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’Ίσως ύπάρχουσι μεταξύ ύμών τινες, οίτινες μέ οίκτείρουσιν, δτι 
τον λόγον περί βασιλέων θέλω φέρει καί δτι κατέτριψα, έστω καί 
ώρας μόνον, εις μελέτην τοιαύτην, άφοΰ οί βασιλείς δέν πρωτοστα- 
τοΰσι πλέον τών λαών, ουδέ διέπουσι τάς τύχας αύτών. Αληθώς, 
πρό μαζροΰ ήδη χρόνου, οί βασιλείς ζατήλθον τοΰ ύψους, έν ω ΐστάν- 
το, και δικαίως τό θέμα μου δύναται νά θεωρηθή ώς μη έξόχως 
υψηλόν. Άλλ’ έάν ή δύναμις τών βασιλέων και ή λκμπρότης ήλατ- 
τώθησαν, ύπάρχουσιν ούτοι πάντοτε, προΐστανται τών λαών, πηδα- 
λιουχοΰσιν αύτούς καί όφείλουσι νά συνδέωσι την ύπαρξίν των πρός 
την εύημερίαν τών υπηκόων των. "Οσω και άν διαμαρτύρωνται οί 
βδελυσσόμενοι τούς βασιλείς, ή ιστορία θά έπαναλαμβάνη αιωνίως 
έκεϊνο, τό όποιον κατά τόν θάνατον έκάστου της Γαλλίας βασιλέως 
ήκούετο άπό τοΰ άνακτορικοΰ έξώστου : ό βασιΛε^ς άπέθα,γε, ζήΐω ό 
βασιλεύς.

Ούδέ νομίζω έγώ άλλως τε, δτι ί) προνομιούχος αύτη τάξις· τών 
θνητών ύπήρξεν δλως ξένη πρός τάς άνάγκας τών λαών και συνέπεια 
τών σκοτεινών της άνθρωπότητος έτών. Άφ’ ής συνέστη ή πρώτη 
κοινωνική όμάς, έδημιουργήθη τό άξίωμα του όδηγοΰ, του έκλεκτοΰ, 
τοΰ βασιλέως. Έν αΐς έποχαΐς ή άνδρεία έχαρακτηρίζετο ώς ή πρώ
τιστη τών άρετών δ άνδρειότερος άνεγνωρίζετο βασιλεύς, άλλοτε δέ 
πάλιν δ δι’ έργων μεγάλων εύεργετήσας την φυλήν του. 'Οπωσδή
ποτε δμως άν έκτάτο τδ βασιλικόν άξίωμα, ή ανάγκη τής ε’ις ένα 
συγκεντρώσεως τής κυβερνητικής έξουσίας παρήχθη έξ αύτής τής έν 
κοινωνία συμβιώσεως τοΰ άνθρώπου. Όπόταν άπετελέσθη κοινωνική 
συμβίωσις, όπόταν ύπήρξαν συμφέροντα zotva μεταξύ όμάδος αν
θρώπων παρέστη ή άνάγκη, ΐνα ή διαχείρισις τών συμφερόντων τού
των άνατεθή είς έν πρόσωπον. Ή άρχή δέ αυτή τής συγκεντρώσεως 
ούδέποτε κατέπεσε, διότι στηρίζεται έπ’ αύτής τής ιδιοσυγκρασίας 
τοΰ άνθρώπου, δσον ’ίσως ούδεμία έτέρα πολιτική άρχή. Τό έτερον 
άξίωμα, δτι δέον πάντες νά κυβερνώ.σι τούς πάντας είνε πολύ μετα
γενέστερον τής πρώτης άνθρωπίνης κοινωνίας, ούδέποτε δέ άχρι τών
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ένεστώτων χρόνων ήδυνήθη νά έφαρμοσθή άνευ εύρυτάτων περιορι
σμών, σχεδόν όλοτελώς αύτό μεταβαλλόντων. Ού'δέποτε, λέγω, έ'παυ- 
σεν ή διάκρισις ένας μεταξύ πάντων καϊ ή άναγνώρισις είς αύτόν 
του δικαιώματος τοΰ κυβερνάν τούς λοιπούς; Εϊτε αρχηγός, είτε 
πατριάρχης, είτε βασιλεύς, είτε δικτάτωρ, εί'τε προϊστάμενος δημο
κρατίας άπεκαλεϊτο δ εις ούτος, ήτο ό άνθρωπος της εξουσίας, είχ&ν 
ώρισμένα νόμιμα προνόμια και δικαιώματα, ποΰ μέν μάλλον έκτετα- 
μένα, ποΰ δέ μάλλον περιορισμένα, έπί της τύχης και της κοινωνι
κής ύπάρξεως τών ομοφύλων του.

Ούτω πρόδηλον κατ’ έμέ τυγχάνει, επαναλαμβάνω, οτι ή συγ- 
κέντρωσις της κυβερνητικής έξουσίας υπήρξε φυσική συνέπεια τοΰ 
κοινωνικού τών ανθρώπων συνδέσμου Τό μεταγενέστερον διαχυθέν 
είς τόν ορίζοντα τών λαών φώς δέν ήδυνήθη νά φέρν) έν τώ πόλιτεύ- 
ματι αύτών ριζικήν τινα μεταβολήν τοιαύτην, ώστε νά δύναταί τις 
εύλόγως ν’ άποδώσγ τό πρφην καθεστώς εις τό σκότος, ύφ’ ο έζων 
πρότερον ούτοι.’Ήδη άν ε’ιδικώς έξετάσω τόν θεσμόν τής βασιλείας, 
δέν θέλω άνεύρει, ότι ούτος κατελύθη που ώς ασύμφορος ή βαρύς. 
’Άλλοτε, μέν τυχαϊαι ολως περιστάσεις συνετέλεσάν εις τήν πτώσιν 
αύτοΰ, άλλοτε δέ αί υπερβολικά! τών βασιλέων καταχρήσεις τής. 
νομίμου αύτών έξουσίας έπέφερον συν τη συντριβή τοΰ βασιλεύοντος 
προσώπου και τήν κατάλυσιν τοΰ έν λόγφ θεσμού.

"Οταν δ βασιλεύς τών Αθηναίων Κόδρος έπιπτεν ϊνα χαρίση τήν 
νίκην είς τά όπλα τοΰ λαοΰ του, έπιπτε μετ’ αύτοΰ καί ή βασιλεία. 
’Όντως δέν γνωρίζω άν, καί είς τόν εύτελέστερον τών πολιτών τιθέ
μενου τοΰ διλήμματος νά έκλέξη μεταξύ τής ιδίας ύπάρξεως καϊ τής 
ύπάρξεως τής Πατρίδος του, ήθελεν ούτος προκρίνει τήν εαυτού 
ζωήν τής σωτηρίας έκείνης. Έν τούτοις, τό άπλοΰν αύτό συναίσθημα 
τοΰ πρός τήν πατρίδα καθήκοντος τοσοΰτον μέγα παρέστη έν τη 
ζωηρ^ τών ’Αθηναίων φαντασίφ, ώστε πιστεύσαντες ούτοι, ότι ού- 
δέποτε θά έγεννάτο δεύτερος Κόδρος, έκήρυξαν έπισήμως, δτι ούδείς 
ύπήρχεν ή ήδύνατο νά ύπάρξη άξιος διάδοχος αύτοΰ. Ούτως ή κα- 
τάλυσις τής βασιλείας έν Άθήναις έπήλθεν ούχί λόγφ πολιτικής 
ανάγκης, ούχί διότι αύτη έθεωρήθη ξένη πρός τήν'εύδαιμονίαν τής 
πόλεως καί έπιβλαβής αύτφ, άλλά τούναντίονϊνα έναργέστερον δη- 
λωθή ή πρός ταύτην εύγνωμοσύνη της.

Έν 'Ρώμη ή βασιλεία έπολεμήθη καί κατέπεσε γυναικός ένεκα. 
Ό τελευταίος αύτής βασιλεύς Λεύκάς Ταρκύνιος δ άλαζών ύπήρξεν 
αληθής τύραννος. Πάντας σχεδόν τούς καθεστώτας θεσμούς κατέλυσε, 

τήν σύγκλητον περιεφρόνησεν, ύποκατέστησε τήν θέλησιν αύτοΰ είς 
πάντα νόμον. Τόν λαόν ήγγάρευε πρός κατασκευήν δημοσίων έργων, 
έπ’ αύτοΰ δέ συνετελέσθησαν τό Καπιτώλιον, τό Ίπποδρόμιον καί 
έτερα μνημεία διά μόνης τής προσωπικής τοΰ λαοΰ έργασίας. Έν 
τούτοις ούδεμία έναντίον αύτοΰ έγέν,ετο διαμαρτυρία έπί τφ σφετε- 
ρισμφ τοσοΰτον καταθλιπτικής έξουσίας. Οί πατρίκιοι καί δ λαός 
ύπέμενον τήν πίεσιν τοΰ τυράννου. Άλλ’ δτε δ υίός αύτοΰ ύπέπεσεν 
είς έγκλημα αισχρόν βιάσας τήν σύζυγον συγγενούς του, έπί τοσοΰ
τον έξώργισε τόν άτιμασθέντα σύζυγον, ώστε ούτος μετά τοΰ ’Ιου
νίου Βρούτου έξήγειραν τόν λαόν έναντίον τής βασιλείας, κάτέλυβαν 
αύτήν καί άνεκήρυξαν τήν δημοκρατίαν.

Έν τώ άρχαίφ λοιπόν κόσμφ ή βασιλεία έξέλιπεν ούχί ώς πολί
τευμα έλαττωματικόν, ούχί ώς πολίτευμα μή δυνάμενον νά ύπηρέ- 
τήση τά συμφέροντα καί τήν εύημερίαν τών λαών, άλλ’ ένεκα αιτιών 
ολως προσωπικών καί ξένων πρός αύτήν.

Έν τώ νεωτέρφ δέ κόσμφ, ή μεγάλη τών Γάλλων έπανάστασις, 
ή συγκλονίσασα τούς θρόνους πάντας, υπήρξε πάλιν ούχί αποτέλε
σμα άμεσον τών έλλείψεων τοΰ έν λόγφ πολιτεύματος, άλλά τών με
γάλων καί άσυγγνώστων άμαρτημάτων τών βασιλέων.

Ούτως ή πρώτη μορφή τοΰ ανθρωπίνου πολιτεύματος ύπήρξεν ή 
βασιλεία τύπφ καί πράγματι. Ό βασιλεύς συνεκέντρου έν έαυτφ πά
σαν έξουσίαν νομοθετικήν, διοικητικήν, δικαστικήν. Βαθμηδόν έπήλ- 
θον μετασχηματισμοί τοΰ πολιτεύματος τούτου ύπό έτερα ονόματα, 
άλλά κατά τύπον μάλλον ή κατ’ ούσίαν. Τόν βασιλέα άντικατέστη- 
σαν οί άρχοντες έν Άθήναις, οί ύπατοι έν Ρώμη. Κατ’ άρχάς τό α
ξίωμα τοΰ άρχοντος άνήκεν άποκλειστικώς είς τούς εύπατρίδας, κα
τόπιν δέ έχορηγήθη ύπό τοΰ Σόλωνος τό προνόμιον τής έκλογήςείς 
τήν άρχοντίαν καί τοΐς έξόχως πλουσίοις. Είς τόν λαόν δέν άπέμενε 
κυρίως είμή ή ιδέα, οτι συμπράττει έν τη ένασκήσει τής πολιτικής 
έξουσίας, έκλέγων τούς άρχοντας καί συμβουλευόμενος αύτοΐς περί 
τών κοινών ύπό τό ήδύ θάλπος τοΰ αττικού ήλιου. Χασμώμενος 
δέ και άκροώμενος τών ρητόρων έκύρου τάς αιτήσεις τών άρχόντων 
ή άντέπραττεν εις αύτούς ύπό τών άντιπάλων των παρασυρόμενος. 
Εκατοντάδες χιλιάδων άνθρωποί είργάζοντο δπως τρέφωσι τήν προ
νομιούχου τών πολιτών τάξιν. Οί πολλοί ήσαν δούλοι, δέν ήσαν 
άνθρωποι, δέν ήσαν πολΐται καί σκοπόν τού βίου ειχον νά δουλεύωσι 
τούς έλευθέρους πολίτας έν όνόματι τής πολιτικής έλευθερίας. Άλλ’ 
έάν πολιτική έλευθερία εινε τό μηδέν πράττειν καί τό σύντηρεΐσθαι 
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έκ τών πόνων ετέρων, ανθρωπίνων δντων, ουδέποτε αληθώς ύπήρξεν 
εύδαιμονεστέρα περίοδος πολίτικου βίου λαού τίνος, άπό την περίο
δον εκείνην, καθ’ ήν ή εκκλησία τοΰ λαοΰ έν Άθήναις άπένεμε καί 
έξήλεγχέ την έξουσίαν. .’Εγώ δμως νομίζω, οτι μέ τά χασμήματα 
τών άεργων έκείνων χιλιάδων πολιτών κατεστρέφοντο τά κρείττονα 
στοιχεία άκμής καί προόδου τής μικράς τών ’Αθηνών πολιτείας, ή- 
τις έξαντλουμένη ούτως εις άγονους θεωρίας καί αΐωνί'ας,λογομαχίας 
ήναγκάσθη έπ'ι τέλους νά ύποκύψη εις τόν ζυγόν τών τυράννων. ’Ήτ 
κουσα πολλάκις νά έξάίρωσι τήν έποχήν τοΰ άθανάτου Πεοικλέους, 
ώς άίωνίαν δόξαν έφ’ άπασαν τήν Ελλάδα κληροδοτήσα.σαν. Άλλ’ ή 
ιστορία χωρίς νά μείωση τάς ήθικάς και πνευματικάς χάριτας τοΰ 
εύγλωττου έκείνου Ελληνος, δστις μ.έ αιώνια όντως μνημεία έκό- 
σμησε τήν πατρίδα του, παριστα αύτόν έπ'ι τεσσαράκοντα έτη δε
σπόζοντα τών ’Αθηναίων διά τοΰ λόγου καί τής εύφυίας του. 'Ο 
Περικλής άν και ε’ις άκρον φιλελεύθερος ήτο άληθής μονάρχης. ’Ίσως 
ίσως δέ ή φαινομένη εύλάβεια αύτοΰ πρός τήν θέλησή τοΰ λαοΰ λό
γον είχεν, ότι ό λαός δέν έσκέπτετο είμή ώς ό Περικλής έσκέπτετο 
κα'ι δέν άπήτει είμή ό,τι εκείνος άπήτει.

Η Ρώμη μ,ετα τον τελευταΐον βασιλέα της κυρίαρχον έ’σχε τήν 
σύγκλητον τότε δέ ήρξατο ό διαρκής εκείνος κα'ι καταστρεπτικός 
μ.εταξυ λαοΰ και πατρικίων αγών, δστις έπέπρωτο νά προλέιάνη τό 
έδαφος, έφ’ ού έστη κατόπιν ό θρόνος τών Καισάοων.

Ωστε την βασιλείαν ουδ έν Αθηναις, ουδ’ έν 'Ρώμη διεδέξατο 
πολίτευμα πράγματι έλευθεριώτερον και μάλλον τώ λαώ εύνουν. Ό 
λαός άπεκλείετο τής άρχοντίας, άπεκλείετο τής ύπατίας, άπεκλείετο 
τής συγκλήτου-καί μόνον κατά τό φαινόμενον συμμετείχε τής πολι
τικής έξου.σίας έν Άθηναις, έν Ρώμ,γ) δέ ποσώς. Τό πολίτευμα, τό 
όποιον ωνειρευθησαν δσοι ήλπισαν ε’ις τήν τελειότητα τής άνθρωπί- 
νης κοινωνίας, ή πλήρης χειραφέτησις καί αύτοκυβέρνησις τοΰ λαοΰ, 
ή δημοκρατία τουτέστιν, έν ούδεμιγ τής άρχαίάς ιστορίας σελίδι ά
παντα, καί φυσικώ τώ λόγω, διότι ή άνθρωπίνη τελειότης ούδέ, τότε 
ούδ’ άχρι τάνΰν άνεφάνη που τής γηίνης σφ,αίρας. Οί λαο'ι ήσθάνθη- 
σαν πάντοτε τήν άνάγκην νά άρχωνται, διότι ύφ’ οΐας συνθήκας βι- 
οΰσιν αί άνθρώπιναι κόινωνίαι, τό άρχεσθαι είνε ό θεμελιώδης παρά
γων τής άληθοΰς πολιτικής έλευθερίας Μόνον έκεΐ, ένθα υπάρχει 
συγκεκριμένως καί ζώσα ή παριστώσα τόν νόμον έξορ.σία, ύφίσταν- 
ται άληθή δικαιώματα καί άληθεΐς ύποχρεώσεις. Ή πολιτική ελευ
θερία άλλως τε. είνε άνωτέρα παντός γραπτού νόμου.,, ο,ΰ.δ.έ, δύναται 

νά ύψωθή ή μειωθώ ύπ’ αυτού, έκεΐ ένθα ζή έν τή ψυχή τού λαού καί 
τών άρχόντων. ’Όσαι άν χορηγηθώσι διά νόμων έλευθερίαι εις λαόν, 
φύσει άνελεύθερον καί ευτελών ενστίκτων, θά έξακολουθή ούτος ών 
πάντοτε δοΰλος και αί έλευθερίαι θά συντςλέσωσι μάλλον πρός πα- 
ρακμ-ήν αύτού. "Οσοι δέ πάλιν φραγμοί άν τεθώσι διά νομικών δια
τάξεων είς τήν έξουσίαν τών άρχόντων, ή έλευθερία τών άρχομένών 
κινδυνεύει,· δπόταν έκεϊνοι ύπονομεύωσι τούς κειμένους θεσμούς και 
άρνώνται τάς υποχρεώσεις των. "Ωστε τά πολιτεύματα δέν συντε- 
λούσιν ούδ’ είς τήν εύδαιμονίαν, ούδ’ είς τήν συντριβήν τών λαών, 
άλλ*  ή άκοιβής έφαρμογή τών πολιτευμάτων ή ή καταδολίευσις τού
των καί αί παρεκτροπαί τών προσώπων, είς τά όποια άνατίθεται ή 
διαχείρισις αύτών. Ουτω, φρονώ, δτι καί αί έπαναστάσεις τών λαών 
τότε μόνον δύνανται νά θεωρηθώσιν άπολύτως δίκαιαι καί σοβαραί, 
όπόταν άπευθύνωνται έναντίον τών προσώπων, άτινα διαφθείρουσι τό 
υφιστάμενον πολίτευμα, όποιονδήποτε άν ή, καί ούχί έναντίον τοΰ 
πολιτεύματος αύτοΰ.

Διά ταύτα, Κύριοι, δέν δύναμαι νά έννοήσω έκείνους, οΐτινες κατ 
άρχήν βδελύσσονται τόν θεσμόν τής βασιλείας καί θεωροΰσι τους βα
σιλείς ώς όντα έπαχθή καί καταστροφών μόνον προξενα. Ο καλός 
βασιλεύς εινε, κατ’ έμήν γνώμην, τό πολυτιμότερον δώρον, έξ όσων 
δύναται ή θεία πρόνοια νά πέμψγ είς εύνοούμενον αυτής λαόν- όπως 
άφ’ έτέρου είνε ή δεινοτέρα μ.άστιξ δ βασιλεύς ο δόλιός και εξηχρει— 
ωμένος.

Αξίζει λοιπόν τόν κόπον νά μελετήση τις τούς βασιλείς, νά είσ- 
δύση είς τά άπόκρυφα αύτών αισθήματα καί τάς έξεις, νά παρακο- 
λουθήσγ) τήν ιστορίαν των, νά έρευνήσγ, τάς προθέσεις, διότι αρκούν
τως ουτω θέλει διδαχθή άν οί βασιλείς καί τά πολιτεύματα ώσιν αί 
άφορμαΐ τών έθνικών ατυχιών, άφ’ έτέρου δέ δπόσον έπωφελής δύ
ναται ν’ άποβή δ άγαθός βασιλεύς καί πόσον ολέθριος δ πλήρης κα
κιών.

Θέλω τολμήσει νά παρουσιάσω είς ύμάς τάς εικόνας ένίων βασι
λέων,άτελώς μέν καί άδεξίως έπεξειργασμένας, όπωσδήποτε δμως πα- 
ριστώσας έπαρκώς τούς χαρακτήρας αύτών.

Έν Έλλάδι δέν άνευρίσκει τις τύπον λαμπρότερον βασιλέως μεγά
λου έτερον τού ήρωος βασιλέως τής Μακεδονίας. Ό υιός τοΰ Φιλίπ
που παιδιόθεν έδείκνυε σημεία τών μελλόντων θριάμβων, άδημονών, 
δτι ό πατήρ του έπεκτείνων συνεχώς τάς κτήσεις του, δέν ήθελε κα- 
τμλίπει καί αύτώ χώρας πρός κατάκτησιν. Ύπό γόν Σταγειρίτην 
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σοφόν καλλιεργήσας τό πνεύμα καί τήν ψυχήν του άιΐέβη δπολιτικώ- 
τερος καί ευφυέστερος τών μεγάλων τής ανθρωπότητας άνδρών. Αί 
συνεχείς καί θαυμασίως συντελούμεναι κατακτήσεις του σκοπόν δέν 
ειχον την έδαφικήν του κράτους του έπέκτασιν μόνον, άλλά κυρίως 
την έξελλήνισιν, τουτέστι την έκπολίτισιν τοΰ γνωστού κόσμου. Σχέ
διον μέγα δσον δ νους καί ή καρδία τοΰ συλλαβόντος αύτό και τδ 
όποιον, άν μή, φθονοΰντές οί θεοί, παρενέβαλλαν τόσας. άνθρωπίνας 
αδυναμίας όπως μείνη άπραγματοποίητον, ήθελεν δλως μεταβάλει 
την τύχην τών λαών.

Όπόθεν διήρχετο δ φοβερός πολεμιστής κατέλειπενίχνη έκπολι- 
τιστοΰ καί σωτηρίου άναμορφωτοΰ, Άφήρει την τυραννικήν εξουσίαν 
άπδ τούς άρχοντας, οΰς ΰπεδούλου καί άνεκούφιζε τούς άρχομένους 
διά διοικητικών καί φορολογικών μεταρρυθμίσεων.

Δέν γινώσζω τις άστήρ ήθελε δυνηθή ν’ αμφισβήτηση είς τον ή
λιον τό φώς κα'ι την θερμότητα, ούδέ τίς άνθρωπος δέν θά άπεκα- 
λύπτετο πρό τοΰ εύφυεστέρου κα'ι ήρωϊκωτέρου τών θνητών, άνα- 
γνωρίζων εις αυτόν τό προνόμιον νά άρχη ούχ'ι μόνον ενός λαοΰ, άλλ’ 
ολοκλήρου τής άνθρωπότητος.

Περί τό 218 ή 'Ρώμη είδεν έπί τοΰ θρόνου τών Καισάρων της άν- 
δρα γυναικεία περιβεβλημένον ίμάτια καί μέ τάς παρειάς έψιμυθιω- 
μένας. Έάν άξία θαυμασμοΰ είνε πάσα υπερβολή, είτε αρετής είτε 
κακίας, δέον ν’ άποθαυμάση τις τόν Ήλιογάβαλον έπί τή ιδιοφυία 
αύτοΰ εις τό έφευοίσκειν τά πρωτοτυπότερα μέσα πρός έξευτελισμόν 
ούχ'ι μόνον τής έννοιας τοΰ βασιλικού αξιώματος, άλλ’ αύτής τής 
άνθρωπίνης φύσεως. Περί τούτου δέν έχει τις ν’ άναφέρη, δτι έπεξέτει- 
νεν ή ήλάττωσεν τάς κτήσεις του, δτι διήνυσε τυραννικώς ή ήπίως 
τά έτη τής βασιλείας του, δτι ήγάπησεν ή περιεφρόνησε τόν λαόν 
του, δτι έσεβάσθη ή παρεβίασε τούς νόμους και τό δίκαιον πάσα τοΰ 
πολιτικού του βίου έμφάνισις εκλείπει πρό τοΰ όργιάζοντος άνθρώ
που. Ό βασιλεύς βασιλεύει ί’να διασκεδάζγ· ' οΰτω δύναται νά όρε— 
σθή τό υψηλόν αύτοΰ δόγμα. Τά συμπόσια, ή μέθη, αί γυναίκες, ή 
άπόλαυσις πάσης έπιγείου υλικής ηδονής άπετέλει τά άρθρα τοΰ βα
σιλικού του συμβόλου, τό όποιον πάσγ Ουσία προσεπάθει νά τηρή 
άμ.είωτον.

.Τά εδέσματα παρετίθεντο εις τήν τράπεζαν του έπίπαστα διά κό- 
νεως μ.αργαρ ιτών καί χρυσού, ούχ'ι σπανίως δέ έν τώ μέσω τών συμ
ποσίων άπέλυε τά θηρία του, ών έξήγοντο προηγουμένως οί όδόντες 
καί οί όνυχες, έπί τών ηλιθίων συνδαιτυμόνων του, δπως εύθυμή διά 

τού τρόμου των καί τών κραυγών των. Τό άρμα του έ'συρον έξημ ω- 
μέναι τίγρεις ή ημίγυμνοι γυναίκες. Άλλ’ δ,τι δύναται κυρίως νά 
χαρακτηρίση τήν ύπεράνθρωπον όντως έλαφρότητα καί έξαχρείωσιν 
αύτοΰ, είσ’ιν αί δύο περίφημοι έκεϊναι συνελεύσεις γυναικών, άς έν 
τοΐς άνακτόροις του συνεκάλεσε, τήν μέν δπως βουλεύηται περί τών 
συρμών καί τών εορτών τής αυλής, τήν δέ ύπό τών εταιρών άπασών 
τής 'Ρώμης άποτελουμένην, δπως λαλήση πρός αυτάς, ώς έταίρα 
καί ουτος ένδεδυμένος, περί τών καθηκόντων τοΰ έπαγγέλματός των 
καί ταϊς άπονείμη τόν τίτλον τής συναδέλφου.

