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Τίετρούπολις, 28)9 άπριλίου.
Ό λόρδος Α. Λόφτους άνεκοίνωσε' μοι τήν 

Εγκύκλιον, ήν πρός τάς μεγάλας δυνάμεις 
άπηύθυνε τή 1 άπριλίου ό μαρκήσιος Σαλι- 
σβουρή.

Ή εγκύκλιος αύτη εις προσεκτικήν υπε
βλήθη έξέτασιν, όφείλομεν /}' άνομολογήσαι 
τήν παρρησίαν, μεθ’ ϊ; έκτίθησι τάς θεωρίας 
τής κυβερνήσεως τής Αύτής Βρετανικής Με- 
γαλειύτητος περί τής προκαταρκτικής συνθή
κης τής ειρήνης τοϋ 'Αγίου Στεφάνου.

Άλλ’ όμως βλε’ποντες έν πολλή λεπτομέ
ρεια τάς ενστάσεις τής άγγλικής κυβερνή
σεως, μάτην έπεζητήσαμεν έν αΰτή τάς προ
τάσεις, ας διατέθειται νά ύπαγορεύση διά τήν 
πρακτικήν λύσιν τής ένεστώσης κρίσεως τής 
Ανατολής. Ό μαρκήσιος Σαλισβουρή λε'γει 
μέν ήμϊν τί ή άγγλική κυβέρνησι; δέν θέλει, 
άλλ’ούχί κα'ι τί θέλει, ώιφέλιμον δέ πισηεύο- 
μεν θά ήτο, όπω; ή Α. Έξ. εύαρεστηθή νά 
κοινοποεήση τοΰτο πρός πλήρη κατανόησιν 
τής τών πραγμάτων καταστάσεως.

Προκειμε'νου δέ περί τής έκθέσεω; τών ώς 
πρός τό συνέδριον θεωριών τής κυβερνήσεως 
τής Αύτής Βρετανικής Μεγαλειότητας, αρκεί 
μοι νά ύπομνήσω τήν πορείαν, ήν, τό καθ’ 
εαυτό, ήκολούθησεν έν τώ ζητήιζατι τούτω 
τό αϋτοκρατορικόν άνακτοβούλιον.

Άνεκοινώσαμεν έπισήμως είς τάς μεγάλας 
δυνάμεις τό κείμενον τής προκαταρκτικής συν
θήκης τοϋ 'Αγίου Στεφάνου μετ’ επεξηγημα

τικού χάρτου, προσεθέμεθα δέ ότι έν τώ συν
εδρίω, έάν άφορμή ύπήρχεν, έκάστη τών έκ- 
προσωπουμένων δυνάμεων πλήρη θά ειχεν 
έλευθερίαν άποφάνσεως καί ενεργείας, τό αύτό 
ύπέρ τής 'Ρωσσίας διεκδικοϋντες δικαίωμα.

Δέν δυνάμεθα ή νά έπαναλάβωμεν καί αύ- 
θις τήν αύτήν δήλωσιν.

Εύαρεστήθητε ν’ άνακοινώτητε τήν παρού
σαν διακοίνωσιν μετά τού προσηοτημένου 
αύτή εϊς τήν κυβέρνησιν, παρ’ ή έστέ διαπεπε- 
στευμένος.

Δέξασθε κτλ.
(Ύπογ.) Γορτσακώφ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ.
Α'. Ουδόλως ακριβές τό λέγειν ότι ή συνθήκη 

τοΰ "Αγιου Στεφάνου δημιουργέ? νε'αν Βουλγαρίαν, 
ή ισχυρόν σλαυϊκδν κράτος ύπδ τήν έςέλεγςιν τής 
'Ρωσσίας. Ή Βουλγαρία ύφίστατο, καίτοι έν κα- 
ταστάσει πιε'σεως. Ή Ευρώπη κατεΤδε τοΰτο καί 
ήθέλησε να έπενέγκη φάρμακο». Ή συνδιάσχεψις 
τής Κωνσταντινουπόλεως κατέδειςε τά κατάλληλα 
κριθέντα μετρ*  πρδς έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ τούτου. 
Οί έν τή συνδιασκέψει τής Κωνσταντινουπόλεως 
τά με'τρα ταΰτα ύπαγορεύσαντε; οΰδαμώς βεβαίως 
διελογίσθησαν νά καταστήτωσι ταΰτα ατελέσφορη 
τα. Άνομολογητεον ό’τι τά μέτρα ταΰτα ε’σκο- 
πουν νά προικίσωσι τήν Βουλγαρίαν οιά πραγμα - 
τικής εθνικής ύπάρςεω; καί διοικητικής αυτονομίας. 
Έν τοιαύτη περιπτώσει τδ ‘βουλγαρικόν κράτος, 
καίπερ εις δύο έπαρχίας διηρημένον, Οά κατηρτίζετο 
έν σπέρματι, τό δε σπέρμα τοΰτο ύπό τήν αιγίδα 
τής Εύρώπης άναπτυσσόμενον θ’ άπε’ληγεν είς τδ 
αποτέλεσμα, Snip σκοπόν έχει ή συνθήκη τοΰ 
'Αγίου Στεφάνου εις ώριμο» νά περιενέγκη ·κα- 
τάστασιν. "Π παρά τής Πύλης άντιτα/θεΤσα άν- 
τίστασις καί δ έκ ταύτης προελθών πόλεμος δέν 
έπέτρεπον πλέον, κατ’αΰτήν τήν ομολογίαν τοΰ 
μαρκησίου Σαλισβουρή. άπλήν καί καθκράν επάνο
δον είςτδ πρόγραμμα τής συνδιασκέψεως τής Κων-
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σταντινουπόλεως. Ή συνθήκη τοΰ 'Αγίου Στεφά
νου κατεστησεν άπλώ; υποχρεωτικήν την συναινε- 
σιν τής Πύλη; εΐ; πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων πλη
ρέστερου, θετικώτερον καί πρακτιχώτερον. Άλλ’ 
αύτό τοΰτο τό γεγονός ότι ή συνθήκη τοΰ Άγιου 
Στεφάνου είναι προκαταρκτική άποδειχνύει ότι έν 
τή όιανοία τοΰ αύτοχρατορικοΰ ανακτοβουλίου 
προέχειτο απλώς να τεθή αρχή, μή προοιχαζομένης 
δριστιχώ; τής εφαρμογής, ήτι; άπν,τει τεχνικά; 
μελετά;, ακριβή έχτίμησιν τών γεωγραφικών αναγ
κών κα'ι τόν συμβιβασμόν πολυαρίθμων συμφερόν
των. Τούτου ενεκα καί πολλά άρθρα τή; συνθήκης 
άοριστολογιχώς εΐσι συντεταγμένα, ελεύθερον α- 
φιέντα τό στάδιον εις μεταγενεστέρας συνεννοήσεις 
περί τών απαραιτήτων χριθησομένων τροπο
ποιήσεων.

Β'. ΊΙ συνθήκη τοΰ Αγίου Στεφάνου ούδαμώς 
έθηκε τό νέον κράτος ύι^δ τήν έξέήεγςιν τή; 'Ρωσ
σία;. Τό αύτοχρατοριχδν άναχτοβούλιον έπραςεν 
απλώς ό,τι ειχεν ήδη εφαρμόσει τω 1830 διά τήν 
Μολδοβλαχίαν. ΊΙ πείρα άπέδειςεν οτι τδ κατ’ 
εκείνην την έποχήν έπι τελεσθέν έν ταϊ; ήγεμονιαις 
εργον ωφέλιμον ήν κα'ι εί; τήν ευημερίαν τών 
έπαρχιών έκείνων συνετέλεσεν. Ούδαμώς δε φαί
νεται ότε προέκυψεν έχ τούτου ιδιαιτέρα τις έπι- 
χράτησις τής έπιρβοής τής 'Ρωσσίας, έπικράτησις, 
ές ή; έπαθε βλάβην ή ευρωπαϊκή ισορροπία Δυ
νάμεθα νά προσθέαωμεν, ότι, έάν ή Μολδοβλαχία, 
ήτις δφείλει τήν υπαρξιν αυτής εις τήν ‘Ρωσσίαν 
κα'ι όμορος αύτή έστιν, ήδυνήθη άποβή ν’ όλω; ανε
ξάρτητος άπ’αυτής, κατά πολλω ΐσχυρότερον λό
γον τδ αύτδ αναμένεται αποτέλεσμα καϊ διά τήν 
Βουλγαρίαν, ή; ή χώρα θ’ άπεχωρίζετο άπδ τής 
‘Ρωσσίας εν τή προβλεπομένη περιπτώσει διά πα- 
ραχωρήσεως τής Δόβρουτζας είς τήν ‘Ρουμανίαν

Γ'. Ό μέγιστος όρος τής διετίας ζαθωρίσθη διά 
τήν προσωρινήν κατοχήν τή; Βουλγαρία;, διό.ι τδ 
χρονικόν τοΰτο διάστημα έκρίθη άναγχα'ον πρός 
τήρησιν τής τάξεως χαί τής ειρήνη;, προστασίαν 
τών χριστιανών χα'ι μουσουλμάνων κατοίκων κατ’ 
αμοιβαίων αντεκδικήσεων, άνοργάνωσιν τή; χώρας 
χα'ι εισαγωγήν τών έθνιχών θεσμών τή; ιθαγενούς 
εθνοφυλακής κτλ. κτλ. κτλ. πρδ; δέ χα'ι διότι, έάν 
ή κατοχή ητο αόριστος, ήδύνατο νά θεωρηθή ώς 
πρώτον βήμα πρδς δρισπκήν κατοχήν, ήν ούδαμώς 
έσκόπει τδ αύτοκρατορικδν ανακτοβούλιου. Άλλ’οί 
χοθεν εννοείται οτι τής προθεσμίας ταύτης ώ; έγ
γιστα δριζομένης. τδ αύτοκρατορικδν άνακτοβού 
λιον πρόθυμον είναι νά συντάμη αύτήν έφ’ όσον 
είναι δυνατόν, άνευ βλάβη; τής έπιτυχία; τοΰ δυσ
χερούς έργου, όπερ πρόκειται νά άχθή εις πέρα; 
πρδς τδ συμφέρον τή; γενική; ειρήνης.

Δ'. ΊΙ οροθεσία τοΰ βουλγαρικού κράτουςδιά γε
νικών μόνον δπεδείχθη λέξεων ή μόνη τεθεΤσα 
σταθερά αρχή έστιν ή τή; πλειονοψηφία; τοΰ πλη
θυσμού, ή; βεβαίως ούδέν υπάρχει εύθύτερον, ούδέ 
λογικώτερον. Ή αρχή αύτη άπαντα εί; τάς εν
στάσεις τάς προκυπτούσα; έκ τοΰ ετερόφυλου τών 
μειονοψηφιών, ων άλλως τά συμφέροντα δια ρητών 
όρων έξησφαλίσθησαν, Άλλ’ή έφαρμογή τής άρχής 
ταύτη; έπεφυλάχθη εΐ; μικτήν έπιτροπήν, ή; αί 
επιτόπιου έρεύνης εργασία·, δύνανται μόνον νά δια- 
σκεδάσωσι τάς ύπαρχούσάς έτι αμφιβολία; κα'ι α
βεβαιότητα; περί τών διαμφισβητουμένων τούτων 
ζητημάτων, ψέγεται ή προκαταρκτική δροθεσία 
ότι απονέμει τή Βουλγαρία λιμένα; επϊ τοΰ Εύξεί
νου. Άλλ'αύτή ή τή; Κωνσταντινουπόλεως συν- 
διάσκεψι; έκρινεν οτι άνευ έξοδων πρδ; την θάλασ
σαν ή χώρα αύτη δέν ήδύνατο νά εΰη-χερήση 'Ό
σον δέ διά του; έπ'ι τοΰ Αιγαίου λιμένα;, δ μόνος 
σκοπό; ήν ή έμπορική άνάπτυξι; τοΰ βουλγαρικού 
κράτους, έκ δέ τή; άναπτύςεω; ταύτη; τήν πλεί- 
στην ωφέλειαν θά άρυσθή βεβαίως ούχϊ ή ‘Ρωισία, 
άλλ’ ή Αγγλία καϊ αί δυνάμεις, ών τδ έν τή Με- 
σογείω έμπόριον, πολλω τοΰ τή; 'Ρωσσίας ενεργη
τικότερου, ισχυρό; έγένετο μοχλός πρδς τήρησιν 
τής πολιτικής αυτών επιρροής.

Ε'. Ή προκαταρκτική συνθήκη ούδαμώς τίθησι 
τήν Βουλγαρίαν ύπδ τήν κυριαρχίαν ήγεμόνος 
έκλεγομένου παρά τή; ‘Ρωσσίας. ‘Ρητώς καθορί 
ζεται ότι τήν κυβέρνησιν έκλέξουσι τά επιτόπια 
διοικητικά συμβούλια τήκυρώσει τής Πύλη; χαϊ τή 
συγκαταθέσει τής Ευρώπης χαϊ οτι τά μέλη τών βα
σιλευόντων οίχων άποκλεισθήσονται. Δέν βλέπομεν 
δέ ποΤα χρειττονα έχέγγυα ηδυναντο νά δοθώσιν
εις τήν έλευθερίαν τών έχλογών. Όσον διά τήν δρ- 
γάνωσιν τή; ηγεμονίας, αύτη άνατέθειται εϊς 
συυέλευσιν ιθαγενών προκρίτων. Ό ρώσσος αΰτο- 
χρατοριχδς έπίτροπος έχει άπλώ; δικαίωμα έπιτηρή- 
σεω; ένασκούμενον άπδ κοινοΰ μετ’ δθωμανοΰ πλη
ρεξουσίου· πρδς δέ συνευυόησις μεταξύ τών μεγάλων 
δυνάμεων καϊ τής Πύλης βητώς ύπδ τής συνθήκη; 
έπιφυλάσσεται, όπω; εις τδν ρώσσου αΰτοχρτορικδν 
έπίτροπον έπιπροστεθώσιν ειδικοί πληρεξούσιοι. Τά 
μέχρι τούτου λαμβχνόμενχ ύπδ τών ρωσσικών άρ- 
χών προσωρινά μέτρα πρδ; διοίχησιν τής χώρας 
πόρβω άπέχουσι τοΰ ακοπεϊν, ώ; διαβεβαιοΰται, 
τήν εισαγωγήν τή; Βουλγαρία; εϊς τδ πολιτικόν 
τής 'Ρωσσία; σύστημα. Ούδέν σχεδόν μετεβλήθη 
έκ τών υφισταμένων θεσμών, εί; οΰς ή χώρα είναι 
είθισμένη. Φροντϊ; μόνον έγένετο περϊ έκτελέσεως, 
ήτι; ήτο ελλιπή;. Αί μό.αι είσαχθεΤσαι διαφοραί 
είσιν ή κατάργησες τής δεκάτης κα'ι ή αντικατά
στασή αύτή; διά φυσεκωτέρου φόρου, ή κατάργη-

σις τής έκμισθώσεω; τών φόρων, ήτι; είναι η πηγή 
τών μεγίστων καταχρήσεων, καϊ τέλος τδ απονε- 
μόμενον έν ταϊ; μικτά'; χώραι; τοίς χριστιανοί; 
κάτοικοι; δικαίωμα τοΰ έξαιρείν έν ταϊς έκλο- 
γα'ς τούς όσοι έκ τών Μουσουλμάνων διεκρίθησαν 
πρότερον διά πράξεων φανατικού διωγμού κατα του 
χριστιανικού πληθυσμού. Έκτδς δέ τούτων, επειδή 
ή κατάστασί; πολιορκίας, έν f, κατα τδν πόλεμον 
διετέλει ή χώρα, άπαραίτητον καθίστη τδν διορι
σμόν βώσσων διοικητών, προσετέθησαν αύτοϊς παν- 
ταχοΰ Βούλγαροι ύποδιοικηταϊ. όπως μετά τήν ει
ρήνην, καθόσον ή ησυχία θ' άποκαθίστατο εις τήν 
χώραν, οί ύποδιοικηταϊ ουτοι δυνηθώσι ν’ άντκα- 
ταστήσωσι τού; ρώσσου; διοικητάς, μή διακοπτό
μενης τή; τακτική; πορεία; τή; διοικησεως τη; 
χώρα;. Ό αποκλειστικός σκοπό; πάντων τούτων 
τών προσωρινών μέτρων ήτο ή προστασία της εθνι
κής άναπτύξεω; καϊ τδ νά κατασταθή δυνατή ή 
συγχρότησις τής πρώτη; βουλγαρικής συνελεύσεως, 
ήτ.ς ιχέλλει νά καθορίσει τού; θεσμούς τή; ήγεμονία;.

