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θ', ιστορικοί καλούμενοι παραλληλισμοί 
κακώς έν γίνει τά πράγματα παριστώσι, διότι 
παρεισάγουσι πλείονα ομοιότατα τής πράγ
ματι ύφισταμίνης μεταξύ δύο διαφόρων πε
ριόδων γεγονότων. Ή ιστορία ούδε'ποτε κατ' 
έπανάληψιν άφηγεΐται γεγονότα τά αύτά, 
ούδέ α! κατά τινα περίοδον προκαλε'σασαι 
τά γεγονότα περιπίτειαι δυναντόν ν’ άναφα- 
νώσιν άπαραλλάκτως. Άλλ’ έάν οί ιστορικοί 
παραλληλισμοί ίν γίνει άποτυγχάνωσι, τά 
Ιστορικά προηγούμενα λίαν διδακτικά συνή
θως άποδείκνυνται. Ή διά παραδειγμάτων 
ποδηγέτησες τών θνητών αποτελεί τόν 
κύριον σκοπόν τής ιστορίας, τά δ’ έξ αύτής 
μαθήματα άνεκτίμητά εΐσι, μόνον όταν κα- 
τανοώνται δεόντως. Ούτω, λόγου χάριν, τό 
ανατολικόν ζήτημα ούχί τό πρώτον νΰν ανη
συχεί καί περιπλέκει τήν Εύρώπην. Πολύ 
πρό τής σήμερον, ένίοτε δέ κατά περιστά
σεις έχούσας έξωτερικήν ομοιότητα παρα- 
πλη,σίαν πρός τάς ένεστώσας, κύριον μίλημα 
τών εύρωπαίων πολιτικών ή'1 όπως άσχολη- 
θώσι περί τοΰ ζητήματος τούτου καί πείρα-, 
Οώσι τήν διευθίτησιν αύτοΰ, διά τοΰτο δέ ού
δόλως άπίθανον άμυδρόν φώς νά προσπορι- 
σθώμεν κατά τάς ένεστώσας δυσχερείας έκ 
τίνος μελέτης περί τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, 
οίον προ πεντήκοντα έτών προσεγένετο τή 
Εύρώπη καί ιδία τή Άγγλίικ. Ύλην πρόσ- 
φορον είς τοιαύτην μελέτην παρέχει τό βύγ- 
'(ρηι.μΛΆΛ.Ιη.Ιογραφία τοΰ όονχος ΟυέΛ.Ιιγ- 
χτων, μάλιστα δέ ό πρό τινων μηνών δημο
σιευτείς τελευταίος τόμος τοΰ πονήματος 
τούτου.

Αί κατά τό έτος 1828—1829 έξωτερι- 
*αί περιπτώσεις τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος 

τοιαύτην πράγματι έκπληκτικήν ομοιότητα 
παρέχουσι πρός τάς νΰν, ώστε άνάγκη ύπ’ο- 
ψιν πάντοτε νά έχωμεν τόν έκ τής μελέτης 
τοιούτων παραλληλισμών ύποδειχθέντα ήδη 
κίνδυνον. Ώς τω 1876 ή δημοσία έν Εύρώπη 
γνώμη έξανέστη έπί τη αύστηρότητι μεθ’ής οί 
Τούρκοι κατέστειλαν έπανάστασίν τινα εν 
Βουλγαρία, παρόμοιον αίσθημα έξηγέρθη καί 
τφ 1826 διά τήν σκληρότητα τών Τούρκων 
πρός τήν Ελλάδα. ’Αποτέλεσμα τοΰ έν Εύ
ρώπη αισθήματος έκείνού ήν ή μετά πολλάς 
διπλωματικάς περιπετείας τή 24/6 Ιουλίου 
1827 υπογραφή τής συνθήκης τοΰ Λονδίνου, 
έπενεγκοΰσα σύμβασιν μεταξύ ’Αγγλίας, Γαλ
λίας καί 'Ρωσσίας πρός παΰσιν τής έν ’Ανα
τολή αιματοχυσίας καί διευθίτησιν τών με
ταξύ Τουρκίας καί 'Ελλάδος πραγμάτων. Έ 
τριμελής εκείνη συνθήκη ήν ή τοΰ Γεωργίου 
Κάννιγκ τελευταία δημοσία πράξις. Κατά τό 
φθινόπωρον τοΰ αύτοΰ έτους 1827 ο δούξ Ούέλ- 
λιγκτων έγένετο πρωθυπουργός, ή δ’ ίν ’Αγ
γλία διαχείρισις τών δημοσίων περιήλθε πράγ
ματι είς τούς τόρεις. Ό δούξ, ώς γνωστόν, 
άπεδοκίμαζε τήν συνθήκην τοΰ Λονδίνου, ού
δόλως δ' έπεθύμει νά έξακολουθή,ση τήν πρός 
τήν Τουρκίαν ύπό τοΰ Κάννιγκ άρξαμίν/,ν 
πολιτικήν. Είχε τήν πεποίθησιν, ώς έκ τών 
έπιστολών αύτοΰ καταφαίνεται, ότι ό Κάν- 
νιγκ άφήκε εαυτόν εύκόλως νά παρασυρθή ύπό 
τής έπιρροής τοΰ πρίγκηπος Λίεβεν, τοΰ 
ρώσσου πρεσβευτοΰ, καί τής συζύγου αύτοΰ— 
καθόσον ή τελευταία αΰτη ήν εί μή δεινότερος 
διπλωμάτης τούλάχιστον μεταξύ τών δύω 
δεξιώτατας μηχανορράφος—,Ουτε δέ ό δούξ ού
τε τό κόμμα ου προίστατο ήσαν διατεθειμένοι 
νά βασισθώοι πολύ έπί τής καλής πίστεως 
τής 'Ρωσσίας. 'Εκτός τούτου, ό δούξ Ούέλλιγ- 
κτων ούδόλως άρεσκόμενος είς τάς τοΰ λαοΰ 
ωθήσεις, περί πολλοΰ έποιεϊτο νά παρίσταται 
έν Εύρώπη ώς δεινός άντίπαλος τής δημοκρατίας
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κτημα 
ό δούξ

καί τής έπαναστάσεως, έν τελεί δέ ένεπλάκη είς 
εσωτερικά ζητήματα λίαν επείγοντα καί το
σούτω έξασθενίσαντα τήν έν τώ ίξωτερεκφ 
έπιρροήν αύτοΰ, ώστε άπέβη άδύνατον εϊς τήν 
βρετανικήν κυβέρνησιν νά ένισχύστ) διά τής δυ
νάμεως έθνους ήνωμένου τήν έν τφ έξωτερικώ 
πολιτικήν τής ’Αγγλίας. Τούτων ούτως έχόν- 
των, ή συνθήκη τοΰ Λονδίνου ήν διηνεκής ανη
συχία διά τόν Ούέλλιγκτων καί μέγα πλεονέ- 

διά τήν 'Ρωσσίαν καί έγίγνωσκε μέν 
οτι τήν συνθήκην δέν ήδύνα-το νά ρίψη

είς άχρηστίαν, άλλά καί ούδόλως πρόθεσιν 
είχε τήν συνθήκην έκείνην νά μεταχειρισθή 
ώς όπλον πρός άμεσον προσβολήν κατά τής 
Τουρκίας.

’Εν τούτοις ενωρίς πρόδηλον κατέστη ότι 
τοιαύτην χρήσιν τής συνθήκης έκείνης έπεθύ- 
μει ή Ρωσσία, έκτος έάν ή Τουρκία έν τάχει 
ένέδιδεν εϊς πάσας τάς ρωσσικάς αιτήσεις- διά 
τοΰτο δέ ή τοΰ βορρά δύναμις ένεργοΰσα ώς εκ
τελεστής τών αποφάσεων τών δυνάμεων,αΐ- 
τινες ύπέγραψαν τήν έν Λονδίνφ συνθήκην, διε- 
τύπωσεν άπαιτήσεις λίαν ύπερβολικάς. Κατά 
πόσον ό δούξ άπεδοκίμαζε τά ένΛονδίνφ άπο- 
φασισθέντα πρόδηλον καθίσταται καί έκ τίνος 
περε των άνατοΛιχωτ πςαγμάτων ίπομνή
ματος, τό όποιον ό πρίγκηψ Λίεβεν τφ ένεχεί- 
ρισε κατά φεβρουάριον τοΰ 1828. Τό λίαν 
ογκώδες έκεΐνο ύπόμνημα έχει κατ’ ούσίαν ώς

: — Ό πρίγκηψ προτίθεται τόν καθορι
σμόν τών επομένων προτάσεων:—1. Ότι ά- 
παραίτητος καθίσταται έπέμβασις εξωτερική 
είς τάς έν τή ’Ανατολή ταραχάς. — 2. Ότι 
ή Αγγλία ούδόλως θά άπεΐχε τοιαύτης έπεα- 
βάσεως.—3. Ότι ή έπέμβασις έπιτευκτέα 
κατά τρόπον ούχί συνδιαλλακτικώτερον, ούδέ 
πρός τήν ειρήνην τής Εύρώπης άπειλητικώ- 
τερον εκείνου ον έξελέζαντο αί δυνάμεις αί 
συνυπογράψασαι τήν έν Λονδίνφ συνθήκην. 
Ό πρίγκηψ μάλιστα ένησχολήθη όπως δι’ έ- 
πιχειρημάτων πολλών άποδείξγ τήν ανάγ
κην τής πραγματοποιήσεως τής πρώτης τών 
δύο τούτων προτάσεων, ή δ’ έπιμονή αύτοΰ 
έναργώς άποδείκνυσιν έκ τών μετέπειτα γενο- 
μένων τόν ώς πρός τά ανατολικά άνενδότως 
έπιδιωκόμενον σκοπόν τής ρωσσικής διπλω
ματίας. Έν πρώτοις ό πρίγκηψ παρατη
ρεί δτι ή τών Ελλήνων έπανάστασις αδύνα
τον νά κατευνασθή δι’ απλής περιστολής, 
καθόσον τά αίτια αύτής ύπάρχουσι βαθέως 
ερριζωμένα. Ιιφ’οσον οί Τούρκοι δεσπόζου- 
σιν ή πειρώντα; νά δεσπόσωσι τής Έλ- 

λάδος, αί μεταξύ κυβερνώντων καί κυβερνω- 
μένων σχέσεις κατ’ άνάγκην έσονται έν κα
ταστήσει άδιαλλάκτου ανταγωνισμού, διά 
τόν λόγον δέ τοΰτον ή οθωμανική έξουσία 
αείποτε έπαπειλεϊται, σύν αύτή δέ καί ή τής 
Εύρώπης ήσυχία. Είς τάς ούτωσί προκαλου- 
μένας ταραχάς ή Ρωσσία μάλλον τών άλλων 
δυνάμεων έκτεθειμένη διατελεϊ διά τήν πρός 
τούς Τούρκους καί Έλληνας γεωγραφικήν 
θέσιν καί διά τάςίστορικάς αύτής σχέσεις. Ού
δόλως δύναται νά έφησυχάζη ή Ρωσσία, ούδ’ 
άρέσκεται νά βλέπη τήν Τουρκίαν μόνην κα- 
θορίζουσαν τό έλληνικόν ζήτημα διά τής έξο- 
λοθρεύσεως τής ελληνικής φυλής. Καϊ όμως, 
λέγει ό πρίγκηψ, ή πολιτική τής Ρωσσίας 
τυγχάνει άντικείμενον σφαλερών ύπονοιών άς 
έπανειλημμένως ήδη διέψευσεν ή μέχρι τοΰδε 
διαγωγή αύτής. Προσεπάθησε πολλάκις, τή 
αλήθεια, νά καταστείλη ταραχάς έν ταϊς τουρ- 
κικαΐς έπαρχίαις, ώς ίδια προκειμένου περί 
Σερβίας, άλλ’ή Πύλη αποδέχεται καί αΰτη τήν 
πρός τήν Ρωσσίαν γενικήν δυσπιστίαν, διά 
τοΰτο δέ αδύνατον καθίσταται τή 'Ρωσσία νά 
έπεμβαίνη φιλικώς ώς έπεθύμει. ΊΙ αφιλοκέρ
δεια, ή μετριοπάθεια καί ή καλή πίστις τής 
'Ρωσσίας έπανειλημμένως άπεδείχθησαν διά 
τών ποικίλων αύτής διαβημάτων άπό τοΰ 
1821, διαβημάτων άτινα άπέληξαν τέλος 
μετά τοσαύτας περιπετείας είς τήν συνομο
λόγησα τής συνθήκης τοΰ 1827, ής σκοπός 
ήν ή είρήνευσις τής Ελλάδος καί ή διευθέτησις 
τών έκκρεμών ζητημάτων, τών μεταξύ τής 
Τουρκίας καί τών έν έπαναστάσει έπαρχιών 
αύτής.

Τοιαΰται ήσαν έν περιλήψει αί τής 'Ρωσ
σίας θεωοίαι, ώς διετύπωσεν αύτάς ό πρίγκηψ 
Λίεβεν περί τάς άρχάς τοΰ 1828.Έάν ό Κάν- 
ιγκ ύπήρχεν έτι έν τοϊς ζώσι καί ήν πρωθυ
πουργός τής Μεγάλης Βρετανίας, αύδεμία άμ- 
φιβολία ότι αί ρωσσικαί θεωρίαι εύμενεστέρας 
θά έτύγχανον αποδοχής καί ότι διάφορος άλως 
θά ήτο ή ιστορία τών μετέπειτα ολίγων ένι- 
αυτών. Ώς τά πράγματα ειχον, εύνόητον τί 
συνέβη. Επετράπη τή 'Ρωσσία νά ένεργήση 
μόνη, ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία έστησαν μα- 
κρόθεν καί αί συνδιασκέψεις, αϊτινες, κατά 
τήν συνθήκην τοΰ 1827, έπρόκειτο νά συγ- 
κροτηθώσι πρός διευθέτησιν τών ελληνικών 
πραγμάτων, άνεστάλησαν.

Όποΐά τινα ήσαν τά αισθήματα τοΰ δουκός 
έπί τής έν γένει καταστάσεως κατά τό φθι- 
νόπωρον τοϋ 1828, πρόδηλον καθίσταται έκ 

τοΰ επομένου ύπομνήματος, τοΰ αποσταλέν- 
τος τή 8 σεπτεμβρίου πρός τόν λόρδον Έϊτε- 

σβουρή.

Ούδε'ις ό άμφιβάλλων περ'ι τής τιμής τοΰ αυ- 
τοκράτορος τής 'Ρωσσίας, περ'ι τής μετριοπάθειας 
τής A. Α. Μ. κα'ι περ'ι τής προθέσεως αύτοΰ πρδς 
έκπλήρωσιν τών υποσχέσεων,ας προέθετονα οωση. 
Άλλ’ ό'σφ μεγάλη και έάν ή ή ισχύς τοΰ αύτο 
κράτορος τής 'Ρωσσίας, άνθρωπος καί αύτδς ως 
πάντες οί άλλοι έστίν, επομένως κοινδς χαί αύτω 
τυγχάνει δ τών θνητών κλήρος, άπάδει δέ εις την 
φρόνησιν καί τδ προορατικόν—οι’ ών δέον να κα- 
θοδηγώνται αΐ πράξεις ε'χείνων, εις ών τα βουλεύ
ματα εΐσι διαπεπιστευμένα συμφέροντα μεγάλης 
χώρας—τδ έπαναπαύεσθαι απλώς εις τήν μετριο
πάθειαν ή είς τάς άγαθάς προθέσεις παντδς θνη
τού. Έχ τής αλληλογραφίας τής κυβερνήσεως 
ταύτης πρδς τήν τής A. Α. Μ. δέον ωσαύτως 
νά έξαγάγη τις οτι ουοεμία έπί καθωρισμενου 
σημείου ύπάρχει θετική ύπόσχεσις δυναμενη ύπ’ 
οψιν νά ληφθή κατά τάς διαπραγματεύσεις, έάν 
τοιαΰται γείνωσι περί συνθήκης ειρήνης πρδς την 
Πύλην. Ή αγγλική κυβέρνησις συνετώς άρα έπε- 
φύλαξε τή Αύτοΰ Μεγαλειότητι τδ δικαίωμα ί’να 
κρίνη χαί άποφασίση ό,τι δέον, αμα ώς πληροφο- 
ρηθή περί τοΰ άποτελέσματος τοΰ δυστυχώς ει- 
σέτι ύοισταμένου πολέμου .... Δέον να παρα- 
τηρήση τις οτι ή έπελθοΰσα βραδύτης ώς πρδς 
τήν έπανάληψιν τών έν Λονδίνφ συνδιασκέψεων 
ούδόλως άποδοτέαείς τήν παρά τίνος τών θεραπόν
των τής Α. Μ. ύποθετικώς άποοιδομένην αύτοϊς 
Ιλλειψιν έμπιστοσύνης πρδς τάς υποσχέσεις 
τοΰ αύτοκράτόρος σχετιχώς πρδς τδν μετά τής 
Πύλης πόλεμον,έπί σκοπώ ίδιοτελεΐ. ΊΙ βραδύτης 
αυτή άποδοτέα μόνον καί άποκλειστικώς είς την 
διακήρυξιν τών ύπουργών τοΰ αύτοκράτορος . . . 
ότι, έάν οί σύμμαχοι τής A. Α. Μ. ακατάλληλον 
έκρινον νά μετάσχωσι τοΰ πρδς τήν Πύλην πολέ
μου, ή A. Α. Μ. θά διηυθέτει τδ ελληνικόν ζήτημα 
κατά τάσυμφέροντα καί τδδοχοΰναςύτώ 
(selon ses interets et convenances). Ένόσφ ού
δόλως άπεσύρετο ήδιακήρυξις εκείνη, οϊ τής AM. 
θεράποντες ούδόλως έθεώρουν συνάδουσαν πρδς την 
αξιοπρέπειαν καί τήν τιμήν τής Α. Μ. τήν συμ
μετοχήν είς συνδιασκέψεις, ών σκοπός Οά ητο ό 

χατά τήν συνθήκην τής 24/6 Ιουλίου 1827 καθο
ρισμός τοΰ αύτοΰ ζητήματος.

