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ΠΡΟ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ.

(Συνέχεια- ϊδε άριθμ. 20).
Τή 12 αύγούστου ό δούξ Ούέλλικτων συνέ

ταξε πρός χρήσιν τοΰ έπί τών εξωτερικών 
ύπουργοΰ σπου^αιότατον υπόμνημα περ’ι τής 
χαταστάσεως τών έν ’Ανατολή πραγμάτων. 
Έν τώ έγγράφω τούτφ λόγον ποιείται περϊ 
τών προσαπτομένων μομφών τή αγγλική κυ
βερνήσει &ιά ραθυμίαν προς παρακίνησιν τής 
Πύλης είς συνομολογησιν ειρήνης, προστίθησι 
ίέ ότι, καΟ’ά φρονεΐται, δυνατόν ή Πύλη εύ- 
λόγως νά δύσπιστη πρός τήν τοΰ αύτοκράτο- 
ρος τής 'Ρωσσίας ειλικρινή έπιθυμίαν πρός 
συνομολογησιν ειρήνης, καϊ ότι παρά τής ’Αγ
γλίας άναμε'νεται ή διασκε’δασις τής δυσπι
στίας ταύτης.

Πρϊν ή ύπ’ ίψιν λάβω τάς προτάσεις ταύτας, 
οφείλω νά καταδείξω οποίαν τινά πορείαν ηχο- 
λουθήσαμεν, άφότου τό πρώτον έπληροφορήθημεν 
περί τής τοΰ αύτοκράτορος προθέσεως όπως κή
ρυξή πόλεμον πρός τήν Πύλην. Έν πρώτοι; 
^απέσχομεν τοΰ άγώνος, χάϊ είς τήν χήρυξιν τών 
εχθροπραξιών, ού μόνον οΰδόλως έπενεύσαμεν, 
αλλά καϊ τό καθ’ ήμας διεκηούξαμεν αύτάς ανω
φελείς, προείδομεν δέ, καϊ προείπομεν μάλιστα, τόν 
εκ τής ανατροπής κράτους καϊ τής διαταράξεως 
τής ευρωπαϊκής ειρήνης προκύπτοντα κίνδυνον. 
Ούδε'ποτε άμφεβάλομεν περϊ τοΰ αποτελέσματος 
τής άνίσου ταύτης πάλης...., περϊ τών συνεπειών 
δε τής έν τω όθωμανιχώ κράτει εισβολής προείπο
μεν τάδε. «ΊΙ οθωμανική αυτοκρατορία ουδόλως 
ομοιάζει πρός χώρας αί'τινες έπϊ τών ήμερων ήμών 
παδέσχον τό παράδειγμα ό’τι, καίπερ παθοΰσαι 
ε’πιδρομήν, τήν εσωτερικήν ησυχίαν καϊ πολιτικήν 
αύτών ύπαρξιν άνεκτήσαντο αμα τή αποχωρήσει 
τών έπδιρομέων. Διασπασθείσης τής ισχύος τοΰ 

κράτους τούτου καϊ τής πρωτευούσης αΰτοΰ 
άλούσης, των δ'επαρχιών διατελουσών έν έπανα- 
στάσει, ή άνάδειξις αύτοΰ είς κράτος ανεξάρτη
τον αυθις καθίσταται έργον χαλεπώτατον εϊς τέ 
τήν ανθρώπινον τελειότητα καϊ σοφίαν. Έν ταϊς 
άποτελούσαις τό κράτος τοΰτο χώραις νέα πραγ
μάτων κατάστασις δημιουργηθήσεται κατ’ ανάγ
κην· καϊ ανώφελες μέν προεικάσαι όποια ή τών 
πραγμάτων αύτη νε'α κατάστασις, οΰχήττον όμως 
έξεστι προειπεϊν οτι ανεπίτευκτος καθίσταται 
διευθέτησις όριστική άνευ προηγηθησομε'νης αλ
ληλουχίας ταραχών καϊ συμφορών. Τούτων ούτως 
έχόντων, ή έκ τοιαύτης διευθετήσει»; πιθανώς 
προσγενησομε'νη ώφελεια δυσανάλογος πρός τάς 
θυσίας προβλέπεται διά τό βραχυχρόνιον τής διάρ
κειας αΰτής·.— Ταΰτα έγραφεν δ λόρδος Αούδ- 
λεϋ τω πρίγκηπι Λίεβεν, τή 7 μαρτίου 1828, 
είς άπάντησιν δέ τοΰ έγγραφου, είς ό ανάγεται ή 
ανωτέρω περικοπή, ό κόμης Νέσελρωδ έγραφε τά 
επόμενα. «Οΰδόλως περϊ τής πτώσεως τοΰ κράτους 
τούτου, ούδέ περϊ καταχτήσεων σχεπτόμεθα, κα
θόσον βλάβη μάλλον ή ώφελεια προκόψει ήμϊν έξ 
αύτών. "Αλλωςδέ, καϊ έάν έτι, παρά τάς ήμετέρας 
προθε'σεις καϊ προσπάθειας, ή θεία Πρόνοια προώ- 
ρισεν ήμας όπως ίδωμεν τήν έσχάτην ήμε'ραν τοΰ 
οθωμανικού κράτους, αί περϊ έπεκτάσεως τής'Ρωσ- 
σίας ίδε'αι τής Α. Μεγαλειότητος έσονται πάντοτε 
αί αύταί. Μεθορίων έπέκτασιν οΰδόλως δ αΰτο- 
κράτωρ μελετά, παρά δέ τοϊς συμμάχοις αύτοΰ 
ποθεϊ νά ϊδη ύπάρχουσαν τήν αύτήν φιλοδοξίας 
καϊ ιδιοτέλειας έλλειψιν, ής αυτός πρώτος δώσει 
τό παράδειγμα».

’Αλλά πρόκειται νΰν νά άρωμεν τούς τής Πύ
λης δισταγμούς ώς πρδς τήν ειλικρινή επιθυμίαν 
τής A. Α. Μ. διά τήν ειρήνην, νά πείσωμεν δέ 
τήν Πύλην καϊ περϊ τής μετριότητας τών αιτή
σεων αύτοΰ καϊ περϊ τής ανάγκης δ’πως ένδώση 
είς τάς αιτήσει; ταύτας. Πράγματα παρέχει ίδιφ 

Ιτο γεγονός οτι τό ζήτημα κατέστη προσωπικόν. 
Λέγουσιν ήμϊν οτι δ τής 'Ρωσσίας αύτοκράτωρ
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τυγχάνει λίαν αξιότιμος άνήρ, σφοδρά την ειρήνην 
ποθεϊ και ότι δφείλομεν ού μόνον εϊς τάς διαβε
βαιώσεις αύτοΰ νά πιστεύσωμεν, άλλά κα'ι τήν 
Πύλην νά παρακινήσωμεν όπω; πιστευση εΐ; αύ
τάς. Τδ τοΰ προσώπου άξιότιμον άποκλείων τοΰ 
θέματος, εξετάζω τδ ζήτημα ώς άναγόμενον εις 
ίσχυρδν μονάρχην κράτους μεγάλου. 'Όταν μονάρ
χης τοιοΰτος τήν εϊρήνευσιν ποθή, τδν δέ πόθον 
τοΰτον δι’ άλλων δυνάμεων θέλη νά διαβιβάση τοϊς 
έχθροϊς αύτοΰ, ού μόνον δύναται έλευθέρω; νά έξ- 
ηγηθή πρδς τάς δυνάμει; ταύτας, άλλά και ούδέν 
πράττει δυνάμενον νά δυσχερανη τάς πρδ; σννομο- 
λόγησιν τής ειρήνη; διαπραγματεύσεις. Έπιβλέ- 
ψωμεν τήν διαγωγήν τοΰ αύτοκράτορος, ίδωμεν δέ 
κατά πόσον συνάσει αυτή πρδς τήν ιδέαν ταύτην.

Ό δούξ περαιτέρω χωρών επιθεωρεί τήν 
κατάστασιν, παρατηρεί όπόσον αί τών Ρώσ
σων αιτήσεις άπε'χουσι τών προηγουμένων δη
λώσεων περ’ι μετριοπάθειας καί άφιλοκερδείας 
αύτών. Πρόδηλον, λέγει ό δούξ, ότι αί πρός 
άντίστασιν τή Ρωσσία δυνάμεις τής Τουρκίας 
έξηντλήθησαν, κατά συνέπειαν δ’ έπι τή βάσει 
ταύτη δύναται τις νά συμβουλεύση τή Πύλη 
όπως αΐτήση ειρήνην. Ούδεμία όμως δύναμις, 
είς τάς ρωσσικάς προθέσεις βασιζομένη, δύνα
ται νά δώση συμβουλήν τοιαύτην, καθόσον αί 
τής Ρωσσίας προθέσεις διατελοϋσιν άγνωστοι. 
Ή έν ταϊς ήγεμονίαις ρωσσική πολιτική, ή 
προκύψασα έκ πολιτικών μεταλλαγών γενομέ- 
νων έν καιρώ φιλοπολέμου κατοχής, έστϊν ούχί 
αναγκαία, άλλά πρωτοφανής, άνατρεπτική, 
καί συστηματικώς παρακωλύει τήν εϊρήνευσιν.

Kat όμως, προσεπιλέγει ό δούξ, παρεκλήθη- 
μεν νά διαβεβαιώσωμεν τή Πύλη, ότι ό Σουλτά
νος ούδεμίαν βοήθειαν παρ’ ήαών δύναται νά έλ- 
πίση καϊ ότι δέον ν’ άποδεχθή τούς προτεινομένου; 
όρους. — Αϊτησις τοιαύτη αποτελεί είσήγησιν καθ’ 
ήμών αύτών. Ποθοΰμεν όπως ή Πύλη συνομολο- 
γήση ειρήνην, διότι προφανώς άδυνατεϊ νά παρα- 
τείνη τδν πόλεμον, διότι ή καταστροφή αύτής 
δυσχερείας νέας παρέξει τή Εύρώπη, καϊ διότι 
ή έκ τών προγενεστέρων ενιαυτών άτυχή; πολι
τική αύτής άπεστέρησεν αύτήν τή; συνδρομή;, ήν 
ήδύνατο νά προσδοκά έν αϊς περιστάσεσι διατελεϊ 
σήμερον. Έκτδς τούτων, έχομεν καϊ συνθήκην 
πρδς τδν αύτοκράτορα τής 'Ρωσσία;, κατά δέ 
τήν συνθήκην ταύτην υποχρεώσει; τινές ούδόλως 
έξεπληρώθησαν. Άλλά πρδ πάση; έντονωτέρα; 
ένεργείας δι' οίαςδήποτε πρδ; εϊρήνευσιν διαπραγ 
ματεύσει;, δέον νά κατανοήσωμεν τί ή ειρήνη 
σκοπεί, τίνε; οί όροι καϊ ή μετέπειτα κατάστασί; 
τών συμβαλλόμενων.

Τό τής δυσπιστίας αίσθημα σαφώς έκδη- 
λούμενον διά τών άνωτέρω γραμμών έν τοίς 
όρίοις τής διπλωματικής φιλοφροσύνης καϊ 
λεπτότητος, έναργέστερον καταφαίνεται έν 
τή επομένη ύπό ημερομηνίαν 21 αύγούστου 
έπιστολή τοϋ δουκός πρός τόν λόρδον ’Αβερδην.

'Ομολογώ ότι ταράσσομαι δσάκις ακούω περϊ 
τή; τοΰ αύτοκράτορο; έπιθυμίας πρδ; συνομολό- 
γησιν ειρήνη;. ’Εάν ούτο; έπιθυμή τήν ειρήνην, 
πρδ; τί δέν συνομολογεί τοιαύτην ; Μήτοι οϊ 
Τούρκοι δύνανται ν’ άντιστώσιν αύτω ; Καλώ; γι- 
νώσκει ότι ούδόλω; δύνανται τοιοΰτό τι. Διατί 
λοιπδν έν πνεύματι συνδιαλλακτικοί δέν έκφράζει 
τήν πρδ; ειρήνην έπιθυμίαν αύτοΰ, δέν προτείνει 
δέ καϊ ορού; λογικού;, άποδεκτού; ύπδ τή; Πύ
λη;; Ουτω; αύριον έπιτυγχάνεται ή είρήνευσις. 
Άλλ’ ό αύτοκράτωρ ποθεί κατακτήσεις, ή δέ τής 
Κωνσταντινουπόλεως λεία εύχαριστήσει αύτδν 
πλειότερον ή επίμονο; έκλιπάρησις τής καλοκάγα- 
θίας αύτοΰ, ωφέλεια δέ πολλή προσγενήσεται είς 
τδ δημόσιον ταμεϊον. Συνετώς πράγματι έπολι- 
τεύθη ό Μέττερνιχ εξόπλισα; τήν Αύστρίαν, αμα 
τοΰ τουρκικοΰ πολέμου καθιστάμενου. Άλλως, έ- 
πικειμένη ήν ή κατά τή; Αύστρία; προσβολή αμα 
τή λήξει τοΰ πρδς τού; Τούοκους πολέμου. Ούδέν 
πιστεύω περϊ τής πρδς εϊρήνευσιν έπιθυμίας αύ
τοκράτορο; νεαροΰ, ά’ρχοντο; έκατοντακισμυρίων 
άνδρών, ούδέποτε δέ άνασπάσαντο; τδ ξίφος άπδ 
τοΰ κολεοΰ.

Έάν ό δούξ έγίνωσκε τήν τών ρωσσικών 
στρατευμάτων κατάστασιν κατά τήν εϊς Ά- 
δριανούπολιν άφιξιν αύτών ύπό τόν Δίεβιτς, 
έάν έγίγνωσκε τήν έκ τοϋ πολέμου προσγενο- 
μένην έντασιν είς τοϋ; τής Ρωσσίας χρηματι
κούς πόρους, προθυμότερου ίσως θ' άπεδέχετο 
ώ; ειλικρινή τόν τοϋ αύτοκράτορος πόθον πρός 
συνομολόγησιν τής ειρήνης. Καί όμω; ό δούξ, 
ού μόνον έξηκολούθει δυσπιστών πρό; τάς 
ρωσσικάς προθέσεις, άλλά καϊ άνυπομόνως εΐ-j 
χεν ΐνα, κατά τό λέγειν αύτοΰ, ηη συμπρά- 
ζιι τη·: Γα.1.1ία>: πιΐξαθή την .-τιρίσωσιν τοΰ 
οθωμανικού κράτους. Τοιοϋτον τι μέτρον 
προύτάθη τή Γαλλία διά τοϋ λόρδου Άβερ- 
δην, άλλ’ ό δούξ στερράν άπόφασιν εϊχεν ό
πω; μηδόλως τήν 'Αγγλίαν μόνην ώθηση 
κατά τή; Ρωσσίας. Διά τήν πρός τήν Γαλ
λίαν γενομένην πρότασιν ταύτην ό Ούέλλιγ- 
κτων τή 24 αύγούστου έγραφε πρός τόν λόρ
δον ’Αβερδην τά επόμενα.

Ούδεμίαν διδομεν ύποσχεσιν, καίτοι δέ ούδόλω; 
δέον παρ’ήμών μόνων ν’ άναμέυηται ή δια πολέ

μου παρακώλυσι; τή; ύπδ τών 'Ρώσσων κατο
χή; τή; Κωνσταντιυουπόλεως. ένω ή Ευρώπη ά- 
πασα ούδέν έπϊ τούτω πράττει, άλλ’ άπλώ; θεα
τή; τών γεγονότων διατελεϊ— ούδεμίαν άυαλαμ- 
βάνομεν ύποχρέωσιν δΓ ένέργειαν μετά τήν πρό- 
τασιν ταύτην, έάν ή Γαλλία άκούση αύτήν ούχϊ 
εύμενώς.

Έν έτέρω άποσπάσματι τοϋ αύτοΰ έγ
γραφου λόγο; γίνεται περί τών διπλωματι
κών καί κοινωνικών δυσχερειών, πρός ά; έπά- 
λαιεν ό δούξ κατά πάσαν προς τήν Ρωσσίαν 
διαπραγμάτευσή.