ς'. ΊΙ διαβεβαίωσις ότι ή συνθήκη τοΰ Αγίου 
Στεφάνου έπεξέτεενε δήθεν τήν τής 'Ρωσσία; έπιρ- 
ροήν πέραν τών δρίων τής Βουλγαρίας καθ ρίζου- 
σα βελτίωσιν θεσμών διά τήν Ήπειρον και την 
Θεσσαλίαν, έχει τ. βληθώ; τδ έκπλήττον. Έάν 
ή ‘Ρωσσία ούδέν καθώριζεν ύπέρ τών έπαρχιών 
τούτων, θά κατηγορείτο ώς θυσιάζουσα τούς Έλ
ληνας είς τού; Σλαύους- έάν δ’ ύπέρ αύτων κα- 
θώριζε τήν υποτελή αυτονομίαν τήν ψεγομενην 
διά τήν Βουλγαρίαν, θά κατηγορείτο ώς δλοσχε- 
ρώ.ς καταστρέφουσα τδ οθωμανικόν κράτος και την 
ρωσσικήν επιρροήν έν αύτώ έμφυτεύουσα. Τδ αυτο- 
κρατορικδν άνακτοβούλιον «νόησε οια παντο; χρό
νου τήν προστατευτικήν άποστολήν. ήν ή ίστο 
ρία καθορίζει αύτώ έν Ανατολή ύπδ χριστιανικήν 
έννοιαν άνευ διαφορά; φυλής καϊ θρησκείας· έαν οε 
πληεεστέρου; καϊ άχριβεστέρους^ ορού; ύπέρ της 
Βουλγαρίας καθώρισεν, αίτιον είναι οτι ή χωρά 
α8τη ή κυρ’α έγένετο άφορμή καϊ τδ θέατρου του 
πολέμου καϊ ότι ή ‘Ρωσσία έκτήσατο έν αυτή θε
τικά δικαιώματα εμπολέμου. Άλλά περιορισθεν 
νά καθορίσ ει διά τάς ελληνικά; έπαρχίας^ βελτίωσιν 
θεσμών, έπεφύλασσεν είς τάς μεγάλα; δυνάμει; το 
δικαίωμα τοΰ αίτήσαι εύρυτέρους. Άνακριβε; επί
σης «Και 0τι ή συνθήκη τοΰ Αγίου Στεφάνου καθω- 
ρισεν όπως οί Οεσμοϊ οδτο. συνταγώσιν υπο την 
διεύθυνσιν τή; ‘Ρωσσίας. Ό γενικό; τύπος προ;
3ν άφωμοιώθησαν ύπδ τής συνθήκη; έστ’ιν 6 του 

οργανικού νόμου τής 1 , .
ύπδ τής Πόλης ύπδ τήν επιρροήν τών μεγάλων 

δυνάμεων. ΊΙ συν(

τδ επιτόπιου στοιχείου εύρέως θ' άντιπροσωπεύη - 
ται. Άληθέ; ό'τι ύποχρεοί τήν Πύλην νάσυμ- 
β ο υ λ ε ύ η τ α ι τήν ‘Ρωσσίαν πρϊν ή έκτελέση τδν 
νόμον τοΰτον, άλλ’ ούδαμώς άπαγορεόει αύτή νά 
συμβουλεύηται έπίσης τούς άντιπροσώπους τών 
φίλων δυνάμεων. ,

Ζ'. ‘Ο άμέσω; επόμενος ίρο; περϊ προστασίας 
τών μελών τής ρωσσικής Εκκλησίας 
λίαν κακώς-βεβαίως ένοήθη, άφοΰ παραβάλλεται 
πρδς τδν καταργηθέντα τω 1856 όρον της συνθή
κη; τοΰ Καϊναρτζή. Ό όρο; ο5το; άπέβλεπε τήν 
ελληνικήν ορθόδοξου Εκκλησίαν και 
ήδύνατο νά περιλάβτ| πάντα; τούς χριστιανού; 
υπηκόους τοΰ Σουλτάνου, τού; εί; τήν ’Εκκλησίαν 
ταύτην άνήκοντας. Ή δέ συνθήκη τοΰ Αγίου 
Στεσιάνου μνείαν άποκλειστικώ; ποιείται τών μο
ναχών, εκκλησιαστικών καϊ προσκυνητών, τών 
‘Ρώσσων ήίρωσσισής καταγωγής, καϊ 
καθορίζει απλώς ύπέρ αύτών τά δίκαια χαϊ προ
νόμια, οσα άνήκουσιν είς τούς εκκλησιαστικούς άλ
λων εθνοτήτων. Κατά ταϋτα αδύνατον νά θεω
ρηθή δίκαια ή διαβεβαίωσις ότι τδ σύνολον τών 
διατάξεων τούτων τοΰ Άγιον Στεφάνου έστϊ φυ- 
σεως τοιαύτη;, ώστε .νά έπαυξήση τήν δύναμιν 
τοΰ’βωσσικοΰ κράτους έν ταϊ; χώραις, έναΚ επι
κρατεί τδ ελληνικόν στοιχεϊον τή βλάβ-ρ του έθνους 
τούτου καϊ πασών τών χωρών οσαι συμφέροντα 
έχουσιν έν τή άνατολική Μεσογείωι.

ΙΓ. ’Επίσης υπερβολική τουλάχιστον νά θεω
ρηθή δύναται ή διαβεβαίωσις ότι .τδ σύνολον τών 
διατάξεων τή; συνθήκη; τοΰ Άγιου Στεφάνου 
περί τή; έκχωρήσεω; τής ρουμανικής Βεσσαρα- 
βίας, περϊ τής έπεκτάσεως τής Βουλγαρίας μέχρι 
τοΰ Εύξείνου καϊ περϊ τής προσκτήσεις τοΰ λε- 
μένος τοΰ Βατούμ Οχ καθίστη τήν θέλησιν τής 
'Ρωσσία; έπικρατοΰσαν καθ’ ό'λην τήν περί τον 
Είξεινον χώραν.. Ή 'Ρωσσία τά μάλιστα έν τή 
παρελθόντι συνετέλεσεν είς τήν χειραφέτησήν τη; 
Έλλάδο; καϊ τής ‘Ρουμανία; άλλα δεν φαίνεται 
δτι ώς έκ τούτου ή εξουσία αύτής έπωφεληθη 
πλέον τής τών άλλων δυνάμεων. Ή έκχωρησις 
τής ρουμανικής Βεσσαραβία; έπάνοδος άπλώ; ε- 
στ'ιν' είς τάξιν πραγμάτων τροποποιηθεΤσαν προ 
22 έτών διά λόγους, οί’τινες ούδέ λόγον πλέον υ- 
-άρξεω; έχουσιν, ούδέ νόμιμον τίτλον, ουδέ καν 
πρόφασιν. άφότου ή έλευθεροπλοία τοΰ Δουνάβεως 
ύπδ τδν έλεγχον καϊ τήν έγγύησιν έτέθη διεθνούς 
έπιτροπής καϊ μάλιστα άφότου ή ‘Ρουμανία ανα- 

,ρύσσει τήν ανεξαρτησίαν αυτής, ή θ’Ευρώπη 
διατεθειμένη φαίνεται V άναγ,ωρί5? αύτήν. Πα 
ρατηρητεον πρδ; τούτοι; οτι ή έκχωρησις αυτή 
δέν περιλαμβάνει πασαν τήν χώραν τής Βεσσα-

Κρήτης, όστι; έχορηγήθη -κηρ- 
’ ' ί τών μεγάλων 

.θήκη καθορίζει ό’τι ή εφαρμογή 

αύτοΰ δέον νά γίνηται υπό ειδικής επιτροπής, ε» β
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ραβίας -ην παραχωρηθεϊσαν τώ 1856. Το Δέλτα 
τοΰ Δουνάβεως άποκλείεται αύτής κα'ι σκοπός της 
ρωσσικής κυβερνήσεως είναι ν' άποδώση αυτό εϊς 
τήν 'Ρουμανίαν, άφ’ ής εΐχεν άφαιρεθή τώ 1857. 
Το γεγονός τοΰτο μεγάλως έλαττόνει τήν σπου- 
δαιότητά τής αΐτουμε'νης έκχωρήσεως υπδ τήν 
έποψιν τής επιρροής έπι τοΰ πλοΰ τών έκβολών 
τοΰ Δουνάβεως.

θ'. Τδ Βατοϋμ εΤναι ό μόνος καλός λιμήν τών 
ακτών έκείνων. Έχει διά τδ έμπόριον και δια 
τήν ασφάλειαν τής 'Ρωσσίας μεγίστην σπουδαίο 
τητα. είναι δε τδ μόνον Οετικδν πλεονέκτημα, 
οπερ ή 'Ρωσσία καρποΰται έκ πολέμου, ίν μόνη 
έποιήσατο άντ'ι πύείστων Ουσιών. Ουδόλως αρα 
έσται δωρεάν παραχώρησις, ούδ’ άντάξιον είναι 
τής χρηματικής άποζημιώσεως ήν εκπρόσωπε".

Γ. Αί δέ έν ’Αρμενία, προσκτήσεις άμυντικήν 
άπλώς έχςυαιν άξίαν. Δυνατόν οτι ή ’Αγγλία προ
τιμά όπως αί ίσχυρα'ι αυται θέσεις διατελώσιν 
ύπδ τήν έξουσίκν τών Τοόρχων. Άλλά διά τούς 
αυτούς λόγους ή 'Ρωσσία άποδίδει άξίαν εϊς τήν 
κατοχήν αύτών πρδς ιδίαν αυτής άσφάλειαν, όπως 
μή άναγκάζηται νά έκπολιορκή αύτάς καθ’ έκα
στον πόλεμον, ώς τδ φρούριον τοΰ Κάρς, δπερ έ- 
δέησε τρις νά έκπορθήση έν διαστήματι αϊώνος. 
Αί έγγειοι aurat παραχωρήσεις φυσική τοΰ πο
λέμου είσι συνέπεια. Έάν ή ’Αγγλία ήθελε νά 
διατηρήση αύτάς εϊς τήν Τουρκίαν, ήρχει άπλώς 
νά συνενωθή μετά τής 'Ρωσσίας, ώς δις έπανει 
λημμένως ή πρότασις αυτή έγένετο κατά τδ βε· 
ρολίνειον ύπόμνημα κα'ι κατά τήν άποστολήν τοΰ 
κόμητος "Ελστον Σουμαρουκώφ είς Βιέννην, δπως 
ένασκηβή έπ’ι τής Πύλης κοινή ναυτική πίεσις, 
ήτις Οά ήρχει πιθανώς πρδς έπίτευξιν τών άπο· 
τελεσμάτων, όσα έχτήβησαν διά τηλιχαότης αί 
ματοχυσίας. Τοΰτο άρνηΟεΤσα ή αγγλική χυβέρ- 
νησις ούδαμώς δικαιούται νά διαφιλονεικήση σή
μερον τή 'Ρωσσία, ήτις έχει τδ αίμα αύτής, 
τδ δικαίωμα τοΰ άπαιτε^ν τήν δημιουργίαν 
χαταστάσεως πραγμάτων άπαλλασσούσης αύτήν 
τοΰ λοιποΰ τοιούτων Ουσιών, ή ήττον έπιβλα- 
6εϊς χαθιστώσης αύτή τάς Ουσίας ταύτας. ’Αλλ’ 
ό,τι άδύνατον νά έννοήση τις εΐσιν αί συνέπεια·., 
άς άξιοΰσι νά έξαγάγωσιν έχ τών έπανορθώσεων 
τούτων τών μεθορίων διά τήν ελευθερίαν τοΰ εύ
ρωπαϊκοΰ εμπορίου τής Περσίας διά Τραπεζοΰν- 
τος. Αί διαβεβαιιόσεις αυται άντιφάσκουσι πρδς 
τάς πολλάκις έκφρχσΟείσας ύπδ διαφόρων μελών 
τοΰ βρετανικοΰ υπουργείου, καθ' άς ή ύπδ τής 
'Ρωσσίας κατοχή κα’ι αύτής τής Έρζερούμ χαι 
τής 'Γραπεζοΰντος δέν θ' άπήρτιζε κίνδυνον διά τά 
ευρωπαϊκά συμφέροντα. Αί έπανορΟώσεις τών με

θορίων, at διά τήν ’Ασίαν χαθορισθεϊσαι ύπδ τής 
Γυνθήκης τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, ούδαμώς φθάνου- 
σιν εϊς τήν έκτασιν ταύτην. Προάγουσι δέ τήν δυσ
πιστίαν με'χρις υπερβολής οί διαβεβαιοΰντες δτι 
Οά περιήγον τήν 'Ρωσσίαν »είς θέσιν δπως παρα- 
χωλύση δι’ άπαγορευτικών φραγμών τδ ευρωπαϊ
κόν έμποριχδν σύστημα».

ΙΑ'. Αί χατά τής συνθήκης τοΰ 'Αγίου Στε
φάνου μομφα'ι διά τήν παρά τής Τουρκίας άπαι- 
τουμένην άποζημίωσιν δέν έχουσι πλείονα ύπο- 
στασιν. Βεβαίως τδ ποσδν τής άποζημιώσεως 
ταύτης έστ'ιν έκτδς πάσης άναλογίας πρδς τά χα- 
ταθλιπτικά βάρη, άπερ έπέβαλε τή 'Ρωσσία ό 
πόλεμος. Δυνατόν δτι ύπερβαίνουσιν έπίσης είς 
τούς ένεστώτας πόρους τής Τουρκίας χα'ι έπαυξά- 
νουσι δι’αύτην τήν δυσχέρειαν τοΰ ίχανοποιϊ,σαι 
τάς άπαιτήσεις τών πιστωτών αύτϊ,ς. Άλλά 
παρατηρητών δτι ή Τουρκία ήθέτησε τάς πρδς 
τούς ξένους πιστωτάς αύτής υποχρεώσεις πολύ 
πρδ τοΰ πολέμου, ένεκα τής άταξίας, ήν έπήνεγ- 
κεν ή χακή αύτής διοίκησες. Έξεστι δέ πιστεόειν 
δτι, έάν ή ειρήνη άποχατασταθή έπ'ι τών λογι
κών βάσεων, άς έσχόπει ή συνθήκη τοΰ 'Αγίου 
Στεφάνου χα'ι έφ’ής ή εύρωπαϊκή κύρωσες μόνι
μον κα'ι διαρκή Οά παρείχε χαρακτήρα, θά προέ- 
κυπτε δι' αύτήν ταύτην τήν Τουρκίαν έλάττωσις 
δαπάνης και αΰξησις πόρων, δι' ών Οά ήδύνατο 
νά έπαρκέση είς τάς άπαιτήσεις τής έξωτεριχής 
αύτής πιστώσεως. Έπι τή προσδοκία τών δυνα
τών τούτων αποτελεσμάτων αί περ'ι τής άποζη
μιώσεως διατάξεις τής συνθήκης τοΰ 'Αγίου Στε
φάνου έτηρήθησαν έν άοριστίαδι'ήν έπιμέμφον- 
ται αύταΐς. Έάν τδ υπερβολικόν ποσδν τής άπο
ζημιώσεως έπικρίνηται, Οά έπεκρίνετο βεβαίως 
και ή άπαίτησις αμέσου πληρωμής. Έάν χχθωρί- 
ζετο οριστικός τρόπος πληρωμής, θά έγίνετο ά- 
νάγχη έπεμβάσεως είς χόχλον ήδη ύποθηχευθέντα 
είς τούς ξένους πιστωτάς τής Πύλης. Τοΰτο άχρι- 
δώς ή συνθήκη τοΰ Άγιου Στεφάνου προσεπά- 
Οησε ν' άποφύγη, έπιφυλαξαμένη τδ ζήτημα είς 
μεταγενεστέραν συνεννόησιν. Είναι άληθές δτι διά 
τοΰ μέτρου τούτου έκτίθεται εϊς τήν υπόνοιαν 
• ό'τι σκοπόν έχει νά παραλΰση ή νά δεσπόση τής 
Τουρκίας έπ'ι πολλά έτη, ή ό'τι μελετά τήν μετα- 
ποίησιν τής άποζησιώσεως είς νέας έγγειους κτή
σεις». Άλλ' άπλοϋστερον Οά ητο νά ΟεωρηΟή ώς 
πόθος τοΰ φεισθήναι τής τε Τουρκίας και τών ευ
ρωπαϊκών συμφερόντων χαι τοΰ «υντηρεΐν τήν 

ι Τουρκίαν έν τή όδω πιστής τηρήσεως τών υπο
χρεώσεων αύτής κα'ι σχέσεων ειρηνικών, ωφελίμων 
τοΐς πασιν. Άλλά κατά τής δυσπιστίας ούδέν υ
πάρχει φάρμακον.

γετημάτων τούτων». Υπολείπεται έπίσης νά μά· 
θωμεν πώς, έκτδς τών προκαταρκτικών βάσεων, 
αίτινες έτέθησαν ύπδ τής συνθήκης τοΰ 'Αγίου 
Στεφάνου, ή Α. Ε. έννοεϊ νά επιτυχή τδν παρά 
πάντων ποθούμενον σκοπόν, λαμβανομένων ταύ- 
τοχρόνως ύπδ δικαίαν όψιν τών ύπδ τής 'Ρωσσίας 
κτηθέντων δικαιωμάτων δι’ ό'σας θυσίας ύπέστη 
και ύφίσταται μόνη, δπως τήν πραγμάτωσιν 
αύτοΰ δυνατήν χαταστήση. Ή έγκύκλιος τοΰ 
μαρκησίου Σαλισβουρή ούδεμίαν περιέχει άπάντη- 
σιν είς τά ερωτήματα ταΰτα. Τούτου ένεκα φαί
νεται δτι αί θεωρία·, άς παρέχει φυσικώτερον θά 
ειχον τήν θέσιν αύτών έν τω συνεδρίω, έν ω οί 
πληρεξούσιοι, πλήρη πάντες έλευθερίαν άποφάν· 
σεως και ένεργείας ίχοντες, θά ησαν είς θέσιν νά 
διατυπώσωσι παρά τάς ενστάσεις αύτών πρακτι
κός προτάσεις δυναμένας νά έςσφαλίσωσι συνεν- 
νόησιν διά τήν λύσιν τών υφισταμένων δυσχερείων 
πρδς τδ γενικόν συμφέρον εδραίας και διαρκούς 
εΐρηνεύσεως τής Ανατολής.

