο δ όλεθρος τής Ανατολής, καθόσον ούχί ή 
αύτή τών δυτικών μονών έπεκράτει αύστηρότης, 
τοϊς δέ έκοεδιαι-ημένοις άποχωρητήρια ούχί σε- 
μνότητος παρέσχεν έν μέσιρ τερπνών δασυλίων. 
Καί ανεκτόν μέν Οά ήτο τοΰτο έάν τινες μόνον 
θηλυπρεπείς ή πολιτικοί είς δυσμένειαν περιπε- 
σοντες περί τα τοιαΰτα ησχολοΰντο· άλλά τά μο
ναστήρια εξήντλουν γενεάς ό'λχς, αύτήν τήν άνδρι- 
κήν ηλικίαν, οί στρατοί πρό τής ώρας τής μάχης 
έξηφανίζοντο είς αύτά, στρατιώται δέν ύπήρχον, 
καί οί αύ-οκράτορες ήναγκάζοντο νά καταφεύγω- 
σιν εις μισθίους. ’Αλλά μή λησμονήσωμεν καί τά 
παρεισφρήσαντα άνατολικά έθιμα, τούς ευνούχους 
τήν μαλΟακότητα, τάς παιδαριώδεις καθημερινός 
πράξεις, τάς πλήρεις ιδιοτροπιών διοικητικός πο
λυγραφίας. τήν νωΟρότητα καί παν τέλος τό ε
λεεινόν έκεΐνο σύνολον ό'περ βυζαντινισμός άποκα- 
λεϊται, καί περί $ μικρόν άσχολεϊται δ κ. 11α- 
παρρηγοπουλος, ούχί άγνοιας έ'νεκεν άποσιωπών 
τοΰτο, άλλ' ώς κοινά μάλλον Οεωοών είς πάντα 
λαόν καί πασαν κυβέρνησιν. '■'Οπως εύ'ρη τις άνά- 
λογόν τι πρός τήν βυζαντινήν αύτοκρατορίαν,δέον 
νά μεταβή είς τήν χώραν τών Σάμ, ή είς Σινι
κήν, εις τήν χώραν τών Βονζών, τών Ταλαπό 
νων, τών Λετρέ καί τών μυστηριωδών αύτοκρα
τόρων.

Ούδαμώς προτιθέμεθα νά διαμφισβητήσωμεν 
τήν αξίαν φιλοπόλεμων τινών ή άναρρυθμιστών 
ηγεμόνων, πληρέστατα δέ έννοοΰμεν τόν ήμέτερον 
συγγραφέα έν τή άποπείρα τοΰ Δέοντος Γ' καί 
τών είκονομάχων διαδόχων αύτοΰ κατά τοΰ μονα
χικού συστήματος καί τών ψευδευβλαβείας άη- 
διών. Οί ά’νδρες καί πρό πάντων αί γυναίκες περί 
πολλοΰ έποιοΰντο τών ιερών λειψάνων καί άγιων 
εικόνων τήν λατρείαν, οί δέ κάτοικοι άποβλακω- 
θέντες τόν βίον αύτών εντός τών εκκλησιών, τών 
μοναστηριων καί άλλων ιερών μερών οιήρχοντο, 
εις εύχάς καί λιτανείας κατατριβόμενοι. Λέων δ 
Γ' το τολμηρόν συνέλαβε σχέδιον νά εξάλειψη τήν 
διανοητικήν ταύτην έξουθένωσιν γενικήν άπειλοΰ- 
σαν κατάπτωσιν, διό καί τών εικόνων την λα
τρείαν άπηγόρευσεν. ΈΟρηνώδησαν τότε αϊ γυναί
κες, οί άμαθεϊς, οί δεισιδαίμονες ώς παιδί*  άφ- ών 
άφαιρεϊ τις άθυρμα. Κατεπολεμήθη τό διάταγμα 
τοΰτο μέχρις αύτών τών άνακτόρων, αί δέ γυ
ναίκες αϊτινες είτε κατά τύχην είτε δΓ έγκλήαα- 
τος ανήλθον είς τόν θρόνον κατήργησαν τον σκλη
ρόν έκεΐνον νόμον Κωνσταντίνος δ Ε' άποκατέ- 
στησε τόν νόμον τοΰτον, τούτου δ’ έ’νεκεν άπεδόθη 
αύτώ το έπίθετον τοΰ Κοπρωνύμου. Σφοδρά ύ- 
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ψει τό παν. Μαρκήσιοι καί δοΰκες έζησαν έν Μω- 
ρέα έπί ένα ή δύο αιώνας, οί δέ ΙΙαλαιολόγοι 
κρατούντες τής Κωνσταντινουπόλεως έδυνήθησαν 
μέν νά νικήσωσιν ακόμη τούς Σέοβους, άλλ’ ή 
Άσια ώχετο απιοΰσα. Οί Βυζαντινοί ύπ-.χω- 
ροΰντες μικρόν κατά μικρόν κατήντησαν μέχρι 
πρό τών τειχών τής πρωτευούσης αύτών, δ δέ 
τελευταίος τών Κωνσταντίνων έγκαταλελειμμένος 
ύπό τής Εύρώπης, ύπό ισχυρού δέ πολιωρκημέ- 
νος στρατού άπέθανε γενναίως μετά δίμηνον άντί- 
στασιν πληγείς έκ τών νώτων, έπί τοΰ πεδίου 
τής τιμής, ένθα άντέστη «έπί 54 ήμέρας έναντι 
τοΰ στρατηγείου, τοΰ Μωάμεθ Β’ τών δεκαπεντα- 
κισχιλίων γενιτσάρων αύτοΰ καί τών μεγίστων 
τηλεβόλων άτινα ύπήρχον τότε·.