Βέβαιον ότι σκοπδ; τοΰ πρίγκηπο; Λίεβεν έστιν 
ή μεταξύ τή; χώρα; ταύτη; καϊ τοΰ αύτοκράτο
ρο; μή διατήρησι; άγαθών σχέσεων άλλω; ή διά 
τή; ταπεινώσεω; τή; Αγγλία;. Ούδόλω; πιστεύω 
ό'τι ό αύτοκράτωρ άποποιηθήσεται ήμϊν ό,τι δι
καίωμα έχομεν νά αίτήσωμευ, ούδέν δέ, ώ; είκδς, 
άπαιτητέον έτερον ή ο,τι δικαιούμεθα νά αϊτήσω
μεν. Καϊ δ’μω; ό πρίγκηψ Λίεβεν, διά βραδυτή
των, κακή; τών πραγμάτων παραστάσεω; καϊ 
λοιπών, τδν σκοπδν άκυροϊ έκάστη; ήμών άπαι- 
τήσεως, περιάγει δ’ήμας εί; τήν άνάγκην οπισθο
χωρήσει»; ή διενέξεως περϊ πραγμάτων άσημάν- 
των............Άφ’ οτου έν τω κυβερνητικοί ύπουρ-
γήματι διατελώ, ότε πρίγκηψ καϊ ή πριγκήπεσσα 
Λίεβεν, άντϊ τοΰ ανατεθειμένου αύτοϊ; έργου ύπδ 
τοΰ αύτοκράτορο;, τδ άγγλικδν παιγνιδιού έπαι
ξαν,δύναμαι δέ μετάθετικότητο; διαβεβαιώσαι ότι 
ού μόνον άμφότεροι διά ραδιουργιών πολλών έπει- 
ράθησαν καϊ πάντων αύτοϊ μάλιστα ήσχολήθη- 
σαν οπω; άπδ τοΰ ίανουαρίου 1828 τού; έμού; 
συναδέλφου; καϊ έμέ άπομακρύνωσι τή; άρχής, 
άλλά καϊ τήν διαγωγήν καϊ τά; θεωρία; ήμών 
κακώ; παρέστησαν τω κυριάρχη αύτών, μόνοι δ’ 
αύτοϊ ύπαίτιοί εΐσι τή; έν ταϊ; σ/έσεσι τών δύο 
κυβερνήσεων ΰφισταμένη; ψυχρότητος. 'Οριστι
κοί; αποκρούω τδν δ'.ισχυρισμδν οτι ήμεϊς άφορ
μήν έδώκαμεν εί; δίκαια παράπονα καθ’ ήμών.

Τά πράγματα έν σπουδή περιήρχοντο είς 
θέσιν κρίσιμον, πρόδηλον δ’ ήν ότι μεθ’ όλην 
τήν πρός τήν 'Ρωσσίαν δυσπιστίαν ή αγγλική 
κυβέρνησις, ελλείψει χρόνου πρός παρακώλυσιν 
πάσης τών Μοσχοβιτών άποπείρας, τήν άνέ- 
λιξιν τών γεγονότων ήδύνατο άπλώς νά πα
ρακολούθηση, είς μεταγενεστέραν δ’ έποχήν 
τήν ένδεχομένην άντίστασιν αύτή; ν’άναβάλη. 
Τή 24 αύγούστου ό λόρδο; Αβερδην έγραφε 
πρός τόν δοϋκα τά έπόμενα.

Κατά τά; τελευταία; πληροφορία; ήμών οί 
'Ρώσσοι άπε'χουσι τή; Κωνσταντινουπόλεως όσον

δκτώ ή δέκα ήμερών εύκολο; πορεία. Έπί τινα 
χρόνον πρόδηλον ην καϊ νΰν έστιν ό’τι, κατά τήν 
άρχήν, ήν άπδ τή; ένάρξεω; τοΰ πολέμου άπεοε- 
ξάμεθα καϊ μέχρι τή; σήμερον έτηρήσαμεν, τήν 
τή; Κωνσταντινουπόλεω; τύχην ούδέν άλλοιώσαι 
δύναται νΰν, είτε έντεΰθεν ή άλλαχόθεν διενεργού- 
μενον. Έλεόσεται έποχή, καθ’ ήν τδ όλου ζήτη
μα νέον δ’λω; προσλήψεται χαρακτήρα, τότε δέ 
προκόψει καϊ ή ανάγκη σπουδαιότατη; μελέτη; 
αύτοΰ.

Τί τό κατά τήν περίστασιν έκείνην πρα- 
κτέον ό Ούέλλιγκτων καθορίζει πρός τόν λοο- 
δον ’Αβερδην ώς έξης.

Τάς άπδ τοΰ 1826 μέχρι τή; σήμερον περϊ άκε- 
ραιότητο; τοΰ τουρκικοΰ κράτους προφορικά; τε 
καϊ έγγράφου; ύποσχέσει; τοΰ αύτοκράτορο; δέον 
πρδ; τδν κόμητα Νέσελρωδ νά ϋπομνήση ό λόρ
δο; Έϊτεσβουρή, νά ύποδείξη δ’αύτώ ταύτοχρ^- 
νω; καϊ τήν άνάγκην τή; έκτελέσεω; τών υπο
σχέσεων έκείνων. Ό αύτοκράτωρ έπανειλημμένως 
είπεν ότι ούχϊ ωφέλιμος αύτω τυγχάνει ή κα
ταστροφή τοΰ κράτους τών Τούρκων, ύπολείπε- 
ται δέ ν’άποδείξη νΰν ότι ειλικρινή; ήν ή διαβε- 
βαίωσι; έκείνη, νά έκτελέση δέ καϊ τήν πρόθεσιν, 
ήν παρά τών δυνάμεων άποδεκτέαν έκρινεν, ύ’τε 
τά; διαβεβαιώσεις έκείνα; έποιεϊτο.

("Επεται τδ τέλος).

ΤΑ ΜΕ1ΆΑΑ 1Ι0Α1ΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ.
Έν τώ δεκάτω αριθμώ τής J’aiiartafac 

’Επιθεωρήσεων έδημοσιεύσαμεν περί συνεδρίου 
τινά, ώς και παρενθετικώς περϊ τών γενομέ- 
νων άπό τοϋ ΙΕ' αίώνος συνεδρίων πρός έπί- 

| λυσιν διάφορων περιπλοκών. Έν τοϊς κατω- 
I τε'ρω δεικνύονται περιληπτικώς οί λόγοι, ών 

ένεκα συνεκροτήθησαν κατά καιρόν εύρωπαϊκά 
συνέδρια. Έπί παραδείγματι:

Τδ Συνέδριου τών Πυρηναίων. Τοΰτο διά 
τή; συζεύξεω; Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ' μετά τή; θυγα- 
τρδ; Φιλίππου τοΰ Δ' έθηκε τέρμα τω 1659 εί; 
μακράν καϊ αίματηράν έριδα μεταξύ Γαλ.λία; καϊ 
Ισπανίας.

Συνε'δριον τή; Βρέοας. Συνελθδν τω 1667 
μεταξύ ’Αγγλία;, Γαλλίας, 'Ολλανδίας καϊ Δα
νίας, έθηκε τέλος είς πόλεμον, όστις προήλθεν έξ 
έμπορικών αντιζηλιών, καϊ έξησφάλισεν έκάστη 
τών δυνάμεων τούτων τά; ιδία; κτήσεις.

Συνε'δριον τοΰ Άκουϊσγράυου. Συνεκρο- 
τήθη τή 2 μαΐου 1668 καϊ άνέστειλε τδυ πόλεμου, 
ίν κατά τή; 'Ισπανία; έκήρυξε Αουδοβϊκο; ό ΙΔΖ 

τω 1661. • Δ
-
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τούτω συνελθόντι τή 28 ίουλίου 1813 οι ηγεμόνε. 
Αύστρίάς, Πρωσσίας χα'ι ί’ωσσίας άπεφάσισαν δ'πως 
συνασπισθέντες άφαιρέσωσι παρά τοΰ Ναπολέοντος 
πάσας αύτού τάς κτήσεις πέραν τοΰ 'Ρήνου καί 
τών "Αλπεων.

Συνέδριον τής Σατιλλόνης. Συνήλθε τώ 
1814 κατά φεβρουάριον κα'ι μάρτιον μεταξύ τών 
συμμάχων δυνάμεων και τοΰ Ναπολέοντος, αντι- 
προσωπευομένου ύπδ τοΰ δουχδς τής Βιέννης, δστις 
άπεποιήθη νά συναινέσ-ρ είς τούς προταθέντας αυτή 
δ'ρους, ήτοι, τήν περιστολήν τής Γαλλίας είς τά 
δ'ρια αύτής κατά τδ 1792.

Συνέδριον τής Βιέννης. Οί σύμμαχοι και 
πάλιν συνήλθον, δ δε αντιπρόσωπος τοΰ ΙΗ', Λου
δοβίκου δ Ταλλεΰράνδος, συνηνώθη μετ’ αύτών. 
Τδ συνέδριον έγένετο τω 1814, ή δέ τύχη τής γαλ
λικής μοναρχίας άπεφασίσθη έν μια μονρ συνε
δριάσει.

Συνέδριον τών Παρισίων. Τδ συνέδριον 
τοΰτο συνελθδν τώ 1856 μεταξύ Γαλλίας, 'Ρωσ
σίας, ’Αγγλίας, Πρωσσίας καί Πεδεμοντίου έθηκε 
τέρμα εϊς τδν κριμαϊκόν πόλεμον. Έκ τοΰ συνε
δρίου τούτου προέκυψε συνθήκη μεταξύ τών μεγά - 
λων δυνάμεων, ήτις τώ μέν 1871 ύπέστη τήν 
πρώτην τροποποίησιν τώ δέ 1878 κατεστράφη 
τέλεον.

Συνέδριον τών Βερσαλλιών. ΊΙ χρονολο- 
για τοΰ συνεδρίου τούτου, συνελθοντος. τώ 1871, 
κα'ι τδ ονομα τής πόλεως, έν-ρ συνέστη, αρκούντως 
ύπομιμνήσκουσιν τήν συνθήκην ήν κατ’άνάγκην ή 
Γαλλία ύπέγραψε και τήν ειρήνην ής ετυχεν άντί 
μεγάλης θυσίας, ήτοι διά τής απώλειας τής ’Αλ
σατίας κα'ι τής Λωραίνης καί τής άποτίσεως πέντε 
διλιονίων φράγκων.

Συνέδριον τοΰ Λονδίνου. Διά τής συν- 
διασκέψεως ταύτης, συνελθούσης τή 13 μαιου 
1871, ή 'Ρωσσία, έπωφελουμένη τήν κατασύντρι
ψα τής Γαλλίας, διέρρηξε τήν παρισινήν συνθήκην 
τοΰ 1856 κα'ι άνεκτήσατο πανθ’δ’σα πλεονεκτή
ματα άπώλεσε διά τής ήττης αύτής τώ 1856.

Συνέδριον τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Τω 1877 οί πληρεξούσιοι τών μεγάλων δυνάμεων 
συνελθόντες έν συνδιασχέψει έσχόπουν τήν λύσιν τοΰ 

ι ανατολικού ζητήματος, γνωστδν δέ τδ άποτέλεσμα 
■ τής συνδιασκέψεως ταύτης, έξ ής προέκυψεν ό μό

λις λήξας καταστρεπτικός πόλεμος χα'ι ή συνθήκη 
τοΰ αγίου Στεφάνου.

Κα'ι ετερα συνέδρια έγένοντο άπδ τοΰ ΙΣΤΖ αίώ
νος άχρι τοΰ νΰν, άλλ’ άδύνατος ή άπαρίθμησις 
τούτων. Ώ; κυριώτερχ χα'ι μάλλον άξια μνήμης 
θεωρούνται τά επόμενα, ήτοι τδ συνέδριον τής Βρε- 
δης 1775, τδ συνέδρων τής Μούνστερ καί Όσνα-

Συνέδριον τής Νιμέγης. Έγένετο τώ 1678 · 
καί άνέδειξε διαιτητήν τής Ευρώπης Λουδοβϊκον 
τδν ΙΑ'. Οί 'Ολλανδοί, οί Ισπανοί, δ αύτοκράτωρ 1 
χαί οί γερμανοί ηγεμόνες ήναγχάσθησαν νά ύποκό- 
ψωσιν είς τους έπιβληθέντας αύτοϊς όρους ύπδ τής 
Γαλλίας διά τής τριπλής συνθήκης, ήτις ύπεγράφη 
μεταξύ Γαλλίας χα'ι τών Γενικών Κρατών τήν 10 
αύγούστου 1678, μεταξύ Γαλλίας χα'ι τοΰ αύτο- 
χράτορος τή 5 φεβρουαρίου 1679, κα'ι τήν αύτήν 
ήμε'ραν μεταξύ Γαλλίας χαί Σουηδίας.

Συνέδριον τής Ούτρέχτης. Συνήλθε τή 
29 ϊανουαρίου 1712 κα'ι έθηχε τε'ρμα είς τούς μά
κρους καί αιματηρούς πολέμους έπ'ι Λουδοβίκου 
του ΙΔΖ.

Συνε'δριον τοΰ 'Αννοβέρου. Ένεκα τοΰ 
συνεδρίου τούτου, συνελθόντο: τω 1715, δ Γεώργιος 
Λουδοβίκος άπήλθεν εξ 'Αννοβε'ρου ό'πως τδν άγγλι- 
χδν θρόνον καταλάβτ) ύπδ τδ ονομα Γεώργιος ό Γ'. 
Άπδ τοΰ έτους τούτου μέχρι τοΰ 1837 τδ Άννόβερον 
διατηρούν πάσαν αύτοΰ τήν αύτονομίαν έχυβερ- 
νΕτο διηνεχώς ύπδ τών ηγεμόνων της ’Αγγλίας.

Συνέδριον τής Καμβρέ. Τδ χατά τδ 
1772 συνέδριον ήν τδ τρίτον έκ τών έν τή πόλει 
ταύτη συγχροτηθέντων. Τδ πρώτον τούτων, ήτοι 
τδ τοΰ 1529 προύχάλεσε τήν συνθήκην τών κυ
ριών, ύπογραφεϊσαν ύπδ Λουδοβίκου τής Σαβοΐας 
καί Μαργαρίτας τής Αύστρίάς, τδ δε δεύτερον, δ'περ 
ήν καθαρώς θρησκευτικόν, συνήλθε τώ 1565 διά 
Μαξιμιλιανοΰ τών Βεργούων.

Συνέδριον τοΰ Ά κο υ ϊσγ ρ ά νου. Συνή«θε 
τώ 1748 κα'ι έθηκε τέρμα είς τδν περ'ι διαδοχής τής 
Αύστρίάς πόλεμον, 3ν προύκάλεσαν τώ 1740 αί 
έπί τοΰ θρόνου τής Μαρίας Θηρεσίας αξιώσεις τοΰ 
έκλέκτορος Λουδοβίκου τοΰ Αλβέρτου τής Σαβοΐας, 
διαρχέσαντα έπί έπταετίαν.

Συνέδριον τών Παρισίων Τδ πρώτον έν 
τή πόλει ταύτη συνέδριον συνήλθε τω 1763- ’Εκ 
τοΰ συνεδρίου τούτου έπήγασε συνθήκη μεταξύ 
Γαλλίας, ’Αγγλίας χα'ι 'Ισπανίας, θέσασα τέρμα εις 
τδν επταετή πόλεμον. Ή συνθήκη αυτή έστ'ιν ή 
μάλλον έπονείδιστος και έξευτελεστική τών ό'σας 
έκτδς τής τοΰ 1871 ύπέγραψεν ή Γαλλία.

Συνέδριον τών Παρισίων. Διά τοΰ συνε
δρίου τούτου, συγχροτηθέντος τώ 1783 μεταξύ 
Γαλλίας, Ισπανίας, ’Αγγλίας χα'ι τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών άνεγνωρίσθη ή τών τελευταίων τούτων 
ανεξαρτησία.

Συνέδριον τής Δουν εβίλλης. Διά τοΰ συν
εδρίου τούτου, συνελθόντος τω 1801, εληξεν δ 
χατά τής Γαλλίας πόλεμος τοΰ δευτέρου συνα
σπισμού.

Συνέδριον τής Πράγης. Έν τώ συνεδοιω

ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

βρούσχης 1664 κα'ι 1618, τδ τής Φραγχφόρτης 
1691, τδ τής ‘Ρυσνίκ 1687, τδ τής 'Ραστάλδ 
1713—14, τδ τοΰ Άκουϊσγράνου 1818, τδ 
Λεϋβάχης 1821 χα'ι τδ τής Βερόνη; 1822.

τής

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ.
Περί τών κατά τά μέρη τής 'Ροδόπης κατοί

κων περιέργους παρέχει πληροφορίας ό κ. Βα
σίλειος Νικολαΐδης, άπόστρατος ταγματάρχης 
τοΰ ελληνικού μ.ηχανικοϋ, έν τή έξαιρέτφ 
αύτοΰ στρατιωτική γεωγραφία τής εύρωπαϊ- 
κής Τουρκίας. ΣυνταχΟεΐσα αύτη έπί τή βά
σει περιηγήσεων καί διάφορων άλλων πληρο
φοριών έξεδόθη έν όλιγίστοις άντιτύποις λι- 
θογραφημένη τώ 1851, μέρος δέ τών έν αύτή 
άνεχωνεύθη έν τω γαλλικώ συγγράμματι τοΰ 
». Νικολαίδου Οι Τούρκοι και η σύγχρονοι; 
Τουρκία. Τά έν τή στρατιωτική γεωγραφία 
περί τών κατοίκων τής 'Ροδόπης έ’χουσιν 
ούτως.

Έν τω με'σω τών λαών τούτων, δεσποζόντων 
ή δεσποζομένων, κυριαρχουντων ή δουλευόντων, 
ύπάρχει έν Θράκη φυλή άνδρών μηδόλως ένδιαφε- 
ρομένων είς τά τής κοινωνίας δεινά καί μηδέποτε 
φροντιζόντων δΓ αύτήν- κατοικεϊ δ' αυτή τήν 'Ρο
δόπην καί ό'λον τδν ΑΤμον. Άπδ τοΰ ύψους τών 
χωρίων τών κειμε'νων είς τά μάλα άπόκεντρα κα'ι 
υψηλά μέρη τών δρέων τούτων, θεωροΰσι μετ’ ήλι- 
θιου φλέγματος τάς διαφόρους κοινωνικός καί πο
λιτικός φάσεις τών κατωτε'ρων μερών τοΰ τόπου, 
αδιαφοροΰντες ψυχρώς διά τάς πολυειδεϊς κατακτή
σεις καί άνακτήσεις.

