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Αληθώς, Κύριοι, ένώπιον ύμών, 'Ελλήνων πολιτών έντιμων καί 
φιλήσυχων, τών οποίων οί πρόγονοι πολλά πιθανώς μεγάλα έργα έπε- 
τέλεσαν, ουδέποτε δμως έ'φερον τό χρυσόστικτον τών Ιπποτών ξίφος, 
ομιλία περί μονομαχίας ήδύνατο νά θεωρηθή δλως άσκοπος, άν μή 
έπιεικέστερον κρινομένη, ώς Ιστορικού άπλώς Ενδιαφέροντος αξία.

Άλλ’ .ά.τυχώς, άπό τινός χρόνου άλλεπάλληλα καί έν τή ήμετέρ^ 
χώργ συνέβη.σαν κρούσματα Ιπποτισμού’ κα'ι ένφ έν ταΐς πόλεσι καί 
τοΐς χωρίοις ημών καθ’έκάστην πίπτου.σι θύματα τής καθολικής ό- 
πλοφορίας καϊ τής τυχαίας έξάψεως τών ανθρώπων τοΰ λαοΰ, έν έτέ- 
ροις πεδίοις, μάλλον έρήμοις, συναντώνται μέλη τών άνωτέρων κοι
νωνικών τάξεων μέ τήν πρόθεσιν νά φονεύσωσιν. Έάν δέ λάβητε δπ*  
δψει, δτι ό πληθυσμός.τής ήμετέρας Πατρίδος δέν είνε τοσαύτον.μέ- 
γας, ώστε νά μή παρίσταμαι άπειλητικώτάτη ή τάσις αύτη πρός. με- 
τανάστευσιν είς .τούς άγνωστους του θανάτου κόσμους, θέλετε έννοή- 
σει δ.ιατί έτόλμησα νά σάς άπασχολήσω έπί τινα ώραν άπό τού 
βήματος τούτου περί μονομαχίας δμιλών.

Ή. τοΰ παλληκαρισμοΰ νόσος ή κατέχουσα τά κατώτερα τών Ελλη
νικών κοινωνιών στρώματα κα'ι άπην.ώς μαστίζουσα αυτά, έχει αι
τίας άναγομένάς είς κύκλον, τόν όποιον, δέν δύναταί τις νά έρευνήση 
ένώπιον ακροατηρίου .συλλόγου επιστημονικού. Ή μονομαχία δμώς, 
ή βαθμηδόν ύπ.εισδύουσα έν τοΐς έθίμοις τών μάλλον άνεπτυγμένων 
τού ελληνικού λαού τάξεων και δυναμενη σύν τφ χρόνφ ν’ άποβή ολέ
θρια αΰταΐς, επιτρέπεται νά γίνρ άντικείμενον μελέτης έν τή ·άίθούσ’ρ 
τοΰ Παρνασσού, καθότι είνε παράπτωμα τού οποίου ή,, ευθύνη βαρύ
νει σύμπαίαν ·τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν, τήν έπ'ι πολιτισμφ σήμερον 
έγκαυχωμένην, κα'ι τοΰ οποίου ή κάταπολέμησις άνήκει ούχ'ι εις ώρι- 
σμένων άτόμων δμιλον, άλλ’ εις αυτήν τήν υπεύθυνον ολομέλειαν τής 
άνθρωπίνης κοινωνίας, ής ή περί μονομαχίας πεποίθησις, φωτιζομένη 
ύπό τής Επιστήμης καί τής πείράς, δύναται μόνη νά έξαλείψγ άπό 
τού πεπολιτισμένου κόσμου τήν βαρβαρωτέραν τών έξεων.

'Ωμίλησα περί πεποιθήσεως' καί ήδύνατο πάς τις έξ ύμών νά μοί

1 Άπηγγέλθη έν τφ Συλλόγφ τή 15 Δεκεμβρίου.
Τόμος ΙΑ’ 4,-Αεν.έμδριας 1887. 12
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άπευθύνη τήν παρατήρησή : καί μήπως ήμφισβητήθη ποτέ δ βάρβαρος, 
ό αποτρόπαιος, ό έγκληματικός της μονομαχίας χαρακτήρ ; Πάντες 
φρονούσα, δτι.τό έθιμον τοΰτο είνε σκαιόν, είνε βάρβαρον, άλλ’* ή 
πεποίθησις αυτή προσκρούει προς έτέραν πεποίθησιν και κατανικάται 
ύπ’ αυτής- προσκρούει προς την πεποίθησιν, οτι ή ύβριζομένη τιμή 
μόνον έν τφ πεδίφ του ενόπλου άγώνος έξαγνίζεται. Ούδείς, ουδέ 
οί Θερμότεροι των συνηγόρων της μονομαχίας θεωροΰσιν αυτήν μέ
σον ίκ^'νοποι-ήσεως άγνόν , άλλ’. άνάγκην άτυχη, έπιβεβλημένην 
παρά της ύποχρεώσεως την όποιαν έκαστος άπέναντι της κοινωνίας 
έχει, ΐνα άμύνηται κατά τών έναντίον της τιμής αυτού προσβολών 
καί προσφέρω την ζωήν του χάριν αυτής. Άλλ’αρά γε έκεϊνος, ούτινος 
έξυβρίσθη ή τιμή, δύναται ν’ άποπλύνη την ύβριν έπιδεικνύων τό 
θάρρος δπως έκθέση έαυτόν ένοπλον άπέναντι ενόπλου άντιπάλου ;

Ή μόνου προς μόνον μάχη άπαντφ κατά πρώτον παρά τοΐς Γερμα
νικούς φύλοις ώς μέσον άποδείξεως έν τε τη πολίτικη καί τή ποινική 
δικαιοσύνη. Ή ίστορία τών λαών μαρτυρεί, οτι ούτοι διήλθον διά
φορα δουλείας στάδια. ‘Υπήρξαν δούλοι τής θεότητος, υπήρξαν δού
λοι τής άνθρωπίνης τυραννίας, υπήρξαν δούλοι, έστιν ότε, άχαλινώτου 
έλευθερίας. Ή μονομαχία εϊνε προϊόν τής θεοκρατικής έποχής. Αδυ
νατούσα ή άνθρωπίνη δικαιοσύνη ν’ άνεύρη τό δίκαιον, έτασσεν άπ- 
έναντι άλλήλων τούς διαδίκους και έπεκαλεϊτο την συνδρομήν τής 
Θεότητος, ϊνα αύτη όδηγήση το ξίφος τού δικαίου έπί τού στήθους 
τού άδικούντος. ‘Ο ήττώμενος έν τη μάχη ήττάτο έν τφ δικαίφ.

Ή μονομαχία λοιπόν εινε έφεύρεσις τής ερεβώδους έκείνης έποχής, 
καθ’ ήν δ νούς τού άνθρώπου δεν είχε την δύναμιν ν’ άντιληφθνΙ τού 
δικαίου καί την άνεύρεσιν αυτού έξήρτα άπό τών οιωνών.

