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ΓΙεά τών Άθηνησι στρατηγών.
Ή αρχή αύτη συνεστάθη έν Άθήναις μετά τήν μεταρρύθ

μισήν τοϋ πολιτεύματος τών Αθηνών ύπό τοϋ Κλεισθένους, εις 
έκπλήρωσιν τών προ'τερον ήτοι ύπό τοΰ βασιλέως ή ύπό τού 
άρχοντος πολεμάρχου ένεργουμένων πολεμικών υποθέσεων. 
Οί στρατηγοί ήσαν δέκα τόν άριθμόν, εις έξ έκάστης τών δέ
κα ©υλών, διά χειροτονίας ύπό τοΰ λαού αίρούμενοι (Πολυδ. 
Η. 87). ΙΤρίν άναλάβωσι τήν πιστευομένην αύτοΐς εξουσίαν 
ύπεβάλλοντο είς δοκιμασίαν, ήτοι έξέτασιν τής διαγω
γής καί τοΰ χαρακτήρας αύτών (Αυσ. κ. Άλκιβ. 144). Ούδείς 
έχειροτονεϊτο στρατηγός έάν δέν είχε τέκνα γνήσια καί ακί
νητον περιουσίαν έν ’Αττική. (Δειναρχ. κ. Δημοσθ. 99). Χρέη 
αύτών ήσαν ή διοίζησις τών στρατειών, ή επιμέλεια πασών 
τών πολεμικών παρασκευών καί ή διάταξις πάντων τών τόν 
πόλεμον άφορώντων πραγμάτων. Ούτοι συνελεγον καί κατέλε- 
γον τούς στρατιώτας ήτοι αμέσως ή διά τής βοήθειας τών 
Ταξιαρχών (Λυσ. κ. Άλκιβιάδ. 140). Τοΐς στρατηγοΐς έπι- 
στεύετο ή συλλογή καί διοίκησις τών έκτάκτως, διά πολεμικάς 
άνάγκας τής πόλεως, έπιβαλλομένων έπί τής ούσίας τών πολι
τών φόρων (εισφορών). Καί οί αύτοί προέδρευον ή ένήργουν 
ώς εισαγωγείς τών δικαζόντων τάς περί εισφορών καί 
τάς περί τριηραρχίας διενέξεις, και ώριζον άπό έτους είς έτος 
τους τριηράρχους (Δημοσθ. κ. Αακρ, 940 κ. Βοιωτ. 997. ΐε- 
νοφ. πολιτ. ’Αθην. 3'. Διεύθυνον τάς λεγομένας άστρατείας 
καί άναυμαχίου δίκας· ουνήγαγον έκτακτους έκκλησίας τοϋ 
δήμου έν καταπειγούσαις περιστάσεσι, καί ομοίως άπηγόρευον 
ταύτας άλλως συγζαλουμένας (ιδ. Έκκλησία. Έφ. Μαθ. σελ. 
274)’’κυριώτατον δέ πάντων τών καθηκόντων αύτών ήν ή δι- 
οίκησις τοϋ στρατού έν πολέμω, ένθα παρευρίσζοντο ήτοι 
πάντες ή τινές αύτών κατά τήν ανάγκην. Είς τήν έν Μαρα- 
θώνι μάχην παρήσαν και οί δέκα, είς τήν μάχην ταύτην ήν 
παρών καί ό Πολέμαρχος μετ’ αύτών, δστις, κατ’ άρχαΐον 
έθος, έν πολεμικά συμβουλιω ήν ομόψηφος τοΐς στρατηγοΐς 
(Ήρόδ. ς-. 109). Καί είς τήν έκστρατείαν τής Σάμου πα
ρήσαν ομοίως πάντες, ών ήν καί ό ποιητής Σοφοκλής. Δή- 
λον δέ ότι έν πολλαΐς περιστάσεσι ούτε άρμόζουσα ούτε 
χρήσιμος ήν ή πάντων τών στρατηγών αποστολή έπί τήν αύ- 
τήν στρατείαν. ΐϊαρατεινομένου πολέμου τίνος ήν αναγκαία ή 
οικοι διατριβή τινών αύτών, ϊνα έπιμελώνται τά περί τούτου 
καί διευθύνωσι τήν στρατιωτικήν ύπηρειίαν. Ό-εν έπί τών 
κρατίστων χρόνων τών Αθηνών, εστέλλοντο έκτος τρεις μο
νόν, ών εις (τρίτος αύτός) έθεωρεΐτο ώς αρχηγός, ίσόψηφος ών 
τοΐς δύο έτέροις έν τοΐς πολεμικοΐς συμβουλίοις. Έδίδετο ενί
οτε τοΐς στρατηγοΐς μεγίστη έξουσία καί έπετρέποντο αύτοΐς 
ύπό τής πόλεως πάντα τά πράγματα (Θουκ. Β. 65). Οί 
είς Σικελίαν σταλέντες τρεις στρατηγοί, Νικίας, ’Αλκιβιάδης 
καί Λ άμαχος άπεδείχθησαν ύπό τού δήμου στρατηγοί Αύτο- 
κράτο'ρες. Αύτοκράτωρ ήν καί ό’Αριστείδης είς τηνέν ΙΙλα- 
ταιαϊς κατά του Μαρδονίου έκστρατείαν. Οί στρατηγοί ήσαν 
ύπεύθυνοι καί ήδύνατο πάς πολίτης νά καταγγέλλη, αύτούς εις 
τόν δήμον. Ό Περικλής ζατεδικάσθη είς ζημίαν, ύποπεσών 
είς τήν οργήν τοΰ άποτυχόντος τών προσδοκιών αύτοΰ δήμου 
(Θουκ. Β. 65). Έπί Χαβρίου καί Φωκίωνος οί πλεΐστοι τών 
στρατηγών διίμενον οίκοι ϊνα έπιμελώνται τών πομπών,ώς καί 
οί 'πολΐται ϊνα μεταλαμβάνωσιν αύτών, άφίνοντες τούς πολέ
μους αύτών είς τήν φροντίδα τών μισθοφόρων καί τών οδηγών 
αύτών. (Δημοσθ. Φιλπ. Α. 47. 1 2). Τινές αύτών δέν ήσαν δι- 
οικηταί όλου στρατού άλλά είδικώς στρατηγοί τών κατά μέρος 
όπλων (στρατηγός ό έπί τών όπλων ή οπλιτών, ο έπί τών ιπ
πέων κ.τ.λ.) Εις δέ αύτών, ό έπι τής διοικήσεως λεγόμενος, 
ένήργει μέρος τών δικαστικών έργων τών στρατηγών καί άλ- 

λας πολιτικάς υποθέσεις, καί τήν πλήρωμήν τών στρατευομέ- 
νων. Καί δ στόλος έτι τών ’Αθηναίων διωκεΐτο ύπό στρατη
γών ή δέ παρ’ ήμΐν νυν λεγομένη Ναυαρχίς εκαλείτο πάλαι 
στρατηγίς ναΰς. Κατά τήν παρακμήν τής Ρωμαϊκής αύτοζρα- 
τορίας ό πρώτος αρχών έν Άθήναις έλέγετο στρατηγός. Ό 
Μέγας Κωνσταντίνος ώνόμασεν εαυτόν Μέγαν Στρατηγόν 
(Juliun. Oral i).