Ελεύθεροι έν τοϊς κρησφυγέτοις αύτώ*,  ζωηροί 
χαί ρωμαλέοι, καταντώσιν ημιάγριοι σχεδδν χαί 
ανυπότακτοι. Πάντοτε ώπλισμένοι, ώκόποδες χαί 
γενναϊοι έν τώ πολέμω, περιφρονούσι τούς κατοί
κους τών πεόινών μερών, άποχαλοΰντες αύτούς 
Ίσιτάκ, άλλά καί έχεϊνοι άνταποδίδουσιν αύτοϊς 
την προσωνυμίαν Άχριάν. Καταγίνονται ώς έπί 
τδ πολύ εις τήν κτηνοτροφίαν, τής γεωργίας π«- 
ριοριζομένης εις δλίγην κριθήν χαί σίχχλιν. τινές 
δε τούτων έπίστανται χαί τήν αμπελουργικήν καί 
οινοποιίαν. Τά πάντα μαρτυροΰσιν ότι οί άνθρω
ποι ουτοι και διά τά φρονήματα χαί αισθήματα 
αυτών χαι διά τά ήθη κχί έθιμα κατάγονται άπδ 
τών αρχικών τού Αίμου φυλών, ή τούλάχιστον 
δλίγον συνανεμίχθησαν μετά τών άλλων

Παραδίδονται κατά κόρον εις τήν λατρείαν τής 
Αφροδίτης, ώς οί προπάτορες αύτών Σάτραι, —'· 

υπεραγαπώσι τδν πλάνητα βίον καί τήν ληστείαν, 
**'ι εξέρχονται κατ’ έποχάς είς ληστρικές έπιδρο-

και
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μάς μάλλον ίνα ζήσωσιν ήμέρας τινας άνεξάρτητον 
βίον, νόμον έχοντες τήν θέλησίν των, κα'ι ϊ’να έν- 
τρυφήσωσι μετά τών Άθιγγανίδων, ή όπως άρπά- 
σωσι καί καχοποιήσωσιν. Παρά δέ τήν έπώεικνυο- 
μενην άγριότητα τοΰ ήθους χα'ι τής συμπεριφοράς 
αυτών εισιν ήμεροι καί ήπιο: πρδς τούς ξένους. 
Εντυπωσιν δέ προξενεί ό'τι πάντες έχουσιν δφθαλ 

μούς λάμποντας καί βλέμμα άγριον.
Μωαμεθανοί τδ πλεϊστον τήν θρησκείαν, έχουσι 

τδ ονομα χαί τά προνόμια τοΰ κατακτητοΰ, μή 
γνωρίζοντες τίνα θεόν λατρεόουσι, διότι καί οί ίμά- 
μαι αύτών εΐσι ξένοι Τούρκοι- έδέχθησαν δέ τδν 
ισλαμισμόν ούχί πρδς αποφυγήν τής δουλείας, ήτις 
ποσώς δεν ηνωχλει αυτούς, άλλ’ί'να άσκώσιν έλευ- 
θερως τά δικαιώματα τοΰ πολίτου, όπλοφορώσι καί 
δυναστευωσι τους άλλους. Περίεργον είναι ότι ούτε 
οι Μαχεδόνες, ούτε οί 'Ρωμαϊοι ήδυνήθησαν νά 
ύποτάξωσιν αύτούς έντελώς- μόνοι οί Βούλγαροι, 
μεθ' ών συνεφώνουν χατά τά ήθη όπωσοΰν, χα- 
τώρθωσαν ούχί νά τούς ύποτάξωσιν, άλλά νά συμ- 
μιχθώσι μετ’αύτών’ οί δέ’Οθωμανοί υπέταξαν αύ
τούς διά τοΰ χρόνου καί τοΰ προσηλυτισμού. Ή 
έποχή, καθ’ήν έδέχθησαν τδν ισλαμισμόν, δέν είναι 
λίαν μεμακρυσμένη· ύπάρχουσι μάλιστα χωρία τινά 
μόλις πρδ ίβδομήκοντα έτών έξομόσαντα καίδιατη- 
ροΰντα είσέτι συγγενικούς μετά τών Χριστιανών δε
σμούς. Οί δέ περί τά ορη τής Γκιουμουρτζίνας κά
τοικο: τής'Ροδόπης, οί καί Κηοτζαλίδες καλούμενοι, 
παραδόξως φέρουσιν εϊς τήν κεφαλήν πράσινον, ένώ 
τδ πλεονέκτημα τοΰτο έχουσι μόνον οίέκ τής γενεάς 
τής Φετίμης, άδελφής τοΰ Μωάμεθ, καταγόμενοι 
’Οθωμανοί, καλούμενοι έμίρηδες.

Έκ τών Άχριάνιδων οί μέν Χριστιανοί συμπο- 
σοΰνται εις 1800 οικογένειας, οί δέ Τούρκοι είς 
14,000 περίπου, ώστε τδ συνολον τών κατοίκων 
τοΰ δυτικού Αίμου μέχρι τών άρκτικών υπωρειών 
αύτοΰ άνέρχετα: είς 16,000 περίπου οικογένειας, 
έν αϊς δύναταίτις νά ύπολογίση 1000Θ έως 12000 
άτρομήτους πολεμιστάς, μή χινουμένους ύπ’ άλλου 
αισθήματος ή μόνον ύπδ τής έπιθυμίας τών λαφύ
ρων κα'ι τής υπεροχής τοΰ νικητοΰ, παρεχουσης 
αύτοϊς παντός είδους καταχρήσεις. Έκ τούτου δέ 
επεται ότι πάντοτε' είσι πρόθυμοι ν’ άχολουθήσωσι 
τδν ΐσχυρδν καταχτητήν, οίοσδήποτε καί άν ή ου
τος, άνευ διαχρίσεως θρησκεύματος ή πολιτεύματος, 
άρχεϊ νά παρέχη αύτοϊς τδ δέλεαρ τής έκτδς τών 
νόμων ζωής, διαρκοΰντος τοΰ πολέμου. "Ο,τι όμως 
φαίνεται παράδοξον είναι ό’τι ή άγχίνοια αύτών εύ- 
ρίσχεται είς άντίστροφον λόγον τών σωματικών των 
δυνάμεων- δλιγόνοες καί παραδεδομένοι εις δεισιδαι
μονίας, εύρίσχοντα: έτι είς τούς μυθώδεις χρόνους 
τής ηλικίας, πιστεύοντας διαβόλους, νηρηΐδας, φά-

ί
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σματα, στοιχειά, βρυκόλαχας, μάγους και τά πα
ρόμοια. 'Η ιατρική περιοριζομένη εις διαβάσματα 
χαι γεγραμμένα τινά χαρτία ρητών, εύρίσκεται εις 
χεΐρας τών ίερε'ων, τών ίμαμών, τών μάγων κλπ. 
δ δ’ έπιστημών ιατρός θεοποιείται ύπ’ αύτών.

Τοιοΰτοί εΐσιν οί δρεινο'ι τοΰ Αίμου, κατοικοΰν- 
τες είς απότομα ορη, χωριζομενα άλλήλων διά δρυ
μών, γευμάτων καί φαράγγων καί μόλις χοινω- 
νοΰντα διά τινων δρθών ατραπών, άς δ μέν έντό- 
πιος διε'ρχεται μετά δυσκολίας χαί κινδύνου, δ δέ 
ξένο; διαβάτη; ακούει μαχρόθεν, διο'τι ούτε διαβα
τικά είναι τά μέρη ταΰτα, ούτε ανάγχαι τοΰ 
έμπορίου ή άλλαι δμοειδεΐς συναλλαγαί δδηγοΰσιν 
αύτδν είς τάς υψιπετείς φωλεάς τών ημιάγριων 
τούτων ανθρώπων. ’Εννοείται οίκοθεν δ’τι ουτοι 
έχοντες μεγάλην έπιρβοήν έν τοΐς πολέμοις τής 
ευρωπαϊκής Τουρκίας, μάλιστα δ’ έν τοΐς χατά 
τήν Θράκην χαί Μακεδονίαν, ένδιαφέρουσι πολύ τω 
καταχτητή, οστις όπως κερδήσ·β αύτούς ύπέρ έαυ
τοΰ, ανάγκη νά τους δελεάση· τδ δέ προσφορώτε 
ρον δε'λεαρ είναι ή διαφορά, καί αύτή; τής θρη
σκείας έτι, καί ή ύπόδειξις εύρείας εύλευθερίας, 
απεριορίστου αρπαγής καί άσωτείας· ουτω δύνα
ταί τις νά τούς διεγείρει καί κατ’ αύτής τής θεό 
’VJs· ______________

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΕΝ ΣΙΝΙΚΗι.

*Ε9νος άνεπίδεχτον ένδουσιασμοΰ ούδέ θρησκείας 
έστιν έπιδεκτικόν. Ή ούσία τής θρησκείας έγκει
ται είς τδ πιστεύειν μετά ζέσεω; είς ώρισμένας 
τινα; ύπερτάτη; πνευματικής σπουδαιότητος δοξα
σίας καί είς τδ δλοτελώς άπιστεΐν πρδς τάς λοιπάς 
πάσας. Ή κατάστασις αυτή τοΰ νοΰ έστιν ή ένι- 
σχυσασα άνδρας χαί γυναίκας, δπως ύπομείνωσι 
τάς στρεβλώσεις τών βασανιστηρίων καί τάς φλό
γας τών πυρών· αίτη ένεπνευσε τού; σταυροφό
ρους, έπέρβωσε δέ δμάδας ευαρίθμων ζηλωτών, δ
πως άντιστώσιν έπιτυχώς χατά τής δυνάμεως χαί 
τής έπιββοής κρατών. Τοιούτου δμως αίσθητικοΰ 
στεροΰνται παντελώς οί Σΐναι ούδέν περί θεοΰ νο 
μίζοντες, τδ δέ υψιστον παράδειγμα τής έντελείας 
τιθέμενοι έν τοΐς προσώποις τοΰ Κομφουκίου χαί 
τοΰ Βούδδα, ή άκριβέστερον είπεϊν, έν τω τοΰ Κομ
φουκίου μόνω, διότι διά πολλούς τών Σινών ό Βούδ 
δας ούδέν έτερόν έστιν ή φετίχιόν τι.

"Οτι δμω; οί Σΐναι δέν διετε'λουν πάντοτε έν 
τοιαύτη χαταστάσει, άποδείκνυται έκ τής αρχαίας 
αύτών ιστορίας, μαρτυρουσης δτι ή λατρεία αύ
τών κατ’ άρχάς, ώς ή τοΰ αύτοκρατορικοΰ οίκου 
έτι χαί νΰν, ήν καθαρδς μονοθεϊσμός. Τδ ζήτημα 
περί τοΰ πόθεν έλαβε τήν άρχήν αυτής ή προϊ

στορική αυτή θρησκεία, έστί συνδεδεμε'νον μετά τοΰ 
περί τής άρχής τής σινικής φυλής ζητήματος’ 
Ο,τι δέ μόνον δύναται τις νά ίσχυρισθή περί τοΰ αν
τικειμένου τούτου έστιν δτι ή θρησκεία ύπήρξεν 
έπείσακτο; έν Σινική, οιατελεΐ δ’είσε'τι ά'γνωστον, 
άν έξ ’Ιουδαίων ή έξ Εθνικών παρε'λαβον οί Σΐναι 
τάς θρησκευτικά; αύτών δοξασίας. Καθώς δμως οί 
άρχαΐοι ’Ιουδαίοι, ού'τω καί οί Σΐναι δέν ήδυνήθη- 
σαν ν’ άντιστώσιν είς τδν πειρασμόν τής είδωλο- 
λατρείας- άπδ δέ τής προσκυνήσεως τοΰ άληθοΰς 
θεοΰ εύχερώς έξώκειλαν είς τήν λατρείαν στρατοΰ 
δλου ουρανίων σωμάτων ή δέ τελευταία κατάστα- 
σι; εις ήν περιήλθον ήτο καθαρδς αθεϊσμός.Είς τοΰτο 
δη τδ σημεϊον είχε καταντήσει ή τάσις τιΰ έθνι- 
κοΰ πνεύματος κατά τούς χρόνους τοΰ Κομφουκίου, 
δστις άνευ υπερβολής ύπήρξεν ό διαμορφωτής τοΰ 
θρησκευτικοΰ ώς καί τοΰ φιλολογιχοΰ μέλλοντος 
τής Σινικής. ’Αντί δμως νά έπιχειοήση δπως έπα- 
ναγάγη τούς δμοεθνεΐς αύτοΰ είς τήν λατρείαν τοΰ 
άληθοΰς Θεοΰ, έδίοαξεν δτι δ άνώτατος σκοπδς τής 
ύπάρξεω; ήν ή άκριβής έκπλήρωσις τών καθηκόν
των τοΰ χρηστοΰ πολίτου καί τών πρδ; τον πλη
σίον. Ούδόλως μέν ήρνήθη τήν ΰπαρξιν τοΰ Θεοΰ, 
διότι πολλά αληθώς τών αποφθεγμάτων αύτοΰ 
άποδειχνύουσιν δτι έπίστευεν δ άνήρ είς ένα Θεδν, 
άλλ’ έν ταϊ; άναστροφκΐς μετά τών μαθητών αύ
τοΰ έντελώς καί μεμελετημένω; άπέφυγε τδ νά 
θίξη τδ θέμα, άφείς άνε'παφα τά ζητήματα περί 
τής σχάσεως τοΰ άνθρώπου μετά τοΰ μετά θάνατον 
πνευματικοΰ κόσμου, περί τοΰ προορισμοΰ τοΰ άΰ- 
λου μέρους τοΰ άνθρώπου, καί περί τώ» μέσων δι*  
ών δύναται ουτος νά ύπερνικήση τήν δουλείαν τών 
παθών καί τών αισθήσεων.

*) Religion in China: containing ά Brief Ac 
count of the Three Religions of the Chinese 
with Observations on the Prospects of Christian 
Conversion amongt that People By Joseph 
Edkins D D. London Trubner et C" 1878.

Έτερον θρησκευτικόν σύστημα συγχρόνως μέ τδ 
χομφουχια ιχδν άναφυέν άνέλαβε τήν διδασκαλίαν 
τής λυσεω; τών ζητηχάτων τούτων. Τδ σύ
στημα τοΰτο ην τδ τοΰ ταουϊσμοΰ· οί διάδοχοι δ
μως τών φιλοσοφικών ρεμβασμών τοΰ Λάου-τζί 
χατεμολύνθησαν δπδ τοΰ βουδδιστιχοΰ μυστικισμοΰ. 
Τδ κύριον άντικείμενον τοΰ φιλοσόφου τούτου, ώς 
παρετήρησεν εσχάτως συγγραφεύς τις, φαίνεται δτι 
ύπήρξεν ή διασάφησι; καί άνάπτυξις τής ιδέας αύ
τοΰ περί τών σχε'σεων τών υφισταμένων μεταξύ δν - 
τότητός τίνος, ήνώνόμασε Τάου, χαί τοΰ παντός. 
Τά πάντα χατά τδ σύστημα τοΰτο ε’κ τοΰ Τάου λαμ- 
βάνουσι τήν άρχήν αυτών, μετά τοΰ Τάου συμμορ- 
φοΰνται καί είςτδ Τάου έπιστρέφουσι τέλος. Τάμέσα 
δ·.’ών δύναταί τις νά φθάστ, είς τδ Τάου τοΰτό εΐσιν 
ή μετριοφροσύνη, ή έλλειψι; έγωϊσμοΰ, τδ εϊναι έ- 
λευθερον τή; δουλεία; τών έπιθυμιών, τδ διατελεΐν 
χπομεμακρυσυένον τοΰ κόσμου, ήρεμον χαί άπηλ- 
λανμένον τών φροντίδων τοΰ παρόντος βίου.Έν ταΐς 

ρήτραις ταύταις καταφαίνεται άμυδρά τις άντανά 
κλασις τών διδαγμάτων τοΰ Σακιαμούνη 'Βούδδα), 
δστις μί«ν εκατονταετηρίδα πρδ τής έποχής ταυ- 
της διήγειρε καί παρέσυρε πρδς εαυτόν τούς δμοε
θνεΐς αύτοΰ διά τοΰ υψους τών διδασκαλιών καί 
τής άγνότητος τοΰ βίου αύτοΰ. Παρατηρητε'ον δ
ίχως ότι πέντε αιώνες χαί έτι πλέον παρήλθον πρίν 
ή ό βουδδισμδς είσαχθή είς τήν Σινικήν, άλλ’ άμα 
ώς ιεραπόστολοί τινες έκήρυξαν τάς διδασκαλίας 
αύτοΰ, ταχέως έξηπλώθη καί μετά παραλλαγών 
τινών διατελεΐ έτι καί νΰν ή έπικρατεστέρα πίστις 
παρά τω λαω.