!Β'. Έν τω συμπεράσματι τής διακοινώσεως 
τοΰ μαρκησίου Σαλισβουρή άσμενοι μανθάνομεν 
δτι «δ σκοπός τής κυβερνήσεως τής Αύτής βρε
τανικής Μεγαλειότητος κα'ι ό περιπαθής αύτής 
πόθος είσι πάντοτε ή εξασφάλισες χρηστής κυβερ
νήσεως, ειρήνης καέ έλευθερίας εις τούς λαούς,ο?· 
τινες άμοιρο·, έγένοντο τών εύεργετημάτων τού
των». Χαίροντες έπίσης βλέπομεν τήν είλικρινώς 
γενομένην ομολογίαν ό'τι «ή πολιτική αυτή έμα- 
ταιώθη έκ τής άτυχοΰς άντιστάσεως αύτής τής 
οθωμανικής κυβερνήσεως, δτι άπέναντι τών τρο- 
ποποιηθεισών περιστάσεων τοΰ παρόντος τδ αύτδ 
άποτέλεσμα δέν είναι δυνατόν νά έπιτευχΟή έν 
τή αύτή έκτάσει διά τών αυτών μέσων (ήτοι διά 
τοΰ προγράμματος τής συνδιασκε'ψεως τής Κων
σταντινουπόλεως) κα'ι δτι μεγάλαι μεταβολαέ δυ
νατόν νά ήναι και Οά ήναι βεβαίως άναγχαΐαι έν 
ταϊς συνΟήκαις. δι' ών ή άνατολική Εύρώπη έχυ- 
βερνήθη μέχρι τοΰδε». Έάν είς τάς θεωρίας ταύ
τας έπεπροστεθή και τδ δτι αί έπανειλημμέναι 
τήςάγγλικής κυβερνήσεως άποπιιήσεις τοΰ μετα- 
σχεϊν είς κοινήν ύλικήν πίεσιν έπέ τής Πόλης 
παρεχώλυσαν τήν Ευρώπην τοΰ νά τύχη είρηνι— 
χώς τών κα'ι ύπ’ αύτοΰ τοΰ άναχτοβουλίου τοΰ 
Λονδίνου ποθουμενων άποτελεσμάτων, δέον τότε 
ν' άνομολογηθή ό'τι ό πόλεμος και ή ειρήνη τοΰ 
Άγιου Στεφάνου ικανοποίησαν τάς άπαιτήσεις 
τής τών ποαγμάτων χαταστάσεως, ήν δ μαρκή- 
σιος Σαλισβουρή χατέδειξε μετά πολλής παρρη
σίας χα'ι μετά μεγάλου υψους διανοίας. Ή χατά- 
στασις αυτή συγκεφαλαιοΰται ού'τως. Αί ύφιστά- 
μεναι συνθήχαι διαδοχιχώς άπδ 22 έτών ήθετή- 
Οησαν πρώτον ύπδ τής τουρκικής κυβερνήσεως, 
ήτις δέν έξετέλεσε τάς πρδς τούς Χριστιανούς ύ- 
ποχρεώσεις αύτής, έπειτα ύπδ τών Ηνωμένων 
Ηγεμονιών, ύπδ τής γαλλικής κατοχής τής Συ
ρίας, ύπ’ αύτής τής συνδιασκέψεως Κωνσταντι 
νουπόλεως, καταστησάσης άνάμιξιν είς τά έσωτε- 
ρικά τοΰ δθωμανιχοΰ κράτους, χα'ι τελευταΐον έτι 
ύπδ τής εισόδου τοΰ άγγλικοΰ στόλου εις τούς 
πορθμούς. ’Αφ’ ετέρου δ μαρχήσιος Σαλισβουρή 
άνομολογεϊ αύτδς σίτος δτι μεγάλα: μεταβολα'ι 
δυνατόν χα'ι δέον νά έπέλθωσι κατά τάς ένεστώ- 
σας περιστάσεις. Υπολείπεται ήμ~· νά μάθωμεν 
πώς ή A. Ε. έννοεϊ νά συμβιβάση πραχτικώς 
«τάς συνθήκας ταύτας κα'ι τά άνεγ«ορισμένα δί
καια τής Μεγάλης Βρετανίας κα'ι τών άλλων 
δυνάμεων μετά τών ευεργετικών σκο.τών, είς τήν 
πραγμάτωσιν τών οποίων ή ήνωμένη ενέργεια τής 
Εύρώπης έστράφη πάντοτε, ήτοι μετά τής χορη 
γίας καλής κυβερνήσεως, ειρήνης και έλευθερίας 
είς τούς λαούς, ο'έτινες άμοιροι έγένοντο τών εύερ-

ΤΟ ΑΙΙΟΣΤΟΑΙΚΟΧ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΑΙ

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.
(Ί’πο ’Eprfotov ΛουΜριΙον).

Τδ κΰρος, ουτινος άπήλαυεν ή άγια Γραφή, ού- 
σιωδώς διεσείσθη έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις ύπδ τής 
κριτικής, ήτις φαίνεται βουλομένη τήν άπογύ- 
μνωσιν τής ύπερφυσικής λαμπηδόνος, ύφ' ής τδ 
πρότερον ή Γραφή περιηυγάζετο, και τήν διάλυσιν 
τής ωραίας αύτής αρμονίας είς δυσαρμονίαν. Εν
τεύθεν έσχηματίσθη ιδέα τις περ'ι τοΰ ύποπτου τής 
άρχής καέ τοΰ κόρους αυτής, ιδέα, ήτις συνετά- 
ραξε τήν διάνοιαν χα'ι τδ αίσθηυα πολλών απείρων. 
Έν τή αγία Γραφή τδ αυτό παρατηρεϊται, δπερ 
χα'ι έν τω προσώπω τοΰ Σωτήοος ήμών. Ένω προ
ηγουμένως ή ειχών τοΰ Χρίστου έστερεϊτο τής 
ιστορικής πραγματιχότητος χα'ι περιηυγάζετο ύπδ 
τής χρυσοειδοΰς αίγλης τής θείας μεγαλειότητος, 
ή νεωτέρα εποχή έτόνισε μάλλον τήν ανθρωπό
τητα τοΰ Χριστοΰ, ούδαμώς άποβλέπουσα πρδς τδ 
θεϊον μυστήριον, άποχαλυπτόμενον ήμϊν έχ τών 
χαρακτήρων τοΰ προσώπου αύτοΰ. Άλλ’ή αληθής 
άντίθεσις πρδς τήν βυζαντινήν ζωγραφικήν δέν εί
ναι ή ζωγραφική τών Κάτω Χωοών. Βεβαίως άνα- 
γνωρίζομεν οτι πρέπει νά έννοώμεν τδν Ίησοΰν *
Χριστόν έν τή ιστορική αυτοΰ πραγματικότητι- 
άλλ’δσω άκριβέστερον πράετομεν τοΰτο, τοσούτω 
μάλλον θέλομεν άναγνωρίσει, οτι έν τή άνθρωπό- 
τητι αύτοΰ κατιόχει σωματικώς τδ πλήρωμα τής 
θεότητος.
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Το αΰτδ συμβαίνει καϊ μέ την Γραφήν. Οί πα
τέρες ημών έτόνιζον αΰτήν ώς τδν λόγον τοΰ 
θεοΰ ούτως, ώστε ολίγον έλαμβάνετο ύπ’όψιν ή 
ανθρώπινη πλευρά τής άρχή; κα'ι τή; ιστορική; 
αΰτής πραγματικότητο;. ’Απεναντίας ή νεωτερα 
κριτική έμβλέπει ε’ν αΰτή μόνον τδ ανθρώπινον 
καϊ τυχαΤον καϊ τή έποχή προσανήκον· ουτω δέ 
άντιστρατεόεται είς πάν ό,τι ή σοφή έρευνα έν τή 
τάσει αΰτής ανευρίσκει έν ταϊς μερικότησι, μή 
θεωρούσα τδ δάσος καίπερ πρδ δένδρων ίσταμε'νη. 
καϊ έν τή καθαρά άνθρωπότητι μή άνομολογοΰσα 
τδ ΟεΤον πνεΰμα, ό’περ έςελεςατο τδν άνθρώπινον 
λογον ώς φορέα τής αίιονίου αΰτοΰ αλήθειας καϊ 
συνήνωσε τα ποικιλότατα έν θχυμασία ένότητι.

'Όταν εΐσερχώμεθα εις μεγάλην τινά άρχαίαν 
γοτθικήν εκκλησίαν, ή πρώτη έντύπωσις ισχυρά; 
ένεργεία; έπϊ τής ψυχής ημών είναι βαθεϊά τι; αί- 
σθησις θαυμάσιου τινδς όλου- χωροΰντα; ό'μω; ημάς 
άκολοΰθω; έπϊ τά μερικώτερα. ανησυχεί καϊ τα 
ράσσει ή ποικιλία τών διαφόρων εικόνων ούτως, 
ώστε έξαφανίζεται άφ’ήαών ήένότης τή; ποικιλίας 
τής πολλάκις τυχαία; ήμ~ν φαινομένης. Άλλ’όταν 
ατάραχοι καϊ μετά ψυχής γαλήνιου είσδύσωμεν έν 
ταΤς μερικότησι, τότε άναγνωρίζομεν έν αύταϊς 
τδν νόμον τοΰ ό'λου καϊ έκ τής παρατηρήσεως ταό
της αναπήδα έν τή ψυχή ημών ή είκών θαυμασίας 
αρμονίας, συνδεόμενη μέν αυθις μετά τή; πρώτης 
έντυπώσεως, άλλ'οΰσα αποτέλεσμα τή; μετά ταΰτα 
παρατηρήσεως. προστιθείση; έν τή γενική σχια- 
γραφίφ τής πρώτη; εΐκόνο; τά; ώρισμένα; καϊ ζω
τικά; τοΰ μερικού γραμμάς. Ουτω καϊ έν τή αγία 
Γραφή. Πας ό μετ'άμεροληψίας αΰτήν άναγινώ- 
σκων, αίσθάνεται την έντυπωσιν μεγάλη; τινδς καϊ 
θαυμασίας αρμονίας· "Οσον καϊ άν τά τμήματα 
ταΰτα τής φιλολογίας, άτινα αγίαν Γραφήν 
καλοΰμεν, χωρίζωνται απ’άλλήλων χρονικώς, όσον 
διάφοροι καϊ άν ονσιν αί σχέσεις, ύφ'ας συνετάχθη- 
σαν, όσον ποικίλοι οί βαθμοί τή; άναπτύςεω; τών 
καθ’έκάστου; συγγραφέων, μία ό'μω; μεγάλη ίστο 
ρία άπ’άρχή; μέχρι τέλου; έκτίθεται, μίχ γενική 
θεωρία, εΓς εννοιών κύκλος, δ αύτδς ιδανικό; κόσμος, 
τδ αΰτδ κήρυγμα. Καϊ όμως, όταν αυθις χωρήσω - 
μεν έπϊ τά μερικά, τοιαότην τινά ποικιλίαν καϊ 
διαφοράν άπαντώμεν, ώστε έπαπειλεϊται νά έ;α- 
φανισθή άφ’ήμών ή ένότης, ή δέ ψυχή ημών εϊς 
ανησυχίαν καϊ φόβον εμπίπτει. Διατρίψωμεν αόνον 
περϊ τήν Καινήν Διαθήκην. "Ηδη έν τοϊς Εΰαγ- 
γελίοις τοιαύτη τις διαφορά παρουσιάζεται ήμϊν, 
ώστε νομίζομεν οτι έν τοΤς τρισϊ πρώτοις καϊ τω 
τετάρτω δέν έχομεν τδν αΰτδν Χριστόν. ’Αλλά καϊ 
όποιας αντιφάσεις θέλουσι τινε; νά άνεύρωσιν έν τή 
διηγησει τών μερικοτήτων ί πρδ πάντων όμως είς

τοιαότην τινά άντίθεσιν έφεραν πρδ; άλλήλους τού; 
’Αποστόλου;, ώστε έν αύτοϊς αναγνωρίζει τι; μάλ
λον τήν εικόνα τοΰ πρδς άλλήλους πολέμου, ή τήν
κοινής τίνος ένεργεία; υπέρ μεγάλου τινδς έργου. 
Είς του; διισχυρισμού; τουτους, καϊ έάν έτι ό πι
στό; άπιστή, καϊ δικαιοΰται νά πράττη τοΰτο έπϊ 
τή βάσει τή; ουσιώδους έντυπώσεως, ήν πάντοτε 
αισθάνεται, δέν δύναται ό'μω; νά άρνηθή τάς άπαν- 
τώσας διαφοράς· ουτω δέ καταστρέφεται τδ άπρο- 
σωπόληπτον καϊ βέβαιον τής πρώτη; αΰτοΰ ενιαία; 
έντυπώσεως. Πώ; συμβιβάζεται λοιπόν ή ένότη; 
έχείνη τή; πρώτης έντυπώσεως μετά τής διαφοράς 
τή; μετά ταΰτα παρατηρήσεως ουτω;, 
στη νά άπολαύση τών δικαίων αΰτής, 
δέ αί παρατηρήσει; νά συνενωθώσιν έν 
ένότητι;

ό>στε έχά- 
άμφότεραι 
ύψηλοτέρα

Ένταΰθα δυνάμεθα ν’άποχριθώμεν. 'Όπως τδ 
φώ; διά τοΰ πρίσματος θλάται καϊ διαλύεται έν τή 
ποικιλία τών χρωμάτων, τά όποια είναι Φαινόμενα 
τοΰ αΰτοΰ φωτδ;, ουτω καϊ ή μία αιώνιο; αλή
θεια διεθλάσθη διά τοΰ πρίσματος τή; ατομικής 
ποικιλία; ανθρώπινη; φύσεως καϊ διεχωοίσθη είς 
τά; διαφόρους αΰτή; πλευράς, τδ σύμπλεγμα τών 
όποιων άποτελεϊ τήν ίλην αλήθειαν. Έκαστη κα- 
θ'έαυτήν λαμβανομένη φαίνεται άντιφάσκουσα τή 
έτέρα, όπως τδ καθ’έκαστον χρώμα τω έτε’ρω, καϊ 
ό'μω; έκάστη είναι διάφορος μόνον μορφή τοΰ αΰτοΰ 
φωτός, ό’περ είσέδυσεν έν τω σκότει τοΰ κόσμου 
τουτου καϊ έςελεςατο ώ; όργανον αΰτής τήν άτο- 
μιχότητα τοΰ διαφόρω; μεμορφωμένου ανθρωπίνου 
πνεύματος- διότι δ οφθαλμό; ήυών δέν ανέχεται 
τδ απλώς καθαρόν φώς, άλλά χαίρει μάλλον έπϊ 
τή διαλύσει αΰτοΰ έν τή άρμονική παιδιά τών 
χρωμάτων. Βεβαίως δ Θεδ; έςελέςατο μερικού; τι- 
να; άνδρα; έν τω άτομιχω αΰτών πνεύματι καϊ 
παρεσκευασεν αΰτοΰ; εί; φορεϊ; καϊ όργανα τή; 
ουρανίου αΰτοΰ έπϊ γής άληθείας ούτως, ώστε ή 
αΰτή αλήθεια έπρεπε νά έμφανισθή έν ατομική 
μόνον τοΰ φωτδ; διαθίάσει. Άλλ’ οΰχϊ μόνον πρδ; 
καλήν τινα παιδιάν, άλλά πρδ; πλήρωσιν τοΰ ώρι- 
σμένου αΰτής ίστορικοΰ έργου. Τή προόδω δέ τοΰ 
έργου τουτου έπρεπε νά λειτουργήστε τδ άτομικδν 
πνεΰμα. Ουτω; έννοητέον τήν σύνδεσιν έκείνην τής 
ένότητος καϊ διαφορά; έν τή Γραφή, οτι δηλαδή 
άνάγκη νά έν οήσωμεν τήν πρόοδον τοΰ ίστορικοΰ 
έργου, τήν δποίαν έμελλε νά άποτελειώση χαϊ 
πληρώστε τδ κήουγμα τή; μιά; καϊ αΰτής σωτη
ρίου άληθείας χαϊ τή δποιφ χεχλημένη ην νά λει- 
τουργήση ή ά-οζικότης τών καθ'έχάστους. ΊΙ 
βαθμιαία αύτη πρόοδος τοΰ άποστολι 
κοΰ κηρύγματος κατεστρώθη ακολούθως έν τή 
Καινή Διαθήκη, παρέχουσα ήμϊν τήν κλεϊδα πρδ; 

κατ’αΰτών έκτοςευόμενοι δνειδισμοϊ τών δευτέρων: 
ότι δηλαδή έςέπεσαν τοΰ νόμου καϊ τή; πατρώα; 
πίστεω;. ό'τι δέν άνήκον πλέον είς τδν λαόν τοΰ Θεοΰ 
καϊ ότι ή τών χριστιανών πίστις άντιφάσκει πρδς 
τού; προφήτας. Ύπδ τοιαύτα; περιστασει; τδ απο- 
στολικδν κήρυγμα έπρεπε νά προσλάβ^ χαρακτήρα 
απολογητικόν. Τοιαύτη άπολογία τή; τών 
χριστιανών πίστεω;είναι τδ κατα ΜατθαΤον 
Ε ΰα γ γέλ ι ον, μόνον έν τή ιστορική μορφή τής 
εΰαγγελικής διηγήσεως. Ό Ίησοΰ; έγεννήθη—έν- 
τεΰθεν ίρχεται τδ βιβλίον —πληρωθέντος τοΰ χρό
νου τοΰ ’Ισραήλ, έν τω οίκω τοΰ δαυϊδίδου ’Ιωσήφ, 
άλλά κατ’ ένοχήν τοΰ ’Ισραήλ έκ Βηθλεεμιτου 
έγένετο Ναζαρηνός. Έντεΰθεν έςηγεΤται διατί πα- 
ρήλθεν εΐ; τδ μέσον ώ; ό Ναζαρηνδς. κατά τδ φαι
νόμενου μέν έν άντιθέσει, πράγματι δέ έν συμφωνία 
πρδ; τήν προφητείαν. Ύπδ τοΰβαπτιστοΰ Ίωάννου 
βχπτισθεϊς καϊ πληρωθεί; ύπδ τοΰ πνεύματος τοΰ 
Θεοΰ καϊ πειρασθεϊ;, παρήλθεν ώς δ προφήτης τής 
Γαλιλα;α; δυνατό; έν λόγω— ουτω; έςεικονίζει αΰ
τδν ή έπϊ ο’ρου; διδαχή —καϊ έν έργω—ούτω θεω- 
ροΰμεν αΰτδν μετά ταΰτα, και εξελέςατο του; μα- 
Οητά; αύτοΰ όπω; έςακαλουθ ήσωσι τδ αρςάμενον 
ύπ’αΰτοΰ έργον. Έν πάσι τούτοις έπλήρωσε την 
πρόρρησιν τή; Παλαιά; Διαθήκη; καίπερ έν μορφή 
άντιφασκούση πρδ; τήν προσδοκίαν τών Ιουδαίων. 
"Οπως δέ έν τή ένεργείφ αΰτοΰ, ούτω καϊ έν τοΤ; 
παθήμασιν αΰτοΰ, όθεν προήλθεν ω; δ βασιλεύ; βα
σιλείας πάντα τδν κόσμον περιλαμβανούση;. Έν 
τή Εκκλησία λοιπόν τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ υπάρχει 
δ λαδ; τοΰ Θεοΰ, ένω ό ’Ισραήλ κατ’ ιδίαν ένοχήν 
έστερήθη τής κοινωνία; καϊ σωτηρία; τής έν Χριστώ 
Ίησοΰ. Ούτω τδ βιβλίον τοΰτο σκοπεί νά κρατύντι 
τού; έκ τοΰ ’Ισραήλ χριστιανού; έν τή πιστέ·. αΰ
τών καϊ νά ύποδείς-ρ τήν πρδ; τά; Γραφά; συμ
φωνίαν αΰτής.