Ό κ. Παπαρρηγόπουλος αίτιαται άπροσωπολή· 
πτως τήν χριστιανικήν Εύρώπην καί τήν σταυ
ροφόρον Δυσιν, αϊτινες προύξενησαν τόν όλεθρον 
τοΰ έν ’Ανατολή χριστιανικού ελληνισμού· καί 
όντως άγνοοΰμεν πώς δύναται ν'άπορριψη τις τήν 
ευθύνην ταύτην. ΊΙ άγία "Εδρα καί δ φεουδαλι
σμός έπέρ'ριψαν έπί τής άνατολικής Εύρώπη.;, έπί 
τής κοιλάδος τοΰ Δουνάβεως, έπί τής Ούγγαρίας 
καί τής Αύστρίας καταστροφάς, άς άξιοΰσιν ό'τι 
άπεσόβησαν, καί άς μόνη ή βυζαντινή αύτοκρα
τορία άπό τής Έγείρας κατώρθου ν’άπομακρύν/;. 
Ή δυτική Εύρώπη διά τών σταυροφοριών καί ή 
λατινική χριστιανοσύνη διά τοΰ πάπα κατέρριψαν 
τήν προασπίζουσαν τήν βυζαντινήν αυτοκρατο
ρίαν καί τόν ελληνικόν χριστιανισμόν άσπΐδα.

Τοιοΰτο τό άρθρον είς ό παρωρμήθη ή Γα λ- 
λική Δημοκρατία άναλύουσα τήν ύπό τοΰ 
κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου συγγραφεΐσαν Ιστο
ρίαν τοΰ έλληνικοΰ έθνους.

ΑΝ ΑΛΕΚΤΑ.
■ I ΧΦΡΛΓΙΧΙΧ TfiX EUISTOACN. — Έν τώ 

προηγουμένω άριθμώ έδημοσιευσαμεν όλιγα τινα 
περί ταχυδρομικής στατιστικής,άναγράφομεν δέ νΰν 
έξ ευρωπαϊκής έφημερίδος καί πληροφορίας τινάς 
περί τής σφραγίσεως τών επιστολών, πληροφορίας 
αϊτινες πολύ έχουσι τό διάφορον έν τή ιστορία 
τών διαφόρων τρόπων, ών άλληλοδιαδόχως έγένετο 
χρήσις έπί τούτου. Μέχρι τέλους τοΰ μεσαίωνος 
εγίνετο χρήσις τοΰ συνήθους κηρού πρός σφρά- 
γισιν τών επιστολών. Τον τροπον τοΰτον τοΰ 
σφραγίζειν μόλις κατά τόν δέκατον αιώνα αντικα
τέστησε/ ή χρήσις τοΰ σφραγιστικού κηρού, όν οί 
Πορτογάλοι μετήνεγκον έξ ’Ινδικής εϊς Εύρώπην. 
Ό σφραγιστικός ουτος κηρός παράγεται έν Σινική. 
Καί τό μέν πρώτον ύπήρξε σπάνιόν τι καί πολύ
τιμον πράγμα, άλλ’ άκολούθως ή χρήσις αύτοΰ γε-