Τά τρία ταΰτα συστήματα μετά τοΰ μωαμιθα- 
νισμοΰ δυνατόν είπεϊν άποτελοΰσι τάς έν τή Σι
νική θρησκείας· καί άλλαι δέ θρησκεΐαι χατέλιπον 
ασθενή Ιχνη τής διαβάσεω; αύτών. Έντδ; στενών 
δρίων έβίωσα» άλλοτε ένταΰθα καί δ ιουδαϊσμός, 
καί δ νεστοριανισμδς καί μανιχαϊσμδς χωρίς νά έξα- 
φανισθώσιν δλοτελώς. ’Επίσης δέ καί δ χριστιανι
σμός κατά τούς καθ’ ημάς χρόνους έμφιλοχωρεΐ 
μετά τών τοΰ λαοΰ θρησκειών, καί κατά τά φαι
νόμενα δύναταί τις νά έλπίση δτι έπί τέλους θέλει 
κατισχύσει τών βαθέως έρ'βιζωμένων προλήψεων 
λαοΰ ε’κ τών μάλλον σκληροτράχηλων τής γή; 
πάσης. Ό D. Ellkins έν τω τέλει τοΰ συγγράμμα
τος αύτοΰ 1 πραγματεύεται περί τή; θρησκείας 
ταύτης, άλλ’ δπωσδήποτε άμεθόδως. Συντομωτά- 
τα; μόνον περιγραφάς περιέχει τδ έν λόγω σύγ
γραμμα περί τής έμφανίσεως τών ιδρυτών καί περί 
τών δογμάτων ά έδίδαξαν, διά δέ τά λοιπά περιορί
ζεται μόνον νά καταστήση καταφανείς τάς νΰν φά
σεις αύτών καί νά δείξη τδν τρόπον, δι’ου σήμερον 
δρώσι χαί άντιδρώσι πρδς άλληλα.

Αξία μελέτη; έστιν. ή ίχανότης, ήν έπεδείξαντο 
•ί Σΐναι καθόσον αφόρα τά τής θρησκείας, άλλως 
•έ χαί ώς πρδς πάντα τά άλλα, παραλαβόντες έν 
τώ έθνιχω αύτών συστήυατι έχείνα; μόνον άχριβώς 
έχ τών έξωθεν είσαχθεισών καινοτομιών, όσαι ηδύ 
ναντο ν’άφομοιωθώσι πρδ; τδν χαρακτήρα αύτών καί 
άπορρίψαντε; όσα άντέχειντο είς τάς έκ προκατα- 
λήψεως ιδέας αύτών. Κατά τοΰτον δέ τδν τρόπον 
οί Κομφουκιανοί συνεπλήρωσαν τδ σύστημα τής 
ήθικής αύτών διά πολλών έχ τών μεταφυσικών 
θεωριών τοΰ Λάου-τζί χαί τοΰ Σακιαμούνη, καί 
εναλλάξ οί ταουϊσταί χαί οί βουδδισταί διεχανόνι- 
σαν τά εαυτών κατά μέγα μέρος διά τών άποφθεγ-

μάτων τοΰ Κομφουκίου ούτως, ώστε αί διακεκρι- 
μέναι δροθετικαί γραμμαί, αί'τινες άρχήθεν διεχώ- 
ριζον τάς ε'ν λόγφ θρησκείας, βαθμηδόν άπηλείφθη- 
σαν, μέχρι; ου ή σχεδόν καθολική πίστις τοΰ έθνους 
έμορφώθη άποτελέσασα δμοιόμορφόν τι, διά τής 
παραδοχής εξ έκάστης τών τριών θρησκειών έκείνων 
μόνον, δσα ούσιωδώς συνεβιβάζοντο πρδς τδν σινικόν 
χαρακτήρα. Έν τή έξασκήσει δμω; τών θρησκειών 
τούτων έτι καί νΰν διακρατεΐται ή μεταξύ αυτών 
διάκρισις, τοΰ μέν κομφουκιανισμοΰ ίντος τής θρη
σκείας τών άνωτέρων τάξεων, τοΰ δέ βουδδισμοΰ 
καί τοΰ ταουϊσμοΰ άριθμούντων τούς οπαδούς αύ
τών έν ταΐς τοΰ όχλου τάξεσι. Καίτοι δέ μετ’ ά- 
γανακτήσεως θέλει άπορ’ρίψει Μανδαρίνο; τις τήν 
κατηγορίαν δτι έστίί*  δπαδδς τοΰ Βούδδα, δπάρ- 
χουσιν δμως πλεΐστοι δσοι Μανδαρίνοι, έν οϊς το
σοΰτον ύπερέχει ή έγκειμένη τή ανθρώπινη φύσει 
δεισιδαιμονία, ώστε άρκοΰνται συμμορφούμενοι πρδς 
τάς ήθικάς μόνον βήτρας τοΰ Κομφουκίου. Ό D. 
EdkillS αφηγούμενο; τά κατά τήν έπίσκεψιν αύτοΰ 
πρός τινα Μανδαρίνον, δστις τω έπεδείκνυε τά έν τή 
οικία λέγει τά ακόλουθα- «Έν τοΐς ένδοτάτω περι
έργως χεκοσμημένοι; δωματίοις, α μοί έπεδείκνυεν, 
είίρομέν τι, 8περ προφανώς ην τδ ίερώτερον τών 
πραγμάτων δσα περιεΐχεν δ οίκος’ ήν δέ τοΰτο ό 
σηκός χαί ή είκών τής Κ ο υ ά ν - γ ί ν, βουδδικής 
Θεάς τοΰ έλέους. Έπί τή; παρακείμενη; τραπέζης 
έχειτο αντίγραφου προσευχηταρίου έν χρήσει διά 
τήν τοΰ Θεοΰ λατρείαν............. Παρά τήν εικόνα
ύπήρχον σωροί λιβανωτοΰ κεκαυμένου, οίτινες 
προσφάτω; τήν πρωίαν τή; ήμέρα; έκείνης άνή- 
φθησαν». Έτι δέ δ περιβόητος διοικητής τής Καν
τώνος Γέχ, δστις ήν αύστηρδ; κομφουκιανιστής, 
έν έκθέσει τινι αύτοΰ πρδς τδν αύτοκράτορα έν η 
περιέγραφε τά κατά τινα νίκην ήν ήρατο δ στρατός 
αύτοΰ κατά στίφους ανταρτών, άνέφερεν δτι έν τή 
κρισίμω ώρα τής μάχης μεγίστη είκίον τής Κουάν- 
γίν άνεφάνη έξ ούρανοΰ παραχελευομένη τοΐς στρα- 
τιώταις, δπερ τοσοΰτον ένεθάρβυνεν αύτούς, ώστε 
εύχερώς κατενίκησαν τού; πολεμίους.

Κατά τδν αύτδν δέ τρόπον χαί οί τοΰ βουδδί- 
σμοΰ χαί τοΰ ταουϊσμοΰ ακόλουθοι, καίπερ παρα
δεχόμενοι πάσας τάς δεισιδαιμονίας καί πάντα οσα 
άναφέρονται περί τής μελλούση; χαταστάσεως έν 
τοΐς διδάγμασι τών θρησκευτικών αρχηγών αύτώ\, 
σταθμώνται δμως τάς πράξεις χαί κανονίζουσι τά 
τής διαγωγής αύτών συνωδά τοΐς παραγγέλμασι 
τοΰ Κομφουκίου. Ό D. EdkillS τδν λόγον ποιού
μενος περί τής θρησκευτική; χαταστάσεως βουδδι- 
στοΰ τινο; προσαχθέντο; έν τινι ξένιο νοσοχομείω, 
διότι είχε τραυματισθή τδν πόδα, λέγει· «Ό κύκλος 
περί 8ν έστρέφοντο αί θρησχευτιχαί τοΰ άνδρδς 
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ίδέαι ήν ά βουδδισμός. Μολονότι δέ ωμιλει περ’ι τής 
δυνάμεως χα'ι τής προνοίας τοϋ Βούδδα, ουδόλως 
δμως έθεώρει εαυτόν άμαρτήσαντα πρδς αυτόν. Ό 
λάτρης ούτος τοϋ Βούδδα ηύχετο μέν πρδς αύτδν 
αϊτών προστασίαν χαί άντίληψιν, ούχί δέ χαί μετά 
/ξομολόγησή τήν άφεσιν τών αμαρτιών. Έν τώ 
Βουδδα άνεγνώριζε διδάσκαλον χα’ι σοφόν, ούχί δέ 
κα’ι κυβερνήτην ή διχαστήν. Ή πληγή τοϋ ποδός 
του ήν κατ’ αύτδν άπόδειξις δτι ήμαρτεν, άλλ’ ότε 
ήρωτήβη περ’ι τοΰ αμαρτήματος, είς δ περιέπεσε 
κατά τήν ιδίαν συνείδησιν, άνέτρεχεν εις ευρεσιν 
αΰτοϋ ίν τώ χατα Κομφούχιον χώδιχι τής ηβικής».

Ουτω δή τδ μέν χομφουχιανδν σύστημα ύπεστή- 
ρίξε πάντα τα άλλα· /πειδή δέ αντικείμενου αύ 
τοϋ εστιν ή εξωτερική διαγωγή τοΰ ανθρώπου, ού- 
δεμίαν ivvotav έχει τής πνευματικής αμαρτίας. 
Οί Σϊναι, ώς κα’ι οί λοιποί ’Ασιανοί, θεωροΰσι 
τα εν τώ κόσμω ατυχήματα ώς τιμωρίας αμαρ
τημάτων, δταν δέ ύποφέρωσι, καίπερ ύποτασσό- 
μενοι τω χομφουκιανω νόμω, συναισθάνονται ε
αυτούς μη άμαρτήσαντας, καταφεύγουσιν εις τήν 
βουδδικήν περί μετεμψυχώσεως διδασκαλίαν πρδς 
έξήγησιν τής άλλως άκατανοήτου καταδίκης. Ουτω 
λοιπδν άποδίδουσι τήν έπιβληθεΐσαν νΰν τιμωρίαν 
εις αιτίας αμαρτημάτων, ατινα διε'πραξαν έν προ
γενέστερα τινί χαταστάσει ύπάρξεως. Ή περ’ι μετεμ- 
ψυχωσεως διδασκαλία αποτελεί σπουδαιότατον μέ- 
ρος τής πίστεως τών Σινών*  εχει δέ τοΰτο τούλά 
χιστον τδ καλδν άποτε'λεσμα, δτι ή κατα παντδς 
ζώντος ε’πίθεσίς έστιν άνόσιον. Πόθεν δύναται νά 
γνωρίζτι τώνΣινώντις έάν, φονεύων χύνα, δέν έθηχε 
πρόωρον τε'λος είς τήν άποδημοϋσαν ψυχήν άδελφοΰ 
ή τίνος άλλου έχ τών φιλτάτων τετελευτηχότων 
φίλων; Ή πιθανή θεωρία δτι δύναται νά γενή 
έπαίτης ή χα’ι ζώον έν τινι μελλούσ-rj υπάρξει διά 
τούς τύψιν συνειδότος αίσθανομε'νους Σίνας κεΐται 
αιώνιος φόβος πρδ τών οφθαλμών αύτών, αί δέ 
γυναίκες συνήθως δέονται, ώς ανταμοιβήν αρετής, 
ί’να ένοικήσωσι τδ σώμα άνδρδς χατά τήν δευτέραν 
αύτών έπάνοδον έν τω κόσμω.

Οί Μωαμεθανοί ώς πρδς τδν πληθυσμόν είσιν 
πολύ ΰποδεε'στεροι έκατε’ρας τών δύο άλλων μερί

δων, τών βουδδιστών και τών ταουϊστών- άποτε- 
λοΰσιν δμως συμπαγεστε'ραν χαί μάλλον διαχεκρι- 
με'νην αύτών δμάδα, έπισωρευθε'ντες κυρίως εις τάς 
πρδς βορράν καί πρδς άνατολάς πόλεις τοϋ χράτους 
χα’ι διατελοϋντες χεχωρισμε'νοι τοΰ λοιποΰ σινικοϋ 
πληθυσμού διά πολυειδών χαί διακριτικών σημείων 
χαί ώς πρδς τδν ιματισμόν χα’ι είς τά κοσμήματα 
τών οικιών, δι’ ών διαφε'ρουσι τών γειτόνων αυτών. 
Διατρε'φουσι δέ μεγίστην καταφρόνησή χατά τε 
τών ακολούθων τοΰ Βούδδα και κατά τών τοΰ 

Λάου-τζί, θεωροΰντες αύτούς είδωλολάτρας· αντί- 
παθοΰσιν δμως μετριώτερον χατά τών χομφουχια- 
νιστών, δύναται δε' τις άνευρεΤν έπ’ι πολλών έκ 
τών δοξασιών αύτών τήν έπίδρασιν τών διδαγμά
των τοΰ σοφοϋ. Οί μάλλον ένθερμοι ζηλωταί τής 
θρησκείας ταύτης, χαλεπώς φέροντες τήν έλευθε- 
ριάζουσάν πως τάσιν ταύτην τοΰ πνεύματος, ήν 
θεωροϋσιν ώς προφανή άντίδρασιν, μετε'ρχονται πάν 
τδ έπ’αύτοΤς πρδς έπάνοδον είς τά άρχαία δόγματα, 
συνιστώντες σχολεία έπ’ι τούτω πρδς περιορισμόν 
τής πρδς άφομοίωσιν τάσεως. Οί ΣΤναι δμως έν- 
νοοϋσι πρώτιστα πάντων νά διαμένωσι ΣΤναι, καί 
έν δεύτερα μοίρα θρήσκοι, αί δέ ρήτραι τοΰ Κομ- 
φουχίου άποτελοϋσι δεσμόν άδιάρρηκτον τής ένο'τη- 
τος τών ακολούθων πάντων τών έν τή σινική θρη
σκευμάτων- έλλείπει δμως σχετιχώς είς ένίσχυσιν 
τής ένότητος ταύτης μεταξύ μωαμεθανών Σινών 
κα’ι τών δμοφύλων αύτών τδ αδελφικόν αίσθημα 
τδ ένυπάρχον μεταξύ τών πρώτων και τών έκτδς 
τών ορίων ομοθρήσκων αύτών. Άξιον σημειώσεώς 
έστιν οτι αί έπ’έσχάτων έπιτυχίαι τοϋ Γιακούπ-χάν 
έν Κασγαρίφ χα’ι ή είσε'λασις τών μωαμεθανών 
ακολούθων αύτοΰ έν τή επαρχία Κανσούχ ούδε'να 
δργασμδν παρήγαγε παρά τω μεγάλω μωαμεθανι
κοί πληθυσμοί τοϋ Πεκίνου και τών άλλων βορείων 
πόλεων. Αιτία τής έλλείψεως ταύτης θρησχευτικοϋ 
ένθουσιασμοϋ ή κυβέρνησις άμεριμνεϊ περ’ι τής έν 
τή Σινική ύπάρξεως πολλών μωαμεθανικών κοινο
τήτων, αϊτινες έδύναντο έάν άλλως ειχον τά πράγ
ματα νά άποβώσι κινδυνωδε'σταται Ζν ώρα κρίσεως, 
οία ή προμνημονευθεϊσα.

Ό D. Edkins μετά τών καθηκόντων αύτοΰ κα- 
τελόγιζεν ώς ιεραπόστολος κα’ι τήν σπουδήν τών 
έν Σινική υπαρχόντων θρησκευμάτων, οιά δέ τής 
μακράς έν τή χώρφ έκείνη διαμονής αύτοΰ προσε- 
χτήσατο ακριβή γνώσιν αύτών, ώς τά νΰν έχουσι. 
Τάς γνώσεις δέ ταύτας φυσικώς χατά πολύ έτε- 
λειοποίησεν άπδ τής έποχής τής πρώτης έχδόσεως 
τοϋ συγγράμματος αύτοΰ έν έτει 1859. Έκ δέ τής 
νϋν έχδόσεως τοϋ τεύχους πολλά μανθάνομεν έχ τών 
αύξηθεισών γνώσεων τοϋ συγγραφέως έπί τοΰ άν- 
τιχειμε'νου τούτου. Καίτοι δέ οί ιεραπόστολοι έν Σι
νική μεγάλα έχουσι νάύπερβώσι προσκόμματα χατά 
τήν γνώμην τοϋ συγγραφέοις, δυναταί τις νά έλπίση 
πολλά έν τώ μέλλοντι περ’ι τής προόδου τοΰ χρι
στιανισμού έκεΤ. Πρώτον πρόσκομμα άνεφάνη 
ή απορία τής μεταφράσεως τοϋ ονόματος τοΰ Θεοϋ 
διά ισοδυνάμου λέξεως δυναμένης νά παραστήση 
ίχανώς έν τή διανοία τών Σινών δ,τι ήμεϊς έννοοΰ
μεν δι’ αύτής. Έσχάτως έν συνεδριάσει τινί τών 
ιεραποστόλων έν Σαγκάϊ σφοδρώς συνεζητήθη όπο- 
τεραν Σάγκ-τη (όνομα αρχαίου τινδς σινικοϋ 

θεοΰ) ή Σ’ιν (όνομα άλλης θεότητος) δε'ον νά με- 
ταχειρισθώσιν έν ταΤς μεταφράσεσιν· άλλά τοιαυ- 
την δυσκολίαν εύκολώτερον δύναται τις υπερνική- 
σαι έν Σινική, ή έν άλλαις ήττον πεπολιτισμέναις 
χώραις. ΟίένΣαγκάϊ ιεραπόστολοι δύνανται νάθεω- 
ρώσιν εαυτούς εύτυχεϊς οτι δέν ευρέθησαν είς την 
ανάγκην, δπως οί έν Μογγολία συνάδελφοι αύτών, 
οί’τινες έλλείψει χαταλληλοτε'ρου δρου αντιστοίχου 
ήναγκάσθησαν νά μεταχειρισθώσι τδ όνομα Βούδδα 
άντ’ι τοΰ Θεοΰ, ούδέ ώς οί έν Βεκουάνα, οί’τινες 
ούδε'να έδυνήθησαν νά ευρωσι καταλληλότερου δρον 
πρδς έκφρασιν τοϋ παραδείσου άλλον παρά τδ «σε- 
σηπδς χρε'ας», δ’περ δίδωσιν έν τή τών έγχω- 
ρίων διανοίφ τήν δπερτάτην ίδε'αν τοΰ ήδε'ος.