Δέν δύναται τις νά φαντασθή πώς ήδυνήθη λαός, ε'χων άνθρωπί- 
νην συνείδησιν, ν’ άνεχθή έπί τέσσαρα δλα έ'τη έπί τοΰ θρόνου του 
τοιοΰτον φαυλότητος τέρας. Καί δμως τό τέρας τοΰτο δέν έλαβε τό 
στέμμα έκ κληρονομικής συμπτώσεως, άλλ’ ήτο δ πρώτος έκ Συρίας 
Καϊσαρ, έκλεκτός τής έν Έμέσφ λεγεώνος.

Έάν άνέλθη τις είς τήν βασιλείαν του Τραϊανού ή τοΰ Άδριανοΰ 
θέλει ίδει εύδαιμονοΰσαν τήν Ρώμην ύπό τούς συνετούς καί μεγάλους 
τούτους αύτοκράτορας, νέαν δ’ έποχήν έγκαινιζομένην έν τε τή κοι
νωνική καί πολιτική αύτής διαπλάσει.

Τό όνομα τοΰ Νέρωνος περιήλθεν είς τάς γενεάς τών ανθρώπων 
ώς λέξίς δηλοΰσα πάν δ,τι κακοΰργον καί αιμοχαρές. Άλλ’ έν τφ 
Νέρωνι άπαντώσι δύο υποστάσεις· ό αγαθός, ό μετριόφρων, ό ήπιος 
Νερών καί ό Νέρων ό άπηνέστερος τών τυράννων. Ή Ρώμη προσεϊδε 
κατ’ άρχάς είς τόν διάδοχον τοΰ Κλαυδίου, τόν μέλλοντα νά περι- 
αγάγη αύτήν είς τό ύψος τής αληθούς εύδαιμονίας. Δίκαιος, φιλελεύ
θερος, εύλαβέστατος πρός τό θειον, άμα τή άνόδω του είς τόν θρό
νον ήρξατο άνακουφίζων τόν λαόν διά διαφόρων μεταρρυθμίσεων έν 
τω συστήματι τής διοικήσεως, άλλά ιδίως έν τή φορολογίες. Έπήλ- 
θεν δμως μετ’ ού πολύ τό τέρμα τοΰ άγαθοΰ Νέρωνος, καί δ θηριώ
δης Νέρων έξήλειψε πάν ίχνος τοΰ πρώτου.

Είσί τόσον κοινώς γνωσταί αί σελίδες τής ιστορίας, αί είς τόν 
παράδοξον τοΰτον κακοΰργον άφιερωμέναι, ώστε άν έπεχείρουν νά 
τάς έκτυλίξω ένταΰθα, ήθελον είπει δ,τι είς τήν μνήμην πάντων 
ύμών άνεκάλεσα προφέρων τό όνομα αύτοΰ. Αρκεί μόνη ή τέφρα, είς 
ήν μετέβαλε διά τοΰ πυρός τήν ώραιοτέραν τής Ρώμης έκτασιν πρός 
άπλήν τέρψιν, ΐνα καλύψη πάντα τά λοιπά έγκλήματα αύτοΰ. Καί 
έθεάτο άπό τίνος πύργου τήν καιομένην πόλιν καί ήκουε τάς οίμω- 
γάς τών ύπηκόων του κρούων τήν λύραν τό άναιδές τέρας. Άλλ’ εύ- 
τυχώς διά τήν άνθρωπότητα, ούδείς τών μεταγενεστέρων αύτοΰ τυ
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ράννων κατόρθωσε νά φθοέσγι τήν υπερβολήν -τ^ς απανθρωπιάς του 
καί άπομιμηθφ την τέχνην του έν τφ καταθλίβειν καί κακουργεΐν.

Έν Γαλλίγ ό Λουδοβίκος ΙΔ’ είσήγαγε τό άπόλυτον τοΰ μονάρ
χου κράτος έν τή πολιτεί^. Μετά τόν θάνατον τοΰ Μαζαρίνου, δη- 
λώσας ότι μόνος ήθελεν ιθύνει τά ήνία τοΰ κράτους άνευ συμβούλου, 
άνευ πρωθυπουργού, κατόρθωσε πράγματι νά συγκεντρώσ·/) έν έαυτφ 
τήν ολην διοίκησιν καί νά καταστή απόλυτος κα'ι μόνος κύριος τοΰ 
λαοΰ του. t ■ .·

Ό λαός ώφειλε νά υπακούν; κα'ι έκτελή άνευ .αντιρρήσεων τάς 
αποφάσεις τοΰ βασιλέως, αντιπροσωπεύοντας τόν Θεόν έν Γαλλία. Ό 
δέ βασιλεύς ώς άντιπρόσωπος τής θείας δυνάμεως έκέκτητο δικαίω
μα έπί τής ζωής, περιουσίας καί τοΰ πνεύματος αύτοΰ*  άκόμη τών 
ύπηκόων του. Ούχ ήττον ή βασιλεία τοΰ Λουδοβίκου Ι·Δ’ συνδέεται, 
πρός τήν άνάπτυξιν τών οΐκονομ.ικών πόρων και τής συγκοινωνίας 
τής γαλλικής έπικρατείας. Ή λαμπροτέρα δέ τοΰ βίου του άνάμνη- 
σις είνε ή συνδρομή, ήν παρεσχεν εις τήν ζωογόνησιν και καλλιέρ
γειαν τών πνευματικών τοΰ έθνους του δυνάμεων, παντ'ι μέσφ προσ- 
παθών ν’ άνκζωπυρήση τήν διάθεσιν τής μαθήσεως καί τήν παραγω
γήν έκλεκτών τής διανοίας έργων. Ή ’Ακαδημία τών επιστημών έπ’ 
αύτοΰ ΐδρύθη, πάντας δέ τούς έν τοΐς γράμμασι διακρινομένους έκά- 
λει παρ’ αύτώ καί έχρησιμοποίει έν δημοσίαις ύπηρεσίαις. Ό αιών 
τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ’ είνε ή ένδοξοτέρα κα'ι λαμπροτέρα περίοδος τοΰ 
πνευματικού τής Γαλλίας βίου. "Οσαι καί άν ύπάρχωσιν αντιρρήσεις 
περί τής' προσωπικής αύτοΰ έπίδράσεως έπ'ι τής διανοητικής ταύτης 
ακμής τοΰ γαλλικού έθνους, αληθές είνε, οτι αύτη δέν ύπήρξεν άπλή 
σύμπτωσις, άλλά πραγματική συνέπεια τής ένθαρρύνσεως καί τής 
προστασίας, ής οί έργάται τοΰ λόγου έτύγχανον παρά τφ φιλοπρο- 
όδω βασιλεΐ. Τά ονόματα, άτινα έδόξασαν τά γράμματα, τάς έπι- 
στήμας, τήν τέχνην έν Γαλλία άνήκουσιν είς τήν έποχήν τού Λουδο
βίκου ΙΔ’ καί εΐσι συνδεδεμένα μετά τής άληθοΰς πρός τήν πνευμα
τικήν ύπεροχήν αγάπης αύτοΰ. Ήτο δεσποτικός ό Λουδοβίκος ΙΔ’, 
έθεώρει τήν βασιλικήν εξουσίαν βάσιν καί στέγασμα τής πολιτείας, 
ούχ ήττον ήγάπα πολύ τήν Γαλλίαν και είς τήν ταχεΐαν και πολ- 
λήν αύτής δόξαν άφεώρα.

Περί τά τέλη τού βίου του, οτε πάσα ή Εύρώπη συνησπίσθη έναν
τίον αύτοΰ κα'ι τής’Ισπανίας,ύπήρξεν ατυχής, ούχ ήττον ήξιώθη νά 
δωρήσηται τοσαύτην ακμήν είς τήν πατρίδα του, ώστε νά τηρηθή 
αίωνία ή πρός αύτόν ευγνωμοσύνη της κα'ι άμείφτος δ θαυμασμός.

Τόν μεγαλοπρεπή καί ένδοξον τοΰτον ήγεμόνα διεδέξατο έπ'ι τοΰ 
γαλλικού θρόνου άνθρωπος ασθενής καί τό σώμα κα'ι τήν ψυχήν. Καί 
ή μέν τής σωματικής αύτοΰ κράσεως κατάστασις ήδυνήθη νά βελ
τιωθώ, άλλά τής ψυχής του ή νόσος δσημέραι έπιτεινομένη μετέβαλε 
τά ανάκτορά του είς οίκον φαυλοβίου καί τήν κυβέρνησιν τής Πα
τρίδας του είς παίγνιον άπό χειρός είς χεϊρα περιφερόμενου. Κατ’ άρ
χάς ή θέσις τοΰ πρώτου ύπουργοΰ έφιλοδωρήθη είς τόν παιδαγωγόν 
του, τόν κληρικόν Fleury, δστις καίτοι ανίκανος διά τά καθήκοντα 
τοιούτου λειτουργήματος, ήδυνήθη νά συγκεντρώσγ πάσαν είς χεΐ- 
ράς του εξουσίαν καί έπαναφέργι τό κράτος τού κλήρου έν Γαλλίιρ. 
Μετά θάνατον τοΰ εύνοουμένου τούτου συμβούλου, δ Λουδοβίκος ΙΕ , 
μιμούμενος τό παράδειγμα τοΰ πάππου του, διεκήρυξεν ότι άνευ 
πρωθυπουργού ήθελε διοικήσει, άναλαμβάνων τήν διεύθυνσιν τής ό
λης κυβερνητικής λειτουργίας. Τότε δέ ύπό τήν έποπτεία.ν του, έ
καστον τών ύπουργείων άπετέλεσεν ίδιον κράτος καί έκαστος τών 
υπουργών μετεβλήθη είς ήγεμόνα εντός τών δρίων τής δικαιοδοσίας 
του. Ταχέως δμως ή κατάστασις αύτη μετεβλήθη, διότι ή χαριτω
μένη ’Ιωάννα Ποασσόν, ή κατόπιν μαρκησία τού Πομπαδούρ, κατα- 
κτήσασα τήν καρδίαν τοΰ ηγεμόνας, άνέλαβε τά ήνία του κράτους 
καί διώκει αύτη έλευθέρως καί άνευθύνως έν όνόματι τού έρωτολή- 
πτου καί μόνον έρωτολήπτου βασιλέως.

Άπό τών ιερέων λοιπόν ή έξουσία περιήλθεν είς τάς εταίρας τοΰ 
βασιλέως· είς ύπούργημα δέ δημόσιον ειχεν άναχθή ή έντιμος αύτη 
ύπηρεσία τάς βασιλικής εταίρας. Είνε κοινόν σχεδόν έλάττωμα τών 
ισχυρών τής γης ή πρός τάς ώραίας γυναίκας ύπέρμετρος λατρεία, 

’ίσως διότι ή ώραία γυνή είνε τό περικαλλέστερον τού κόσμου δημι
ούργημα καί ζητοΰσι ν’ άπολαμβάνωσιν αύτοΰ άπλήστως δσοιήγοΰν- 
ται έν τώ κόσμφ τούτφ. Άλλ’ ό Λουδοβίκος ΙΕ’ ειχεν έντελώς ύπο- 
δουλώσει τό φρόνημα καί τήν θέλησιν του είς τάς γυναίκας, καί ένφ 
ήρχεν ούτος τής Γαλλίας, αί γυναίκες ήρχον αύτοΰ. Εις τοσοΰτον δέ 
άναιδείας καί φαυλότητος βαθμηδόν έφθασεν, ώστε δέν ήρκουν πλέον 
αύτφ αί απειράριθμοι έταϊραι, άλλ’ έ'δει νά άγοράζωνται ή κλέπτων- 
ται ύπό τών ανθρώπων τής αυλής-άθφα κοράσια ή παιδία, όπως κο- 
ρεννύωσ.ι τήν μανίαν τοΰ κτηνώδους ήγεμόνος. Ή οργή τού λαοΰ 
δσημέραι έξήπτετο καί οΐ στεναγμοί τών άτυχων μητέρων, ών τά 
τέκνα ήρπάζοντο όπως άτιμασθώσιν, έπλήρουν τήν Γαλλίαν δλόκλη- 
ρον. Διότι τό παράδειγμα τοΰ ήγεμόνος ήκολούθουν πάντες οί εύγε- 
νεϊς, οιτινες πάντοτε κανονίζουσιν εαυτούς πρός τάς έξεις και τάς 
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πράξεις τοΰ έπί τοΰ θρόνου, ουτω δέ τών θυμάτων τής αίσχρότητος 
ό άριθμός καθίστατο αρκετά μέγας. Έν τούτοις δ άθλιος αύτός άπέ- 
θανεν έπί τοΰ θρόνου, ένώ έπρεπε νά έκπνεύση έν τώ κατέργφ.

'Ίνα φαντασθή τις εύκρινέστερον την Ηλιθιότητα καί έξαχρείωσιν 
τοΰ Λουδοβίκου ΙΕ', άρκεΐ αύτφ δ κατά τής Πρωσσίας καταστρε
πτικός έκεΐνος πόλεριος, έν τώ δποίω Η Γαλλία άπώλεσεν εν περί
που έκατομμύριον άνδρών, έξήντλησε πάντα χρηματικόν της πόρον 
καί άπέβαλε τόσας κτήσεις της, καί δστις αφορμήν κάί σκοπόν δέν 
είχεν έτερον είμη νά εκδίκηση την μαρκησίαν τοΰ Πομπαδούρ, την 
έταίραν του βασιλέως, την οποίαν δ Φρειδερίκος άστεϊζόμενος άπε- 
κάλεσε έσωφούστανον β', διότι πρώτον ητο ή δούκισσα τοΰ Cha- 
teauroux.

Τοιοΰτος ύπήρξεν δ Λουδοβίκος ΙΕ'" μηδέν ώς βασιλεύς, φαΰλος 
ώς άνθρωπος.

Έν τούτοις δέον νά εύγνωμονη προς αύτόν ή Εύρώπη πάσα, διότι 
διά τών τόσων οργίων του συνετέλεσεν έπαρκώς εις την παρασκευήν 
τής εύφλεκτου ύλης, δι’ ής έξερράγη ή μεγάλη έκείνη Έπανάστασις, 
Η κηρύξασα την άληθή τοΰ πολίτου ελευθερίαν και τούς ηγεμόνας 
περιορίσασα έντός ορίων διαγεγραμμένων.

Ό Φρειδερίκος Γουλιέλμος Λ' της Πρωσσίας παρεσκεύασε τά 
πρώτα στοιχεία τής ένδοξου τοΰ υΐοΰ του βασιλείας. Έβελτίωσε τά 
οικονομικά τοΰ κράτους του, ούτως ώστε οί χρηματικοί πόροι αύ
τοΰ μεγάλως ηύξήθησαν, έκανόνισεν έπί τά κρείττω τά της δικα
στικής έξουσίας, παρέσχεν εις τό έμπόριον καί την βιομηχανίαν 
πάντα τά δυνατά μέσα δπως άναπτυχθώσιν, αναδιοργάνωσε τόν 
στρατόν. Ούτως ό υιός του Φρειδερίκος δ μέγας έκληρονόμησε παρά 
τοΰ πατρός τάς πολυτίμους ταύτας βάσεις της προόδου καί ευημε
ρίας τοΰ Πρωσσικοΰ έ'θνους. Ούτος δέ προσθέτων ενδόξους σελίδας έν 
τη ιστορία διά πολεμικών έπιτυχιών, προσεπάθει άφ’ έτέρου νά έπα- 
νορθώνη τάς καταστροφάς-τοΰ πολέμου καί νά έμπνέη νέαν ζωήν εις 
την πνευματικήν καί υλικήν τοΰ λαοΰ του άνάπτυξιν. Έκτοτε δύ· 
ναται νά θεωρηθώ δτι ήρξατο ή άληθης τής Πρωσσίας κι'νησίς έν τη 
όδώ τοΰ πολιτισμοΰ καί τής ηθικές τελειοτητος. ;

Τά γράμματα καί αί έπιστήμαι έτυχον παρ’ αύτώ προστάτου ακα
ταπόνητου, δστις κατόρθωσε νά διαδώση είς τόν λαόν του την δια
νοητικήν έργασίαν τής πνευματικώς ύπέρ παν άλλο έθνος προηγμένης 
τότε Γαλλίας, και νά καταστηση την πρωτεύουσαν του φιλόξενον 
ένδιαίτημα τών έν τοΐς γράμμασιν ύπερόχων άνδρών.
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Ηύτύχησα νά ϊδω είς Potsdam το δωμάτιον έν φ έξέπνευσεν ό 
μέγας έκεΐνος βασιλεύς ’ καί ύπό τάς έντυπώσεις τής καταπληκτικής 
έν παντί προόδου της Πρωσσίας, κατελήφθην άπό άκατάληπτόν τι 
αίσθημα καί εύλαβώς ίστάμην έκεΐ ένθα έληξεν Η τελευταία Ημέρα 
τοΰ δόντος την πρώτην ώθησιν πρός την ευδαιμονίαν τής Πατρίδος 
του καί τό μέγα παράδειγμα είς τούς διαδόχους του. Οί βασιλείς, 
δταν μόνον είς πολεμικούς αγώνας περιφανείς στηρίζωσι την φιλοδο
ξίαν των, άποκαλύπτουσι τό άγριον έκεΐνο ένστικτον τοΰ ανθρωπίνου 
δντος δπως καταβάλλη τά ασθενέστερα πανομοιότυπά του· άλλ’ δ
ταν συντελώσιν είς την ήθικην καί πνευματικήν τών λαών των προ
αγωγήν έπιτελοΰσι τελείως τό εύγενές έργον, τό όποιον Η θεία Πρό
νοια είς αυτούς ένεπιστεύθη καί διά τό όποιον μόνον δικαιούνται 
ν’ άξιώσι την εύγνωμοσύνην τών λαών των.

Τό παράδειγμα τών βουρβόνων άπεπειράθησαν πάντες τής Εύρώ- 
πης οί Ηγεμόνες ν’ άπομιμηθώσι, συγκεντροΰντες βαθμηδόν έν έαυ- 
τοΐς την έξουσίαν πάσαν. Πρός πραγματοποίησιν τής αύτής έπιθυ- 
μίας έτεινε καί δ Κάρολος Λ' τής ’Αγγλίας. Αί έλευθερίαι, άς διά 
τοΰ μεγάλου χάρτου άπό τοΰ 1215 είχε χορηγήσει άναγκασθείς δ 
βασιλεύς ’Ιωάννης Α', έθεωροΰντο παρ’ αύτοΰ ώς άσέβεια πρός τόν 
θρόνον καί στοιχεία διαφθοράς καί παρακμής τοΰ λαοΰ. Ό βασιλεύς 
έδει νά κυβερνά, ό δέ λαός ώφειλε νά διατελ'η δλως άμέριμνος περί 
τών κοινών πραγμάτων, άρκούμενος είς τά μεγάλα φώτα καί την 
φιλοπατρίαν τοΰ έστεμμένου κυρίου του. Άλλ’ ό άγγλικός λαός, έν 
συμμ,αχία πρός τάς τάξεις τών εύγενών, είχε προ πολλοΰ κηρύξει πό
λεμον άμείλικτον κατά τών αρχών τούτων τών ηγεμόνων του καί δέν 
ένόει νά υποχώρηση προ ούδενός έκ τών φοβερών έκείνων μέσων, τών 
όποιων έποιοΰντο ούτοι χρήσιν, δπως τόν καταπλήξωσι καί ύποδου- 
λώσωσι. Πιστός είς τάς έλευθερίας του, άφωσιωμ,ένος είς τούς πα
τρίους θεσμούς, προύτίμα νά καταλίπη τό έδαφος τής ’Αγγλίας 
μάλλον Η τούς νόμους αύτής.

Άλλ’ δ Κάρολος έπέμενε καί συγκαλών έκάστοτε τά Κοινοβούλια, 
δπως παρέχωσιν αύτώ τούς χρηματικούς πόρους, ών άπαραίτητον 
είχεν ανάγκην, έπίστευεν δτι προσέφερεν είς τόν λαόν, τιμήν, ής δέν 
έδικαιοΰτο παρά τοΰ Νόμου. Τά Κοινοβούλια ταΰτα δμ.ως ούχ'ι μό
νον είς τάς περί χρημάτων αιτήσεις τοΰ βασιλέως έκώφευον, άλλ’ έ- 
ζήτουν έπιμόνως την καταδίκην τών ένοχων τοΰ στέμματος συμβού
λων, καί ήνάγκαζον τόν Κάρολον ν’ άποπέμπη ταΰτα χωρίς νά Ικ- 
πληρώσι τόν σκοπόν^ δι’ δν συνεκαλοΰντο.
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Διά τοΰ Laud καϊ τοΰ κόμητος τοΰ Stratford, τοΰ μέν προϊ

σταμένου τ^ς Εκκλησιαστικής, τοΰ δέ τή,ς πολιτικές, διόικήσεως, 
κατετυράννει τούς μεμφομένους τάς πράξεις του και προσεπάθει διά 
βασάνων νά καταπνίξη την εναντίον τών οργίων τές βασιλικής Εξου
σίας διαμαρτυρίαν, Άλλ’ άφοΰ ήττήθη έπανειλημμένως έν τώ πολι
τικιό τούτφ άγώνι, καϊ ήναγκάσθη νά ύποχωρήση πρό της ένισχυο- 
μένης δσημέραι άντιδράσεως, κατέφυγεν έπϊ τέλους εις την ένοπλον 
ρηξιν, έν τή οποία άπώλεσεν ούχ'ι μόνον τό στέμμα, άλλά και την 
κεφαλήν.

Θρασύδειλος, άλλ’Επίμονος λίαν έν ταϊς ίδέαις του καϊ προκατει
λημμένος ύπό τών Εμπνεύσεων θρησκευτικού φανατισμού, διά της 
μιάς χειρός Εφιλοδώρει καϊ διά τής έτέρας έτυπτεν. Άγ.νοών νά έπ- 
ωφελήται τών ευμενών περιστάσεων καϊ ταπεινώς, κατά τό φαινόμε- 
νον, ύποχωρών, Ενώ πράγματι ουδόλως μετέβαλλεν αποφάσεις, ούχ'ι 
μονον την άπόλυτον αύτοΰ εξουσίαν, ήν ώνείρεύετο δέν ήδυνήθη νά 
έξασφαλίση, άλλά συνετέλεσεν έπϊ τέλους ε’ις την άνατροπήν τοΰ 
θρόνου καϊ την τυραννικήν δικτατορίαν του μεγαλοφυούς Εκείνου 
αγύρτου Κοόμβελλ.

Έπεθύμουν, Κύριοι, νά Εκθέσω ένώπιον ύμών τόν βίον και τά έργα 
άπάντων τών έξόχως άγαθών καϊ έξόχως άθλιων ηγεμόνων, άπό τών 
παλαιοτάτων ημερών άχρι του παρόντος αίώνος καϊ τοιαύτη ήτο ή 
έμη πρόθεσις, δτε άπήντων εις τήν ευμενή τοΰ Προεδρείου- πρόσκλη- 
σιν, δτι ήθελον λαλήσει περί βασιλέως. Άλλ’ ή Επιθυμία μου αύτη 
προσέκοψε κατά τών στενοτάτων ορίων της παρούσης μελέτης, της 
οποίας τήν δυνατήν έκτασιν δέν ειχον κατ’άρχάς άκριβώς υπολογίσει.

Έκ τών εύαρίθμων και λίαν συντόμων σκιαγραφιών, τάς όποιας 
πρό μικρού έτόλμησα νά παρουσιάσω είς ύμάς, κατείδετε πόσον αν
τίθετοι χαρακτήρες καϊ τύποι ήγεμόνων άπαντώσι καϊ πόσον διάφο- 
ρος τυγχάνει πολλάκις ή έπϊ της ευημερίας τών Εθνών έπίδρασις αύ
τών. ’Άλλοτε μέν παρίσταται εύεργετική καϊ ένδοξος, άλλοτε πο- 
ταπή καϊ όλεθοία.

Δέν είνε λοιπόν, Επαναλαμβάνω, τό είδος τού πολιτεύματος, τό 
όποιον Επιφέρει, τήν κακοδαιμονίαν τής πολιτείας, άλλ’ ή ποιότης 
τών προσώπων, άτινα προίστανται αύτής. "Οσον άπόλυτος άν ή ή 
Εξουσία τού άρχοντος άποβαίνει ωφέλιμος ε’ις τό έθνος, όπόταν ούτος 
δύναται νά έργασθή καϊ δέν άφορ^ είμή είς τό δημόσιον συμφέρον καϊ 
μόνον ε’ις αύτό.