—οοο—

Περί του Τυρταίου.
Ό τά μέγιστα χρήσιμος τοΐς Σπαρτιάταις, κατά τόν δεύτε

ρον πρός τούς Μεσσηνίους πόλεμον αύτών, γενόμενος ποιητής 
Τυρταίος ήν υιός τοΰ έξ Άφιδνών τής ’Αττικής Άρχεμβρότου, 
καί δεύτερος χρονολογικώς τοΰ πρώτου τών Έλεγειοποιών 
Καλλίνου τοΰ Έφεσίου. Καί αί περί αύτοΰ παραδόσεις, ώς 
πάσαι αί περί τών αρχαιότατων τής Ελλάδος ποιητών φερό- 
μεναι, δέν ύπάρχουσιν αμιγείς μυθικών πλαστουργημάτων. Ά- 
ναφερόμενοι πρός τήν αρχήν τής περί τοΰ Τυρταίου παραδό· 
σεως εύρίσκομεν παρά ΙΙλάτωνι (Νόμ. Α. 629) σύντομον μαρ
τυρίαν, οτι ούτος ήν μέν 'Αθηναίος τό γένος,έγένετο δέ πολίτη; 
Λακεδαιμόνιος. Ό ρήτωρ Λυκούργος διηγείται τήν ιστορίαν 
έκτενέστερον λεγων, ότι δτε οί Σπαρτιάται έπολέμουν πρός 
τούς Μεσσηνίους άνεΐλεν αύτοΐς ό Θεός δπως λάβωσιν οδηγόν 
παρά τών ’Αθηναίων καί ουτω νικήσωσι τούς εναντίους, καί 
έλαβο9 τόν Τυρταίον στρατηγόν (Αυκ. κ. Λεωκρ.). Έκ τοΰ 
Στράβωνος έτι καί τοΰ Αθηναίου μανθάνομεν ότι δ Φιλόχωρος 
καί ό Καλλισθένης καί πολλοί άλλοι ιστορικοί λέγουσι τά αύ- 
τά, καί οτι έξ Άφιδνών ήλθεν ουτος είς Σπάρτην. Ό Παυ
σανίας έκτενέστερον τά τής παραδόσεως ταύτης αφηγούμενος 
λέγει. « Έγένετο δέ καί Αακεδαιμονίοις μάντευμα έκ Δελφών, 
τόν Άθηναϊον έπάγεσθαι σύμβουλον· άποστέλλουσιν ούν παρά 
τους Αθηναίους τόν τε χρήσμόν άπαγγελοϋντας, καί άνδρα 
αίτοΰντας παραινέσοντα ά χρή σφίσιν. Αθηναίοι δέ ούδέτερα 
θέλοντες, ούτε Λακεδαιμονίους άνευ μεγάλων κινδύνων προσ- 
λαβεΐν μοίραν τών έν Πελοποννήσω τήν άρίστην, ούδέ αύτοί 
παρακοΰσαι τού Θεοΰ, πρός ταΰτα έξευρίσζουσι· καί ήν γάρ 
Τυρταίος διδάσκαλος γραμμάτων, νοΰν τε ήκιστα έχειν δοκών, 
καί τόν έτερον τών ποδών χωλός· τοΰτον άποστέλλουσιν είς 
Σπάρτην. Ό δέ άφικόμενος, ιδία τε τοΐς έν τέλει, καί συνά- 
γων όπόσους τύχη, καί ελεγεία καί τά έπη σφίσι τά άνάπαι- 
στα ή δεν (ΙΊαυσ. Δ. - 15. 6. Διόδ. ΙΕ. 66. Πλατ. σχολ. σελ. 
448 έκδ. Βέκκερ. Θεμιστ. ΙΕ. 242 κλ) Εισίν έτι οί ίσχυρι- 
ζόμενοι δτι ούτε χωλός ήν ό Τυρταίος ούτε άσημος διδάσκα
λος, λέγεται δέ ουτω διότι οί ποιηταί έοίδασκον τότε τούς νέ
ους. Κατά Στράβωνα δέ ούτε Άθηναΐοις ήν όλως ό Τυρταίος, 
ώς έξάγει έκ τών ποιημάτων αύτοΰ. Άλλά ή περί τούτων 
λεπτολογία καί συζήτησις έπί μακράν ήθελε φέρει ημάς, καί 
πόρόω τών ορίων τής διά μικράν εφημερίδα ώρισμενης 
διατριβής βαίνει.

Συμβάσης σιτοδείας έν Σπάρτη καί διχονοίας έκ τούτου, 
διέλυσε ταύτην ό Τυρταίος δί έλεγείου αύτοΰ, δπερ οί πολλοί 
μέν ε ύ ν ο μ ί α ν ονομάζουσιν, ό Σουίδας δέ καί πολιτείαν 
(Άριστ. πολιτ. Ε. 7. I. Παυσ. Δ. 18 2). Περιφημότερος δέ 
κατέστη ο Τυρταίος διά τά παρακελευστικά καί έγερτικά τής 
φιλοπατρίας καί ά-δρίας τών Σπαρτιατών εις τόν πρός τούς 
Μεσσηνίους πόλεμόν ποιήματα αύτοΰ, ούο ειδών όντα, τουτέ- 
στιν έλεγεΐα καί άνάπαιστα έπη. (έλεγεΐα, ύποθήκαι δί έλε- 
γείας· — Έπη άνάπαιστα, πολεμιστήρια μέλη, εμβατήρια, ένό- 
πλια ή προτρεπτικά). "Εν τούτων,

Τεθνάμεναι μέν καλόν έπί προμάχοισι πεσόντα 
ανδρ αγαθόν, περί ή πατρίδι μαρνάμινον κ.τ.λ.
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ευρίσκει προχείρως ό αναγνώστης εις τόν κατά ,Λεωκράτους 
περίφημον λόγον τοΰ φιλοπάτριδος ρήτορος Λυκουργου- έλευ- 
θέραν δέ και έμμετρον μετάφρασιν αύτοϋ, γενομένην υπό τοϋ 
επίσης φιλοπάτριδος Κυρίου Σπυρίδωνος Τρικουπη, δημοσιεύο- 
μεν έξης ώς σπανίαν καταστάσαν' ιδού αύτη.

Τι τιμή στο παλληχάρι όταν πρώτο στη φωτιά,
Σκοτωθή διά την πατρίδα, μέ την σπάθα στην δεξιά, 
Λυπηρότατον! ν’ άφήση τήν πατρίδα τήν γλυκειά, 
Και τούς εΰκαρπους τούς κάμπους καί νχ ζή μέ διακονιά 
Μέ γονιόν νά παραοέρνη, μέ γυναΐκ’ ώμορφονιά 
Με γερόντισσα μητέρα χαί μ ανήλικα παιδιά.
Καί άπ' τήν στέρησι καί πτώχια, όπου πάει, όπου σταθή, 
Νά γνωρίζη οτ' είναι ς’ όλους ή ζωη του μισητή !
Νά έντροπιαζη τήν γενιάν του, νά έντροπιάζεται κ’ αύτός 
Καί ποτέ νά μή τοΰ λείπη άπ’ τά χείλ’ ο στεναγμό';. 
Τέτοιον άνθρωπον καθένας ζωντανόν καταφρονα, 
Μήτ’ άφοΰ στον τάφον πέση, τ’ όνομά του μελετά.
Είς τήν μάχην άς χυθοΰμεν όλοι μ’ άφοβη καρδιά, 
Ό καθένας άς πεθένη διά πατρίδα, διά παιδιά.
Στήν φωτιά παλληκαράδες, γένητ’ όλοι έν κορμί, 
Στήν φωτιά μή’ντροπιασθήτε σάν φυγάδες, σάν δειλοί!
Λεοντόκαρδον τό στήθος καθενός σας άς φανή,
Τούς έχθρούς σας πολεμοΰντις μή ψηφατε τήν ζωή ! 
Νά μή φύγετε κ’ αφήστε τά σεβάσμια γερατειά, 
ΙΙόχουν αχ μνά τά χέρια καί τά γόνατα βορειά.
Εντροπή σας, εντροπή σας, άπ’ όπίσω νά είν’ ο νιος,
Κ’ ό αδύνατος ό γέρος ν’ άποθαίν’ έμπροσθινός, 
Πό/ει κάτασπρα τά γένεια, κάτασπρη τήν κεφαλή 
Κ’ είς τά χώματα ν’ άφίνη τήν αδούλωτη ψυχή.
Όλ’ οί κίνδυνοι, οί πολέμοι, ολα πρέπουν εις τόν νιο, 
Εις τόν νιό οί πολέμοι πρέπουν που τό σώμ’ ίχ’ ανθηρό. 
Σεβαστός είναι στούς άνδρας, σταΐς γυναίκαις ποθητος, 
Εύμορφος, κ’ άν πρωτοπέση εις τόν πόλεμον νεκρός.
Άς ριχθή μπροστά στον γέρο, κ’ άσειστος άς στυλωθή 
Καί τά δόντιατ’ δλ’ άς σφίξη, μέ τό αΐμ’ άς κυλισθή.