Άλλ’ έφ’όσον οί έκ τών ’Ιουδαίων έπιστρέφοντες 
εί; Χριστόν έπληθύνοντο, έπϊ τοσοΰτον συνεχόμι- 
ζον έν τή Έκκλησίφ καϊ τάς καχοτροπίας τοΰ 
Ιουδαϊσμού, τήν έπϊ τή σοφία μεγχλοφροσύνην χαϊ 
τδν ύλικδν χρηματισμόν. Τού; κιν'ύνους τούτου; 
τοΰ χριστιανικού βίου πολεμεΤ η επιστολή τοΰ 
Ί αχώ 6ου Έντεΰθεν συμβουλεύει όπω; μήέπα- 
ναπαύωνται είς πίστιν, ήτι; είναι νεχρά μόνον γνώ- 
σις. άκαρπο; ε'ν έργοι; άγαθοΤς, άλλά άποδει- 
χ,ύωσι τήν πίστιν έν τή πράςει καϊ ούτω πλη- 
ρώσι πάσαν δικαιοσύνην, καϊ τέλος όπω; έν τω 
έξωτερικώ κόσμω άπαλλάττωσι τήν χαρδίαν άπδ 
τής Θήρας τών έξωτερικών τιμών καϊ άγαθών χαϊ 
θαρρώσι μάλλον τω θεω.

Κατ’ άρχάς ή χριστιανική κοινότη; διετέλει έν 
συνδέσμιρ πρδς τήν συναγωγήν καϊ τδν ναόν, αλλά

διάλυσιν τής φαινομένης έχείνη; άντιφάσεως τής 
ίνότητο; καϊ διαφορά; τών βιβλίων τούτων.

Ουτω; έννοώ τδ θέμα τή; παρούση; δμιλίας.
Τρεϊς μεγάλα; έποχάς διήλθεν ή ιστορία τής 

άποστολικής ’Εκκλησίας- άλλά τρεις είναι συνωδά 
τούτω καϊ οί ίστορικοϊ βαθμοϊ τοΰ άποστολικοΰ 
κηρύγματος, οΐ'τινες κατετέθησαν έν τοϊς γραπτοί; 
μνημείοις τή; Καινής Διαθήκης. Ή πρώτη εποχή 
είναι ή τή; θεμελιώσει»; τή; Εκκλησία; τοΰ 
Χριστοΰ έπϊ τοΰέδάφους τοΰ ’Ισραήλ, 
ή επομένη ή τής θεμελιώσει»; χαϊ έπεκτάσεω; τής 
•Εκκλησία; έπϊ τοΰ έδάφους τοΰ εθνικού 
κόσμου, ή τρίτη ή τελευταία έποχή τών 
Αποστόλων, καθ’ήν ή Εκκλησία άπεμονώθη απέ
ναντι τοΰ πολεμίου κόσμου. Έκάστη έποχή φέρει 
μεθ’ έαυτής καϊ τδ ίδιον αύτής έργον. Πρδς έκα
στον τών έργων τούτων άνάλογον έπρεπε να μορ 
φωθή καϊ τδ άποστολικδν κήρυγμα.

Έςετάσωμεν τοΰτο.
Τδ πρώτον έργον τής άποστολικής ένεργεία; ην 

ή ίδρυσις τής Έκκλησίας τοΰ Χριστοΰ έπϊ του εο α 
φου; τοΰ Ισραήλ καϊ τδ κήρυγμα τής έν 
Χριστώ σωτηρίας εί; τού; έκ τοΰ ’Ισραήλ χριστια
νούς, ίπως άπήτουν τοΰτο αί διάφοροι θρησκευτι
κά! άνάγκαι τοΰ κύκλου τούτου καϊ τή; ιστορική; 
αύτών καταστάσεω;. Τρία δέ είναι τα βιβλία τή; 
Καινής Διαθήκη; τά άπευθυνόμενα πρδς τού; έκ 
τοΰ 'Ισραήλ χριστιανού;, τδ κατά Ματ θα Τον 
Εΰαγγέλιον, ήέπιστολή τοΰ’Ιακώβου 
καϊ ή πρδς Εβραίους, άτινα άποτελοΰσιν tv 
άρμονικδν όλον. Τδ χ α τ ά Μ α τ θ αΤ ο ν Ε ΰ α γ- 
γέλιον περιέχει τήν ιστορικήν βάσιν τή;χριστια
νικής πίστεως έν συνδέσμω πρδ; τήν Παλαιόν Δια 
θήκην, ή έπιστολή τοΰ Ί α κ ώ 6 ο υ διαλαμ
βάνει περϊ τής έν τω πρακτικώ βίω άποδε·.;εω; τή; 
τών χριστιανών πίστεως, καϊ ή πρδ; Εβραίου; 
άποδείκνυσι, πώ; ή πίστι; αυτή άπαλλίττει τα; 
καρδία; καϊ τά; αισθήσεις έκ τοΰ δρατοΰ τουτου 
κόσμου, καϊ όδηγεΤ είς τήν ουράνιον μεγ>λειότητα 
καϊ τδ προσδοκώμενον μέλλον. Ή σύμφωνος λοιπόν 
πρδς τήν Γραφήν πίστις, ό βίος τή; τδν νόμον 
πληρούση; άγάπη; καϊ ή καρτερική έλπι; τή; πι- 
στεω; άποτελοΰσιν τδ θέμα τών τριών τούτων 
βιβλίων.

Έκ τών Πράξεων τών Αποστόλων γινώσκομεν 
πόσον ηΰςήθη δ άριθμδ; τών έκ τοΰ ’Ισραήλ ει; 
Χριστόν έπιστρεψάντων. Ένταΰθα ανάγκη νά άνα- 
γνωρίσωμεν ιδίως τδν καρπόν τή; ένεργεία; τοΰ 
Ιακώβου έν Ίερουσαλήα. Εφόσον όμως ηΰςανεν 
δ άριθμδ; τών έ; Ιουδαίων χριστιανών έπϊ τοσοΰ
τον έπληθύνοντο καϊ αί κατ’αΰτών προσβολαϊ τών 
μή χριστιανών ’Ιουδαίων. Δριμυτατοι ησαν οί
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προϊόντος τοΰ χρόνου ό σύνδεσμος ουτος έπι μάλ 
λο» διερρήηνυτο- έπεβάλλετο λοιπό» ουτω καϊ τοΐς 
έξ ’Ιουδαίων χριστιχνοΤς όπως έγχαταλίπωσι την 
τοσοΰτον πιστήν χαί πολύτιμον ταύτην κοινωνίαν. 
Και όμως όσον όλιγώτερον ή χριστιανική κοινωνία 
έφαίνετο άντιχαθιστώσα τήν ιουδαϊκήν, τοσοΰτο 
όλιγώτερον χαϊ αι έλπίδες, τάς όποίας έτρεφον έπ'ι 
τή βάσει τών τής Παλαιάς Διαθήκης προρρήσεων 
έφαίνοντο πληρούμεναι. Τοΰτο έγέννα παρά πολλοΐς 
έσωτεριχούς πολέμους χα'ι κλονισμούς βλάπτοντας 
τούς χριστιανούς κα'ι έκτιθέντας αυτούς εις τόν 
κίνδυνον τής εις τόν ιουδαϊσμόν άποπτώσεως. Κατά 
τοΰ κινδύνου τουτου χώρε'ή πρός 'Εβραίους 
επιστολή, άποδεικνύουσα ίτι αί έν τή Παλαια 
ΔιαθήκΤ] θεία·, διατάξεις, ώς ή λατρεία, ή Ουσία και 
ή ίερωσυνη σκιά μονον ύπάρχουσι, τήν πλήρωσιν 
αύτών εύροΰσαι έν ταΐς θείαις διατάξεσι τής Καινής 
Διαθήκης και έν τώ Χριστώ τώ άρχηγώ τής κοι 
νωνίας τής Καινής Διαθήκης- λοιπόν ότι οί χρι
στιανοί πρέπει πρός τά άνω νά τείνωσι τά όμ 
ματα κα'ι τήν διάνοιαν αύτών, έχ τής ταπεινής 
μορφής τής έπ'ι γής χοινότητος νά άνατείνωσι πρδς 
τόν δεδοξασμένον αύτής αρχηγόν, χα'ι άπό τοΰ πα 
ρόντος εις τό μέλλον έν έλπίδι, έν ίσχύϊ πίστεως, 
ήτις δεν προσκολλάται το'ς δρατοΐς άλλά τοΐς 
άοράτοις, χαϊ διέρχεται τήν όδόν τής καρτερίας ήν 
πάντες οί δίκαιοι άπ’άρχής διήνυσαν. Διά τοιού
των λόγων σκοπεί ή επιστολή νά έπανορθώση τάς 
ίδε’ας τών ίουδαίων χριστιανών και κρατύνη τήν 
πίστιν χαϊ αύτούς έν τώ κρίσιμο» βήματι τήςάπαλ- 
λαγής άπό τής θρησκευτικής κοινωνίας τοΰ Ισραήλ: 
το ί νυν έξερχώμεθα πρός αύτόν έξω 
τής παρεμβολής, τδν ό νειδ ισμό ν αύτοΰ 
φ έ ρ ο ν τ ε ς. ’Ολίγα έτη μετά ταΰτα έπληρώθη 
ή τρομερά έκείνη θεοδιχία έπϊ τόν ’Ισραήλ χαϊ τήν 
Ιερουσαλήμ, προχίσθησιν τής όποιας χαθορώμεν 
ήδη έν τή πρδς 'Εβραίους έπιστολή.

Ταΰτα είναι τά βιβλία τής Καινής Διαθήκης 
τά απευθυνόμενα εις τούς’έξ 'Εβραίων χριστιανούς. 
Ευκόλως δ’ άναγνωοίζει τις τόν έσωτεριχόν αύτών 
σύνδεσμον χαϊ τήν πρόοδον, τήν όποιαν άποτελο'σιν. 
Ή σύμφωνος τή Γραφή πίστις, ή τδν νόμον πλη- 
ροΰσα άγάπη και ή έν τή πίστες καρτερία τής έλ 
πίδος άποτελοΰσιν ώς εΐδομεν τδ θέμα τών βιβλίων 
τούτων. Τό πρώτον συνδέει τόν χριστιανισμόν μετά 
τής Παλαιάς Διαθήκης, τδ τελευταΐον άπαλλάττει 
τούς χριστιανούς άπό τής θρησκευτικής κοινωνίας τής 
Παλαιάς Διαθήκης, τόδέ δεύτεοον δείκνυσι τήν έλευ- 
θε'ραν όδόν τοΰ βασιλικού τής αγάπης νόμου "Ε 
καστον τών βιβλίων τούτων άνταποχρίνεται ποος 
τήν ιστορικήν χατάστασεν. έξης προήλθαν. Είναι 
μία χαϊ ή αύτή αλήθεια άλλ’ έν διαφόρω έσθήτι. 

άνταποχρινομένη πρός τάς διαφόρους άνάγχας, ταΐς 
όποίαις έμελλε νά λεετουργήση. χαι τώ έργω, ό'περ 
είχε νά εκπλήρωσή. ’Ανεξαρτήτως άπ’ άλλήλων 
γεγραμμένα χαϊ όμως έν όμοφωνία διατελοΰντα, 
μαρτυρουσι περ'ι τοΰ έν αύτοΐς θείου δακτύλου.

Έν τώ μεταξύ τδ Εύαγγέλιον χαι ή ’Εκκλησία 
έπεξετάθη έν τω έθνιχώ χόσμω. Τά πρώτα πρδς 
τοΰτο βήματα έποίησεν ό Πέτρος, άλλά κυρίως 
δ Παΰλος ην κεχλημένος πρός τδ έργον τοΰτο. 
Ού'τω χαϊ ή φιλολογία ή έντεΰθεν γεννηθεΐσα καϊ 
τοΐς έξ έθνών χριστιανοΐς προωρισμένη, ούσιωδώς 
είναι τοΰ Παύλου, περικλειόμενη μόνον έν αρχή 
καϊ τελεί ύπό συγγραφών τοΰ Πέτρου.

Καϊ ένταΰθα τήν βάσιν αποτελεί ή ιστορική 
έκθεσις, καϊ δή κατά διπλοΰν τρόπον. Τήν πρώ
την βαθμίδα άποτελεΐ τδ κατά Μάρκον Εύαγ
γέλιον, ό'περ ή παράδοσις άνάγει μέχρι τοΰ κη 
ρύγματος καϊ τοΰ κύρους τοΰ Πέτρου· τήν δευτέ
ραν, τδ κατά Λ ου καν, άνήκον εϊς τήν ενέργειαν 
τοΰ Παύλου. Τό κατά Μάρκον Εύαγγέλιον διηγεί
ται ήμϊν τήν ένέργειαν τοΰ Ίησοΰ έν σειρά διαφό
ρων εικόνων κατακρατούμενων ύπό τής έννοιας, ότι 
έν τή εμφανίσει τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ ένεφανίσθη ύ- 
ψηλοτέρα τις θεία δύναμις, ήτις παρήλθεν έν τώ 
χόσμφ ώς τι νέον καϊ ϋψηλότερον. Ό κόσμος εΐχεν 
ήδη γηράσει, έζήτει δέ τι νέον, νέαν ύψηλοτέραν 
θείαν δύναμιν "Ο,τι δ'ούτος έζήτει, τοΰτο έ/εφα- 
νίσθη έν Χριστώ Ίησοΰ τώ Τίώ τοΰ Θεοΰ, πρό 
τής δυνάμεως τοΰ όποιου χλίνουσι γόνυ χαϊ τά 
πνεύματα τής άβύσσου, χαϊ τοΰ οποίου ή άγάπη 
καταναλίσχιτα·. έν τή άχαμάτω λειτουργία τϊς 
αύτοΰ προσφοράς Τοιοΰτον τι κήρυγμα περ’ι τοΰ 
Ίησοΰ Χρίστου έμελλε νά διεγιίρτ) έν ταΐς τών 
έθνιχών ψυχαΐς τήν πρώτην έντύπωσιν, μεθ’ ής 
ακολούθως ήδύνατο να συνδεθή ή περαιτέρω διδα
σκαλία, ή ύψοΰσα τούς νεοφύτους χριστιανούς είς 
υψηλότερα» βαθμίδα τής γνώσεως.

Τήν ύψηλοτέραν ταύτην βαθμίδα άντιπροσωπεΐ 
τδ χατά Λουχάν Εύαγγέλιον. Τδ Εύαγγέ
λιον τοΰτο άποτελεΐ τδ πρώτον μέγα τμήμα τοΰ 
μεγάλου ίστοριχοΰ έργου, οδτινος τδ δεύτερον ήμισυ 
είναι αί Πράξεις τών ’Αποστόλων. Τήν έν
νοιαν τοΰ ίστοριχοΰ τούτου έργου ευκόλως άναγνω- 
ρίζομεν παραβάλλοντες τήν άρχήν καϊ τό τέλος αύ
τοΰ Τδ Εύαγγέλιον αρχεται έκ τοΰ τώ χόσμω χε- 
κρυμμένου ΐτι σωτηρίου κηρύγματος έν τώ ναώ 
τής Ιερουσαλήμ, αί δέ τών ’Αποστόλων Πράξεις 
τελευτώσιν έν τώ δημοσία» τής σωτηρίας χηρύγματι 
ύπδ τοΰ τών έθνών Άποστολου Παυλου έν τήχο- 
σμικράτορι Ρώμη Ό Λουκάς λοιπόν σκοπεί νά 
διηγηθή τήν πρόοδον τοΰ Εύαγγελίου άπό τής ηρε
μίας είς τήν δημοσιότητα, άπό τών όριων τοΰ

πνεύματος έξελέξατο ό Θεός καϊ παρεσκεύασε διά 
τήν μεγάλην ποικιλίαν τοΰ έλληνορρωμαϊκοΰ κό
σμου, έφ’ ου ό Απόστολος έμελλε νά ένεργήση.

Άφοΰ ό χριστιανισμός είσέδυσεν έν τώ αρχαίο» 
χόσμω μετά τών νέων αύτοΰ ιδεών καϊθεωριών χαϊ 
τών περϊ τοΰ μέλλοντος ελπίδων, φυσιχω τώ λόγω 
προύκάλεσε κίνησίν τινα τών πνευμάτων, ήτις ευ
κόλως προύκάλει ελπίδας φαντασιοπλήκτους καϊ 
συνετάραττε τάς μερικός τοΰ επιγείου βίου κλή
σεις. ’Εναντίον τοιούτων κινδύνων έπεξέρχεται δ Ά 
πόστολο; έν ταΐς δυσϊν αύτοΰ πρ δς Θεσσαλο 
νι κεϊς έπιστολαϊς. καϊ έπανορθοΐ τάς φαντα 
σιώδεις ελπίδας, ώς καϊ τήν σχέσιν τής έπιγείου 
κλήσεως πρδς τδν χριστιανισμόν .