(Έκ τής Σαββατιαίας τοϋ Λονδίνου).

ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ζ'.

Τω ε'υ.Ιαβεστάτω '/ωάτνιι τώ Μονώνω, 
Μά£ιμο<; ο Μαργούπος.

Ήδύ μοι λίαν χαί χάριεν χαί τδ χρηστόν σου 
τών τρόπων χαί τδ μηδ’ ό’λως έλευθεριάζειν έν οίς 
άπαιτεΤς ήδιον. Κάχείνου μέν δήλος ό χαραχτήρ 
χαί έξ αύτοΰ, φασί, τοΰ ονόματος· τοΰτο δέ σημεΤον 
ψυχής ούδέν έπιχωριάζον έν έαυτή έχούσης τδ 
ΰπουλον. Καί αμφιβάλλω, πότερον δι’έχεΤνό σ’έγ- 
χωμιάζειν οφείλω, ή διά τοϋτό σε χαί μάλα άπο 
δέχεσθαι; ή χαί έκάτερον άμα καί υπερβαλλόντως 
δι’έκάτερον : εύδαιμονοίης μοι, ώ, ούκ οίδα τίνι σε 
καί προσχαλε'σωμαι τών ύψηλοτάτων ονομάτων χαί 
τοιαύτηοίχειότερον έχόντων διαθέσει ψυχής. ‘Ιωάννη 
παμφίλτατε. Πώς γάρ μή τοιοϋτος εμοί, ω ήλίκον 
έξήψα πάλαι τδ φίλτρον, ώς καί πυρσόν άναοει- 
χθήναι λαμπρότατον ; χαί έν τούτω, ναί μά τδν 
φίλιον, τω ?σω τοΰ παρά σοί φίλτρου χα’ι μόνου 
ανταποδίδωμι· χαί γάρ έκτοπως, οίδα, αντιπεφι- 
λημαι· άλλ’έφθασα άν χαί περί τούτου ταΤς σαΤς 
άρεταΤς τδ πάν χαριζόμενος. Ούτως έγώ .περί σέ 
έχκε'χυμαι ταΤς πνευματικωτέραις όρμαΤς· χαί σε 
τοιοϋτο πρδς εμέ άντιπέμπειν τδ τής ψυχής φίλτρον 
έπεύχομαι, μηδέν ή δτι ελάχιστου παραχωροΰντα 
τώ σώματι, ί’να καί πλέον εχη τδ κρεϊττον τοϋ 
χείρονος· καί ουπερ ό σύνδεσμος τοϊς γε δρθώς νοοΰ- 
σιν αηδής, ουτω καί λίαν έπε'ραστος ή άνάλυσις, 
ί’να εις τήν ο’κείαν πηγήν έπαναδράμη σταγών ή 
κάτω χυθεΤσα. Ταϋτα τής παρά σοί τάξεως γενέ- 
σθω αναπτερώματα καί τοΰ έγκεκρυμμενου σπιν
θήρας ούκ αγενής άνασκάλευσις, ί’να καί εύσχοπώ- 
τερον βάλ-jic καί πΰρ άνάπτης περί εμέ καί τοΰ 

έναποχρινομένου σοι φλογωδέστερον. Ί’πέρ ών έκ- 
λελιπάρηκάς με, συστήσας έμοί τδν χρηστόν Γεώρ
γιον, άπε'δωκά σοι τήν οφειλήν, ού χεχάρισμαι· 
έκεΐνο γάρ μοι οοχώ μάλλον πράττειν, ή τοΰτο, 
φιλιχω μαζώ υπείχειν καθήκοντι. Άπίμνημόνευσα 
δέ περί τούτου καν τοΤς πρδς τδν κοινόν φίλον.γραμ- 
μασι, τδν σοφώτατον, φημί, Νικόλαον τον Ρόδιόν 
καί αύτός μοι τάς πρδς Θεδν άποοιδοίης εύχάς, ί’να 
χάγώ έξ ίσου απολαμβάνω καί μή λαμβάνω τά 
πρόσφορα. Έρρωμένως διαβιώης ψυχ-ρτε και πνευ- 
ματι, φίλτατέμοι πάντων Ιωάννη καί χαριέστατε.

Ένετίηθεν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η'.

Με.Ιετίω ϊεοομοτάχφ τώ Β.Ιαστώ, όσιωτάτω 

artyl, ΜάΡ,ιμος ό Μαξγούηο·;.
Πάντερπνά σου τά τής έπιστολής, ιερά μοι και 

φίλη κεφαλή, Μελέτιε- καί γάρ εύμεθόδως καί άρι- 
στοτελικαϊς ύπερείδεται κομψείαις καί τής σπου
δαίας μερίδος δτι πλεϊστα συνεπιφέρεται. Καί ού 
μάλλον, οϊμαι, τοϊς έκ τοΰ περιπάτου, ή τινι τών 
πάνυ τών έκ τοΰ Άρείου Πάγου κατηκολούθηχας έχ 
τών έκατε'ρα μερίδι δεδειγμένων συναρμόττων τά 
κάλλιστα καί τεχνουργών τήν τοϋ λόγου παρα
σκευήν. Έγώ μέν ούν άρχαϊός τις ών καί παμπά
λαιος τοΰτο καί μόνον οίδα με'τρον τε καί επίνοιαν 
έπιστολής τήν χρείαν.Ένθεν τοι καί τω άνεπιτηδευ- 
τω τοΰ χαρακτήρος κατακόρως ένγε τωέπιστέλλειν 
μεμάθηκα. Ποϋ γάρ άν είη φιλοσοφίας χώρα παρ’ 
άνδράσι τοΰτο καί μόνον έπειγομένοις, πληροϋν εν 
άμοιβαίοις γράμμασιν, οίχειότερον έντυγχάνειν το~ς 
φίλοις καί τά εαυτών διαμηνύειν πρδς τούς ους 
ωκείηνται έλευθέρως βουλεύματα-, Ει δε που τάχα 
τδ φιλοσοφεϊν καί γράμμασι προσνενέμηται, άλλ’ 
ούχ απλώς τοΰτο, ούδ’έφ’ότωοΰν το γαρ οημοσιφ 
φιλοσοφεϊν καί τοϊς Πυθαγόρου μύσταις άπείρητο- 
ούκ έχέμυθον δέ καί ή έπιστολή, άλλά καί μάλα 
έπίχοινον, φιλοσοφίας δέ τής καθ’ήμάς μάλιστα και 
τά πλείω άπορρητότερα ει μή πού τις έκεΐνα λέγει 
τά δι’ών ή έκδεδίττεται ό πολύς δήμος τή τών 
οδυνηρών άπειλή, ή ταραθαρρύνεται τή τών χρη
στότερων έλπίδι, ή καί δσα τοιαΰτα τοϊς πολλοϊς 
κοινότερα. 'Π δέ ιερά φιλοσοφία πολλω τώ σκοτω 
καλύπτεται. Καί μοι πρδς τοΰτο δοκεϊ άποβλέψας 
δ ψαλμωοδς, τδ, έθετο σκότος άποκρυφήν αύτοΰ, 
έν ίεροϊς υμνοις έπειπεϊν. Έστιν άρ’ιύς, εστι δ’ώ:, 
μή φιλοσοφεϊν έν γράμμασι' καί ώσπερ τδ κυσίν 
έπιρ^ίπτειν τά άγια επικίνδυνον, καί τδ κοινολογεΤν 
έ’ν τι τούτων δπωσδήποτε ούκ άνεύθυνον. "Εγωγ’ουν, 
S γ'είκδς ήν, τδ περί τδν δήμον σου φιλάνθρωπον 
καί διδακτικόν έπαινέσαι προήγμαι έν τοΤς φθάσασιν. 
Ού τδ φιλόσοφον, τόγ'έμπού. . . είπεΐν, έπιτετή- 
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δευκα. Όποτέρως δ’ουν τοΰτο έχοι, χα'ι τοιοΰτόν σε 
όντα φιλώ, χαί τοΰτο έν τοϊς άλλοι; φιλοσοφεϊν σε 
έπευχομαι, τδ καρτερικόν έν τοϊ; οεινοϊ; κα'ι τδ 
ευψυχον έν τοϊ; μή κατά γνώμην συμβαίνουσιν. "Ιδοις 
άν πολλά τοιαΰτα παρά μοχθηρά; ανθρώπων γνώ
μη; συμβαίνοντα, κάν άλλω; άλλοι περί τε τοΰ 
αύτοΰ καί περί ετέρου βεβούλευνται. Φιλόσοφον δέ 
όντα τούτων απάντων ύπερήρθαι δέον χα'. έαυτδν 
φιλοσοφεϊν τά άριστα, άσχάλλων δ’είκότως, έφ’οΓ; 
άλλω; άλλοι πεπλάνηνται. Έρρωμένως μοι δια 
βιώης, αδελφέ έν Χριστώ όσιώτατε, χαι πολλά 
φρονείη; τώ πάντα τά τήδε παρ’ούδέν τίθεσθαι κα'ι 
αναπτεροΰσθαι αεί πρδ; τά μενοντα. “Ενετίηθεν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Θ'.

Μάζιμος Κυθήρων έπίσχοπος τοΐς ΰπο τήν 
άγιωτάτην έπιαχοπήν θιάγουσιν όσιωτά- 
τοις χνενματιχοΐς χαι ιερεΰσιν ειρήνη 
χαι ε.Ιεος χαρα- Θεοΰ.

Έμοί μέν άν ήν κα'ι μάλιστα κατ’ευχήν, όσιώ- 
τατοι καί εύλαβέστατοι έν Χριστώ αδελφοί, τήν 
τοΰ δεσποτιχοΰ ταλάντου, δ'περ παρά τοΰ Σωτή- 
ρο; ήμών έμπεπίστευμαι, δωρεάν ταϊ; ύμετέραι; 
διηνεκώ; διατιθέναι ψυχαϊς, και τή τών ιερών λό
γων πνευματική σάλπιγγι τδν έμφυτον υμϊν τοΰ 
χαλοΰ πόθον, ή τήν οίκτιρμόνω; ήμϊν διδομε'νην 
χορηγίαν τοΰ πνεύματος ε;ς τήν τοΰ θείου έρωτος 
συνδιεγείρων ακρότητα. ’Επειδή δέ, οί; οΐδε Θεδ; 
χρίμασι, αύτό; τε τήν τή; τοΰ χρέους τοΰ πρδ; 
υμάς έκτισεω; αφηρημαι αφορμήν, κα'ι ΰμεϊ; τήν 
έμήν σωματικήν παρουσίαν μένετε μέντοι ούδέν 
ήττον, ή εΐ κα'ι συμπαρήμην ύμϊν, τδ ,πρδς έμέ 
φίλτρον άχμάζον διαφυλάττοντε;, έδοξέ μοι ξενίω 
τινί προσφιλεϊ, κα'ι τοιούτω, οίον άν τή χαθ’ύμα; 
θεαρέστω πολιτεία κα'ι τώ Οερμώ περ'ι τά θε'α ζήλω 
συμβαίνε;, χα'ι μάλιστα τήν ύμετέραν πρδ; έμέ 
όπωσοΰν γοΰν άμείψασθαι εύνοιαν. ’Έστι δ’άρα 
τοΰτο τδ περί τή; εκκλησιαστική; ακολουθία; σύν
τομον μέν, ούδ'ήττον άναγκαϊον ή χρήσιμον χα'ι 
ψυχωφελές συγγραμμάτων. Πώ; γάρ ούκ άν είη 
τοιοΰτον τδ έκάστου τών εΐ; τήν ίεράν τοΰ Χρι- 
στοΰ Εκκλησίαν παρά τών μακαρίων έκείνων καί 
θεοφορων πάτερων πνευματοχινήτω; διατεταγμένων 
ειδέναι τδν λόγον άποδιοόναι ; Δέξασθε ουν φιλο
φρονώ; τδ μικρδν τοΰτο τή; μεγάλη; ήμών περ'ι 
ύμϊ; διαθέσει»; φιλόστοργου τεχμήριον χα'ι ίκεσίου; 
προ; τδ θεϊον διά παντδ; ύπέρ ήμών χεϊρας αϊροιτε, 
οπω; ίλέω ποτέ πρδ; ήμας άποβλεψάμενος ομματι 
τήν μεθ’ημών χαρισηται σωτηριώδη συνδιαγωγήν 
και συμβίωσιν. Έρ'ρωμένου; υμάς διατηροίη δ Κύ
ριο;, αδελφοί έν Χριστώ οσιότατοι κα'ι εύλαβέ- 
στατοι. Ενετίηθεν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1'.

Φι.Ιίχχω τιρ Σιμινέ.Ι.Ιερ, .Ιογιωτάτιρ νεανία., 
Μάχιμος ό Μαργούνιοι; ευ χράττειν-

Τί; ή έπ'ι τοσοΰτον σιωπή κα'ι τή; έπαινετή; 
κατάρξεω; οίον τι; συστολή τε και κάθειρξι; ; Μό
λις γάρ ποτέ και άπαξ ήμϊν έπιστείλας, ώσπερ 
μετάμελόντινα έπ'ι τώ καλώ τή; προαιρέσεω; σχών, 
ουτ’έδευτέρευσα;, ουτ’έτρίσσευσας. Καίτοι γε δή 
είπερ έπί τή; αύτή; διεμεμενήκει; γνώμη;, και 
μή σε, ώς έοικεν, άπαίσιον προσβαλόν ποθεν πνεΰμα 
τοΰ σταθεροΰ παρεχεκινήχει φρονήματος. ,“Όλα γάρ 
εύμετάθετά σοι, εΐ μόνον βούλοιο, καί ραστα τά 
τής ορμής και ούδ’άνευ έγχωμίων ή άπδ τών χει · 
ρόνων έπί τά χρείττω ροπή. "Εχει γάρ ώσπερ άνά- 
λογόν τι ταΰτα πρδς έ'ξιν χα’ι στέρησιν. "Αγε δή 
πρδς τοΰ φιλίου γενοΰ σεαυτοΰ, μάλλον δέ σαυτδν 
ήμϊν έπανάγαγε χα'ι συχνότερου ύποχίνει τή χειρί 
τήν γραφίδα, χα'ι, εί μή τι άλλο, τδ γοΰν είς βουν 
σοι χωρεϊν τά πράγματα διασήμαινε κα’ι οτι πολ
λήν προσλαμβάνει; τήν προσθήκην τή έπιδόσει τή; 
έπιπόνου σπουδή;. Κα'ι τί γάρ άν τούτου κρεϊττον, 
ή αύτδς σαυτώ ελοιο, κα'ι ήμεϊς σοι συνευξαίμεθα; 
Τοΰτο δή πάντως μοι χαριή κα'ι προσχαριή δέ, 
εί τι λόγου άξιον τών ιερών τή; θεολογία; συγ
γραμμάτων ήμϊν έπικοινωνήσειας. Έλκόμεθα γάρ 
πρδ; ταΰτα τώ δεκαπτέρω τοΰ έρωτος, ώσπερ φασί 
πρδς τήν μαγνήτιν τδν σίδηρον. Εΐ δέ του καί αύ
τδ; ήμϊν έπιδεήστ|, ούκ άν φθάνοις προστάττων 
ήμα; καί πάντως έπιτευξη τοΰ ποθουμένου σοι. 
"Ερρωσο, καί τούς δ'σοι σου τή φιλίχ προσωκείωνται 
φιλιχώ; καί πρδς έμοΰ προσαγόρευε.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑ'.

Γεωργίω τω Μα^ίμφ, Μάχιμος ό ΛΙαργού- 
νιος εν χράττειν.