?^.ήλ’ Ε$ν θέληση τις σήμερον νά ποιήσηται σύγκρισιν μεταξύ τών 

διαφόρων πολιτευμάτων, τών άρχαίων κα'ι νεωτέρων, άναμφιβόλως 
δέν θέλει δώσει τήν προτίμησιν εις τό άπόλυτον μοναρχικόν. Οί λαοϊ 
πρό πολλοΰ ήδη έφωτίσθησαν έπαρκώς δπως μή άνέχωνται ν’ άπο- 
τελώσιν ομάδας άνευ βουλήσεως, άγέλας άνθρώπων άκολουθούσας 
ένα ποιμένα· Ή Γαλλική ’Επανάς·ασις έδωκε τό σύνθημα της γενικής 
τών λαών έγέρσεως καϊ Επέβαλε τοΐς ήγεμόσι ν’ άναγνωρίσωσιν ε’ις 
τούς, ύπηκόους των τό δικαίωμα της συμμέτοχης έν τή πολιτική 
έξουσία. Σήμερον δέ άν Εξαίρεση τις τήν 'Ρωσίαν, τήν Τουρκίαν καϊ 
τό Μαυροβούνιον, ούδαμοΰ άπαντα,, κατά τύπον τούλάχιστον, τό 
άπεριόριστον τών βασιλευόντων κράτος. "Οταν άρχη τις κατά θέλη- 
σιν ιδίαν ασκών πάσας τάς καθεστηκυίας έξουσίας, σπανίως δύναται 
ν’ άποφύγη τά μεγάλα παραπτώματα, δσ.ω άν ή τελειότερος τών 
ύπ’αύτοΰ άρχομένων καί δσω άγαθή άν η ή πρόθεσίς του. Παρηλθεν 
άνεπιστρεπτεΐ πιθανώς ή Εποχή, καθ’ ήν τά έθνη ειχον άνάγκην ενός 
άνωτάτου όδηγού, δπως οί στρατοί Ενός στρατηγού- ήδη άλλαι εΐσϊν 
αί συνθήκαι, ύφ’ άς βιοΰσιν αί κοινωνίαι καϊ άλλα τά συμφέροντα 
αύτών. Ή σύμπραξις λαού καϊ βασιλέως κατέστη απαραίτητος 
δπως έθνος τι βαδίση Εμπρός ταχέως καί άνευ Εμφυλίων διχονοιών. 
Τήν σύμπραξιν δέ ταύτην σοφώς έκανόνισε καϊ έξησφάλισε τό πολί
τευμα Εκείνο, τό όποιον βαθμηδόν άπετελέσθη Εν Άγγλίιγ.

Κατά τά πορίσματα μελετών τοΰ Έδουάρδου Φρήμαν περί τής 
άναπτύξεως τοΰ συνταγματικού πολιτεύματος από τών παλαιοτά- 
των χρόνων μέχρις ήμών, τό Εν Αγγλία μορφωθέν αντιπροσωπευτικόν 
πολίτευμα είνε τύπος τελειότερος τοΰ πολιτεύματος τών Γερμανικών 
φύλων, άτινα κατέκτησαν πρώτα τό ιερόν έδαφος καταστρέψαντα 
τάς ρωμαϊκάς στρατιάς. Παρά ταϊς Γερμανικαΐς ταύταις φυλαϊς 
υπήρχε συνέλευσις έξ Ελευθέρων άνδρών άποτελουμένη, ήτις ήσκει τήν 
νομοθετικήν καϊ δικαστικήν Εξουσίαν κα'ι Εξέλεγε τούς προϊσταμένους 
τής Εκτελεστικής. Ούτως ή κυριαρχία τού λαού ήτο ή πηγή, δπό- 
θεν άπέρρεον πασαι αί έξουσίαι, ό δέ βασιλεύς επεΐχε θεσιν ανώτατου 
εκτελεστού τών άποφάσεων τών αντιπροσώπων τής φυλής. Έπϊ τής 
κυριαρχίας ταύτης, τοΰ έθνους στηρίζονται κα'ι οί πολιτειακοί θεσμοί, 
οί άποτελοΰντες τόν θεμελιώδη τής Αγγλίας Νόμον, οστις φέρει 
τήν ’ιδιάζουσαν άξίαν, δτι δέν εινε προϊόν ψηφισμάτων συνελεύσεων 
ή τής σοφίας ώρισμένων νομοθετών, άλλά τήν ύπαρξιν αύτοΰ έλαβεν 
έν τοΐς έθίμοις καί τή ιστορία τού Αγγλικού λαού.

Ούδέ; ή παντοδυναμία τού μονάρχου, ούδέ τού λαού ή άπεριόρι- 
στος ισχύς έκρίθησάν ποτέ ώς αγαθή πολιτική κατάστασις. Οί άρι- 
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στοι τών άρχαίων σοφών, άναγνωρίζοντες, δτι ή μοναρχία είνε ό κάλ- 
Κίστος πολιτεύματος τύπος, ύποδεικνύουσιν άφ’ έτέρού τήν ανάγκην 
περιορισμού της έξουσίας τού μονάρχου. Άλλά το πρόβλημα τούτο 
δέν ήδυνήθησαν ούτοι νά λύσωσι καϊ ό περιορισμός τών βασιλικών 
δικαιωμάτων μόνον παρά τοΐς Άγγλοις έπετεύχθη πολλούς αιώνας 
κατόπιν τών θαυμασίων εκείνων άνδρών.

Τό συνταγματικόν πολίτευμα δικαίως μετεφυτεύθη εις πολλά ε
δάφη έκτος τοΰ αγγλικού κα'ι τοσοΰτον έπεξετάθη.

Αί συνταγματικα'ι βασιλεΐαι κα'ι αί συνταγματικα'ι δημοκρατίαι 
δέν διαφέρουσιν άλλήλων είμή, δτι έν έκείναις τό τού άο,χοντος αξίω
μα είνε κληρονομικόν, έν ταύταις δ’ άπονέμεται δι’έκλογής άνά βρα
χέα χρονικά διαστήματα. Έν Γαλλία, φέρ’ εΐπεϊν, ό Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, άνά έπταετίαν έκλεγόμενος, εινε άνεύθυνος κα'ι έ'χει 
πάντα τά προνόμια, τά όποια οί συνταγματικοί βασιλείς άπολαμ- 
βάνουσι. Δύναταί δέ μάλιστα κατά την περίοδον της προεδρείας του 
νά παρεκτραπή είς πάσαν κατάχρησιν δπως διατηρήσγ και παρα- 
τείνρ την έν τή έξουσία διαμονήν του, χωρίς ούδείς νά έ'χγ νομίμως 
τό δικαίωμα νά έγείρφ φωνήν κατ’ αύτοΰ. Τούτ’ αύτό συμβαίνει καϊ 
έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείας τού νέου κόσμου. Και έν αύταϊς ή συν
ταγματική δημοκρατία ύφίσταται, μόνον ώς πρός τό αιρετόν τοΰ 
προϊσταμένου τής εκτελεστικής έξουσίας πρός τήν συνταγματικήν 
βασιλείαν παραλλάσσουσα.

Είνε λοιπόν άναμφισβήτητον, δτι ό έπικρατών σήμερον τύπος πο
λιτεύματος είνε ή συνταγματική βασιλεία ή συνταγματική δημο
κρατία, δπερ ταύτό,διότι ή μεταξύ τούτων υφιστάμενη διαφορά δέν 
δύναταί νά θεωρηθώ σπουδαία. Κατ’ άρχάς ή κληρονομική διαδοχή 
έν τφ βασιλικφ άξιώματι ήτο άγνωστος’ έν Γαλλία δέ μέχρι τού 
987, άν δέν άπατώμαι. Καϊ είνε μέν βεβαίως, κατά θεωρίαν τούλά- 
χιστον, προτιμητέα ή κατ’ έκλογήν άνάρρησις έν τη έξουσία τού 
πρώτου τής πολιτείας προσώπου, διότι ούτως υποτίθεται, οτι δ κάλ- 
λίστος τοΰ έθνους έκάστοτε θά ύποδεικνύηται ύπό τής κοινής έκτι- 
μήσεως. Άλλ’ ούδέ διά τόν λόγον τούτον ούδέ διά τό βραχυχρόνιον 
τής έν τή έξουσίφ παραμονής τού άρχοντος ορθόν εινε νά ίσχυρισθή 
τις, δτι ούτως άνοίγονται εύρύτεραι διαστάσεις είς τήν πολιτικήν 
ελευθερίαν καί έξασφαλίζονται τά άγαθά, άτινα τό άληθώς δημο
κρατικόν πολίτευμα έπαγγέλλεται. Δημοκρατία, δποίαν έφαντάσθη- 
σαν οί περί αύτής φιλοσοφήσαντες, ώς ούδέ τό πάλαι, ούδέ κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους έλαβέ ποτέ άληθή ύπόστασιν.

Ή άπόλυτος μοναρχία, είς τρία περιορισθεΐσα κράτη καί ή συν
ταγματική κυβέρνησις, είτε βασιλική εί'τε δημοκρατική άποκαλεΐται, 
είσίν ήδη τά πολιτεύματα, ύφ’ών ό γνωστός κόσμος διέπεται.

Ή μοναρχία, λείψανον παρελθόντων αιώνων, δέν θέλει δυνηθή νά 
άνθέξη είς τά κτυπήματα, άτινα δσημέραι καταφέρουσιν αύτη ή πρό
οδος καί άνάπτυξις τών λαών. Ή συνταγματική διοργάνωσις τής 
πολιτείας εινε τό έ'ργον, τό όποιον παρ’ δλοις τοΐς λαοΐς ήμέραν τινά 
θέλει συντελεσθή.

Τόν τύπον τού συνταγματικού άρχοντος δέον λοιπόν νά διαπλάσή 
παρ’ έκάστω λαφ, ούχί ή λογική τών νομοθετών, άλλ’ αύτή ή κοινή 
συνείδησις, δσφ τό δυνατόν τελειότερον καί έν πληρεστέργ άρμονίγ 
πρός τήν έθνικήν κυριαρχίαν.

Ό συνταγματικός άρχων προ παντός οφείλει νά μή έξέρχηται τών 
δρίων, άτινα τάσσει αύτώ τό κείμενον τού θεμελιώδους νόμου, άλλ’ 
ούδέ νά καταλείπγ είς άλλους τήν ένάσκησιν τών ιδίων καθηκόντων 
καί προνομιών. Τό άξίωμα, δ βασιλεύς βασιλεύει, άλλά δέν κυβερνή 
έν ταΐς συνταγματικαΐς πολιτείαις, είνε ή ιστορική σημείωσις γεγο
νότος άδιαφιλονεικήτου’ δέν έπεται έκ τούτου δμως, δτι περιέχει 
τά στοιχεία τής κανονικωτέρας τού πολιτεύματος λειτουργίας. Κατά 
τό γράμμα δλων τών συνταγμάτων ή βασιλική έξουσία δρά πλειό- 
τερον πάσης άλλης έν τή πολιτείφ έξουσίας, είνε δέ λίαν τολμηρόν 
νά ίσχυρισθή τις, δτι ή σιωπηρά παράβασις τών κανόνων πολιτεια
κού τίνος συστήματος είνε ή έπιτυχεστέρα αύτοΰ έφαρμογή.

Τό μέγιστον τών προτερημάτων τού συνταγματικού πολιτεύματος 
είνε ή διά τής συμπράξεως λαού καί βασιλέως έν τή διαχειρίσει τής 
πολιτικής έξουσίας περιστολή άμφοτέρων έντός νομίμων δικαιοδοσίας 
δρίων. Άλλ’ δταν τό πρόσωπον τοΰ βασιλέως μηδενίζηται, τό άπο- 
τέλεσμα τούτο δέν δύναταί νά έπιτευχθή καί αί παρεκτροπαί τών 
τοΰ λαού άντιπροσώπων έν τή νομοθετική καί έκτελεστική έξουσίιφ 
άποβαίνουσιν άναπόφευκτοι καί μεγάλαι.

Σήμερον άληθώς κατέστη μηχανική δλως ή έργασία τού συνταγ
ματικού βασιλέως, λίαν δ’ εύφυώς- προέτεινέ τις τήν κατασκευήν 
ξυλίνου τοιούτου, δστις ένφ άφ’ ενός Θά έξεπλήρου κανονικό
τατα τάς ύποχρεώσεις παντός συνταγματικού βασιλέως, ύπογράφων 
άπροσκόπτως καί ύποκλινόμενος πρός τούς έμφανιζομένους ένώπιον 
αυτού, άφ’ έτέρου θά άπήλλασσε τόσων έξόδων τό δημόσιον τα- 
μεΐον καί τό έθνος τού κινδύνου νάκατ αχρασθή ποτέ τής έξου
σίας του.



268 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 269

Άλλ’ ή συνείδησής τών λαών δέν έκύρωσέ ποτέ την τοιαύτην έκ- 
μηδένισιν προσώπου, προωρισμένου νά προίστατ’αι έν τή έπιτελέσει 
τών ύψηλοτέρων της πολιτείας καθηκόντων. Παρατηρήσατε τί συμ
βαίνει δταν μεγάλη δυστυχία ένσκήπτη είς τι έθνος’ εις τόν βασιλέα 
ό λαός έπιρρίπτει κυρίως τήν εύθύνην ολόκληρον, λησμονών τό κατά 
νόμον άνεύθυνον αύτοΰ, έάν τούτο ύπάρχη, είς αύτόν δέ πάλιν απο
δίδει πάσαν αγαθήν ύπηρεσίαν τών δημοσίων πραγμάτων. Τί έτερον 
δηλοϊ τούτο, είμή, δτι ή συνείδησις τού λαοΰ απαιτεί δρώντα τόν 
βασιλέα έν τή πολιτεία κα'ι δρώντα ύπέρ παν έτερον στοιχεΐον

Αληθώς ή πλειοψηφία τών είς τά τού συνταγματικού πολιτεύμα
τος άσχολουμένων συνηγορεί ύπέρ τής άρχής, τήν οποίαν ή έν Αγ
γλία κοινοβουλευτική συνήθεια καθιέρωσε, καθ’ ήν ό βασιλεύς απεκ
δύεται πάσης εξουσίας, καί αύτα'ι δέ αΐ προνομίαι, αΐτίνες χορηγούν
ται αύτφ παρά τοΰ συντάγματος, ώς φέρ’ είπεϊν ή τών βουλών διά- 
λυσις, περιέρχονται είς χεΐρας τών ύπουργών. Ούτως δ βασιλεύς ύπ- 
άρχει ίνα μή ύπάρχν) καί άν δείξη, δτι έπιθυμεΐ νά ύπάρχν), πρέπει 
νά παύση ύπάργων, διότι ουτω παραβαίνει τό σύνταγμα, ασεβεί πρός 
τό πολίτευμα.

Άλλά τά έπιχειρήματα, άτινα ύπέο τής άρχής ταύτης προβάλ
λονται, είσί κατά θεωρίαν πιθανώς σπουδαία, ούχ'ι δμως καί πραγ- 
ματικώτερον κρινόμενα. Ό βασιλεύς δέον νά ζή έν τή πολιτεία, νά η 
ό πρώτος εργάτης έν τη διοικητική μηχανή. Γινώσκων τά πρόσωπα 
και τά πράγματα τής πατρίδος του κάλλιαν παντός έτέρου καί μα
κράν τών προσωπικών ανταγωνισμών διατελών, νά έχη τήν πρωτο
βουλίαν είς παν δ,τι άφορή τό δημόσιον συμφέρον καί τήν ευημερίαν 
τού λαοΰ. Ή ιστορία μόνη απονέμει τής αρετής τόν έπαινον είς 
τούς αγαθούς βασιλείς’ όπόταν ούτοι έπιτελώσιν έντός τού νομίμου 
καθεστώτος τό καθήκον των δέν έ'χουσι δι’ αύτούς αξίαν αί δυσμε
νείς κρίσεις τών ύπηκόων των. Ούδέποτε οί λαοί κρίνουσιν απαθώς 
τούς ζώντας ήγέτας αύτών.

Δέν δύναμαι, Κύριοι, τήν εσπέραν ταύτην νά παρατείνω έπί μα- 
κρότερον τόν λόγον, καταχρώμενος τήν εύμενή ύμών προσοχήν. Έν 
καταλλήλω χρόνω ελπίζω νά δυνηθώ έκτενέστερον ν’ αναπτύξω ένώ
πιον ύμών τό θέμα τούτο, τό όποιον κατέστη ήδη λίαν σπουδαΐον 
διά τήν ήμετέραν πατρίδα. 'Υπάρχουσι βεβαίως πολλώ κρείττονες 
έμοΰ καί είδικώτεροι άνδρες, είς ούς ανήκει ή διεξαγωγή τοιούτων 
συζητήσεων, άλλ’ δταν ούτοι ύπ’ άλλων απασχολούμενοι φροντίδων 
σιγώσιν, δ λόγος περιέρχεται ήμϊν τοΐς νεωτέροις, οΐτινες καθήκον 
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έχομεν νά ζητώμεν τήν διαλεύκανσιν τών σκοτεινών τού ήμετέρου 
πολιτεύματος μερών, ΐνα μή συντελέσωμεν καί ήμεϊς δπως διαιωνι- 
σθή ή σύγχυσις και άμφιβολία, ή σήμερον επικρατούσα.

'Έκαστος λαός, φρονώ, οφείλει νά έφαρμόζη τό πολίτευμα, ύφ’ ού 
διέπεται, κατά ίδιον τρόπον, σύμφωνον πρός τάς ιδιαιτέρας αύτοΰ 
άνάγκας καί δυνάμεις, ούχί δέ ν’ άπομιμήται τυφλώς τά παρ’ άλ- 
λοις λαοϊς συμβαίνοντα. Έάν έν Άγγλίιγ καθιερώθη έν τή λειτουργά 
τού συντάγματος ή τάξις, ήτις καθιερώθη, δέν έπεται έκ τούτου 
οτι καί ήμεϊς όφείλομεν τήν αύτήν ν’ άποδεχθώμεν τάξιν καί το 
αύτό ν’ άσπασθώμεν σύστημα. ’Άλλη ή πνευματική καί υλική άνά- 
πτυξις έκεΐ, άλλος ό βίος, άλλαι αί κοινωνικά! έξεις. Ήμεϊς ένταΰθα 
δέον νά μελετήσωμεν εαυτούς βαθεως καί άνευ προκαταλήψεων, καί 
έπί τή βάσει τής τοιαύτης μελέτης νά μορφώσωμεν τό σύστημα τής 
εφαρμογής τού ήμετέρου άρίστου, άλλά πλημμελώς λειτουργούντος 
ήδη πολιτεύματος. Προ παντός δέ όφείλομεν έν τή ιερή τάύτη έρ- 
γασίιη νά μή λησμονώμεν ποτέ, δτι οί λαοί έκεϊνοι εύδαιμονοΰσι 
καί προάγονται, παρ’ οΐς, ύπέρ πάντα έτερον βασιλέα, άρχει ό αλη
θής καί αιώνιος έκεΐνος βασιλεύς, ό νόμος’ νά ρυθμίσωμεν δέ ουτω 
πως τάς τής πολιτείας σχέσεις, ώστε ή ισχύς τού βασιλέως τούτου 
νά παραμένη αμείωτος.

Λ. Ε. ΉλεόπουλοςΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
Ή έποχή τής συστάσεως τής ’Εκκλησιαστικής ταύτης άρχής μέ

νει μέχρι τούδε άγνωστος" λέγεται δμως έκ παραδόσεως δτι τό ’Ηπει
ρωτικόν τούτο τμήμα διά θρόνου άρχιερατικού έτίμησε Κωνσταντίνος 
δ Πωγωνάτος διά τής ’Ηπείρου έξ ’Ιταλίας είς Κωνσταντινόπολιν 
έπανακάμπτων, ίδρυσάμενος καί τήν περιώνυμον παρά τό χωρίον ζ/«- 
παΜζσα Μονήν τής Μολυβδοσκεπάστου. Μή τό παρεμφερές τών ονο
μάτων «Πωγωνάτος, ΙΊωγωνιανή», καί εις τήν παράδοσιν ταύτην 
τροφήν έχορήγησεν ; Ανδρόνικος δ’ δ νεώτερος, λέγεται έπίσής, έκ 
τής Αλβανίας είς τήν ’Ήπειρον έπιστρέφων (1335-1336) βασιλικώς 
τόν θρόνον τούτον έπροικοδότησεν, έγκαθιδρύσας εις Διπαλίτσαν, τό 
μεταίχμιον τούτο τής Παλαιάς καί Νέας ’Ηπείρου, καί άνωτέρας πο- 
λιτικάς άρχάς. ’Άγνωστον δ’ έπίσης μένει, έάν ή έκκλησιαστική τής

Τόμος Γ, β. — Φεβρουάριος <887. 18 
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Πωγώνιανής ά^χή έδράν άύτής ίσχέν εύθυς έξ άρχής τό^νύν- χωρίδίόν 
JfirtaMtaa, όπερ Οθδέ έπί πώΡ Δεσποτών τής Ήπε’ίρΌ'υ σπυυδαίότητα 
καί σημαντικότητα ειχεν, ή πδλιν ό(ζ.ώνυ(Λο·ν, ώς σημέι-αί δ 'Καντχ- 
κουζηνός (Βι’βλ. Γ'). ’Αλλά ΤοιαυΤη τις πόλις Ι’»·"τ^ Παλαιφ Ήπείρφ 
τούλάχϊότόν κάτά τόν ΪΔ' πχΐ ΙΕ' αΐ'ώνά δέν ύπήρχεν· On δέ εΊς 
τό ομώνυμον τφ ΉπειρωΤικφ ΐούτφ τμήμκτι «Πώγώνιάυή» χωρίον 
AijtiOforfO'c^ ή Ίϊώ’γΟΓϊόΐΧά., έζ ού κατά τόν Λήκ καί τό όνσμα τού 
'Τμ.7)[/.'χτος πρ'οέ’κΰψέ, συνέστη κατ’ άρχάς δ αρχιερατικός ρύπος ‘θρό
νος, ούδεμίά έάί Τού παρόντος άπόδειξις υπάρχει. Όύχ ήΤτον τό χω- 
ρίδΐον τούτο τής Έκκλήσιάστικής ταύτης 'άρχής καί έπί τουρκοκρα
τίας κ’ατά τούς πρώτους αιώνας ήν ιδιοκτησία, ρί δέ ‘κάτοικοι αύ- 

■’τ’οΰ μέχρι #ρ'δ μικρού έν τφ 'περίβολφ τής εις Δίπάλίτσάν αρχιεπι
σκοπής έθάπτοντο.

Καίτοι δ’έ ό 'καθεδρικός τής άρχίειϋήχ'οέίής ταύτης ‘ναός, έπ’ όνο- 
ματι Των ‘Αγίων ’Αποστόλων Τεμνυνόμενος, ίδρόθ-zj εις Διπάλίτσαν 
από του 1298, άρχιερατεύοντος Πωγωνιανής Παχωμίου, κα’ι ίστορή- 
θη τό δεύτερον τφ 1578, άρχιερατεύοντος ‘Παρθενίου, ώς έζ έπιγρα- 
φής έπί του το'ίχού τού ναού τούτου τούτα ίξάγ'οντάι, έν τούτοις ή 
αρχιεπισκοπή αδτή παράδόξώς υπό των άπαριθμησάντών τάς ύπό 
τον οικονομικόν θρόνον τελούσας κατά τόν μεσαίωνα πνευματικός 
άρχάς καί τής ’Ηπείρου δέν μνημονεύεται. ’Άγνωστον επίσης διατε- 
λεϊ ήμϊν, έάν ή έκκλησιαστική αύτη τής αρχαίας ’Ηπείρου αρχή ήν 
άπ’ άρχή,ς άρχιεπισκοπή, υπό τόν οικουμενικόν θρόνον τελούσα, ή
κατ’ άρχάς IrtcekoMj Μς τόν μητροπολίτην Ναύπάκτου, όπως
και πάσαι αί λοιπαί τής παλαιάς ’Ηπείρου ■ έπισκοπαί προ του 1285

_ Ζ3 ζύπαγομένη, βραδύτερον δέ εις αρχιεπισκοπήν προαχθεΐσα. Βέβαιό-
■jy.

»ί » · · . . .
τατονό’μως έστίν δτι αυτή ήν άρχιέπιδάοπή ού μόνον μετά την κα- 
τάκτησιν υπό των ’Οθωμανών, μνημονευόμενη μεταξύ Των αρχιεπι
σκοπών τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά κάΐ κατά τον ΙΔ'του
λάχιστον αιώνα, ώς σημείοΐ όΚαντάκούζηνός. Έξηκολούθει δ’-ούσα 
πάντοτε αρχιεπισκοπή έκΤοτε μέχρι Τής διαλύσεως αυτής (Γ863), 
ουδέποτε έΐς έπισκοπήν ύπο'βίβασ'θεΐσα ή εις άλλην εκκλησιαστικήν 
αρχήν τής Παλαιάς καί Νέας ’Ηπείρου προ του ά’ιώνος τούτου πρ.οσ- 
αρτηθεϊσα. Διότι καί τφ 1586 ώς αρχιεπισκοπή μνημονεύεται (Έκκλ. 
Άλήθ. τεύχ. 49, 'Σεπτέμ^βριος 22, 1882) καί τφ 1695 Μελέτιος δ 
Γεωγράφος σημέιοΐ περί αυτής «Τά χωρία τής Πωγωνιανής έχουσι 
θρόνον αρχιεπισκόπου» (Τ. Β', σέλ.'28)· κάΐ τφ 17&2 οί κώδικες τών 
Πατριαρχείων μνήμονεύουσι τής πρρχειρϊσεως Ευθυμίου τίνος έίςάρ-

Η ΑΡΧΙΕΗ'1?ΚΟΠΗ ,ΙήΩΓίΙΝΙΑΝΗΣ 271

χιεπίσκοπον Ηωγωνιανής καί τφ 1724 :σιγίλλ'-όν τι περί τής Μονής 
έν Άιτο^ιανίστίρ ώς άρχιεπ,ισκοπής μνημονεύει ταύτης. ‘‘!Οθεν δ τε 
Pouqueyille (Voyage daas ia Gi?ece T, A', σελ. 147) σημ^οί ότι 
δ ιέπ.ίδκοπος Πωγωνιανής υπάγεται έΐς τον μητροπολίτην Βελτγρ.ά- 
δων καί ό Παναγιώτης Άρ.αβαντενός.(,Χρον. Τ.,Α’,σελ. 283) γράδων, 
.©τί μεταξύ τών εκκλησιαστικών διοικήσεων -τής Ήπέίρρύ μνημονεύε
ται τφ 1687 καί ή ρήτρόπολις παλαιάς Πωγωνιανής καί >Βε.λεγ;ρά· 
δων ήπατήθησαν. Καί ρ μέ.ν ’POU^U®V;ille .είς τήν απάτην παύσην 
ΰπέπε-σε τό μέν, διότι τό τμήμα Πωγωνια,νής μέχρι τον 4 78;8^·8'9 
■π,ολιτικ.ώς υπήγετο ,·είς τήν μέσην ’Ήπειρον, ής ,πρω;Τ®ύρνσα ή.ν τό 
Βεράπιον, τρ δε, διότι ρ καθεδρικός ναός τής .άρχιεπιμκοπής τούτης 
καλείται επί το συντομώτερον ’Επισχοπίι· -ό 5δέ II. ’Αραβαντίνος τό 
λάθος αυτού τούτο ήθελε προλάβει, ,έάν είχε προ οφθαλμών όσα έν 
τφ δευτέρφ τόμφ τής χρονογραφίας αύπο.ύ (σελ. 139) έγραψε «Προ 
ί.έκ.ατόν έ-τ'ών ... ή παλαιά -Πωγωνιανή ά·πετπά?θη·-- οπερ ψευδέστκ*  
-τρν έπίσης^— τής έκκλησιαστικής διοικήσεως Πωγωνιανής.!>> ,δηήαδή 
ό’τι π-ύ διαμέρισμα τής Παλαιάς ΙΊωγωνικνής δέν άπετέλει μ-ίαν κμΐ 
πή<ν αυτήν μητρόπολιν τφ 1'656 μετά τής επαρχίας Βελςγράδων, 
άλλά μετά τής άρχιεπίσκοπής Πωγωνι,ανής.