Παρά τοΐς κινδύνοις όμως τούτοις, οίτινες ήπεί- 
λουν τό έν τώ χριστιανισμό» καινόν, ύπήρχον και 
έτεροι σπουδαιότεροι διά τήν νεαρόν ’Εκκλησίαν 
προελθόντες ε'κ τοΰ γεγηρακότος ϊουδαϊσμοΰ καϊ 
έθ ισμοΰ. ’Ιδίως ένταΰθα ό Παΰλος τδ πλεϊστον 
μέρος τοΰ βίου αύτοΰ αφιέρωσε είς τδν αγώνα κατά 
τών ιουδαϊκών ιδεών καϊ αξιώσεων, τών έμφανιζο 
μένων έν ταϊς χριστιανικαΐς κοινότησιν.

Ό ιουδαϊκός τοΰ σχέπτεσθαι τρόπος συνέδεε τήν 
έν τώ Μεσσία σωτηρίαν μετά τών στενών όρίων 
τοΰ ϊουδαϊσμοΰ, ένω ό χριστιανισμός διαρρηγνύων 
τά όρια ταΰτα τής ιουδαϊκής ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ό- 
τητος (parlicnlarisnie) καθολικόν (univer- 
salisnie) κατέστησε πάσε τοΐς λαοϊς τδ τής σω
τηρίας κήρυγμα. Τό μεγαλοπρεπέστατου μνημείου 
τοΰ καθολικού τούτου πνεύματος είναι ή πρδς 
'Ρωμαίους έπιστολή, ένή ό Απόστολος έχ- 
τίθησι τήν περιεχτικωτάτην περϊ τοΰ κόσμου ιδέαν 
καϊ έννοιαν τοΰ χριστιανισμού τΗτο δέ φυσικόν 
όπως πράξη τοΰτο έν έπιστολή απευθυνόμενη πρός 
τήν κοινότητα τής τοΰ κοσμου μητροπολεως. Δια 
τοΰτο όμως καϊ ή έπιστολή αύ'τη ώς ούδεμία ετέρα 
έχει κα': οικουμενικό» κύρος διά τήν έξ έθνών χρι- 
στιανωσύνην, ιδίως δέ διά την Δυσιν. ήτις έκ τής 
'Ρώμης άπεδέξατο τό Εύαγγέλιον.

Άλλά τδ συνδέειν τήν σωτηρίαν μετά τών στε
νών όοίων τοΰ ϊουδαϊσμοΰ δηλοΐ συνδέειν αύτήν 
μετά τοΰ νόμου καϊ τήν μακαριότητα έξαρτάν έκ 
τής παρατηρήσεως τοΰ έθ/ικοΰ τών ίουδαίων νό
μου. Τοιοΰτον ήν τό κήρυγμα τών Ίουδαίων ψευ- 
δοδιδασκάλων έν τή Εκκλησία τής Γαλατίας, ή 
δ'έντεΰθεν πλάνη ην προφανής. Ό νόμος τής 11α- 
λαιάς Διαθήκης έδόθη ύπ’ αύτοΰ τοΰ Θεοΰ όις καϊ 
ή ιερά παράδοσις τοΰ έκλεκτοΰ τοΰ Κυρίου λαοΰ. 

' Δύναται λοιπόν ή έν Χριστώ Ίησοΰ πλήρωσις τών 
1 προφητειών ού'τό» πως νά νοηθή. ώστε νά άκυρώση 
ί τήν θείαν διάταξιν τοΰ θειου νόμου; Δέν είναι λοι 
I πόν συνεπείχ τούτου άνάγκη όπως μετά τής έν

’Ισραήλ εις τδν εύρυτερον τών έθνιχών κύκλον 
πρδς τδ έργον όμως τοΰτο κυρίως ό Παΰλος ήν κε- 
χληαένος. Ού'τω τά βιβλία ταΰτα άποτελοΰσι τήν 
ιστορικήν άπολογιαν τοΰ έργου αύτοΰ, άλλά χαϊ 
άλλως φέρουσι χαρακτήρας τινας τοΰ Παύλου, διότι 
θέμα αύτών ειιαι ή πρδς τούς αμαρτωλούς χάρις 
τοΰ Θεοΰ, ή φερουσα τήν νέαν τοΰ πνεύματος 
έποχήν.

Έπϊ τής ιστορικής ταύτης βάσεως θεμελιοϋντ'αι 
αί έπιστολαϊ τοΰ Παυλου, αϊτινες άποτελοΰσι τδ 
χυριώτερον τμήμα τής Καινής Διαθήκης Διότι κυ
ρίως είπεϊν ή ’Εκκλησία τής Καινής Διαθήκης εΤ 
ναι έθνικο-χριστιανική. Αί έπιστολαϊ αυται διηγούν
ται τήν έν Χριστώ σωτηρίαν, σκοποΰσι δι νά ύπο- 
στηρίξωσι τάς χριστιανικός κοινότητας απέναντι 
τών ποικίλων κινδύνων, χατά τών όποιων ό ’Από
στολος προώρισται νά πολεμήση έφ’ όρου ζωής. 
Κατά τδ μάλλον ή ήττον πολεμικός τόνος άντηχεϊ 
έν πάσαις αύτοΰ ταΐς έπιστολαϊς. Διότι όπου δξύ- 
τερον χατενόησε τήν ουσίαν τής ε’ν τή Καινή Δια
θήκη σωτηρίας έν τή ιδιότητι αύτής χαϊ όσον όρι- 
στιχώτερον περιώρισεν αύτήν χατάτών άλλων θρη
σκευτικών δυνάμεων, τοΰ ιουδαϊσμού χαϊ έθνισμοΰ. 
κατά τοσοΰτο μάλλον έπρεπε νά έπαγρυπνή όπως 
μή ή χαθαρότης τής χριστιανικής πίστεως καϊ τοΰ 
βίου άμαυρωθή υπό τών ξένων στοιχείων τής ιού
δα' ίκής χαϊ εθνικής σχέψεως, ήτις τήν διδασκαλίαν 
χαϊ τόν βίον τής χριστιανικής ’Εκκλησίας ού μόνον 
έξωθεν, άλλά χαϊ έσωθεν έπηπείλει.

Ό Απόστολος έν ταϊς έπιστολαϊς αύτοΰ ταύ 
ταις απευθύνεται πρδς τούς χριστιανούς καθ’ολας 
τάςόψεις, παραινών, χρχτύνων χαϊ προάγων.Ή χρι
στιανική τέχνη δίδωσιν αύτώ ε’ν τή χειρϊ ξίφος, ού ι 
μόνον διότι τώ ξίφει άπέθανεν άλλα και διότι με
ταξύ τών ’Αποστόλων ήν ό κυρίως στρατιώτης του 
Χριστοΰ καϊ ό βίος αύτοΰ ήν άγών. Πρότερον μα 
νιώδης άντίπαλος τοΰ Χριστοΰ, κατέστη άχολού
θως ένθερμος αύτοΰ οπαδός χαϊ κατηνάλωσε πάντα 
αύτοΰ τδνβίον ε'ντή λειτουργία τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ. 
Πεπροιχισμένος ύπό δξύτητος τοΰ νοδς καϊ ένερ 
γειας τής θελήσεως, ήτις έν άσυνήθιι τώ τρόπω 
χαθίστα αύτόν ανδρατής πράξιως, διέπρεπεν ωσαύ
τως καϊ χατά τόν πλοΰτον τοΰ πνεύματος χαϊ τήν 
βαθύτητα τοΰ αΐσθήματοκ. ού'τως ώστε έπίσης 
θαυμάζόμεν αύτόν διά τό μεγαλείου αύτοΰ έν τω 
χόσμφ τής διανοίας όπως χαϊ συγχινούμεθα ύπδ 
τών απαλών χορδών τοΰ αισθήματος, τάς όποιας 
κρούει. Φυσιχω δέ τώ λόγο» έν ταϊς έπιστολαϊς 
αύτοΰ τοιαύτη τις ποικιλία χρωμάτων καϊ τόνων 
τοΰ λόγου παρίστατα , ώστε πολλάκις περιερχό

, μέθα είς τήν αμφιβολίαν περ'ι τοΰ άν πρδ ήμών 
τόν αύτόν έχομε» άνδρα. ’Αλλά τοιοΰτον πλοΰτον
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Χριστώ πίστεως συνδέωμεν την ΰπακοήν πρδς τον 
νόμον; Έπϊ τοΰ συνδέσμου λοιπόν τοΰ Εύαγγε 
λίου χαϊ τοΰ νομού, τή; πίστεως χαϊ τών έργων 
στηρίζεται ή έκ θεοΰ δικαιοσύνη χαϊή μακαριστή;, 
ήν τινα προσδοχώμεν. Τοιαύτη ην ή διδασκαλία 
τών ίουδαϊκώ; φρονούντων έκείνων διδασκάλων, τδ 
δε ζήτημα ήν σπουδαιότατον δια τδ μέλλον τοΰ 
χριστιανισμοΰ. Διότι ίσον ίστορικδν δίκαιον χα'ι 
άν ε’χον αί απαιτήσει; έχεϊναι. δ'σον μεγάλην κα'ι 
άν είχον τήν πρακτικήν βαρύτητα, έπρόχειτο όμω; 
κυρίως περί τή; ύπάρξεως ήμή τοΰ χριστιανισμοΰ. 
Ένταΰθα προύκειτο έάν ό χριστιανισμό; έπρεπε 
να θεωρήται ώ; έξακολούθησις τοΰ ιουδαϊσμού χα'ι 
υψηλότερα τι; βαθμϊς τοΰ νόμου, ή νέα τις θρη
σκευτική άρχή. ήτι; έλευθέρα τών εθνικών δρίων 
τής πρδ Χριστοΰ έποχής, ώρισμένη τυγχάνει όπω; 
περιλάβη τδν όλον κόσμον κα'ι είσδύση έν τή ποι
κιλία τών κοσμικών τοΰ βίου σχέσεων. ’Απέναντι 
τών κατά τδ φαινόμενου δικαίων έκδηλώσεων τοΰ 
θρησκευτικοΰ βίου ό Άποστολος Παΰλο; προώρι- 
σται νά σώση τήν ανεξαρτησίαν καϊ έλευθερίαν τοΰ 
χριστιανισμοΰ. Τδν αγώνα τοΰτον διεξήγαγεν έν 
τήπρδ; 1’αλάτας έπι στολή, τώ Παλλα- 
δ ί ω τούτω τή; ευαγγελικής έλευθερία;.

Άλλ’ ένώ οί φαρισαϊκώ; φρονοΰντες μεταξύ τών 
έξ ’Ιουδαίων χριστιανών άπητουν τδν έξωτερικδν 
νομον ώ; την πλήρωσιν τής χριστιανικής πίστεως, 
άλλη τις τάσις παρά τούτοις έγεννάτο φέρουσα μάλ
λον χαρακτήρα μυστικόν, ήτις νομίζουσα ότι κέ- 
κτηται ύψηλοτέραν τινά σοφίαν, ήθελε νά ανύψωση 
την συνήθη τών χριστιανών πίστιν εϊς ύψηλοτέραν 
βαθμίδα τής γνώσεως. Καϊ παρά τοϊ; Ιουδαίοι: 
αύτοϊς είσέδυσαν ιδέαι τινε; ιΐ>; άναγκαϊον αντισή
κωμα τοΰ κορεσμού τής έποχής έχείνη; άπδ τών 
αισθητικών ηδονών, ώσεί ή αίοθητικότης έτύγχα- 
νεν ή έδρα τοΰ κακοΰ. ή δε άσκησις δηλαδή ήέξω- 
τερική έγκράτεια, ή πρδς τήν αγιότητα φέρουσα 
δδος. Την ύψηλοτέραν ταύτην γνώσιν ένόμιζον ότι 
πρέπει νά συνδέσωσι μετά τής απλής χριστιανική; 
πίστεω; οπω; καταντήσωσιν εΐ; τήν τελειότητα 
τής γνώσεως καϊ τοΰ βίου. Κατά τούτων χωρεϊ ό 
Παΰλο; έν τή πρδ; Κολασσαεϊς έπιστο 
λ 7,, ένή διδάσκει οτι έν τώ Χριστώ υπάρχει τδ 
πλήρωμα τή; σωτηρία; ούδεμία; δεόμενο» συμπλη
ρώσει»; διά ξένης σοφία; ή άγιότητος.

Πώ; Ομως ή σωτηρία αίίτη ή έν τώ Χριστώ 
κατά τήν αιώνιον τοΰ θεοΰ βου·ήν άνακαλυφθεϊ- 
σα, ευρίσκει τήν πραγματοποίησιν χυτής έντή κοι
νωνία τοΰ Ίησοΰ, τοΰτο διεξ'ρχεται δ Παΰλο; 
θαυμασίως έντή πρδς Έφεσ ίου; επιστολή. 
Τήν ’Εκκλησίαν έχει ένταΰθα ό ’Απόστολο; πρδ 
οφθαλμών, ήτις τήν μέν αιώνιον αύτής βάσιν έν 

ταϊς βουλαϊς τοΰ Θεοΰ, τδν δέ ιστορικόν θεμέλιον 
έν τώ έργω τοΰ βίου τοΰ Χριστοΰ κεκτημένη, οι- 
κοδομεΤται έκ τε τοΰ Ισραήλ καϊ τοΰ έθνικοΰ κό
σμου πρδς ενότητα τοΰ πνεύματος, τής πίστεω;, 
τής αγάπης, τήν δ’ έν τώ βίω ένότητα πραγμα
τοποιεί έν τώ βίω τής αμοιβαίας λειτουργίας.

Έάν οί κίνδυνοι, οΐ'τινες έκ τοΰ ιουδαϊσμού προ
ερχόμενοι ήπείλουν τδ Εΰαγγέλιον, παρέσχον τώ 
Άποστόλω τήν αφορμήν, όπως ύφ’ ολας τάς έπό- 
ψεις διαφώτιση καϊ κρατύνη τήν χριστιανικήν αλή
θειαν, ούχ ήττον ήναγκάσθη νά πράξη τδ αύτδ καϊ 
έκ τών έκ τοΰ έθνισμοΰ γεννηθέντων κινδύνων. Κυ
ρίως έν τή κορινθιακή Εκκλησία δ σπόρο; τοΰ 
Ευαγγελίου ευρε πλουσιώτατον έδαφο; έχ τε καλών 
χα'ι πονηρών στοιχείων, δπογον μόνον δ ελληνικός 
βίος, χαϊ τοιαύτη έμποριχή πόλις, οΐ'α ή Κόρινθος, 
ηδύνατο νά παράσχη. Ό τής ένταΰθα χοινότητος 
βίο; ήν μέν πλουσιώτερος πολλών άλλων, άλλ’ αμα 
καϊ πλήρη; πειρασμών. Οί τοιοΰτοι πειρασμοί καϊ 
κίνδυνοι προύκάλεσαν τάς δύο πρδς Κορινθίους 
έπιστολάς. Ένταΰθα δ Παΰλο; δέν άντεπεξε’ρ- 
χεται μόνον κατά τών κινδύνων τής αίσθητικότητος, 
άλλά καϊ κατά τής παρά το7; '*Έλλησι  τοσοΰτο φυ
σικής τάσεως πρδς κομματισμόν, φιλονειχίαν χαϊ 
μεγαλαυχίαν έπϊ ύψηλοτέροι; πνευματικοί; δώροις*  
πάντα δέ ταΰτα μετά τοσαύτη; χάριτο; πολεμεϊ, 
ώστε άληθώ; αί έπιστολαϊ αυται άποτελοΰσι θαυ
μάσια μνημεία τή; παιδαγωγικής τοΰ ’Αποστόλου 
ίκανότητος.

’Απέναντι τοΰ ίδιοτελοΰ; πνεύματος, otov παρί- 
σταται έν γένει έν τώ άρχαίω κόσμω, ιδία δέ παρά 
τοϊς 'Έλλησιν, δ χριστιανισμός τίθησι τδ πνεΰμα 
τής αγάπης, ήτις τά χαρίσματα καϊ τάς ένεργείας 
τοΰ ατόμου υποτάσσει είς τδ όλον. Έντεΰθεν ή 
πρώτη πρδ; Κορινθίους επιστολή περιέχει τδ βρα- 
βεϊον έκεϊνο τή; άγάπη;, όπερ άληθώ; τδ άριστον 
ύπάρχει τής βασιλίδα; ταύτη; τών άρετών. Μνη- 
μεϊα χριστιανικής άγάπη; εΤναι ωσαύτως καϊ αί 
δύο ετεραι τοΰ ’Αποστόλου έπιστολαϊ, ή πρδ; Φ ι- 
λιππησίους καϊ ή πρδ; τδν Φιλήμονα. Ή 
πρώτη έκτίθησιν ήμϊν τήν σχε'σιν έν ή δ Άπόστο 
λο; διετέλει πρδς τάς κοινότητας αύτοΰ Τδ πάν 
ένταΰθα πνέει άγάπην, πρόνοιαν, ταπεινωσιν, αγαλ- 
λίασιν. Άλλ'ή πρδς Φιλήμονα, μεθ’ή; δ Παΰλο; 
φυγάδα τινά έν 'Ρώμη έπιστρέψαντχ είς Χριστόν 
άποστέλλει πρδ; τδν κύριον αύτοΰ — πρότυπον λε
πτότητα; καϊ χάριτο;—έν τοϊ; ολίγοι; αύτή; έδα- 
φίοις υποδεικνύει τήν έπανάστασιν τής ηθικής 
οιανοία;, μεθ’ή; δ χριστιανισμό; άνακαινίζει τά; 
κοινωνικά; τών άνθρώπων σχέσει; πρδ; άλλήλους.