.................. τά περί τά; χαλά; τών οπωρών. Συ 
δέ ώς έσπουδασμένα μοι ταΰτα ύπείληφας, έπεί ούχ 
άν ούτω; έγεγραφήχεις, Γεώργιε φίλτατε. Τί δέ ; 
έμοί γάρ ταύτη διαφέρει διεσπουδάσθαι μοι τά παί- 
γνια, ί'να τοϊ; καλοί;, οίο: δή οΐ παρ’ ύμ'ν, χα- 
τεντρυφήσω καρποϊ;. Καί ταΰτα έν ήμέραις, 
καθ’ ά; τά; αύγουστείου; τή; ύπεράγνου μητρδ; 
αισίου; άγομεν νηστείας δ'σοι τών Γραικών ένε- 
τιάζομεν. Ί'μάς δ’ ούχ οιδ’ ού; τινα; τού; αμφι
βίου; χαί άμφιρρεπεϊ; χαί τδ ολον ούδετέρους χαί 
πατρικών έπιλελησμενους εθών άτε δή περί τού; 
καλούς τών ιχθύων, τό γε νΰν είναι, οίμαι δ’ δ'τι 
χαί τά πίονα τών χρεών κατεσχολημένους, άλλά 
μή σοι τά παρ’ ήμών υπόπικρα γένοιτο οΰδέ γάρ 
ώ; διδαςόμενοι, πολλοΰ γε καί δεϊ, άλλ’ ώς είς 

άνάμνησίν σε παραγαγεϊν έλόμενοι τών πάτερων, 
ταυτί σοι τά βραχέα αύτοσχεδίω; ένεχαράξαμεν. 
"Α μοι πρδ; τδν νεανίαν έπέταξας, πέπραχα, έξω 
δ’ αιτία; είναι έαυτδν τοΰ θριπηδέστατον κομισθή- 
ναι τδ δΓ έρίου ίμάτιον καί μάλιστα άπεφήνατο. 
Έέδωσο χα'ι φίλει φιλοΰντά σε.

Ενετίηθεν, αύγούστου γ' ίσταμε'νου αφίχδ'.

ΒΥΡΩΝΟΣ
II ΜΙΣΟΣ.

*Η

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΟΤ.

Α·.ΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

ΊΙ πρώτη τή; πρωίας φυλακή είχε φθάσει, τδ 
δέ πλοϊον χαριέντως τήν ύγράν αύτοΰ χέλευθον 
έπορευετο· ώσεί πελώριον άροτρου ή πρώρα του 
μεγαλοπρεπή έχάρασσεν αύλακα, έν μέσω τών
άναπηδώντων κυμάτων πρδ αύτοΰ μέν δ υδάτι
νος κόσμο; τήν έαυτοΰ άπειοίαν έξείλισσεν, όπι
σθεν δέ διεφθαρμένα! έφαίνοντο αί πολυπληθεϊ; τή; 
μεσημβρινή; θαλάσση; νήσοι. Γαληνιαία ή νύς 
ήρχιζε, διά φωτεινών ποικιλλόμενη νεφελών, νά 
δεικνύη τήν ώραν, καθ’ ήν τά σκότη όποχωροΰσι 
πρδ τή; ήοΰς. Οί δελφϊνες, τής ήμερα; αισθανό
μενοι τήν προσέγγισιν καί σπεύδοντε; τά; πρώτα; 
νά προκαταλάβωσιν άκτϊνας, άνεσκίρτων έπί τών 
κυμάτων. Οί αστέρες- ήρχιζον, ένώπιον εύρυτέ- 
ρων λάμψεων, νά ώχριώσι, μή δυνάμενοι τοΰ λοι 
ποΰ νά προσηλώσι κάτω πρδ; τδν ωκεανόν τά; 
σπινθηριζοόσα; κόρα; των. Τδ τέως σκοτεινόν 
ίστίον, τήν προτέραν άνελάμβανε λευκότητα, 
αύρα δέ δροσοβόλο; έπέψαυε μόλις τά ύ'δατα. . . 
Έν τέλει πορφύραν ένδυθείς χροιάν ό ωκεανός, 
τήν προσέγγισιν τοΰ ήλίου αναγγέλλει· άλλά πριν 
ή τδ άστρον άναπηδήση τής ήμέρας . . . μέλλει 
τι νά συμβή. 

II.
Ό ανδρείος αρχηγό; κοιμάται έν τώ κοιτωνίσκω 

του, πλήρη έχων έμπιστοσυνην εί; τού; επιτε
τραμμένους νά γρηγορώσιν· έβλεπεν εί; τά όνειρά 
του τά; αγαπητά; τή; γηραιά; ’Αγγλίας άκτά; 
διαγραφομένας, τήν άμοιβήν τών άγώνων, καί 
την κατάπαυσιν τών κινδύνων τον τόνομά του 
συγκαταλέγεται έν τω ένδόξω καταλέγω τών 
αποπειραθέντων νά φθάσωσι τδν ύπδ θυελλών έστε- 
φανωμένον πόλον τδ έπίπονον τή; εργασία; μέ
ρος παρήλθεν ήδη, καί τά πάντα φαίνονται έξα- 
σφαλίζοντα αύτδν ώ; πρδς τά επίλοιπα· διατί 
αρα νά μή κοιμάται έν ασφαλεία ; Φεΰ ! πόδες

άπειθεϊς τδ κατάστρωμα καταπατοΰσιν, αύθάδεις 
άπΟπειρώνται χεϊρες νά κατάσχωσι τδ πηδάλιον, 
καρδίαι νεανικαί στενάζουσι, ποθοΰσαι μίαν τών 
κατά τδν ισημερινό/ νήσων, ένθα διηνεκώ; απαν- 
τώσι καί τοΰ έαρος καί τής γυναικδ; τά μει
διάματα. Είσίν ο5τοι άνδρες άπάτοιδες, οΐτινε; 
μετά μακράν άπουσίαν, τήν πατρικήν μή δυνηθέν- 
τες ν’άνεύρωσι στέγην, ή μεταβεβλημένην εύρόν- 
τες, καί ήμιάγριοι χαταντήσαντες, παρά τήν έπί 
τών κυμάτων σαλευομένην, άστατον κατοικίαν, 
προτιμώσιν έν σπήλαιον, καί μίαν γλυκεράν σύν
τροφον. Οί εύχυμότατοι καρποί, ου; τδ έδαφος 
άνευ καλλιέργεια; παράγει, τδ δάσος, όπερ πα- 
ρεκτδ; τή; άτραποΰ, ήν διαχαράσσει τις, ούδε
μίαν εμφαίνει άλλην, τά πεδία, έφ’ ών ή άφθονία 
άφειδώ; φαίνεται καταχε’ουσα τδ διηνεκώ; πλήρες 
αύτής χέρας, τδ είς ούδένα άνήχον, άλλ’άπδ χοι- 
νοΰ κατε/όμενον έδαφος, ή σφοδρά εκείνη επιθυ
μία, ήν πάντες οί παρωχημένοι αιώνες δέν ηδυ- 
νήθησαν νά καταπνίξωσιν έν τώ άνθρουπω. τοΰ 
μηδένα έχειν κύριον άλλον παρά τήν ίδιαν βου 
λησιν, ή γή, έν·β ούδείς υπάρχει πλοΰτο; άλλος, 
παρά τούς άπράτους θησαυρούς, τούς έπί τή; 
έπιφανεία; αύτή; έκτεθειμένους, παρά τήν λάμ- 
ψιν τοΰ ήλίου καί τά λαμπρά αύτή; προϊόντα, 
ή έλευθερία, δΓ ής τδ μικρότατου σπήλαιον εί; 
κατοικίαν νά μεταβληθή δύναται· ό πελώριος ου
τος κήπος, ένθα πάντες άκωλυτως περιφέρονται, 
ένθα ή φόσι; πάντα; τού; ανθρώπους ώς τέκνα 
ίδια μεταχειρίζεται, εύαρέστω; τήν άγρίαν εύδαι- 
μονίαντων θεωμένη, τάκογχυλια έκεϊνα,.οι καρ- 
πο' έκεϊνοι, ό μόνο; γνωστό; τοϊς κάτοικοι; πλου · 
τος, τά μονόξυλά του, δΓ ών ήκιστα εί; κίνδυνου; 
εκτίθενται, αί μακράν άποτεινόμεναι θήραι, καί 
αί έπί τών άφροέντων κυμάτων άλιεϊαι των, αυτή 
αύτών ή έκπληξις έπί τή θέα εύρωπαϊκοΰ προ
σώπου, . . . τοΰτο τδ θέαμα, ό’περ οί ξένοι ουτοι 
διαφλέγονται ν’ άπολαόσωσι πάλιν , θέαμα, οπερ 
άντί πολλοΰ θ’ άγοράσωσιν !

III.
Έγείρου, άνδρεϊε Βλίγχ .'. Οί έχθροί είναι παρά 

τήν θόραν σου, έγείρου ! Οΐμοι ! λίαν δψέ πλέον ! 
Οί άποστάται ύπερηφάνω; τήν θόραν τοΰ κοιτώ- 
νο; κατέσχον, τδ κράτος τής λυσση; καί τοΰ τρό
μου άνακηρΰξαντε;· τά μέλη σου έδεσμεόθησαν, 
ήδέτή; λόγχη; αιχμή έπί τοΰ στήθους σου στη
ρίζεται- οί τέως πρδ; τήν φωνήν σου τρέμοντε; 
έκεϊνοι άνθρωποι, άνακηρυττουσί σε αιχμάλωτον, 
σόρουσι δ' έπί τοΰ καταστρώματος, όπου ούτε τδ 
πηδάλιον, ούτε τδ ίστίον εί; τήν έξουσίανσου θά 
ύπόκηται πλέον- δι’άγρίου τινδς ενστίκτου ορμής, 
ύπδ τδ πρόσχημα πλαστής οργής, τήν αυθάδη 
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απείθειαν των να χαλύψωσιν άποπειρώνται- ή οργή 
αυτή έκρήγνυται περ'ι σέ, και όσοι δέ διατηρόΰ- 
σιν άκόμη φόβον μέγαν πρδς τδν άρχηγόν, δν θυ- 
σιάζουσι, μόλις τούς δφθαλμουςτων πιστεύουσιν- 
διότι ούδέποτε ό άνθρωπος έξολοκλήρου τήςσυνει- 
δήσεως τήν φωνήν νά χαταπνίξη δύναται, ε'κτδς 
έάν μέχρι λύσσης μεθυσθή.

IV.
Μάτην, άκαταπλήκτως τον θάνατον θεώμενος, 

καλεϊς πρδς σεαυτδν έπ'ι χινδΰνω τής ιδίας ζωής 
τούς πιστούς διαμείναντας- λίαν ευάριθμοι κα'ι 
ύπδ τοΰ τρόμου ήττώμενοι παραδέχονται, σιγών- 
τες, τάς πράξεις, έφ’ αίς οί μάλλον έξημμ.ένοι 
έπευφημοΰσι- μάτην έρωτας αύτούς περ'ι τών 
αιτίων τής ανταρσίας· βλασφημία·., άπειλα'ι, ή 
μόνη αύτών άπάντησις είναι- ή σπάθη πρδ τών 
οφθαλμών σου λάμπει, ή τών λογχών αιχμή είς 
τδν τράχηλόν σου προσεγγίζει, τά πυροβόλα κατά 
τούς στήθους σου διευθύνουσι χεϊρες, μή δειλιώσαι 
νά περάνωσι τδ άρξάμενον έργον. Άψηφεϊς αύτούς 
«πΰρ» άνακράζων, άλλ’αύτο'ι, καίπερ ούδένα αϊ 
σθανόμενοι οίκτον, ήξεύρουσιν δμως ακόμη νά 
θαυμάζωσι- μυστικόν τι λείψανον τοΰ άρχαίου 
σεβασμοΰ έπέζησε κα'ι μετά τήν άπώλειαν τοΰ 
πρδς τδ καθήκον αισθήματος. Άπαναίνονται νά 
βάψωσι τά δπλα των εϊς τδ αίμα, ούδέν ήττον 
αποφασιν έχουσιν εις τήν διάκρισιν τών κυμάτων 
νά σ*  έγχαταλείψωσιν.

V.
Ή μεγάλη λέμβος είς τήν θάλασσαν! ανακρά

ζει τότε ό αρχηγός· τίς δ’ δ τολμήσων ν’ άπαν- 
τήσα) «ούχί· ; Τοΰτο δέ, διότι ή ανταρσία κω
φεύει κατά τήν πρώτην τής μέθης στιγμήν, κατά 
τήν διάρκειαν τών οργίων τής άέλπτου έξουσίας 
της · ή λέμβος έρ'ρίφθη εις τήν θάλασσαν, μεθ’ δλης 
τής σπουδής, ήν τδ μίσος ύπαγορεύει, κα'ι μετά 
μικρδν ω Βλίγχ! άνα μέσον σοΰ κα'ι τοΰ θανάτου 
μόνη ή εύθραυστος αύτής θά υπάρχει σανίς- έν 
αύτή έτέθησαν τρόφιμά τινα μόνον, δσα ικανά νά 
σοι έπιτρεψωσιν αντίκρυ; νά προσβλέψης τδν θά
νατον, δν αί χεΤρές των άρνοΰνται νά έκτελέσω- 
σιν· ύδωρ κα’ι άρτος τόσα, όσα δύνανται νά δια- 
τηρήσωσιν ημερών τινων αγωνίαν· ούδέν ήττον 
προστίθενται κατόπιν σχοινιά τινά,τεμάχιον ιστίου, 
ολίγον νήμα, άληθεΐς θησαυροί ώς πρδς οδοιπό
ρους τοΰ ώκεανοΰ, βοηθήματα, άτινα έπ'ι μακρδν 
έπικαλοΰνται χρόνον οί δυστυχείς, ών ή σωτηρία 
ούδαμώς έγκειται άλλοθι, άλλ’ ή είς τούς ανέ
μους κα'ι τά κύματα- προστίθεται έπ'ι τέλους ή 
νοήμων πυξ'ις, ή έντρομος τοΰ πόλου δούλη, ή 
Φυχή τής θαλασσοπλοΐας.

VI.
Τότε δ αύτοχειροτόνητος άρχηγδς εύκαιρον 

κρίνει τδ ν' άπαμβλόνη τήν πρώτην τοιουτου έγ- 
κλήματος έντυπωσιν, άναζωπυρών τών συνενόχων 
του τδ θράσος. ΑΊ I «Ό μέγας κρατήρ είς τδ 
μέσον ! ■ ανακράζει, τρέμων μή ή τών ένοχων 
μανία, έπ'ι τών ραχιών έξοκείλη τοΰ δρθοΰ λόγου. 
'Ρακήν είς τούς ήρωας ! ειπεν ήμέραν τινά ό 
Burke, είς δδδν ύγράν διευθύνων τήν έπικήν δό
ξαν· τήν αύτήν άσπασθέντες δόξαν οί ήμε'τεροι 
πρόσφατοι ήρωες έκένωσαν τδ ποτήριον άνακρά- 
ζοντες <Hurra! Ζήτω ή Ό-Ταΐτη ! κραυγήνπα- 
ράδοξον πάντως είς ανταρτών στόματα. Όποιον 
άρα θέλγητρου τά άγρια τής θαλάσσης τέκνα, τά 
ύπδ πάντων καταδεοιωγμένα τών τής άτμοσφαί
ρας άνεμων, δποΐον θέλγητρον ήλπιζον νά εύ'ρωσιν 
είς τήν ειρηνικήν νήσον, είς τδ τοσοΰτον ηδυπα
θές έδαφος έκεϊνο, έν τω μέσω τών φιλικώς διατε
θειμένων τής νήσου καρδιών, τών άπόνως άπο- 
λαμβανομένων ήοονών, τών περιποιήσεων, άς 
μόνη ή φύσις εμπνέει, τών θησαυρών, ους ή φι- 
λαργυρία δέν συγκομίζει, τών έρώτων, οί'τινες δέν 
άγοράζονται ; Ήδη δέ άποφασίσαντες καιδιαπρά- 
ξαντες τοΰ πλησίον τήν δυστυχίαν, δύνανται 
αράγε νά παρασκευάζωνται αυτοί, όπως άπο- 
λαύσωσιν, ό,τι μάτην ή άτάραχος έπικαλεΐται 
άρετή, τήν άνάπαυσιν; Φεΰ ! Τοιαυτη είναι ή 
φυσις ήμών. Προς τδν αύτδν άπαντες τείνομεν 
σκοπόν δι’ άτραπών διαφόρων. Αί φυσικαι δυνά
μεις, ή καταγωγή, ή πατρίς, τδ όνομα, ή πε
ριουσία, ή κρασις, ή εξωτερική αύτή οψις, 
πλείονα άσκοΰσιν έπιρροήν έπ'ι τής εύμαλάκτου 
ήμών άργίλλου, παρά παν τδ έκτδς τής μικρά; 
ημών σπείρας ύπαρχον. Έν τούτοις όμως λεπτή 
τις έντδς ήμών άκούεται φωνή, έν τω μέσω τής 
σιωπής, ήν ή πλεονεξία έπιβάλλει, ή έν τω μέσφ 
τοΰ θορύβου τής δόξης- ναι ! Είς οίανδήποτε πί- 
στιν κα’ι άν άνετράφημεν, οίονδήποτε έδαφος και 
άν πατώμεν, ή άνθρωπίνη συνείοησις είναι τδ 
χρηστήριον τοΰ Θεοΰ.