'Ημέρας τινάς βραδύτερον, τή 14 σεπτεμ
βρίου, ό λόρδος Έλλενβορώχ (Ellenborough), 
μέλος τοΰ υπουργείου τοϋ δουκός, συνέταξεν 
ύπόμνημα περί τής καταστάσεως τών ελλη

νικών πραγμάτων, έν δέ τώ ύπομνήματι 
έκείνφ καταφανέστερου έτι άπεεκονίζεται τό 
τότε γενικόν αίσθημα τής άγγλικής κυ
βερνήσεως.

Ή 'Ρωσσία εύθύς έξ άρχής έπειράθη νά έκ- 
βάλη διά τής’Αγγλίας τά κάστανα έκ τής 
πυράς, πρός τοΰτο δέ ή συνθήκη ύπεβοήθησεν 
αύτήν παρά τήν θέλησιν ήμών. Σκοπός αύτής 
ήν, καθ’ ήν στιγμήν διεξήγαγε τδν πόλεμον, νά 
έξεγείρη τήν χώραν ταύτην καί τήν Γαλλίαν κατά 
τής Πύλης- Συνεπείφ τής υπουργικής μετα
βολής έν Αγγλία δέν ήδυνήθη νά ίδη τήν πραγ - 
μάτωσιν τών πόθων αύτής. Έν τούτοις έπέτυχεν 
αρκετά.............Διεμηνύθη ήμϊν ότι περί τδν αύ-
τοκράτορα ύπάρχουσιν άνθρωποι,οί'τινες όπως έξο- 
μαλύνωσι τάς μεταξύ 'Ρώσσων διαφοράς περιπλέ- 
xouotv ήμας καί τούς Γάλλους είς τήν διευθέτησιν 
τοΰ έλληνικοΰ ζητήματος,έπληροφορήθημεν δ'έπί- 
σης εύκρινώςότι οί'Ρώσσοι,μεθ’βλας τάς έπισήμους 
αύτών διακηρύξεις,προτίθενται νά κρατήσωσι τήν 
Άνάπαν καί τδ Πότι, ήτοι τάς μόνας θέσεις άς 
έκυρίευσαν. Έχομεν λοιπόν πράγματα νά διαχα- 
νονίσωμεν πρός κράτος οπερ ού μόνον αναξιό
πιστου τυγχάνει ώς πρδς τάς υποσχέσεις αύτοΰ, 
άλλά καί διά τήν παράβασιν τοΰ λόγου αύτοΰ ώς 
άφορμήν θά λάβη τήν του στρατού διάθεσιν. Ού- 
δεμία τής 'Ρωσσίας πραξις, παρά τήν έννοιαν τής 
συνθήκης καί παρά τάς τελευταίας ύποχρεώσεις 
τής βωσσικής κυβερνήσεως, δύναται ν’ άπαλλάξη 
αύτήν άπό τάς άποκυρησσομένας ύποχρεώσεις άς 
άνέλαβεν έπισήμως. Τδ καθ’ήμας απαλλασσόμενοι 
τής πρδς κοινήν ένέργειαν άνάγκης συνωδά πρδς 
τήν συνθήκην, δυνάμεθα εΐσέτι νά ύπομνήσωμεν 
είς τήν 'Ρωσσίαν τάς ύποσχέσεις αύτής.

Τό ηθικόν πόρισμα τής τελευταίας ταύτης 
φράσεως τυγχάνει βεβαίως αξιοσημείωτου 
ώς πηγάζου έκ καλάμου άνδρός μεμφομένου 
τής 'Ρωσσίας έπί άπιστίρι,άλλά καί τό όλον έκ 
τοΰ έγγράφου απόσπασμα καταδείκνυσιν έ
ναργώς τό φρόνημα τής άγγλικής κυβερνήσεως 
κατά τήν έποχήν έκείνην. Ότι δέ τό τής δυσ
πιστίας αίσθημα ούδόλως ήλαττοΰτο προϊόν
τος τοϋ χρόνου, προδήλως φαίνεται έκ τής 
επομένης περικοπής επιστολής τίνος τοΰ δου
κός πρός τόν λόρδον Άβερδηυ ύπό ήμερομη- 
νίαυ 6 δεκεμβρίου. ,

.Σημειώσατε, παρακαλώ, τί δ πρίγκηψ (Πολι · 
νιάκ) λέγει περί τής μετριοπάθειας τοΰ αύτοκρά
τορος τής 'Ρωσσίας ! Τοιαύτη λοιπόν ή κυβέρνη- 
σις ή επιθυμούσα ούδέ κάν λόγος νά γείνη περί ..
αίτήσεως έστω καί σπιθαμής γής. Ή Άνάπα
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καί τδ Πότι είσ\ κτήσεις λίαν σημαντικαί .... 
Τδ περιεργότατον τής όλης ιστορίας αποτελεί ή 
διαβεβαίωσις ότι δ μετριόφρων καί γλυκύς ούτος 
αύτοκράτωρ ούδέ φίλοις ούδ’ έχθροΐς περί τής με- 
τριότητος καί ήπιότητος αύτοΰ αμφιβολίαν έπι 
τρέπει, πυρί δε καί σιδήοω απειλεί πάντα άμφι- 
βάλλοντα περϊ τής παρελθούσης ή τής μελλούσης 
επιτυχίας αύτοΰ. ("Επεται συνεχεία).

ΣΓΓΙίΡΙΣΙΣ ΤΩΧ ΛΓΧΑΜΕΩΧ ΤΠΪ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΛΝ ΛΟΠΙΔΝ ΜΕΓΑΛΛΝ KPATQN

THS ΕΥΡΏΠΗΣ.

Έν τή παρούση τών πραγμάτων καταστάσει, 
ε’ν η συμβεβηκός τι δύναται νά ρίψη τήν Ευρώπην 
εις πόλεμον τοσοΰτον γενικόν, μακρδν καί αιμα
τηρόν, όσον ύπήρξεν δ ε'κ τής γαλλικής έπανα- 
στάσεως προελΟών, λίαν ενδιαφέρουσα ήθελεν εί- 
oOat ή έξέτασις τών μεταβολών, ό’σαι έπήλθον 
εις τούς σχετικούς τών μεγάλων δυνάμεων πόρους 
καί τά μέσα αύτών, άφ" ό'του διά τής παραιτή- 
σεως τοΰ Ναπολέοντος Αζ έληξεν δ τελευταίος ευ
ρωπαϊκός πόλεμος. Καίτοι δε δ πληθυσμός καί δ 
πλούτος έθνους τινδς άποτελοΰσι τά δύο στοιχεία 
τής δυνάμεως αύτοΰ, αληθώς όμως είπεϊν, δεν έ- 
παρκοΰσι ταΰτα όπως έξασφαλίσωσιν αύτώ και 
τήν τοΰ πολέμου επιτυχίαν. Υπεροχή καί κατ’ 
άμφότερα ταΰτα δυνατόν νά ούδετερωθή κατά 
τδ μάλλον καί ήττον ή αιτία άπροσφόρου σχημα- 
τισμοΰ τής χώρας, ή δι’ άτέλειαν στρατιωτικού 
δργανισμοΰ, ή δι’ αμάθειαν τής τοΰ πολέμου τέ- 
χνης, ή ένεκα διχονοιών. Ώς έπί παραδείγματι 
κατά τδν έν’Αμερική εμφύλιον πόλεμον, οί Νότιοι 
ήσαν υποδεέστεροι τών Βορείων κατά πάντα τά 
στοιχεία τής μονίμου δυνάμεως καί μεθ’ό'λα ταΰτα 
ή μεγαλοφυΐα τοΰ στρατηγού Λή, έπωφεληθεϊσα 
τά ανώτερα στρατιωτικά προτερήματα τών άν
δρών, ους ώδήγει, τήν πείραν αυτών πρδς τδ 
διευθύνειν καί τήν τέχνην των πρδς τάς έκ τοΰ 
λαφυραγωγεϊν ώφελείας, κατώρθωσε νά παρατείνη 
μεν τδν πόλεμον έπί τε'σσαρα έτη ολόκληρα, έπί 
τρία δέ τούτων νά φαίνηται αμφίβολον εις τούς 
έξωθεν θεωμένους τδ αποτέλεσμα αύτοΰ. ’Επίσης 
έν έτει 1866 ή Αύστρία μετά τών νοτίων γερμα
νικών κρατών είχον πολύ μεγαλείτερον πληθυσμόν 
τής Πρωσσίας καί τών συμμάχων αύτής, πιθα
νώς δε ύπερεΤχον αύτής καί κατά τδν πλούτον, 
ανώτερος όμως στρατιωτικός οργανισμός, τά βε
λονωτά όπλα καί ή στρατηγική τοΰ κόμητος 
Μολτκε έςεδίωξαν έντδς επτά εβδομάδων τήν Αυ
στρίαν άπδ τής Γερμανίας. Τελευταϊον, ή Γαλ
λία, έν έτει 1870, καίπερ δλίγον κατώτερα τής 

Γερμανίας κατά τδν πληθυσμόν, ήτον όμως πολύ 
άνωτε'ρα αύτής κατά τά πλούτη καί άπετέλει 
συμπαγές έθνος, άλλ’ ούχ ήττον εντελώς κατε- 
στράφη, κατεκερματίσθη καί κατηναγκάσθη εις 
αποκοπήν μέρους αύτής έν μια μόνη έκστρατεία, 
διότι ήμέλησε νά παρασκευασθη έγκαίρως. Καίπερ 
δέ κατέχουσα χρήματα καί πληθυσμόν, ατινά 
είσιν ή πρώτη υλη, ήτις δύναται νά μεταποιηθή 
διά φρονήσεως καί προνοίας είς στρατιωτικήν δύ- 
ναμιν, αιτία όμως έλλείψεως δργανισμοΰ έγκατε- 
λείφθη είς τήν διάκρισιν τού έπιδρομέως.Υπάρχει 
μεθ’ ολα ταΰτα ή σπουδαία αύτη διαφορά μεταξύ 
τών τριών πολέμων, ών έμνημονεύσαμεν, καί τοΰ 
πολέμου οστις άπδ διετίας ήδη απειλεί τήν Εύρώ- 
πην, ίτι ό άπειλούμενος ουτος πόλεμος πιθανόν 
νά μή τελειώση τόσον ταχέως. Οϊ Βόρειοι καϊ οί 
Νότιοι έν ’Αμερική ή Πρωσσία, καί ή Αύστρία, ή 
Γερμανία καί ή Γαλλία έχωρίζοντο μεταξύ αύτών 
δΓ δρίων κατά συνθήκην μόνον υπαρχόντων. Κα
τά συνέπειαν οί έμπόλεμοι δέν ήδύναντο νά συν- 
ενωθώσι ταχέως άμα ώς αί δυνάμεις αύτών ησαν 
ετοιμοπόλεμοι. Έάνδ'μως ή Αγγλία εύρεΟή είςτήν 
άνάγκην νά πολεμήση, οί πολέμιοι αύτής δέν δύ- 
νανται νάτήν καταναγκάσωσιν όπως διακινδυνεύση 
τάς τύχας αύτής είς μίαν μόνην μάχην. 'Υποτιθε
μένου ό'τι ή ναυτική αύτής ύπεροχή{έστιν έξησφα- 
λισμένη, δύναται νά έκλέξη τδ σημεϊον τής έπιθέ- 
σεως αύτής καί (έκτδς άν κατεπείγουσαι άνάγκαι 
συμμάχου τινδς αύτής άπαιτώσι τήν σύντονον Βοή
θειαν αύτής) νά λάβη άπαντα τδν άναγκαϊον χρόνον 
πρδς παρασκευήν. Άκρα όμως πεποίθησις έπί τοϋ 
πλεονεκτήματος τούτου δύναται άληθώς ν’άποβή 
άφρων καί κινδυνώδης. Άνικανότης πρδς τδ πα- 
ρέχειν αμέσως βοήθειαν έμπορεϊ ν’ άπαλλοτριώση 
τήν Αγγλίαν πολυτίμων συμμάχων καί άνετοιμό- 
της πρδς τδ έπωφελεϊσθαι εύνοϊκήν τινα εύ- 
καιρίαν πρδς καταφοράν σφοδρού τίνος κτυπήμα
τος, αποφασιστικής τίνος προσβολής, δύναται νά 
παρατείνη έπί μίαν γενεάν πόλεμον, οστις έπρεπεν 
άλλως νά ήναι όλιγοχρόνιος, καί νά καταβύθιση 
τδ κράτος είς χρέη. Καί μεθ' όλα ταΰτα τδ 
πλεονέκτημα ύφίσταται, πρέπει δέ νά έπωφελη- 
θώσιν αύτδ οί Άγγλοι μετά περισκέψεως, μηοέ 
νά δλιγωρήσωσιν αύτοΰ, τοσούτω μάλλον καθ’ ό
σον καί οί πιθανοί αύτών πολέμιοι, είναι βέβαιον, 
δέν θέλουσι τδ παραβλέπει.

Έπειδή ούδεμία έγένετο άπαρίθμησις τών κα
τοίκων κατά τήν τελευταίαν εκατονταετηρίδα, 
άνάγκη νά έκτιμήσωμεν κατά προσέγγισιν τούς 
πληθυσμούς τών διαφόρων έθνών, ό'σα έπολέμησαν 
κατά τούς πολέμους τής γαλλικής έπαναστάσεως. 
Όπωςδήποτε, πιστεύεται ό'τι δ πληθυσμός τής 

Μεγάλης Βρετανίας καί τής ’Ιρλανδίας κατά τήν 
αρχήν τού πολέμου άνήρχετο είς 14 περίπου έκα- 
τοντακισμύρια. Κατά τήν αύτήν έποχήν επι
τροπή τις τής συντακτικής συνελεύσεως τής Γαλ 
λίας άνέφερεν ό'τι δ τής Γαλλίας πληθυσμός ύπερ- 
εϊχε τά 26 έκατοντακισμύρια. δ τής Αυστρίας 
πιθανώς δέν ήτο πολύ κατώτερος, δ δέ τής ε’ν 
Ευρώπη 'Ρωσσίας ήδύνατο νά ϋπολογισθή έν 
στρογγύλω αριθμώ είς 40 έκατοντακισμύρια, 
Οδτω λοιπόν δύο τών μεγάλων δυνάμεων είχον 
διπλάσιον ώς έγγιστα πληθυσμόν τού τής 'Αγ
γλίας, ή δέ τρίτη σχεδόν τριπλάσιον· άλλ’ ούδέ 
περιωρίζετο είς τούτο μόνον ή διαφορά. Άληθώς 
είπεϊν. κατ’ έκείνην τήν έποχήν οί Άγγλοι δέν 
είχον αποικιακόν κράτος- ολίγα έτη πρδ τής επο
χής ταύτης είχον άπολέσει έν δλεθριωτάτω, έπο- 
νειδίστφ καί δαπανηροτάτφ πολέμω τάς δέκα καί 
τρεϊς τήςΆμερικήςεπαρχίας, ό δέ Καναδάς ήτο κα- 
τακεκτημένη χώρα, κατοικουμένη ύπδ Γάλλων α- 
ποίκων. Τδ Ευελπι άκρωτήριον άπετέλει ολλανδι
κήν γήν, ήδέ Αυστραλία καί ή Ζηλανδία δένειχον 
είσέτι καταληφθή ΰπδ τώνΆγγλων,μικρδνδέμέρος 
τής’Ινδικής έξουσίαζον τότε·έν τελευταία οέ μοίρα 
ή’Ιρλανδία ήτο έντελώς ουσηρεςημένη, προσδοκώ- 
σα μόνον βοήθειαν έκ Γαλλίας διά νά κηρυχθή είς 
φανερόν ανταρσίαν. Οϊ Άγγλοι άναμφιβόλως 
σπουδαίαν έλαβον έξ ’Ιρλανδίας βοήθειαν έν τώ 
κατά τής Γαλλίας πολέμω είς άνδρας καί χρή
ματα, ’Ιρλανδός δέ ήτο ό άνήρ, ό'στις έπι τέλους 
έθριάμβευσε κατά τοΰ Ναπολέοντος- έξ άλλου 
ό’μως μέρους έχρεώστουν νά διατηρώσιν έπιτοπίως 
ύπερμεγίστας στρατιωτικός δυνάμεις, έπρεπε νά 
καταβάλωσιν ένοπλον άνταρσίαν, έάν δέ ό Hoche 
έκαμεν άπόβασιν είς Βανβρύ, ώφειίον δ'μως πρδς 
διατήρησιν αύτών έν αύτή τή Αγγλία νά μά · 
χωνται κατά τών 'Ρωμανοκαθολικών καί τών 
ένωθέντων μετ’ αύτών Πρεσβυτεριανών, οΐ'τινες 
ένισχύοντο ύπδ σπουδαίας γαλλικής δυνάμεως, ήν 
οιηύθυνεν εϊς τών έξοχωτέρων τής έπαναστάσεως 
στρατηγών. Λιά τούς λόγους τούτους άμφίβολον 
είναι άν δέν πρέπη ν’ άφαιρεθή άπδ τής πραγμα
τικής δυνάμεως τής Αγγλίας ή ’Ιρλανδία- έν οέ 
τοιαύτη καταστάσει παρίσταται πρδ δγδοήκοντα 
ίξ έτών ή Αγγλία μετά δέκα μόνον έκατοντακισ- 
μυρίων κατοίκων άγωνιζομένη μόνη κατά τών 
26,000,000 τής Γαλλίας, τών άλλων τόσων τής 
Αυστρίας καί τών 40,000,000 τής 'Ρωσσίας. Έκ 
τούτων συνάγεται ό'τι κατά τήν αρχήν τοΰ πο
λέμου τής γαλλικής έπαναστάσεως ή Αγγλία 
ήτο απολύτως καϊ σχετικώς πολύ μικρά δύναμις- 
εν δέ τώ τέλει τοΰ πολέμου ό πληθυσμός τοΰ 
Ηνωμένου Βασιλείου συνεποσούτο περίπου είς 

18,000,000, ό τής Γαλλίας είς 29,000,000, ό 
τής Αύστρίάς είς 28,000,000, ό τής Γερμανίας 
εις 21,000,000, δδέ τής εύρωπαϊκής 'Ρωσσίας 
είς 48,000,000. Καί τότε λοιπόν έτι ή Αγγλία 
ήτο μικρά δύναμις. καίπερ σχετικώς μεγαλει- 
τερα ή ο,τι έτύγχανεν πρδ ενός τετάρτου τού 
αίώνος άρχήτερον, ό δέ πληθυσμός τής Γαλλίας, 
ώς καί ό τής Αυστρίας, υπερείχε κατά 60 τοΐς θ,'θ 
τδν τής ’Αγγλίας, ένώ δ τής'Ρωσσίας έξηκολούθει 
ών τριπλάσιος.