Ήδη έν ταϊς τελευτα·’αι; ταύται; έπιστολαϊ; 
έκφράζει ό ‘Απόστολο; τήν επιθυμίαν καϊ προαί-

σθησιν ότι τδ τέλος αύτοΰ έγγΰς τυγχάνει, διά 
τοΰτο καϊ προνοεϊ οπω; έν τάξει συνέχιση τδ έρ
γον αύτοΰ. Αί ουτω λεγόμεναι ποιμαντορικα' 
έπιστολαϊ, αί πρδς Τιμόθεον καϊ Τίτον 
περιέχουσι τάς αναγκαίας πρδς τοΰτο διατάξει;, 
συνδεδεμένα; μετά προτροπών περϊ τής υγείας καϊ 
σωφροσύνης τών χριστιανών, άπέναντι τών αμαυ
ρώσεων καϊ διαστροφών τή; άπλή; άληθείας ύπδ 
τοιούτων ψευδοδιοασκάλων, οί’τινε;, ιουδαϊκή; ΐδ'ω; 
καταγωγής, πορισμδν τήν ευσέβειαν νομίζοντες. 
κατεφλυάρουν τδ σπουδαϊον τή; άγιότητος καϊ 
προέτεινον διάφορα σοφιστικά καϊ μωρά ζητήματα, 
χρησιμευοντα μονον όπω; απομακρυνωσι του; χρι
στιανού; τοΰ ένδ;, ουτινό; έστι χρεία.

Άναλόγως τή; έπεκτάσεω; τής χριστιανική; 
κοινωνίας, ηυξανε καϊ ή κατ’αύτής άντίδρασι; καϊ 
έχθρα τοΰ κόσμου. "Ο,τι οί χριστιανοί τή; 'Ρώ 
μη; ύπδ τδν Χε'ρωνα, ο,τι δε καϊ οί μετά ταΰτα 
ύπδ τού; ετέρου; αύτοκράτορα; υπέστησαν, ταΰτα 
έπεσκίασαν ήδη τά; διαφόρου; έχθρα: καϊ άδικία;. 
είς τά; όποια; οί χριστιανοί ήσαν εκτεθειμένοι, καϊ 
έν ταϊς όποίαι; έδιδάχθησαν οτι ούκ είσιν έκ τοΰ 
κόσμου τούτου, άλλ’ έτέρω άνήκουσιν. Έκ τοιού
των περιστάσεων καϊ λόγων προεχλήθη ή πρώτη 
έπιστολή τοΰ Πέτρου γεγραμμένη πρδ; τού; 
χριστιανούς τής μικρά; Άσία;. Πάροι χο ί έστε 
χαϊ παρεπίδημοι, ουτο; δ κύριο; αύτή; τόνο;, 
Τά δεινά, τά δποϊα ύπέστησαν δφείλουσι νά διδά 
ξωσιν αύτούς όπως μακράν ωσι τών ηδονών τοΰ 
κόσμου τούτου χαϊδιατηρήσωσι τδούράνιον άξίωμα. 
όπερ ανήκει αύτοϊς ώς έχλεχτοϊς τοΰ θεοΰ Οί 
χριστιανοί όφείλουσι νά χαραδοχώσι τδ πρδ; αύτδν 
μέλλον πλήρει; άγάπη; πρδ; τού; έσω καϊ έξω.

Δι’όλης τής έπιστολή; δ ήκει δρμή τις πόθου 
καϊ ελπίδας*  άλλ’ ή έλπϊς αυτή τοΰ μέλλοντος έκ 
φράζεται κυρίως έντή δευτέρα τοΰ Πέτρου 
έπιστολή. Ένταΰθα όμιλεϊ τις προαισθανόμενος 
τδ τέλος αύτοΰ. Έν τή συνειδήσει δέ ταύτη προ 
φυλάττει τού; πιστού; άπδ τών άπατεώνοιν, ο’ι 
τινες είσχωρήσαντε; εί; τάς διαφόρου; κοινότητα; 
έζήτουν νά διαφθείρωσι τδν βίον καϊ τάς σωτη- 
ριώδεις αΰτών διατάξεις. 'Ωσαύτως καϊ ή έ π ι
στό λ ή τοΰ Ιούδα, συγγενής ουσα μετά 
τή; Β' τοΰ Πέτρου διηγεϊται τά περϊ τών άπα- 
τεώνων τούτων μετά ζοφερών χρωμάτων καϊ άγιας 
οργής. Αί έπιστολαϊ αυται όδηγοΰσιν ήμϊς ε*'ς  τδ 
τέλος

Ού'τω ποικίλως
0πω; τοΰτο ιδίως συνέβη 
στιανοϊς, 
αναγκών *

τοΰ άποστολιχοΰ αίώνος. 
έκηρύχθη δ λόγο; τοΰ θεοΰ, 

το~; έκ τών εθνών χρι- 
πάντοτε άγωνιζομένοι; κατά κινδύνων καϊ

αί άνάγκαι αυται δέ» ε··αι τυχαϊαι, 
αλλά συνέπειαι τής φύσεως τοΰ πράγματος, οί δέ

κίνδυνοι τδμέννέοι, τδ δέ παλαιοί, τδμέν ιουδαϊκοί, 
τδ δέ έθνικοί. Άλλά χαϊ σήμερον έτι τήν καθα
ρότητα τή; χριστιανικής διδασκαλίας χαϊ τοΰ βίου 
έπαπειλοΰσι τδ ιουδαϊκόν καϊ έθνικδν πνεΰμα. "Οσαι 
πλάνα·, έν τώ μέσω τής Έκκλησίας κατά τήν πο
ρείαν τής ιστορίας έγεννήθησαν, είναι έπανάληψις 
μόνον χαϊ άνάπτυξι; τών διαφόρων κινδύνων τής 
άληθείας, οΐ'τινες έγεννήθησαν έν τή άποστολική 
έποχή καϊ χατά τών οποίων εξεσφενδονίσθη ή άπο
στολική μαρτυρία. Ού'τω; ή μαρτυρία αυτή έχει 
διαρκή σημασίαν χαϊ οΓ ήμά; έτι. Άλλά τδν μέ- 
γιστον κίνδυνον έφερε μεθ’έαυτοΰ τδ τέλος τοΰ 
αποστολιχοΰ αίώνος, κατά τοΰ όποιου έ- 
στραφη ή μαρτυρία του 1 ωαννου

Ό κύκλο; τών αποστόλων έσμικρύνθη ήδη· ό 
Παΰλο; χαϊ ό Πέτρο; έπεσφραγίσαντο τήν ομολο
γίαν αύτών διά τοΰ θανάτου. Μόνος ό Ιωάννης 
ύπελείπετο έτι, έν τή μικρά Άσία ώ; πατήρ προϊ
στάμενος τών πνευματικών αύτοΰ τέκνων. Ουτος 
προώριστο νά ίδη τά; άρχάς τοΰ βαρυτάτου έκείνου 
κινδύνου τή; χριστιανική; άληθείας, τδνδποϊον χα- 
ρακτηοίζομεν συνήθως διά τοΰ δνόματο; τής Γνώ- 
σεως, καϊ νά παράσχη τή Εκκλησία, έκεϊνο τδ 
κήρυγμα τής άληθείας, έν τώ όποίω αύτή έμελλε 

I νά εύ'ρη τδ στήριγμα κατά τή; χειριστή: δυσμορ- 
I φίκς τής χρχεγόνου άληθείας.

Ό Παΰλο; κατέθηκε τήν μαρτυρίαν αΰτοΰ έναν- 
I τίον τής ιουδαϊκή; έξωτερικότητο; καϊ τής νόμιμό 

τητος*  ή κατά τοΰ ’Ισραήλ χαϊ τή; Ιερουσαλήμ 
τιμωρία ήν τρόπον τινά θεία τι; έπικύρωσις τοΰ 

' κηρύγματος τοΰ Παύλου, καϊ μάλιστα τοιαύτην 
προύξένησεν αΐσθησιν*  άλλ’έντεΰθεν άκριβώ; προ 
ήλθον χαϊ νέοι κίνδυνοι. Ί’πδ τοΰ πνεύματος τής 
νέα; έποχή; χατεχόμενοί τινε; παρενόουν τδ κήρυγ 
μα τοΰ Παύλου έν τή έννοια ψευδοΰς τινο; πνεύμα- 
τικότητο;, τοΰ π νευμα τισμοΰ, τδν όποϊον έφήρ- 
μοζον έν τή κατανοήσει τοΰ προσώπου τοΰ Χριστοΰ*  
τδ δε κήρυγμα τοΰ Παύλου περϊ τή; άπδ τοΰ νό- 

ι μου έλευθερία;. παρενόουν έν τή έννοια ψευδοΰς 
έθνικοΰ άντινομισμοΰ, όστι: έφηρμόζετο έν τώ χρι
στιανικοί βίω. Κατά τή; διπλής ταύτη; παραμορ- 
φώσεω; τής άληθείας καϊ τοΰ κινδύνου τοΰ όλου 
χριστιανισμοΰ έμελλε νά άντεπεξέλθη δ Ιωάννη;

Έν τή πρώτη αύτοΰ έπιστολή όυιλεϊ έπα- 
νειληυμένως περϊ Αντίχριστων, έκ τής έμφανίσεω: 
τών οποίων οί χριστιανοί έπρεπε νά άναγνωρίσωσιν 
ότι ήγγικεν ή έσχάτη ώρα Ό κίνδυνο; ουτο; ό 
έπαπειλών τήν χριστιανικήν πίστιν καϊ τδν βιον. 
τδν ότοϊον ό Ιωάννη; έμελλε νά ματαιώση, ην ό 

I έσχατος.
Ό ’Ιωάννη: δέν ήτο ό>; ό Παΰλο; ένεργητικής 

| χαϊ δραστική; φύσεως*  ην ήσυχος καϊ εσωτερική τι;

t
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τη; 
θεωρίας S~i 

κόσμος τοΰ

φύσις. Άλλ’ ούδεϊ; ώ; αύτδς είσέδυσε τοσοΰτο βκ- 
Οέως είς τδ μυστήριον τοΰ προσώπου τοΰ Ίησοΰ. 
’Εν τή πορεία βίου μαχροΰ, τά; ιερά; κα': [ζα
χαρίας Εντυπώσεις. τάς όποίας έλαβεν άπδ τοΰ 
Χριστού, ε’πεξειργάσθη ε’ν τή ψυχή αύτοΰ οπω; 
ζωγραφήσν| εικόνα τοΰ’ίησοΰ, ήτις παρίστησιν ήμΤν 
τους λεπτότατους χαρακτήρας τής ούσίας αύτοΰ. 
Άλλ’ ή περ'ι τοΰ Χριστοΰ θεωρία αύτη άποτελε” 
την μαρτυρίαν, τήν όποιαν ό ’Ιωάννης χατά θείαν 
βουλήν έμελλε ν’άντιτάξη χατ’Εκείνης τής πλάνης.

Ί’πάρχει άρχαία τις γραφή ε'ν τή πρώτη τοΰ 
Ίωάννου ε'πιστολή (4, 3) λε'γουσα : ό μή όμολο- 
γών τδν Ίητοϋν Χριστόν ούκ έστιν έκ τοΰ Θεοΰ. 
Ή γραφή αύτη, καίπερ μή αρχική, δδηγεΐ ημάς 
όπως άναγνωρίσωμεν τήν ούσίαν εκείνης 
πλάνης, Όρμώμενοι πολλοί έκ τίνος 
τδ ουράνιον καϊ τδ επίγειον, ό 
πνεύματος καϊ δ τής ύλη; άποτελοΰσιν ασυμ
βίβαστον άντίθεσίν, μή δυναμένην νά προχωρήση 
είς ενότητα, ήρνοΰντο τήν ενότητα τοΰ θείου χα'ι 
ανθρωπίνου έν τω προσώπω τοΰ Ίησοΰ και έχ τοΰ 
έν αύτω θείου στοιχείου χατεσκεύαζον ΰψηλοτέραν 
τινά θείαν ούσίαν, Χριστόν χαλουμένην, ήτι; μόνον 
παροδιχώς συνηνώθη μετά τοΰ άνθρώπου Ίησοΰ, 
έγχαταλείψασα αύτδν πάλιν πρδ τοΰ πάθους αύτοΰ. 
Τδ πνεΰμα έκεΐνο είναι τδ πϊν, ούδέν δε ό άνθρω
πο; Ιησούς. “Οπως ή νεωτέρα φιλοσοφία άπδ τοΰ 
Σπινοζα χα’ι τοΰ Κάντιου εδίδασχε πολλα/ώς, ίτι 
ή ιδέα είναι τδ πϊν, ή δέ ιστορική πραγματικότη; 
οευτερου λογου αξία τυγχάνει, ό'πως δ ορθολογισμός 
τών νεωτερων χρόνων έκ Ναζαρέτ ιστορίαν τινά 
μόνον παρεδέχετο άποκεχωρισμένην τής ΰψηλοτέρας 
ιδέας, ούτως ή φιλοσοφική αύτη περ'ι τοΰ Χριστοΰ 
διδασκαλία, ιδέαν τινά μόνον παρεδέχετο, ούδεμίαν 
εΰροΰσαν ιστορικήν πραγματικότητα, ούτω δέ δ 
Χριστό; διετέμνετο είς Χριστόν τή; ιδέας χαϊ είς 
Χριστόν τής ιστορίας. Άλλ'δ Ιωάννης άχριβώ; 
έν τω άνθρωποι Ίησοΰ, εί; ούτινο; τδ στήθος έπεσε 
καέ τοΰ οποίου τήν άγάπην έγνώρισεν, άνεγνώρισε 
την αιώνιον ζωήν κα'ι την παρουσίαν τοΰ Θεοΰ. 
Ούτω λοιπόν έ ν τ ω Εΰ αγγ ελίω αύτοΰ άπέ 
ναντι τοΰ χωρισμού τουτου αντιτάσσει τήν καρτε
ρίαν αύτοΰ περί τής αχώριστου ενότητας τοΰ θείου 
καϊ άνθρωπίνου, τοΰ ουρανίου χα'ι Επιγείου, τοΰ 
αιωνίου χαϊ Ιστορικού έν τω Χριστώ, είς τους έξή; 
λόγου;. «Και ό λόγος σάρξ έγένετο χα'ι έσκήνωσεν 
έν ήμίν, και έθεασάμεθα τήν δόξαν αύτοΰ, δόξαν ώ; 
μονογενούς παρά πατρός, πλήρη; χάριτο; χα'ι άλη 
θείας». Έν τώ άνθρώπω Ίησοΰ προτρέπει ήμϊ; νά 
ζητήσωμε» καέ ευρωμεν τήν α-ώνιον ζωήν. Έν τή 
περϊ τοΰ Χριστοΰ μαρτυρία τοΰ Ίωάννου κεΐται 
ίδιαίτερόντι μυστηριώδες θέλγητρον, άποχαλύπτον 

ήμΤν χα'ι τούς μϊλλον κεχρυμμένους χαρακτήρας 
τής φυ'σεως χα'ι τοΰ προσώπου τοΰ Ίησοΰ- ένταΰθα 
έμβλέπουσιν τδ αιώνιον έν τω χρόνω, τδ ούράνιον 
πλήρωμα έπ'ι γής. τδν Θεόν έν άνθρώποις, οπού 
θεό; και άνθρωπότη; έν ίνϊ συνενοΰνται. ίπου εμ
φανίζεται τδ τελειότατον πλήρωμα. Ούτω λοιπόν 
έν τελειοτάτη ενώσει τών άντιθέσεων τούτων προσελ- 
θουσών, συνετελέσθη και ή γνώσις τής άποστολικής 
έποχής περ'ι τοΰ προσώπου τοΰ Χριστοΰ, συγχρό 
νως δέ τή Εποχή εκείνη παρεδοθησαν τά αναγκαία 
ύπλα πρδς άπέλασιν τής κινδυνωδεστάτη; έκείνης 
πλάνης, παρέχεται δέχα'ι ήμίν έτι ή γνώσις έχείνη 
ή άναγχαία ήμΤν καθ’όμοιων πλανών.

"Οπως τδ πρόσωπον τοΰ Χριστοΰ οΰτω; οί άν- 
τίχριστοι έχεΤνοι ψευδοδιδάσκαλοι διέτεμνον χα'ι τδν 
χριστιανόν έν τω άνθρώπω τοΰ πνεύματος καέ τής 
σαρχός. Άμφότεραι αί πλευραϊ αυται ούδέν έχουσι 
πρδς άλλήλας κοινόν. Ούτω; ό χριστιανός δύναται 
νά ζή τή σαρκ'ι, ενώ έσωτερικώ; άνήχει τω κόσμω 
τοΰ πνεύματος. ’Απέναντι τής διδασκαλία; ταύτης 
δδηγούσης είς ανομίαν χα'ι αταξίαν υπομιμνήσκει δ
Ιωάννης έ ντή επιστολή αύτοΰ, μεθ’ή; συν
δέονται χα'ι αί δύο έτεραι, δτι δέν δυνάμεθα 
νά υπάρχωμεν έν πνευματική κοινωνία μετά τοΰ 
Θεοΰ και Χριστοΰ, έάν τήν κοινωνίαν ταύτην δέν 
έπιδειχνύωμεν έργω καέ άναλόγω βίω τής άγιότη- 
το; καέ τής άγάπης.