Διά τών Γερμανικών φύλων ή δικαστική μονομαχία διεδόθη παρά 
τοΐς Γαλάταις και παρ’ άλλοις, συν τώ χρόνφ, λαοΐς, περί τά τέλη δέ 
τού ΙΔ' αίώνος ή μονομαχία ήρξατο έξαφανιζομένη ώς μέσον άπο- 
δείξεως έν τη πολιτική δικαιοσύνη και βαθμηδόν προσέλαβεν οιον 
καί σήμερον φέρει χαρακτήρα. Άλλά τίς είνε δ χαρακτήρ ούτος; Ή 
ίκανοποίησις τής τιμής, ή άναίρεσις'τής κατά τίνος προσώπου προσα- 
φθείσης ύβρεως, ή άνόρθωσις τής έναντίον τής ύπολήψεώς τίνος γε- 
νομένης προσβολής. Οί πολλοί δοξάζουσιν, οτι ή μονομαχία εϊνε τό 
μόνον μέσον ίκανοποιήσεως τό έμπρέπον εις άνδρας μεταξύ τών ό
ποιων έγεννήθη ζήτημα περί τιμής, - έτεροι Βέ άποδίδουσιν αύτη 
μάλλον έκτεταμένην έννοιαν, ΐσχυριζόμενοι ούχ'ι μόνον, οτι ή διά 
τών οπλών λύσις τοιούτων ζητημάτων εϊνε ή προσήκουσα εις άνδρας 

εντίμους, άλλά και οτι υφισταμένου τού τής μονομαχίας έθίμου τό 
ά'τομον καθίσταται μάλλον σεβαστόν και ή έν τφ κοινωνικφ συνδέ- 
σμφ άρμονία άσφαλεστέρα.

Άλλ’ έν οίαδήποτε έννοια αν άποδεχθώμεν την μονομαχίαν, είτε 
ώς έξώδικον περί δικαίου πάλην, εϊ'τε ύπό τό κράτος τής προλήψεως, 
δτι ή τού άρρενος φύλου τιμή δέον νά έχη παρ’ έαυτή φύλακας ά- 
γρύπνους καί αιωνίους την γενναιότητα καί τό θάρρος καί ύπ’ αυτών 
μόνον, νά.προστατεύηται, αύτη παρίσταται πάντοτε σαφής, σαφε- 
στάτη άρνησις παντός τής λογικής κανόνας.

Ή έποχή, καθ’ήν ή μονομαχία καθιερώθη ώς τό μόνον μέσον ύπερ- 
ασπίσεως τής τιμής, ήτο έποχή καθ’ ήν καί αυτοί οί νομοθέται καί 
αυτοί οί δικασταί ύφ’.ένός κατείχοντο πόθου, ύπό τού πόθου νά χύ- 
νωσιν αίμα. Ήτο έποχή καθ’ ήν ή ποινική δικαιοσύνη εϊχεν άνα- 
λάβει τήν έξολόθρευσιν παντός άνομήματος διά τής έξολοθρεύσεως 
τού άνθρωπίνου γένους, διότι ούδεμία νόσος, ούδείς πόλεμος άπέστειλε 
κατά τούς χρόνους έκείνους τοσούτον θνητών πλήθος ε’ις τον άδην, 
δσον ή συνείδησις τών ποινικών δικαστηρίων. Πανταχού ύπήρχον 
διαρκώς έστημένα τά όργανα τής θανατικής έκτελέσεως καί δ πέλεκυς 
τού δημίου ούχ'ι μόνον τών άνδρών, ούχ'ι μόνον τών γυναικών, ούχ'ι 
μ-όνον τών ν.ηπίων δέν έφείδετο, άλλ’ ούδ’ αυτών τών ζώων, άτινα ή 
άνθρωπίνη δικαιοσύνη κατεδίκαζε διά παραβάσεις τών καθεστηκό- 
των νόμων. Έπ'ι ’Ερρίκου ΕΓ εΐχον θανατωθή έβδομήκοντα δύο 
περίπου χιλιάδες άνθ^ρώπων, άδυνατεΐ δέ δ κάλαμος τού ζώντος έν 
τφ παρόντι α’ιώνι νά περιγράψη τάς φρικαλεότητας, όΐς τινας τά δι
καστήρια έπετέλεσαν έν όνόματι τού δικαίου καί τ.ών νόμων έπ'ι Λου
δοβίκου IB' ή έπί Φιλίππου Β' τής ‘Ισπανίας.

Ύπό τοιαύτας λοιπόν συνθήκας ή μονομαχία έγένετο άποδεκτή. 
ώς μέσον έξιλεώσεως τής τιμής- ύπό τό πνεύμα τοσούτον αίμοβό- 
ρων χρόνων και ή τιμ.ή αύτή επόμενον ήτο νά βυθίζηται έντός τού 
αίματός ϊνα έντός τούτου άποπλύνη τήν προσαπτομένην αύτή ύβριν. 
Εϊνε λοιπόν ή μονομαχία λείψανον άποτροπαίου έποχής, καθ’ ήν δ 
άνθρωπος ήτο θηρίον άγριον καί αίμοχαρές, άλλά σήμερον ούδείς τής 
λογικής κανών δύναται νά στηρίξη αύτήν, ούδεμία τού καταπλη
κτικός προαχθέντος πολιτισμού άκτίς νά τήν φωτίση.

Έάν ή τιμή εινε τό ίερώτερον τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου, 
επιτρέπεται ή προσβολή τού δικαιώματος τούτου νά φέρηται ένώ- 
πιον τής τύχης, ϊνα παρ’ αύτής κριθή ; Έάν ή τιμή εϊνε τό πολυτι
μότερο? τών δικαιωμάτων, έπιτρέπεται δ θεωρών τό δικαίωμα αύτού
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τοΰτο προσβεβλημένον, νά έπιζητή την άνόρθωσιν τής προσβολές, 
θετών έν κινδύνφ έτερον έπίσης πολύτιμον δικαίωμα αύτοΰ, τό δι
καίωμα της ζωής ;■ Μόνον ό. ζών μέσω κοινωνίας βαρβάρων ανθρώ
πων, έν τή δποίη (Χρχεϋ ή άγρια τοΰ ατόμου θέλησις δύναται νά 
ύποχρεωθή όπως ένόπλως προστατεύη την τιμήν αύτοΰ, άλλ’ έν 
κοινών ίαις εύνομουμέναις, έν αΐς άρχει ή κοινή θέλησις ύπο τον τύ
πον τοΰ νόμου, έν αίς ή τιμή εινε δ έπισημότερος τοΰ ατόμου τί
τλος, ή ένοπλος της τιμής προστασία εινε ύβρις κατ’ αυτής τής τι
μής, ύβρις κατ’ αύτής τής κοινωνίας δλοκλήρου.

'Η τιμή απέχει πολύ τοΰ θάρρους· κα'ι δ θέλων νά συνταυτίση τάς 
δύο ταύτας, δ’λως ξέναςπρός άλλήλας έννοίας, καταφωράται παραλο
γιζόμενος. Ή τι μη προστατεύεται ύπ’ αύτής της τιμής, προστατεύεται 
ύπότής μεγάλης καί ίεράς σημασίας, την δποίαν ή κοινωνία αποδίδει 
ε’ις την έννοιαν, την διά της λέξεως τιμή έκδηλουμένην. Έάν δέ 
ύπάρχη τις έχων απόλυτον τοΰ θάρρους ανάγκην, εΐ.νε ακριβώς έκεΐ- 
νος, δστίς αποφασίζει ν’ άπολέση την τιμήν αύτοΰ. Μόνον εις αύτόν 
εινε άναγκαΐον τό θάρρος, ΐνα προσβάλλη τά διάφορα- δικαιώματα 
τών μελών τής- κοινωνίας, παρ’ η ζή και είς αύτόν εινε κτήμα πο
λύτιμον ·ί) γενναιότης, ΐνα με τό φονικόν δπλον άνά χεϊρας προστα
τεύη τάς ανήθικους κα'ι παρανόμους πράξεις του.

Ή Ιστορία τής μονομαχίας είνε πλήρης γεγονότων, έν τοΐς δποίοις 
εύρίσκει τις πόσον άτυχης, πόσον παράλογος, πόσον άναξία ανθρω
πίνων δντων, αποβαίνει σχεδόν πάντοτε ή έν τφ λεγομένφ πεδίφ 
τής τιμής συνάντησις.