;Συνετέλεσε δέ εις ,παρανόησιν τής έν Μακεδονία ύ^νό τόν <Θεσ- 
ίΤ^λρνίκης τελρύσ.ης ,έ-π,ισκοπής Παλυανής Φπό πολλών .συγγρα
φέων τεύρμπαίων έκλαβόντων άπό τών αρχών τού JZ' α’ιών.ος περίπρυ 
αΐ>τήν ,ώς Πωγωνιανήν -ρΰ μόνον τό ·παρεμφερες τών δ,νομάιτων «Πο- 
λυ^ανήν» ,καί «Πωγωνιανή», άλλά καί ή μεγίστη ακμή έπί δύο ,τρ,ύ- 
λάχτίστον-αιώνας Άπ.ό τής κατακτήσεως τής έδρας τ;ής ,ά,ρχίέπιισκο- 
πής Πωγωνι,ανής, ήτΛΐ τής ,Διπα,λίτ.σ,ης., τής έπισηιασάσής τήν .έπι- 
σκοπήν έκείνήν. Ουτω λριπόν ό μέν Θωμάς .δμίτιος μίθησι ηήν άρ- 
ίμεπιτκοπήν Ηωγωνιανή,ς έν τή Μακεδο.νι,κ,ή Ίλλυρίικ μετά την ?ήί 
-Βερροίας· δ δέ Μαρτϊνρς Κρορσιρς καταχ,ωρίζων έπιστρλήν άρχ,ιερΑως 
τίνος Γαβριήλ πρός τόν τρτε Πατριάρχην, σημ,ειοΐ ότι έφερ,εν .ρπ,ι,ρθεν 
■τούτης τήν επιγραφήν «άπό Ηωγωνιανής, ;πό,λεως ,έπ,άνω,Θεσσαλο
νίκης»-Καί έά,ν ή ρδρ,α τής ά,ρχιεπισκοπής Πωγωνιαν.ήςέπωνρμ,ά.ζε.το 
ΙΙωγφ.νιαχή, δέν κείμαι Ιόεβπ,ίως,έπάχω ΘέόΡπλοχίκ,η.ς Διπμλί^σα. 
Τήν «γνώμην-τορ Κρρρμίου .φςιίνετμι καί ά .Δ,εικήνρς -παρ.αδ,εχρμ,ρνρς.: 

,ΔιόςΤ,ι, /κπ.ίτρ.1 λέγει, ,οτι μεταξύ το·σούτων\πέλέ,ω.ν ύπρκειμένωγ τώ 
,μητροπδλίτή :Θ^σσ.αλρνίκης, ρρδαμορ μπ.ή-ντησε Πωγωνιανήν, ;^ήν 
,π^ρά πμξς Τυγγρπφ.έρσ^ §μιτίιρ, Μαρτίνφ, Κρορσίφ καί Χρυσάνθη, έν 
•Τ,ουτρις μ,ετά τρν .εΐμημέχρχ έπίρκρπρν Πώγων,ΐά.νής Γαβριήλ» ,άγάφε' 
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ρειώς επίσκοπον ταύτης · περί μέν τό έτος 1720 Ιωακείμ τινα χαι 
έν έτει 1721 Ευθύμιον. Άλλά χαι ένταΰθα σύγχυσις καί άνάκρίβεια 
παρατηρεΐται- έπειδή, έκτος τοΰ δτι κατά την έποχήν ταύτην, ώς 
είρηται, ή Πωγωνιανή έτέλει άμέσως ύπό τόν Πατριάρχην, άλλά καί 
ό Εύθύμιος ούτος, ώς έν ύπομνήμασι τοΰ Πατριαρχείου δράται, προ
χειρίζεται είς αρχιεπίσκοπον Πωγωνιανής ε’ις διαδοχήν του άποβιώ- 
σαντος Μαλαχίου οΰχί τω 1721, άλλά τφ 1702 κατά μήνα Μάρτιον.

Άγνωστά εΐσιν έπίσης κα'ι τά δρια της έκκλησιαστικής ταύτης 
διοικήσεως κατά την σύστασίν της. Περιελάμβανεν άρά γε μόνον την 
νΰν τών Καραμουρατάτων κοιλάδα ή έπεξετείνετο και πέραν ταύτης 
κατά τά τέσσαρα τοΰ δρίζοντος άκρα ; Περιελάμβανε μέρος ή τό 
δλον τοΰ νΰν διαμερίσματος της παλαιάς Πωγωνιανης ; Ούδέν βέ- 
βαιον( ούδέν ώρισμένον. Έκ τοΰ ονόματος όμως τοΰ διαμερίσματος 
τούτου «Παλαιά Πωγωνιανη» καί έκ παραδόσεως έξάγεται, δτι τό 
πλεΐστον αύτοΰ τουλάχιστον έν προγενεστέροις χρόνοις ύπηγετο ε’ις 
την έκκλησιαστικην ταύτην άρχήν. Άλλά και έάν ποτέ ύπηγετο έν 
μέρει ή καθόλου τό διαμέρισμα τοϋτο είς τόν θρόνον της Πωγωνια- 
νης άπό της Ις-’ έκατονταετηρίδος τουλάχιστον τό μέν μεσημβρινόν 
αύτοΰ μέρος πλήν ένός χωρίου, ώς καί τό δυτικόν, υπάγεται είς την 
έκκλησιαστικην άρχήν Δρυΐνουπόλεως, τό δέ άνατολικόν κατά τό 
πλεΐστον είς την έπισκοπήν Βελάς, ώς τοϋτο δηλοΰται έξ έπιγραφών 
έπί τοίχου έκκλησιών διασωζομένων. Είς Πολίτσιανην σώζεται έκ- 
κλησία έπ’όνόματι τοΰ Άγ. Δημητρίου, άνακαινισθεϊσα τφ 1523, 
άρχιερατεύοντος Δρυΐνουπόλεως Συμεών τίνος, έν δέ τοΐς Τσαραπλα- 
νοΐς έπ’ όνόματι τοΰ Άγ. Γεωργίου ναός, δς άνιστορήθη τό δεύτερον, 
λέγεται, τφ 1534, άρχιερατεύοντος Βελάς Κυρίλλου τινός.

Ή άρχιεπισκοπη Πωγωνιανής έπεξετείνετο άναμφιβόλως προ αιώ
νων πρός Α. τ·7)ς κοιλάδος Καραμουρατάτων, περιλαμβάνουσα πολλά 
χωρία καί έκ τοΰ νΰν τμήματος Κονίτσης της επισκοπής Βελάς. Συν
άγεται δέ τοϋτο ού μόνον έκ της γειτνιάσεως τοΰ«μέρους τούτου καί 
τής παραδόσεως, άλλά καί έκ τοΰ κατά τό έτος 1721 έκδοθέντος 
σιγιλλίου περί της έν Λιτοβιανίστν) Μονής, «κειμένης έν τή περιφε
ρείς τών επαρχιών Ίωαννίνων, Πωγωνιανης καί Βελάς, διενρχλουμέ- 
νης δέ έξ άρχαίων χρόνων ύπό τών τριών τούτων αρχιερέων, έχόντων 
διενέξεις πρός άλλήλους έπί τής έξουσίας αύτής». Πολλά δέ έκ τών 
χωρίων τοΰ τμήματος Κονίτσης προσηρτήθησαν είς την έπισκοπην 
Βελάς κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΗ' αίώνος, δτε δ έπισκοπικός αύτής θρό
νος μετετέθη είς Κόνιτσαν, ό δέ πνευματικός άρχηγός τής Πωγωνια- 

νής διεβίου έν Βουκουρεστίφ, ώς τοϋτο εξάγεται καί έκ τής διαθήκης 
Γεωργίου τινός Καστριώτου,έμμαρτυρουμένης χαι ύπό τοΰ αρχιεπισκό
που Πωγωνιανής Εύθυμίου τή 10 Μαρτίου 1708 έν Βουκουρεστίφ.

Πρός τά άλλα δέ τοΰ δρίζοντος σημεία ή άρχιεπισκοπη αύτη'δέν 
έξετείνετο κατά τόν ΙΔ’ τουλάχιστον αιώνα καί έφεξής. Διότι προ 
της τουρκοκρατίας ύπήρχεν πνευματική έδρα εί'ς τε τήν Πρεμετήν 
καί τήν ’.Οπάρ Κολωνίαν. Μετά δέ τήν κατάργησιν καί τών εκκλη
σιαστικών τούτων διοικήσεων, έξισλαμισθέντος τοΰ μείζονος μέρους 
τών κατοίκων αύτοΰ, έξετάθη ή άρχή Πωγωνιανης εις τά ΒΔ. περί · 
λαβοΰσα έκ μέν τοΰ τμήματος 'Ρίζης καί Πρεμετής τά χωρία Ζέπε, 
Δρατσόβα, Κακονικόλη, Στρουμπήτση καί Παλούμπαρη. Έκ δέ τοΰ 
τμήματος της Ίσκερίας της αύτής έπαρχίας, τά χωρία Βλιάσοβον, 
Ποστένιανη, ‘Ραδίχοβον, Τσιαρσόβα, Λείαρη καί Μέρτζανη (Άραβ. 
Τ. Β', σελ. 367 καί 371). Μετά προσάρτησιν δέ τοΰ πλείστου τ,οΰ 
τμήματος Κονίτσης εις τήν έπισκοπήν Βελάς πλήν τοΰ χωρίου τών 
Καραμουρατάτων καί έκεΐθεν αύτών είς Α. μέχρι τοΰ χωρίου Μάζιου 
είς τήν άρχιεπισκοπήν Πωγωνιανης ύπήγοντο καί αί είσέτι διασω- 
ζόμεναι χριστιανικαί οίκογένειαι τών χωρίων Μεσαρίας, Άβαρίτσια- 
νη, 'Ραντότι, Σαραντάπορον, ’Άνω καί Κάτω Γλήνα κτλ.

'Υπήγοντο δέ κατά τήν διάλυσιν τής άρχιεπισκοπής ταύτης (1863) 
έκ μέν τοΰ διαμερίσματος Πωγωνιανής τά χωρία Βαλοβίστα, Βλάχοι, 
Ύψηλοτέρα, Διπαλίτσα, Μπογοντσικό καί Όστανίτσα, τοΰ χωρίου 
Συκιά προ χρόνων άμνημονεύτων μετά τοΰ ανατολικού ύποδιαμερί- 
σματος τής παλαιάς Πωγωνιανης εις τόν έπίσκοπον Βελάς ύπαγομέ- 
νου. Έκ δέ τοΰ τμήματος Κονίτσης τά χωρία Μάζιου, Σεκαβόν, 
Μελισσόπετρα, Δερβένι, Μπιλθοΰκι, Κούκεσι, Πυροβίτσικα, Μπομπί- 
τσικο, Αιασκοβίκι, Μελεσίνι, Τσέρτσικο, Συργιάννη καί' Περάτη καί 
έκ τών είρημένων δύο τμημάτων τής έπαρχίας Πρεμετής τά σημειω- 
θέντα 11 χωρία, άτινα προσηρτήθησαν είς τήν μητρόπολιν Κορυτσάς, 
έν ω πάντα τά λοιπά είς τήν έπισκοπήν Βελάς. Κατείχε δέ ή δια- 
λυθεΐσα αύτη άρχιεπισκοπή τόν 64 θρόνον, κατά δέ τό συνταγματι
κόν, έκδοθέν τώ 1864 έπί ’Ιωακείμ τοΰ Β', τόν 74.

Αρχιεπίσκοποι Πωγωνιανής άπό τοΰ 1293 μέχρι τοΰ 1828 μνη
μονεύονται μόνον οί εξής : ΙΙαχώμιος ( 1293 - 1298), Παρθένιος 
(1571-1578), Διονύσιος (1684- 1687), Μαλάχιος (1694- 1700), 
Εύθύμιος (1'702), Νεόφυτος (1750), Παρθένιος (1763)' έκ Μεσαριάς 
καί τοΰ οίκου Τσαούση- Άνθιμος (1774), Άνθιμος (1787) έκ Δι- 
παλίτσης καί τής οικογένειας Γχανιά,ται.
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IZ' αϊώνΰ^· μέχρι 1'774, ένεκα τής σοττημπτϊχήφήϊίνλ τήν?«w 
ματικήν άύτών! περιφέρειαν άναρχίάς καί πίέσεως δεέμενόν> συνήθώς- 
έν1 Βούάόυρεστίφ,- άπδ" 84 τού 179® μέχρι τού 1863 άριίκ τ?ί>προχει
ρίσει' αυτών εις τήν έδραν' ταύπην τής τρυφής· καί τών άπολαύσεών' 
έν*  γνώσεί τδΰ οικουμενικού θρόνον μετέβαινον καί έκεϊ δΐεβίσυν μα-· 
κρόθεν τύ ποίμ.νιον αυτών εύλογοΰντες καί τά υψιστα καθήκοντα αύ- 
τών εις πούς κατά καιρούς ήγουμένους τής Μονής ΜολυβδύσκεπάστΟυ1 
άνάτιθέντες. Καί κατά μέν τον ΙΗ’ αιώνα διετηρούντο έν Βουκου- 
ρεστίφ οί πνευματικοί ούτ.οι αρχηγοί τής αρχιεπισκοπής Πωγωνια- 
νής έκ τών προσόδων του έν-Βουκουρεστίφ μετοχίου του θρόνου αύ-' 
τών Χάη Γκρα,ίτση ύπο Δίπαλιτσιώτών έκεϊ μετοικησάντων (1687) 
οΐκόδομηθέντος. Βραδύτερον δέ μέχρι τοΰ 1820 και έκ τών προσόδων 
τών μετοχ ίων έν Βλαχία τών κατά την Πώγωνιανήν κυριαρχικών 
Μονών «Γκούρας- καί Μολυβδοσκεπάστου». ’Επειδή δέ άπο τοΰ έτους 
τούτου1 (1820) μέχρι τοΰ 1827 συνεργεία της Αυστριακής κυβερνή-· 
σεως, διεξαγομένου τοΰ έλληνικοΰ τότε άγώνος, αί πρόσοδοι τών 
εΐρημίνών μετοχίων περιήλθϋν είς χεϊρας τής βλαχ:ικής κύβε’ρνήσεως, 
άποβληθέντων κάι1 κάταδιωχθέντων καί τών έκεί υποτακτικώνήγου- 
μένων, ό αρχιεπίσκοπος Διονύσιος διετηρεΐτο μόνον άπο τών προσό
δων τοΰ μετοχιού τοΰ θρόνου αύτοΰκαίάπ'ό άρχιεροπραξιών; Έπάν- 
ελθόντών δέ’τών υποτακτικών έκέίνων ήγουμένων τφ 1828 έπεμβά- 
σει ΐής ‘Ρωσικής κυβερνήσεως καί τάς προσόδους τών μετοχίων μό
νον σφετεριζομ.ενων, το Πατριαρχείων συνεννοείται μετ’ αύτόΰ προς 
διανομήν τής λείας καί ούτω καταργεί τήν αρχιεπισκοπήν Πώγωνιά- 
νής· προΐίαρτήσκν αύτήν εις τον τότε μητροπολίτην Κορυτζάς’ Βησ
σαρίωνά.- ’Επειδή· δ’ ούτΌΐ άπεποϊυΰντα αργότερα νά' χ’όρηγώσί μερί
δά’ άνάλογόν έίς τΌύς κήφήνάς τών Πάτριάρχέίων,' καταργεί ή Με- 
γάλ-ή τόΰ·1 Χρίστου ’Εκκλησία τήν εΐρημένην Συνοδικήν πράξιν τφ 
1834 καί ένόνει τήν αρχιεπισκοπήν Πωγωνιανής μετά τής επισκο
πής Βελας ύπο τόν τόπε επίσκοπον· Βελάς ’Ιωσήφ (1834-1839) καί 
άποστέλλει αυτόν μετά δύο άλλων άρχιερέων ώς Αντιπροσώπους τών 
κυριάρχΐκών Μονών τής1 ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας- εις Βλαχίαν προς 
άποβολήν έκ τών- διαφόρων έκεί μετοχίων τών-άνυπό'τάκτων έκείνών 
ΰπότάζτικών' ήγόυμένων καί εις1 ένοικίασίν έπί- πενταετίαν πασών 
τών μόνάστήριακών εκεί ιδιοκτησιών έπέιδή δ|' έν Εουκουρέσΐίφ· 
πανσθένώς· δ1 παντοδύναμος χρυσός έλάλεν τών έκεϊ· κάλόγήρων, οί 
αντιπρόσωποι τών έν Θεσσαλία άάί*  Ίί^ϊίρώ'κϋριάρχΐάών Μοίώ^ 

ταφεύγουσιν εις- έκπλήρωσιν τής άπ.οστολής α.ύ,τών, εις. τούς πανι- 
σχύρο-υς, Μ, Ξανθόν, γέννημα τών Ίωαννίνων καί Χατζή. Άνέστην, 
γούναρην τοΰ ήγεμόνοςί X. Γκίκα, μεγαλοπρεπή, δέ μέγαρα βραδύ.τε-· 
ρον έν Άθήναις οΐκοδομήσκντος, συνεννοούνται μετ’ αυτών, ένοικιά- 
ζουσι πάσας τάς. ιδιοκτησίας, τών, έν Βλαχία μετοχίων' εις τούτους 
έπί πενταετίαν, δόντας αύτοϊς κκί. άπόδειξιν παραλογής άμυθήτου 
ποσού ! ‘Θποία άπάτη !· ’Ιδού αίπηγαί τοΰ πλούτου τών πλειόνων 
χρυσοάανθάρων τών κοινωνιών 1

Το Πατρίαρ'χεϊον,, αχούσαν ταύτα' πάντα, φρυάττει καί καθαίρεϊ 
τούς, άπετταλμ.ίν.ους τούτους· δ. Ιωσήφ λιμοκτονεί, αποθνήσκει δ’ έ- 
κεί καί-τ’οΰ έπιου,σίου στερ'ούμ.ενος<.Γ Παρελθούσης· δε τής πενταετούς, 
εκείνης έκ’μισθώσεως τών ’ιδιοκτησιών τούτων, τά Πατριαρχεία 
(1840) προχειρίζουσι Βελάς κά'ι Πωγωνιανής τόν Σμύρνης 'Ιερόθεον 
έξ Όστανίτσης καί έκ τής οικογένειας Μπάνιου’ ένώ δέ ή έπαρ'χία 
Βελκς τώ 1842 προς περιορισμόν τής απληστίας τοΰ τούς οίακας τού 
οικουμενικού θρόνου ιθύνοντος, άνευ πράζεώς τίνος άφορώσης εις τήν 
Πωγωνιανήν, προσηρτήθη εις τήν μητρόπολιν Ίωαννίνων, ό Ιερό
θεος έξηκολούθει τιτλοφορούμενος μέχρι τής τελευτής του (1848) έν 
Βουκουρεστίφ Βελάς καί Πωγωνιανής.

’Επειδή, δέ το έν τοϊς Πατριαρχείοις σμήνος προσηκόντως δεν ικα
νοποιείτο καί κατά τά παρελθόντα οκτώ ταΰτα έτη ένεκα τής αδια
κρισίας τοΰ αρχιεπισκόπου Ιεροθέου, άνίστησι τώ 1848 καί-αύθις 
τήν αρχιεπισκοπήν Πωγωνιανής καί προχειρίζει αρχιεπίσκοπον αυτής, 
τόν άπό Τυρολοδής- Μελέτιον, δν; δ Π. ’Αραβαντίνός (Χρ'. Τ. Β',.σελ. 
1'39) Νεόφυτον άποκαλεϊ, δωρείται δ’ αύτφ αύθαιρετως καί τήν Μο
νήν Μολυβδοσκεπάστου, 'ίνά πλείονα συνεισπράττη, Πζραιτηθεντος 
δέ τοΰ Μελετίου τούτου κατά το αυτό έτος, Πωγωνιανής αρχιεπί
σκοπος προχειρίζεται δ τέως ήγούμενος τής Μονής Μολυβδοσκεπάτ 
στου Αγάπιος(Άραβαντ. Τ. Β', σελ. 139). Άποβιώσαντος δέ τού
του τώ 1850 προχειρίζεται ό έκ Χίου καί πρώην Λαμψάκου Νίκαν- 
δρος εκδοθέντός καί έπιτιμίου (1851) τφ μητροπολίτη Ούγγροβλά- 
χίας διά τήν περιουσίαν καί τά λοιπά πράγματα τοΰ έν Βουκϋυ- 1 
ρεστίφ άποβιώσαντος Πωγωνιανής ’Αγαπίου.

’Επειδή δΐ καί'δ Νίκανδρος· δέν έξέπλήρου τάς άγράφούς άύτΛΰ 
συμφωνίας προς τούς έν Κωνσταντινουπόλει πάτρωνας αυτού καί λοι
πούς κηφήνας, καταδιώκεται' ύπο τής Μεγάλης'τού Χριστού Έκκλη- ,

1 Έκ πάντων τούτων ή 'Ρωμουνική κυβέρνησις νΰν εσοδεύξΐ περί τάς 2W 

χιλ. φλωρίων καΐσαρούασιλικών τουλάχιστον.
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σίας, άργός πάσης Ιεροπραξίας καθίσταται κα'ι καταφεύγει εις Κισ- 
νόβιον, ένθα καί άπέθανε· κατόρθωσε δέ διά τής 'Ρωσσικής κυβερνή- 
σεως νά εΐσπράξη προπληρωτέας πενταετείς προσόδους τών έν Βλα- 
χίςε ιδιοκτησιών.

'Ύστατος δέ άρχιερεύς Πωγωνιανής προχειρίζεται τώ 1854 δ έκ 
τοΰ Μεγάλου Τυρνόβου Πανάρετος μέχρι τοΰ 1863, δτε ή Μεγάλη 
τοΰ Χριστοΰ’Εκκλησία διαλύει την αρχιεπισκοπήν κα'ι έκτραγφδοΰσα 
διά πολλών τήν οΐκτράν οικονομικήν κατάστασιν αύτής. Ό ύστατος 
κα'ι πονηρότατος ούτος άρχιερεύς, στερούμενος τών προσόδων τών 
έκεΐ ιδιοκτησιών έπ'ι πενταετίαν (1859), προληφθεισών εις τόν προ- 
κάτοχον αύτοΰ, ώς εΐρηται, κινεί πάντα λίθον καί διά διαφόρων μη
χανημάτων κα'ι δωροδοκιών κατώρθωσεν, ΐνα τφ έπιτρέψ.η έξαιρετι- 
κώς ή Βλαχική κυβέρνησις τήν υλοτομίαν κα'ι ξυλείαν έΐς,δάση παν- 
άρχαια τοΰ Χάνι Γκραίτση πρός άνέγερσιν έργαστηρίων και οικη
μάτων2 διά 18,0C0 φλωρίων, δπερ κα'ι έπραξεν, εΐσπρ’άξας δμως 
έκ τής προειρημένης έπιχειρήσεως και άδειας άντ'ι 18,000 φλωρίων 
50,000, γενόμενος ούτως έν αύτη τοΰ σταδίου του τη άρχή πλούσιος.

2 Τά εργαστήρια ταΰτα μετά τών έπ’ αύτών οικημάτων, έν τώ κέντρφ
τοΰ Βουκουρεστίου κείμενα καί εις τήν οδόν «Rue Lipsiani», άπέφερον τότε
μέν 2,500 φλωρ., νΰν δέ 7,000.

Ό Πανάρετος έξακολουθεΐ νά ζη κα'ι μετά τήν κατάργησιν τής 
άρχιεπισκοπής ταύτης έν Βουκουρεστίφ, διατηρών εδίαες δαπάναις 
καϊ ιερατικήν σχολήν έν τη πάτριοι αύτοΰ. ’Επαναπαυόμενος δ’ ά- 
νέκαθεν ό άπληστος ούτος λειτουργός έν Βουκουρεστίφ και μακρόθεν 
τό ποίμνιον αύτοΰ έπί δεκαετίαν περίπου εύλογών, έθεώρει περιτ
τήν καί τήν διατήρησιν τής έν τφ μετοχίφ τοΰ θρόνου αύτοΰ ’Εκ
κλησίας, ΐνα κα'ι έκεΐθεν ό πανάθλιος οίκονομη.