—οοο—

Αί Κυκλάδες.
Κυκλάδες νήσοι ώνομάζοντο πάλαι, ώς καί νΰν, αί, περί την 

μικροτάτην άλλά ιερωτάτην πασών Δήλον ώς έν κύκλω κεί- 
μεναι. Κατά Στράβωνα ήσαν αύται πάλαι δώδεκα αι εξής· 
Κέως, Κύθνος, Σέριφος, Μήλος, Σίφνος, Κίμωλος, Πά
ρος, Νάξος, Σύρος, Μύκονος, Τήνος καί Άνδρος. Ταυταις 
προσέθετο ό Άρτεμίδωρος τήν Πρεπέσινθον, τήν Ώλίαρον καί 
τήν Γύαρον (Στραβ. X. 485.) Ό Σκύλλαξ διαφόρως, πάντων 
τών άλλων συγγραφέων, θέλει δύο κυκλάδων συστήματα, βο
ρείους καί μεσημβρινάς· καί έν μέν ταΐς πρωταις τιθησι την 
Κέω, 'Ελένην, Κύθνον, Σέριφον, Σίφνον, Πάρον, Νάξον, Δή
λον, Ί’ήνην, Σύρον, Μύκονον, Τήνον καί Άνδρον έν δέ ταΐς 
δευτέραις, τήν Μήλον, Κίμωλον, Θήραν, Άνάφην, Ώλίαρον, 
Σίκινον, καί Άστυπάλην ή Άστυπαλαίαν κατ’ άλλους (Σκυλ. 
σελ. 18 καί 22). Άλλοι συγγραφείς όμοφωνοϋντες τώ Στρά
βων! κατά τάς άλλας καταλέγουσιν έν ταΐς Κυκλάσι τήν 'Ρή- 
νην ή 'Ρήνειαν αντί τής Μήλου, δπερ όρθότερον, άτε κεί
μενης ταύτης έκτος σχεδόν τοΰ κύκλου· ό Μέλας δέ παραλεί
πει κατά λάθος ίσως τήν Κέω, καί φέρει έν αύταις τήν Σίκινον 
άντί τής Κύθνου· ό Πλίνιος ακολουθεί τήν γνώμην τοϋ Άρτε- 
μιδώρου, περιλαμβάνων έν ταΐς Κυκλάσι τήν Πρεπέσινθον, 
Ώλίαρον καί Γύαρον.

Αί Κυκλάδες κατά Θουκιδίδην ώκήσθησαν παλαίτατα ύπό 
Κάρων, οίτιν-ς έξηλάθησαν εντεύθεν ύπό τοΰ Μίνωος (Α. 4. 
παράβαλ. καί Ήρόδ. Α. 171). Μεταγενεστέρως δέ άπωκήσθη- 
σαν ύπό Ίώνων καί Δωριέων.

Έπί τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας αί νήσοι αυται διεκρί- 
νοντο διά τής όνομασίας δωδεκάνησος, καί ούτως εύρίσκονται 
σεσημειωμέναι ήδη έν νόμω τινί τοΰ Νικηφόρου (802 μ. X.). 
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, διαιρέσας τήν ελληνικήν 
αυτοκρατορίαν είς θέματα, κατέταξε τήν Εύβοιαν, τήν Αίγιναν 
καί τάς Κυκλάδας είς τό Ε'. τμήμα τής Εύρώπης, τάς λοιπάς 
δέ τοΰ Αιγαίου νήσους είς τό 1Ζ'. τής Ασίας, καί τάς Ίονίους 
είς τό Ζ'. τής Εύρώπης. Έπί τής διανομής τής αύτοκρατορίας, 
γενομένης ύπό Κωνσταντίνου του Μεγάλου τοΐς τρισίν αύτοΰ 
υίοΐς Κωνσταντίνω, Κωνσταντίω καί Κώνσταντι, αί Κυκλάδες 

κατεκληρώθησαν τώ τελευταία), καί έξαιρέσει τών καταστρε
πτικών μέν διαβατικών δέ επιδρομών τών Σαρακηνών, κατά τό 
τέλος τοΰ εβδόμου αιώνος καί τήν αρχήν τοΰ ογδόου, διέμενον 
άεί, μέχρι τής μεγάλης τών σταυροφόρων ορμής, ύπό τό σχή- 
πτρον τών Αύτοκρατόρων τής ’Ανατολής. Ό τόν Δόγην τής 
Βενετίας 'Ερρίκον Δάνδολον είς Κωνσταντινσύπολιν συνοδεύ- 
σας Βενετός Μάρκος Σανοΰδος έκυρίευσε τήν Νάξον, καί 
ΰστερώτερον τήν Πάρον, τήν 'Ρηνείαν καί Δήλον, τήν Μύκονον 
καί τήν Σύρον, έπειτα καί τήν Σέριφον, τήν Σίφνον καί πάσας 
τάς μέχρι Θήρας καί Μήλου μικράς άλλας νήσους, ποιήσας 
τήν Νάξον κέντρον τής αυτού δεσποτείας, ύποχειμένης πάν
τοτε τή ύψίστη κυριαρχία τών γαλατών τή; Κωνσταντινουπό
λεως αύτοκρατόρων. Έν τώ γενικώ συνεδρίω συναχθέντι τω 
1210 ύπό τοΰ αύτοκράτορος Ερρίκου έν 'Ραβηννίνη πρός διά- 
ταξιν οριστική* τών πραγμάτων τών καταχτηθέντων τόπων, 
είς δ παρευρεθη καί ό Μάρκος Σανοΰιος, ώς καί πάντες οί Τι
μαριούχοι τής αύτοκρατορίας, ό αύτοκράτωρ άπενείματο αύτώ 
τόν τίτλον δουκός, δν έφερε καί ό τής Αήμνου δεσπότης, καί 
εθεσεν αύτόν ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ τών γαλατών Ηγεμό
νων τής Άχαΐας ή τής Πελοπόννησου. Ό Μάρκος Σανοΰδος, 
δστις είχε προσαρτήσει πολλάς έτι νήσους είς τήν δεσπο
τείαν αύτοΰ, άπέθανε τώ 1220, εξήκοντα καί επτά έτη βι- 
ώσας, καταλιπών τό Δουκάτον τώ υίφ αύτοΰ Άγγέλω, ου 
οί απόγονοι ήκολούθουν κατέχοντες έπί τινα χρόνον αύτό. 
Γυνή δέ τις τοΰ γένους τούτου μετήνεγκεν αύτό είς τόν οικον 
τών Καρκέρων, καί έντεΰθεν μετέβη είς τόν τοΰ Κρίσπου, άνή- 
κοντος έκ γυναικών επίσης είς τό Σανούδιον γένος. Ό’Ιωάννης 
Κρίσπος ήν δεσπότης τής Νάξου δτε ό Καπιτάν Πασάς Βαρ- 
βερούσης έκυρίευσε καί έλεηλάτησεν αύτήν τώ 1537, άφησε 
δέ αύτήν είς τήν κατοχήν τοΰ Ίωάννου Κρίσπου, υποτελή κα- 
ταστήσας αύτόν τής Πύλης καί ύπό τήν προστασίαν αύτής, ό 
’Ιωάννης άποθανών κατέλιπε τό κράτος αύτοΰ είς ’Ιάκωβον 
τόν υιόν αύτοΰ" πλήν ή προσβολή τοϋ Βαρβερούσου ειχεν εκ
μηδενίσει τήν σαλευομένην έξουσίαν τών Λατίνων Δουκών έπί 
τών ύπηκόων αύτών 'Ελλήνων, οϊτινες άπέστειλαν πρέσβεις 
είς Κωνσταντινσύπολιν παραπονούμενοι κατά τής διηκοίσεως 
τού Δουκός αύτών. Ό ’Ιάκωβος Κρίσπος μαθών τοΰτο έπο- 
ρεύθη είς Κωνσταντινσύπολιν 'ίνα διά δο'σεως -χρημάτων ισχυ
ροποίηση τά δίκαια αύτοΰ’ ό Σουλτάνος Σελίμης άπεκρίθη, 
τοΐς μέν Ναξίοις,λαμβάνων αύτός δι’ εαυτόν τήν νήσον αύτών, 
έφ’ ήν κατεστήσατο διοικητήν ’Ιουδαίον τινα, όνόματι Μιχέζ. 
Τω δέ I. Κρίσπω, φυλακίσας αύτόν" ο Δούξ ούτος διέμεινεν 
έν φυλακή ύπέρ τούς έξ μήνας, μεθ’ ούς ηύτύχησε νά καταφύγη 
είς Βενετίαν μετά τής Οικογένειας αύτοΰ. (Buchon.)