πήρξε τότε ή πάλη μεταξύ τών εικονολατρών καί 
τών είκονομάχων εις τών Λεόντων ύπέρ τά έ- 
σκαμμένα πρόβας κατήργησε τάς εικόνας, πάν 
θρησκευτικόν ίνδαλμα άπαγορεύσας, ώς καί τήν 
κατασκευήν σταυρών καί κηροπλάστων ξοάνων 
Έπισυνέβησαν τότε διαρπαγαί καί άλλα κακά, 
έξ ών έπαθεν ή βυζαντινή τέχνη. Έδέησε λοιπόν 
νά ύποχωρήσωσι και αί εικόνες άνεστηλώθησαν. 
Έν τούτοις ό κ. Παπαρρηγόπουλος άποδεικνύει ότι 
τών είκονομάχων ή μεταρρύθμισις δέν άπέβη ο- 
λως άγονος καί ό’τι ή μακεδονική δυναστεία έπω 
φελήθη λίαν έπιτηδείως έκ τής εθνικής ταύτης 
άνανήψεως.

Το ολέθριου όμως τραΰμα έπέπρωτο νά προέλθη 
έκ τής Λύσεως, τοΰ λατινικού χριστιανισμού; ΊΙ 
πτώσις τής αύτοκρατορίας τής ’Ανατολής καί 
μετ’αύτήν ή έπίσκηψις τής τουρκικής δυνάμεως 
έν τή κοιλάδι τοΰ Δουνάβεως καί έπί τής Μεσο
γείου ύπήρξαν τά κύρια άποτελέσματα τών σταυ
ροφόρων. οί'τινες άντί ν' άποσπάσωσι τήν Συρίαν 
και τήν Αίγυπτον άπό τών άπιστων, οί'τινες άπε- 
τέλουν άλλως τόν πληθυσμόν τών χωρών τούτων, 
κατέστρεψαν τήν Θράκην, τήν Μακεδονίαν καί 
τήν Ασίαν, κατέρριψαν κράτος διατηρούμενον 
εΐσέτι καί παρεκώλυσαν αύτό ό'πως άνορΟωθή. 
Γνωσταί αί ένοχλήσεις άς παρέσχον Άλεξίω τώ 
Κομνηνώ τά στίφη Πέτρου τοΰ Ερημίτου καί τά 
δλιγώτερον άγρια στρατεύματα τοΰ Γοδεφροά καί 
τοΰ Βοχεμόνδου. άλλως δ είρημένος αύτοκράτωρ 
έδυνήθη νά έκτιμήση τήν φιλίαν τών Δυτικών. 
Τό σχίσμα άπεξένωσεν έσαεί τήν δυτικήν ’Εκκλη
σίαν άπό τής ελληνικής αύτοκρατορίας. Οί Νορ- 
μανδοί τοΰ Γουϊσκάρδου τή συνενοχή τοΰ πάπα 
πολλάς λυσσώδεις άλλ’ ανωφελείς επιχείρησαν 
κατά τών ακτών τής ’Ακαρνανίας καί τής ’Ηπεί
ρου έπιθέσεις, τοιαΰται δέ έπανελήφθησαν κατά 
τόν δωδέκατον αιώνα είτε έν Εύρώπη είτε έν Ά
σία. Τώ 1 204 ή τετάρτη σταυροφορία άναχωρή- 
σασα εϊς Ιερουσαλήμ έστη έν Κωνσταντινουπόλει- 
ή πόλις ύπό εμφυλίων κατατρυχομένη σπαραγμών 
έκυριεύθη καί διηρπάγη ύπό τών Ενετών, τών 
Φλαμμανδών καί τών Γάλλων. Έν Μακεδονία, 
έν Έλλάδι καί έν Πελοποννήσω γελοία έγκαθι- 
δρύθη λατινική αύτοκρατορία. γελοΐον φεουδαλι- 
κόν σύστημα, καί πρός συμπλήρωσιν τοΰ αίσχους 
τούτου οί εφήμεροι ουτοι ήγεμόνες κατήντησαν νά 
συμμαχήσωσι τοϊς Τούρκοις. τοϊς Μουσουλμάνοι?, 
όπως πολεμήσωσι τούς χριστιανούς Κομνηνούς 
καί Παλαιολόγους, τούς έγκατεστημένους είτε έν 
Άρτα, είτε έν Νικαία, είτε έν Τραπεζοΰντι. Τό 
έν Ανατολή λατινικόν κράτος έζησε 56 έτη. ό δέ 
εγκληματικός ουτος άναχρονισμός είχε καταστρέ-
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νική άποβδσα της των πάντων ίτυχεν έχτιμή- 
σεως. Είς ταΰτα προσθετέου ό'τι τδ αρχαιότερου βι
βλίου, ε'ν ώ μνεία γίνεται τοϋ σφραγιστικού κηρού 
είναι συνθήκη Γαρσικών τινων τής Όρτας έπϊ 
των αρωμάτων, δημοσιευθεϊσα τω 1563. Ή οέ 
πρώτη επιστολή ή διά σφραγιστικού κηροϋ σφρα- 
γισθεϊσα,καϊ ήςδιετηρήθη ή μνήμη.είναι, λέγεται, 
έπιστολή τις γραφεϊσα εϊς τδν παλατϊνον χο'μητα 
Φρειδερίκον τω 1567 ύπδ γάλλου ευπατρίδου, 
οστις άπεστάλη μετ’ έντολή; εις τήν αυλήν τής 
Βεϊμάρης. Άλλά μετά τοΰ σφραγιστικού χήρου 
έφάνησαν κα'ι αϊσφραγίδες (ό σ τ ι it), αί'τινες ό'μως 
ουδέ κατ’έλα'χιστον παρεκώληταν τήν χρήσιν τοϋ 
κηροΰ. Σήμερον τδκόμμι, ού ή έφεύρεσις οφείλεται 
είς τήν Αγγλίαν, άντικατε'στησεν ε’ν πολλοϊς 
πάντας τούς σφραγιστικούς τρόπους τών επιστο
λών. Ύπάρχουσι δέ τοσοΰτον εντελείς μηχανχϊ, 
ώστε δυνατδν ε’ν τω αύτώ καταστήματα νά ζατχ- 
σκευασθώσιν 20 έως 25 έκατομύριχ φάκελλοι επι
στολών, οΐ'τινες τχΰτοχρόνως διπλοϋνται, κομ- 
μιουνται καί διανέμονται εις ομοιόμορφα δέματα.