Ή λεπτή ανατροφή είνε συνήθως, λέγουσιν οί τής μονομαχίας 
συνήγοροι, ή αύξάνουσα τήν εύαισθησίαν τών κατόχων αύτής έπί 
τοσοΰτον, ώστε διά τήν έλαφροτέραν τών ύβρεων, διά τήν μάλλον 
τυχαίαν τών παρεξηγήσεων, διά τήν κωμικωτέραν τών αιτιών, αι
σθάνονται τό καθήκον νά διευθύνωσι τό βήμα μακράν τής πόλεως 
ΐνα άνταλλάξωσιν έκεΐ βολάς ή σπαθισμούς. Οί άνθρωποι τοΰ λαοΰ, 
οί άνθρωποι οί μή τυχόντες τόσον αραχνοειδούς αγωγής ούδέποτε 
έννοοΰσι τό καθήκον αύτό. Πράγματι, κύριοι, απαιτείται λίαν δια
φανής αγωγή, δπως ένεκα διφορουμένης τίνος φράσεως ή έλαφράς 
έριδος αίσθανθή τις τό καθήκον νά φονευθή.ή φονεύση, λησμονών τά 
ύπέρτάτά καί ίερά έκεΐνα καθήκοντα, άτινα τω έπιβάλλονται απέ
ναντι τής οικογένειας αύτοΰ,. απέναντι τής κοινωνίας, απέναντι τής 
πολιτείας. Διότι έκαβτος άνθρωπος έχει καθήκοντα ώς μέλος οικο
γένειας, ώς μέλος κοινωνίας, ώς μέλος πολιτείας κα'ι οφείλει αύτά 
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τά καθήκοντα νά τηρή άπαρεγκλίτως, έάν έτυχεν αληθώς έπιμεμε- 
λημένης ανατροφής καί έάν έχη ζωηρόν έν έαυτώ τό συναίσθημα τής 
τιμής. Τά καθήκοντα ταΰτα άπαντα άπαρνεΐται καί λησμονεί δ με- 
ταβαίνων ε’ις τό πεδίον τής μονομαχίας.

Δι’ αιτίας έλαφράς έν τούτοις κρίνεται, παρά τών μετριώτέρων 
τής μονομαχίας φίλων, λίαν υπερβολική καί άτοπος ή διά τών δπλων 
έπιδίωξις ίκανοποιήσεως. Δι’ αιτίας βαρυτέρας δμως, διά περιστά
σεις, καθ’ άς ή τιμή καιρίως προσβάλλεται, θεωρείται καί παρ’ αύ
τών, δτι ούδέν έτερον μέσον αντάξιον τοΰ μεγέθους τής ύβρεως α
πομένει, δτι- είς τάς περιπτώσεις ταύτας έπιβάλλεται ή ατυχής τού 
ένοπλου άγώνος ανάγκη.

Υποθέσατε λόγου χάριν λέγουσιν, δτι προσβάλλει τις τήν τιμήν 
τής συζύγου σας, άφοΰ πρότερον προσέβαλε τήν καρδίαν αύτής. Ή 
ένώπιον τού δικαστηρίου άνέλιξις τής ρωμαντικής ταύτης ιστορίας 
ήθελε πολλά άποκαλύψεί μυστήρια καί πλείονα γεννήσει σκάνδαλα, 
τοΰθ’ δπερ ούδόλως δύναται ν’ άνεχθφ δ προσβληθείς σύζυγος. Μόνον 
έν τή μετά τού ύβριστοΰ μάχη θέλει τιμωρήσει τόν ένοχον^ μόνον 
έν αύτη θέλει έξιλεώσει τήν διαμφισβητηθέΐσαν τιμήν- αύτοΰ. .

Υποθέσατε λοιπόν δτι ή τρυφερά ύμών σύζυγος, τής δποίας ή χειρ 
μόνον σάς ανήκει, διότι όλίγιστόί εισιν οί ευτυχείς έάεΐνο.ι σύζυγοι, 
οΐτινες κατέχουσι καί τήν χεϊρα. καί τήν καρδίαν τής-γυνάικός,. τήν 
δποίαν τιμώσι διά τού ονόματος των, προσφέρει τήν καρδιάν αύτής 
ε’ις έτερον θνητόν εύτυχή, πολύ ύμών εύφυέστερον ή ήλι-θιώτερον καί 
δτι ύμεΐς έχετε τήν σπανίαν είς συζύγους διορατικότητα ν’ άνακα- 
λύψητε, έστω καί τελευταίος, τήν απιστίαν τής πολυτίμου ύμών 
συντρόφου.

Νομίζετε, δτι έκθέτοντες τό στήθος ύμών εις τήν βολήν τού ύβρι- 
στοϋ σας, έξαγνίζεσθε ένώπιον τής κοινωνίας καί δύνασθε ν’ άναστρέ- 
φησθε έν αύτη ώς έντιμος άνθρωπος ; Ούχί· διά τού τρόπου τούτου 
ούδέν έτερον πράττετε ή έξαγνίζετε αύτόν τόν ένοχον, αύτόν τόν 
άτιμασθέντα, αύτόν τόν έγκληματίσαντα. Διότι ή άτιμία δέν ανή
κει εις έκεΐνον, ούτινος προσβάλλουσι τό δικαίωμα τής τιμής, άλλ*  
εις έκεΐνον δστις αποπειράται νά προσβάλη καί προσβάλλει τό δι
καίωμα τοΰτο. Άλλ’ ό ένοχος ούτος, δ άτιμασθείς ούτος άνθρωπος, 
άφοΰ άνταλλάξη μεθ' ύμών μίαν βολήν, έπανέρχεται αθώος έν τή 
κοινωνίφ, ΐνα, αμέριμνος καί μέ άγνόν τό μέτωπον, έπιδοθή ε’ις νέας 
τρυφεράς επιχειρήσεις.

Ή μονομαχία έν τοιαύταις περιστάσεσι, προβαλλομένή ύπό τών 
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συνηγόρων αύτής ώς απαραίτητος ύποχρέωσις άπέναντι τής κοινω
νίας, εινε τουναντίον πράξις άντιβαίνουσα εις την κοινήν ηθικήν, 
διότι δέν έξαγνίζει τον παθόντα, άλλά τον προσβολέα.

Ποσάκις δέ ή διά τών οπλών σύγκρουσις, προκειμένου περί βαρείας 
κατά τής τιμής προσβολής, δέν φθάνει εις τέρμα ούχ'ι μόνον ηθικώς 
εύχάριστον είς τόν ύβριστήν, άλλά και ύλικώς ευτυχές δι’ αυτόν ! 
Ποσάκις, ούχί μόνον τό βάρος της ηθικής κατά τοΰ προσβολέως προ- 
λήψεως παύει διά τής μονομαχίας βαρόνον αύτόν, άλλά κα'ι τω δια- 
νοίγεται εύρύτατον στάδιον, ένφ έλευθέρως δύναται νά πραγματο
ποίηση τά ώραιότερα τών ονείρων του!

Έπί Καρόλου Β' έν Άγγλίφ, ό λόρδος Shrevsbury είχε προκα- 
λέσει είς μονομαχίαν τόν δοΰκα τοΰ Buckingham, μεθ’ού ή σύζυγος 
του εύρίσκετο είς σχέσεις κάτι περισσότερον άπό άβράς. Έπί τοΰ πε
δίου τής τιμής ή κ. Shrevsbury ακολουθεί τόν έραστήν αύτής εις 
ακόλουθον μετημφιεσμένη καί άφοΰ ί) τιμή τοΰ συζύγου ίκανοποιήθη 
διά τοΰ θανάτου του, συναπέρ^ται μετά τοΰ χαριταβρύτου δουκός 
ϊνα διέλθγ τήν θεσπεσιωτέραν νύκτα παρ’ αύτώ.

Τοιούτων σκανδάλων πλειστάζις αί διάφοροι κοινωνίαι παρέστησαν 
μάρτυρες.