Τήν κατά μέρος περιγραφήν καί ιστορίαν μιας έκάστης τών 
Κυκλάδων νήσων θέλομεν δημοσιεύσει ακολούθως.

—οοο—

Σύμμαγοι παρά 'Ρωμαίοι: (Soeii.).

Κατά τούς άρχαιοτέρους τής 'Ρώμης χρόνους, δτε αύτη συ
νέδεε συμμαχίας όμοιας καί έξ ίσου πρός πάντα τά άστυγείτο- 
να αύτής έθνη, έχαλοΰντο ταΰτα σύμμαχοι (Soeii) Μετά τήν 
διάλυσιν τοΰ Λατινικού δεσμού, δτε τό όνομα Λατίνοι έδίδετο 
τεχνιχώς είς μέγαν αριθμόν Ίταλιωτών, ών ολίγιστοι κατώ
κουν τάς πάλαι λατινικά; πόλεις, καί πλεΐστοι έποιήθησαν λα- 
τΐνοι θελήσει και δόγμασι τής 'Ρώμης, έγεννήθη άναγκαίως 
διαφορά μεταξύ τών τοιούτων Λατίνων καί τών συμμάχων, καί 
ή ρήσις Soeii nomen Lalinum έστίν έκ τών αρχαίων ασύνδε
των, άντί τοΰ Soeii ct nomen Lalinum. Διακριτέον έτι καί τούς 
Ίταλιώτας συμμάχου; τών ξένων, περί ών εξής ρηθήσονται 
τά δέοντα. Ίταλιώται σύμμαχοι έποιούντο ώς έπί τό πλεϊ- 
στον τά ύπό τών Ρωμαίων κατακτώμενα έθνη,ή άλλως είς τήν 
έξουσίαν αύτών περιερχόμενα. Οΐ ούτω δέ τή 'Ρώμη συμμα- 
χοϋντες έτήρουν μέν τούς ίδιους αύτών νόμους έν γένει, καί 
έάν κατά πρώτον δέν συνεχωρεϊτο αύτοΐς τοΰτο, έχορηγεΐ- 
το όμως ύστερώτερον. Ή προς τήν 'Ρώμην σχέσις τών Ίτα- 
λιωτών συμμάχων ήν άλλη παρ’ άλλοις, άτε κανονιζομένη εκ 
τών τρόπων δΓ ών περιήρχοντο ουτοι ύπό τών Ρωμαίων τό 
κράτος. Πράγματι όμως πάντες έκ τής κοσμοχράτορος πόλεως 
έξηρτώντο. Ί ά έθνη ή αί πόλεις της ’Ιταλίας, πρό; άς,ειχον 
δμόγνωμον καί έλευθέραν συμμαχίαν οί Ρωμαίοι ή δρκια, 
οϊον οί Τιβουρΐνοι, οί Πραινεστινοί οί Νεαπολΐται καί άλλοι, 
(Πολύβ. ς·. 14 Δίν. 43. 2.) ήλαττοΰντο όσημέραι καί διετέλουν 
ού μάλλον τών άλλων άνεξάρτητα τή; Ρωμαϊκή; αύθαιρεσίας. 

Ώί έπί μικρόν διατηρήσαντες τά έαυτών δίκαια και ισότιμον 
τοΐς Ρωμαίοις συμμαχίαν ησαν ολίγοι τινές, οιον οί Καμερΐ- 
νοι, οί Ήρακλειώται κλ. Πάντες δέ σχεδόν οί άλλοι τής ’Ιτα
λίας κάτοικοι ήσαν ήτοι σύμμαχοι (Soeii κατά τήν τελευταίαν 
σημασίαν) ή Λατίνοι, κατά τούς νεωτέρου; τής δημοκρατίας 
χρόνους έχοντες μέν επιγαμίαν μετά τής 'Ρώμης οΰχι δέ καί 
τήν ψήφον τών Λατίνων. Ένίοτε ή Σύγκλητος τζς 'Ρώμης 
έτίμα επισήμους ξένους κατατάττουσα αύτούς εις τήν τάξιν 
τών Ίταλιωτών συμμάχων (in Sociorum formula raferre), χο
ρηγούσα έκ τούτου αύτοΐς οικίαν και κτήσεις εις μέρος τι τής 
’Ιταλίας, ώς π. χ. έπραξε πρός τόν Μακεδόνα Όνήσιμον (Διον. 
44. 16)

Εί χαΐ ειχον οί σύμμαχοι τούς ίδιους έκαστοι νόμους, ή 
σύγκλητος δμως ήδύνατο έν έκτάκτοις περιστάσεσι χάριν τοΰ 
κοινή συμφέροντος νά ύποχρεώνη αύτούς ίνα ύπακούωσι τοΐς 
έκείνης δόγμασι. Πολλαί έτι διατάξεις έκ τών 'Ρωμαϊκών νό
μων, ιδίως δέ αί περί διαθηκών, τόκων, εγγυήσεων καί πλεί
στων άλλων, είσήγοντο παρά τοΐς συμμάχοις και έφαίνοντο 
τυπικώς ότι έχουσίως ουτοι έδέχοντο ταύτας. Οί 'Ρωμαίοι προ- 
σωκείωσαν ούτω βαθμηδόν έαυτοΐς τούς Ιταλούς, εΐσάγοντες 
παρά τούτοις τούς ίδιους αύτών νόμους. Άλλ’ επειδή δέν έχο- 
ρήγουν αύτοΐς καί τά πολιτικά δίκαια τών 'Ρωμαίων πολιτών 
έζήτησαν ουτοι ταΰτα διά τών οπλών, άπερ έπί τέλους άπή- 
λαυσαν διά τοΰ Lex Julia de civitate.

Οί ’Ιταλοί σύμμαχοι ώφειλον ίνα παρέχωσι τοΐς 'Ρωμαίοι; 
στρατόν, χρήματα, σίτον, πλοΐα καί άλλα, οσάκις ή 'Ρώμη 
ειχεν ανάγκην καί έζήτει ταΰτα Ό αριθμός τών χορηγούμε
νων στρατιωτών άπεφασίζετο κατ’ έτος διά ψηφίσματος τής 
συγκλήτου, οί "Τπατοι δέ ώριζον πόσους ώφειλε νά στείλη 
παν έθνος, άναλόγως τοΰ πληθυσμού τών δύναμένων φέρειν 
όπλα έν αύτώ, ών έγίνετο ύφ’ έκάστου _κατάλογος ακριβής, 
formulae λεγόμ.ενος.