Νΰν όμως μεγάλαι έπήλθον μεταβολαί- δ πλη
θυσμός τής Αγγλίας κατά τδ μέσον τοΰ παρελ
θόντος έτους ύπελογίσθη έν στρογγύλω αριθμώ είς 
33,000,000, ό τής Γαλλίας κατά τήν έν τέλει 
τοΰ 1875 έτους άπαρίθμησιν ήτο 36,905,000, ό 
τής Γερμανίας έν τέλει τοΰ 1875 42,727,000, 
δ δέ τής Αυστροουγγαρίας 35,901,000 κατά τά 
μέσα τοΰ1872,καί ότήςεύρωπαϊκής 'Ρωσσίας 71, 
207,000 κατά τδ 1867 έτος. Οί αριθμοί ουτοι 
ευκρινέστατα καταδεικνύουσι τάς μεγίσταςμεταβο 
λάς, αί'τινες έπήλθον έν τή σχετική ίσχύϊ τών μεγά
λων δυνάμεων έν τώ διαστήματι τών τελευταίων 
εξήκοντα έτών. Ή Γαλλία έξέπεσεν άπδ τής ύπε- 
ρεχούσης αύτής θέσεως τούλάχιστον εις θέσε ν ϊσην 
ώς πρδς τάς λοιπάς μεγάλας δυνάμεις, πολλήν δ’ 
άπώλεσε σημαντικότητα καί ή Αύστροουγγαρία, 
ταύτοχρόνως δέ καί ή αποτυχία αύτής τοϋ νά 
δυνηθή μέχρι τοΰδε ν’ άφομοιώση τάς άλληλερι- 
ζούσας φυλάς, έξ ών σύγκειται τδ κράτος αύτής, 
έλαττοϊ τήν πολιτικήν αύτής βαρύτητα. Ή 
'Ρωσσία διετήρησε τήν θέσιν αυτής- άλλ’ έξαι- 
ρουμένης τής περιστάσεως έάν δύναται νά ώφε- 
ληθή μεγαλυνομένη έκ τών όσα νΰν διακινδυ - 
νεύει, δέν διέπραξε καί αύτή πολλά. Ή Γερμα
νία δ'μως άφ’ετέρου ύπερμέτρως προήχθη- συσσω- 
ρεύσασα περί έαυτήν διάφορα μικρά κράτη,χαλα- 
ρώς πρίν συνδεδεμένα είς ομοσπονδίαν, άπδ πολύ 
κατωτέρου πληθυσμού τής τε Γαλλίας καί τής 
Αύστρίάς κατήντησεν ηνωμένη αύτοκρατορία 
περιλαμβάνουσα τεσσαράκοντα τρία έκατοντακισ- 
μύρια ψυχών, κατά δεκαέξ δηλαδή τοϊς εκατόν 
πολυπληθέστερα τής Γαλλίας. Μικρόν τι σχεδόν 
δλιγώτερον άξιοσημείωτος είναι καί ήαύξησις τής 
Αγγλίας. Ό πληθυσμός αύτής πολύ πλησίον 
κεϊται τοΰ τής Αύστροουγγαρίας καί τοΰ τής 
Γαλλίας, 'μόνον δέ κατά 9,000,000 εΤναι μικρό
τερος τοΰ τής Γερμανίας καί κεϊται εγγύτατα τοΰ 
ήμίσεος τοΰ πληθυσμού τής 'Ρωσσίας. Έν λοι
πόν μόνον ύπάρχει κράτος έν Ευρώπη περιέχον 
διπλάσιον πληθυσμόν τής ’Αγγλίας, έν ώ κατά 
τήν έκρηξιν τής γαλλικής έπαναστάσεως ύπήρχον 
δύο, ούδένδέ υπάρχει έχον τριπλάσιον|αύτής πλη-

ί
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θυσμόν. Έν άλλαις λέξεσι, κατά τούς αριθμούς 
τούτους τών κατοίκων, ή'Αγγλία κατήντησεν ϊση 
τή Γαλλία, έν ω άπδ τοΰ τρίτου έφθασε το 
ήμισυ του πληθυσμού τής 'Ρωσσίας, ταύτοχρό- 
νως δέ αί άρχαΐαι προς τήν Ιρλανδίαν διαφωνία: 
έξηφανίσθησαν. Εναντίον πάσης προσδοκίας ή’Ιρ
λανδία, αληθώς είπεϊν, μακράν έτι απέχει τής 
ε'γκαρδίου συνδιαλλαγής μετά τής θέσεως αυτής 
έν τω βρετανική κράτει ,γιγνεται δμως ή συνδιαλ
λαγή ταύτης τοσοΰτον ειλικρινώς, ώστε σήμερον 
ανταρσία, ώς ή τών συνωμοτών ’Ιρλανδών 
άλλοτε, είναι εντελώς αδύνατος. "Οσφ λυσσαλέος 
και άν άποβή δ πόλεμος εις δν ήθελε περιπλεχθή ή 
Αγγλία, ούδε'ις υπάρχει φόβος μή ίδωμεν τήν 
επάνοδον τών έν Οΰλστερ κα'ι Μοΰνστερενόρκως συν- 
ωμοτουντων ύπδ τήν αρχηγίαν τών προυχόντων, 
τούς τής χώρας εύγενεϊς, τούς έμπορους κα'ι τούς 
δηκηγόρους νά προσπαθώσιν δπως διαρρήξωσι τδν 
σύνδεσμον τών δύο νήσων. Ή ’Ιρλανδία δεν είναι 
πλέον ώς άλλοτε αιτία καταναλώσεως τών προσ
όδων τής ‘Αγγλίας. Σπουδαιοτάτην έτι έπή- 
νεγκε μεταβολήν πρδς όφελος τής ’Αγγλίας ή αύ- 
ξησις τών αποικιακών αυτής κτήσεων. Έν αρχή 
τής έκατονταετηρίδος ταύτης αί έξωτερικαί τής 
’Αγγλίας κτήσεις ήσαν κατεσκορπισμέναι έφ’ δλης 
τής επιφάνειας τής γής, ήδυνάτουν δέ ού μόνον 
νά βοηθήσωσιν αύται ούσιωδώς τήν ’Αγγλίαν, 
άλλά κα'ι νά έπαρκέσωσιν πρδς τήν ιδίαν αύτών 
άμυναν. Ήδη άριθμοΰνται έν Καναδα κα'ι έν 
Αύστραλία μόνον, μή υπολογιζόμενων τών τής 
νοτίου ’Αφρικής, τής δυτικής Ινδικής και τών 
άλλων αποικιών, περί τά εξ έκατοντακισμόρια 
ψυχών ευρωπαϊκής καταγωγής. Ή δόναμις τοΰ 
έν Καναδα αμυντικόν στρατοΰ όμολογεΐται ύπδ 
άνδρών περ'ι τά στρατιωτικά έμπειρων, δέν ελλεί
πει δέ ή τάσις, τουλάχιστον έν Αύστραλία, διά 
νά άποτελεσθή καί έκεϊ δ,τι έν Καναδα. ’Αμφο
τέρωθεν λοιπδν, άνάγκης τυχούσης, ή ’Αγγλία 
Οε'λει λάβει πραγματικήν βοήθειαν πρδς τήν ι
δίαν άμυναν παντοιοτρόπως. Έάν δ πληθυσμός 
τών 6,000,000 τούτων προστεθή εις τδν τής 
’Αγγλίας, δ καθαρός άγγλικδςίπληθυσμδς καθίςησι 
τρίτην έν τάξει τήν ’Αγγλίαν ώς πρδς τδν πλη
θυσμόν μεταξύ τών δυνάμεων τής Εύρώπης. Μέ
νει έτι νά προσθέσωμεν τήν ’Ινδικήν μετά τών 
νεωστι προσκτηθεισών -χωρών μετά τούτων ή 
’Αγγλία άποτελεΐ πολύ μεγαλείτερον βάρος τών 
τεσσάρων άλλων μεγάλων δυνάμεων όμοΰ λαα- 
βανομένων καί αυτής τής ’Ιταλίας ριπτομένης 
εϊς τήν πλάστιγγα. Καί μή λογιζομένης δμως 
τής ’Ινδικής, τά 33,500,000 τά έν ’Αγγλία άρ 
κοΰσιν, έάν θελήσωσιν οί "Αγγλοι, V άναδείςωσι

την πατρίδα αύτών ΐσόπαλον στρατιωτικώς πρδς 
τήν μεγίστην τών εύρωπαϊκών δυνάμ.εων. Κατά 
τδν χρόνον τοΰ αμερικανικού εμφυλίου πολέμου 
δ λευκός πληθυσμός τών Νοτίων άνήρχετο έν 
στρογγύλω αριθμώ εϊς 5,500,000 ψυχών, κατά 
δέ τήν άπαρίθμησιν τής έπί τής τοΰ πολέμου ε
πιστασίας έπιτροπής εν έκατονταχισμύριον άνδρών 
(δηλαδή τά δύο ΐνδέκατα τοϋ ό'λου πληθυσμού) 
εύρίσκετο έν τοΐς στρατοπέδοις καθ’ ό'λον τδ τε
τραετές διάστημα τοΰ πολε'μου.’Αληθώς οί Νότιοι 
έμάχοντο έπί τοΰ ίδιου αύτών εδάφους, ούδέν δμως 
έθνος, δσω ζωηρόν καί άν ύποτεθή, 0ά ύποκύψη 
έκουσίως είς τοιαύτην φοβέραν τάννυσιν δυνάμεων 
έκτδς δταν βιασθή νά πολεμήση ύπέρ τής ζωής 
αύτοΰ. Τδ παράδειγμα δι/,ω; τούτο' λαοΰ συγγε
νούς τοΰ άγγλικοΰ κατά τούς καθ’ ημάς χρόνους 
δύναται νά χρησιμεύσω] ώς παράδειγμα περί τοΰ 
τί δύνανται νά κατορθώσωσιν οί "Αγγλοι έν έ- 
σχάτη άνάγκη. Έάν δώσωσι τάς αύτάς καί οί 
“Αγγλοι ώς οί ’Αμερικανοί διαστάσεις, δύνανται
ν’ άντιτάςωσι πρδς τούς πολεμίους αύτών έπί τε 
τραετίαν ύπέρ τά 6,000,000 μαχητών, ήτοι 
στρατόν ίσον πρδς τούς στρατούς πασών τών άλ
λων δυνάμεων τής Εύρώπης δμοΰ λαμβανομένων.

Ικανά έγράψαμεν μέχρι τοΰδε περί τής αύξή- 
σεως τοΰ πληθυσμού μόνον δυστυχώς δέν ύπάρ- 
χουσι διδόμενα πρδς σύγκρισιν τής έπισωρεύσεως 
τοΰ δημοσίου πλούτου. Καθ’ όσον δμως άφορα τήν 
’Αγγλίαν μόνον, τδ σπουδαΐον έργον, οπερ ένώ
πιον τής Εταιρίας τών καταστατικών άνέγνωσεν 
δ κ. Giffen, παρέχει άσφαλή διδόμενα πρδς έκτί- 
μησιν τών διαφορών, αϊτινες έγένοντο έν Άγγίνία 
κατά τήν τελευταίαν έξηκονταετηρίδα. "Οτε έπεξ- 
ήλθεν ή ’Αγγλία είς τδν κατά τοΰ Ναπολέοντος 
πόλεμον, είχε χρέος 900,000,000 λιρών στερλινών, 
βασιζόμενον έπί εθνικής περιουσίας 2,200,000,000. 
Νυν τδ χρε'ος αύτής ήλαττώθη είς 800,000,000 
περίπου, ή δέ εθνική περιουσία άνήλθεν είς δκτώ 
δισεκατομμύρια καί πεντακόσια εκατομμύρια. 
“Ινα ύπαρξη άναλογία μεταξύ τοΰ νΰν χρέους καί 
τοΰ τής έποχής τής έν Βατερλώ μάχης, δέον 
ν’ άναβιβασθή τοΰτο είς 3,000,000,000 λιρών, 
δέον δηλαδή νά προστεθώσιν είς τά νΰν υπάρ
χοντα 2,200,000,000 λιρών.

Ό μέγας αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος έπε- 
βάρυνε τούς Βορείους μέ χρε'ος τετρακοσίων έκα- 
τοντακισμυρίων, δέν θέλει δέ συμβή άκριβώς τδ
αύτδ καί παρά τοΐς "Αγγλοις νά περιπέσωσιν 
δηλαδή αίφνιδίως καί απαράσκευοι είς πόλεμόν, 
ούδέ νά φθάσωσ: τήν καταστρεπτικήν άσωτείαν 
καί τήν περί τά οικονομικά άνικανότητα τών 
βορείων ’Αμερικανών, θέλουσ: δέ καταβάλει μεγα-

ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ

λειτέραν σπουδήν πρδς έξασφάλισιν τής τελείας 
επιτυχίας. Διά τούς λόγους τούτους πιθανώς δέν 
θέλουσιν αυξήσει τδ χρέος αύτών κατά λόγον τών 
100 έκατοντακισμυρίων λιρών έτησίως. Ούτως 
έχόντων τών πραγμάτων, δύνανται οί “Αγγλο: νά 
έπιχειρήσωσ: πόλεμον τοσούτφ μακροχρόνων όσον 
ύπήρξε καί ό κατά τής γαλλικής έπαναστάσεως. 
χωρίς νά έπιβαρυνθώσι μέ πλειότερα χρέη ή όσα
έπεβαρύνθησαν κατά τδν γιγάντων εκείνον άγώνα., 
Δύναται δέτις βεβαίως νάβασισθή έν τοιαυτη πε- 
ριπτώσει καί έπί τής σχετικής αύξήσεως τών 
φόρων.

Έξέθηκα ταΰτα, ούχί κομποδρημοσύνης χάριν, 
άλλ’ί'να καταδείξω οποία τις ή θέσις τής ’Αγγλίας 
έν τώ κόσμω. Έάν οί “Αγγλοι περιστείλωσι τάςα
ξιώσεις αύτών πρδς ύποστήοιξιν τών εθνικών αύ
τών δικαίων,έάν δένέκτελέσωσι τδ καθήκοναύτών, 
αιτία τούτου θέλει εΐσθαι ούχί ή έλλειψις δυνά
μεων, άλλά μόνον καί μόνον ό'τι διά πολιτικούς 
λόγους ή καί ενεκα ραθυμίας δέν ύπήρξαν ικανοί 
άρκούντως, δπως δργανίσωσιν έγκαίρως τούς με
γίστους αύτών πόρους.

(Έκ τής Σαββατι αίας τοΰ Λονδίνου).