Άφ’ ού δέ ό Κούζας χάριν συμφερόντων άνηθίκων τής πατρίδος 
> αύτοΰ, και ΐνα άνταμείψη κερδοσκόπον τινά έκ τών έν Εύρώπη κατ’ 

έκείνην τήν έποχήν ισχυρών, έσύλησε τά έν 'Ρωμανία ήμών άγαθά, 
ή δέ διατήρησις άρχιερέως Πωγωνιανής έξηρτάτο έκ τής ύπάρξεως 
τοΰ έν Βλαχία ταύτης μετοχιού, ή Μεγάλη τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησία 
διαλύει αύτήν καί ή μέν ίερά σύνοδος διά πράξεως αύτής τό χάνι 
Γκραίτση μετά τοΰ έν αυτφ ίεροΰ ναοΰ και τών λοιπών κτημάτων 
προσφέρει καί συνενώνει τφ καθ’ημάς ο’ικουμενικφ θρόνφ, ή δέ Ρω- 
μουνική κυβέρνησις έβαλε χεΐρα έπί τών προσόδων αύτοΰ έκτοτε, 
κατεδαφίσασα συγχρόνως τήν τε έκκλησίαν και τά καταρρέοντα αύ
τής κτήματα καί στήσασα έν εΐδει έπιτυμβίου έπ'ι τών θεμελίων τής 
Αγίας Τραπέζης στανρότ.

'Er 'faarriroic, rrj 5 J Λικε/ιβρίον 4886.
(Έκ τών ανεκδότων Πωγωνιακών Ίω. Λαμπρίδου, διδάκτορος τήν Ιατρικήν).

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΤΛΝ ΔΟΥΚΛΝ ΤΗ2 ΝΑΞΟΥ

Νόμισμά τι τοΰ Νικολάου Α’ Σανούδου, δουκός τής Νάξου, άνευ- 
ρεθέν πρό τριάκοντα έτών, έδημοσίευσα τφ 1872 έν τή ’Αρχαιολο
γική έφημερίδι τών ’Αθηνών1. Τής πραγματείας δ’ έκείνης έδημο- 
σιεύθη καί γερμανική μετάφρασις, καταχωρισθεΐσα'έν τφ Νομισμα- 
τικφ περιοδικφ τοΰ Βερολίνου Zeitschrift fur Numismatik2, έξ ού 
τό παρέλαβε κα'ι ό κ. Schlumberger3. ’Ακολούθως δέ ή περ'ι τοΰ 
νομίσματος τοΰ Νικολάου πραγματεία περιελήφθη και έν τφ παρ’ έ- 
μοΰ δημοσιευθέντι τεύχει «’Ανέκδοτα νομίσματα κα’ι μολυβδόβουλλα 
»τών κατά τούς μέσους αιώνας Δυναστών τής Ελλάδος4». Έλεγον 
δέ τότε, δτι παρά πάσας τάς έπί τριακονταετίαν έρεύνας μου τοϋτο 
μόνον τό τοΰ Νικολάου νόμισμα ήδυνήθην ν’ άνακαλύψω- άλλ’ έξέ- 
φρασα τήν πεποίθησιν, δτι θάττον ή βράδιον θ’ άνακαλυφθώσι κα'ι 
άλλα νομίσματα τών τε προγενεστέρων κα'ι μεταγενεστέρων τοΰ Νι
κολάου Α' δουκών τής Νάξου. Κα'ι δμως έν τή παρόδφ τοσούτου 
χρόνου ίν έτερον μόνον άντίτυπον τοΰ νομίσματος τοΰ Νικολάου 
άνευρέθη, δμοιον τοΰ παρ’ έμοΰ έκδοθέντος, δπερ ύπάρχει έν τΤί συλ
λογή τοΰ έν Ρώμη κ. Marignoli. Μόλις δ’ έπ’ έσχάτων άνευρέθη 
και τρίτον τι κομμάτιον τοΰ Νικολάου, δπερ είναι διάφορον τοΰ προ- 
εκδοθέντος. ’Ιδού δέ ή περιγραφή κα'ι τό άπεικόνισμα αύτοΰ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α'·
1323—1341

1. RKIOLA(VS) DVX μεταξύ δύο κύκλων έκ σφαιριδίων. Έν 
τφ μέσφ κεφαλή νεανική άντωπός.

Όπισθεν * AGIOPBL’ (Π)ΙΧΙβ μεταξύ δύο κύκλων έκ σφαιρι
δίων. Έν τφ μέσφ σταυρός.

Κράμα.
1 Περίοδος Β', Τεΰχος ΙΕ', σελ. 394—397.
2 Τόμ. Α', 1874, σελ. 193-197.3 Numismatique de l’Orient Latin, σελ. 395, pl. Χ1Π, άρ, 28.
4 Έν Άθηναις 1880, σελ'. 55-60.
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Μετά δέ τοΰ περιγραφέντος νομίσματος- τοΰ Νικολάου άνευρέθη- 
σαν και τέσσαρα νομίσματα άνήκοντα είς τόν Ίωάννην, αδελφόν καί 
διάδοχον τοΰ-Νικολάου, άτινα είναι, ολως πρωτοφανή,.-

ΙΩΑΝΝΗΣ Α'·
13'11- 1362

Τόν οοΰκ’ά' τής Νάξου Νικόλαον1 Σανοΰδόν, θανόντα άτεκνον τφ' 
1341, δ'ιεδέξάτο ό; άδελφός; αύτοΰ ’Ιωάννης όΆ'. Έπ' <οΰ Ίωάννου 
Σάνούδόό σί Τούρκοι, οΐτινες έξήσκουν άνά τό ΑίγαϊΟν πέλαγος ίπϊ*  
κίνδυνόν πειρατείαν, έ’ξηκόλούθησαν ώςκαί έπί τής-δουκείπςτόΰ Νι·* ’ 
κολάου· δγόΰντες τήν Νάξον. Ιδίως δεινή ύπ-ήρξεν ή έπιδρομή αύτών 
έν iia 1344, δτε, οδηγούμενοι ύπό πείραποΰ Γενόυηνσϊόυ', κατέπλευ-' 
σάν είς την' νήσον έπί τεσσαράκοντα πλοίων, καί άποβάντες έδήω- 
σκν τήν τε πόλΐν καί τά χωρία, άπάγαγόντες είς δουλείαν υπέρ τάς 
έξακισχιλίας ψυχάς. Ούδ' ύπήρξεν αύτη ή τελευταία έπιδρομή, Διά 
τε τήν έπίφόβον ταύτην· κατάστάσιν τών πραγμάτων καί ώς' έκ- τής; 
συμπάθειας, ήν έκλή'ρόνόμήσε παρά τοΰ άδελφοΰ, δ- Ιωάννης ΰπήρξεί 
πιστός φίλος καί σύμμαχος τής Ένετίας, ήτις. παρείχεν αύτφ1 πά'ν-' 
τότ;ε τήν-έάυτής ύπόσ'τήριξίν,- άποστέλλουσα δπλα καί πλοϊα. Διό, 
δτε έξερράγη δ μεταξύ Ένετίας καί Γενούης πόλεμος, δ ’Ιωάννης, 
θέλων νά δέίξή τήν πρός τήν Ιαυτοΰ πατρίδα ευγνωμοσύνην, διέταξε 
τά πλοία άύτόΰ- κ'αί τ'όύς: άνδρας νά ένωθώσϊ μετά τοΰ ένετικοΰ στό
λου, καί ήτόιμάζετ'ο νά μετάβή έΐς Ένετίαν, δπως ύπηρετήσγ αυτο
προσώπως τήν πατρίδα. Ή Ένετία άπεδέχθη τάς προτάσεις αύτοΰ. 
’Αλλά μετ’ ολίγον κατεδείχθη, δτι ή προθυμία αύτοΰ ήτο έσπευσμένη 
καί ή αποδοχή τής Ένετίας αλόγιστος. Ένφ έ'μελλε νάποπλεύσγ είς 
Ένετίαν, δεκαπέντε νήες δυναστών τής<Τήνου καί Θήρας Γκίζη 
καίΒαρότση, ο'ίτινες εύρίσκοντο είς έριδας μετ’ αύτοΰ, έπέπεσον κατά 
τής νήσου. Ό ’Ιωάννης αΐχμαλωτισθείς ήχθη είς Γένουαν. Καί συνε- 
φιλιώθη μέν ήδη τώ 1352 μετά τοΰ οΐ'κου τών Γκίζη^ δούς είς αύ- 
τούς τήν ’Αμοργόν ώς τιμάριον τοΰ δουκάτου τής Νάξου, άλλά μόλις 
τώ 1355 γενομένης ειρήνης μεταξύ Ένετίας καί Γενούης ήλευθερώ- 
θη. Ό ’Ιωάννης είχε μονογενή θυγατέρα., τήν Φλωρεντίαν,, ήτΐς συνε- 
δέθη διά γάμου μετά τοΰ Ίωάννου Δάλλε Κάρκερι, κυρίου τών δύο 
τρίτων τής ^ύξοίας. Αύτη διεδέξατο τόν πατέρα, θανόντα τφ 1362.

Τά νεωστί άνευρεθέντα νομίσματα του Ίώάννον παρόυσιάζονσι· δύο 
διαφοράς, ών επεται φδέ ή περιγραφή, καί τά ,άπεικονίΟματά,

2.·  ifrlOXR· BVX Κεφαλή νεανική άντωπός. 
Όπισθεν φ· 2OK)P&L RIXG Σταυρός-. 
Κράμα.

3.-  Φ ΙΟΤΐΠ DVX* Κέφαλή νεανική άντωπός.
Όπισθεν * ΤΌΙΟΡΘΤ, ΠΙΧβ Σταυρός.
Κράμα.
Τά νομίσματα τοΰ Ίωάννου, ώς βλέπομεν,- είναι άπαράλλακτα 

κατά τον χαρακτήρα πρός τά τοΰ Νικολάου, διαφέρουσι δέ μόνον 
κατά τό δνομά τοΰ δουκός. Άλλά παρατηροΰμεν, ότι τά τε δυο νο-· 
μίσματα τοΰ Νικολάου καί τά τέσσαρα τοΰ Ίωάννου έξετυπώθησαν 
διά διαφόρων σφραγίδων*  έκ τούτόυ δέ προκύπτει ότι έν τφ νομισμ,α-’ 
τόκοπείφ τής Νάξ-όυέκοπτόνΐο νομίσματα ένμεγάλφ άρ'ιθμφ; Έν*-·  
τεΰθεν; δ’ έτι μάλλον πειθόμεθά, ότι ού μόνον ό Νικόλαος καί ’Ιωάν" 
νηγ-έκοψαν’νομίσματα, άλλά καί άλλοι δούκες έκαμνον χρήσιττής 
νομισματοκοπίας’-. "Ωστε έλπίζομεν, δτι έν τώμέλλοντι θέλουσιν άνα- 
καλύφθή καί ετέρων δουκών νομίσματα,

H. Λάμπρος

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ TQF ΔΗΜΩι ΑΛΑΓΩΝΊΑ3; ΑΝΕΥ5Ε8ΕΝΤ0ΣΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΜΟΤΡΙθ-ϊ «ΜΕΑΕ”
Τω θεοφιΛεστάτω άγΐω Λάμπη-, κυρίω Ιερεμία^ τητ

dev Ι/κην ίίμοσκύτησιτ.
«Ούδέ τοΰ θέλοντος, ούδέ τοΰ τρέχοντος, άλλά τοΰ-Θεοΰ εύδο- 

κοΰντος' πρός τί μοι· τό προοίμιον τοϋτο, Σεβασμιώτατε Δέσποτα ;, 
ΐνα γνώς καί παρ’ έμοΰ τό καθ’ ημέραν έν τή έκκλησί^ ψδόμενον*  
ποΈον δή ·τοϋτο τό : σός δ βραχίφν μετά δυναστείας' ε’ι γάθ

ν Συνέχεια otA τέλοψ ϊδε-σελνίΜίν
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κατά Θεόν Ύΐζ, οΰκ άν εις τοσαύτην, κατά τό προσήκον άρχιερεΰσι. 
Θεού άνελήλυθας έπιφάνειαν’ σώζουσι γάρ τήν δμωότητα τών πρω
τοτύπων τά δεύτερα. Καί τούτου μάρτυς αψευδής ή έμή ψήφος γίνε
ται, άτε καί άπαξ καί δίς πραγματικώς δοκιμάσας την ύμετέραν 
θεοφιλίαν’ οιδα έγώ, οιδα, διπλασιάζω την φωνήν κατά ρήτορας, τό 
πρ^ον τοΰ τρόπου, τό συμπαθές τής ψυχής, τό ταπεινόν, τό ιλαρόν, 
τό προς πάντας εΰένδεκτον, και πάντα τά άλλα ήρωϊκά αυτής πλεο
νεκτήματα, καθ’ ά, νή Δία, οΰ ψεύδομαι, έπεί έν τφ ΰποκειμένω 
αΰτής καταβέβληνται· άνθ’ ών καϊ δι’ ών εικότως οΰχ ΰπό τόν μό- 
διον, ϊνα μη κεκρυμμένα τυγχάν-ρ, άλλ’ έπι τήν λυχνίαν έτέθη, τοϊς 
πάσιν οίονεί φανερούμενα, καί όσημέραι ψυχάς πολλών καταυγάζοντα’ 
δίκαιος γάρ κύριος, καϊ δικαιοσύνας ήγάπησεν, εΰθύτητας δέ,τό εαυ
τού οΐδε πρόσωπον. Νυν μΟι κατά νοΰν έπήλθε τό σοφοΰ λόγιον, τό, 
χρόνον λέγον τής ευζωίας είναι, καθ’ δν καιρόν οί φιλόσοφοι ήγεμό- 
νες^φανήσονται (ταυτόν γάρ τοι ήγεμονεία και άρχιερωσύνη)’ επειδή 
ή μέν ήγεμονεία τήν δικαιοσύνην, τήν αλήθειαν, τήν φιλανθρωπίαν, 
και τό πρός πάντας εΰένδεκτον φυλάττειν έτάχθη παρά Κυρίου, τί 
δαί καί ή άρχιερωσύνη ; ού τοϊς όμοίοις συμπαρεκτείνεται ; κάν 
μέν άλλος τις άρνήθείη, έμέ δέ οΰχ έξει πειθήνιον. Άλλ’ οΰν έξενί- 
σθης, εύ οιδα, ότι ήκουσας τό: φιλόσοφοι’ καί ίσως χλεύην τό πράγ
μα ένόμισας’ άλλ’ έγώ ύποβαλώ oot όξέως τό φάρμακον. Ή μέν οΰν 
φιλοσοφία οΰχ άπλοΰν έστιν ούδέ μονομερές όνομα, πολυμερές δέ, 
καί ώς έκ πλειόνων ειδών, ή μερών συντιθέμενον’ διό καί εις τρία 
διαιρούμενοι ήσαν αΰτό οί πλεϊστοι καί παλαιότατοι, εις τε τό Λο
γικόν, Φυσικόν καί τό ’Ηθικόν. Καί τό μέν Λογικόν, ήμϊν τοϊς έν 
λόγοις άσχολουμένοις οί πάντες παρίτωσάν’ τό δέ Φυσικόν, τοϊς 
Ιατροφυσικοϊς, περί τήν διάσκέψιν τής σωματικής καί ένύλου φύσεως 

καταγινομένοις’ καί τό ’Ηθικόν, ύμϊν τοϊς παρά Θεοΰ τεταγμένοις, 
Ήγεμόσιν, Άρχουσι καί Άρχιερεΰσι, τοϊς τά τών ανθρώπων ήθη 
διακοσμοΰσι καί διευθύνουσιν. Όρφς, φίλε Δέσποτα, πώς καταλλή
λως καί προσφυώς σέ Ιφην φιλόσοφον ; Φιλοσοφεί οΰν, ώς έν τή φι
λοσοφία ταύτη, ήν υπό Θεοΰ τοΰ μόνου σοφοΰ, έδιδάχθης, καί όλγ 
ψυχή τούς|σούς μαθητάς γύμναζε, όπως μετά παρρησίας τφ σφ διδα- 
σκάλφ προσέλθγς έν^καιρφ τφ προσήκοντι, καί ψάλλνίς χαρμοσύνως 
τό: ’Ιδού έγώ καί τά παιδία, & μοι δέδωκας, δέσποτα. Μέμνησο δέ 
κάμοΰ έν ταϊς πρός Θεόν σου έντεύξεσι.

«Άιπαρωτάτους ασπασμούς προσφερέτω,παρακαλώ, τφ αΰτής μέν 
αύταδέλφφ, κ. Πολυχρονίφ, έμφ δέ φίλφ ειλικρινείς καί συγγνώτω 

μοι ότι δ γραμματοκομιστής φεύγει βιαίως, διό καί κατ’ ιδίαν οΰ 
γέγραφα. 'Γά τής Ζωγραφικής Τέχνης κονδύλια μένω.

• αψΊγε’, ’Οκτωβρίου στ’.
»Τής ύμετέρας θεοπροβλήτου θεοφιλίας δούλος ταπεινός, προσόήσω 

»δ’ έ'τι και φίλος
«Γεώργιος Διδάσκαλος»

Τφ ίεροκήρυκι Λωροθέω ΠρωΊφ
«Τή σεβαστή μοι Λύτης Σοφολογιότητι τήν μέχρις έδάφους ταπει

νήν προσκύνησιν.
»Ού ξένον, εύ οίδ’ότι, ούτε μ.ήν άπεοικός λογισθήσεται παρά τή 

φιλοσόφφ καί έμμούσφ αΰτής κορυφή, είγ’ έγώ, μηδ’ ήν τιναοΰν προ- 
εσχηκώς γνώρισιν μετ’ αΰτής, μή ότι γε έπιστεϊλαι τεθάρρηκα, αλλά 
καί μεσιτείαν προσαγαγεϊν έχω καί γάρ πρός τοσούτοις άλλοις τών 
ήμετέρων οΰκ εΰαρίθμους, οΐκειοποιοΰ.ντας και τούς μήπω εις φιλίαν 
δεθήναι φθάσαντας, καί τήν φήμην αΰτήν, ήτις έν φδή τά καθ’ ύμάς 
προτερήματα στεντορείως τοϊς πάσι διαμαρτύρεται, τοσαΰτε τε όντα, 

«όσα φύλλα τε καί άνθεα γίγνεται ώρη»,
ϊνα μή καθέκαστον εΐπεϊν παραθείς τοΰ άποστολικοΰ έκπέσω μέτρου. 
Εΐ δέ τοι τ’ άλλα πάρεις έπιφυοίμην τφ κρείττονι, οΰ πάνυ τι ράδιον 
τό μεϊζον εύρεϊν τών τοιούτων, καί τούτφ τά πρεσβεία διδόναι, ώσ
περ. οΰδέ έν λειμώνι πολυανθεϊ καί εΰώδει τών άνθέων τό κάλλιστον 
καί εΰωδεστερον, άλλοτε άλλου τήν όσφρησιν, καί τήν όψιν πρός έαυ- 
τό μεθέλκοντος, καί πρώτον δρέπεσθαι πείθοντος’ παρίημι εΐπεϊν 
εκείνο τό Εύριπίδειον, τό ,

«Σοφόν άνδρα (λέγον) κάν έκάς ναίη χθονός,
»κάν μήποτ’ αυτόν οσσοις προσίδω, κρίνω φίλον».

Αυτά δήτοι ταΰτα κάμοί τό θαρρεϊν δέδωκεν άφανεϊ τε όντι, καί έν 
τή άγωνία ταύτγι τής κατά Κρήτην 'Ρεθύμνης Σχολής εΰρισκομένφ, 
προσκυνήσαι αΰτήν τφ ρερυπωμένφ μοι τουτωί’ πρός δέ καί δηλώ- 
σαι τήν τών ήδη έκδεδομένων βίβλων τοΰ σοφωτάτου κυρίου Εΰγε- 
νίου, καί τοΰ Μπαλάνου, διά τοΰ ίερολογιωτάτου κύρ Γρηγορίου περι- 
λαβήν, άμα δέ καί παρακαλέσαι θερμώς, ε’ι καί τινες άλλαι έκδοθή- 
σονται παρά τών φιλογενών Ζωσιμάδων, ύφ’ ών καί αΰται έξεδόθη- 
σαν, ΐνα μοι άποστείλνι καί έξ αΰτών, τφ ταπεινφ αΰτής δούλφ, ώς 
ζηλωτής^καί τών Μουσών βοηθός ’ισχυρότατος. Ναί, δέομαι αύθις καί 
πολλάκις πληρωσάτω μου ταύτην τήν αϊτησιν, καί λήψνι τούς μι
σθούς άδροτάτους παρά Κυρίου, ύφ’ ού εί'ης διαφυλαττόμενος άχρις
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ου ήλιος α^γάζετ, *κ«1  ή σελήνη Γαύξομειουμ,ένη ού παύεται' -ταΐς δέ 
σαϊς εύχαϊς κάγ-ώ, '

»ό της ύμετέρας σοφολογιότητας δοΰλος ταπεινός 
«Ζαχαρίας

•6 νής έν ‘-Ρε&ΰμνη σχολής διδάσκαλος
»Τω σοφολογιωτάσκρ -.καί άποστολικώ ΐεροκήρυχι,

κυρίω κ. ΔωροΟέω τω λίαν σεβασμιωτάτω, προσκυνητώς».

Τοϊς Ζωσιιιάόαι,ς

ψυχής διαθέσει «σπαζόμενος ύπε|

τά πράγματα “λόγων ού _χρήζει, ως πού τις των

κοσμοπόθητε' του

καί διδασκάλοις,

«Τήν ύμετέραν φιλογενή καί φιλόμουσον ευγένειαν έν ειλικρινούς 
ψυχής διαθέσει «σπαζόμενος ύπερήδιστα προσαγορεύω ,

» Πτολεμαίοςέκέϊνος ο τ$ φιλαδέλφου κλήσει καλούμενος,Φιλάδελ- 
φος κέκληται, μετενεγκών τήν θείαν Γραφήν είς την των ‘‘Ελλήνων 
διάλεκτον άνθ’ δτου άχρι τού νύν, καί εις αιώνα τον άπαντά, το’ 
ανομ.α αυτού μενεϊ αιώνιον καί αθάνατον' προς τί.μοι .τό προοίμιον 
τούτο ; καί υμείς ού φιλάδελφοι ; ού φιλογενεϊς καί φιλόμουσοι μάλ
λον, ήπερ ,έκεϊνος ;
πάλαι άρίστως έφίλοσόφησε, τετράς των Ζωσιμάδων ευλογημένη καί 

καί γάρ ΐδίοις υμών άναλώμασι καί κόποις τούς 
σαφωτάτου κυροΰ Εύγενίου πόνους, τού τε Μπαλάνου καί άλλων, 
τύποις έκδούναι προεθυμήθητε, καί δωρεάν τοϊς Απανταχού 'Μουσεΐοις 
καί διδασκάλοις, καί δλφ διανέμεσθαι ηθέλήσατε, διά χειρός τού 
άποστόλικού ίεροκήρυκος κύρ Δωροθέου, ώς έμαθον,-παρά τού σοφο- 

‘λογιωτάτου διδασκάλου κύρ Γρηγορίου τού Κρητός, παρ1’όύ κάγώ 
δύω έξ αυτών, τών τόμων φημί τού Εύγενίου λεληφώς, συν αύτοϊς 
Σλάβον καί τό τού Μπαλάνου. ’Απείρους τοίνυν δμο’λογών τάς χάρι^- 
τας Ισομαι, ού μόνον δ’ εγώ, αλλά καί πάντες οι έξ αυτών ωφελού
μενοι καί ώφελησόμενοΓ καί τφ Θεφ εύχομαι άντιβραβεύσαι ύμϊν 
τού καλού τούτου ενεκα (πέπεισμαι δ’ δτι άντιβράβεύσει, καί γάρ 
τών άγάθών έργων αί χάριτες, έπι τούς ποιούντας άντανακλώμεναι 
έπιστρέφουσι, κατά τον είπόντα) ευζωίαν μακροχρόνιον, ευτυχίαν 
άμετάπτο>τον, καί κληρονόμους ζηλωτάς τής φίλάδέλφου κάί αγα
θής υμών προαιρέσεως, δπως καί άλλων αγαθών τοιούτων άζιωθώμεν. ι

Τής ύμετέρας φίλογενούς καί φιλομούσου εύγενείάς 
«αδελφές .έν Κυρίω αγαπητός 

«Ζαχαρίας
•ά τής ίν ’-ΡεΟΰμνη σχολής τής ,κατ.ά ,Κρήτην διδάσκαλος.

·*' .

-»

Έ·π ι γ ρ αφή >:
’Τοϊς εύγενεστάτοις,'φιλογενέσι καί -,φιλομρύσοις -άύταδέλφοις, -τώ 
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τε κυρϊφ Άναστάτσίω, -κ. ΝτκΟ'λάφ, κ. ’Ζφ^ι, κ»ί κ. Μιχαήλ,, Ζωσι- 
μάσι, τοϊς έν Xpif-φ μοι λίαν άγαπήτΟϊς κ«ν%εριποθήτυις·«σπασέως.