Άλλ*  ούδ’ ευγένειαν ψυχής, ούδέ υπερηφάνειαν δύναταί τις νά ύπο- 
λάβη τήν άνεκτικότητα τοΰ προσβεβλημένου άπέναντι τοΰ προσβο" 
βολέως, όπόταν μετά μακροΰ χρονικοΰ διαστήματος πάροδον, μετά 
24 ή 48 ώρας συγκρουσθή μετ’ αύτοΰ, άφοΰ προηγηθή τυπική δια
δικασία, έν ή άναγνωρίζεται ισχυρά ή αφορμή της μάχης και ορίζον
ται αί λεπτομέρεια! αύτής. Φυσικόν, ανθρώπινον,, ανδρικόν εινε τό 
αίσθημα τό αύτοστιγμεί άμα τη προσβολή κυριεΰον τήν ψυχήν τοΰ 
προσβληθέντος κα'ι έξωθοΰν αύτόν είς άμεσον και σύγχρονον τή προ
σβολή έκδίκησιν τής τιμής αύτοΰ. *0  έν βρασμφ ψυχής φονεύων ή 
τραυματίζων ή άπλώς βιαίως κατά τίνος έπιτιθέμενος, εινε άνθρωπος 
ανίσχυρος νά καταστείλγ τήν οργήν αύτοΰ, άνθρωπος άποβάλλων τήν 
στιγμήν έκείνην τής έξάψεως, τήν χρήσιν τής κρίσεως -καί τοΰ λο
γικού, άλλ’ έκεϊνος δστις μετά τεσσαράκοντα οκτώ άπό τής προ
σβολής ώρας έγείρει τήν χεϊρα κατά τοΰ προσβολέως, είνε νευρόσπα- 
στον κινούμενον σιά τών ελατηρίων τοΰ συρμοΰ. Τόν πρώτον καίει ή 
αίφνιδία συναίσθησις τής γενομένης αύτώ προσβολής καί αύτομάτως 
ένεργεΐ πρός ίκανοποίησιν τής τιμής αύτοΰ, τόν δεύτερον παρασύρει 
ή έθιμοτυπία καί μεταβαίνοντα είς τό πεδίον τής μονομαχίας πα- 
^οκολουθεΐ συνήθως ούχί ό πόθος όπως ίκανοποιήση τήν τιμήν αύ_ 

τοΰ, άλλ’ ή φιλοδοξία ϊνα γένηται' γνωστός ώς ευλαβέστατος τής 
έθιμοτυπίας θεράπων.

Ή ένέργεια τοΰ ζητοΰντος νά ίκανοποιηθή άμα τή προσβολή εινε 
φυσική, είνε αληθές δείγμα εύγενοΰς εύαισθησίας προκειμένου . περί 
τιμής, άλλ’ ή ένέργεια τοΰ μονομαχοΰντος είνε μηχανική, ψυχρά, 
παράλογος, τεχνική, ξένη πρός τά αισθήματα καί τά έ'νστιζτα τοΰ 
εντίμου ή μάλλον τοΰ φιλότιμου' άνδρός. Έγώ τουλάχιστον δέν δύ
ναμαι νά φαντασθώ πώς εινε έφικτόν είς άνδρα φιλότιμον νά κατα- 
ψυγή έπί τοσοΰτον είς τάς φλέβας αύτοΰ τό αιμα, ώστε ραπιζόμε- 
νος ή όπωςδήποτε έξυβριζόμενος νά μή ριφθή μανιώδης κατά τοΰ 
ραπίσαντος, άλλά νά μεταβή ηρεμότατος είς τό γραφεϊόν του καί 
έκεΐθεν ν’ άναθέση είς έ'τερα πρόσωπα ϊνα διαπραγματευθώσι τά τοΰ 

■ραπίσματος ή τά τής ύβρεως.
Ή ανάγκη τής ίκανοποιήσεως είνε αισθητή παρ’ άπασι τοΐς λαοΐς, 

είνε ούτως είπεΐν συναίσθημα κοινόν τοΐς άνθρώποις ή ανάγκη ένερ- 
γείας τινός πρός έξαγνισμόν τής προσβληθείσης τιμής αύτών. ‘Υπάρ- 
χουσι χώραι, έν αίς ό ραπιζόμενος τείνει καί τήν έτ.έραν αύτοΰ πα
ρειάν είς τόν ραπίσαντα ϊνα ούτως ίκανοποιηθή, αλλαχού ό ύβρισθείς 
δολοφονεί τόν υβριστήν, αλλαχού γίνεται χρήσις ώρισμένης δόσεως 
καθαρσίου παρά τών περί, τιμής έριζόντων καί έκ τοΰ άποτελέ.σμα- 
τος αύτοΰ έξάρτΛται ή τής τιμής ίκανοποίησις.

Τοιαύτης φύσεως καί τοιόύτου βαθμού παραδόξους συνήθειας παρά 
λαοΐς ήμιβαρβάροις κατανοεί τις όπωςδήποτε καί αναγνωρίζει ■ αύ- 
ταϊς βάσιν τινά καί σκοπόν, άλλ’ ή μεταξύ ύβρισθέντος καί ύβρι- 
στοΰ άλληλοκτονία μετά χρόνον τινά άπό τής ύβρεως καί. καθ’ ώρι- 
σμένους κανόνας καί τύπους παρά λαοΐς, τούς οποίους φωτίζει ίπλε-» 
τον τοΰ πολιτισμού τό φώς, εινε φαινόμενον, τής παραγωγής τοΰ 
οποίου άδυνατεϊ τις νά δώση τήν έξήγησιν, όσον πρός τούτο καί άν 
τυγχάνη διατεθειμένος.

Οί τοΰ έθίμου τής μονομαχίας θιασώται εύρίσκουσιν έν αύτή τά 
στοιχεία πράξεώς δλως ίδιαζούσης, άγώνος, έν τώ όποίφ βασιλεύει ή 
ΐσότηςέκατέρωθεν καί κρίνεται to δίκαιον ύπό τάς αύτάς δι’άμφότερα 
τάμέρη έγγυήσεις καί συνθήκας. Άποδίδουσι δηλονότι καί ούτοι είς 
τήν μονομαχίαν, χωρίς ίσως νά τό έννοώσί, οίον χαρακτήρα απέδι
δαν άλλοτε είς τήν δικαστικήν μονομαχίαν οί λαοί, τών οποίων αί 
περί τό δίκαιον διαμάχαι έλύοντο' διά τοΰ άποδεικτικοΰ τούτου μέ
σου. Άναγνωρίζουσιν είς τά άγωνιζόμενα μέρη τάς αύτάς τύχας 
καί άναμένουσι τήν θεότητα κριτήν.
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Άλλ’ούδέ κατ’ έλάχιστον ή άκρίβεια τοΰ Ισχυρισμού τούτου έπι- 
τρέπεται νά κριθτΊ σπουδαία. Ή μονομαχία εινε αγών πάντοτε άνι- 
σος, άγων πάντοτε κλίνων ύπέρ τοΰ έ'χοντος υπέρ έαυτοΰ τάς μάλ
λον εύνοϊκάς περιστάσεις κα’ι πάντοτε υπάρχει ό μάλλον τοΰ ετέρου 
ευνοούμενος ύπο τών περιστάσεων. Ή κράσις τοΰ ανθρώπου,. ή περί 
το δπλον, ούτινος γίνεται χρήσις, άσκησις, ή άντίληψις καί αΰτη 
έτι ή τής καρδίας βαρβαρότης, εΐσΐν ιδιότητες, αΐτινες ώς έκ θαύ
ματος μόνον δύνανται νά ύπάρξωσι παρ’ άμφοτέροις τοΐς άντιπάλοις ■ 
Γσαι, πανόμσιαι, άποδεδειγμέναι κατά την στιγμήν της μάχης.