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

ούχί έκ τοΰ κόσμου τούτου, κατά τδν έαυ
τής κοπδν καί τά μέσα ούδαμώς δύναται νά πα- 
ραβληθή πρδς τάς εγκοσμίους βασιλείας, ήκιστα 
δέ δύναται νά κριθή ή μορφή τής κυβερνήσεως αύ
τής καί τοΰ οργανισμού κατά τάς άρχάς έκείνας, 
αί’τινες συνήθως τίθενται ώς βάσις ε’ν σκέψεσι καί 
μελέταις, άφορώσαις τδν οργανισμόν τής πολιτείας. 
Διότι, δσωδήποτε τελεία καί άν θεωρηθή κατά τδ 
είδος αύτής ή πολιτεία, δσωδήποτε καλώς καί άν 
άνταποκρίνηται είς τδν καιρόν, είς τδν τόπον καί 
είς τάς λοιπάς περιστάσεις, ούδείς ποτέ δικαιούται 
νά λάβη ταύτην ώς πρότυπον τοΰ έχχλησιαστικοϋ 
δργανισμοϋ, ουτινος αί άρχαί κατεβλήθησαν έν τή 
Εκκλησία, άμέσως ύπδ τοΰ Θεοΰ, όστις έθεμελίωσεν 
αύτήν, διδ καί όφείλουσι οιηνεκώς νά τηρώνται ά- 
μετάβλητοι. Διά ταΰτα έν ταΐς περ) έχχλησιαστι- 
κοΰ οργανισμού μελέταις άτοπον φαίνεται τδ ζή
τημα, τδ άλλως συνηθέστατον παρά τοΐς δυτικοΐς 
θεολόγοις, δποία τις δηλαδή πρέπει νά ήναι ή τοΰ 
οργανισμού τούτου μορφή, μοναρχική (ήν ύπερα- 
σπίζονται οί ύπεράλπειοι), ή δημοκρατική (ήτις 
έστίν έν τή διαμαρτυρήσει έπικρατοΰσα), ή άλλη 
τις έτέρα, ήτις καί μάλλον προσιδιάζει καί έμπρέ- 
πει τή ’Εκκλησία. Άτοπον καί άδικον, λέγομεν, 
φαίνεται τδ ζήτημα τούτο έν τοιαυτη περιπτώσει, 
άν μάλιστα τοΰτο προκαλήται ύπδ τής προσπά
θειας, ό'πως δικαιολογηθή καί έκτιμηθή δ τρόπος 
τής έκκλησιαστικής διοικήσεως διά τής αξίας τού 
είδους τούτου ή έκείνου τού πολιτικού οργανισμού. 
Άλλ’έν τω ζητήματι τούτω υπάρχει χαί έτέρα τις 
οψις, ήτις είναι άξία όντως τής πλήρους ήμών 
προσοχής καί μελέτης, ή οψις, ήτις άπτεται τών 
θεμελιωδών βάσεων τής έκκλησιαστικής διοικήσεως, 
ή άλλως αί σχέσεις όλων τών μελών τής Εκκλη
σίας πρδς τάς έκκλησιαστικάς πράξεις καί αί σχέ
σεις τοΰ δικαιώματος τών πιστών τοΰ νά συμμετέ- 
χωσιν έν αύταΐς. Τά δύο ταΰτα ζητήματα, τδ 
τού δργανισμού κχ>ί τδ τής συμμετοχής τοΰ ποι
μνίου, είναι στενώς πρδς άλληλα συνδεδεμένα. Έκ 
τούτου, έάν άχριβώ; χαί συμφώνως πρδς τήν διδα
σκαλίαν τής Εκκλησίας προσδιορισθή ή σχέσις καί 
τδ δικαίωμα τής συμπράξεως ταύτης, τότε διά τοϋ 
τοιούτου προσδιορισμού δίδοται καί είς τδ πρώτον 
ζήτημα ή δέουσα άπάντησις.

’Επειδή δέ τδ περί τοϋ δικαιώματος τών ποι- 
μαινομένων ζήτημα ϊνα ουτοι συμμετέχωσι τών 
έκχλησιαστικών πράξεων, συνδέεται ούσιωδώς μετά 
τής έννοιας τής ’Εκκλησίας, ϊπεται ό'τι πάσα δια
στροφή ή μονομερής αύτοΰ έρευνα καί παράστασις 
συνεπάγει κατ’άνάγκην ανώμαλον θεωρίαν έφ’ ό'λου 
τοϋ έκκλησιαστικού οργανισμού, ώς τούτο γίνεται 
πράγματι δήλον έκ τών χριστιανικών έκείνων κο:-

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΈ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΚΑΙ Η ΚΑΤ' ΑΥΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 
ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ1Σ ΠΡΑΧΕΣΙΝ.

Έκαστη ανθρώπινη κοινωνία καλώς ώργανισμενη 
κέκτηται ιδίαν τάξιν, ίδιους νόμους καί ιδίαν κυβερ
νητικήν έξουσίαν, δι’ ής υποστηρίζεται ή εύταςια 
καί οίκονομεΐται ή ζωή τής δλης κοινότητος. 'Ό
που δέ ή τοιαυτη εξουσία έπικρατεΐ, έχεΐ προϋπο
τίθεται οϊκοθεν άναγχαία ή δμόθύμος είς αύτήν 
υποταγή πάντων τών μελών τής κοινωνίας. Έάν 
δέ συνάμα καί τοΰτο ύπ’οψιν ληφθή, έν ποια δη 
λονότε σχέσει εύρίσκεται ή κυβερνητική εξουσία 
πρδς άπαντα τά μέλη τής κοινότητος, ές ής πηγά- 
ζουσιν τά δικαιώματα αυτής, ποΰ αυτή σιΧγκεν- 
τροϋται, είς έν δηλαδή πρόσωπον, εϊς τινα ή είς 
πάντα τά συγκροτοΰντα τήν κοινωνίαν, τότε ή 
μορφή τοΰ πολιτικού δργανισμού παρουσιάζεται 
διάφορος, νΰν μέν μοναρχική, νΰν δέ άν ιπροσωπευ- 
τική, ήτες άναλόγως έκδηλοΰται ύπδ διάφορα πάλιν 
είδη (ώς άριστοκρατική, δημοκρατική κτλ.).

Ή τού Χριστού Εκκλησία, ουσα ωσαύτως δρατή 
κοινωνία άνθρώπων, κέκτηται μέν ώσπερ καί ή 
πολιτική τήν έαυτής τάξ-ν, καί τήν ίδίκν κυβέρ- 
νησιν καί έξουσίαν, είς ήν όφείλουσιν ύποτάσσεσθαι 
πάντα αύτής τά μέλη- άλλ’όμως ώς βασιλεία
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νοτήτων, αϊτινες διέφθειραν τήν αγνότητα τής οι
κουμενικής ορθοδοξίας έν τή περ'ι ’Εκκλησίας διδα- 
σχαλιφ. Ή ’Εκκλησία τοϋ Χριστοΰ, ώς κοινωνία 
έξ ανθρώπων συνισταμένη, ε’ν οίαδήποτε ένιοία 
καί άν έννοηθή, ανάγκη να έχτ] τδν έαυτής δργα- 
νισμδν κα'ι τούς ίδιους νόμους, πρδς ους άδιαχωρί- 
στως συνάπτεται ή κανονιχώς συντεταγμένη διοί- 
κησις αύτής καί ή κυβερνητική έξουσία, ήτις οί- 
κονομεϊ τήν ζωήν τών μελών τής'Εκκλησίας κατα 
τούς θεοσδότους αύτής θεσμούς. Έχ τουτου αναγ
καία παρίσταται έν αύτή ή διάκρισι; τών πιστών 
είς δύο τάξεις, είς τήν τάξιν τών κυβερνώντων κα'ι 
τήν τών χυβερνωμένων, είς τήν τών ποιμένων καί 
τήν τών ποιμαινομε'νων. «Καθάπερ γαρ έπϊ τών 
στρατοπέδων, λε'γει ό θεϊος Χρυσόστομος, ού 
πάντες είς ?ν είδος στρατεύονται, άλλ’έν διαφόροις 
τάγμασιν, ούτω κα'ι ε'ν τή ’Εκκλησία, ό μεν είς 
διδασκάλου τάξιν, ό δε είς μαθητου δ δε είς ιδιώ
του > 1, διότι και αυτή παρουσιάζεται έπ'ι τής 
γής ώς ’Εκκλησία στρατευμάτων. «Μή πάντες 
’Απόστολοι ; μή πάντες προφήται; μή πάντες δι - 
δάσκαλοι·,· (Α' Κορινθ. ιβ', 19). "Οσω δε διάφο
ροι και άν ΰπάρχωσιν αί θεωρίαι κα'ι αί γνώμαι, 
αι'τινες ύφίστανται περ’ι τοϋ εκκλησιαστικού δργα- 
νισμοϋ, ή ανάγκη τής τοιαύτης διακρίσεως τών με
λών έν τή Έκκλησία έξίσου ύπδ πάντων αναγνω
ρίζεται (ή χαϊ φαίνεται έπαισθητή) έν έχάστη χρι
στιανική κοινωνία, άρκεϊ μόνον αύτη να ύπάρχη 
έν ένεργεία ώς κοινωνία νομικώς συντεταγμε'νη και 
ζώσα. Άλλ’αράγε όποια τις οφείλει να ήναι έν τή 
’Εκκλησία, ή σηαασια τών δικαιωμάτων κα'ι τής 
έξουσίας τών ποιμένων ώς πρδς τά λοιπά μέλη τής 
’Εκκλησίας καί οποίαν σημασίαν λαμβάνουσιν έν- 
ταϋθα τά δικαιώματα τών ποιμαινομε'νων ; Είς τδ 
ζήτημα τοΰτο, ώς έκ δύο άκρως αντιθέτων προ
τάσεων συγκείμενον έχομεν ώσαυτως δύο είς τάς 
προτάσεις ταύτας άνταποκρινομένας απαντήσεις, 
έξ ών ή μέν άναφέρεται εις τήν περ'ι τούτου διδα
σκαλίαν τής ρωμαϊκής ’Εκκλησίας, ή δ'ε είς τήν 
τών Διαμαρτυρομένων. Προτάττοντες ουν ευθύς 
τάς απαντήσεις ήμών, έπιφέρομεν έφεξής τήν περί 
τούτου διδασκαλίαν τής ορθοδόξου τοϋ Χριστοΰ 
Εκκλησίας.

Ό έκ τοϋ ήμιπελαγιανισμοϋ μορφωθείς χαρα- 
κτήρ τών αρχών τοϋ ρωμαιοκαθολικού συστήμα
τος, ύπερ διεκανόνισεν έν τή Δύσει τήν χριστιανι
κήν τής πίστεως δμολογίαν, χορηγών μεγίστην 
σημασίαν είς τήν άνθρωπίνην μεσολάβησιν είς τάς 
θείας πράξεις και ένεργείας, μετέβη ούτος και είς 
τήν περ'ι ’Εκκλησίας διδασκαλίαν. Ή ορατή άν- 

θρωπίνη οψις τής Εκκλησίας έλαβεν έν αύτή μεί- 
ζονα κα) ύπερβολικήν σημασίαν, διότι ή ορατό- 
της, άναγνωρισθεϊσα ώςαπόλυτον αύτήςγνώρισμα, 
έχον αύθυπόστατον σημασίαν άνευ τινδς σχέ- 
σεως κα'ι συνδέσμου πρδς τήν αόρατον αύτής πλευ
ράν 1, φυσικώς έπρεπε νά άπαιτήστ] ορατόν τι 
κέντρον τής δρατής αύτή; ένότητος, ορατήν τινα 
δηλονότι τής ’Εκκλησίας κεφαλήν, ήτις έμελλε να 
ήναι ή πηγή τής ένότητος καί ή ούσιώδης συν
θήκη πρδς τήν ενότητα τής πίστεως, τής αγάπης, 
τής κρίσεως κτλ. Πας δέ μή ένούμενος μετά τοΰ 
κέντρου τούτου δέν ανήκει εις αύτδ έξωτερικώς, 
ούδέ δύναται νά άνήκη είς τήν ’Εκκλησίαν, και άν 
έπόθει τήν ένωσιν ταύτην είλικρινώς 2. Λαβοΰσα 
τοιαύτην σημασίαν έν τή ρωμαϊκή Έκκλησίφ. ή 
δρατή αύτη κεφαλή, έπρεπε κατ’άνάγκην νάάπο- 
λαμβάνη έν αύτή και θείας αΰθεντείας κα'ι κύρους, 
νά ήναι ήένιαία πηγή όλων τών δικαιωμάτων τών 
χορηγηθε'ντων ύπδ τοϋ Κυρίου ήμών καέ θεμε- 
λιωτοϋ τής Εκκλησίας. Τοιουτοτρόπως^έν τή περί 
’Εκκλησίας διδασκαλία τδ ρωμαιοκαθολικόν σύ
στημα έκ πάντων τών τρόπων, ύφ’οΰς ή ’Εκκλη
σία παρίσταται έν τή διδασκαλία τοΰ Σωτήρος καί 
τών ’Αποστόλων, ίδιοποιήθη κατ’ εξοχήν έκεϊνον, 
δι’ού αύτη παρίσταται μόνον ώς βασίλειον καϊ κα- 
τεσκεύασεν έκ τής έννοιας ταύτης πλήρη μοναρ
χίαν, έχουσαν έπϊ κεφαλής τήν παπωσύνην μετ’ 
άλανθάστου έξουσίας. Έν τή όπάρξει τοιούτου έκ- 
κλησιαστικοΰ δργανισμοϋ βεβαίως δέν δύναται νά 
γίνη λόγος περ'ι σημασίας χα'ι συμμετοχής τών 
πιστών έν ταϊς έκκλησιαστικαϊς πράξεσιν, άφ’ ου 
κα'ι αύτή ή ιεραρχία δέν έχει ένταΰθα πραγματικά 
δικαιώματα, άφ’ου πάντες οί έπίσκοποι ύφίσταν- 
ται μόνον ώς τοποτηρηταϊ (vicarii) του πάπα. 
Τδ ποίμνιον έντελώς διατελεϊ άποκεχωρισμε'νον 
καϊ μηδαμώς μετέχον τών έκκλησιαστικών πρά
ξεων, διότι αυται συγκεντροϋνται μέν είςτινα κλή- 
ρον, ουτος όμως ενεργεί έν πλήρει έξαρτήσει άπό 
τοΰ πάπα 2

1) Όμιλ. Ε' είς τήν Β' πρδς Τιμόθ.

*) Οί βωμαιοκαθολικοϊ θεωροϋσι τήν ’Εκκλη
σίαν άπλώ; μόνον ώς κοινωνίαν. — “Ecclesia est po
pulus fidelis per universum orbem dispersus.” (Ca- 
thech. Rom. 1, 10, 2.)

a) Bellarm. libr. 3, de Bccl. c. 5.
3) Πρδς παράστασιν τής τοιαύτης άποξενώσεως 

τοΰ λαοϋ άπδ τής συμμετοχής εϊς τά έκκλησία - 
στικά έργα δύναται τις νά προβάλη τήν παθητικήν 
καϊ ό'λως μηχανικήν αύτοΰ σχέσιν πρδς τά τής 
θεία; λατρείας, ήτις τελείται έν άκαταλήπτω διά 
τούς λαούς γλώσση καϊ έν ή αί ένέργειαι τοΰ λει
τουργού καϊ αί προσευχαϊ ούδόλως συμπίπτουσι· 
τήν άπαγόρευσιν τοΰ νά μελετώσιν οί κοσμικοϊ τδν

Είς τήν ρωμαιοκαθολικήν ταύτην θεωρίαν τε
λείαν άντίθεσιν ώς πρδς τοΰτο παρίστησιν ή περϊ 
Έκκλησία; χαϊ εκκλησιαστικού δργανισμοϋ διδα
σκαλία τών Διαμαρτυρομένων. 'Η πανθεϊστική 
θεωρία έπϊ τής σχέσεως τοΰ ανθρώπου πρδ; τδν Θεδν 
έντώ έργωτήςάνθρωπίνηςσωτηρίαςμηδεμίαν σημα
σίαν καϊ αξίαν δίδουσα είς τάς ήθιχάς δυνάμεις τοΰ 
ανθρώπου, ήνάγχασε τού; Διαμαρτυρομένους άντι- 
θέτω; πρδ; τάς άκρότητα; τών Ρωμαιοκαθολικών 
αρχών νά έπεχτείνωσι πρδ; τδ αντίθετον άκρον την 
άνθρωπίνην έλευθερίαν ώ; πρδ; τάς ένεργείας αύ
τής έν τή έκκλησιαστική δικαιοδοσία. 'Π άμεσο;, 
ώς διισχυρίζονται, έπενέργεια τοΰ αγίου Πνεύμα
τος, ό’περ άνωθεν μεταδίδοται είς τδν άνθρωπον, 
συνετίζει αύτδν, χορηγεί αύτω πίστιν καϊ πάντα 
τά δώρα τής χάριτος, έπιτελεϊ δ’λον τδ έργον τής 
σωτηρίας άνευ τινδς άνθρωπίνη; συμπράξεως καϊ 
τέλος χαθίστησι περιττήν έν τή Εκκλησία τήν ύ'- 
παρξιν τής ιεραρχίας καϊ αύτής τής’Εχκλησίας, ώς 
δρατοΰ θείου ιδρύματος, ούσιώδους καϊ άναγχαίου 
πρδς σωτηρίαν τοϋ ανθρώπου. Τοιουτοτρόπως, κατ’ 
άντίθεσιν πρδς τήν υπερβολικήν σημασίαν τής άν- 
θρωπίνης μεσολαβήσεω; καϊ τής ορατής άψεως τής 
’Εκκλησίας, ώ; ειδομεν έν τω ρωμαιοχαθολιχισμω, 
άνεφάνη παρά τοϊς Διαμαρτυρομενοι; ή διδασκαλία 
περϊ τής καθολικής ίερωσύνη; χαϊ περϊ τής άορά 
του ’Εκκλησίας, ήτις συνίσταται έκ μόνων τών 
αγίων, τουτε’στιν έκ τών άληθώς πιστευόντων χαϊ 
σωζομε'νων, τών έγνωσμένων μόνον τώ Θεώ. Τί 
λοιπόν μετά ταϋτα σημαίνει παρά τοϊς Διαμαρτυ- 
ρομένοις Έκκλησία, ώς δρατή κοινότη; χριστια
νών, ή άλλως ή ουτω χαλουμένη δρατή ’Εκ
κλησία; Αυτή θεωρεϊται ώς καρπός καϊ ώ; 
έχφρασις τής άοράτου Εκκλησίας, ήτις τότε έκδη- 
λοΰται χαϊ λαμβάνει υπόστασιν διά τρόπου έξωτε- 
ριχοΰ, όταν οί παρά τω Θεώ έχλεκτοϊ, τά αληθή 
τής Εκκλησίας μέλη, δμολογοΰντα τήν αύτήν πί
στιν χαϊ διά ταύτη; άμοιβαίω; άναγνωριζόμενα. 
συνενώνται εί; ορατήν τινα κοινωνίαν, ό'πω; εΰχε- 
ρεστερον διά τών συνημμένων αύτών ένεργειών 
έπιτύχωσι τοΰ σκοπού τή; Εκκλησία; 1. ;

Ού'τω; ή δρατή ’Εκκλησία παρά τοϊς Διαμαρτυ- 
μενοις δέν είναι έργον θεϊον, αλλά καθαρώ; ανθρώ
πινον, αυτοπροαίρετος σύνδεσμος άνζοώπων, κεκτη- 

λόγον τοΰ Θεοΰ· πρδ; δέ τήν άποξε'νωσιν τοΰ λαοΰ 
άπδ πάσης συμμετοχής εί; τήν εκλογήν τών ποι
μένων καϊ άλλα παρόμοια.