'Νικοδήμου μονάχου του ουφωτάτου 1

πρδς Κυπριανόν, ίεροδιάκονον, τόν τής κατά τόν ’Άύωνα σχολής διδάσκαλον.
«Τί προς τάς δέσμας -τών βρυονιών σου, ή το Κυρηναϊκόν έκεϊνο 

σίλφιον, περί ού πολύς λόγος τφ Συνεσίφ γίνετά-ι-, ή ό ύΟμηρίκος 
έκεϊνος λώτός, τών-συμπλωτήρων τού ’Όδυσσέως, ή δρ.αστ,ίκωτάτη 
έχενηίς; πάντως ,ούδέν. Ούχ δπως ,δτι σ.παν,ιότης τις παρ’ -ήμϊν-ταύτα 
κρίνεται, άλλ’ δτ.ι καί παρά φίλου, καί προς φίλον, καί τό δή μέγι- 
στον, δτι καί παρά φίλου ήδη καθαράς τής υγείας άπολελαυκότος, 
τού μετά την έμήν έντεύθεν αποδημίαν ΰπο τής παλαμνάιοτάτης 
κυνάγχης αύθις άποπνιγέντος, κάί τά λοίσθια πνεύσαντος. Ήγνόουν 
έγωγε ές’δεύρο τον δεύτερον «ύτής -τούτον >κυναγχισμόν' άρτι ιδέκαί 
τούτον, καί τήν <έκ τούτου «ναρρ,άίσιν 'διά τού ο.ιακομ,ιστού .κυρίου 
Δημητρίου ά.ναμαθών, πόσης, οίε.ι, έ,νεφο,ρήθην τής ήδονή,ς.! ,έδόζασα 
τον Θεόν, ηύχαρίστησαρ χεϊράς ήρα προς ύψος, δτι άαιδεύσας ήμάς 
προσκαίρως, πάλιν ΐάσατο, και τού φιλτάτου φίλου ουκ έγκατελιπεν 
ορφανούς- παρ’ ού καί έί'ης μοι ές τούπιόν έρρωμένος, κάί προϊόντος 
τού χρόνου, ερρωμενέστερος, -τον τών άγίων νηστειών δίαυλον εύθύ- 
μως κάί εύμαρώς -περανούμενος.

«Τον έλλογ'ΐμώ’-ΐαταν αύτάδελφόν τ.ης.,κα:ί:έμοΙ έν Χριστφ αδελφόν 
κ. Ίωάννην, τόν άΐδεσιμώτατον καί εύφυέστατάν μου πρεσβύτερον, 
καί τούς συν αυτή πάντας, έν ταπεινότητι προσαγορεύω, κάί είλι- 
κρινείι»: ψυχής.

«Οίδας δν φιλουντα άντιφίλεΐς2».

7ίίο αντοΰ
πρός ’Γεώργιον τον τών ·Κ·ύ.δωνΐ’έων -διδάσκαλον.

«Τήν ‘έν Χριστφ ’Ιησού πεποθημένην καί περισπούδαστόν μοι .αυ
τής έλλογιμοτητα ζέοντι πόθω ψυχής προσαγορεύων, πά σωτηίρ&ώδη 
κατ’ άμφω έπεύχόμαι αύτή καταθύμια.

»Ήν καί διατηροίή δ γλυκύς κάί πράγμα κ-α-ί 'όνομα ’Ιησούς Χρι
στός, ύγιάίνούσαν κατ’άμφότερον, κάί έν πάσιν εύωδωμένην,-οίς άύ- 
τος ήδεταί τε καί θεραπεύεται.

Νικόδημος- ουτος εστιν 'ο -γνωστός παρά τοϊς .θεολόγοι,ς διά του.επω
νύμου .«‘Αγ.ιορε ί.τ.η.ς», 'ο-εκδότης του έκκλησιασ,τικοΰ πονήματος «Πηδα
λίου» κλ.

2 Περίεργος τύπος έκφράσεως ‘αντικαΟιστών τήν υπογραφήν τού αοιδίμου 
Νικοδήμου.
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«Άγκαλά καί οΰδέ γράμματός μου ήν όλως χρεία πρός την σήν 
φίλην μοι κορυφήν. Γροέ^ψ.οσ γάρ καί έπιστολήν μου είναι, αυτός, δ 
σός [Λεν συγγενής, έμός δέ έν Χριστώ αδελφός, κυρ Δημήτριος, έρχό- 
[χενος άμ,έσως, καί άναγγέλλων αΰτή τά περί έμοΰ- ϊνα δέ μή δόξω 
άφιλα πράττων, και έπιλήσμων γεγονώς τοΰ αγαπητού ριου κυροΰ 
Γεωργίου, προσέθηκα καί τό όλιγόστιχόν [Λου τοΰτο πρός τήν σήν 
έρατεινήν αδελφότητα, όσον είς ένδειξιν κα'ι γνώρισμα τής παλαιάς 
μας φιλίας. Τίνας ούν είπών ύποθήκας, τό χρέος τής αδελφικής αγά
πης αποπληρώσω ; ή ταύτην κα'ι μόνην, τό, διά παντός δηλαδή 
έρριζωμένον έχειν έν τή έαυτής καρδίςρ τόν τοΰ Θεοΰ φόβον παραί
τιος γάρ οΰτος γενήσεταί σοι, αδελφέ, οΰ μόνον σοφίας και συνέσεως, 
αλλά κα'ι πάσης άλλης ήςτινοσοΰν αρετής. *0  μέν γάρ Σολομών 
«φόβος Κυρίου, φησί, παιδεία καί σοφίαν δ δέ Σειράχ «πως μύγας, 
φησίν, ό εύρων σοφίαν ά-ΙΛ' οΰχ εστιν ύπέρ τόν φοβοΰμ,ενον τόν Κύ
ριον, φόβος Κυρίου υπέρ παν ύπερύβα.Ιεν». Ό δέ Δαβίδ «αρχή, φησί, 
σοφίας φόβος Κυρίου»’ καί στοχάσου πώς δ μέν Δαβίδ άρχήν σοφίας 
είπε τόν φόβον τοΰ Κυρίου- δ δέ Σολομών, σοφίαν, δ δέ Σειράχ, ύπέρ 
πάσαν σοφίαν. Κα'ι ό’τι μέν δ φόβος τοΰ Θεοΰ παραίτιος γενήσεταί 
σοι σοφίας, άρκοΰσιν οΐ τρεις μάρτυρες οΰτοΓ δτι δέ κα'ι πάσης άλ
λης αρετής έσται σοι-πρόξενος, μάρτυς αΰτός ό θεολόγος Γρηγόριος" 
δρα γάρ τήν χρυσήν τών αρετών σειράν, δποΰ κρέμαται άπο τόν τοΰ 
Θεοΰ φόβον, ήν αΰτή ή στωμύλη καί θεολογική γλώσσα θαυμασίως 
πλέκει τοΰ Τρηγορίου λέγουσα- «οΰ φόβος, έντοΛων τήρησις’ ού δέ 
έντοΛων τήρησις, σαρκός κάθαρσις, τοΰ έπιπροσθοΰντος τή Ψυχή τύφους, 
και οΰκ ύωντος καθαρως ΐδεΐν την θεΐαν ακτίνα’ ου δέ κάθαρσις, ε.Ι- 
Λαμψις δύ, πόθου πΓήρωσις, τοϊς τών μεγίστων (δηλαδή τών τριών 
υποστάσεων) ή τοΰ μεγίστου (ήτοι τής μιάς θεότητος καί φύσεως τών 
τριών), ή ύπέρ τό μέγα (ήτοι διά τό είναι τήν θεότητα ύπέρ παν μέ
γεθος καί ποσότητα), έφιεμένοις». 'Ώστε δποιος έχει έν αλήθεια τόν 
φόβον τοΰ Θεοΰ είς τήν καρδίαν του, έκεΐνος φυλάττει τάς έντολάς 
τοΰ Θεοΰ- έκεΐνος καθαρίζεται- έκεϊνος έλλάμπεταΓ καί έκεϊνος φθά
νει είς τήν άγάπην τοΰ Θεοΰ, ήτις είναι τών αρετών πασών τό κε·· 
φάλαιον. .

«Είδες ,αδελφέ μου,είς ποιον άρετής ύψος δ φόβος τοΰ Θεοΰ αναβιβά
ζει τόν άνθρωπον ; Τοΰτον λοιπόν σπούδαζε νά έχγς πάντοτε είς τήν 
καρδίαν σου, κα'ι δι’ αΰτοΰ έπιδαψιλευθήσεταί σοι πάντα τά άγαθά.

«Ταΰτα δι’ ολίγων έγραψα τή άγάπνι σου, δν
«περί κήρι ’φίλησα».

Σΰ δέ τά φίλα τώ Θεώ πράττων ύπερεύχου μου, ϊνα μή λέγω μόνον, 
αλλά καί πράττω, ά λέγω- τοΰτο γάρ όντως τό δύσκολον.

Μαΐου ΐς-'.
«Τής σής έν Χριστώ αδελφικής αγάπης αδελφός έν Χριστώ

«Νικόδημός

’Επιγραφή:
«Τώ ■ έλλογιμωτάτφ διδασκάλφ καί έν Χριστφ μοι λίαν άγαπητώ 

άδελφφ κυρίω Γεωργίω, εΰπροσηγόρως.»

“Ετεραι Γρηγορίου 'Ιεροδιδασκάλου τοΰ Κρητός, πρός δν καί ή 
ανωτέρω έπέσταλται (προχείρισθέντος είς 'Ιερομόναχον, δτε καί Γρη
γόριος , ώς έθος τώ κλήρφ, τής μετωνυμίας έλαχε).

Γρηγόριος Ζαχαρία εύ πράττειν.
«Ή άρουρα, καθ’ ήν ήμεΐς μυρίους καταβάλλομεν τούς ιδρώτας, 

ύλομανοΰσα έστί, καί πολλής τομής δεϊται, ώ βέλτιστε, ώς άν γέ- 
νοιτο εύκαρπος- δει δέ μή ραθυμεΐν, μηδέ καιρόν άναβάλλειν, εί βου- 
λόμεθα τήν κεχερσωμένην άνακαθάραι καί δεκτικήν άποδεΐξαι τών 
καταβαλλομένων καρπών, οϊτινες τρέφουσι ψυχάς Θεόν πεινώσας, ώς 
πού φησιν δ τής Θεολογίας έπώνυμος- καιρός αγώνων ήμϊν δ παρών, 
τό έμπιστευθέν παρά Θεοΰ τάλαντον πρός τό έπαυξήσαι, ϊνα καί 
τής γλυκείας έκείνης φωνής έν άκροάσει: γενώμεθα, τής, εύ δοΰλε 
αγαθέ καί πιστέ, έπ’ ολίγα ής πιστός, έπί πολλών σε καταστήσω- 
ώσπερ γάρ δ γεωργός, έν χειμώνι έάν ριγθύμως διατελών τυγχάντι, 
μένων οίκοι, έν θέρει δέ τών έγρηγορότων τούς καρπούς μετά χαράς 
συλλεγόντων, έκεΐνος μόνος λύπν) συνέχεται, ούτω καί οί δποιοΰν χά
ρισμα πρός Θεοΰ λαβόντες εί άμελώς διάκεινται, έλθόντος τοΰ καιρού 
τής τών έργων άνταποδόσεως, ποινάς οΰ τάς τυχούσας παο’ αΰτοΰ 
ένεκα τής εαυτών άμελείας ύφέξουσιν, ώς ό ιερός φησι λόγος- ζητη- 
τέον τοίνυν έκ παντός τρόπου τήν έπιμέλειαν, καϊ οίστέον τούς κό
πους- τοιαύτη γάρ τής άρετής ή φύσις, ώς Ίσιδώρω δοκεΐ τφ Πηλου- 
σιώτη. Τί ήμϊν καί τοϊς φθαρτοϊς ; Τίς κοινωνία ρέουσι καί λυομέ- 
νοις πρός τήν μόνιμον, καί άσάλευτον πατρίδα ; Τίς ένωσις γηίνων 
μετά τών οΰρανίων ; ή πώς άν καί συμβαΐεν άλλήλοις τά έκ διαμέ
τρου διεστηκότα ; έάσωμεν τήν ρ^στώνην τοϊς κατά κόσμον, τοϊς τφ 
σώματι λατρεύουσι- καί γάρ καί ή άνεσις καί ή θλΐψις τοΰ παρόντος 
βίου παραδεύεται, καί αύτφ τφ βί<ρ συγκαταλύεται' αλλά γαρ επι 
πλέον έξεργαζομένφ μοι, καί τό ευτελές τών τήδε καλών βαθύτερου 
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διερευνώντι, ουδέ στιγμ-ής λόγον έπέχει ή γή σύμπασα ε’ικαζομένη 
τώ ούδενί, και αύτφ μή δντι και ε’ι ή γή πάσα ούδέν, yi αρα τά τής 
γης άγαθά και αί αναπαύσεις ■ στιγμής λόγον έπέχειν την γήν, δση 
τε έγνωσμένη, κα'ι όση άγνωστος παρατιθεμένων έν τφ παντί, φασίν 
όί γεωμετροΰντες; άλλ’ έγ·ώ ακούω τοΰ μεγαλοφωνοτάτου Ήσαίου 
διαρρήδην βοώντος περί αυτής- «Τήν δέ γην ώς ούδέν έποίησα, ώς έκ 
προσώπου τοΰ Θεοΰ τόν λόγον σχηματίζοντος, καί τών γήινων και 
άριελών τών ουρανίων ούτωσί καταμυκτηρίζοντος, φεΰ, τής ούθενείας 
τής γής ! κα'ι πολλφ πλέον, φεΰ, τής αθλιότητας τών έν τή γή ! 
"Ωστε περ'ι οΰδενός ζυγομαχρΰσιν οί τλήμονες άνθρωποι, περ'ι οΰδενός 
αΰτοϊς οί τοσοΰτοι καί τηλικοΰτοι πόλεμοι- περί τοΰ μηδενός αί 
τοσαΰται αίματοχυσίαι, καί ή τηλικαύτη πρός άλλήλους καί κατ’ 
άλλήλων νυκτομαχία" περί δέ τών μελλόντων ούδείς άύτοΐς λόγος, 
τοΐς φθειρομένοις προσέχοντας· ήμεϊς δέ όρθώς φρονοΰντες, ήγησώμεθα 
είναι τήν παρούσαν ζωήν πανήγυριν, ώς καί έστι, 'καθ’ ήν πάς τις 
δύναται διά συχνών κόπων κερδήσαι τήν μέλλουσαν, ήν καί έλπί- 
ζομ.εν κτήσασθαι, ·«γεωργοΰντες τήν χεχερσωριένην γήν τ&Τ ά&ε&ρ&ν, 
xal μάΛεστα τής ήρ.ετέρας πατρί&ός »■· άλλά τούτων μέν άλις' πάντας 
τούς παρά σοί μαθητεύοντας έκ ψυχής εύχόμενος διά σοΰ προσαγο
ρεύω' πρό πάντων δέ ’Ιάκωβον τόν πρ-σβύτερον, είπέρ εΐλικρινώς 
πρόσκειται τοΐς μαθήμασι, τοΐς δυναμένοις φωτίσαι αύτόν εις παν 
έργον άγαθόν κα'ι σωτήριον, κατά τόν θειον άπόστολον. Έρρωσο.

»’Ιουνίου ιχ .
»Ό σδς π·ρής Θεόν ικέτης 

«Γριιγοριος ό διδάσκαλος.»
—'niaoeg —

Τήν περιπάθητόν μοι λογιότητά της έχ τγ-νγής ίνγόριενος, 
ήδύως προσαγορεύω.

«Έλαβον τό παρ’αύτής, καί άναγνούς, σφοδρά δέδηγμαι, δι’άπερ 
πάσχεις δεινά. Άλλ’ ύπομονής χρεία, ώ τάν" δ' γάρ έμπειρος ναύτης 
ούτε έν γαλήνη χαυνοΰται, ούτε έν χειμώνι ταράσσεται, ε’ιδώς δτι.τή 
ηδονή αδελφή ην ή λύπη, κα'ι τή λύπη ή ήδονή" ζάλη νΰν έκυρίευσέ 
σου τήν ψυχήν, έγγύς έστιν ή χαρά. Τά γάρ κακά, ού κακά, όταν τις 
αυτα καθ εαυτά βλέπν), ώσπερ καί τά νομιζόμενα τοΐς πολλόΐς 
καλα, ου καλα, αλλά μέσα, ή τφ Σταγειρίττ) δοκεΐ- όιόν πλοΰτος, 
δόξα, υγιεια, κάλλος και τά τοιουτότροπα- τά μέν γάρ καί κυρίως 
κακα τάΰτά έστιν, άσπλαγχνίά δηλ., άπανθρωπία, άκολασία, καί 
οσα τή τής αμαρτίας κλήσει 'πέρισημαίνετάΓ ταΰτα γάρ, ή τοιαΰτα, 

άρετάς γενέσθαι ποτέ, ή ρηθήναι αδύνατον*  τά δέ άεί καί κρρίως 
άγαθά, ταΰτα άν εΐη, οϊον έλεημοσύνη, φιλανθρωπία, παρθενία καί 
τό δλον είπεΐν αί άρεταί πάσαι, άπερ ούκ άν ποτέ δύναιντο, ούτε 
γενέσθαι ούτε μήν ρηθήναι, ή τοιαΰτα κακά- τά δέ μέσως εχοντα, 
ταΰτά έστιν: εύτυχία τε καί δυστυχία, δόξα καί άδοξία, πλοΰτος 
καί πενία" ά δή καί καθ’ έαυτά μέν ούκ άν εΐη ούτε άγαθά, ούτε 
μήν. κακά. Καθ’ δ γε μήν, ήτοι ηδονήν, ή οδύνην έμποιεΐν πέφυκε 
τή σαρκί, κατ’ έκείνην μέν ήκουσεν άγαθά, κατά ταύτην δέ κακά' 
καί ΐνα σαφέστερον εΐπω, ούκ άληθείι^ ούδέ λογισμφ καθεστώτι καί 
σώφρονΐ, δοκήσει δέ μόνη καί ύπολήψει τά τοιαΰτα τών ονομάτων 
παρά τοΐς πολλοϊς τών άνθρώπων αύτοϊς έπιτίθεται. ΙΙαρά δέ τοΐς 
σοφαΐς, οίον Άριστοτελικοΐς δμοΰ καί ϋλατωνικοΐς οργανικά τά 
τοιαΰτα έθος άποκαλεΐν νΰν μέν πρός αρετήν, νΰν δέ πρός αμαρτίαν 
ύπηρετούμενά τε καί άποκλίνοντα. Τί τοίνυν άσχάλλεις περί τών 
νομιζομένων μέν, μή δντων δέ κακών ; Σεισμός γέγονε ή γενήσεται, 
τών ούκ έφ’ ήμϊν, ή κωλύσει, ή μή, αύτόν. 'Υπ’ούδενός γάρ ή φύσις 
κρατηθήναι δύναται τοΰ μή τάς ένεργείας αύτής ποιεϊν καί ώσπερ 
φύσεως εργον βρονταί καί άστραπαί καί βροχαί, ουτω ταχθεΐσα άπαξ 
πρός τοΰ ποιητοΰ αύτής χάριν ήμών, ουτω καί σεισμοί έργον φύσεως 
καί είς ταΰτα ούτως εχοντα, περί τών φυσικών πραγμάτων δει 
φοβεΐσθαι ήμάς ; έρυθριώ έγωγε περί τούτου, καί ούκ άνέχομαί σε 
τή τών πολλών γνώμη σύμφωνον είναι. Οί δέ σοί μαθηταί δτι μέν 
τήδε κάκεΐσε διεσπάρησαν, ούδέν θαυμαστόν. Εΐ γάρ καί δ σεισμός 
ού συνέβαινεν, έ'δει παύσασθαί σε ήδη τής παραδόσεως, άτε του 
ήλιου έπιβάντος ήδη τόν λέοντα, κα'ι τών κυνικών καύσεων έπικρα- 
τούντων- δτι δέ ήβούλου ένθάδε παραγενέσθαι, ώς γράφεις, καλώς 
έποίησας, εΐπερ έλήλυθας" χρήσιμος γάρ έγεγόνει ή ένταΰθα άφιξις. 
Εί δέ έν τφ τοΰ Μιχαήλ οΐκφ φιλεΐς διατρίβειν πρός τήν τοΰ ίδιου 
παιδός βελτίωσιν, σύ οίδας. Εί γάρ σοι τετρακόσια κατ’ έτος κατα
βάλλει, πρός τό ωφέλιμόν σοι, καί ήσυχον έσεται. ’Έκλεξον ούν τα 
άμεινον. ’Έρρωσο.

»γωέ, ’Ιουλίου δ'.
«Οίδας τον ιεροδιδάσκαλον Γρηγοριον σον δλως οντά·”.

Τήν περιπάθητον ήιιΐν Λογιότητά της έχ ψνχής εύχόμεθαϊ.
■ «Μετά τόν έρχομόν τοΰ άγιου Διοπόλεως δέν λείπομεν άπό τό νά

1 Ταύτην τήν επιστολήν έκδίδομεν ώς δείγμα τής νεωτέρας ελληνικής-κατά 
τάς άρχάς τοΰ λήγοντος αίώνος οΐίσης έν χρήσει μεταξύ τών λογιών. 
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έρωτήσωμεν τά της ύγείας της, εΐ'θ’ ούτω κα'ι νά τη φανερώσωμεν, 
ότι Θεοΰ συνεργοΰντος, ύγειαίνομεν κα'ι ήμεΐς άχρι τοΰδε;. άποροΰμεν 
δμως διά την περιλαβήν τόσον τοΰ πρώτου, όσον καϊ τοΰ δευτέρου 
γράμματός μας μέ τό νά μή μάς έγραψες· άγκαλά και τά φοβερά 
συμβεβηκότα πώς σάς ένώχλησαν κα'ι σάς έμπόδισαν, καϊ αυτό τό 
ήξεύρομεν. "Ομως πρέπει νά ύπομένητε μεθ’ ύπομονής καϊ μετά 
παρακλήσεως τά έκ της φύσεως δεινά, ώς έκ Θεοΰ προερχόμενα έκ 
τών ήμετέρων άμαρτημάτων φησί γάρ σου τό πνεΰμα τό άγιον διά 
τοΰ σοφοΰ Σολομώντος : συνεκπολεμ,ήσει αύτφ ό κόσμ.ος έπ'ι τούς 
παράφρονας- άλλο γάρ ούδέν ή αύτήν την φύσιν ό Θεός δργανον 
μεταχειρίζεται πρός παιδείαν τών παρανόμων. ’Ίσθι δέ καϊ τοΰτο, 
οτι οι πλειους τών σεισμ.ών γίνονται περί δρθρον τών πνευμάτων 
ηρεμ.ουντων, καϊ της τοΰ ήλιου άλέας έκλιπούσης έκ της έπιφανείας 
της γης διό το πρωί προσέχετε έαυτοΐς- οί γάρ μέγιστοι τών 
σεισμών § προ αυτών, ή μετ’ αυτούς εχουσι καϊ ετέρους τίνάς, ώς καϊ 
■ή πείρα δείκνυσι. Ταΰτα ,συντόμως· δ γάρ καιρός ούκ έπιτρέπει μοι 
έκτείνειν τόν κάλαμον πάντα παρ’αύτή μαθητιώντα εύχομαι έκ ψυ
χής, καί άς έπιμελοΰνται προθύμως ε’ις τά γράμματα. Τά δ’έτη αύτης 
ειεν θεόθεν πλεϊστα κα'ι σωτήρια.

«φωε’, ’Ιουλίου ιβΛ.
»Ό πρός Θεόν αΰτής ευχέτης θερμότατος 

«ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ιερού ιδύ.σχαΛος.»

Τητ έράσιιιον καί πεφιΐηριένην jtci αυτής έ.ΙΙογψότητα έκ καρύίας 
εύχόμενος, ήύιστα προσαγορεύω.

«Καίπερ άπαξ καϊ δϊς έπιστείλαντός σου, καί μηδεμιάς άξιωθέντος 
άποκρίσεως,εϊθε ούδε'ις τών έναντίων έπέλθοι σοι λογισμός δτι έπελα- 
θόμεθά σου, μάλλον γάρ άν τις έπιλήσεται τοΰ φαγεΐν άρτον ή γυνή 
τοΰ μή έλεήσαι τά εκγονα τής κοιλίας αύτής, ή τοΰ Ζαχαρίου Γρη
γόριος· μή ούτω πρός Θεοΰ οΐηθής· ε’ιδ’ ώήθης, ( βάλλ’ άπο σοΰ μά- 
στιγι σώφρονος λογισμού τήν φθοροποιόν αυτήν Έριννΰν, ή τήν θανα- 
τηφόρον Γοργόνα. ‘Ίνα δέ σοι τό γραφικόν εϊπω, ώς καί άνωτέρω 
εφην, ού μή σε άνώ, ού μή σε έγκαταλίπω, δ πρός τήν πάλαι Σιών, 
κακοΐς έξεταζομένην πολλοΐς παραμυθούμενος ό τών όλων κύριος εφη. 
Τίς δ’ ή άξ ια τής τοσαυτης άβουλήτου μου σιωπής, ε’ι βούλει μαθειν,

1 Τά αυτά σχεδόν λέγει νυν περί σεισμών καϊ ό σοφός Γάλλος Φλαμμαριών, 
κατά τήν μετάφρασιν τής έφημερίδος «Άκροπόλεως» (’ίδε «Άκρόπολιν» 20ής 
καϊ 21ης Φεβρουάριου 1887), 

ούκ άλλη τις, οτι μή ή έπικρατοΰσα τοΰ σώματός μου ασθένεια, ή 
έπάρατος, φημί, ποδάγρα, ύφ’ής κωλυόμενος,.τοσοΰτον έβράδυνα, ώς 
ούκ ώφελε. Τανΰν δέ, καίπερ ούτω διακείμενος, κλινοπετής δηλονότι, 
ύπηγόρευσα τήν έπιστολήν, ήν, αύτός σοι ύγιαίνων λάβοις’ ήν δέ 
Θεός θέλγι, δ παιδεύων καϊ πάλιν ίώμενος, δ. πρός βίου διόρθωσιν 
κτίζων τά κακά, δηλαδή δ εις καλά άλλοιών και μετατρέπων τά 
παρ’ ήμϊν νομιζόμενα ούτω, κατά τόν θειον φάναι Βασίλειον, έξη- 
γούμενον τό προφητικόν αύτό τοΰ Ήσαίου ρητόν, έλπίς τις ήν άνα- 
κτίσασθαι έμαυτόν μικρόν δσον. Πολλάκις κατ’ έμαυτον έπαπορών 
έλεγον, τί ποτ’ άρα εϊη τά έν τφ βίφ πρωτεύοντα ; καϊ συνεχώς δ 
στίχος έκεΐνος δ λέγων «'Υγίεια κα'ι νοΰς, έσθλά τφ βίφ δύο» περι- 
ελίττετό μου τώ νοί, καϊ ούτω καϊ αυτός είναι έδοξαζον έπάν δε 
συνέβη τά τοΰ Πινδάρου τοΰ λυρικού αναγνώναι, ετερως πως, το 
φρόνημα έτρεψα" ούτος γάρ αίτουμ.ενος το καλλιστον αυτω δοθήναι 
τών έν τφ βίφ, άθρόον άπέθανεν έν θεάτρφ, άνακεκλιμένος είς τά 
τοΰ Ξενογένους γόνατα. "Ινα μή τοίνυν κατ’ έμαυτοΰ λάθω εύχόμε- 
νος, ώς έκεΐνος, ούδέν τών έν τφ βίφ α’ιτώ δοθήναί μοι, αλλά γενεσθω 
δπερ θέλει Θεός, ώσπερ καϊ γίνεται. Τούς παρά σέ πάντας, ώς έμαυ
τοΰ παϊδας, εύχόμενος, τή παιδείη άφοσιοΰμαι, καθικετεύων αύτήν, 
άξιους άναδεΐξαι τής πρός τήν επιστήμην άναγωγής, αύτός σοι τού
των προπορευόμ.ενος, αύτοί δέ σοι έπομενοι. Ερρωσο.