Ό Ύπατος έδήλου^ε τόν^όπον καί χρόνον, εις ά ώφειλον 
παρεΐναι οί συμμαχικ^^ττρατοί ύπό ίδιον έκαστος οδηγόν, ινα 
προστεθώσιν αύτώ καί τοΐς λεγεώσιν αύτοΰ κλ. (ΐδ, Πολύβ. 
τ'. 23 καί έπ.). Ό μέν μισθός καί ό ιματισμός έχορηγεΐτο 
τοΐς στρατοί; υπό τών πεμπομένων αύτούς επικρατειών ή πό
λεων, ή δέ διατροφή ύπό τής δημοκρατίας. Έν τή διανομή 
τών λαφύρων καί τών κατακεκτη/αένων γαιών έλάμβανον ΐσην 
τοΐς Ί’ωμαίοις μοίραν, ώς έπί το πολύ· έξεπέμποντο δέ οί 
σύμμαχοι μετά τών 'Ρωμαίων καί άποικοί που. Ουδέποτε συν
εχωρεϊτο αύτοΐς τό όπλίζεσθαι άφ’ έαυτών. Ή σύγκλητος δέ 
έδίκαζε τάς μεταξύ αύτών έριδας. Άλλά βαθμηδόν, καί τοι 
ούτως έχόντων τών πραγμάτων, οί σύμμαχοι ύπεχώρουν όση
μέραι ύπό τήν αύθαίρετον διοίκησιν τής συγκλήτου καί τών 
αρχόντων τής 'Ρώμης- μετά τό 173 π. X. έτος, είσήχθη ή 
συνήθεια τοΰ χορηγεϊν τοΐς 'Ρωμαίοις άρχουσι, διερχομένοις 
διά τών πόλεων τών συμμάχων, κατάλυμα καί φορτηγά ζώα 
διά τήν έξακολούθησιν τοΐς πορείας αυτών μνημονεύονται έτι 
καί άλλα βάρη αύτοΐς έκάστοτε επιτιθέμενα, ών τήν άπαλλα- 
γήν ούδέποτε έτόλμων νά ζητήσωσι· άπηλλάττοντο δέ τών 
τοιούτων τινές τιθέμενοι ύπό τήν άμεσον προστασίαν ίσχυροΰ 
τίνος 'Ρωμαίου, ώς έποίησαν οί Σαμνΐται,λαμβόντες προστάτην 
αύτών τόν Φαβρίκιον Αυσκίνον. Ή δέ σύγκλητος, φυσική προ- 
στάτις τών συμμάχων άεί θεωρούμενη, ού μόνον τήν τοιαύτην 
πελατείαν άνείχετο, άλλά καί άνέθετεν είς τούς προστάτας 
τήν διάλυσιν διαφορών, άς άλλως ήδύνατο αυτή νά όρίση.

Οί έπαναστατοΰντες κατά τής 'Ρώμης σύμμαχοι άπέβαλλον 
πολλάκις τήν έλευθερίαν αύτών, ή τήν τιμήν τοϋ έν τοΐς 'Ρω
μαϊκοί; στρατοϊς ύπηρετεΐν. Αί είς τοιαύτας περιστάσεις έπι- 
βαλλόμεναι τιμωρία! διέφερον κατά τούς καιρούς. Πριν ή οί 
Ίταλιώται λάβωσι διά τών όπλων τήν άλλως μή χορηγουμέ- 
νην αύτοΐς ύπό τής πεισματώδους συγκλήτου ΐσοπολιτείαν, 
ήν πρότερον διά νομίμων έζήτουν τρόπων, οί 'Ρωμαίοι ώνόμα- 
ζον συμμάχους καί τά συντελοΰντα αύτοΐς ξένα έθνη· ή συμμα- 
χία όμως αΰτη διέφερε τή; πρός τά τής ’Ιταλίας έθνη ούσιω- 
δώς. Ό 'ιστορικός Αίβιος διακρίνει δύο κυρίως είδη συμμαχιών 
πρός τά ξένα έθνη. 1) Συμμαχίαν ΐσην (foedus aequum), ήτις 
εγίνετο ήτοι μετά πόλεμον ού τό αποτέλεσμα άπέβαινε ίσον 
τ°ϊς διαμαχομένοις, ή συνωμολογεϊτο μεταξύ τής 'Ρώμης καί 
έθνους πρός δ ούδέποτε έπολέμησεν αΰτη. 2) Συμμαχίαν άνι- 
σον (foedus imiquum) ήτις ήν ή γενομένη ύπό τών 'Ρω
μαίων πρός τά κατακτώμενα ύπ’ αύτών έθνη, έφ’ οίοισδήποτε 
όροις επέβαλλον ουτοι εις ταΰτα· κατά ταύτην τά έθνη υποτε
λή διατελοΰντα ώφειλον νά χορηγώσι τή II ό λ ε ι ο,τι δήπο

τε παρ’ αύτών άπήτει, καί νά ποιώσιν δ,τι αύτή έδόκει. Καί 
δμως πάντες οί ξένοι ίσοι ή άνισοι σύμμαχοι ήσαν ύπόχρεοι 
ϊνα παρέχωσι στρατούς οπότε ή 'Ρώμη ειχεν ανάγκην και έ- 
ζήτει, πλήν οί παρά τούτων στρατοί δέν ύπηρέτουν ώς οί τών 
Ίταλιωτών συμμάχων είς τάς 'Ρωμαϊκά; τάξεις, άλλ’ ώς ψι
λοί στρατιώται, καί όνομάζοντο επίκουροι (auxiiiares) καί ένίοτε 
έξωτερικοί (milites exsterna). Πρός τό τέλος τής δημοκρατίας, 
πάντες οί τής 'Ρώμης σύμμαχοι, ήτοι έθνη ή βασιλείς, κατε- 
στάθησαν πράγματι ύπήκοοι αύτή;, όνόματι δέ μόνον έλεύθεροε 
καί ανεξάρτητοι.

—οοο---

Τι? ένταλμα τοϋ Αρχιεπισκόπου τών Hap ίσιων.
Πάντες ήϊη άνέγνωσαν τό έν τή Συνταγματική έφν,μεαίδι τ>1; Γαλ

λίας πρωτοτύπως, και έν τω παρ' ήμϊν Αίώνι έλληνιστί μεβηρμηνευμέ- 
νον δ/ιμοσιευΟέν εκκλησιαστικόν ένταλμα τοΰ ’Αρχιεπισκόπου των Ι,α^ι- 
σίων, ποδς τούς συμμάχους ύπέρ τις Τουρκίας στρατούς. Έπί τοΰ 
σπουδαίου τούτου εγγράφου φέρομεν έξή; δτον οϊόν τε άποθώς καί ψυ- 
χρώ τώ αιματι όλ/γας τινας έπιστάσεις, tvx καταδειξωμεν τδ πλημμε
λές καί ήκιστα θειον τών διανοημάτων τοϋ έχίόντο; αύτό ’Αρχιεπισκόπου.

0 ύπέρ τών πιστών σπουδαίκν ένδεικνύμενος μέριμναν 'Αρχιεπίσκο
πο; τών Παρισίων άρχεται τοΰ λόγου άποφαινόμενος οτι ή Γαλλία ηγεί
ται τών άλ>ων συμμάχων αδτρ δυνάμεων είς τήν ’Ανατολήν στοατευ- 
ομένων, ύπέρ τοϋ πολιτισμού καί τής ‘Αγίας πίστεοις. — Ούδίποτε 
άπέλιπεν τ,ιζά; ή στκθερά πεποίβησις, οτι ή πεφωτισμένη Γαλλία επιθυ
μεί ϊνα ίδη έζαπλούμενον τόν πολιτισμόν έφ' άπάσης τής ’Ανατολής, 
■ήν κακή μοίρα κρατεί πρό αιώνων είς τό σκότος καί τής άμαΟείας τάς 
άλόσεις δ βαρβαρισμός τοϋ ’Οθωμανού, τοΰ κατά τόν κώδτ,κα τής αύτοΰ 
πίστεως ανδράποδου καί ούκ’ άνθρωπον θεωρούντο; πάντα μή είς αύτόν 
πιστεύοντα, καί χρήσιμον μόνον είς θεραπείαν τοΰ τό κοράνιον πρεσβεύ- 
οντο; δεσπότου, δστις έκ τούτου έμπνεόμενος παρανομίαν πιστεύει 
πάσαν μή είς αύτό βκίνουσαν μάβησιν, καί πυρπολεί πάσαν συγγρα
φήν μή έκ τών δεδογμένων έν αύτώ εκπορευόμενων, δστις το έτερον 
φύλο/ πιστεύει ότι γεγέννηται ίνα τας σαρκικάς τοϋ ετέρου ορέξεις όπη· 
ρετή, δστις έχυσεν άπό τής έμφανίσεως αύτοΰ έν τώ καθ ν,μάς κόσμω 
τό άθώον αίμα μυριάδων πλασμάτων τοϋ θεού, παντός γένους καί θρη
σκεύματος, δστις ήδεται έν όκντφία καί άκήδία καρπούμενος τών Ιδρώ
των τών άλλων, καί τέλος μεμορφωμένος έστίν έξ άπάντων τών άντικ,οι- 
νωνικών στοιχείων — δθεν έύχόμεθα καί ήμεΐς άπό καρδίας τήν διά τής 
πεφωτισμένη; Γαλλίας εισαγωγήν καί διάδοσιν τοΰ πολιτισμού κατά 
τήν 'Ανατολήν. Λεν δυνάμεθα δμως, Σεβασμιώτατε τών Παρισίων 'Αρ
χιεπίσκοπε, νά έννοήσωμεν τήν περί ύπερασπίσεως τής πίστεως ίδέαν 
υμών, διότι βλέπΟμεν δτι αυτή άπάδει δλως πρός τόν κεκηρυγμένον 
σκοπόν τής πάλτ,ς, ήν αί δυνάμεις τής δύσεως άνεδέξαντο, δστις έστί, 
κατά τά μέχρι τοΰ νΰν πεπραγμένα καί διακηρυχθέντα, ή διατήρησις 
τής οθωμανικής βάρβαρότνιτος έν τή ’Ανατολή, καί επομένως ή άνανέω- 
σις τών άλύσεων τοΰ έν αύτή χριστιανισμού ύπό τήν ήμισέληνον καί τό 
Κοράνςον, ήγουμένχς καθ' ύμάς είς τούτο δυστυχώς τής Γαλλίας.