*) Ό σκοπός τής δρατής ’Εκκλησίας είναι ή 
σύμπραξι; πάντων πρδς έξάπλωσιν τής πίστεως χαϊ 
τής δόξης τοΰ Θεοΰ διά τής κοινή; ένεργείας καϊ 
υπηρεσίας. 

μένων διάφορα δικαιώματα (societas aegualis), 
σύνδεσμος έδραζόμενος έπϊ τής έλευθέρα; τών με
λών συμφωνίας, ώσπερ παρόμοιαι κοινωνία; άνθρώ- 
πιναι, αι'τινες συγκροτούνται πρδ; σκοπούς βιωτι- 
κούς. Άλλ’έπειοή πρδς έπίτευξιν τών κοινωνικών 
τούτων σκοπών άπαιτοΰνται ώρισμένα μέσα, ατινα 
τίθενται καϊ έξαρτώνται έκ τής κοινή; θελήσεω; 
πάντων τών μελών τής ’Εκκλησίας, διά τοΰτο 
άπαιτεΤται νά ύπάρχη έν αύτή οργανον, έκφράζον 
οικοθεν τήν θέλησιν τής κοινότητο; καϊ έπ’δνόματι 
αύτής ένεργοΰν. Τδ οργανον τοΰτο είναι ή έκ- 
κλησιαστική κυβέρνησις, ήτις, φαίνεται, ούδέν 
άλλο έστιν ή έξουσία αντιπροσωπευτική, 
έκπηγάζουσα ούχϊ άπδ τοΰ Θεοΰ, αλλ’ εκ τή; 
τοΰ λαοΰ θελήσεω;!· έκ τούτου δήλον, ό’τι έκα
στο; ποιμήν κατά μέρο; θεωρείται μόνον άντι- 
πρόσωπο; τοΰ ίδιου ποιμνίου, άντιπρόσωπος τής 
κοινωνική; θελήσεω; καϊ τών δικαιωμάτων, ατινα 
κατά τήν φύσιν τοΰ έργου άνήκουσιν είς έκαστον 
μέλος τήςδρατής ’Εκκλησίας. Προφανώς έν τοιουτω 
έκκλησιαστικω όργανισμώ, 'δ μέν λαδς κεκτηται 
ούσιώδη σημασίαν έν τή έκκλησιαστική διοικήσει 
καϊ έν ταϊς έκκλησιαστικαϊς πράξεσιν, οί δέ ποιμέ
νες δανείζονται μόνον έκ τοΰ λαοΰ τά ίδια αύτών 
δικαιώματα καϊ ένεργοΰσι μόνον έπ’ δνόματι αύ
τοΰ 2. Κατ’άντίθεσιν λοιπόν πρδ; τήν άπεριορε- 
στον μοναρχίαν τοΰ παπισμοΰ οί Διαμαρτυρομενοι 
είσήγαγον έν ταϊ; έκκλησιαστικαϊς αυτών κοινο- 
τησι τδ δημοκρατικόν σύστημα χαϊ συμφώνω; πρδ; 
τάς θεωρίας αύτών παρέδωκαν εί; χεϊρας τοΰ λαοΰ 
άπασαν την εκκλησιαστικήν εκείνην εςουσιαν, ητις 
παρά τοϊς 'Ρωμαιοκαθολικό'; άθέσμως άπεδοθη τω 
πάπα. Τδ δέ χωρογραφικδν σύστηαα τοΰ έκκλη- 
σιαστικοΰ δργανισμοϋ. καθ’ δ ό κοσμικό; ηγεμων 
είναι συνάμα καϊ άρχηγδς τής ’Εκκλησίας και 
έχει τήν ύπεριάτην έπιτήρησιν τών εκκλησιαστι
κών πράξεων καϊ υποθέσεων (οίον τδ πρδ πολλοΰ 
έν ’Αγγλία, έπικρατοΰν καϊ ’ίσχύον σύστημα τοϋ 
έκκλησιαστικοΰ δργανισμοϋ) είναι κατά τήν θεω- 
ριαν τών Προτεσταντων voutuov και οικαιον κατα 
πάντα 3. Τοιαΰτα τά έπικρατοΰντα έν τή Δύσει

ί) Ecclesia representative, cui illi tantummodo ad- 
numerantur rives, qui publica aucloritate legati Ec- 
cleciie prospiciunt (Vegschcid. theol. dogm. p. 3, c·. 5).

a) Cerium est, nihilo plus juris habere presbyteria, 
quam ipse coitus credentium, a quo jus suuni ad cu- 
randa, qua a multitudine conunode adininistrari ne- 
queunt, ailipisci debet, liabent (V. apud j. H. Boch- 
iner jus paroch. 5, 1. c. 2, § 26).

3) Haeteuus rex quilibet in quandum esi Christia- 
nus, simul et sacerdos est, ar proiude ipsi non minus 
atque alteri Christiano committi ah Ecclesia potest 
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δύο άντίθετα συστήματα τοΰ έκκλησιαστικοΰ 
οργανισμού

Άλλ'ή δρβύοοςος Εκκλησία, ξένη τών θεωριών 
άμφοτέρων τών Εκκλησιών τούτων (τοϋ ρωμαιο
καθολικισμού κα'ι τή; διαμαρτυρήσεως) έν τή κα
θολική vtep't ’Εκκλησίας διοασκαλίφ, φυσιχώς δέν 
δύναται να παράλειψη στοιχειά τινα έκ τών προ- 
εκτεθεισών μονομερών θεωριών ώς πρδ; τδν έσωτε- 
ριχδν αύτής οργανισμόν. Δια τοΰτο ή περ'ι έκχλη 
σιαστικοΰ δργανισμοΰ θεωρία τής ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας δύναται νά χαρακτηρισθή ώς μέση τις όδδς 
σχετικώς πρδς τας προεκτεθείσας θεωρίας. Παρα 
Οε'τομεν δ’ ένταΰθα γενιχδν αύτής διάγραμμα.

ΚοΛώς πρδς άπολότρωσιν τοΰ ανθρωπίνου γένους 
ό Κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστδς ηύδόχησε νά μετά 
χειρεσθή την μεσολάβησιν τής ανθρώπινης φύσεως, 
τουτε'στι να άναλάβη αύτδς εις έαυτδν τήν άνθρω- 
πίνην φύσιν χαι νά συνενώσυ; αύτήν δποστατιχώς 
μετά τής θείας αΰτοΰ φύσεως, ούτω κα'ι έν τή έξα- 
χολουθήσει τοΰ έργου τής σωτηρίας. ί'να προσελ 
χύση εις έαυτδν όλον τδ ανθρώπινον γένος, ένήργη 
σεν ούχί άμε'σω;, άλλά διά τής ορατής και ΰπ’αΰτοΰ 
θεμελιωθείσης έπ) τής γής ’Εκκλησίας. Τπδ τοιαύ- 
την έποψιν ή ’Εκκλησία δ’.ατελεϊ έπ) τής γής δ·.η 
νεκές και συνεχές λειτούργημα ή έργον αύτοΰ τοΰ 
Ίησοΰ Χριστοΰ, διά τοΰτο καί αύτη καλείται 
σώμα αύτοΰ (Α', Κορινθ. ιβ', 27. Έφεσ. ά, 23. 
δ', 12, κλπ.). Διότι οιαμε'νων ό Ίησοΰς Χριστδς 
αόρατο; κεφαλή τοΰ σώματος τουτου τής Έκκλη 
σίας ένοικε? διηνεκώς κα) ενεργεί έν αύτή· αύτδς 
πάντοτε καταυγάζει αύτήν τω φωτι τής άληθείας 
κα) διατηρεί αύτήν άναμάρτητον- αύτδς άδιακό- 
πως καθαγιάζει αύτήν τή χάριτι τοΰ άγιου Πνεύ
ματος· αύτδς άοράτω; κυβέρνα αύτήν ώς βασιλεύς, 
λαβών παρά Θεοΰ ΙΙατρδς πάσαν έξουσίαν έν 
ούρ α νω κ α) έ π ) γ ή ς. Άλλά ταύτην τήν θείαν 
αύτοΰ ένε'ργειαν έν τή ’Εκκλησία ό Ίησοΰς Χρι
στός τελεϊ διά τών ύπ’ αύτοΰ κατασταθέντων ορ
γάνων. < Κα) διά τοΰτο, άναφε'ρομεν αΰτολεξε) τούς 
λόγους τών ορθοδόξων τής ’Ανατολής πατριαρχών, 
ταϊς κατά με'ρος έκκλησίαις. κυρίως ούσαις έκ- 
κλησιαις χα'ι ΰπδ χυοίως μελών συνισταμε'νας, ή 
γουμε'νους χα'ι ποιμένας, κα'ι ολως ούχ έν κατα- 
χρήσει, άλλά κυρίως άρχάς και κεφαλάς, τούς 
έπισχόπους έθηχε τδ πνεΰμα τδ άγιον, εϊς τδν 
τής σωτηρίας ήμών ’Αρχηγόν χα'ι Τελειωτήν αφο- 

episcopalis functio, si ad id fuerit idoneus- Hoc ipso 
enime nihil aliud agitur, quani nt id, quod in com
mune juris omnium est, quodque ailtea non nisi suo 
nomine privatim polecat, ex omnium consensu onus, 
puhlico omnium nomine et auctoritate possit exep- 
cere (αύτ.). 

ρώσας χα) εϊς αύτδν τήν ένε'ργειαν τής χατά τήν 
κεφαλήν χορηγίας άναβιβαζούσης δηλονότι» 1. 
Τοιουτοτρόπως ή τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησία, δρατή 
ουσα, ώς κοινωνία τών εις Χριστόν πιστευόντων, 
είναι ένταυτώ χα'ι αόρατος, έχουσα τήν έαυτής 
κεφαλήν, τδν Ίησοΰν Χριστόν, διαφυλάττουσα 
άναλλοιώτως τήν διδασκαλίαν τής πίστεως, ε’μψυ- 
χουμένη διά τής χάριτος τοΰ αγίου Πνεύματος χα) 
χεχτημένη θεϊα δικαιώματα, άφευκτα πρδς τήν 
αιώνιον αύτής έπ'ι τής γής ύπαρξιν κα) τδν σωτη- 
ριώδη προορισμόν. Άλλ’ έπειδή ή άόρατος τή; ’Εκ
κλησίας <?ψι; συνεφάπτεται τής δρατής μόνον διά 
μέσου τής θεοσυστάτου αύτής ιεραρχίας, δήλον 
8τι ούτε υπάρχει, ούτε δύναται νά λάβν; έν τή’Εκ- 
κλησία τόπον ή άπόλυτος εκείνη άνθρωπίνη έλευ
θερία ώς πρδς τήν συμμετοχήν τών πιστών, δποία 
τις παραχωρεΐται είς πάντας τούς πιστούς τής δια- 
μαρτυρήσεω; διά τής διδασκαλίας τής περ) καθο
λικής ίερωσύνης. Έν ταυττ| μόνη τη σχε'σει ή ίε- 
ραρχική έξουσία είναι έξουσία αντιπροσωπευτική 
έν τή ’Εκκλησία, οτι ή ιεραρχία χρησιμεύει έν
ταΰθα ώς οργανον θεία; ένεργείας έν τή ’Εκκλησία. 
Κατά ταύτην μόνην τήν έννοιαν οί ποιμένες τής 
’Εκκλησίας ονομάζονται λειτουργοί αύτής, ώς 
ένίοτε ώνόμαζον έαυτούς καί αύτο) οί ’Απόστολοι 
(Β' Κορινθ. γ', 4-6. Α' Κορινθ. γ', 5. 6. δ', 1).

Άλλ’ έξ άλλου ή ’Εκκλησία τοΰ Χριστοΰ κατά 
τήν διδασκαλίαν τών αγίων Γραφών είναι σώμα 
ένιαϊον. «Καθάπερ γάρ τδ σώμα ε’ν έστι, κα) μέλη 
έχει πολλά, πάντα δέ τά μέλη τοΰ σώματος τοΰ 
ένδς, πολλά όντα, έν έστι σώμα, ουτι» κα’ι δ Χρι
στός» (Δ' Κορινθ. ιβ', 12). Καθώς έν τω ανθρώ
πινη) σώματι τότε τά καθέκαστα μέλη διατηροΰσι 
τήν ζωήν, κα) άπαν τδ σώμα τότε μόνον άπολαμ- 
βάνει υγείας, ό'ταν μεταξύ άλλήλων δέν καταστρε'- 
φηται ποσώς ή κανονική τής ζωής σχέσις, ουτω 
και έν τή ’Εκκλησία τοϋ Χριστοΰ. Προσέτι τδ 
καθόλου τή; ’Εκκλησίας σώμα τότε μόνον διατελεϊ 
ύγιές, και τά καθ’έ’καστα μέλη τότε μόνον δύναν- 
Tat νά άπολαύσωσι πνευματικής ζωής, ό'ταν με
ταξύ αύτών τηρήται στενή ένότης, ής έλλειπούσης, 
ούτε ζωή ούτε σωτηρία ύφίσταται. Άλλ’ ή ένότης 
αύτη πρέπει νά ύπάρχη όχι τόσον έξωτερική, όσοι 
έσωτερική χα) πνευματική. Όρθώς δ’ ή εξωτερική 
πρέπει νά χρησιμεύη ώς δρατή χαι αισθητή παρά- 
στασις τής έσωτερικής· άλλως δ’ είπεϊν, ή έσωτε
ρική ούδέποτε διά τής έξωτερικής ένότητος υπο
στηρίζεται ή άπ’ αύτής έξαρτϊται, άλλά τουναν
τίον ή έσωτερική, συ.ιστώσα τδν άναγκαίον όρον 
τής έξωτερικής, εμπεριέχεται έν αύτη. Διότι ή

*) Γράμματα τών Άνατ. Πατριάρχων άρθ. 10. 

ένότης τοΰ πνεύματος κα) ό σύνδεσμος τής πίστεως 
χα'ι τής άγάπης είσί τά στοιχεία, άτινα συγχρο- 
τοϋσι τήν μεταξύ τών μελών τής ’Εκκλησίας αλη
θινήν ενότητα, ίνότητα ούχ'ι νέκραν και μηχανι
κήν, άλλά πλήρη ζωής κα'ι έλευθερίας. »“)να πάν- 
τες έν ώσι· καθώς σύ, πάτερ, έν έμο'ι, κάγώ έν 
σοι, ί'να κα) αύτο'ι έν ήμϊν έν ώσιν» Ίωάν. ιζ', 
21), έδέετο δ Κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστδς πρδς 
τδν πατέρα αύτοΰ περ'ι τών ιδίων μαθητών, κα'ι 
διά τούτων τών λόγων τής δεήσεως έδείχνυε τδ υ
ψηλόν πρότυπον τής ένότητος ταύτης, ήτις πρέπει 
νά τηρήται έν τή 'Εκκλησία, κα) προσδιώρισε τδν 
ΰπέρτατον κανόνα τών άμοιβαίων σχέσεων, έν αις 
δφείλουσι νά εΰρίσκωνται απχντα τά μέλη τής έαυ
τοΰ ’Εκκλησίας.