»αωε’, ’Ιουνίου ιδ7.
Ό σός πρός Θεόν θερμότατος μέν τών ευχετών, ταπεινότατος δέ κα'ι 

ευτελέστατος τών διδασκάλων
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ό τής του Χάνδακος σχολής άναξίως προϊστάμενος.

g ζ'_ Τό χειρόγραφον, έξ ού έλήφθησαν αί έπιστολαί, εστιν ατελές' 
ελλείπει ή αρχή αύτοΰ καϊ τό τέλος’ προσερραμμένον δ’ έστϊν ούτως 
έχον έτέρόις χειρογράφοις, έξ ών τό μέν έν αρχή, ατελές και αυτό, 
περιέχει λόγους έκκλησιαστικούς ήρμηνευμένους τή συνήθει τότε με- 
θόδφ, περί ής ήμϊν άνωτέρω δ λόγος, καί τοΰ ρήτορος Ίσοκράτους, 
τόν τε Συμβουλευτικόν καί τόν Πανηγυρικόν, άλλά καϊ τούτους 
κατά τό ήμισυ διασωζομένους τό δ έν τελεί περιλαμ.βανει, εν τγι 
νεωτέργ ελληνική λόγους έκφωνηθέντας ύπο διαφόρων τής έποχής 
έκείνης 'Ιεροδιδασκάλων, άλλά καί τούτους ήμιτελεΐς. Τό σωζόμενον

1 Τά χειρόγραφα οσον ού'πω κατατίθενται είς τήν 'Ιστορ. καί Έθνολογ. 
'Εταιρείαν τής 'Ελλάδα.
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μέρος τοΰ χειρογράφου τών έπιστολών περιέχει τεσσαράκοντα έπι- 
στολάς διαφόρων, συντεταγμένα; εις τέ την άρχαίαν και την νέω'τέ- 
ραν έλληνίδα γλώσσαν, έξ αυτών έτι μάλλον κρατύνεται ή γνώμη 
■πολλών, οτι οί διδάσκαλοι τής έποχής έκείνης ειχον έπιτηδειότητα 
καί έΰχέρειαν μεγάλην εις τό γράφειν την άρχαίαν, άλλ’οΰχ ήττον 
κα'ι την νεωτέραν έγγραφον έν χάριτι και άφελεία όντως φυσική, καί 
άμίγεϊ ξενισμών τοιούτων, οϊων γέμει σήμερον τό ήμέτερον ιδίωμα 
οίον, Γαλλισμών, Γερμανισμών, καί πρό πάντων έν τή συντάξει καί 
τφ ύφή (le Style) τοΰ λόγου. Τεθηπότες περί τάς ξένας γλώσσας καί 
τούς κλασικούς αυτών συγγράφεις, μάλλον περί αΰτάς ασχολούμεθα 
ή περί τήν άρχαίαν ήμών καί τούς κρατίστους αΰτής συγγράφεις, ώς 
όφείλομεν ολίγοι δέ τινες έξ ήμών τό πλεϊστον ένδιατρίβουσι περί 
αυτούς· έκ τούτου δέ προέρχεται, ώστε εΰχέρειαν περί τό γράφειν τήν 
άρχαίαν οΰκ έχομεν τόσην, όση άπαιτεϊται πάρα τοϊς άπογόνοις 
έκείνων, οϊτινες έκανόνισαν τάς γλώσσας συμπάσης τής άνθρώπότητος 
καί τόν λόγον αΰτής· τό δέ χείριστον, οτι πλεϊστοι τών σημερινών 

λ-ογίων άποκλίνουσι μάλλον πρός τήν χρήσιν τής δημώδους, δλως είς 
το χθαμαλώτατον σημεϊον διατελούσης τής στάσεως αΰτής, ήτοι έν 
χρήσει διατελούσης παρά ποιμέσι τών σρέων, γεωργοϊς τών κωμών, 
ναυτιλοις αξεστοις, χειρωναξι και τοϊς τοικυτοις*  περί δέ'προόδου 
αΰτής ; ούδείς λόγος παρ’αΰτοϊς, ώς αν εί κάτεδικάσθη αυτή ές άεί 
διατελεϊν τήν αΰτήν καί μηδέ βήμα έν πρός τά πρόσω χωρεϊν καί 
βελτίονα ουτω. καθισταμένην αΰταπόδεικτον δέ, άν δύνωντάι έναν- 
τίον τών φυσικών νόμων τής προόδου είς αίωνίαν άποκρυστάλλωσιν 
να περιορισωσιν αυτήν. Το ούτω δέ παρ’αύτοϊς τεθειμ,ένον ζήτηαα 
τής γλώσσης καί κατά θεωρίαν καί κατά πράξιν φαίνεται παράλογον 
και αδικαιολόγητον*  διότι καί είς τόν άρχαϊον ελληνικόν κόσμον 
το αυτό συνέβη· οί μάλλλον εύ ήγμένοι καί άνεπτυγμένοι ελληνι
κοί λαοί έλαλούν υψηλοτερον ελληνικόν ιδίωμα, οί δέ είς χθαμ.αλω— 
τέραν διατελοΰντες κατάστασιν τραχύτερον καί αγροίκο? ιδίωμα’ οί 
Αθηναίοι π. χ., οί εις ά'κρον έληλακότες τφ τότε προόδφ, έλάλουν 
κάι γλώσσαν τών θεών, ώς έ'λεγεν ό Κικέρων «linguam deorumi, οί 
δ’ Αΐτωλοί καί Άκαρνάνες, Ήπειρώται, καί Μακεδόνες τών τότε 
χρόνων αγροίκοι υπάρχοντες, καί γλώσσφ άγροίκφ έχρώντο «linguae 
rusticae»· τί φυσικώτερον τούτου καί τί άπλούστερον ; άρα διά τοΰτο 
έδει τούς ’Αθηναίους παραμένειν τή άγροικία, μηδόλως δέ πρός τά 
πρόσω χωρεϊν πρός χάριν τών άγροίκων έλληνικών λαών ;

§ η. Ουόέ παρ αυτοϊς τοϊς δημοις τής ’Αττικής ήν έν χρήσει
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ακριβώς ή θεία, γλώσσα τοΰ άστεος έν δλφ αΰτής τή λεπτ-ότητι καί 
γλαφυρό,τη,τι καί χάριτι*  π. χ. ο.ί. Αίξωνεϊς . τής ’Αττικής, ήσαν 
τοσοΰτον τραχείς καί άγροϊκοι, βάναυσοι'καί βλάσφημοι·, ώ^ε ό Πλά
των εΰλαβεϊτ-ο. μή εί'πωσιν αΰτόν Αίξωνέα είναι, έάν μή έπιτηδεύηται 
τό. κατ’ άστού; εύ λέγει?, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Άρπ-οκράτ·ίων.ος 
τήν έξής*  «Αίξωνεϊς, Ίσ.αϊος έ.ν τώ πρός Μέδοντα περί χωρίου, Αΐξω- 
»νηίς, δήμος φυλής τής Κεκροπίδος*  έκωμωδοΰντο δέ είς βλάσφημους, 
άφ’οΰ και τό κακώς λέγειν, αίξωνεύεσθαι έ'λεγον Μένανδρος έν 
«κανηφόρφ. Πλάτων δ’ έν τφ περί άνδρείας φησίν ούδέν πρής
νταντά γ' έ'χα>ν εΐπεϊν μή με Λΐζωνέα είναι» (Άρποκρατ. έ.ν
λέξ. Αίξωνεϊς, ή ώς άν ελεγέ τις σήμερον τών ε.ΰ ήγμένφν καί άβρο- 
διαίτων’ ούδ'εν !χβ>. να εϊχω πρύς νμ&<;> μή με ε^ς χωρεάτην είναι. 
Τοιαύτην ένεποίουν αποστροφήν τφ χαριεντι Πλατωνι οι βάναυσοι 
Αίξωνεϊς διά τοΰ τραχέος καί χωρικού αΰτών τρόπου τοΰ λέγειν, 
δστις καί παροιμιώδης κατήντησε κατά τό Μ. ’Ετυμολογικόν, (έν 
λέξ. Αίξωνεύεσθαι). καθ’ δ τό al:,ωνεύεσθαε σημαίνει τό τραχέως καί 
βαρβάρως λαλεϊν». Ουτω καί οί Αλαϊοι και Σφηττιοι. Και περί μ-έν 
τών Άλαίων ο Στάτιος λέγει τάδε- «Venit atrox Alaeus, el. olentis 
arator Hymetti» (Στάτ. Θηβ. 12. 5. 632). Περί δέ Σφηττιων ό 
μέν Φώτιος λέγει*  «Δήμος τής Άκαμάντίδος φυλής*  κωμφδοΰνται 
»δ’ ώς οξείς κλπ.· παρά δέ τό πικρόν τοΰ ήθους τών Σφηττίων καί 
«Σφήττιον δξος ώνόμασεν ό κωμικός (Πλουταρχ. 720) το δριμυτατον 
»δξος (Πλούταρχ. Δημοσθ., Τόμ.. ε, σελ. 393, εκδοσ. Κοραή, σημ. 
αΰτόθι).

g θ'. ’Εκ τούτων άποδείκνυται τρανώτατα, οτι πάντοτ’ έκν,ιζ’ 
άμούσως τά λεπτίτροπα ωτα τών χαριέντων κατοίκων τοΰάστεος ή 
λαλιά τών χωρικών τοΰ Υμηττού και τών λοιπών τής ευδαιμονος 
’Αττικής, καί ότι άπεστρέφοντο τόν τρόπον τοΰτον τοΰ λέγειν τών 
άγροίκων οί έλευθερίου άγωγής καί παιδείας τυγχάνοντες αστοί, καί 
ούτως έπεδίωκον τό εΰ λέγειν κα'ι γλαφυρώς καί τό λεπτοϊς τρόποις 
συνδιαλέγεσθαι. ώστε άποκατέστησαν. θεϊον χρήμα τό γλωσσικόν 
αΰτών ιδίωμα. Άλλά ταΰτα πάντα γίνονται διά τοΰ νόμου τής προ
όδου έπ'ι τά κρείττω καί οΰ διά τής άποκρυσταλλώσεως,είς ήν θέλουσι 
νά καταδικάσωσι τήν δημώδη γλώσσαν οι ταυτην φιλοΰντες και 
άσπαζόμενοι*  ό νόμος τής προόδου, ώς αιώνιος ώςπερ άπαντες οί 
φυσικοί νόμοι, τά αΰτά άποτελέσματα έπιφερει, απερ και το παλαι 
έπήνεγκε παρ’ Άθηναίοις, οϊτινες,κατά τόν Εενοφώντα, «φωνήν πασαε 
άχούοντες εζεΜζαντο tcvto μεν εχ τής, τούτο δ| εχ τής. Και οί μεν



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣSOS
τΕΕ-Μηνίς Ιδία μ.α22ον και φωνή και διαίτη καϊ σχήματι γρωνται· 
'Λθηναϊοι δέ κεκραμύνη εζ απάντων των Έ22ηνων καϊ βαρβάρων» 
(ώενοφ. Αθην. Πολιτ. Κεφαλ. 11. 7. 8.) Άλλά διά τί κα'ι οί Αθη
ναίοι, τότε έγκατέλιπον την δημώδη αύτών γλώσσαν, ώσπερ κα'ι 
ήμεϊς σήμερον ; διά τί τοσαύτη περιφρόνησις εις τά φύσει θαλερά 
κα'ι ζωηρά ιδιώματα τών Αίξωνέων, Άλαίων, Σφηττίων κα'ι λοιπών 
δήμων τής πεφιλημένης ’Αττικής ; Πρέπον ήν νά λαλώσι, καθώς οΐ 
Αιξωνεϊς, Αλαϊοι καϊ λοιποί, όπως πρέπον είνε νά λαλώμεν καί ήμεϊς, 
καθώς οί Ζακυνθιοι, Ηπειρώται, Μακεδόνες, Θεσσαλοί κα'ι λοιποί 
εις τας κωμας κα'ι τά όρη’ τί θέλομεν καθαρεύουσαν γλώσσαν ; 
Γλώσσαν προοδου πρός τί νά εχωμεν ; Θεωρία παρά τόν φυσικόν 
νόμον τής προόδου, συλληφθεϊσα ο’ίκοθεν, πίπτει άφεύκτως’ διά τοϋτο 
ασπαστεα ημϊν δοκουσιν οσα δ αξιότιμος καθηγητής κ. Χ’ατζιδάκης 
έδημοσίευσε περ'ι τούτου έν τή «Άκροπόλει» (ί'δε Άκρόπ. 16—19, 
Φεβρ. έ. έ.).·—Άλλά περ'ι τούτου άλλοτε καί αλλαχού εις πλάτος.

§ ί. Τέλος πάντων, έπανερχόμενοι είς τήν άνακάλυψιν τοΰ Μεσαιω
νικού φρουρίου «Μελέ», λέγομεν ότι πολλα'ι έπιστημονικαί ερευναι 
υπολείπονται γενέσθαι ε’ις τάς διαφόρους, έλληνικάς χώρας, όπως 
λάβωμεν έπιστημονικάς γνώσεις αύτών άκριβεϊς καί διαφώτίσωμεν 
ουτω διάφορά επιστημονικά ζητήματα, άφορώντα τήν άργαίαν καί 
Μεσαιωνικήν Γεωγραφίαν, τήν Αρχαιολογίαν έν γένει, καί ίδί^ τήν 
Μεσαιωνικήν ημών Ιστορίαν, περί ής τόσον ολίγα γινώσκομ.εν. Πρός 
τόν σκοπόν τούτον πρώτιστα καί μάλιστα δέον νά συντέλεση τό 
ύπουργεϊον τής Παιδείας, παροτρύνον καί άμεϊβον τούς έχοντας τήν 
θελησιν, τας έπιστημονικάς αναλόγους γνώσεις, καί τήν πεφωτισμέ
νων κρισιν και διαυγή διάνοιαν προς τοιαΰτα έπιστημονικά έργα, καί 
καταθετον τήν αναλογον δαπανην ώσαύτως είς τούτο δέον νά συν- 
τελέστ) ή 'Ιστορική καί ’Εθνολογική Εταιρεία τής Ελλάδος καί ή 
Αρχαιολογική Εταιρεία. ’Άλλως τε δέ καί τούτων έν τελείς δια- 
τελουσών αδιαφορία, ως μέχρι τούδε έγένετο, περιοριζομένων είς 
λογους και προκηρύξεις, βεβαίως θελομεν χωλαίνειν προσδοκώντες έκ 
τών ξένων να φωτισθώμεν περί πραγμάτων έν τοΐς ποσίν ήμών κυ- 
λινδουμενών. Αλλα σημειωτεον καλώς ότι οί ξένοι περιηγγτα'ι δέν 
δυνανται να πηγαίνωσιν εις μέρη δύσβατα καί άπόκεντρα, ένθα στε
ρούνται τών πάντων’ τα μέρη ταύτα οί έγχώριοι εχουσι καθήκον 
καί όφείλουσι νά διαλευκάνωσι, καί έξ αύτών καί οί ξένοι νά λάβωσι 
περί αυτών τας ανάλογους έπιστημονικάς έκθέσεις, ώς τούτο έγένετο 
παρ έμού, ανακαλυψαντος την Άρχαίαν Άμφειαν, τήν Μοραίαν, έξ

ΑΠΟΣΤΟΑΙΚΟΥ ΡΗΤΟΥ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ^93
ής τό δνομά τού Μορέως, περί ού άλλοτε έγράψαμεν έν τφ «Παρ- 
νασσφ» ’, τήν άρχαίαν Γερηνίαν, Γαστίτσαν, καί λοιπά Μεσαιωνικά 
φρούρια έσχάτως, ώς καί τό περί ού ό λόγος ένταύθα «Μελέ». Άλλ 
όόλις τά περί τούτων.

Έγραφον έν ΠειραιεΓ κατά μήνα Φεβρουάριον 1887.
Άθαν. ΙΙετρέδης, Ήπειρώτης 

διευθυντής τού’Εκπαιδευτηρίου «Τσιουμα».

-------------—------  —----ΑΠΟΣΤΟΑΙΚΟΥ ΡΗΤΟΥ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Ό άποθανών δεδικαίωται.» ’Εν τή καθημέραν άκουομένρ ταυτγ 

γνωμική φράσει άποδίδοται τφ δεδικαίωται χνκο τών απειροτερων της 
άρχαίας γλώσσης ή έννοια τοΰ γίγνεαθαι, αποθαινειν δίκαιον^ τή 
δ’ όλη φράσει ή έννοια, «δ άποθανών δέν πρέπει νά κακολογήται 
πλέον, διότι διά τού θανάτου έγένετο ή έκηρύχθη δίκαιος». Η τοι- 
αύτη δμως τού γνωμικού ερμηνεία είνε έσφαλμένη, διότι ορθώς αυτή 
σημαίνει, «δ άποθανών κεκόλασται», δ άποθανών δηλ. εχει ηδη τι- 
μωρηθή αρκετά διά τού θανάτου, ώστε δέν χργιζει. περαιτέρω έλέγ— 
χου καί ψόγου κτλ.». Ταΰτα γράφει δ έν Φιλιππουπόλει έλλογιμος 
διευθυντής τών Ζαριφείων καί γυμνασιάρχης κ. I1. Κωνσταντινίδης 
έν τοΐς 'Ερμηνευτικούς και κριτικοΐς αύτοΰ, τοΐς έν σελ. 237 κ. έφ. 
τού προηγουμένου τεύχους δημοσιευθεΐσιν.

'Ότι τό : Ό άποθανών δεδεκαόωταο [πρόςθες : από τήί α 
μ,αρτόας] δέν είναι γνωμική φράσις, ώς δ έλλόγιμος άνήρ υπολαμ
βάνει, άλλά τού θείου Άπος·όλου καί διδασκάλου τών έθνών ρητον^), 
τουτέστιν αύτού τού παναγίου Πνεύματος απήχημα (« Η γάρ τοϋ 
παναγίου Πνεύματος χάρις, κατά τόν μακάριον Θεοδώρητον, διά των 
προφητών καϊ των άποττδ2ων εφθύγζατο»^'), τοντο δέν λανθάνει αυτόν, 
ώς νομίζω. Απορίας δ’άξιον φαίνεται μοι, πώς δ έλλογιμος ανηρ, λο- 
γου προκειμένου περί τής παρά τφ Άποστόλφ σημασίας τού ρήματος 
δεδικαίωται, παριδών τούς ιερούς τής Έκκλησίας πατέρας καί διδα
σκάλους, τούς έρμηνεύσαντας τά τής Καινής Διαθήκης βιβλία, αν- 
έδραμεν είς μαρτυρίας, έκ τών θύραθεν είλημμένας συγγραφέων, μη 
έξαιρουμένου μηδ’ αύτού τού Σου'ίδα, αφ ων παρέχεται σημασία διά
φορος καί δλως άπροςδιόνυσος τφ τού Άποστολου νοηματϊ. Ουτω

1 "Ιδε Παρνασ. Τόμ. στ’, τεύχ. θ’ καί ι’, σελ. 681 κεξ.
2 'Ρ ω μ. ς', 7.
3Έρμην. είς τήνΒ'ΠρδςΤιμόθ. γ', 1 5, τόμ. Γ', σελ. 849. Migne.
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Βασίλειος μέν δ μέγας έν τφ Περί Βαπτίσματος Αόγμ> Α\ ταύτα λέγει: 
« Ο γάρ άποθανών δεδικαίωταε απάτες άμιαρΐίας, το»τ/ - 
στιν άπή,Ι.Ιακται, ήΐενθέρωται, κεκαθάρισται χάσης αμαρτίας της ούχ έν 
έργοις καί Λογοις μόνον, άΛΛά και προσπαθονς ϊνθνμήσεως1» ■ ό δέ θεϊοε 
Χρυσός-ομος έν ΌμιΛία ΙΑό εις την xp\ 'Ρωμαίους Έχιστοίήν: «Περί 
παντδς άνθρωπον τοϋτό φησιν, δτ,ι ώσπερ ό άποθανων άπήΛΛακταΙ τδ 
Joixor τον άμαρτάνειν, νεκρός κείμενος, οίίτω καί δ άναβάς άπδ τον 
βαφτίσματος. Εΐ τοίννν άπέθανες εν τω βαχτίσματι, μένε νεκρός- 
καί γάρ έκαστος άχοθανάν^ ονκέτι άμαρτάνειν δΰναιτ' άν%». Όθεν 
καί δ τούτου μαθητής Θεοδώρητος τό αυτό ρητόν ώδέ πως έρμ,ηνεύει: 
«7Υς· γάρ έθεάσατο πώποτε νεκρόν, $ γάμον άΕΙότριον άιορύττοντα, η 

μιαιγονία τάς γεϊρας ιροινίττοντα, $ άΛΛο τι των άτοπων ό'ιαπραττό- 
μενον,·3 ». 'Ωςβύτως και δ Οΐκουμένιος: «άπή,1.1ακται χαΐ' ηίευθέμω · 
ται άπδ της άμαρτίας *»,  καί δ Θεοφύλακτος: «άτήΕΙακται^ ηΐενθέ- 
ρωται3 * 5 6». Άλλα, καί ή έκ τού τάφου της λήθης υπό τού μουσο.τρα*  
φους ιεράρχου πρώην Π. Πατρών κ. Νικηφόρου Καλογερά άνορυχθεϊσα 
και τφ τού τύπου φωτί έναγχος παραδοθεΐσα πολλού λόγου αξία 
Ευθυμίου τού Ζιγαβηνού Ερμηνεία εις τάς ΙΑ' έπιστοΛάς τον άπο- 
στόΛον. ΠαύΛον καί εις τάς Ζ' ΚαθοΙιχάς, συνωδά τοϊς ανωτέρω 
λέγει: «ήΐ,ευθέρωται άπδ τον άμαρτάνειν $».

3 Τόμ. Β', σελ. 640, Paris. 1722.
* Τόμ. Θ', σελ. 485. Migne.
5 Έ ρ μ η ν. ε ί ς τήν Π ρ δ ς 'Ρ ω μ. ς', 7, τόμ. Γ', σελ, 105. 4Jigne.
6 Τόμ. Γ', σελ. 314. Φαρμακίδ-. ’
1 Τόμ. Β', σελ. 412. Migne.
» Τόμ. Α'; σελ. 6θ,

Ταύτα σημειούσθωσαν πρός δήλωσιν τη ς τού άπηστολικού λογίου 
ορθής έρμηνείας.

Ί.ΔΕακζελίων.

ΑΙ ΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΗΡΠΔΙΑΝΟΥ
ΧΩΡΙΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ

ΑΙΛΙΑΝΟΥ ΠΟΙΚΙΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 45. 20.

Κερκίδάς άποθνήσκων έλεγε πρός τούς οικείους ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΣ 

ήδέως άπολύεσθαι τού ζήν.
'Ο Γρονόβιος γράφει άθυμονμένονς αντί ένθνμούμένος' ήμέϊς ναμί- 

ζομεν τό χωρίον διορθωτέον ώδε’ ,
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Κερκίδάς έλεγε πρός τούς οικείους ΜΗ ΑΘΥΜΕΙΝ ένθυμουμένοΥς 

ήδέως (αυτόν) άπολύεσθαι τού ζην. :
Αντ. 45. 2ο.

Ήθύμει ούν δ Διογένης και ΦΥΛΛΩΝ ΑΚΡΑ ήσθιεν.
Δικαίως πάνυ δ Κόβητος πρός τούς bona fide μεθερμηνεύοντας τό 

φύΕΙων άκρα summas foliorum extremitates λέγει· Vellem 
hujusmodi interprelibus tales dapes apponi.

Άντί τού κακώς άναγνωσθέντος σύ22ων άκρα γραπτέον ΦΗΓΩΝ 
ΑΚΡΟΔΡΥΑ.

ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ 7, 7, 5.
$Ην αξιοθέατος (δ Κόμμοδος) σώματός τε σύμμετρέ καί κάλλει 

προσώπου ■— οφθαλμών τε γάρ ΑΡΘΜΙΑΙ καί πυρώδεις βολαί, κόμη τε 
φύσει ξανθή κλπ.

Τήν άδιανόητον λέξιν άρθμιαι δ μέν Μενδελσσών διορθοΐ ίθεΐαι. δ 
δέ Έρουερδήνος είκάζων δτι ή πρώτη συλλαβή αυτής προήλθεν έκ 
διττογραφίας τού γάρ προτείνει νά γραφή θερμα,ι (Mnemosyne N.S. 
12, 1, σελ. 4). Ημείς οΰδετέραν τούτων έγκρίνοντες νομίζομεν δτι 
πρέπει νά άναγνωσθή ΕΡΑΣΜΙΑΙ. Πρβ. Ηλιοδ.7,10. έραστδν βΜπειν.