Λέγετε, Σεβασμιώτατε, δτι ή προστασία τοΰ ®εοΰ δεν θά λανθάση 
έπί τών όπλων ύμών, άγωνιουμένων αγώνα τοσούτω δίκαιον και άγων 
κατ’ εκείνου δτις προτίθεται ινα καθίση έπί τοΰ θρόνου τής Κωνσταν
τινουπόλεως καί ΰπηρετόση τήν πλάνην. Επιτρέψατε ήμίν ίνα μή συμ- 
φωνήσωμεν πρός τήν ίδέαν ύμών ταύιην. ‘Ο προκείμενος τής Δύσεως 
αγών ούτε δίκαιος, ςΰ-ε άγιος υπάρχει, διότι ή βάσις έφ’ήν στηρίζε
ται είναι ή στερέωσις τής Μουσουλμανικής έξουσίας, τής, κοίμασιν οίς 
οιδε μόνος δ Κύριος, διατνιρηθείσης μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων έντε τή 
’Ανατολή καί τή Εΰρωπαϊκή τουρκοκρατουμένη χώρα. Κατά τή; κατα
χθονίου ταύτης καί κτηνώδους έξουσίας καί τών τερατουργημάτων αύτής 
πολλά είπον καί έγραψαν αύτοί οί ομογενείς ‘Γμών, Σεβασμιώτατε, 
κληρικοί τε καί πολιτικοί, είς ών τάς συγγραφάς θαρραυντως παραπέμ- 
πομεν ίιμάς. ‘Ο κηρ,ττόμενος άρα παρ’ ύμών ιερός άγών ουδόλως τοι- 
οΰτος υπάρχει — έστι δέ καθαρώς πολιτικόν— διά τό πολιτικόν δέ 
τοΰτο συμφέρον τών Δυτικών δυνάμεων είλικρινέστερον ήν άν έλέγετε, 
δτι πρέπει νά θυσιάσητε μάλλον τού; άπό 400 ήδη έτών έν τή γεέννη 
τής Οθωμανική; τυραννίας οιμώζοντας χριστιανούς, ή νά καθήση έπί τοΰ 
θρόνου του Κωνσταντίνου ό καθ' ΰμα; υπηρέτης τή; πλάνης ί’ώσσος. Αν 
έξεφράζεσθε ουτω, δέν ήθέλαμεν διστάσει νά όμολογήαωμεν δτι ή έκ- 
φρασις ύμών απορρέει έκ τής έπιθυμίας τής καρδίας ύμών. Αλλ’ ήμεΐς 
άπεναντίας τών ϋμετέρων ιδεών, καί φρονοΰμεν καί δμολογοΰμεν καί 
κηοΰττομεν δτι ούδαμώ; εϋχόμεθα ή έπιθυμοΰμεν ν’ άλλάξη δυνάστας ό 
χοιστιανός τής Ανατο/ή;, καί άντί τοΰ τουρκικού νά τεθή έπί τόν τρά
χηλον αύτοΰ κυριαρχία ‘Ρωσσική ή Γαλλική ή '.Αγγλική. 'Αρκετά ό 
πολύπαθης ούτος άνθρωπος παρέσχεν είς πάντα τδν κόσμον δείγματα τής 
“ΥΧι'Ι0'·αί· τή’ δραστηριότητος, τής νοημοσύνης καί τών τόσων άλλων 
προτερημάτων αυτού, άπερ είσί προσόντα έθνους δυναμένου νά κυβερνηθή 
αύτονόμως, καί νά κατασταθή όντως φραγμός πάσης ένθεν καί ί.θεν 
φιλοδοξίας, καί τό μόνον άντίσταθμον τής Ευρωπαϊκής ισορροπία,- ύπό 
τό σκήπτρον τοΰ θεόθεν αύτώ ώρισμένου ήδη άοχοντος.

Λέγετε, Σεβασμιώτατε, δτι δέν ανήκει ήμΐν "να έπί πολιτικά; θεω
ρίας προβήτε, άλ.λ* ώς λειτουργός τοΰ Ϋψίστου αναλαμβάνετε τήν πραγ-
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ματείαν άγώ»ο; τρομερού *χί επικινδύνου εί; την πίστ.ν καί τήν έλεν- 
θερίαν, χαί υποδεικνύετε τού; λόγοβ; δί οδ; έπί τριαχόσια έτη ή Εύρώπϊ) 
έσυρε τό ξίφος αύτής κατά τής 'Ανατολής, έξ ί; έλαβε τό φως καί 
τόν πολιτισμόν, κχι έσυρεν αύτό πρό; σωτηρίαν τής χριστιανικής ιδέας 
καί τοΟ Οργανισμού τού χριστιανισμού, όστις διεφθάρη άπό τών χρόνων 
τού Φωτίου, κατέστη ανίσχυρο; πρός έξωτερικοΰς εχθρούς καί ολέθριος 
είς τήν έ.ότητα καί τήν ειρήνην τής Εκκλησίας, καί πρός ταϋτα μνείαν 
ποιιΐτε τών έπί τήν ‘Ιερουσαλήμ στρατειών καί τής Γαλλικής αύτοκρα. 
τορίας τοϋ Βυζαντίου.— Συγχωρήσατε ήμΐν, Σεβασμιώτατε, ϊνα εϊπω~ 
μεν, δτι ώς λειτουργός τοϋ ίψίττου δέν ήρμοζε νά πλάσητε έν τή φαν
τασία ύμών κίνδυνον κατα τής πίστιω; μή υπάρχοντα. Οφείλετε μάλ
λον νά είπητε και νά έμποδίσητε τόν αληθή κίνδυνον, τίν ύπό τής 
άποφάσεως τών ισχυρών δυνάμεων παρασκευαζόμενου κατά τών έν τή 
Ανατολή χριστιανών, διά τής στερεώσεως τοϋ 'Ισλαμισμού, καί νά προ