Τηροΰντες τοιαότην στενήν μεταξύ άλλήλων έ'νω- 
σιν άπαντες οί πιστό), ώς ζώντα μέλη του ενιαίου 
σώματος τής ’Εκκλησίας κα) έμψυχούμενα διά τής 
αμοιβαίας αγάπης, δύνανται κατά τδ πνεΰμα τοϋ 
δρθοδόξου χριστιανισμοΰ νά λάβωσι ζώσαν συμμε
τοχήν έφ’άπάσης τής έκκλησιαστικής ένεργητιχό- 
τητος, κα) άπαντες δφείλουσι νά μεριμνώσιν υπέρ 
άλλήλων κα'ι υπέρ τοΰ γενικού χαλοΰ τή; Έκχλη 
σίας, «χα'ι είτε πάσχει έν μέλος, συμπάσχει πάντα 
τά μέλη· είτε δοξάζεται έν μέλος, συγχαίρει πάντα 
τά μέλη» (Α' Κορινθ. ιβ', 26 . Πραγματικώς· δ 
Κύριος υπέοειξεν εις πάντας τδ έαυτοΰ λειτούργημα 
έν τή Εκκλησία, προώρισεν είς έκαστον μέλος τήν 
άνήκουσαν αύτω ένε'ργειαν, χορηγήσα; άναλόγως 
ταύτης χαρίσματα. Αύτδς έδωκε τήΕκκλησία τήν 
ιεραρχίαν, και κατέστησε πρδς τήν οικοδομήν τοϋ 
σώματος αύτοΰ «τούς μέν αποστόλους, τούς δέ 
προφήτας, τούς δέ εύαγγελιστάς, τούς δέ ποιμένας 
κα) διδασκάλους» (Έφεσ. δ', 11, 12). Άλλ’άράγε 
δΰνανται με’λη τινά νά μή έπιχορηγήσωσιν εις τά 
άλλα τήν συνέργειαν αύτών; Δύναται ή κεφαλή νά 
εΐπΤ[ εΐ; τά ασθενέστερα μέλη, «Χρείαν ΰμών ούκ 
έχω;» (Α', Κορινθ. ιβ' 21). «Κατανοήσωμεν τού; 
στρατευομένους τοΐς ηγούμενοι; ήμών, γράφει 
Κλήμης δ 'Ρώμης εις τήν εκκλησίαν τής Κορίνθου 
έξ αφορμής τών άναφυεισών έν αύτή ερίδων,1 πώ; 
ευτάχτως, πώς εύεκτιχώς, πώς ΰποτεταγμένω; έπι- 
τελοΰσι τά οιατασσόμενα Οί πάντες είσιν έπαρχοι, 
ούδέ χιλίαρχοι, ούδέ έκατόνταρχοι. ούδέ πεντηχόν- 
ταρχοι, ούδέ τδ καθεξής· άλλ’ έκαστος έν τω ίδίφ 
τάγματι τά έπιτασσόμενα ΰπδ τοΰ βασιλέως κα) 
τών ηγουμένων έπιτελεϊ. Οί μεγάλοι δίχα τών μι
κρών ού δύνανται είναι, ούτε οί μικροί δίχα τών 
μεγάλων Αάβωμεν τδ σώμα ήμών ή κεφαλή δίχα 
τών ποδών ούδέν έστιν, οΰ'τως ούδέ οί πόσες δίχα 
τής κεφαλής· τά δέ έλάχιστα μέλη τοΰ σώματος 
ήμών αναγκαία κα'ι εύχρηστα είσιν ίό'λω τω σώ 

μάτι· άλλά πάντα συμπνεϊ, κα'ι υποταγή μια χρή- 
ται εις τδ σώζεσθαι όλον τδ σώμα» I.

Πρδς ποϊον άλλως σκοπόν πάντες οί πιστοί συν
δέονται εις έν όλον και συνενοΰνται εις μίαν Εκ
κλησίαν, άλλ’ ίνα διά τή; κοινής συμπράξεω; ευ
χερέστερου καταντήσωσιν οί πάντες είς τδ προωρι- 
σμένον αύτοϊς μέτρον τής ηλικίας; Διά ταΰτα τά 
μέλη τής τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησία; δφείλουσι κατά 
καθήκον, ί'να έν τω μέτρω τών ιδίων δυνάμεων κα'ι 
κατά τδν βαθμόν τών χαρακτηριζουσών έκαστον 
μέλος δωρεών συνεργώσιν εϊς τδ έν κα'ι κοινόν έρ
γον, διότι άπαντες οί πιστό) έχλήθησαν εις μίαν 
κοινήν ένε'ργειαν, ί’να δηλονότι «Αΰξήσωμεν εί; αύ 
τδν τά πάντα, ος έστιν ή κεφαλή δ Χριστός, εξ ου 
παν τδ σώμα συναρμολογοΰμενον κα) συμβιβαζό
μενου διά πάσης άφής τής έπιχορηγίας, κατ’ ένέρ- 
γειαν έν μέτρω ένό; έκάστου μέρους, τήν αυξησιν 
τοΰ σώματος ποιείται εΐ; οικοδομήν έαυτοΰ έν α
γάπη» (Έφεσ. δ', 15, 16).

Προστησάμενος τήν ενότητα πάντων τών πι
στών κα'ι τήν αγάπην ώς θεμέλιον, χαθ’ δ πας πι
στός, ώς ζών μέλος τή; ’Εκκλησία;, δύναται κα) 
χρεωστεϊ δμοΰ μετά τών ποιμένων νά λαμβάνη 
ένεργδν μέρος εις τά έκκλησιαστιχά έργα, δΓ αύτών 
τούτων συνεπτυγμένοι; καθωρίσαμεν τδν βαθμόν 
κα) τδν χαρακτήρα τής τοιαύτης συμμετοχή; κα) 
συμπράξεω;. Πρόκειται δ’ ήμϊν έφεξής νά δρίσωμεν 
τήν εσωτερικήν σημασίαν τής συμπράξεω; ταύτη; 
σχετικώς πρδ; τά δικαιώματα τής έκκλησιαστιχής 
ιεραρχίας.

ΊΙ ’Εκκλησία τοΰ Χριστοΰ πρδς έπίτευξιν τοϋ 
σκοποΰ αΰτής, δ'στις έστ'ιν, ί'να προαγάγη χα) αύ
ξηση τά έαυτής με’λη είς μέτρον ηλικίας τοΰ πλη
ρώματος τοΰ Χριστοΰ, έλαβε παρά τοΰ θείου αύτής 
θεμελιωτοϋ κα) μέσα θεία, έλαβε πλήρη έξουσίαν, 
ί'να χαταφωτίζη τά έαυτής μέλη διά τοΰ φωτός 
τής πίστεως, ί'να αγιάζι; διά τής χάριτος τοΰ ά
γιου Πνεύματος χαι πνευματικά; αύτά κυβέρνα. 
Έχουσα τήν πνευματικήν ταύτην πληρεξουσιότητα 
ή Έχκλ.ησία, ένεργεϊ μόνον διά τών έπ'ι τούτω έγ- 
καθισταμένων προσώπων, άτινα οιά τής άδιακόπου 
άποστολικής διαδοχής έλαβον παρά Θεοΰ πρδς 
τοΰτο τήν έξουσίαν ταύτην. Διά τοΰτο είς αΰτούς 
χα'ι μόνους άνήχει τδ δικαίωμα τοΰ οιδάσχειν, ίε- 
ρουργεϊν χα'ι κυβερνάν. Τδ τοιοϋτον δ’αύτών δι
καίωμα είναι δικαίωμα θεϊον (jus divinuill), διότι 
τοΰτο πηγάζει ούχ) έξ άνθρώπων. ούτε δΓ άνθρώ
πων (Πράξ. κ', 28. Γαλάτ. ά, ι, Έφεσ. δ', 1 1 ), 
άλλ’ έξ αΰτοΰ τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, δ'ς έστι κεφαλή 
τής Έκκλησίας. 'Η έν τή Εκκλησία ένε’ργεια αΰ-

') Α' πρδς Κορινθ. έπιστ. χεφ. 37. 

«
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τών είναι ένε'ργεια θεία. διότι οι’αύτών δ Κύριος 
καθοδηγεί την ’Εκκλησίαν πρδς πάσαν την αλή
θειαν, χορηγεί αύτή έν τοΐς μυστηρίοις τήν χάριν 
τοΰ αγίου Πνεύματος καϊ κυβέρνα αύτήν. ’Αλλα 
τά θεία με’σα βεβαίως δεν άποκλείουσι τά ανθρώ
πινα με'σα, καϊ ή έν τή ’Εκκλησία θεία ένε'ργεια 
δεν αποβάλλει τήν άνθρωπίνην συνε'ργειαν, ώστε 
το άνατρέπειν έν τοιαύτη περιπτώσει τήν μεταξύ 
τών δύο τούτων στοιχείων, τοΰ θείου καϊ τοΰ αν
θρωπίνου, αρμονίαν, ούδαμώς έστιν ίδιον τοΰ πνεύ
ματος τής διδασκαλίας τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας. 
Οί πιστοί, μή έχοντες δικαίωμα νά ώσιν όργανα 
θείας ένεργείας έν τή ’Εκκλησία (έν τω τακτική 
τών πιστών εκκλησιαστική βιω), ύποχρεούμενοι δέ 
μόνον νά έπωφελώνται έκ τών δεδωρημε'νων αύτή 
μέσων τής θείας χάριτος. συνεργοΰσι δι’ έκείνων τών 
δυνάμεων καϊ με'σων, άτινα άνήκουσιν εις αυτούς, 
έξίσου μετά τών ποιμένων, ώς έμποέπει άνδοάσι 
καϊ χριστιανούς. Καϊ ώς άνθρωπος μεν έκαστος 
τών πιστών κέκτηται φυσικάς τινας δυνάμεις καϊ 
μέσα, άτινα δύναται νά μεταχειρισθή πρδς κοινήν 
ωφέλειαν. Ώς χριστιανός δέ έκαστος φωτίζεται διά 
τής ενιαίας άληθείας τής χριστ ιανικής διδασκαλίας 
καϊ δύναται νά αύξήση έν τή πίστει, έκαστος α
γιάζεται τή χάριτι τοΰ αγίου Πνεύματος καϊ καθί
σταται μέτοχος πνευματικής ϊερωσύνης 1. Δέν λέ- 
γομεν νΰν δτι καϊ έκ τών άπλώς πιστών άξιοΰνταί 
τινες ένίοτε έκτακτων θείων χαρισμάτων, οΓάείσι 
τδ χάρισμα τής προφητείας, τής διδασκαλίας, τής 
θαυματουργίας κτλ., έν οϊς πλούσια ιδίως ύπήρ
ξεν ή άρχέγονος ’Εκκλησία.

Δια τούτων λοιπόν τών μέσων έκαστος τών πι
στών δύναται άναμφιβόλως κατά τδ πνεΰμα τής 
αγάπης καϊ τής ένότητος νά συντελέση είς τδ κοι
νόν τής ’Εκκλησίας καλόν* 2, νά προσενέγκη ταΰτα 
είς τδ γενικόν, ούτως είπεϊν, αύτής ταμεϊον καϊ νά 
συνεργήση είς τήν πνευματικήν αυξησιν. Διασαφη 
νίζομεν τοΰτο διά παραδειγμάτων. Έν τή έκτελέ- 
σει τής θείας ιερουργίας ό ποιμήν παρίσταται ώς τδ 
οργανον τής θείας χάριτος, τής χορηγουμένης ύπδ 
τοΰ Θεοΰ τοΐς πιστοϊς πρδς τήν αύτών σωτηρίαν· 
έν τή περιστάσει ταυτη ό ίερεύς ένεργεϊ κατά θεϊον 
δικαίωμα καϊ μόνον δυνάμει τούτου δύναται νά τε 
λεσιουργήση τήν θείαν ιερουργίαν. Άλλά σύν αύτώ 
πνευματικώς δύνανται νά συνεργήσωσιν έν τή ιε
ρουργία καϊ οί λοιποϊ πιστοϊ διά τής έγκαρδίου 
προσευχής, ήτις συντελεϊ εϊς τήν εύεργετικήν ένέρ- 

*) Α' Πέτρ. β', 9. έ, 3 Άποκαλ. έ. 9, 10. 
Εΐρην. κατά αίρ. βιβλ. δ' 20. Ίουστίν. διαλ. πρδς 
Τρύφ. 334. Τερτυλ. περϊ προσευχ. 28. Όρθ. 
όμολ. μέρ. Α', έρωτ. 108.

2) August, contra lit. I’etil. c. 9i. *) 1’. de Marca diss, de -diecrim. eler. et laic. 11,8.

γειαν τοΰ μυστηρίου έπϊ τής ψυχής του δεχόμενου 
ταύτην πιστοΰ, καϊ έπιβοηθεΐ καϊ αύτδν τδν Ιερουρ- 
γοΰντα. ΊΙ μυστηριώδης ίερωσύνη (τών ποιμένων) 
φυτεύει καϊ ποτίζει, ή δέ πνευματική ίερωσύνη 
(τών πιστών) συνεργεί είς τήν πνευματικήν αυξη- 
σιν 1. Είς τδν ποιμένα έδόθη τδ δικαίωμα τοΰ 
λύειν τούς υετανοοΰντας έκ τών αμαρτιών, οί λοι- 
ποϊ πιστοϊ μόνον νά μεσιτεύσωσι δύνανται ύπέρ 
αύτών. Ού'τως οί έξομολογοΰντες έν τή άρχαιότητι 
παρουσιάζοντο ώς μεσιτεύοντες ύπέρ τών προσπι- 
πτόντων ένώπιον τοΰ έπισκόπου, ή δέ μεσιτεία 
αύτών ήτο σεβαστή έν τή ’Εκκλησία. Είς τδν 
ποιμένα τής ’Εκκλησίας έδόθη τδ δικαίωμα τοΰ 
διδάσκειν καϊ καθοδηγεϊν τδ ποίμνιον είς τήν έν 
Χριστώ πίστιν καϊ εύσέβειαν καϊ φωτίζειν τδν νοΰν 
αύτοΰ διά τοΰ φωτός τής χριστιανικής άληθείας· 
άλλ’ όμως καϊ οί πιστοϊ δύνανται νά συνεργώσιν 
αύτω πρδς έξάπλωσιν τής χριστιανικής διδασκαλίας 
καϊ λόγω καϊ παραδείγματι, ιδία δέ ώς πατέρες 
καϊ διδάσκαλοι κτλ. Έπϊ τέλους δέ οί πιστοϊ συνερ- 
γοΰσι καϊ συμπράττουσι μετά τών ποιμένων διά 
τών έξ αύτών έξαρτωμένων μέσων έν τή κυβερνή
σει τής Εκκλησίας. Τδ δικαίωμα τοΰτο τών πι
στών, δι’ου συμμετέχουσιν εις τά έργα τής ’Εκ
κλησίας, Ιδϋναται νά όνομασθή άναφορικώς πρδς τήν 
θείαν τών ιεραρχών πληρεξουσιότητα δικαίωμα άν
θρώπινον (jus hunianum). Άλλά τδ δικαίωμα 
τοΰτο βεβαίως δέν δύναται νά κατανοηθή άλλως, 
είμή ώς μερίςτις μιδς καϊ τής αύτής έξουσίας, ή 
ένδς καϊ τοΰ αύτοΰ κατ’ ουσίαν δικαιώματος, δπερ 
διενεμήθη μεταξύ τοΰ ποιμνίου καϊ τής ιεραρχίας, 
καθότι άμφότεραι αί τάξεις όφείλουσι ταύτοχρόνως 
νά ένεργώσι πρδς έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ τής ’Εκ
κλησίας· διότι έν τοιαυτη περιπτώσει ή έξουσία τών 
ποιμένων καϊ τών ποιμαινομένων τά δικαιώματα 
ώς πρδς τήν σύμπραξιν έν ταϊς έκκλησιαστικαϊς 
πράξεσιν ήθελον οιακρίνεσθαι άπ’ άλλήλων μόνον 
κατά βαθμόν καϊ κατά τδ προνόμιον τοΰ κύρους, 
ούχϊ δέ καϊ κατά τάς εαυτών βάσεις, τοΰθ’ οπερ 
έστϊν εναντίον είς τήν διδασκαλίαν τής ορθοδόξου 
’Εκκλησίας.

Έκ τούτων γίνεται λίαν καταφανές έν ποία τινϊ 
σχέσει δέον νά εύρι'σκωνται τά δικαιώματα τών 
πιστών, όσον άφορϊ τήν σύμπραξιν αύτών εϊς τά 
έργα τής πίστεως, πρδς τά δικαιώματα τών ποιμέ
νων καϊ έπισκόπων τών Εκκλησιών τοϋ Θεοΰ. 
Καθάπερ έν τή ηθική ζωή ένδς έκάστου τών άν
θρώπων, ουτω καϊ έν ταϊς πράξεσι τής καθόλου 
Εκκλησίας τδ άνθρώπινον στοιχεΐον δέν δύναται 
νά έχη άπόλυτον καϊ αύθυπόστατον σημασίαν άνα- 
φορικώς πρδς τήν θείαν. διά τοΰτο οφείλει νά ύπο . 

τάττηται είς αύτήν καϊ μόνον ν ά σ υ νεργ ή. 
Έάν κατά τήν διδασκαλίαν τής ορθοδόξου Έκκλη 
σίας δέν δύναται νά δνομασθή Εκκλησία άνευ της 
ιεραρχίας έν τή κυρία τής λέξεως σημασία 1, δή- 
λον, δτι τά τοΰ ποιμνίου δικαιώματα τοΰ συνεργειν 
έν ταϊς έκκλησιαστικαϊς πράξεσι καϊ ένεργειαις 
άνάγκη νά περιορισθώσιν ύπδ τών δικαιωμάτων 
καϊ τής ίεραρχικής έξουσίας καϊ ή συνέργεια αύ
τοΰ νά εύρίσκηται έν έξαρτήσει άπδ τής ένεργειαί 
τής Ιεραρχίας, έν ω δέν δύναται νά συμβή τδ 
εναντίον, τούτέστι τά δικαιώματα τώνποιμένων νά 
περιορισθώσιν ύπδ τών δικαιωμάτων τών ποιμαινο- 
μένων. Αύτδ τοΰτο πρέπει νά λεχθή καϊ περ·. 
τής σημασίας τοΰ κύρους άμφοτέρων . τών τάξεων 
έν τή Εκκλησία. Ή ενέργεια τών ιεραρχών εν 
αύτή ώς προσώπων παρά Θεοΰ έγκατασταθέντω, 
οργάνων θείων ένεργειών καϊ πράξεων έχει κύρος 
θεϊον διά τοΰτο ή ορθόδοξος Εκκλησία είς τήν 
δμόθυμον φωνήν καϊ ψήφον τών ποιμένων αύτής 
ε’ν τοΐς έργοις τής πίστεως καϊ τής εύσεβειας κέ- 
κτηται τδ άλάνθαστσν (έν ταϊς οίκουμενικαϊς λόγου 
χάριν συνόδοις), δπερ έστϊ θεϊον γνώρισμα· η δέ 
ψήφος τών ποιμαινομένων έχει έν ταϊς τοιαυταις 
έκκλησιαστικαϊς πράξεσιν έξωτερικήν μόνον σημα
σίαν καϊ κΰρος άνθρώπινον.