Ένω τδ Εύαγγέλιον κηρύττει τήν πίστιν, αί δέ 
έπιστολα'ι δμιλοΰσι περ'ι τοΰ βίου τή; αγάπης, ή 
Άποχάλυψις τοΰ Ίωάννου είναι τδ βι
βλίου τή; χριστιανική; ελπίδος, οοθε'σα τή χρι
στιανική κοινωνία πρδ; προτροπήν χα'ι χράτυνσιν 
έν τοϊς χινδύνοις τοίς έσωθεν και τοίς διωγμοί; τοΤς 
έξωθεν προερχόμενοι;, ό'πως τοιουτοτρόπω; παρη- 
γορώνται ύπδ τής βεβαιότητο; τής τελευταίας νί
κη;. Ένταΰθα ό μέγα; άγων ζωγραφε'ται διά 
χρωμάτων βεβαμμένων έν τω πυρ), άγων, όστις 
δι’δλου τοΰ χρόνου δ απραττόμενο; μεταξύ τής 
Εκκλησίας τοΰ θεοΰ κα'ι τοΰ τω Θεώ εχθρού κό
σμου, έν τελεί θέλει αναπτύξει πλήρη ενέργειαν χα'ι 
άποκαλύψει τήν μεγίστην αύτοΰ πρδ; τδν Θεδν 
έχθραν, ό'πως μετά ταΰσα διά τής έμφανίσεω; τ-ύ 
Κυρίου περαιωθή κα'ι τελευτήση διά τής νίκη; καέ 
τής άποδοχής τή; Εκκλησία; έν τή κοινωνία τής 
μεγαλειότητο; τοΰ Κυρίου καέ τή; βασιλείας αύ
τοΰ. Διά τής άπόψεως ταύτης πρδς τδ μέλλον τε
λευτά ή Καινή Διαθήκη, έγκαταλείπουσα τήν’Εκ- 
κλησίαν τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ έπί τής τρίβου, έν ή 
έστερημένη τοΰ φωτός τής αμέσου άποκαλύψεως 
χαϊ άποστολικής ήγεμονε-α; βακτηρίαν χα'ι φώς διά 
τήν σκοτεινήν ταύτην δδδν ευρίσκει έν τή άγια 
Γραφή

Στρέψωμεν έτι μικρόν τδ βλέμμα ήμών πρδ; τά 
έμπροσθεν. ΊΙ άποστολιχή'Εκκλησία τρεις μεγάλας 
έσχεν έποχάς, ώς και τρεις βαθμίδας έν τή ιστορία. 
Τήν έποχήν τής θεμελιώσεως αύτής έν τΰ»Ισραήλ, 
τήν έποχήν τής ίδρύσεως και έπεκτάσεω; αύτής 
έν τω έθνιχω κόσμω και τήν τελευταίαν έποχήν 
τοΰ Ίωάννου. Έχάστη τών Εποχών τούτων έχει 
ιδιαίτερον έργον, ιδιαιτέρους κινδύνους, ιδιαιτέρα; 
άνάγκας. Πρδς έκάστην τών έποχών τούτων άντα- 
ποκρίνεται κα'ι τδ είδος του άποστολιχοΰ κηρύγμα
τος. Εντεύθεν ή Καινή Διαθήκη διαιρείται εί; 
τρεις τάξει; βιβλίων, έχάστη; τώνδποίων τήν βάσιν 
αποτελεί τδ ιστορικόν μέρο;- δι'αύτής δέ τά άπο- 
στολιχά βιβλία διασπείρουσι τδ πλήρωμα τής χρι
στιανικής διδασκαλίας. Πανταχοΰ και πάντοτε εί
ναι μία και ή αύτή άλήθεια τής έν Χριστώ σω
τηρίας, άλλά πάντοτε μετ’ άλλου ένδύματος- ού 
μόνον διάφορος ώ; έκ τής ατομικής διαφοράς τών 
χαθ’έχάστους συγγραφέων xa't τοΰ κυχλου τών Εν
νοιών αύτών, άλλ’ΐδίως και Εχ τής διαφοράς τής 
ιστορική; καταστάσεως έξ ή; προήλθον καί τοΰ 
έργου ω Εκαστο; κεχλημένο; ήν νά λειτουργήσ ει. 
Ούτω; άποτελοΰσιν Εμμελή τινα ένότη-α, άρμονι- 
χδν εννοιών κόσμον, χρησιμευουσών πρδς μεγαλο
πρεπή οικοδομήν. Τδ πρώτον βιβλίον, τδχατά 
Ματθαίον Εύαγγέλιον, τίθησι τά στερρά θε
μέλια έπ'ι τοΰ ίστοριχοΰ τοΰ Ισραήλ Εδάφους- εν
τεύθεν όμως ΰψούνται οί εύρεΐς καέ ύψηλοϊ βόλοι 
τοΰ κηρύγματος τοΰ Παύλου, καέ άποτε- 
λοΰσι τήν μεγαλοπρεπή Εκκλησίαν, έν ή μέχρι 
τοΰ νΰν διατελοΰμεν. Άλλ’δ λόγος τοΰ Ίωάν
νου συνδέει τάς διαφόρους γραμμάς έν τή ένωτιχή 
κορυφή τοΰ σαρκωθέντος Λόγου, χα'ι έξυψοΐ τήν 
ψυχήν έπι τοΰ άετείου ύψους τής προφητείας αυ
τού, όπως τήν πάσαν κίνησι» περιορίση έ» τω τέρ- 
ματι τής Άποχαλύψεως, τής φωνής, Έλθε,Κύριε 
Ίησοΰ- χα'ι τής παρηγόρου αύτοΰ άποχρίσεως, 
Ιδού- έρχομαι ταχύ.

Άλλ’ήμεΐς βαδίζομεν ήδη μεταξύ τών έξεχουσών 
στηλών τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου ναού- κα) έάν 
ή ψυχή έκάστου τείνη μετά πόθου είς τήν ιδίαν 
αύτής θέσιν, απας όμως δ πλούτος ό περιχυκλών 
αύτήν, οίονε'ι χράζων παρασκευάζει αύτή τδν τό
πον, έν ω εύχαρίστως διατελεΐ κα'ι άπεργάζεται 
αύτδν οίκον τοΰ έαυτής πατρός, μέχρις ου συμπε- 
ριπατήσει αύτω Εν τω κότυω τω μέλλοντι, τδν 
όποιον νΰν θεωρεί έν τω λόγω τών μαρτύρων αύτοΰ.

Φ. Β.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

προ<; τ>}>- τάσι»· τον >·ιωτίρον πο.Ιιτισμοΰ.1

(Συνέχεια- ίδε άριθ. 13).

Ταύτδ ρητέον και περ'ι τής ποιήσεω; τοΰ Ά
ριστοφάνους. Και δμολογητέον μ'εν ό’τι τά έργα 
τοΰ τελευταίου τούτου Οεωροΰσι τά ανθρώπινα 
ύπδ τήν κωμικήν αύτών έποψιν, άλλ’ ή κωμική 
αύτών όψις αύτη βασίζεται έπι τής αλήθειας 
τών πραγμάτων- τδ δόκιμόν τού Άριστοφάνους 
έγκειται είς τδ ό'τι άληθώς έξέθηκεν ουτος τά 
πράγματα κα'ι μετά θαυμαστής διορατιχότητο; 
περιέγραψε» αύτά. Ό Αριστοφάνης,ώς χα'ι ό Σο
φοκλής, καλώς κατενόησε τήν άνθρώπινον φύσιν, 
οία έτύγχανε περϊ αύτδν έν πάση τή άναπτύξει 
αύτής- όρθώς δ’ερρέθη ό'τι τά τολμηρότερα καϊ 
μάλλον άλλόχοτα Επινοήματα αύτοΰ Επϊ Εμβρι
θούς στηρίζονται βάσεως. Τά πολιτικά, ή άνατρο- 
φή, δ δημόσιος βίος, ή φιλολογία καϊ έν γένει 
πάντα τά μεγάλα ζητήματα τά συγχινούντα 
τδν άνθρώπινον νούν χατά τήν Εποχήν Εκείνην είσί 
τδ άντικείμενον τής ποιήσεωςαύτοΰ,αποτελοΰντα, 
ώς είπεΐν, τήν ούσίαν τών δηκτικών αύτοΰ Επι
κρίσεων Έπι τών στίχων αύτοΰ έπιπνέει χάρις 
καϊ ζωηρότης Εξαίρετος, ή ζωηρότης Εκείνη, ή 
ίδιάζουσα είς πϊν έργον. όπερ παρίστησιν ε’μβρι- 
θώς, διά τδν αύτδν δέ λογον καϊ έναργώς, τα αν
θρώπινα πράγματα. Αύτού δή έγκειται ή διαφορά 
ή διακρίνουσα τδν Άριστοφάνην τοΰ Μενάνδρου. 
Περιεσώθη μέχρις ήμών έ π ι τ ο μ ή τ ή ς σ υ γ κ ρ ί - 
σεως Άριστοφάνους καϊ Μενάνδρου, ήν 
έγραψεν ό Πλούταρχος. Έν τή συγκρίσει ταύτη 
άσμένως Εμμένει ό συγγραφεύ; έπι τοϋ βαναύσου 
τού Άριστοφάνους χαϊ τής λεπτότητος τών πα
ρατηρήσεων τοΰ Μενάνδρου- προφρόνως δε άνομο- 
λογεΐ έν τή έν λόγω συγκρίσει τήν προτίμησιν ήν 
οί πεπαιδευμένοι χαϊ σπουδαίοι άπεοείκνυον ύπϊρ 
τού τελευταίου. .Τίνος γάρ άξιον, λέγει δ Πλού
ταρχος, άληθώς είς θέατρον έλθεΐν άνδρα πεπαι- 
δευμένον ή Μενάνδρου ένεκα, πότε δε τδ θέατρο» 
πίμπλαται άνδρών φιλολόγων ή κωμικού προσώπου 
δειχθέντος;» ΙΙάντε; οίδασι τδν υπέρ τού Μενάν
δρου έν τή άρχαιότητι θαυμασμόν τών μέχρι λα 
τρείας θαυμαστών αύτοΰ. ’Ω πραγματικότης, έ- 
πεφώνουν, ώ Μένανδρε, τίς τδν έτερον παρήγαγεν ; 
Έπίσης γνωστόν ρ'τι έξοχός τις πολιτικό; άνήρ τής 
Αγγλίας έλεγεν ότι ούδενδς τών άπολεσθέντων τής

‘)*Τπδ  Matthew Arnold, καθηγητου τής ποιή- 
σεως έν τω έν ’Οξφόρδη πανεπιστημίω.
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άρχαιότητος έργων ηυχετο μάλλον την άνεύρεσιν 
όσον τών κωμωδιών τοΰ Μενάνδρου· κα'ι όμως μεθ 

έΐλον τον άνομολογούμενον τοΰτον θαυμασμόν, τά 
μεν .Μενάνδρου έργα απώλοντο,τά οέ τοΰ Άριστο
φάνους περιεσώθησαν. Εΐ; ποιον αίτιον άποδοτέον 
τοΰτο ; Εϊ; το ισχυρόν εκείνο ένστικτον τδ κινούν 
την ανθρωπότητα πρδς τδ διασώζειν, εϊς την ά- 
κατάσχετον επιθυμίαν αυτής ύπέρ της ίδιοσυντη- 
ρησίας. Μάλιστα, τδ άνθριόπινον ορέγεται, δργα 
άκατασχέτως πρδς την ΐδιοσυντηρησίαν και την 
άνάπτυςιν αυτοΰ, εμμένει. προσκολλαται, έπιτρα- 
πήτω μοι είπεϊν, προς παν ό,τι άναγκαϊόν έστι 
προς την ζωήν, πρδς παν ο.τι συντελεί πρδς την 
άνάπτυςιν αύτοΰ,πρδς τάέργα δηλαδή εκείνα της 
φιλολογίας, άτινα διατρανοΰσι την άνάπτυξιν ταύ
την έν πάση τη ίσχύϊ αύτής- απορρίπτει δε 
πάλιν κα'ι έγχαταλιμπάνει ο,τι νομίζει ούχ'ι χρή
σιμον πρδ; τήν πρόοδον αύτοΰ, τά; φιλολογία; 
δηλαδή εκείνα;, οσαι παριστώσι τήν ανθρωπότητα 
ισχνήν καί χαταπεπτωχυΐαν. Άλλά μήν κατά τδ 
μεταξύ Άριστοφάνους καί Μενάνδρου χρονικόν 
διάστημα σφοοραί δονήσεις άνεχαίτισαν τήν άνά- 
πτυςιν τής Ελλάδος. ΊΙ εϊς Σικελίαν έχστρατεία 
άπέτυχεν, ή δε αποτυχία αυτή συνεπε’φερε τδ δ· 
λέθριον διά τούς ’Αθηναίους τέλος τοΰ ΙΙελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου. Ουτω δή ητών Αθηναίων έπί 
τά πρόσω κίνησες έστη κατά μέσην τήν άπρόσχο- 
πτον αύτής έπίδοσιν. “Εν τών εύγενεστέρων 
σταδίων τής έπιδόσεως τών 'Αθηναίων, τδ τής 
πολιτικής, έάν δεν έπαυσεν όλοσχερώς, σπουδαίως 
όμως ήλαττώΟη. ‘Εν τή εποχή ταύτη εύρηται ή 
κρίσις, ή θέσασα τέρμα εί; τδν άρχαϊον κόσμον 
Άπδ τής έποχής ταύτη; τά χρηστήρια έδει νά 
σιγήσωσιν, οί οί θεοί άπελΟόντες νά φύγω σιν 
έκ τών βωμών αύτών διότι άπδ τή; έποχής 
ταύτη; ό διανοητικό; βίος τή; Ελλάδος, ό βίος 
τοΰ πνεύματος δεν εύρισκε περί αύτδν ούτε ικα
νήν τροφήν, ούτε ζωογόνον πρδς αναπνοήν ατμό
σφαιραν. Ό πολιτικό; ώς καί ό κοινωνικός βίο; 
τούντεΰΟεν άπέβησαν γή αυχμηρά μηδεμίαν παρέ- 
χουσα ικμάδα είς τά έργα τής φιλολογίας. Άπδ 
τοΰ χρόνου τούτου έςέλιπεν ό άρχαΐο; κόσμος, έξ 
έλιπε δέ ε'σαεί. Διότι ούτε οί Μαχεδόνες, ούτε οί 
'Ρωμαίοι, καίπερ πολλήν χεκτημένοι πολιτικήν 
δραστιχότητα καί ύλιχήν ίσχύν, ουδόλως ά- 
νήλθον είς τδ ύ'ψος τής διανοίας, είς ί περιέστη- 
σαν οί Αθηναίοι· ό’τε δέ ηλθεν δ χριστιανισμός, 
εύρε τδν άρχαϊον κόσμον κεφαλήν άνευ σώματος, 
τήν’ Ελλάδα,καί σώμα άνευ ψυχής, τήν 'Ρώμην.

ΊΙ τοΰ Μενάνδρου ποίησις παρίστησι τάς Α
θήνας παρηχμακυιας, μετά τήν μείωσιν τών ζω
τικών αύτής δυνάμεων, παρίστησι τδν ε’λαττω- 

θέντα άνθρωπον, τδν περιορισθέντα έν βίω άνευ 
μεγάλου δρίζοντος, νοήμονα μεν πάντοτε καί λε
πτύνουν, άλλά σκεπτικόν, έπιπόλαιον καί διεφθαρ
μένου. Ό πεπαιδευμένο; καί πεπολιτισμένος άνήρ 
θαυμάσει τδ επιτυχές καί τδ εντελές τών εικό
νων αύτοΰ, καί προτιμήσει ίσως αύτάς τών με- 
γαλοσχήμων εικόνων, α'έτινε; παριστώσιν ήμϊν ε
ναργέστατα τήν φυσιογνωμίαν έποχής ζωηρότερα; 
καί μάλλον πολυπράγμονο;, άλλά τδ τής άνθροι- 
πότητο; ένστικτον προεϊδεν οτι τών δύω τούτων 
ποιήσεων ή μέν ύπδ τοΰ θεάματος τοΰ βίου ένε- 
πνεύσΟη. ή δέ ύπδ τοΰ τοΰ θανάτου, περιέσωσε 
λοιπόν τδν Αριστοφάνη καί έγκατέλειψε τδν Μέ
νανδρον.

Εύ'ρομεν έν Έλλάδι κατά τήν έποχήν τής ά- 
ναπτυςεως αύτής ένα τών ποονομιούχων αιώνων 
έν τή ιστορία καί φιλολογίαν πιστώς άπεικονίζου 
σαν τδν αιώνα τοΰτον- ή είχών αύτη εύρίσκεται 
πιστοτάτη άμα καί έντελεστάτη έν τοΐς έργοι; 
τοΰ Πινδάρου, τοΰ Αισχύλου, τοΰ Σοφοκλέους καί 
τοΰ Άριστοφάνους, επομένως οί ποιηταί ούτοι ά- 
ςιοΰνται σπουδαιότερα; έν τήφιλολογίαταύτη με
λέτης. Άλλ’αραγε ούχί άξ-.αι μελέτης τυγχάνουσι 
καί αί βαθμίδες δΓ ών άνήλθεν ή έν λόγφ φιλολο
γία είς τήν περιωπήν ταύτην,ώς καί έκεϊναι δι’ών 
κατήλθεν άπ’ αύτής είς τήν παρακμήν; Περίβλε
πτός τις άνήρ, οστις έπ’ εσχάτων άντικείμενον 
τών μελετών αύτοΰ είχε τδν 'Όμηρον, δυσχεραί
νει διότι έν 'Οξφόρδη κατά τάς τών ελληνικών 
γραμμάτων σπουδάς πλειότερον κατατρίβουσι χρό
νον, καί πλειότερον φροντίζουσι περί τήν μελέτην 
τών τοΰ πέμπτου π. X. αϊώνος, ή περί τήν τοΰ 
'Ομήρου.