σπαθήσετε αυμφώνω; τή αποστολή, καί τώ χαρακτήρι Ϋμών ύπέρ τοΰ 
Χρισ-επωνύμο-ι λαού, τοϋ ανηλεώς ύπό τών αγρίων τυράννων βασανιζό
μενου, καί διδάζητε τάς άπερχομένας είς τήν Ανατολήν δυνάμεις, Ενα 
καθαρίσωσι ταύτην άπό τοΰ βδελύγματος τοΰ Σατανά, καί άγιάσωσι 
τους τόπους αύτούς διά τής καθιδρυσεως τής χριστιανωσύνης, είς αμοι
βήν μάλιστα τοϋ, ώ; αληθώς λέγετε, φωτός καί πολιτισμού ά παρ’ αύ
τών έλάβετε. Λέν έπρεπε δέ ν’ αναξύσητε καί ήδη έκπαλαι άνεωγμένας 
πληγάς τής Εκκλησίας καί φέρητε έπί τής σκηνή; τής τραυματίας. 
Διότι εκτός τή; λογικής καί αμερόληπτου συζυτήσεως Θέλετε άνεόρει έν 
αύτοΐς άλλους προστάτας τής ορθοδοξίας παρά τόν Φώτιον. Δίν έπρεπε 
δέ ούδέ τών ενδόξων, ώς λέγετε, έπί τήν Ιερουσαλήμ στρατειών νά μνη- 
μονεόσητε, ούτε τής έν Βυζαντίψ Γαλλικής αύτοκρατορίας, διότι ταϋτα 
χρονολογούνται πριν εισέτι λάβετε τό φώς τοΰ πολιτισμού έωΟεν, ούδ’ 
ύπάρχουσι πάντως έργα τού φωτός άξια. ’Επί τήν έξήγησιν καί άνά- 
πτυξιν τούτων ποοκαλούμενοι πολύ ή έλαμεν πικράνει τήν σεβασμιότητα 
ύμών. Αέγετε έτι, Σεβασμιώτατε, ότι οί νυν αναπτυσσόμενοι κίνδυνοι 
κατά τής πίστ-ως έπιφοβώτεροι τών παρεληλυθότων είσί, διότι νέα 
βαρβαρότης απειλεί υμάς, έκ τοΰ καθ’ υμάς διεφθαρμένου χριστιανι
σμού τοΰ Φωτίου, καταστήσαντος τήν πίστιν δοόλην ισχυρού δυνάστου, 
θέλοντο; ϋποτάξαι τά πάντα εις τήν ψευδή αύτοϋ ορθοδοξίαν, καί ϊδοΰ 
διά τί, καθ' ύμάς, ή θεία πρόνοια παρεσκεύασε τάς έκστρατείας ταύτας 
τών δυτικών δυνάμεων, ά; ή άγιότης ί'μών ιερόν άποκαλεϊ πόλε, ον- 
δθεν καί οί απερχόμενοι στρατιώται συμβουλεύονται ϊνα έπιφωνήσωσι, 
ώ; άλλοτε οί πατέρες αύτών, ό Θεός τό θέλει. — Ένταΰθα καθίστασθε 
καταληπτότεροι, Σεβασμιώτατε* μετά πολλοϋ τοΰ πάθους σπείρετε καί 
πάλιν τόν σπάρον τής διαιρέσεως, προκαλοΰντες έν τώ 1Θ αϊώνι σταυ
ροφορίαν, ούχί πλέον κατά τών νΰν προσφιλών ΰμιν Σαρακηνών τών 
τήν 'Ιερουσαλήμ καί τήν άγιαν Σοφίαν είσέτι κατεχόντων, άλλά κατά 
τόν χριστιανών ί’ώσσων, τών ψευδορθοδόξων παρ’ ύμών άποκαλουμένων. 
Τό νά κατέχητε έν τή διανοία ύμών, δτι ψευδορθοδοξοΰσιν οί ‘Ρώσσοι καί 
πάντες οί ορθόδοξοι οί διαμείναντες πιστοί άπό τής άρχή; τοΰ χριστια
νισμού είς τά θεία καί ιερά αύτού δόγματα, τά υπό τοΰ Λυτρωτοΰ τοϋ 
κόσμου καί τών Πανευφη'μων αυτού ’Αποστόλων καί τών οικουμενι
κών άγιων Συνόδων θεμελιωθεντα, καί ούδαμώς αύτών πλανηθέντες, ώ; 
άλλοι γνωστοί ύυ,ίν, δέν ήθέλατε φα<ή παραλόγως εμπαθή';' τό ν’ άπο- 
καλήται δμως τούς μή όμοδόξσυ; ύμΐν ψευδή ορθοδοξίαν πρεσβεύοντας 
ε’ναι νομίζομεν τόλμη άναξία ’Αρχιεπισκόπου, καί πλάνη, καί βλα
σφημία πασιφανής. Συμφωνότβρον πρός τόν χαρακτήρα ύμών ήθελε 
διατελεί, άν εύχόμενοι πρός τόν υψιστον έπικαλήσθε κατά τήν δοξασίαν 
ύμών νά φέρτι εί; έπίγνωσιν αλήθειας τού πεπλανημέ»ους, όπως ποιου- 
σιν έν ταΐς δεήσισιν αύτών πάντες οί λειτουργοί τής καθ’ημάς ορθοδό
ξου έκκλησίας έν τώ θυσιαστηρίω τοΰ Θεοΰ. Αληθώς, Σεβασμιώτατε, ό 
■χριστιανισμός τοϋ Φωτίου έπεδαψίλευσε τό άγιον αυτού φώς είς τά πλή
θη τών ‘Ρώσσων, καί ού μόνον έξημέρωσεν άλλά καί κατέστησεν ταϋτα 
έθνος αληθώς ισχυρόν, οπω; έχετε τήν μετριότητα νά όνομάζητε αύτό, 
καί άκλόνητον είς τόν άσπιλον χριστιανισμόν, δθεν ούδόλως υπάρχει 
αληθής ή πεποίθησις υαών δτι ή θεία πρόνοια όδηγεϊ τήν δύσιν πρός 
τήν έφιστασαν πάλην, ήν ιερόν πόλεμον ονομάζετε- άλλ' αληθές ύπαρ
χε·. δτι οδηγεί αύτήν ή ανθρώπινη αδυναμία,κρίμασιν όΐς οίδε Κύριος — 
βλασφημία άρα έστι καθ’ ημάς ή έπανάληψις τοΰ έπιφωνήματος δτι δ 
Θεός τό θέλει.

Λέγετε, Σεβασμιώτατε, δτι ό θεό; τό θέλει, διότι ή θεία πρόνοια 
πώποτε δέν εφάνη καταφανέστερα όσον νΰν, δπερ ούδείς περιέμενε, 
ρίψασα δέλεαρ πολιτικόν ϊνα παρασύρω τά ισχυρά έθνη είς τά υπέρ
τατα ταϋτα θρησκευτικά συμφέροντα, δθεν διά τούτο έξελ.ευσονταΐ νι
κηφόρα- βλέπετε συμπτώματα (αόρατα ήμΐν καί το?; πάσι) είς τούς 
κόλπυυς τοϋ κόσμου πρός τήν καθ' υμάς ενότητα, καί πιστεύετε δτι 
τά συμπτώματα ταϋτα θέλουσι καταπνιγή, έάν ή μοσχοβιτική έπιρ- 
ροή άκολουθή μεγαλυνομένη, καί ό Θεός τό θέλει λέγετε, διότι ό μο- 
σχοβητικός Καισαρισμός έστι τό πρός τήν Ενότητα κώλυμα, διότι άπει- 
λεϊ τήν έκκλησίαν τοϋ Οεοΰ, διότι καιέφθειρε τόν χριστιανισμόν καί 
κατέστησαν αύτόν οννεογόν τή; φιλοδοξία; αύτοϋ.