Ό νευρικός άνθρωπος, λόγου χάριν, όσφ γενναίος κα’ι άν γ, αισθά
νεται την χεϊρα αύτοΰ τρέμουσαν, έχει την διάνοιαν μη διαυγή, 
άπόλλυσι την δύναμιν τής ταχείας καϊ ορθής άντιλήψεως, όταν εύ- 
ρίσκηται απέναντι τοΰ αντιπάλου, μεθ’ οΰ πρόκειται νά παίξη τό 
φοβερόν τοΰ θανάτου παιγνίδιον. Ένώ δ ψύχραιμος άνθρωπος, δ μη 
ταρασσόμενος νευρικώς, ό μη έξαπτόμενος ευκόλως, διατηρεί πλήρη 
τήν λειτουργίαν τών σωματικών καϊ ηθικών αύτοΰ δυνάμεων και τάς 
διαθέτει έπιτυχώς ύπέρ τής ιδίας αύτοΰ ζωής.

Ό έπϊ μακρόν κα’ι έπιμόνως εις τήν χρήσιν όπλου τίνος ασκηθείς 
χειρίζεται τοΰτο, κατά τούς φυσικούς τούλάχιστον νόμους, πολύ δε- 
ξιώτερον έκείνου, δςτις έπ’ έλάχιστον ή ούδόλως ειχέν έπιδοθή εις 
τήν περί τό οπλον αύτό άσκησιν. Πολλάκις δέ ή εύχερής χρήσις 
όπλου τίνος έξαρτάται κα’ι έξ ιδιοφυίας, ήτις.εΐς πολλά ενυπάρχει 
άτομα. Ή τοιαύτη δ’ άνισότης περί τήν εύχέρειαν τής χρήσεως τοΰ 
δπλου παρίσταται είς άπάσας σχεδόν τάς μονομαχίας.

Ό έχων μαλακήν τήν ψυχήν, δ αγαθός, δ εύγενής ά'νθρωπος έπι- 
ζητεϊ πάσαν δυνατήν εύκαιρίαν, όπως άποφύγγι τόν θάνατον τοΰ 
αντιπάλου του, όπόταν μάλιστα ασήμαντοι διενέξεις υπήρξαν τοΰ 
άγώνος αί άφορμαί' ό έτερος όμως, άν τύχγ βάρβαρος, σκληρός, έκ- 
δικητικός άνθρωπος, αγωνίζεται παντι σθένει. ΐνα έπέλθτι σοβαρόν 
τό κατά τοΰ άντιπάλου του'άποτέλεσμα.

Όπόταν δέ ή οργή τών έριζόντων είνε τοσοΰτον άγρία,ωστε τήν 
διαφοράν αυτών νά λύωσι διά τοΰ πιστολιού, ε’ις τόν αγώνα αύτών 
ύφίσταται πάντοτε σχεδόν και έτέρα άνισότης, ή περί τήν εύθύτητα 
καϊ τήν δύναμιν τής βολής, ιδιότητας έξαρτωμένας ώς έπί τό πολύ 
έκ τής γομώσεως τοΰ όπλου.

Έάν πρός στιγμήν ήτο δυνατόν νά γίνω συνήγορος ■ τής μονομα
χίας, ήθελον έξάρει καί συστήσει τήν χρησιμότητα τής σπάθης είς 
τούς μονομαχοΰντας. Κατηγοροΰσι τήν σπάθην, ότι πατρίδα έχει 
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τάς χώρας τών βαρβάρων, έν τούτοις αΰτη εινε σήμερον τό κύριον 
όπλον τών στρατών άπάντων τών πεπολιτισμένων έθνών καϊ ταύτης 
μόνον δύναται τις νά ποιήται χρήσιν κατά βαθμούς διαφόρους έξαρ- 
τωμένους έκ τής ιδίας αύτοΰ θελήσεως. Διά τοΰ πιστολιού ή τοΰ 
ξίφους φονεύει τις συνήθως ανεξαρτήτως τής επιθυμίας, ήν έχει, 
άλλά διά τής σπάθης, ό χειριζόμενος αύτήν δεξιώς, είνε κύριος νά 
κτυπήσγ) κατά τό μέτρον, το όποιον κρίνει έπαρκές πρός ίκανοποίη- 
σιν αύτοΰ.

Αί μεταξύ τών δύο μονομαχούντων μερών έγγυήσεις εΐσϊ λοιπόν 
συνήθως άνόμοιαι, άνισοι, μή ασφαλείς. Καϊ διά τοΰτο δ. φονεύων 
έν μονσμαχίφ είνε ώς έπϊ τό πολύ φονεύς κοινός, φονεύς τόν όποιον 
έξαγνίζει ή έθιμοτυπία, .'τόν όποιον συμπαθοΰσιν ίσως αί ρωμαντικαϊ 
γυναίκες καϊ άποθαύμάζουσι τά νήπια, άλλ’ ή συνείδησις τής κοινω
νίας, ή συνείδησις τοΰ νόμοθέτου δέν δύναται ε’ιμή νά καταδικάση 
καϊ κολάσφ έν ίσφ πρός πάντα φονέα μέτρω.

Ούδέ ή προηγούμενη τής μάχης σύμβασις, ούδέ οί παρακολουθοΰν- 
τες αυτήν κανόνες ίσχύουσι νά άλλοιώσωσι τήν έννοιαν τής έν μονο- 
μαχιφ ανθρωποκτονίας. Διότι κα'ι ή σύμβασις καϊ οί κανόνες καϊ οί 
τύποι, οίτινες θεωρούνται ώς έξισοΰντες τάς δυνάμ.εις καϊ τάς τύχας 
τών περί τιμής μαχομένων, είσϊν είκασίαι, εΐσϊ προϋποτιθέμενα, εΐσϊ 
θεωρίαι, άλλά πόρρω άπέχουσι τής πραγματικής ύποστάσεως.

Άνέγνωσα πρό τινων ήμερων έν τφ άρίστφ παρ’ ήμϊν περιοδική 
φυλλφ τή «Έστίγ» μετάφρασιν πραγματείας τοΰ Άδόλφου Ταβερνιέ 
περί μονομαχίας. Ό κ. Άδολφος Ταβερνιέ »θεωρών τήν μονομαχίαν 
έθιμον παράλογον κατά θεωρίαν, άλλά λογικόν έν τ·?ί πράξει, άσχο- 
λεϊται κυρίως νά όρισφ τά στοιχεία τής ύβρεως καί τούς τύπους 
τής προκλήσεως, άποδίδει δέ πάντα σχεδόν τά ,έκ τών μονομαχιών 
δυστυχήματα είς τούς μάρτυρας, παρ’ ών άπαιτεϊ πλείονα προσόντα 
ή οσα ήθελον άρκέσει ίσως δι’ένα καλόν πρωθυπουργόν ή δι’ ένα 
αξιον ήγεμόνα. Ίνα λοιπόν τό λογικόν αύτό έν τή πράξει έθιμον 
παραμείνη λειτουργούν, όφείλομεν, κύριοι, συνεπείς τών σκέψεων τοΰ 
κ. Ταβερνιέ, νά συστήσωμεν σχολάς, έν άίς νά έκπαιδεύωνται καί 
μορφώνται είδικώς μάρτυρες μονομαχιών. Διότι έγώ τούλάχιστον δέν 
εύρίσκω πολύ Αντάξιον’τής λογικής δυνάμεως τοΰ κ. Ταβερνιέ, τόν 
συλλογισμόν αύτοΰ, ότι δέον νά έκλέγωμεν τούς μάρτυρας μεταξύ 
τών εις πόλλάς μ.ονομ.αχίας λαβόντων ήδη μέρος, διότι οΰτω φθάνει 
τις εις τό συμπέρασμα, ότι ΐνα ΰπάρξωσιν ίκανοϊ μάρτυρες, δέον νά 
προηγηθώσι παρ’ έκάστντ κοινωνία μερικαϊ άτυχέϊς καϊ άτακτοι μο— 
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νομ,αχίαι, νά πέσωσιν ολίγα θύματα, νά άλληλοσφαγώσι μερικοί 
άνθρωποι- τοιουτοτρόπως μόνον θά [ΐορφωθώσι μάρτυρες πεπειραμέ
νοι καί άξιοι νά διαπραγματεύωνται έπιτυχώς τά περί τιμής .ζη
τήματα.