ΗΡΟΓΧΑΣΓΙΚΟΧ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ TOY ΚΑΙΡΟΥ.

('Εξ ανεκδότου κωδικός Ίω. Πρωιου Θεραπειανοϋ).

Διά νά καταλάβή τινας τόσον τήν καλοκαιρίαν 
όσον χα'ι την κακοκαιρίαν, έχει πολλά καί διά
φορα σημεϊα φυσικά, άπδ τά όποϊα ώς έπ'ι τδ 
πλεϊστον ημπορεϊ κα'ι τδ ίν καί τδ άλλο νά προ·· 
γνωρίση. Κα'ι δή.

Λ'. Σημεία τω>· μετέύοών·

Έάν ό ουρανός άπδ τδν καιρόν τής ανατολής 
τοϋ ήλίου τρεις ώρας άοιακόπως ήναι καθαρός καί 
ωσάν πράσινος, οηλοϊ όλην έκείνην τήν ήμε'ραν ή
λιον κα'ι καλοκαιρίαν.

"Οταν τά σύννεφα έχωσιν Sv καϊ το αυτό λευκόν 
χρώμα, δηλοϊ τδ ίδιον. Όταν ό ήλιος δύει (ήτοι 
βασιλεύει) καΘαρώς καί χωρίς συννεφον, προσμένο· 
μεν εις εκείνον τόν ορίζοντα τήν ακόλουθον ήμε'ραν 
καλοκαιρίαν βεβαίως.

"Οταν τδ καλοκαίρι δέν πόση δροσιά τδ ταχύ, 
βέβαια εκείνην τήν ήμε'ραν έχει νά βρέςη, ή του
λάχιστον έχει νά γε'νη Θολός καιρός.

’Όταν βρέχη εϊς λίμνην τινά ή εϊς ποταμόν και 
γίνονται φουσκαις μεγάλαις, συμβαίνουσιν έπειτα 
μεγάλαι βροχαϊ κα'ι οιαρκοϋσι πολύ.