Κατά μέρος τιθεμένου τοΰ τής φιλολογίας ζη
τήματος, ή προτίμησι; αύτη βασίζεται,νομίζω,επί 
τών παρατηρήσεων ας ίφθην είπών. Ό “Ομηρος 
διαμένειείς τούς αιώνας ά ύπατος τών ποιητών- έ
στί διάνοια δαιμονιωτέρα καί τοΰ Σοφοκλέους καί 
:οΰ Αισχύλου,άλλ'ούχί ώς ό ίδιος καί ή εποχή αύ- 

χοΰ ένδιαφέρει ήυϊς. ένω ό Σοφοκλής καί ό Αισ
χύλος παριστώσιν έν ίση μοίρα αύτοΐς έποχήν 
σπουδαιοτάτην. ’Αληθώς μέν τά δνοματα τών 
προσώπων τών τραγωδιών αύτών είσι τά δνό- 
ματα τών άοχαίων ήριόων, άλλά μέχρι τοΰδε 
φθάνει ή ταύτότη; είς τά δνόματα μόνον, 
άτινα σκοπίμως έξελέγησαν, καί ών δ μυθικός χα- 
ρακτήρ έπέτρεπε τω ποιητή τδ ποιήσαι έλευ 
θέραν χρήσιν κατά τούς νομούς τοΰ ϊδανικοΰ 
καί τής μεγάλης τραγωδίας. Τά τών ηρωικών 
χρόνων πρόσωπα ταΰτα περιβάλλονται τήν ήθι- 
κήν δραστιχότητα καί πασαν τήν άνάπτυςιν τής 
ζωής, ήτις χαρακτηρίζει τδν νεώτερον κόσμον. Ό 

Βρετανδς, είναι Ίβερνδς μορφωθείς διά τής μελέτης 
τήςίλλην.κής καί ικανός νά δμιλή αύτήν.Ό Πελά
γιο; προσκληθείς είεΔιόπολιν τω·151 έν τινι συνόδω 
τών άρχιερέων τή; Παλαιστίνης έθριάμβευσε διά 
τήν ευχέρειαν αύτοΰ περί τδ λαλεΐν τήν ελληνι
κήν. ΠόΟεν δέ προήρχετο τοσαύτη μάΟησι; ; Ήρ- 
χετο έχ χώρα; οικουμένης ύπδ Σκυθών άγριων έ- 
στιγμένων καί φημιζόμενων ώς άνΟρωποφάγων. 
Άλλ’έπ’ αύτής ταύτης τής Ιρλανδία; ύ χριστια
νισμό; διεδόΟη καί μετ' αύτοΰ φιλοσοφία, ής ή 
έκκόλαψι; δέν επροστατεύετο πάντοτε. Άββί; τοΰ 
μοναστηριού Βκγγόρης έμαΟεν έν αύτω τήν ελλη
νικήν χαί μετήγαγεν είς τήν Λύσιν προσόντα, άπερ 
βαθμηδόν σπανιώτερκ καθίσταντο, έφ’οσον ή λατι
νική πειθαρχία έπεξετείνετο έκεϊ περισσότερον.

Κατά τδν πέμπτον αιώνα, μοναχός ε'κ Μασσα
λίας, ό ’Ιωάννης Κασσιχνδς, διεχρίθη διά τού; 
μοναστικούς θεσμούς κχί τάς θεολογιχάς αύ
τοΰ γνώσεις. Έπεσχέψχτο τήν Παλαιστίνην χαί 
τήν Αίγυπτον, ίμαθήτευσεν έν Κωνσταντινουπόλει 
παρά Ιωάννη τω Χρυσοστόμω, ε'πανελθών δέ είς 
τήν έαυτοΰ πατρίδχ έχραταίωσεν έν τή μεσημβρινή 
Γαλατία τδ ούδέποτε παΰσαν έπικρατοΰν έχει άνα- 
τολικδν πνεΰμα. Γνωστδν δέ ότι χατά τδν έ'χτον 
αίώ.α ώμιλεΐτο εΐσέτι ή ελληνική εί; τά περίχωρα 
τή; Arles.

"Ο Κλερμόνδος Φερ'ράνδο; ειδεν έ'λληνα καλλιτέχ
νην, Ζηνόδωρον χαλούμενον, άνεγείροντα έπί τοΰ 
Puy-de-Donie τδ χολοσσιαΐον τοΰ Έρμοΰ άγαλμα, 
ου πολύτιμα ίχνη άνεχαλύφθησχν έν τελευταίαι; 
άνχσκαφχΐς. Τά Βορδίγχλα επικρότησαν εί; τά λο- 
παίγνεα τοΰ Αύσωνίου, οστις μετέχων άμα τή; έλ- 
ληνίδο; καί λατινίδος μούση; χαί μή θέλων νά φανή 
εί; ούδετέραν τούτων άπιστο;, έπεζήτει νά τίμηση 
αύτά; βχνχύσω;. Πέμπει εί; άνταποχριτά; αύτοΰ 
ποιήματα, είς έκαστον τών όποιων ήμίστιχον ένα- 
μίλλω; βχίνουσιν έλληνιχή χαί λατινική εί; άνόητον 
χατχντώσαι μακαρονισμόν. Έν συγγράμματι αύτοΰ 
Μ νημόσυνον τών καθηγητών τών Βορδι- 
γάλων χαλουμένω απαντώ» τά δνοματα τών ελ
ληνιστών χαί τών'Ελλήνων, όσοι έδίδαξαν έχει τήν 
έλληνικήν. Μεταξύ δέ τούτων υπάρχει εΐ; πολλούς 
προσελχυσάμενος άκροχτά; έ’νίχα τή; άττιχή; αύ
τοΰ χομψότητο; χχί νυμφευθιί; μάλιστα έν τή 
αύτή πόλει.

’Ηδη ήσαν αί γυναίκες δικταί εΐ; τδ άχροάζε- 
σθχι τών δημοσίων μαθημάτων τών καθηγητών.

Δέν δυνάμεθα νά λησμονήσωμεν έκ τοΰ καταλό
γου τούτου τδ περίφημον μο,αστήριον τών Λερί- 
νων, οπερ χατά τδν πέμπτον αΙώνα ύπήρξεν έστία 
τών ς>ώτων χαί τοϋ ελληνισμού.Ό Φαΰστο;. οστις 
κατήγετο ώ; χαί ό Πελάγιο; έκ τής Μεγάλης Βρε-

δε νέος ουτος κόσμος έν τή ώριμότητι καί ίσχύϊαύ
τοΰ ομοιάζει πρδςτδν κχθ'ήμϊς αιώνα' είς τοΰτον 
δέ τδν αιώνα άνήχοντες ο τε Αισχύλος καί ό Σο
φοκλής πλεονεκτούσε τοΰ 'Ομήρου,ότι ήττον άπέ- 
χουσι ήμών καί κατά συνέπειαν πλειότερα δύναν
ται νά διδάςωσι τούς καθ' ημάς άνθρώπου;, τδ δέ 
πλεονέκτημα τοΰτο δχψιλώ; άντισταθμίζει τήν 
μικροτέραν ποιητικήν αύτών άξίαν.

(Ακολουθεί). ,

ΑΙ ΕΑΑΗΝΙΚΑΙ ΣΙΙΟΪΛΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΝ ΑΙΩΝΑ.

[Καλλιέργεια τών ελληνικών γραμμάτων έν Γα
λατία κατά τδν τοίτον καί τέταρτον αιώνα. — Τά 
σχολεία τής ’Ιρλανδίας έπί Καρόλου τοΰ μεγάλου. 
— ΊΙ δούκισσα Έδβίγ καί 4 μαθητής αυτής.—Οί 
Φράγκοε έν Κωνσταντινουπόλει καί έν Πελοποννή- 
σω.—Ή δημοτική φιλολογία χαί αιάρχχί τήςνεω- 
τέρας "Ελλάδος— Ό «σοφός Γέρων· χαί ύ «Ήρα 
χλής» Οί ε’λληνες «άθληταί».— 'Εποποιία τοΰ έκ
του αϊώνος — "Ιστορία περίφημου στρατιώτου, ή 
έλληνος μισθοφόρου].

Έν τώ παρελθόν» ή "Ελλάς παρίσταται ήμϊν ώ; 
παιδαγωγός έτοιμη πάντοτε όπως έπέλθη άρωγδ; 
είς τήν ήμετέραν αμάθειαν.

Έξ αύτής χαί μόνης πολλάκις έλάβομεν τδν φι · 
λολογεχδν βίον, χατά τδν τρίτον, τδν ένατον καί οέ- 
χατον έ'χτον αιώνα, πρδ τής μεγάλης έποχής τής 
'Αναγεννήσεως. Έν δέ τώ παρόντι, άπδ τοΰ 1321 
άναμφήριστα παρέσχε δείγματα ζωτιχότητος. Καθ' 
ήν ώραν τά γνωστά γεγονότα διεγείρουσι τάς συμ- 
παθεία; τής Δύσεως ύπέρ τοΰ αρχαίου τουτου χαί 
νεαροΰ έλληνικοΰ λαοΰ, ούχί άσκοπον είναι νά μά- 
θωμεν μετά τίνος ακρίβεια; τδ έπιβάλλον είς τήν 
"Ελλάδα μέρος έν τή διχπαιδαγωγήσει τών νεωτέ- 
ρων φυλών. Έχ σοφοΰ τίνος συγγράμματος τοΰ κ. 
Γίδελ έξάγεται οτι αί βιρβαρικαί έπιδρομαί ούδχ- 
μώς διέχοψαν, ώς πολλάκις έπιστεύθη, τάς διανοη
τικά; σχέσεις τών Ελλήνων μετά τής Δύσεως.

Έν Γαλατίφ χατά τδν τέταρτον αιώνα ή διδα
σκαλία τής ελληνικής γλώσσης έν ταΐς μεγάλαις 
πόλεσι Βορδιγάλοι; Τρεβήριρ, Τολώσση, Ναρβώνι 
εύρύτατον κατείχε χύχλον.

Έχτοτε καταφανής γί.εται ή μεταξύ Γαλχτών 
χαί "Ελλήνων διανοητική αύτη προσέγγισες, ήτις 
δέν άνευρίσχεται μόνον έν τή συναρμολογίχ τών λέ 
ξεων καί πασών τών φράσεων, άλλ’ ύφίσταται συ
νάμα χαί ε'ν τή φαντασία έν τή χρίσει, έν τω όρθω 
λόγω. ΠόΟεν προέρχεται 4 τοΰ Πελάγιου, έν τή πρδς 
τδν άγιον Αυγουστίνον έςιδι αύτοΰ, ίδιάζων χα 
ρακτηρ, χαί τδ διαχρΐνον αύτδν γνώρισμα ; Είναι
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ελεγε, χα'ι ρωμαίοι διδάσκαλοι προθύμως έξήγουν 
είς τούς έπιθυμοΰντα; να μάθωσι, τά σκοτεινά ζη
τήματα τής αγίας Γραφής. Κα'ι άληθώς τίς ήν τω 
668 αρχιεπίσκοπος έν Κανταουρίχ ; Ταρσεύς “Ελ- 
λην, Θεόδωρος καλούμενος. Ό πάπας Βιταλιανδς 
άπέστειλεν αύτδν έξ Ιταλίας είς Βρετανίαν, όπου 
έδαύλισεν έν τοΤς επτά άγγλοσαξωνικοΤς βασιλείοις 
μεγίστην έπιστήμης εστίαν, έν δέ τω άρχιεπισκο- 
πείω αΰτοΰ συνήθροισε πλείστους νέους κληρικούς. 
Αύτδς ουτος έδίδασκεν αύτούς τήν μετρικήν, τήν 
αστρονομίαν, τήν αριθμητικήν, τήν μουσικήν, τήν 
αγίαν Γραφήν τοσνΰτο έπιτυχώς, ώστε μετά τρια
κονταετίαν, λέγει 4 Βέοε, πολλοί τϋ>> μαθητών 
αΰτοΰ ώμίλουν είσέτι τήν ελληνικήν καί τήν λα
τινικήν

Έκ τής ’Ιρλανδίας έπίσης κχτήλθον τω 800 δύο 
μοναχοί εις τα γαλλικά παράλια μετά ξένων έμ
πορων. Δεν είχον εκθέσει έμπορευματα, άλλ’είς τδ 
περιστοιχίζον καί έκ τής παραδόξου αΰτών στολής 
έκπλησσόμενον πλήθος άνέκραζον. «Ιίροσελθέτω ό 
έπιθυμών ν’άγοράσ-β τήν επιστήμην πωλοΰμεν 
αΰτήν·. “Οτε δέ Κάρολος ό μέγα; έμαθε τά παρ' 
αΰτών λεγόμενα προσεκαλε'σατο αΰτούς χαί έρωτή- 
σας εϊρεν αυτούς σοφωτάτους, ουτω δέ έκράτησεν 
έν τή αΰλή αύτοΰ δ'πως διδάξωσι τήν νεολαίαν τοΰ 
κράτους αΰτοΰ. Ό έτερος τούτων έκαλεΤτο Κλή- 
μης. ν'Η πολυμάθεια αΰτοΰ, λέγει δ χ. Ώριό, κα- 
τεδείχθη αρκούντως έκ τών πολλών συγγραφέων, 
ών μνείαν ποιείται έν τινι τών συγγραμμάτων αΰ
τοΰ, ή δέ μέθοδος αΰτοΰ ήτο έτι μάλλον καταπλη
κτική. Έγίνωσκε τήν ελληνικήν χαί τοσοΰτο μάλι
στα καλώς ώστε άνέγρχφεν έλληνικοΤς γράμμασι 
τού; ομηρικούς στίχους. Άλλά χαί πλέον τούτου 
έδίδασκεν οτι είς πϊν είδος σοφίας οί “Ελληνές εί
σιν οί διδάσκαλοι αΰτοΰ κχί ότι βαδίζει ΰπδ τάς 
οδηγίας αΰτών· οί “Ελληνες, οΓς έν πάση 
επιστήμη διδασχάλοις χρώμέθα. Ό Άλ- 
χουΤνος οΰχί άνευ οργής βλέπει τήν έπιρβοήν 
του ίρλανδου μοναχοί. ’Αποσυρθείς είς τδ μονα- 
στήριον τοΰ αγίου Μαρτίνου γράφει πρδς τήν αΰ- 
τοκράτειραν «ή Αίγυπτος θριαμβεύει έν τοϊς άνα- 
κτόροις τοΰ Δαυίδ- άφήκα Λατίνους έν τή αΰλή. 
αγνοώ δέ τίς κατώκισεν αΰτήν Αιγύπτιοι;·.

(“Επεται συνέχεια).

τανίας, ήτο έγκρατής τής ελληνικής γλώσσης καί 
τής αρχαίας φιλοσοφίας. Καίπερ μετά πολλών ά- 
πολογιστών θεωρών τήν ψυχήν υλικήν οΰχ ήττον 
θερμός ήν οπαδός τοΰ Πλάτωνος, ό δέ Μαμερτος 
Κλαυδιανδς γράφων κατ’αΰτοΰ τήν περί φύσεως 
τής ψυχής πραγματείαν μετεχειρίζετο είς βοή- 
θειάν του έλληνας φιλοσόφους.

Έκ τοΰ μοναστηριού τούτου τών Αερινων έξήλ- 
θεν δ τής ’Ιρλανδίας άπόστολος, δ άγιος Πατρί
κιος, οστις μετήνεγκεν έκεϊ τδν χριστιανισμόν καί 
είσήγαγετήν σπουδήν τής ελληνικής. Συνίστη πλη
σίον έκάστης έκκλησίας σχολεία κατά μίμησιν τών 
μεγάλων μοναστηρίων τής Γαλατίας, δ'πσυ τοσου- 
τους είδε σοφούς· οί είς τδν χριστιανισμόν νεοφώ 
τιστοι βάρδαι έγίνοντοοί διευθυνταί τών νέων τούτων 
σχολών- δ Φλέχιος έχρηαάτισε τοιοΰτος έν Σλέττυ, 
Βένιγνος δέ δ μαθητής αΰτοΰ έν Άρμάγη. Γαλά
της πιθανώς, ώς αΰτδ;, δ'.ηύθυνε τάς σπουδάς. Οί 
διάδοχοι διετήρησαν τδ πνεΰμα αΰτοΰ, αί δέ μεγά- 
λαι τών μοναχών άποικίαι τής Κλονάρδης, τής Λι- 
σμόρης, τής Βαγγόρης υπήρξαν έπί πολύ έστίαι εκ
παιδεύσει»;.Ό Βένιγνος ούτος πρδ τοϋ θανάτου χύ
του άπέστειλεν είς Γαλάτας έ'νχ τών καλλιτέρων 
αΰτοΰ μαθητών, τδν άγιον Όλκανδν. δ'πως μεταδάς 
παρ’ αύτοΤς άκροασθή τών καθηγητών χαί μυηθή 
τά αγνότερα τών άπορβή·ων τής ίερϊς ή θύραθεν 
σοφίας.

"Ο,τι εκπλήττει έν ταϊς σπουδχ’ς ταόταις είναι 
ή άντανάκλασις τής ελληνικής άρχαιότητος. Οί 
λόγιοι ουτοι ποιούνται χρήσιν τών έλληνισμών έν 
ταΤς αΰτών συγγραφαΤς, αί δέ περί 'Ομήρου ανα
μνήσεις συναναμιγνυνται έν τοΤς μύθοι; αΰτών μετά 
τών εθνικών παραδόσεων. Κατ’ αΰτούς δ κόμης 
Οΰλστερ καλεΤται ού'τω, διότι είς τάς άκτάς έκεί- 
νας προσήγγισεν δ Όδυσσεύς. Ό άγιος Βρεντανδς 
άφηγεΤται έν τή μυθική αΰτοΰ θαλασσοπορία, ήτις 
έπί επτά διήρκεσεν έτη. πλεΐστα έπεισόδια άναπο 
λοΰντα τά τής Όδυσσείας. Πρέπει άρά γε νά έχ- 
πλαγή τις, άφοΰ δ Αθηναίο; έζήτει τήν μοναξίαν 
ιιεταξύ τών Γαλατών, άφοΰ δ Σύρος Ευσέβιο; ήγό 
ραζε τδ έπισκοπιχδν άξίωμα τών Παρισίων, άφοΰ 
υπήρχον έξ ’Ανατολής πλεΤστοι έν ’Ορλεάνη έμ - 
ποροι, όπως παραστώσιν έν σώμα Π εϊς τήν έπίση- 
αον είσοδον τοΰ βχσιλέω; Γοντράνου καί προσαγο- 
ρευσωσιν αύτω ελληνιστί;

Κατά τδν έβδομον αιώνα τά έν Ίρλανδίφ γράμ- 
ματα τοσοΰτον έτι άνθοΰσιν, ώστε πανταχόθεν συδ- 
ρέουσιν έχε7. Ύπέρ τούς έπτακισχιλίους μαθηταί 
έμαθήτευον έν τή σχολή τής Άρμάγης, δ δέ Άλ- 
θέρνης, Άγγλοσάξων καί ζηλών τους Ίβερνού; καί 
τήν φήμην αΰτών, άντεποιεΤτο ύπέρ τής χλοώδου; 
καί γονίμου χώρας τής ’Αγγλίας, όπου “Ελληνες,
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