VII.
Ή λέμβος μόλις χωρεϊ τού; εύαρίθμου; έκεί- 

νους, όσοι τής τύχης τοΰ άρχηγοΰ συμμετέσχον, 
ελεεινόν μέν άλλά πιστόν άπαρτίζοντες πλήρωμα. 
’Εντούτοις έμειναν καίτινες άκουσίως έν τω χα- 
ταστρώματι τοΰ ύπερηφάνου πλοίου, τοΰ ηθικώς 
ναυαγήσαντος . . . κα'ι ούτοι μετά συμπαθοΰς 
θεώνται βλέμματος τοΰ πλοιάρχου τήν δυστυ
χίαν, ένω άλλοι, ύβρίζοντες έπ'ι τοΐς έπιφυλασ- 
σομένοις αυτω δεινοϊς, καταγελώσι τδ πυγμαΤον 
ίστίον, τήν τοσοΰτον άσθενή και τοσοΰτον πε- 
φορτισμένην λέμβον του. Τδ τέκνον τής θαλάσσης,

ό ναυτίλος, εύτυχής ποωρεύς κογχυλώδους σκά
φους, ό μαγικός ο5το; τοΰ ώκεανοΰ Ούδϊνος, 
πολλω στερεωτέραν κα'ι εύστροφωτέραν έχει λέμ
βον. Ουτος έν ασφαλεία πλήρει οιατελεΐ, ύπόταν 
ό φλογώδεις ανακινών πτέρυγας σίφων, τών ύδά
των σαρονη την επιφάνειαν· λιμένα έχει τότε 
τής άβύσσου τδν πυθμένα, έπιζή δέ θριαμβεύων 
και μετά τήν καταστροφήν τών άνθρωπίνων 
λων, οίτινες τρόμον έμποιοΰντες είς τδν 
σμον, κατά τήν πρώτην τοΰ άνεμου ορμήν 
ταστρέφονται.

στο- 
κό," 
κα-

VIII.
Ότε δέ τά πάντα ήτοιμάσθησαν, οτε τών

τών ό πιστός όμιλος άφήκε τδ ύπδ τδ κράτος 
τής άνταρσίας κΰψαν πλοΐον, ναύτης, ήττον 
τών συντρόφων αύτοΰ έσκληρυμένος, άπέδειξε τδν 
μάταιον έκεϊνον οίκτον, τδν έτι μάλλον τούς 

• δυστυχείς παροργίζοντα· άποτείνας τδ βλέμμα 
πρδς τδν αρχαΐον άρχηγόν του, διά σιωπηλής 
έξέφρασε διαλέκτου συμπάθειαν άμα και μετά
νοιαν- μετά ταΰτα έφερε προς τά κατάξηρα κα'ι 
οιαφλεγόμενα χείλη του εύεργετικόν τι πνευματώ
δες ποτόν. Προκαταληφθέντος όμως τούτου καί 
δι’ άλλου φρουροΰ άντικατασταθέντος, ούδεμία 
πλέον έξεφάνη εύσπλαγχνία μετά τής άνταρσίας 
μιγνυομένη. Τότε προχώρησα; ό τολμητίας νέος, 
δ διά τής συμπληρώσεως τής καταστροφής άντα- 
μείβοιν τοΰ άρχηγοΰ του τήν πρδς αύτδν άγά- 
πην, κα'ι τδ εύθραυστον δεικνύς σκάφος, «Φεύγετε 
παρευθύς· άνέκραξεν· «ή έλαχίστη άναβολή πρδς 
τδν θάνατον άγει»· κα'ι όμως και κατ’αύτήν έτι 
τήν στιγμήν δέν ήδυνήθη τά έαυτοΰ νά κατα
πνίξη αισθήματα- μία λέξις ήρκεσε νά έξυπνίση 
ένέαυτή τής συνειδήσεως τήν τόψιν, έπ'ι άτελώς 
και έξ ήμισείας. ού'τω; είπεϊν, διαπραχθέντι έγ- 
χλήματι, τήν δέ συγκίνησιν, ήν άπδ τών βλεμ
μάτων τών συνενόχων του προσεπάθει ν’άποκρυψη 
ευκόλως δ άρχηγό; του άπεκάλυψεν. Τοΰ Βλ'ιγχ 
δι’ αύστηροΰ έρωτήσαντος αύτδν τόνου, τί άπέ 
γεενεν ή εύγνωμοσύνη, ήν ώφειλεν, άντ'ι τής πρδ; 
αύτδν άποδειχθείσης άγάπης, ποΰ ήν ή έλπ'ις, ήν 
ε ιχε συλλαβών τοΰ νά ϊδη ποτέ τόνομα αύτοΰ 
διάσημον, νέαν προσθέτον λαμπηδόνα πρδ; ταϊς 
μυρίαις τής ’Αγγλίας δόξαις, λυθέντος τοΰ σφρα- 
γίζοντος τά σπασμωδικώς συνεσταλμένα χείλη του 
φίλτρου, άνέκραξεν «’Αληθώς! άληθώς! Είμαι 
έντδ; τή; κολάσεως, εί; τδν Άδην» ! Τοΰτο κα'ι 
μονον- πλήν ώθών τδν άρχηγόν πρδ; τήν λέμ
βον, έγκατέλιπεν αύτδν έν τή άσθενεϊ έκείνη κι
βώτιο. ~Α! πόσα περιελάμβανε πράγματα δ 
άγριο; έκεϊνο; αποχαιρετισμός!

ναυ-

IX.
Κατά τήν στιγμήν ταύτην δ δίσκος του ήλίου 

τών άρκτώων θαλασσών ύπεράνω τών κυμάτων 
ύψοΰτο. Ή αύρα ότέ μέν έσίγα, ότέ ο’ άπδ τοΰ 
βάθους τοΰ άντρου της έθορύβει ■ οίονε'ι έπ'ι κινά
ρας παίζουσα αιολικής, ή ιδιότροπο; αύτής πτέ- 
ρυξ ότέ μέν έστόνει ήχηρώς τοΰ ώκεανοΰ τά; 
χορδάς, ότέ δέ μόλις αύτοΰ έπέψαυε- βραδέως κα'ι 
άνευ έλπίδων οί θαλασσοπόροι τής έγκαταλελειμ- 
μένης λέμβου κωπηλατοΰντες, τήν έπίπονον διηυ- 
θυνον πορείαν των πρδς ακτήν τινα, μόλις ω; νέ
φος ύπεράνω τοΰ ώκεανοΰ οιαφαινομενην ή λέμ
βος κα'ι τδ πλοΐον πιθανώς δέν θά συναντηθώσι 
πλέον. ’Αλλά δέν προτίθεμαι ένταΰθα ν’άφηγηθώ 
τήν έλεεινήν τών τής προδοσίας θυμάτων ιστο
ρίαν, τούς άνευ διακοπής κινδύνους των, τάς σπά
νιάς άνακουφίσεις, τάς έπικινδύνους ήμέρας καί 
τάς έπιμόχθους νύκτας, τδ ανδρικόν θάρρος των 
κα'ι ό’ταν άκόμη τδ θάρρος τοΰτο ούδεμιάς ώφε- 
λεία; ύπήρχε πρόξενον, τδν ύπούλως ύπονομεόοντα 
αύτούς λιμόν, τδν καθιστώντα άγνώρ ιστόν και 
εί; αύτήν τήν μητέρα τοΰ υίοΰ τόν σκελετόν, τά 
δεινά, καθ’ών αί ίσχνα'ι προμήθειαί των ήσαν έτι 
μάλλον άνεπαρκεΐς, και ών ένεκα και αυτά; 
άκόμη τή; πείνης τάς άλγηδόνα; έπελανθάνοντο, 
τάς διαταραχάς τοΰ ώκεανοΰ και τάς άποναρκώ- 
σεις, ότέ μέν άπειλοΰντος νά καταπίη αύτούς, ότέ 
δέ πρδ; τάς νωθρά; κώπας των άντετάσσοντο 
άκίνητα κύματα, τδν άδιάκοπον πυρετόν φλογέ
ρας δίψη; πρδς κατάσβεσιν τής όποιας, ώσε'ι κα
θαρά; πηγής νάμα συνέλεγον τήν απδ τών νεφών 
έπ'ι τώνγυμνών μελών των καταρρέουσαν βροχήν, 
τδ ό'τι ηδονήν έλογίζοντο δσάκις ήδύναντο νάστα- 
ματώσι μέρος τών ψυχρών όμβρων θυελιύδους 
νυκτδς, ό'πως συστρέφοντες τδ υγρόν ίστίον, μίαν 
έκθλίψωσι σταγόνα κα'ι ύγράνωσι δι’ αύτής τά άπε- 
ξηραμένα τή; ζωής έλατήρια, τδν άγριον άπδ 
τοΰ όποιου τήν έχθρότητα δέν ήδύναντο άλλως 
νά διεκφόγωσιν, ή έκζητοΰντες πάλιν έν τή θα. 
λάσση ήττον άφιλόξενον άσυλον- κα'ι έπ'ι τέλους 
τά λιπόσαρκα έκεϊνα φάσματα, τά διαφυγόντα 
τδν θάνατον, όπως διηγηθώσι τήν φρικώδη ιστο
ρίαν τών κινδύνων, οίτινες είς τά χρονικά τοΰ 
ώκεανοΰ είχόν πο;ε κινήσει τοΰ άνδρδς τήν φρί
κην κα'ι τής γυναικδς τους ολοφυρμούς.

X.
Έγκαταλείπομεν αυτούς είς τήν τύχην των, 

ήτι; όμως ούδ’ άγνωστος, ούδ’άνεκδίκητος έμει- 
νεν ή δικαιοσύνη απαιτεί τά έαυτής δικαιώμα
τα, ή προσβληθεΐσα πειθαρχία διεκδικεΐ τδ μέρος 
των, άπαντες δέοί Οαλασσόβιοι, τήν υβριν συναι
σθανόμενοι, κατά τής παραβιάσεως τών κοινών 
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νόμων των έξεγείρονται. 'Ημείς μέλλόμεν νά πα- 
ρακολουθήσωμεν τούς άποστάτα; ε'ν τή φυγή των, 
παρ’οίς όψιγενής έκδίκησις ούδε'να εΐσέτι εμπνέει 
τρόμον. Διασ/ίζουσιν ουτοι τά κύματα· άγονοι 
μακράν ! μαχράν ! μακράν ! Οί οφθαλμοί των 
μέλλουσι πάλιν νά χαιρετίσωσι τδν προσφιλή όρ
μον· πάλιν αί εύδαι'μονες έκεΐναι άκταί, ένθα ού- 
δεις δεσπόζει νόμος, μέλλουσι νά ύποδεχθώσι τούς 
έκτδς νόμου διατελοΰντας εκείνους ανθρώπους, ους 
πρδ μικροΐί ειχον ΐδεϊ. “Η τε φύσις και τής φύ 
σεως ήθεότης. ή’γυνή, προσκαλοΰσιν αύτούς πρδς 
τάς όχθας έκείνας, ένθα, παρά τάς τής συνειδή- 
σεως πλήξεις, άλλας δεν θάκούσωσιν, ένθα πάν
τες τά τής γής άγαθά συμμερίζονται, χωρίς ποτέ 
πρδς άλλήλους νά διαφιλονεικώσιν αύτά, κα'ι ένθα 
κα'ι αύτδν τδν άρτον ώς οπώραν τινά δρέπουσιν. 
Έχει ούδε'ις φαίνεται διαμφισβητών τήν κατοχήν 
τών αγρών, τών δασών και τών ύδάτων δ άνευ 
χρυσοΰ αιών, ή εποχή αύτη, καθ'ήν ό χρυσδς ού- 
δενδς θνητού τά όνειρα ταράσσει, έν τοίς ώραίοις 
εκείνοι; τόποις επικρατεί, μάλλον δ'είπεΐν έπε- 
κράτει, μέχρι τής ήμε'ρας, καθ'ήν ήλθεν ή Εύ
ρώπη κρείττονα βίον εις τούς κατοίκους των νά 
διδάξη, εισήγαγε παρ’αύτοΤς τά ίδια έθιμα, διορ- 
θώσασα τά έκείνων, άλλά ποδ πάντων έκληροδό- 
τησεν εϊς τούς άπογόνους αύτών τάς άκολασίας 
της. Άλλά μή φροντίζωμεν περί τούτου ένταΰ- 
Οα ! Θεωρήσωμεν αύτούς τοιούτους, οΤοι ήσαν, 
πράττοντας τδ καλδν χατά φύσιν, ή κατ’ αύτήν 
πάλιν σφαλλόμενους. Hurra ! Ζήτω ή Ό-Ταΐτη ! 
Ουτω κραυγάζουσιν οί ναΰται, ένώ τδ γενναϊον 
πλοΐον την μεγαλοπρεπή ακολουθεί πορείαν του. 
'Η αύρα εγείρεται. Πρδ τής αύξομένης πνοής της 
τδ τε'ως ταλαντευόμενου ίστίον έκτείνει τάς αψί
δάς του· τά κύματα ταχύτερα άναβράζουβιν έν 
τώ όλκώ τής τολμηρά; τρόπιδος, ήτις άπόνως 
διασχίζει αύτά. Άπαραλλάκτως καί ή ναΰς 
’Αργό; τοΰ τε’ως παρθενιχοΰ Εύξείνου τά κύματα 
διηυλάχου. Άλλ’οί μεν τής 'Ελλάδος θαλασσο
πόροι, πρδς τήν πατρίδα πάντοτε τούς οφθαλμούς 
έβτρεφον . . . οί δ’έπιβαίνοντε; τοΰ άνταρτικοΰ 
τούτον πλοίου, άρνηθε’ντες τήν εαυτών, φεύγου- 
σΐν αύτήν. ώς ό χόραξ έφευγε τήν κιβωτόν· καί 
όμως ελπίζουσι τήν φωλεάν τής περιστεράς νά 
συμμερισθώσι καί έν τω πυρί τοΰ έρωτο; νά βα- 
πτισωσι τάς άπεσκληρυμένα; καρδίαςτων!

Ή άνάγνωσις έφημερίδος είναι ούτως είπεΐν 
έπιδόρπιον τής πνευματικής πανδαισίας, τούτου 
όμως πρέπει νά προηγηθή σοβαρωτέρα μελέτη, ώς 
ό άρτος καί τδ κρέας τών οπωρών καί γλυκυσμάτων.

(Εστία).

ΣΚΙΙΑΆΙ ΟΙΚΟΓΕΧΕΙΑΚΑΙ
ΜΑΘΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ.

Α'.
— Διατί, πάππε μου, γράφεις τόσον άσχημα ;
Μέ τοιαύτην έρώτησιν μ’έχαιρέτισε μίαν πρωίαν 

ή έγγονή μου.
— Πώς, μικρά μου, τή είπον λαμβάνων δυσηρε- 

στημενον ήθος, ώς συνήθως πράττουσιν οί γονείς 
είς τά τέκνα των, τά δποΐα όμως δέν άπατώνται. 
Πάντοτε προσποιούμεθα πρδς αύτά καί εκείνα φαί
νονται παραδεχόμενα τήν προσποίησιν, είμεθα δέ 
συνήθως οί ηθοποιοί αύτών.

— Πώς, μικρά μου, τή είπον, διατί γράφω τόσον 
άσχημα ! Καί ποιος σοί εΤπεν ίτι γράφω άσχημα ;

— "Ολος ό κόσμος, πάππε μου.
— Πώς, όλος δ κόσμος ;
— Ό πατέρας μου, ή μητέρα μου , τά άδέλφιά 

μου, οί φίλοι σου, ή νονά μου, δ . . .
— *Ε,  φθάνει, φθάνει! Καί τί εύρίσχουσι, σέ πα

ρακαλώ, είς τδ γράψιμόν μου ;
— ΊΙ μητέρα μου λέγει δτι, όπόταν έχης νά 

γράψης ϊ, μόνον τάς στιγμές θέτεις έπάνω. Ό κ. 
X. θέλει νά ειπη δτι όχι μόνον δέν είμπορεΐ ν’ ά- 
ναγνώση τδ γράψιμόν σου, άλλ’ δτι ούτε δ ίδιος 
είμπορεΐς νά τδ ξανααναγνώστ;?. Ό φίλος σου κ. Β. 
λέγει ό'τι, δταν μίαν ήμέραν τδν προσεχάλεσες είς 
τδ τραπέζι, δέν ήλθε, διότι δέν είμπόρεσε ν’άνα- 
γνώση τήν υπογραφήν σου.

— Είναι βλάξ! Άφοΰ δέν είμποροΰσε νά άνα- 
γνώση τήν ύπογραφήν μου, έχρεωστοϋσε νά κατα- 
λάβ-ρ δτι τδν προσεκάλουν έγώ. Καί τί άλλο 
ακόμη λέγουσιν ;

— Άλλοι λέγουν δτι τδ γράψιμόν σου δμοιάζει 
ι μέ ίερο . . . ίερο . . .

— Ιερογλυφικά ;
— Ναί! Άλλοι πάλιν λέγουν ό'τι είναι κατσοΰνες.
— τΑ! Ίδέ πώς χαρακτηρίζουν τδ γράψιμόν μου. 