Καλούμε» ΰμά; έν όνόματι τοΰ ύψιστου θεού, δπερ τόσον συχνά 
έτικαλεϊσθε ϊνα είπητε ήμΐν, πότε καί πώς άπεκάλυψεν είς υμάς 
ή θεία Αύτού πρόνοια τά μυστήρια ταϋτα, άπερ έν τώ Ιΐαναγίω Λύ
του όνόματι διακηρύττετε σήμερ-,ν. 'Ημείς θεωροΰμεν άνάρμοστον είς 
στόμα 'Δρχιερέω; και &Λβτι\μίχν 6εοσ-υγή τό ν'άναμιγνύηται τό 

Ονομα τοϋ Θεού έν Ταΐς τών θνητών άδυναμίσι;, <αί νά πιρίσταται δ 
απειράγαθος Δημιουργό; ώς δολοπλόκος, έπΐ’ρέπων είς τά ισχυρά 
έθνη, ΐ.χ κατεργάζονται τά τής φιλοδοξ.α; αύτών ύπό τ' όνομα τής 
υπερασπίσεω; ύψίστων θρησκευτικών συμφερόντων. Οίκτείρομεν τούς ου
τω διανοουμένους, πιστεΰοντες δτι ό Θεό; τής άγιότητος καί παντο
δυναμίες. δ φωτιζων διά τοΰ παναγίου αϋτο ΰ πνεύματος τόν Κόσμον, 
άποστρέφει μάλιστα τό πρόσωπο» αύτού άπό τών έρίδων καί λογομα- 
χιών. Ταπεινοί έν τή ιδία αύτοϋ δυνάμει αλαζόνας ήγεμόνας καί έθνη, 
παιδεύει του; περιποιουμέν ους τήν πλάνην, καί άνυψαΐ τούς εργαζομέ
νους τό δίκαιον καί είς τάς κ ρίσεις αύτοϋ άγογγΰστως ϋπείκοντας* ά- 
φίνομεν δέ είς τήν δικχιοσύνην αύτού ·ϊ»χ δικάση καί όρίση καί τά έν 
ταϊς ήμέραις -αυται; τελούμενα. ΙΙιστεύομεν δτι τό φώ; τών αποφά
σεων αύτοϋ θέλει οδηγήσει τούς λαούς είς τήν άλήθείχν. Μή δυσανα- 
σχετήτε διά ταϋτα, Σεβασμιώτατε, ούτε διά τό» ελληνικό, χριστιανι
σμό», διότι καί ούτο; σταθερό; καί άκ.άδαντο; διχτελώ» είς τά 
πατρώα καί καθαρά τής άληθοΰ; ορθοδοξία; δόγματα, ουδόλως άπο- 
πλανηθήσεταΐ τούτων, εί καί φαίνεσθαι δεικνύοντε; τοσοΰτον ένθέρμως 
πρόνοιαν αύ·.οΰ. Επιθυμητόν δέ έστίν ήμΐν ινα μάθωυεν κατά πόσον 
όμοφωνοϋσι τή υαετέρφ Σεβασμιότητι οί σύμμαχοι υμών, οιτινες ίπι- 
φωνήσαντες κχί ουΐοι άλλοτε ό θεός τό θέλει άπέστησαν τής καθ' 
υμά; ένότητος, τούτων δ’άφεθέντων έκ πολλοϋ, ενεδρεύετε ήδη τού; 'Ανα
τολικού; όρθοδόζους. τούς [σταμένου; άσαλεύτως εί; τήν Εκκλησίαν, ής 
ακρογωνιαίος λίθος έστίν ό τώ άγ ω αϋτοΰ αίματι οίκοίομησάμενος αύ
τήν, δπως όντως ό Θεός θέλει. Τό δέ τοϋ μέσου αΐώνος ό Θεός τό θέλει 
άπε δείχθη έκ τών ύστερων ότι ό Θεός ο»*' ήθελεν αυτό δτως γέ- 
γονε, διό καί έματαίώθη αύτό διά θ,σί»; οχτώ έκχτομμυρίων άνδρών, 
καί τής τότε αποτυχία; τά; πληγάς ακόμη αίσθά-ετχι ή Ευρώπη, εί 
καί έπάλαισαν κατ’ αύτών καί ισχυροί έκτοτε αυτή; δυ-.άστα.* πολλοί 
δέ αύτών αίμοσταγοϋσιν έτι απέναντι τής άκραδάντου ορθοδοξίας τή; 
’Ανατολής, ή; ούδέ πύλαι αδου ού κατισχόσουσι, Θεός γάρ ού μυκτη
ρίζεται. Πιστεύομε» έτι, Σεβασμιώτατε, δτι όλςγιστοι Εσω; έκ τών 
κινουμένων έπί τήν 'Ανατολήν συμμερίζονται τών ιδεών ύμών καί έγ- 
κρίνουσι τό πρόγραμμα ύμών, άλλως φρονοΰντε; καί εις άλλα άποβλέ- 
ποντες. Καί ταϋτα μέν ημείς, γενηθήτω δέ τό άγιον τοϋΘεου θέλημα ώς 
έν ούρανώ οδτω και έπί τής είσέτι 'Γονρκονομουμένη; γής, χαί τών ύπό τόν 
ζυγόν τής Μουσουλμανικής δυναστεί^οίμω^Βτων.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Πάσα ή δημοσιογραφία, ευ γε ποιούσα, άπεχήρυξε και χατέ- 

κρινε τάς γενομένας κατα προσώπων επιθέσεις καί κατά πραγ
μάτων θυμούς, μώμον είς τό έθνος προσάπτοντα καί ούδέν 
ώφελοϋντα, άνθ’ ών καί αθώοι και αμέτοχοι τούτων άνδρες 
δωρεάν διασύρονται.

— Ή Αύστρία μετά τής Πρωσσίας ώμολόγησαν προσκλη- 
θεΐσαι εις τάς δυο συμμάχους δυτικά; δυνάμεις, δτι έμμένουσιν 
είς τάς άρχήθεν τεθείσας άρχάς έν Βιέννη ύπό πασών τούτων, 
τάς περί είρηνοποιήσεως τής ’Ανατολή; καί άκαιρεότητος τής 
Όθωμ. έπικρατείας, ής δρος άπαράβατός έστι καί ή έκκένωσις 
τών ηγεμονιών, καί δτι περί τούτων θέλουν συνεννοεΐσθαι ώς 
καί προ'τερον αί τέσσαρες δυνάμεις προ έπίτευξιν τής είρημένης 
είρηνοποιήσεως, ήτις δέν δύναται νά γίνη άνευ τής βελτιώσεως 
τής καταστάσεως τών έν Τουρκία χριστ ανών. Έμμένουσιν έν 
τοσούτω έν τή ούδετερότητι αύτών ενόσω τά συμφέροντα αύτών 
καί πάσης τής Γερμανίας άπαιτοϋσι τοϋτο.

— Ή Σεβ. Κυβέρνησις έξέθεσεν είς πώλησιν τοΐς δεομένοις 
τόν δν έπρομήθευσε σίτον τήν έφιστασαν άνάγκην προϊδουσα. 
Τδ σωτήριον τοϋτο μέτρον παντός έπαινον άξιόν έστιν.

— Οί Ρώσσοι μετά πολλής δραστηριότητος καταβάλλοντες 
παν τδ έμποδών χωροδσι είς τδν πρές δν δρον αύτών. Ή Βουλ
γαρία λέγετκι έπαναστατήσασα κατά τοΰ Σουλτάνου.

— Έκ τής Ηπείρου ούδέν σπουδαΐον νεώτερον έχομεν. Αί 
άπδ τής Θεσσαλίας ειδήσεις εύαγγελίζουσιν ήμΐν προόδους 
τών ήμετέρων σημαντικής. Τό ίερδν τής έπαναστάσεως πϋρ 
είσεχώρησεν ήδη καί είς Μακεδονίαν.

— Έκ Γραμμάτων τής Θεσσαλίας βεβαιοϋται δτι ο Στρα
τηγός Γρίβας κατέστρεψεν είς Μέτσοβον τδν έκ 2000 Τουρ
κικόν στρατόν φονευσας ύπέρ τούς 500 πολεμίους.

— Φαίνεται δτι οί διασημότεροι τών ύπουργών τής ’Αγγλί
ας, έν οίς καί ό Πρωθυπουργός Άβερδήνος, άπεφήναντο γνώ
μην νά μή έπέμβωσιν αί δύο σύμμαχοι δυνάμεις είς τήν έπα- 
νάστασιν τής Ηπείρου καί Θεσσαλίας.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΤΛΟΤ·
('Οδό; Αθήνας. ά?ιθ. 271.).