“Οταν ηναι μεγάλη ζέστη καί έπειτα έξαφνα 
άκολουΟήση σφοδρός άνεμος, βέβαια έχει νά βρέςη

'Ομοίως καί ό'ταν ή σελήνη φαίνεται μέ χρώμα 
πελιδνόν κα'ι υπωχρον, ό νότος, καθώς είναι γνω
στόν είς ό'λους. φέρει άφευκτος βροχήν, καθώς κα'ι 

ό βορρέας πνέων άπδ τήν άρκτον διασκορπίζει 
τά σύννεφα.

"Οταν μετά τήν νεοσέληνον τήν ακόλουθον οευ- 
τέραν βρέξη, οηλοϊ βροχήν καϊ Θολερόν καιρόν, ώς 
επ'ι τό πλεϊστον, όλον εκείνον τδν μήνα.

Όταν τδν χειμώνα άπαλυνη δ καιρός, και οί 
τοίχοι φαίνωνται νά ϊδρώσωσιν, οηλοϊ βροχήν ή 
χιόνι.

Όταν άνςιτέλλων ό ήλιος φαίνεται πολλά κόκ
κινος, ή χαραγή του δηλοϊ βροχήν ή άνεμον.

"Οταν τδ ύστερον τέταρτον τής σελήνης περι- 
κυκλόνη κόκκινος ήλιος, δηλοϊ μεγάλην βροχήν.

"Οταν ή σελήνη εις τήν αυξησιν έχη μελανά 
κέρατα, δηλοϊ εις τήν χάσιν της πολλήν βροχήν.

Όταν τδ Θέρος φαίνωνται τά σύννεφα υπόλευκα 
και ωσάν νά ήναι γεμάτα χιόνι, έχει νά πέση 
χαλάζι δγλίγωρα.

"Ετι ό,τι λογής καιρός είναι τήν άπόκρεω τοι- 
αύτης λογής μέλλει νά συνέβη κα'ι τδ Πάσχα. 
Τοΰτο είναι παρατηρημ.ε'νον.

Ωσαύτως παρατηροϋσί τινες τάς ήμέρας άπδ 
τήν ά αύγοόστου έως τάς ιβ', και άπ’εδώ προ- 
γνωρίζουσιν ό'λους τούς δώδεκα μήνας τοϋ εφεξής 
χρόνον κα'ι τδ εύρισκωσιν αληθές.

Β'. Σημεία ετερα ifiajpoga·
Όταν ό καπνός άπδ τδ καπνοδοχεϊον πίπτη 

κάτω, δηλοϊ νότον και βροχήν.
"Οταν οί βάτραχοι φωνάζουν δυνατά, οηλοϊ 

βροχήν.
Όταν τά περιστέρια πολλά κράζουσιν εϊς τάς 

φωλεάς των, οηλοϊ καλόν καιρόν, και διαρκεϊ 
πολύ.

'Όταν αί χήνες και αί πάπιαις κολυμβώσι συ
χνά, προμηνόουσι βροχερόν καιρόν.

'Ομοίως τδ παράκαιρον λάλημα τοϋ πετεινού 
προμηνύει μεταβολήν καιροϋ, καθώς όλοι τδ η- 
ςεόρουσιν.

“Οταν αί γυναίκες παραπονουνται άπδ τήν ά- 
συνείθιστον και κακήν ένόχλησιν τών ψύλλων, δη
λοϊ δγλίγωρα βροχήν.

"Οταν τά βόδια όψόνωσι τάς κεφαλές των καϊ 
μέ τήν μύτην των φαίνωνται ώσάν νά όσφραίνων- 
ταί τι, προμηνύει μεγάλας βροχάς κα'ι βροντάς.

Όταν τά γουρούνια ςεχωρίζωσιν άπδ τήν αγέ
λην των καϊ ζητοϋντα τόπον νά έμβουν τρέχουν 
δγλίγωρα, καϊ ό,τι εόρουν έμπροσθεν των τδ άνα- 
γυρίζουν μέ τδ ρόγχος των, προμηνύει ταχέως 
σφοοράν άνεμοζάλην, ήτοι βροχήν μεγάλην μέ 
άνεμον.

Ό υπεύθυνο; Ε. ΠΑΠΓΤΑΔΟΠΟΤΛΟΣ._ 

Trnois Βουτυρά καί Σϊς.