■Ομ. Γ. I.

ΤΑ RATA MTOPIAATHN.
(Συνέχεια καϊ τέλος- ίδε άριθ. 17).

Καίπερ δέ κατάκαρδα έπϊ τή άπροσδοκητω 
ταύτη τοΰ υίοΰ διαγωγή λυπηθεϊς, δμως συνεχω- 
ρησε * τδ έγκλημα’ άλλ’ δ τδ έγκλημα διαπράξας 
υίδς, τήν τοΰ πατρδς μετάνοιαν φοβούμενος συνω
μοτεί καϊ αυθις, άνακοινοϊ είς τδν στρατόν τά πα
ράβολα τοΰ πατρδς βουλεύματα, οίκΜοΰται τους 
μάλιστα άποδοκιμάζοντας ταΰτα φυγάδας 'Ρω^ 
μαίους, διεγείρει τοΰτε πεζικοΰ καϊ τοΰ ναυτικοΰ 
γενικήν αποστασίαν. Έγερθεϊς ίχ τών κραυγών δ 
ΜιΟριδάτης προσίππευσε μέν ευθύς, δπως έπανα- 
γάγη είς τδν στρατόν τήν πειθαρχίαν αλλά καϊ 
αύτοϊιί πιστοϊ έγκαταλιπόντες αύτδν άπήλθον 
πρδς τούς έναντίους, αύτδς δέ μόλις έκφυγών έπί- 
στρεψεν εις τά άνάκτορα. Οί έπαναστάντες τότε,

*) Χωρϊς τούτων (τών έπισκόπων καϊ πρεσβυ
τέρων) ’Εκκλησία ού καλείται (Ίγνατ. έπιστ. πρδς 
Τραλλ. 2.) Ecclesiffi ratio decurrit, utecclesia super 
episcopos canstituatur, et oninis actus ecclesia: per 
eosdem pnEpositos gubernelur (Κυπρ. έπιστ. 27 
—Χωρϊς αυτοΰ (τοΰ έπισκόπου) μή δόνασθαι μήτε 
έκκλησίανή χριστιανόν τινα ή είναι ή δ'λως λεγεσθαι 
(Γραμ. Άνατ. Πατρ. άρθ. 10).

άναγορευσαντες βασιλέα τδν Φαρνάκην, προχω- 
ροΰσι κατά τοΰ ΜιΟριδάτου, πολλά έπιφέροντες 
κατ’ αυτοΰ εγκλήματα· δ δέ, αφ’ύψηλοΰ πυργου 
τά γινόμενα δρών, πέμπει πρδς Φαρνάκην άλλους 
έπ’άλλους αίτούμενος ασφαλή άποχώρησιν ώς δέ 
ούδεϊς έπανήρχετο, άπεφάσισεν άμεταθέτως ν’ απο- 
θάνη, δπως προφυλάξη εαυτόν τής είς ’Ρωμαίους 
έκδόσεως. Άλλά πρδ τούτου άπό τοΰ περϊ τά 
άνάκτορα τείχους «ονείδισε πικρώς τδν άγνώμονα 
υίδν, κατηράσατο αύτοΰ φρικτάς άράς και έπεκα- 
λέσατο τήν τιμωρίαν τών θεών, οΓς ηύξατο νά χα- 
ρίσωσι τή Φαρνάκη υίους όμοιους αυτω. Ειτα δέ, 
εύχαριστήσας καϊ πέμψας είς τδν νέον βασιλέα τούς 
έν ταΐς εύτυχίαις καϊ ταΐς δυστυχία ις πιστούς αυτω 
παραμείναντας καϊ τιμίως ύπηρετήσαντας, εισέρ
χεται είς τδν γυναικωνίτην καϊ λαβών κιρνα δπερ 
άεϊ συνεπήγετο περϊτω ξίφει φάρμακον· αί δυο θυ
γατέρες αύτοΰ Μιθριδατϊς καϊ Νύσσα, ηδη μεμνη- 
στευμέναι τοΐς βασιλεϋσιτής Αίγύπτου καϊ Κύπρου, 
ίκετεύουσι νά προαποθάνωσι και εμποδιζουσι τδν 
πατέρα πίνοντα, έ'ως ένέδωκε, πιοΰσαι δέ τοΰ θα
νατηφόρου πόματος, προαπέθανον, ,ώς έπόθουν. 
Τότε’ πιόντος καϊ τοΰ ΜιΟριδάτου, δυστυχώς δέν 

ένήργησε τδ 
τητος 
αύτοΰ · 
ξίφος· 
σχόντος, αποτείνεται πρδς Βιτοιτον.

δ φάρμακον έπϊ τής ίσχυράς καϊ έκ νεο- 
έν εξει δηλητηρίων γεγενημένης κράσεως 

δθεν έδέησε νά προσφύγη εις τδ Ιδιον 
άλλ’ ούδέ τοΰ ξίφους τδ ποθούμενον παρα- 

’ », αξιωματικόν
αύτοΰ Γαλάτην, δεόμενος νά τελειώση τδ έργον 
εκείνος, παρασχών τδ τελευταΐον δείγμα τής πρδς 
αύτδν πίστεως καϊ προφυλάξας τδν έπϊ πολύ τη- 
λικαότης άρχής αύτοκράτορα καϊ βασιλέα από της 
πομπής τοΰ θριάμβου, άφ’ού αϋτδς κατέστησε 
δι’ ής έποιεΐτο καταχρήσεως φαρμάκων καϊ αντι
δότων αδρανές τδ φάρμακον, προτιθέμενος άνοήτως 
νά προφυλαχθή άπδ τών άλλων φαρμάκων, χωρϊς 
νά προβλέψη τδ κάκιστον καϊ σύνοικον τοΐς βασι- 
λεΰσι φάρμακον, τήν απιστίαν στρατοΰ, παίδων 
καϊ φίλων’. Ό Βίτοιτος οίκτείρας άπήλλαξβ τοΰ 
ζήν τδν Μιθριδάτην (G3 π. X.), δστις τά πλεϊστα 
τοΰ μακροΰ αύτοΰ βίου έτη διήλθε κατά ’Ρωμαίων 
βουλευόμενος καϊ πολέμων.

ΊΙ τοΰ θανάτου τοΰ ΜιΟριδάτου αγγελία, πεμ- 
φθεΐσα παρ’αύτοΰ τοΰ Φαρνάκου, ευρε τδν Πομ
πηίαν έπερχόμενον είς Πέτραν τής’Αραβίας. “Απας 
ό στρατός μεγίστην ήσθάνθη έπϊ ταύτη χαράν, καϊ 
έθυεν εύχαριστήρια, δπως καϊ οί έν Ρώμη, ευαγ
γέλια όορτάσαντες, ώς άπδ μεγάλου άπαλλαγέντες 
έχθροΰ. Ό Πομπήϊος άνέζευξεν είς Πόντον καϊ Ά
μισθόν. Έκεΐσε αύτδς δ Φαρνάκης πλεύσας μετά 
πολλών δώρων έκόμισε τδν τοΰ πατρδς νεκρόν τή 
ΙΙοαπηίω, δ δέ οεξάμενος ού μόνον διέταξεν, άλλα

t
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χα'ι ίχορήγησε μεγαλοφρόνως, ό'πως θάψωσιν αύτδν 
βασιλικώς, ώς μεγαλουργόν άνδρα χαϊ μέγαν βασι
λέα, έγχαταθέντε; τδ σώμα αύτοΰ είς τοϋ; έν Σι
νώπη βασιλικούς τάφους. Τον δέ Φαρνάκην άνε- 
γνώρισε βασιλε'α τοΰ Κιμμ ερίου Βοσπόρου, πλήν 
τής ελεύθερα; κηρυχθείση; Φαναγορείας πόλεως, 
ώς πρώτης μέν άποστάσης, γενομένη; δ’αίτίας τής 
τοΰ Μιθριδάτου καταλύσεως.

Άφηγήθημεν πολέμους, μάχας, νικάς, ήττας, 
χωρών καταλήψεις, πόλεων αλώσεις, σφαγάς, άρ- 
παγάς, καταστροφά; έπ'ι τής Μικρά; Ασίας, έπ) 
τών νήσων, έπϊ τής 'Ελλάδος. Ένταΰθα έπικρά- 
τειαι πολλάκις τους δέσποτας ήλλαξαν, πόλεις έξε 
πολιορκήθησαν, χατεστράφησαν, έπυρπολήθησαν, 
έλεηλατήθησαν, ίερά κοινά έσυλήθησαν, τεχνών ά 
ριστουργήματα διηρπάγησαν. Παραδείγματα έστω 
σαν άτινα ύπδ Άριστίωνο; χαϊ ’Αρχελάου και 
Σύλλα έπαθον αί Άθήναι χα'ι ό Πείρα ιεύς, άτινα 
ύπδ ’Αρχελάου καί Όροβίου ή τότε άχμάζουσα 
έπ’έμπορία Δήλος, άτινα ύπδ Σύλλα ή τά τοΰ 
Μιθριδάτου έλομένη πρώτη έν ταϊς Βοιωτίσι πόλις 
τών Θηβών, Μακεδονία, Θεσσαλία, Βοιωτία έπ'ι 
πολύ τούς ξένους στρατού; διέθρεψαν λεηλατούμε- 
ναι. Παφλαγονία, Βιθυνία. Καππαδοκία, πασα ή 
ε'ντεΰθεν Μικρά ’Ασία τά πάνδεινα έπαΟον ε’ν ταϊς 
άμοιβαίαις δπδ Μιθριδάτου καϊ ‘Ρωμαίων κατα- 
λήψεσι καϊ τών πόλεων άλώσεσιν. ’Ιδίως έπαθον ή 
τών Ίλιέων πόλις, ή Κύζικος, ή Ηράκλεια, ή 
Ά μισός καί άλλαι· αί νήσοι ‘Ρόδος καϊ Χίος, ών ή 
μεν ‘Ρόδος δεινήν ύπέστη πολιορκίαν ύπδ Μιθριδά- 
του, ή δέ σύμμαχος έκείνης καϊ τοϊς ‘Ρωμαίοι; εΰ 
νοούσα Χίος, νυκτδς ύπδ ισχυρού έχείνου στρατού 
χαταληφθείσα. άφοΰ έπλήρωσε ζημίαν δισχίλια 
τάλαντα, είδεν έπειτα καϊ τούς κατοίκους αυτής 
αιχμαλώτους άναρπασθέντα; καϊ εις τδ εσωτερικόν 
τοΰ Πόντου διασκορπισθέντας. Άλλά τούτους ύ 
Σύλλας μετ’δλίγον ήνάγχασε τδν Μιθριδάτην ν’άπο- 
χαταστήση είς Χίον, κηρύξας αυτήν έλευθέραν χαϊ 
αυτόνομον. Άφοΰ ό Μιθριδάτης κατεφορολόγησε 
καϊ παντοίως ε'κάχωσε, χαϊ μάλιστα μετά τήν έν 
Έλλάδι αποτυχίαν, πασαν τήν ε'ντεΰθεν Ασίαν, 
έπέβαλεν αύτή χαϊ 5 Σύλλας κοινήν ζημίαν δισ- 
μύρια τάλαντα, είς ών τήν άπότισιν οί δυστυχείς 
κάτοικοι αύτής ού μόνον ό,τι ειχον έξεποίησαν, 
άλλά καϊ εις χρέη βαρέα ύπέκυψαν. "Οπως ό Σύλ
λας ήρπασεν έξ Αθηνών τήν βιβλιοθήκην, έσύλησε 
τού; θησαυρούς καϊ τά αριστουργήματα έκ Δελφών, 
έξ ’Ολυμπίας καϊ έξ Επίδαυρου, ουτω χαϊ οί παρά 
τής ‘Ρώμης άρχοντες ήρπαζον άναιβχόντω; αγάλ
ματα καϊ εικόνας ιδιωτικά καϊ ιερά. "Ωστε έκ τών 
πολυειδών τούτων κακών καϊ ό πληθυσμός τών 
εΐρημένων χωρών ήλαττώθη, καϊ οί κάτοικοι έγέ- 

νοντο πένητες, καϊ ή γεωργία καϊ ή βιομηχανία 
διεκόπησαν, καϊ ή έμπορεία άπενεκρώθη, καϊ ή 
τών τεχνών χαϊ τών επιστημών καλλιέργεια έπε- 
στη χαϊ αί χώραι αύται χαϊ ύλικώς χαϊ ηθικώς έπϊ 
τδ χείρον άπέκλιναν.

Άλλά διά τά τηλικαύτα χακά κυρίως δεν πρέ
πει νά αίτιώμεθα ούτε τδν Μιθριδάτην, ούτε τούς 
Ρωμαίους, άμφοτέρους τή δυνάμει χαταχρωμένους 
χαϊ δίκαια καϊ καλά λακπατοΰντας. Ουτοι, έξ αν
τιθέτων μερών φερόμενοι οορυχτήτορες, έν ταϊς 
χώραις ταύταις άλλήλους συναντήσαντες συνεχροό- 
σθησαν, οί δέ κάτοικοι αύτών, άδυνατοΰντες ν’άπο- 
κρούσωσιν αυτούς, έμελλον πάντως έκ τής συγ- 
χρούσεω; νά πάθωσιν. *Αν  οέ ηδυνάτουν ν’ άπο- 
χρούωσι τούς ξένους, τάς μέν χώρας αύτών παλαί- 
στραν, αύτούς δ'ε τούτους τής πάλης άθλου; ποιου· 
μένους, ταύτη; τής αδυναμία; ούδένες άλλοι είναι 
οί κυρίως αίτιοι, ή αύτοϊ ούτοι. Διότι οτε πάλαι 
διά τά σύμφυτα τοϊς "Ελλησι πάθη, διά τάς ιδιο
τέλειας χαϊ τάς διχονοίας Αθηναίοι χαϊ Λακεδαι
μόνιοι, ούδέν περισχοπούντες, τδν δλέθριον έκεϊνον 
έπολέμουν πρδ; άλλήλους πελοποννησιαχδν πόλε
μον· δ'τε βραδύτερον οί τελευταίοι τών Μακεδόνων 
βασιλείς, τούς καιρούς παραγνωρίζοντες, έκ παντός 
τρόπου τή τών Λίτωλών καϊ Αχαιών αύτονομίφ 
έπεβούλευον- δτε, τυφλώττοντες, πρώτοι Αίτωλοϊ, 
έπειτα καϊ Αθηναίοι καϊ ‘Ρόδιοι χαϊ ό τή; Περ
γάμου Άτταλος προσεκάλουν συμμάχου; χαϊ άνε- 
μίγνυον είς τά τή; 'Ελλάδος τούς ξένους ‘Ρωμαίους 
κατά τών δμοφύλων Μακεδόνων οτε οί Άχαιοϊ, 
τών απάντων άπερίοπτοι, συνεμάχουν μετά τών 
πρϊν έχθρών αύτών Μακεδόνων πρδς άφανισμδν τοΰ 
μεγαλόφρονος Κλεομένους χαϊ τής Σπάρτης, τότε 
οί "Ελληνες έλάνθανον εαυτούς χαταστρέφοντες χαϊ 
τά; ύλικάς χαϊ ήθιχάς αύτών δυνάμεις έξαντλούν- 
τες. Διά ταύτην δέ αύτών τήν δλεθρίαν τύφλωσιν, 
άφ’ου μετ’ού πολύ χαϊ Αθηναίοι, καϊ Λακεδαι
μόνιοι, καϊ Μαχεδόνες, καϊ Λΐτωλοϊ, καϊ Άχαιοϊ 
πολλά έπαΟον κακά, πάντες δμοίως τήν αύτονομίαν 
άπολέσαντες, χαϊ ήδη ύφίσταντο έτι τάς δλεθρίας 
τών τότε αμαρτημάτων αύτών συνέπειας, αϊτινες 
χαϊ αύτούς τούς απογόνους αύτών έπεβάρυναν. Δο- 
ρυκτήτορες, χαϊ άνδρες χαϊ λαοϊ, ύπήρξαν αείποτε 
τούς αδυνάτους χαταστρεφόμενοι χαϊ βιαίως συγ- 
χωνευοντες, καϊ θέλουσιν έτι δυστυχώς ύπάρχει, έν 
ΰσω δΓ αμάθειαν παραγνωρίζηται τδ δίκαιον, τά δέ 
τών έθνών νόμιμα διέπη τδ τού ίσχυροτέρου δικαίω
μα. Ό δέ δορυκτήτωρ Μιθριδάτης, έν αϊς έγένετο 
περιστάσεσιν έξεταζόμενος, όσον χαϊ άν χαχολογή- 
ται ύπδ τών έχθρών ‘Ρωμαίων, ίσως δέν ητο έχεί- 
νων χειρότερος. Δέν διείπε μέν τάς πράξεις αύτοΰ, 
ξίφει πρδς τδν σκοπόν βαδίζοντος, έθελακριβής δι-