Λοιπόν άς ίδωμεν, κόρη μου· σύ γράφεις καλά, δέν 
έχει ούτως ;

— ’Εγώ, πάππε μου, έπήρα βραβεΐον είς τήν 
καλλιγραφίαν.

— Λοιπδν, κάθησε, πάρε κονδύλι καί φύλλον χάρ
του. Είσαι έτοιμη; Νά καθήσω κ’έγώ άντικρύ σου, 
νά πάρω κ’έγώ χαρτί καί κονδύλι καί νά γράψωμεν.

— Καλλιγραφίαν ;
— Ναί.
— Ω! ω! άνέκραξε περιχαρές καί χειροκροτούν 

τδ κοράσιον. Καί τί θά μέ δώσν,ς έάν κερδσήω;
— ^Ο,τι θελήσης.
— Λοιπδν θέλω μίαν ώραίαν άγγλικήν κούκλαν 

απδ χηρί, ή όχι, καλλίτερα μίαν κούνια μέ τά 

σινδονάχιά της, διά νά κοιμίζω τήν κούκλαν, την 
οποίαν έχω ! . . . ή καλλίτερα . . .

— Στάσου δά, μή τρέχ-ρς τόσον κέρδησε πρω- 
τήτερα, καί έπειτα βλέπομεν τί θά σοί δώσω.

— ΤΑ ! δσον δι’ αύτδ, είμαι πολύ βεβαία.
— 'Αλήθεια ! Λοιπδν άς άρχίσωμεν,
Έκύψαμεν άμφότεροι έπί τής τραπέζης μέ δυο 

σελίδας χάρτου άπδ έ; έ’ως δκτώ γραμμάς, καί 
προσηλοΰμεν άμφότεροι άπασαν ήμών τήν προ
σοχήν, άφοΰ δέ έγράψαμεν αύτάς, «Πάρε αύτά τά 
δύο φύλλα, είπον είς τδ κοράσιον, καί πήγαινε νά 
τά δείξης εις τήν διδασκάλισσαν τής γαλλικής τοΰ 
μιχροΰ άδελφοΰ σου, ή όποια ήλθε τώρα· αυτή 
δέν έχει τίποτε έναντίον μου, οείξετα καί έρώτησε 
την ποιον άπδ τά δύο θά εύρη καλλίτερου ».

Τδ κοράσιον τρέχει χαί έπιστρέφει λυπημένου.
— Λοιπόν ;
— Λοιπδν, ή διδασκάλισσα λέγει ότι τδ ίδικον 

σας ειναι τδ χαλλίτερον.
— τΑ ! ά ! κυρία, τή είπον θριαμβευτιχώς.

— Άλλά τότε, πάππε μου, διατί δέν γράφεις 
πάντοτε ούτως, έπανέλαβε τδ κοράσιον.

— Διατί. Διατί .... Δύσκολου νά σοί τδ 
εξηγήσω, άλλά άς δοκιμάσω. Θά άπορήσης, κόρη 
μου, έάν σοί είπω ότι δέν γράφουσι μόνον μέ τά 
δάχτυλα.

— Καί τότε μέ τί γράφουν ;
— Μέ χίλια δυδ πράγματα.
— Ποΐα ;
— Πρώτον γράφει τις μέ τούς οφθαλμούς, έπειτα 

μέ τήν ήλιχίαν του, μέ τήν υγείαν του, μέ τήν 
διάθεσιν, τήν οποίαν έχει σήμερον καί ό'λας τάς 
ήμέρας . . . μέ τήν φαντασίαν του.

— Δέν καταλαμβάνω, είπε διακόπτον με τδ 
κοράσιον.

— Θά έννοήσγ,ς, μόνον πρόσεξε. Διατί έγραψα 
καλά τάς δκτώ αύτάς γραμμάς; Πρώτον διότι ησαν 
βχτώ μόνον· έπειτα διότι όλη μου ή προσοχή ήτο 
συγκεντρωμένη έπάνω είς αύτήν τήν σελίδα. “Εζων 
τρόπον τινά έντδς τών δέκα δακτύλων μου. "Όταν 
ειχον τήν ήλιχίαν σου χαί ένόσω ήμην μαθητής, 
τδ γράψιμόν μου ήτο άν όχι κομψόν, τούλάχιστον 
οιωρθωμένον. Διατί; Διότι λέξεις κακώς τοποθετη
μένα!, γράμματα δυσανάγνωστα θά παρετηροΰντο 
απδ τδν διδάσκαλόν μου καί Οά έθεωροΰντο ώς λάθη 
γραμματικά καί ότι μάθημα τδ δποϊον έγράφη κα
κώς θά έθεωρεΐτο ότι καί κακώς έγεινεν. Έχράτουν 
λοιπδν τήνχεϊράμου καί ήμπόοιζον τήν ζωηρότητά 
μου ή προθυμία καί δ πόθος τοΰ νά ήμαι πάντοτε 
πρώτος, καθώς καί ή αύστηρότης τοΰ διδασκάλου 
μου. Άλλά δ'ταν μέ τήν ήλικίαν έγεινα κύριος τοΰ 
έαυτοϋμου, όταν δέν ε’χον πλέον τινά νάμοί έναν-, 

τιόνηται καί νά μέ τιμωρή, ή άδεξιότης τών δα
κτύλων, διότι φυσικά είμαι πολύ αδέξιος, ήρχισε 
νά ϋπερτερή, καί βραδύτερον ότε μοΰ κατέβη νά 
γράφω διά τδ θέατρον, ώ ! τότε ή φαντασία μου 
άνεμίχθη καί ή άνυπομονησία τοΰ πνεύματός μου 
έπέρασεν είς τήν χεΐρά μου . . . Άλλά στάσου νά 
σοί εξηγήσω τάς λέξεις ταύτας, τάς δποίας δέν έν- 
νοεΐς ίσως τόσον καλά, μέ έν πραγμα τδ δποϊον 
είδες. Θά έπιχαλεσθώ τδ μνημονικόν σου.

— Τδ μνημονικόν μου ; είπε τδ κοράσιον.
— Ναί. ’Ενθυμείσαι ότι τήν άνοιξιν χατε'βην 

μίαν πρωίαν είς τδν κήπον, δ'τι έκάθησα πλησίον 
τής μητρός σου μέ τά χειρόγραφά μου καί ότι 
ήρχισα νά γράφω πλησίον σου μίαν σκηνήν κω
μωδία;.

— Ναί, ναί· τδ ένθυμοΰμαι.
— *Ε  I πώς ήμην λοιπόν ;
— ”Ω! κάτι τι άλλόχοτον, πάππε μου. Είς 

τήν αρχήν έχράτεις χαλά τδ κονδύλι, έγραφες σιγά, 
έφαίνεσο ήσυχος· άλλά όσον έπροχώρεις, ήρχιζες νά 
συστέλλτ,ς τά δφρύδια, νά σφίγγης τά χείλη, καί 
έπειτα οί δάκτυλοί σου άνέβαινον, άνέβαινον υψηλά 
εί; τδ κονδύλι.

— Καί συνεστέλλοντο καί έσφιγγον τδ κονδύλι, 
καί έθύμονον τρόπον τινά δ'τι δέν έπήγαινεν δγλί- 
γωρα καί τδ έσπανον έπί τοΰ χάρτου.

— Ναί, ναί, άνέκραξεν τδ κοράσιον.
— Καίτδ πτωχό τδ κονδύλι έρεθιζόμενον έπαιρνε 

τδ χαλινάρι είς τδ στόμα ώς άφηνιάζον άλογον καί 
άπδ τίναγμα εις τίναγμα έφθασεν εί; τήν τελευ- 
ταίαν σελίδα, δηλαδή εί; τδ χειρότερον γράψιμόν.

— Ά ! ναί, ναί, άνέκραξεν ή έγγονή μου τύ- 
πτουσα τά; χεϊρας. "Όταν έτελείωσες καί έδωχες 
τήν σκηνήν είς τήν μητέρα νά τήν άντιγράψ-ρ, 
εκείνη ήρχισε νά ξεκαρδίζεται καί μοΰ είπε- Κύ- 
ταξε έδώ · καί ήτο ένας σωρός μικραΐς τελείαις, 
μιχραΐς στιγμαΐς, μικραΐς ύποστιγμαΐς, άλλαι λέ
ξεις καί μάλιστα είς τό τέλος τίποτε.

— Αύτό είναι άπλούστατον- δέν ειχον γράψει 
μέ τού; δακτύλους μου, άλλά μέ τήν κεφαλήν 
μου. Καί αύτό μοί συμβκίνει καθ’ ήμέραν άχόμη 
καί όταν γράφω έπιστολήν. Αί δύο πρώται γραμ- 
υ,αι είναι πάντοτε εύανάγνωστοι, άλλά είς τήν 
τρίτην άρχίζω νά τρέχω, ώς τότε άρχίζει καί ή 
σύγχυσις.

__ Άλλά πάππε μου, διατί δέν διορθόνεσαι;
— Δέν είμπορώ.
— Έπιμελήσου. ΊΙ μητέρα μοΰ λέγει πάντοτε 

όταν δέν γράφω καλά· Κόρη μου, πταίεις έσύ, 
διότι δέν έπιμελεΐσαι.

__ Δέν είμπορώ πλέον, έγήρασα πολύ, ή συν
ήθεια νά γράφω δγλίγωρα μοί έγεινεν άνίατος

•9·
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ασθένεια- χαί αυτή ή συνήθεια είναι ή αιτία να 
γράφω χαχώς. *Αν  σοί έλεγα πάσας ή κακογραφία 
μου μοί έπροξε'νησε λύπας, στενοχώριας, ταπεινώ
σεις. Οί φίλοι μου φαίνονται γελώντες δια τδ ελάτ
τωμά μου, άλλα χατά βάθος μέ κατηγοροΰσιν ή δρ- 
γίζονται, χα'ι έχουσι δίκαιον. Είναι άπολίτευτον νά 
γράφη τις χαχώς, διότι προξενεί κόπον εϊς εκείνους 
οί'τινες σέ άναγινώσχουσι· χαί είναι μωρόν, διότι 
καταστρέφει 8,τι γράφομεν. Θ’ αχούσες νά λέγω- 
σιν εις τδν κόσμον διά προσώπων, τά όποια φα
νερά μεν σε χολαχεύουσιν, άλλά κατ’ιδίαν σέ πε- 
ριγελώσιν, ό'τι οί μεγαλοφυείς άνθρωποι εχουσι κα 
κδν γράψιμον. Άλλά είς τους τοιουτους δύναταί τις 
νά άπαντήση δειχνύων έπιστολάς, τάς οποίας τά 
σαις φοραϊς σοί έδειξα, έπιστολάς τοϋ Γυζώ, 
τοϋ Μινιέ, τοΰ Αλεξάνδρου Δουμα, πατρδς, 
αί'τινες είναι πρότυπα καλλιγραφίας. Γράφε καλά, 
κόρη μου, γράφε καλά- τδ ώραϊον γράψιμον διά 
μίαν γυναϊκα είναι ώραϊος στολισμός, αξιαγάπητος 
φυσιογνωμία, ευάρεστος τόνος φωνής, καί τήν χα- 
λοσυνιστα εις δλον τδν κόσμον.

— Λοιπδν, πάππε, ύπέλαβεν ή μικρά, ήτις 
μετά προσοχής μέ ήκουεν, 8tvat άληθές έκεϊνο τδ 
δποΐον τήν άλλην ήμε'ραν ελεγεν είς τδ γεΰμα ό 
φίλος σου κ. Κ.

_ Τί έλεγε ;
__ “Οτι έδύνατό τις νά κρίνη τδν χαρακτήρα 

τών άνθρώπων άπδ τδ γράψιμον αύτών.
__ “Ω! ώ! μή τρέχεις· τοΰτο είναι σοβαρόν 

ζήτημα καί θά μοι δώστ,ς τήν άδειαν νά σκεφθώ 
περί αύτοΰ.

’Επί τούτοις άπεχωρίσθημεν, έγώ δέ συλλογιζό 
μένος κατέβην εις τδν κήπον. Αμέσως έσχημάτισα 
τήν σκε'ψιν οτι ή οικογενειακή αυτή ανατροφή 
είναι γόνιμος εις άπρόοπτα άποτελέσματα· άρχίζει 
τις άπδ παιδιακίσια καί φθάνει εις σπου
δαίου ζήτημα. Έκ τής περί γραφής μετά τήςέγγο 
νής μου συνδιαλε'ξεως χατήντησα εϊς φυσιολογικόν, 
εϊς ψυχολογικόν πρόβλημα έκ τών μυστηριωδεστέ - 
ρων καί τώνμάλα αμφισβητούμενων, είς τήνμεταξύ 
γραφής δηλονότι καί χαρακτήρος σχε'σιν, καί είς 
τοΰτο δέν ήρκέσθην, άλλ’ ήρχισα νά σκέπτωμαι 
περί τοϋ προβλήματος τούτου καί περί τής λύσεως 
αύτοΰ χαί νά ζητώ τά πρδς αύτήν με'σα, άπδ σκέ- 
ψεως δέ εις σκέψιν χατήντησα . . . ποΰ άν άγα- 
πατε ; εις έν τών σπουδαιότερων ήμών έπιστημο- 
νικών καταστημάτων, εϊς ένα τών πλουσιωτε'ρων 
ήυ,ών ιστορικών θησαυρών, τδ άρχαϊον μέγαρον 
Soubise, εϊς τά έθνικά άρχεϊα. Έντεΰθεν άρ- 
χεται τδ πράσωπάν μου ώς μαθητοΰ.

(“Επεται τδ τέλος).

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.

ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΝ AONAINfil ΠΓΡΚΑΙΑΙ.—Έν 
τή αρχαιολογική εταιρία τοϋ Λονδίνου σπουδαϊον 
άνεγνώσθη έσχάτως υπόμνημα περί τών μεγάλων 
πυρκαϊών, δσαι εκτός τής έν έτει 1666 συμβά- 
σης, κατέστρεψαν τήν πάλιν ταύτην. Αί περί 
τών πυρκαϊών τούτων λεπτομε'ρειαι φθάνουσι μέ
χρι τοΰ 798, δ’τε λέγεται ό'τι ή πόλις έκάη μέν 
άλλά δέν διεσώθησαν αί περί τούτου λεπτομέ
ρεια!. Τδ αύτδ δυστύχημα φαίνεται συμβάν καί 
κατά τδ 1077 καί 1086, κατά τδ έτος δέ τοΰτο 
πάσαι αί οικίαι χαί έκχλησίαι έξ άνατολών πρδς 
δυσμάς χατεχάησαν. Παρατηρητέον δτι τδ δυ
στύχημα προήλθεν έχ τοΰ κατά τδν χειμώνα ψύ
χους, έξ ούήναγκάσθησαν οί κάτοικοι μεγίστας νά 
καταβάλωσι προσπάθειας πρδς θέρμανσιν τών 
οικιών αύτών.

Τδ αύτδ συνέβη καί τω έτει 1092. Κατά τδ 
1136 ή τότε ξύλινη γέφυρα τοΰ Λονδίνου κα- 
τεστράφη, ή δέ πυρκαϊά έπεξετάθη μέχρι τοϋ μη- 
τροπολιτικοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Παύλου. Άλλ’ έκ 
τής πυρκαϊας ταύτης εύάρεστον προήλθεν άποτέ- 
λεσμα, δτι έκτοτε οί κάτοικοι ήρξαντο ν’ άνοικο- 
δομώσι τά κατώτερα τών οίχών αύτών μέρη έχ 
λίθων χαί πλίνθων, καλύπτοντες αύτά έπίσης 
διά κεράμων άντί τών τέως έν χρήβει καλάμων.

Έπί ’Ριχάρδου τοΰ Α' ό δήμαρχος καί οί δη 
μοτικοί πάρεδροι έςε'δωκαν κανονισμούς, οί'τινες δ-, 
μως δέν παρεκώλυσαν, ώστε μεγάλα·, πυρκαϊαί νά 
χαταστρέψωσι τήν Σουτβάργην, τδ μεσημβρινόν 
μέρος τοΰ Λονδίνου τω 1212 καί τήν νέαν τής 
πόλεως ταύτης γέφυραν, δπου τρισχίλιοι έπνίγησαν 
έν τω Ταμέσει. "Αλλαι πυρκαϊαί έξερράγησαν έν 
τώ αύτω μέρει τοϋ άστεως κατά τδ 1504, 1508 
1633 καί 1678. Κατά τδ 1619 καί τδ 1631 κατε- 
κάησαν ή Βιθχώλ καί μέρος τής Βέστμινστερ, έπί 
δέ Καρόλου τοϋ Β' καί ’Ιακώβου τοϋ Β' καί άλ
λαι συνοικίαι πρδς άνατολάς. Άλλ’ έκ πασών 
τούτων τών πυρκαϊών ή βαθυτάτην παραγαγοΰσα 
ένεκα τών καταστροφών αύτής έντύπωσιν είναι 
ή τοϋ 1666, ήτις έκραγεϊσα τήν νύκτα τής κυ·- 
ριακής 12 σεπτεμβρίου διήρκεσε μέχρι τής παρα
σκευής, καταστρέψασα 13,200 οικίας χαί 89 έκ- 
κλησίας, έν αΤς καί τήν τοϋ άγιου Παύλου.

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ.
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