Άλλ’ άν είχον την τιμήν νά παρίσταται την στιγμήν ταύτην εν
ταύθα ό κ. Ταβερνιέ, θά έτόλμων νά τφ παρατηρήσω, οτι ουδέ οί 
μάρτυρες, ουδέ τά ξίφη, ουδέ τά πιστόλια πταίουσιν,· άλλά την ευ
θύνην τών έκ μονομαχιών δυστυχημάτων, άτινα καθ’ έκάστην κατα- 
θλίβουσι τάς κοινωνίας, συμμερίζονται κατά μέγα μέρος έκεΐνοι, οϊ- 
τινες θεωρούσι λογικόν έν τ·7ϊ πράξει έ'θιμον την μονομαχίαν καί 
ασχολούνται νά κωδικοποιήσωσι τούς κατ’ αυτό τύπους.

Μεταξύ τών καταδικαζόντων την μονομαχίαν ώς μέσον ίκανοποιή- 
σεως έν περιπτώσει έξυβρίσεως τ9}ς τιμής, ύπάρχουσιν οί δεχόμενοι 
αύτήν ώς άναπόφευκτον εις τάς τάζεις τών στρατιωτικών. Ό στρα
τιωτικός, ισχυρίζονται, οφείλει πάντοτε διά τών ό’πλων καί μόνον 
δι’ αύτών νά λύν) τάς πρός τινα συνάδελφόν του περί τιμής διαφοράς, 
διότι πας άλλος τρόπος ίκανοποιήσεως δύναται νά έκληφθ'Τί ώς έλ- 
λειψις γενναιότητος, ή δέ γενναιότης είνε τό πρώτον κόσμημα του 
στρατιώτου. Τής διαιρέσεως ταύτης εις στρατιωτικούς αα'ι πολιτικούς 
άνδρας εις ζητήματα περί τιμής δέν εινε ευχερές νομίζω ν’ άντιληφθήί 
τις τήν βάσιν καί τον σκοπόν. Πάντες γινώσκομεν, δτι ή τιμή είνε 
μία καί αδιαίρετος, ούδ’ έπιτρέπεται νά κατατμηθή είς βαθμούς 
καί μέτρα. Πάς άνθρωπος οφείλει νά εινε έντιμος, είτε στρατιωτικός, 
είτε πολιτικός, είτε κληρικός. Έάν δέ ή τιμ,ή μόνον διά τών οπλών 
ΐκανοποιήται, χρήσιν αύτών δέον νά ποιώνται άπαντες οί άνθρωποι 
οΐ έντιμοι και άν ακόμη φέρωσι τό σεμ.νόν λειτουργών του ύψίστου 
ένδυμα. Τό στρατιωτικόν έπάγγελμα δέν έχει ποσώς τήν ιδιότητα 
νά έπιτείνγ τον έντιμόν τίνος χαρακτήρα. Ό περί πολλού ποιούμενος 
τήν τιμήν αυτού, γινώσκει καί οφείλει νά τήν προασπίζη υβριζομένην, 
όποιανδήποτε άν φέρν) περιβολήν καί οίονδήποτε άν κατέχη αξίωμα. 
"Ωστε ή διάκρισις αύτη είς στρατιωτικούς καί πολιτικούς, προκει- 
μένου περί τής ένοπλου ίκανοποιήσεως τής τιμής καί άστοχος καί 
παράλογος τυγχάνει. Τό ζήτημα εινε άν ή μονομαχία δύναται νά 
γίνη άνθρωπίνως ανεκτόν μέσον πρός άνόρθωσιν τής κατά τής τιμής 
γενομένής προσβολής. 'Όταν δέν άποδεχώμεθα αυτήν ώς τοιούτο,ν, αί 
διακρίσεις καταντώσιν ούχ’ι μόνον άλογοι, άλλά καί κωμικαί.

Άλλως τε ό στρατιωτικός άνήρ δέν έχει ανάγκην νά δράξηται τής 
ευκαιρίας μιής μονομαχίας,όπως έπιδείξηται ανδρείαν καί θάρρος. Ό 
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Ναπολέων έλεγεν, δ μονομάχος είνε άθλιος στρατιώτης. Καί αληθώς 
ή πρός μονομαχίας τάσις τών στρατιωτικών ώς έπιπολαιότητος καί 
ανυποταξίας μάλλον τεκμ.ήριον δύναται νά έκληφθγ. Ό όντως γεν
ναίος στρατιωτικός μίαν αναμένει περίστασιν ϊνα άναγνώρισθή, γεν
ναίος, αναμένει τήν ώραν, καθ’ ήν θέλει άγωνισθή έπί τού πεδίου 
εκείνου, έφ’ ού στεφανούται ή αληθής ανδρεία καί διακυβεύεται ή 
τιμή τής Πατρίδος.

Έναντίον του έθίμου τής μονομαχίας δ νομόθέτης μετά μακράν 
ανοχήν έπήλθεν αρωγός τής παραφερομένης κοινωνίας. Αί σοβαρώ- 
τεραι δέ άπόπειραι πρός καταπολέμησιν αυτού ήρξαντο γενόμεναι έν 
Γαλλία, χώργ, τήν οποίαν υπέρ πάσαν άλλην κατεμάστιζεν ή άπανσία 
αύτη τής τιμής καί τού δικαίου ύπεράσπισις.

Οί έξω τών πόλεων τόποι δέν ίπήρκουν εις τό σμ.ήνος τών μονο- . 
μάχων" άλλ’ είχον ούτοι καταλάβει καί αύτάς τάς πόλεις. Τά θύματα 
δέν ήριθμοΰντο είς τάς τάξεις τού άρρενος φύλου μόνον, άλλά καί 
αυτό τό φύλον, τό όποιον έπεκράτησε ν’ άποκαλώμεν ώραΐον, διεξήγε 
τά έρωτικάς αύτού υποθέσεις, έξεδίκει τάς έκ ζηλοτυπίας όδύνας του 
έν μονομαχίαις.

Περί τά τέλη τού 1ST’ αίώνος έντός δεκάδος έτών 9000 περίπου 
άνδρών άλκίμων είχον ταφή έν τφ γαλλικφ έδάφει θύματα τής απε
γνωσμένης έξεως. ‘Η ούτω καταπληκτικώς διαδιδόμενη είς τούς 
λαούς τής Γαλλίας συνήθεια αύτη τής άλληλοσφαγής ήπείλει σπου
δαίος καί τήν κοινωνίαν καί τήν πολιτείαν, έδει δέ ταχίστη καί σο
βαρά νά έπέλθη τού νομοθέτου ή μέριμνα, ϊνα θέση) φραγμούς είς τό 
δσημέραι έπιτεινομενον κοινωνικόν τούτο νόσημα.

Άλλ’ οί βασιλείς ανίσχυροι κατ’ άρχάς καί περιδεείς πρό τής παν- , 
τοδυνάμου τών εύγενών. τάξεως δέν είχον ούδέ τό θάρρος, ούδέ τήν 
δύναμιν ν’ άπαγορεύσωσι τήν μονομαχίαν άπολύτως, άλλ’ ήοκούντο 
νά ύποβάλλωσιν αύτήν είς περιορισμούς τινας, οϊτινες κατ’ ούσίαν 
πρός ούδέν άλλο ήδύναντο νά συντελέσωσιν είμή πρός τήν έπισημο- 
τέραν καί μεγαλοπρεπεστέραν τής μονομαχίας τέλεσιν.