τούς ίππους κατά διαστήματα, καϊ άρμα διώκει 
ύπδ δεκαέξ ίππων έλχόμενον. "Ατε δέ χαϊ προσω- 
πικώς ανδρείος ών χαϊ στρατηγών διεχινδύνευε, χαϊ 
ώς στρατιώτης παραβόλως έξετίθετο, δΓ δ χαϊ πολ
λά έκ τών πολεμίων, ώς καϊ έξ έπιβουλων, έλαβε 
τραύματα, δι’ά Ομως ούδόλως τού σκοπού άπετρά- 
πη. Άλλά καϊ φύσει άρχικδς ών έπιτηδείως έχυ- 
βέρνησεν, καίπερ αύθαιρετώτερον, κράτος έκτετα- 
ταμένον καϊ έκ πολλών έθνών σύμμιχτον. ’Ελάτ
τωμα δέ ού μικρόν τοΰ ιδιωτικού αύτοΰ βίου ύπήρξε 
τδ πρδς τάς γυναίκας άκολαστότερον, ών πλεϊστα; 
μέν έλαβε, πολλούς δ’έξ αύτών υιούς καϊ θυγατέ
ρας έγέννησεν- άλλά τάς άγαθάς αύτοΰ διαθέσεις 
έσκότισε καϊ τδ τού ήθους φιλύποπτου καϊ ώμδν, 
έξ ου καϊ τήν μητέρα χαθείρξας έθανάτωσε, καϊ 
τδν άδελφδν, καϊ τρεις υιούς καϊ τρεις θυγατέρας, 
καϊ είς τήν παράνομον τών έν Άσία 'Ρωμαίων

χαιοσύνη, άλλά πολύ δλιγώτερον τάς τών'Ρωμαίων 
μετά τοΰ ξίφους καϊ τω δόλω άμα χρωμένων· ών 
τήν είς τήν Ανατολήν έκχυσιν άν δ Μιθριδάτης 
άνεχαίτισε καϊ, ίδρύων έπ’ αύτής μέγα κράτος, 
προήγεν ήν ’Αλέξανδρος ό μέγας έπεχείρησε τών 
έν Άσία πρδς τδ ίλληνΐκώτερον συγχώνευσιν, ίσως 
δ ύπδ Μιθριδάτου μϊλλον, ή ύπδ 'Ρωμαίων, έκτι- 
μώμενος καϊ έν τε τή αυλή καϊ τοϊς συμβουλίοις 
αύτού παρεδρεόων ελληνισμός, ίσως δριστικώς ήθε; 
λεν έν ταϊς χώραις ταυταις πρωϊμώτερον κατισχυσει, 
χαϊ, τήν μακράν ^ωμαϊχήν έπίδρασιν αποφυγών, 
άμα δέ καϊ προσλαβών τήν ήθικήν τοΰ χριστιανι
σμού δύναμιν, γνησιωτέρους καϊ ώραιοτέρους παρα- 
γάγει ένταΰθα καρπούς. Άλλ’ άποδώμεν καϊ ήμεϊς 
είς σκοπούς τής θείας Προνοίας τήν τών ‘Ρωμαίων 
πανταχοΰ έπικράτησιν.

"Οτι δέ δ Μιθριδάτης πρωίμως συνέλαβε καϊ 
παρά πάντα τδν βίον έπιχρατοΰσαν έννοιαν έσχε 
τήν διά παντός μέσου άνίδρυσιν εύρυχώρου μοναρ
χίας, δποίας ανίδρυσαν Κΰρος καϊ Αλέξανδρος, 
τοΰτο βεβαιοΰσιν πάντα τά έργα καϊ τά παθή
ματα αύτού. Διότι έν τούτω παν άνθρώπινον με
γαλείου καϊ κλέος τιθιϊς διά παντός μόχθου καϊ 
κινδύνου τήν κατόρθωσιν αύτοΰ έπεδίωζεν. Έντεΰ 
θεν τοσοΰτον έπολέμησε πρός τε άλλους αύτω άντι- 
πράσσοντας καϊ πρδς 'Ρωμαίους· έντεύθεν τοσοΰτον 
σφοδρός τήν οργήν χαϊ χαλεπός πρδς πάντα ύπο
πτον αύτω χαθιστάμενον, ώς άντενεργούντα, έστω 
καϊ οίκειότατον. Άλλά τηλικούτον προθέμενος σκο 
πδν είχεν άρά γε χαϊ τά εις έπίτευξιν αύτοΰ άπαι- 
τούμενα φυσικά χαϊ έπίκτητα καϊ τά άπδ τής τύ
χης προσόντα ; Πάντες τοΰ άνδρδς οί αγώνες καϊ 
αί περιπέτειαι απέδειξαν έκτακτον ίσχύν καϊ σώ
ματος, χαϊ διανοίας χαϊ θελήσεως. Γενόμενος δέ τδ 
μέν σώμα φύσει μέγας καϊ ισχυρός διά τής άσκή- 
σεως εύρωστότατος άπέβη καϊ έπιδεξιώτατος· τήν 
δέ ψυχήν άγχίνους τε άμα καϊ δξύνους, καϊ φαντα
σίας ζωηρά;, καϊ μνήμης σπανίας, πρδς δέ καϊ φύ
σει φιλότιμος καϊ άφοβος, δι’ής έν ταϊς ύπηκόοι; 
αύτω έλληνικαΐς άποιχίαις προσέλαβεν ελληνική; 
παιδείας, θαυμασίω; έπαιρούση; τά τε φρονήματα 
χαϊ τά συναισθήματα, πάσα; τά; άγαθά; τή; ψυ 
χής αύτοΰ διαθέσει; θαυμασίω; άνέπτυξεν, άποβάς 
μεγαλεπήβολος, διορατικός, πολυμήχανος εις τήν 
έκτέλεσιν τών σκοπών αύτοΰ, πλήρη; οραστηριό- 
τητος χαϊ σπανίας ψυχής σταθερότητος καϊ άχλο- 
νήτου καρτερίας. "Οθεν έν ταϊς μάχαις διά τού 
ηρωικού άναστήματος φόβον είς τούς πολεμίους 
ένέπνεε, Οαυμασίως δέ άντεϊχε πρδς πάντα κόπον 
καϊ ταλαιπωρίαν μαχόμενος, διώκων, ή φεύγων- 
μέχρι γήρατος άριστα χαϊ ήχόντιζε, καϊ ίππευε, 
χαϊ χίλια στάδια τήν ήμέραν διήνυεν, άλλάσσων

σφαγήν προήχθη. 'Ελληνικής δέ μορφώσεως μετα- 
σχών καϊ εύγλωττος άπέβη, καϊ μουσικής καϊ 
τών καλών έν γένει τεχνών καϊ τών έπιστημών 
φίλο;. ’Ιδίως δέ, ώ; είπομεν, ήσχολήθη περϊ τήν 
φυσικήν τών φυτών ίστορίμν, χαϊ περϊ τά δηλη
τήρια καϊ τά αντίδοτα αύτών, χρήσιν έκατέρων 
ποιούμενο; κατά ένδεχομένης δηλητηριάσει»;- καϊ 
περϊ ιατρικά; δέ έρεύνας διέτριβεν, ώς τά διαταγή 
αύτοΰ συνειλεγμένα ιατρικά βιβλία, άπερ ό μέν 
Πομπήϊο; μετά τών άλλων πολυτίμων λαφύρων 
εί; ’Ρώμην έκόμισεν, ο δέ απελεύθερος αύτοΰ Λη- 
ναίος μετέφρασε, μαρτυροΰσιν. Έγίνωσχε δέ γλώσ
σας είκοσι καϊ δύο, ώστε πρδς έκαστον τοΰ πολυε- 
θνοΰς αύτοΰ κράτους ύπήκοον εύχερώς έν τή έχείνου 
γλώσσ-ρ ώμίλει.

Φύσει λοιπόν καϊ έπιμελείιφ τοιοΰτος 4 Μιθρι- 
δάτης γενόμενος δέν ώρέχθη πραγμάτων ύπέρ τήν 
αύτοΰ δύναμιν· ή τε έπιμονή αύτού καϊήάκάματος 
δραστηριότης, πολλάκις χαταστραφέντος χαϊ πά- 
ραυτα μετά νέων δυνάμεων άναφανέντος, μαρτυ- 
ροΰσιν, οτι ήδύνατο νά έκτελέση τδν είς 3ν άπέ- 
βλεψε μέγαν σκοπόν. Τοΰτο δέ προσμαρτυρούσι καϊ 
αύταϊ αί πράξεις αύτοΰ· δεότε ύπέταξε τούς περϊ 
τδν Καύκασον λαούς καϊ τους Σκύθας μέχρι Θρά
κης, άντέστη είπερ τις καϊ άλλος πρδς τούς χοσμο- 
χρατορίαν επιδιώκοντας ‘Ρωμαίους, κατέλαβε πολ- 
λάχις Παφλαγονίαν, Βιθυνίαν καϊ Καππαδοκίαν, 
έλεηλάτησε τήν ρωμαϊκήν Ασίαν, έπεμψε πο
λυαρίθμους στρατού; εί; τήν Ελλάδα καϊ παρ’ ολί

γον έξεδίωχεν αύτής τού; ‘Ρωμαίους. Ένικήθη μέν 
πολλάκις, άλλ’ούδέποτε ούτε τδ φρόνημα έταπει- 
νώθη, ούτε τοΰ άρχιχοΰ σκοπού άπέστη. Ένικήθη 
μέν, άλλά μόλις, χαϊ ύπδ τού έν ακμή τή; αύτοΰ 
χναπτύξεω; οντος καϊ άριστα καϊ πολιτιχώ; χαϊ 
στρατιωτικώς συντεταγμένου έθνους τών’Ρωμαίων,
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οΐτινες είχον ήδη νενιχημε'νους Καρχηδονίους, Ισπα
νούς, Μαχεδόνας, "Ελληνας, καί ύπδ τών αρίστων 
στρατηγών Σύλλα, Λουκούλλου χα'ι Πομπηΐου, ένώ 
πάντας τους λοιπούς ένίχησε Κάσσιον, καί Άχύ- 
λιον, χαί Όππιον, χα} Μουρήναν, χαι Κότταν, 
χαί Φάβιον χαί Τριάριον. Ένιχήθη, άλλ’ άφ’ ου 
πάντα τά άνθρώπω δυνατά έπραξε, χα'ι οΰδέν χατά 
'Ρωμαίων άφήχεν άπείρατον, ώς χαί πρδς Σχύθας 
χαί Θραχας διατηρών σχέσεις, χαί πρδς τδν έν 
Ίσπανίφ έξοχον στρατηγδν Σερτώριον συμμαχήσας, 
καί πρδς αΰτούς τούς τών 'Ρωμαίων πολεμίους πει
ρατές τής Κιλικίας συνεννοηθείς.'

*Αν δε μεθ’δ’λα ταΰτα τοΰ σχοποΰ άπέτυχεν, 
άπέτυχε, διότι, πρδς τοϊς λοιποϊς άπδ τής τύχης 
έναντιώμασιν, έν οίς μάλιστα χα'ι ή τοΰ Φαρνάκου 
συνωμοσία, οί πρδ ολίγου ύπ’αΰτοΰ ύποταχθέντες 
διάφοροι λασ'ι δεν ήσαν έτι συγκεχωνευμένοι εις έν 
ό’λον συμπαγές και δμοιόμορφον, οΰδέ διεΐπον αΰ
τούς οί τους 'Ρωμαίους πανταχοΰ θριαμβεύοντας 
άναοείξαντες πολιτικοί καί στρατιωτικοί δργανι- 
σμοί- προσέτι δε καί διότι, 8πως πρότερον έν Έλ- 
λάδι, ουτω και τότε έν Άσίφ καί οί άσθενέστεροι 
αΰτής ηγεμόνες καί οί ισχυροί τής ’Αρμενίας καί 
τών Πάρθων βασιλείς δέν προεϊδον έγκαίρως τδν 
ύπδ τών'Ρωμαίων επικείμενον πάσι κίνδυνον, άλλά 
τυφλώττοντες, ή φθονοΰντες, ήδιαφόρουν χαί ου- 
δεμίαν τω Μιθριδάτη παρέσχον βοήθειαν, έως ου 
πάντες άλληλοδιαδόχως ύπδ τών 'Ρωμαίων κατε- 
στράφησαν. *Αν  λοιπδν ταΰτα, άπδ τής τύχης 
μάλλον, έπέστησαν τω Μιθριδάτη εις τήν τοΰ σκο- 
ποΰ έπίτευξιν, τοΰτο οΰδόλως άφαιρεϊ τήν δόξαν 
τοΰ άνδρδς, ώς μεγάλου βασιλέως καί έξοχου πο
λιτικού καί στρατηγού. Καί έν τοϊς πάλαι καί έν 
τοϊς νεωτέροις χρόνοις άριστοι στρατηγοί καί βα
σιλείς έκ δυσμενούς τύχης δέν έπραγμάτωσαν τάς 
μεγάλας αύτών βουλάς, προετελεότησαν δέ αΰτο- 
κτονήσαντες, ή μαχόμενοι, ή εις αιχμαλωσίαν πι- 
ριπεσόντες. Άρκείτωσαν είς παράδειγμα μόνοι ’Αν
νίβας, καί Πύρβος, καί Δημήτριο; ό Πολιορκητή; 
καί Ναπολέων δ Α'· άλλ’ ή ιστορία ούδέποτε ήρ- 
νήθη αύτοϊς τδ μεγαλεϊον τών χαραχτηρισάντων 
τδν βίον αυτών φρονημάτων χαί τών έχτάχτων 
αγώνων, δΓ ών τούς σκοπούς αύτών έπεδίωξαν. Δι
καίως άρα καί τω Μιθριδάτη ή ιστορία απονέμει 
τήν έπωνυμίαν τοΰ μεγάλου. "Οτι δέ τω όντι μί- 

γας ύπήρξε, καί αυτοί οί άντίπαλοι αυτού 'Ρω 
μαϊοι τοΰτο άπέδειξαν, πρδς τήνάγγελίαν τοΰ θανά
του αύτοΰ άλαλάξαντες χαί θυσίας καί έορτάς έπι- 
τελέσαντες, ώςάπδ μεγίστου έχθροΰ άπαλλαγέντες
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ΑΝΑΛΕΚΤΑ.

'Ο ύπεύθυνος Ε. ΠΑΓΤΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΕΝ ΤΗι 
ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ. — Έν τω πρώτω 
τμήματι τής προσεχούς διεθνούς έχθέσεως τών ΓΙα- 
ρισίων τω περΛαμβάνοντι έργα τών χαλών τεχνών 
έκτεθήσονται έν τω έλληνιχω διαμερίσματι τα έξης 
καλλιτεχνήματα.

Γραφικής έργα τά εξής. Νικηφόρου Λύ
τρα έλαιογραφίαι- 1) 'Αρπαγή νέας κόρης- 2) η 
ορφανή- 3) τδ φίλημα- 4) δ πυρπολητής Κανά- 
ρης- 5) ή παραμονή τής πρωτοχρονιάς- 6) μαγει- 
ρεΐον- 7) νεαρά ορφανή.

Ν. Γκίζη έλαιογραφίαι. 1) Κεφαλή Άραβος- 
2) τέλος άββαβώνος έν Έλλάδι- 3) ή τέχνη παι- 
ζουσα.

Ίωάννου Άλταμούρη έλαιογραφία εΐκο- 
νίζουσα τήν παρά τδ άκρωτήριον Πάππα ναυμα
χίαν τοΰ Μιαούλη.

Α. Οίκον|όμου έλαιογραφαι δύο ών ή μέν 
παριστα μικράν κόρην έν παραθύρω, ή δέ προσω
πογραφίαν.

Π. Δ. Πανταζή έλαιογραφίαι 12 αί έξης. 1) 
Σκληρά άνάγκη- 2) νεκρά φύσις- 3) κλοπή- 4) 
σκέψις- 5) δ ίππος τοΰ νέου λιμένος- G) αί θΐνες 
τοΰ Βλάγκεμβεργ- 7) ‘Ομίχλη έν ταϊς βορείαις 
θαλάσσαις- 8) ΰπδ τάς μηλέας- 9) βράχοι- 10) 
δρόμος μεταξύ τών όρέων- 11) άπρίλιος- 12) μάίος

X. Παχύ έλαιογραφίαι. 1) Ό Σαμουήλ και 
οί πέντε έν Κοΰγκι τοΰ’Σουλίοο- 2) τοποθεσία έν 
Κέρκυρα- 3) άγροτική άποψις έν Κέρκυρα- 4) ή 
πανσέληνος τοΰ μαρτίου· 5) ούσις ήλίου ένΚέρκυρα.

Δ. Φαλιέρου υδρογραφία < πανόραμα τών 
’Αθηνών >.

Δ. Κόλλα είκόνεςέπί έλεφαντοχοκκάλου. I) Ό 
μουσικός· 2) ή Παναγία τού 'Ραφαήλ- 3) πίστις 
εις τδν Θεόν- 4) ή Παναγία μετά τοϋ Χριστού- 
5) ή οικογένεια τοΰ Καρόλου.

I. Καλλονα έλαιογραφίαι τής κρητικής σχο
λής. 1) Τδ πιστεύω- 2) τά Θεοφάνεια- 3) άπδ 
τής γεννήσεως τοΰ Χριστού μέχρι τής άναστάσεως.

(’Αλήθεια).

Trnois Βογτγρα καί 2“'.