Αντ. 2, 5, 6.
Έμοί δέ ταύτα μεγάλα οντα καί εξαίρετα τιμής τε αΐ'σθησιν (κατά 

Βεκκήρον άντί αίσθήσει} έκπλήΤΤΕϊ δέος τε καί άγώνα οΰ μακρόν 
εμποιεί.

Ό Έρουερδήνος εικάζει (Mnem. Ν. S. 12, 1, σελ. 6) δτι πρέπει 
νά γραφή)·

’Εμοί δέ ταύτα μεγάλα όντα καί έξαίρετα τιμής τη άηθεία έκ- 
πίαγέντι δέος — έμποιεϊ. Κατ’ έμήν όμως γνώμην άπλούστερον καί 
πολύ πιθανώτερον εϊνε νά γραφή) άντί έκπίηττει έκπληΕΙΝ ΤΕ.

Αντ. 5, 42, 4.
εΐδώς δέ (δ χιλίαρχος) άδύνατον δν δύο διαχΕίρΙσασθαι βασιλέας, 

καί ταύτα έν δ.ιαφόροις οίκοις διατρίβοντας—ήξίωσε.
Έπανορθωτέον διαχΡΗσασθαι άντί διαχειρίσασθαι. Πρβ.’άν. 11,9. 

δ δέ Πλαυτιανός. τυφλώττων τή έπιθυμίορ δίδωσιν αύτφ (τφ χιλιάρχφ) 
τό γραμματεϊον καί έκπέμπει έπί τόν φόνον έντειλάμενος, έπην αμ- 
φοτέρους όιαχρήσηται—πέμψαι.

Αύτ. 5, 45, 4.
Αυτός δέ (δ Σεουήρος) τά πλεϊστα τού βίου διέτριβεν — δικάζων 

καί (τά) πολιτικά διοικών.
"Οτι έξέπεσε τό άρθρον προ τού ποΛ.τικά μαρτυρεί καί δμοιον χω- 

ρίον έν 14,9 όικάσοντά τε και τά πολιτικά—όιοικήσοντα.
Αντ. 4, 8. 2.

καυσίαν τε έπί τηΝ κεφαληΝ φέρων καί κρηπίδας ύποδούμενοξ.
’Εντϊ έπι την κεφαλήν γφχπττοη επί τη κειραΐη.
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Αϋ·τ. 6, I, 4.

ή μέντοι διοίκησις τών πραγμάτων καί ή τής άρχ.ής οικονομία 
ύπό ταΐς γυναιξί διωκεΐτο, έπί τε τό σωφρονέστερον καί σεμνότερον 
πάντα μετάγειν έπειρώντο.

Μετά τό διωκεΐτο προσθετέα ή έκπεσοΰσα άντωνυμία αί.
Έν Άθηναις τη 2 Μαρτίου 1887.

Γ. Λ. Παπαδασελείου-ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
(’Em των τον Παναγιώταν Εέχερη)

κυοερνώντες ευεπιβολώτατα είς δρμ.ον σωτήριον. Ζτηθι ούν, θεσπέ- 
σιε ανερ ! τοιοΰτος ών, καί φρονών δσα ή Θεία RniA™ ιτηηώηι<τσΜ Λ—q 

■ιεων και προρρήσεων ! Ταΰτα δέ πάντα 
, καί ουπω τό τέλος' δτε και οί συνεργάται τών 

, οί μή ζητοΰντες μόνον 

ομογενών ευχάριστα αί- 

ή ποθουμένη

Μακαριότατε Πατριιάρχα άγιε 'ΑΛεζανδρεϊας κύριε Θεόφιλε.
Είης ύγιαίνων κατ’ άμφω και προχωρών δλαις πήχ,εσιν έπί τά 

κρείττω καί τέλεια 1 Έλάβομεν άσμενοι τής θεσπεσίας Σου Μακαριό- 
τητος έπιστολήν άπό ε' Μαρτίου τοΰ γωκ' έτους γεγραμμένην, καί 
έχάρημεν οσον ουδέποτε’ επειδή έ'γνωμεν πραγματικώς καί έπληρο- 
φορήθημεν άναμ,φιβόλως δτι ζώσιν έτι χάριν τήν Ελλάδος.Βασίλειοι 
καί Χρυσόστομοι, διακρατοΰντες τούς πνευματικούς της ' οϊακας καί 
nX»'·* ’·—-  '°'.ώ.„;α είς δρμον < —<-· , -------

! τοιοΰτος ών, και φρονών δσα ή Θεία Βουλή προώρισεν απο 
χρόνων αιωνίων δι’ άποκαλύψ; 
δει πρώτον γενέσθαι, καί ούπ 
έντολών αύτοΰ, οί άγαπώντες τόν πλησίον, ι 
τά έαυτών κληρονομήσουσιν ώς υιοί Θεοΰ καί Θεοί τά έπηγγελμένα 
άγαθά, καθώς καί ένταΰθα τά παρά τών 
σθήματα, καί τάς εύλογίας ήμών.

Επειδή δε ή παρούσα δεζιωτάτη φορά τοΰ καιροΰ, ή ποθουμ.ένη 
προ πολλών χρόνων καί άνυπομόνως ύπό παντός τοΰ ’Έθνους έλπι- 
ζομένη μάς παρέστησε προσφυεστάτους τρόπους διά ζήτησιν τών δι
καιωμάτων μας, δέν λείπομεν άποκρινόμενοι πρός την άξιοσέβαστον 
Σου Μακαριότητα, δτι είς τακτικωτέραν καί έπωφελεστέραν διοικη- 
σιν τών καθ’ ήμάς φιλικών πραγμάτων, ένεκρίθη παρ’ ήμών συ.μφε- 
ρώτατον, ούτως είπεΐν, καί άναγκαιότατον τό νά διορισθώσιν άπαν- 
ταχοΰ τής ‘Ελλάδος Έφορεϊαι, αΐτινες προσέχουσαι ■ ακριβώς, καί 
περιπατοΰσαι μέ φρονήσεως λύχνον, όχι μόνον νά διεξάγωσι καί νά 
κυβερνώσι τά μέλη πρός παΰσιν πολλών ατοπημάτων, άλλά καί, 
χρείας τυχούσης, νά φωταγωγήσωσι πάντα τόν πλησίον προς γνώ- 
σιν Θεοΰ’ δθεν καί διωρίσθησαν, καί διενεργοΰσιν ήδη κατά την κοι
νήν όρθοτέραν γνώμην καί ευχήν ήμών.

Έπί πάντων δέ τών Έφορων γενικώτατον θεωρόν καί καθολικώ- 
τατον "Εφορον διωρίσαμεν κατ’ έκλογήν τόν σεβαστόν ήμΐν άνδρα 

Αλέξανδρον ‘Υψηλάντην, ώς έμπειρότατον καί άξιώτατον, ε’ις τοΰ 
οποίου τάς οδηγίας προτρέπομεν άδελφικώς καί τήν σήν άξιοπρεπή 
καί θείαν Μακαριότητα, καθώς καί τούς λοιπούς τών αύτοΰ καί έν 
άλλοις μέρεσι κατοικούντων ’Αδελφών, νά παρέχγ τό προσήκον σέ
βας καί εύπείθειαν, διευθυνόμενος έν δέοιτι διά γραμμάτων πρός τήν 
αύτοΰ ’Εκλαμπρότητα. Τοϋτο δέ τό περί τής ’Εφορείας τής Έκλαμ- 
πρότητός του έστω άπόρρητον τοΐς λοιποΐς ώς άσύμφορυν, ήνίκα δέ 
ή σάλπιγξ τής φωνής ήμών ένηχήσγ, τότε όηλοποιεΐς καί αύτοΐς, 
καταπείθων εις ύπακοήν τών οδηγιών, χρώμενος ταΐς πατρικαΐς εύ- 
χαΐς καί εύλογίαις, καί ύποδεικνύων τό παρόν ήμέτερον’ τούτο δέ 
πρός οικοδομήν τοΰ άγαθοΰ.

Δέν λανθάνει τό βαθύ τής φρονήσεώς σου, φίλε Θεοΰ, καί οδηγέ 
άνθρώπου πανσέβαστε, δτι ούδέν κατορθοΰται άνευ χρηματικής ισχύος 
μετά Θεόν. Όθεν είς τοϋτο τό χρεωστικόν στάδιον, ώς ήνεωγμένον 
ύπέρ δόξης Πατρίδος, ύπέρ άναλάμψεως τής ’Ορθοδοξίας, άνάγκη 
πάσα νά συνδράμγς, καθώς οί άπανταχοΰ ομογενείς, καί νά δείξγς 
παράδειγμα γενναιότητος τοΐς κατοικοΰσιν έν ΙΙάτμω καί έν Αίγύ- 
πτω ’Αδελφοΐς, ΐνα βοηθήσωσίν άπαντες καί ύπέρ .δύναμιν, καί μή 
άπέλθωσι λυπούμενοι, δταν περί διδόναι ό λόγος. ’Επειδή ή πατρίς 
τώρα έχει ανάγκην, τώρα ζητεί, ύποσχομενη ή διά γενναιότητα νά 
δοξάση τά γνήσια, ή διά σμικροπρέπείαν καί άκαιρον φιλοχρημα
τίαν νά....... δπερ σιωπώντες άπευχόμεθα. Λοιπόν καί ή σεβαστή
Μακαριότης Σου, καθώς καί οί λοιποί, παρακαλοΰμεν είς χάριν καί 
βοήθειαν δχι τών ’Ασεβών, άλλά τών Ευσεβών καί τής ταλαίνης Πα
τρίδος, καταβάλλετε ό μέν πολύ, δ δέ ολίγον, μεμνημένοι τής χή
ρας έκείνης, ήτις κατέβαλε τό παν, καί μακαρίζεται μέχρι τής σή
μερον. Άλλ’ δσον τάχος χωρίς άναβολής, καθότι ύπερθέσεως δέν έχο- 
μεν καιρόν, μήτε μάς συμφέρει ν’ άργοπορώμεν, έπειδή άν αύτός 
παρέλθγ, δ μή γένοιτο, τοιοΰτον άλλον δέν βλέπομεν ουδέποτε, καί 
μέλλομεν νά μείνωμεν είς τό δνειδος, είς τήν κατάκρισιν καί δυστυ
χίαν. Λοιπόν τάχυνον καί έ'μβασον ταΰτα τά χρήματα πρός τούς έν 
Σμύρνη ’Εφόρους, έντιμότατον κ. Γεώργιον Πασχάλη, έξοχώτατον. 
Μιχαήλ Ναύτην, λογιώτατον Μικέ, καί έκλαμπρότατον κ. Σπυρίδω
να Ντεστούνη, ΐνα δι’αύτών τεθώσιν είς τήν Γενικήν Κάσσαν, καθώς 
τούς διωρίσαμεν. "Ερρωσο μετ’ ευδαιμονίας τό κλέος τών Πατριαρχών, 
ή δόξα τοΰ Γένους, καί τής ’Εκκλησίας τό στήριγμα. ψ

■------------------------- s=S---------------------- .---------------ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
’Ιανουάριος — Φεβρουάριος.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τακτικώς συνεκροτήθησαν άμφότεραι αί συνεδρίαι τοΰ τε ’Ιανουά
ριου καί τοΰ Φεβρουάριου.

Κατά τούς μήνας τούτους έγένοντο τά έξής άναγνώσματα.
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'Ό κ. Α. Διομ. Κυριάκός, τακτικόν μέλος, ώμίλησε περί τών αίτιων 
τής παρ' ήμϊν θρησκευτικής αδιαφορίας.

Ό κ. Ίγν. Μοσχάκης, τακτικόν μέλος,περϊ ψυγής καϊ εγκεφάλου.
Ό κ. Ίω. Τσέτσης, τακτικόν μέλος, περϊ τών μουσικών τεχνών 

παρά τοϊς άρχαίοις καί τοϊς Βυζαντινοΐς.
Ό κ. Έμμ. Λυκούδης, τακτικόν μέλος, περί δικαστικής ίσοβιόζη- 

Ζος παρά, τοϊς διαφόροις εθνεσι καϊ έν Έ-ΙΛάδι.
Ό κ. Άρ. Προβελέγιος, τακτικόν μέλος. τό ποίημα αΰτοΰ ό Κα- 

ζηραμένος ναύτης.
Ό κ. Ίω. Τυπάλδος, έπίτιμον μέλος, περϊ νομοθεσίας κατά τά πά- 

Ιαι καϊ νυν ίσχύον ποΛίζευμα.
Ό κ. Δ. Κόκκος, τακτικόν μέλος, ποιήσεις αΰτοΰ ανεκδότους.
'Ο σύλλογος έψηφίσατο άνασύστασιν τής έν τώ χωρίω Θολό της 

’Άνδρου σχολής τών Απόρων ΓΙαίδων. .
‘Υπεβλήθη ή εκθεσις της εξελεγκτικές επιτροπής τοΰ Συλλόγου, 

ήτις άνομολογεΐ ότι άνευρε τά πάντα καϊ ίδίφ τό ταμεΐον έν πλή- 
ρει τάξει.

Ό Σύλλογος έψηφίσατο βοήθημα 200 δραχ. τφ έν Λαρίσση ίδρυ- 
θέντι τη ιδιωτική πρωτοβουλία του κ. Ίω. Παπαϊωάννου πολιτικφ 
νοσοκομείφ «‘Ρήγας ό Φεραϊος».

Έψηφίσθη ή αποστολή διπλών έκ της βιβλιοθήκης τοΰ Συλλόγου 
βιβλίων τή καταρτιζόμενη βιβλιοθήκη τοΰ Γυμνασίου Σύρου.

Ό έν Βραίλφ άποθανών ομογενής Απόστολος Σταματιάδης κατ- 
έλιπε διά διαθήκης αΰτοΰ τφ ταμείφ τοΰ Συλλόγου εκατόν χρυσά 
εΐκοσάφραγκα,.

Ό κ. Δημ. Μήλας προσήνεγκε ύπέρ της Σχολής τών Απόρων 
Παίδων δραχ. 150. Ό δέ κ. Γ. Πασπάτης δραχ. 250.

Έψηφίσθησαν τακτικά πάρεδρα μέλη τοΰ Συλλόγου οί κκ. Εΰάγ. 
Καλλιοντζής, Ν. Παρίσης, Σιμών Άποστολίδης, Ν. Δ. Καλλιφρονάς, 
Κ. 'Ρότσιλδ, Μ. Εΰστρατιάδης, Κ. Γαρδίκης, Α.'Ρωσσέτος, Ν. Μαν- 
τζαβϊνος, Άθ, Κρίνος, X. Προβελέγιος.

Τή 31 Ιανουάριου έγένετο έν ταΐς αΐθούσαις τής οικίας Β. Μελά, 
εΰγενώς παραχωρηθείσαις, ευεργετικός χορός ΰ-^έρ τής Σχολής τών 
’Απόρων ΓΙαίδων. Τόν χορόν άνέλαβον ύπό τήν προστασίαν αΰτών 
αί εΰγενεϊς κυρίαι Έλίζα Στ. Δραγούμη, Ελένη Βαλτατζή, Ελένη 
Μ. Μελά καϊ Μαρία Καραπάνου. Τό έκ τοΰ χοροΰ άπομεϊναν κέρδος 
υπερβαίνει τάς 4,000 δραχ.

Βαρύς έπέπεσεν δ θάνατος κατά τών μελών τοΰ Συλλόγου. Άπε- 
βίωσαν έκ τών παλαιοτέρων καϊ προσφιλεστέρων μελών τοΰ Συλλόγου 
ό Φωκίδος και ό Βεν&ζέΧος επίτιμα μέλη
καί έκ τών τακτικών μελών ό ΆχελΧεί>; Γ'εωργ<κντ&ς και ό 
Οεύδωρος Ήπέτης» Πρός πάντας τούς θανόντας έταίρους ή εφο
ρεία τοΰ Συλλόγου άπέδωκέ τά νόμιμα. '■

ΕΡΓΑΣΙΑ! ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τμ.5}μ.α «αλών τεχύών. Δύο συνεκρότησε τό τμήμα συνεδρίας. 

Καί κατά μέν τήν α’ άπεφάσισε τήν ΐδρυσιν δραματικής σχολής. ΊΊα- 
ρεδέξατο δ’ώς τακτικόν μέν διδάσκαλον τόν κ. Ν. Λεκατσάν, παρέ- 
κάλεσε δέ τινά τών μελών τοΰ Συλλόγου νά άναλάβωσι διάφορα σχε
τικά μαθήματα. Και δή έδηλώθη ότι ό μέν ’Άγγελος Βλάχος άνέλαβε 
το μάθημα τής απαγγελίας καϊ υποκριτικής άναγνώσεως, δ κ. Σπ. 
Λάμπρος τήν Ιστορίαν τοΰ θεάτρου, ό κ. Α. Προβελέγιος τήν άνά- 
λυσιν διαφόρων δραμάτων και δκ. Α. Κουρτίδης στοιχεία αισθητικής. 
Κατά δέ τήν δευτέραν συνεδρίαν τοΰ τμήματος συνεζητήθη δ κα
νονισμός τής δραματικής Σχολής, ήτις άρίθμεΐ ήδη περί τούς πεν- 
τήκοντα μαθητάς. Είτα δ κ. Γ. Δουρούτης έξέφρασε τήν εΰχήν 
του, όπως τό ένεκα τής άνοικοδομήσεως τής βιβλιοθήκης μεταφερό- 
μ,ενον κενοτάφιον τών Ιερολοχιτών τοποθετηθή έπ’ι τής παρά τούς 
αγίους Θεοδώρους πλατείας τοΰ Ίεροΰ Λόχου’ δ δέ κ. Κ. Κουτσάλέ- 
ξης υπόβαλε πρότασιν όπως συσκεφθή το τμήμα καί ΰποβάλη εις 
τόν Σύλλογον τήν σύστασιν πρακτικής κοσμηματογραφικής Σχολής 
χάριν τών έργατών.

Τμ,ήμ,α φιλολογικόν καί αρχαιολογικόν. Μία συνεκροτήθη 
συνεδρία τοΰ τμήματος τούτου, καθ’ ήν δ μέν κ. Σπυρίδων Λάμπρος 
υπέβαλε τρεις διορθώσεις εις τά πολιτικά τοΰ Άριστοτέλους. ‘Ο κ. 
Ίωάν. Σακκελίων άνεκοίνωσε πατριαρχικήν έν πρωτοτύπφ έπιστολήν 
τοΰ αοιδίμου πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε'έκδεδομένην τφ 1”87 έ'τει 
έπϊ τής πρώτης αΰτοΰ πατριαρχίας, κα’ι έντελλομένην τώ ήγουμένφ 
τής έν Πάτμφ σεβάσμιας μονής τοΰ Θεολόγου τά περί τής βελτιώ- 
σεως τής αΰτόθι ελληνικής σχολής.Ό κ. Σπ. Βάσης άνέγνωσε διορ
θώσεις τοΰ κ. Παπαβασιλείου είς ‘Έλληνας συγγραφείς, δ κ. Ιάκωβος 
Δραγάτσης έποιήσατο λόγον περί τής άληθοΰς τοποθεσίας τοΰ ’Αφρο
δισίου έν Πειραιεΐ έν σχέσει πρός τάς νεωστ’ι άνακαλυφθείσας έπι- 
γραφάς καϊ δ κ. Θεμ. Νικολαίδης Φιλαδελφεύς περί τών ονομασιών 
τών Σεπολίων και Πατησίων.

Tp.ijp.a φυσεογνωστ&κόν. Συνήλθεν εις συνεδρίαν, καθ’ ήν δ 
αντιπρόεδρος αΰτοΰ καί καθηγητής κ. Άν, Χρηστσμάνος έμνημό- 
νευσε μετά λύπης τοΰ άρτι μεταστάντος διαπρεπούς εταίρου τοΰ 
Συλλόγου θεοδώρον Ήλ£χοϊ>· Τό τμήμα, παραδεξάμενον δμο*  
φώνως τά ύπό τοΰ κ. Χρηστομ.άνου λεχθέντα, έψηφίσατο, ΐνα άπο- 
σταλή τή οίκογενείφ τοΰ θανόντος συλλυπητήρίος επιστολή.

Ό κ. Δημ. Κοκκίδης παρέσχε λεπτομερή λογοδοσίαν τών έργα- 
σιών πάντων τών μετεωρολογικών σταθμών, προέτεινε δ’ ΐνα άνα- 
πεθή ή διεύθυνσις τοΰ έν Λαυρίφ μετεωρολογικού σταθμού εις κατάλ
ληλον πρόσωπον, μετατεθή δ’ δ έν Πάρφ μετεωρολογικός σταθμός 
είς Σύρον καϊ άνατεθή ή διεύθυνσις αΰτοΰ τφ καθηγητή κ. Πάτρώνιγ. 
Αί προτάσεις αΰται έγένοντο δεκτού ύπό τοΰ τμήματος.

Ό κ. Θεόδωρος Χελδράϊχ μετά τοΰτο αναγγέλλει ότι έν τοϊς πρα-
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κτίκοϊς τής ζωολογικής και βοτανικής εταιρείας της Βιέννης έδημο-ι 
σιεύθησαν δύο διατριβαί περί ίδιαζόντων φυτών της θεσσαλικής πε- 
διάδος άνακαλυφθέντων ύπ’ αυτού. Άμ,φότερα ώνόμασαν οΐ ύποβα- 
λόντες έκ του ονόματος του εύρόντος. Καί τό μέν αυτών, όνομασθέν 
Goniolimon Heldreichii, φύεται κατά την θέσιν 'Ρεβένια παρά 
τό Τύρναβον, τό δέ Isoetes Heldreichii παρά τό ΙΊαλαιοκόρτι έν 
τη θεσσαλικη πεδιάδι.

Ό κ. Α. Κορδέλλας καταθέτει εις τό τμήμα την άρτι έκδοθεϊσαν 
χρωματολογίαν αυτού, προτείνει δέ νά είσαχθή και ενταύθα είς τά 
σχολεία, όπως έγένετο καί έν Γερμανίά τό σύστημα τού ’Άϊχλερ 
της διακρίσεως τών χρωμάτων. Ή πρότασις τού κ. Άνδρ. Κορδέλλα 
έγένετο κατ’ αρχήν δέκτη καί έξελέχθη επιτροπή πρός μελέτην τού 
ζητήματος έκ τών κ. κ. Α. Κορδέλλα, Α. Χρηστομάνου, Τ. Άργυρο- 
πούλου, Ε. Δραγούμη καί Α. Δαμβέργη.

Γραμματεύς τού τμήματος έξελέχθη ό κ. Α. Σ. Κρίνος,
ΛΙομχκον τμ.ήμ.α zone τών πολιτικών επιστημών. Δύο 

συνεκρότησε τό τμήμα τούτο συνεδρίας. Καί έν μέν τη πρώτη δ κ. Γ. 
Φιλάρετος προέτεινε τήν. έκλογήν είσηγητοΰ, δστις νά σύνταξη έ'κ- 
θεσιν περί τού ζητήματος, άν δ έσχάτως ψηφισθείς έν Γαλλία νόμος 
περί τών ύπό προθεσμίαν αγοραπωλησιών συμφέρει νά είσαχθή καί 
παρ’ ήμΐν, μετά δέ τήν υποβολήν τής έκθέσεως νά γίνη'εύρυτέρα 
συζήτησις έπί του θέματος τούτου. Ή πρότασις τού κ. Γ. Φιλαρέτου 
έγένετο δεκτή καί έξελέγη ώς εισηγητής δ κ. Ν. Τζανετόπουλος. 
Εϊτα, τη προτάσει ωσαύτως τού κ. Γ. Φιλαρέτου, γίνεται, δεκτόν, 
ϊνα έν προσεχεϊ συνεδρία συζητηθή ύπό του τμήματος τό ζήτημα 
άν ή ωφέλιμος ή έπιψήφισις τού ’Αστικού Κώδικος καί τίνι τρόπφ 
δύναται νά γίνη αΰτη άνευ μεγάλης χρονοτριβής.

’Εν δέ τή δευτέρα συνεδρία συνεζητήθη τό ζήτημα περί τού 
ωφελίμου ή μή τής έπιψηφίσεως ’Αστικού Κώδικος. Ό κ. Ίω. Τυ · 
πάλδος ώμίλησε κατά τής έπιψηφίσεως, ίσχυριζόμενος ότι ή έπιστή- 
μη παρ’ ήμΐν δεν άνεπτύχθη έπί τοσούτον, ώστε νά η έφικτή ή κα- 
τάρτισις κώδικος όσον έ'νεστι τελείου καί συμφώνου τοϊς παρ’ ήμΐν 
ήθεσιν, ένεκα τούτου δέ θά παραδεχθώμεν μεταφράσεις έκ ξένων κω
δίκων μή δυναμένας νά έφαρμοσθώσι παρ’ ήμΐν. Τά έπιχειρήματα 
ταύτα άντέκρουσεν δ κ. Γ. Άγγελόπουλο.ς ύποστηρίξας ότι τοιαύ- 
ται ουσιώδεις διαφοραί δέν ύπάρχουσι μεταξύ τών ξένων έθνών καί 
τού ήμετέρου, άν δέ ύπάρχωσι διαφοραί τινες, αύται δύνανται νά 
ληφθώσιν ύπ’όψει. ’Άλλως τε διά τής εισαγωγής τού ’Αστικού Κώ
δικος θά παύση ή ύπάρχουσα άβεβαιότης τού δικαίου ή'παραβλά- 
πτουσα τά κοινωνικά συμφέροντα. Τήν αυτήν έξέφρασε γνώμην καί 
δ κ. Σ. Μπαλάνος, ή δέ περαιτέρω συζήτησις άνεβλήθη είς τήν προ
σεχή συνεδρίαν.
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