Έν έτει 1599 κατά πρώτον τό Παρλαμέντον τών Παρισίων έχα- 
ρακτήρισε τήν μονομαχίαν έγκλημα ,έσχάτης προδοσίας, ■ έγκλημα 
προσβάλλον τό πρόσωπον αύτό τού Βασιλέως καί τήν καθεστηκυΐαν 
τάξιν καί έπέβαλεν εις τούς ένοχους τού εγκλήματος τούτου διττήν 
ποινήν, τήν στέρησιν τής προσωπικής έλευθερίας καί τήν δήμευσιν 
τής περιουσίας. Τρία δέ κατόπιν έτη δ ’Ερρίκος Δ’, έπέβαλε τήν ποι
νήν τού θάνάτου είς τούς μονομαχούντας. Άλλ’ ή έντέλεστέρα νομ.ζ·> 
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θετική έργασία, δσον άφορή τήν μονομαχίαν, έγενετο έπί Λουδοβίκου 
ΙΔ', έν τοΐς διατάγμασι τοΰ οποίου πχσχ ένδεχομένη περίστασής λε
πτομερώς έρευνάται καί προβλέπεται.

Ούχ ήττον αΐ -αύστηραί καί βαρεΐαι ποιναί, τάς οποίας κατεγί- 
νωσκον οί διάφοροι περί μονομαχίας νόμοι είς τούς παραβάτας αύτών, 
δέν ίσχυον νά έπιδράσωσι σπουδαίως έπί τών έξημμένων τότε πνευ
μάτων καί ίδίοε έπ'ι τοΰ πολυπληθούς τών εύγενών στοιχείου, διότι 
ουδέ αύστηρώς, ουδέ άμερολήπτως έφηομόζοντο. Πολλάκις οί τά 
δρακόντεια διατάγματα έκδίδοντες βασιλείς έλησμόνουν αυτά ή τά 
ένεθυμοΰντο μόνον οσάκις βαρύ τι έκ μονομαχίας δυστύχημα έτά- 
ραττε την κοινωνίαν. Είς την αδράνειαν δέ ταύτην τής άρμοδίας 
έξουσίας έν τή εφαρμογή τών περί μονομαχίας νομικών διατάξεων 
έπίκουρός έπηρχετο ή αυθάδης απέναντι τών ήγεμόνων στάσις τών 
εύγενών, ο'ίτινες μη άνεχόμενοι νά ύποτάξωσιν ^έαυτούς είς την θέ- 
λήσιν τοΰ μονάρχου, διετέλουν έν διαρκεϊ ούτως είπεΐν έπαναστάσει,, 
διά τοΰ ξίφους των λύοντες πάσαν αύτών διαφοράν καί διαμαρτυρό- 
μενοι διά τής μονομαχίας έναντίον τοΰ δικαίου, το όποιον έθεωρεΐτο 
έκ τής απολύτου τοΰ βασιλέως θελήσεως πηγάζον.

‘Η μονομαχία έξηκολούθει παραμένουσα μεταξύ τών κοινοτέρων 
έθίμων καί ούδείς φραγμός έκώλυεν αύτήν νά αύξάνγ] τεραστίως καθ’ 
έκάστην τόν αριθμόν τών θυμάτων της. Έκ τής αρνητικής ταύτης 
έπί τής μονομαχίας έπιδράσεως τών νόμων, πολλοί τών συγγραφέων 
ήρύσθησαν έπιχειρήματα, όπως άποδείξωσιν, οτι ή μονομαχία εινε 
εθίμον, έφ*  ού ί) αύστηρότης τών νόμων ουδέν όυναται. Αλλ ο ισχυ
ρισμός ούτος ούδόλως τυγχάνει βάσιμος. Έάν οί νομ-οι δεν ισχυσαν 
ν’ άποτρέψωσι την κοινωνίαν άπό εθίμου τοσοΰτον ολέθριου αυτή, το 
αποτέλεσμα τοΰτο οφείλεται ακριβώς εις την μη τηρησιν τών νομών 
τούτων. Έν Άγγλίγ, έπί Κρόμβελλ, ακαμάτου της, μονομαχίας 
διώκτου, ή συνήθεια αύτη έξέλιπεν δλοσχερώς, ανεκυψε δέ πάλιν 
πλήρης ρώμης μόλις ή ισχυρά τοΰ δικτάτορος χειρ έ'παυσεν ιθύνουσα 
τάς τύχας τοΰ άγγλικοΰ λαού.

Οί νόμοι καταδικαζόμενοι είς ανυπαρξίαν, τίνα έπιρροην δυνανται 
ν’ άσκήσωσιν έπί τής κοινωνίας ; "Οταν ό νόμος δέν λειτουργή, πώς 
δυνάαεθα ν’άποδώσωμεν είς αυτόν ανικανότητα, όπως προασπίσει 
ήμάς έναντίον τών πράξεων, τάς οποίας προβλέπει ;

Ή τών περί μονομαχίας νόμων αύστηρότης υπήρξε προϊόν σοφω- 
τάτης ποονοίας, διότι άν ούτοι έπίσης αύστηρώς έφηομόζοντο ούδε- 
μία έπιτρέπεται αμφιβολία, οτι τό παρ’ αύτών κολαζόμενον παοά-
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πτώμα ήθελε μετριασθή άν μή τελείως έκλείπ·/). Ούδεμία έγκλημα- 
τική πράξις έξηφανίσθη τελείως άπό τών κοινωνιών όποιοςδήποτε καί 
άν γ ό κολάζων αύτην νόμος. Ούτε οί φόνοι, ούτε αί κλοπαί, ούτε 
οί έμπρησμοί διεγράφησαν τοΰ πίνακος τών ανθρωπίνων έγκλημάτων 
άν καί πάντοτε καί πανταχοΰ κατεπολέμησε καί βαρύτατα έκόλασε 
τάς πράξεις ταύτας δ ανθρώπινος νόμος·. Ούχ ήττον ούδείς δύναταί 
νά ίσχυρισθή, ότι ή έ'κτασις αύτών δέν περιωρίσθη μεγάλως.

Ό ποινικός τής Ταλλίας κώδιξ τής 25 Σεπτεμβρίου 1791 κα- 
ταργήσας πάσαν προγενεστέραν αύτοΰ ποινικήν διάταξιν, ούδεμίαν 
ποιείται περί μονομαχίας μνείαν. Ή σιωπή αύτη τού κώδικος έπί 
πράξεως, ήτις διά.τοΰ καταργηθέντος νόμου είς ίδιον διεκοίνετο έγ
κλημα καί δι’ ιδίων έκολάζετο ποινών, μεγίστην περί τήν έρμηνείαν 
αύτοΰ έπεφερε σύγχυσιν καί έπί μακρόν μετά τήν δημοσίευσίν του 
χρόνον ή νομολογία τοΰ ακυρωτικού δικαστηρίου άνεύρισκεν έν αύτφ 
τό άκαταδίωκτον τής μονομαχίας. Μόλις τφ 1837 ή γνώμη τοΰ 
ακυρωτικού τούτου δικαστηρίου έστράφη έναντίον τών μονομαχούν- 
των, στηριζομένη, κατ’ αντίστροφον λόγον, έπ’ αύτής ταύτης τής 
σιγής τοΰ ποινικού κώδικος.

Μόνον μετά πεντήκοντα περίπου έτών πάροδον έδόθη παρά, τών 
δικαστών τής Γαλλίας ή πρέπουσα έρμηνεία είς νόμον τόσον εύγλώτ- 
τως διά τής σιωπής του λαλούντα, καί ή μονομαχία ύπήχθη είς τάς 
γενικάς περί ανθρωποκτονίας διατάξεις. .·

Ό F. Helie καταπολεμών τήν νεωτέρατ ταύτην τού ακυρωτικού 
έρμηνείαν παρατάσσει σειράν μακράν έπιχειρημάτων, έφ’· ών στηρίζει 
τό αύθαίρετον δλως αύτής. Έάν δ νομοθέτης ήθελε, λέγει, νά και- 
νοτομήση έπί τοσοΰτον προκειμένου περί μονομαχίας, ώστε νά κατα- 
λέξη αύτήν μεταξύ τών κατά τής ζωής τού ανθρώπου αδικημάτων, 
αφού έπί δύο ήδη αιώνας έθεωρεΐτο έ'γκλημα έσχάτης προδοσίας, 
έγκλημα κατά τής δημοσίας τάξεως, ώφειλε τήν καινοτομίαν ταύ
την σαφώς καί ώρισμένως ν’άναγράψγ έν τω κώδικι, παραλείψας 
δμως τούτο άφήρεσεν άπό τής δικαστικής έξουσίας τό δικαίωμα νά 
καταδιώκ·/] τούς μονομαχούντας. '

Ό σοφός συγγραφεύς καί πάντες οί τή γνώμγ αύτοΰ ταύτγΐ τασ
σόμενοι, φαίνονται, δτι κατέχονται ύπό προλήψεως σκοτιζούσης τήν 
έλευθεραν αύτών κρίσιν έπί τοΰ κειμένου τοΰ κώδικος. Φαίνονται 
κατεχόμενοι ύπό τής προλήψεως, ήν δμολογουμένως δλόκληροι αιώ
νες σταθεράν κατέστησαν, δτι ή μονομαχία είνε ιδία τις πράξις, 
ειδική τις περίπτωσις, ήτις δέον ρητώς νά προβλέπηται ύπό τοΰ νό
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μου, άλλως δέν δύναται νά ΰπονοηθη. Άλλ’ δταν ή πρόληψις αύτη 
δέν ληφθη ύπ’ δψει, δταν άναλογισθη τις, οτι δ έν μονομαχία φόνος 
ή τά κατ’ αύτήν τραύματα ε’ισί προσβολαΐ κατά της ζωής και δταν 
διατρέχων άπάσας τάς διατάξεις του κωδικός ούδαμού έν αύτφ ά- 
νεύρη έξαίρεσίν τινα διά τάς πράξεις ταύτας, <^ρθρόν τι δρίζον αύτάς 
μή καταλογιστέας καί έκτος πάσης ποινικής καταδιώξεως, δέν δύ
ναται είμή νά.έφαρμόση τάς γενικάς περί ανθρωποκτονίας διατάξεις, 
άν ένώπιον αύτόύ κεΐται τδ τετελεσμένον γεγονός φόνου ή τραύμα
τος. Πώς δύναται ό δικαστής ν’ άπολύση τον ένώπιον αυτού άχθέντα 
φονέα, έπ'ι τφ λόγφ, δτι ούτος έν μονομαχία έφόνευσεν, αφού ό νό
μος αγνοεί τί έστι μονομαχία, προβλέπει δμως καί τιμωρεί τον φό
νον καί τά τραύματα απολύτως ;

Άλλά δέν είνε φόνος ή έν μονομαχία ανθρωποκτονία, ισχυρίζεται 
δ F. Helie, διότι δ φονεύς έπιτίθεται λάθρα και έξ απροόπτου κατά 
τού θύματος έντελώς άνισχύρου πρός άμυναν, ένώ δ μονομαχών κτυπφ 
αντίπαλον ίσον εις τά μέσα1 τής άμύνης καί παρεσκευασμένον καθ’ 
δλα πρός τον αγώνα. Ό φονεύς προσβάλλει ολόκληρον την κοινωνίαν, 
εις ήν έχει άνατεθή η ασφάλεια τού ατόμου, ή ασφάλεια.τού θύματος, 
έyώ δ μονομαχών φονεύει τον αντίπαλον έκουσίως έλθόντα απέναντι 
αύτού. 'Ο φονεύς προτίθετάι νά φονεύση χάριν πλεονεξίας $ δπως 
κορέση βάρβαρον έκδίκησιν, έν φ δ μονομαχών έπιζητεϊ νά ύπερασπίση 
την τιμ.ήν αύτού προσβληθεΐσαν.

Οί λόγοι ούτοι άπαντες δμως δέν έχουσι στερεάν βάσιν. Α
νωτέρω άνέφερα ύμΐν , δτι κατά τά πορίσματα τής πείρας ούδέ- 
,ποτε έν τη μονομαχία ύπάρχει πράγματι απόλυτος μεταξύ τών αν
τιπάλων ΐβότης, οτι πάντοτε αί περιστάσεις, είτε έκ λόγων ιδιο
συγκρασίας τού ατόμου, είτε έκ λόγων άλλων, τυχαίων δλως, κλί- 
νουσιν ύπέρ τού ένός έξ αυτών,και άμεσον αποτέλεσμα της ύπολαν- 
θανούσης ταύτης της τύχης εύνοιας εινε ή έπιτυχία' ώστε δ έν μονο- 
μαχία φονεύων φονεύει αντίπαλον πάντοτε σχεδόν μη ίσον πρός αυτόν.

Ούδέ προσέρχεται δ προκληθε'ις ή προκαλέσας έπ'ι τού πεδίου της 
μονομαχίας ελευθέριε δλως βουλήσει· εις τον τόπον αυτόν τον δδηγεΐ 
άκοντα ανάγκη κοινωνική, ήθική έκβίασις της θελήσεως αύτού, 
διότι συμπίπτει νά φρονη δτι άν δέν προκαλέση ή δέν δεχθη την πρό-; 
κλησιν θέλει καταδειχθή άτολμος περί την προάσπισιν της ιδίας 
τιμής, παραβάτης ώρισμένης καί ίεράς ύποχρεώσεως, την δποίαν 
απέναντι της κοινωνίας έχει- ώστε δ φονεύων έν μονομαχία φο
νεύει άνθρωπον άκουσίφς δεχθέντα τον άγώνα. ’Άλλως τε ήθελεν 

είναι λίαν παράτ ολμον νά μη καταλογίση τις την πράξιν της ανθρω
ποκτονίας καί εις έκεΐνον ακόμη, ό’στις εις τάς Ικεσίας τού θύματος 
ένδώσας ένήργησεν. Άλλοίμονον τη κοινωνία, άν καθιερούτο δ κανών, 
δτι δυνάμεθα έλευθέρως ν’ άφαιρώμεν την ζωήν έκείνων, οϊτινες έκού- 
σίως δέχονται τό πύρ τού δπλου ήμών ή καί μάς ζητούσι τον θά
νατον ώς εύεργέτημα ή και έπ’ αμοιβή. Ούδέ έπιτρέπεται εις τον 
δικαστήν νά έρευνήση τον κύριον σκοπόν, δν δ φονεύς έπεδίωκεν, 
δπόταν μετέβη έν τώ τόπφ τού φόνου ένοπλος δπως προσβάλη την 
ζωήν τού θύματος,παραλαβών μάλιστα μετ’αύτού καί μάρτυρας της 
πράξεώς του ταύτης. Είτε την τιμήν του έσκόπευε νά Ικανοποίηση, 
είτε έκδίκησιν νά κορέση, τά τρία τού φόνου στοιχεία, ήδολίαπροαί- 
ρεσις, ή ένέργεια καί τό. αποτέλεσμα συνυπήρξαν καί δ δικαστής ο
φείλει νά έφαρμόση τάς σχετικάς περί ανθρωποκτονίας διατάξεις.

Ουτω λοιπόν διά τής νύν ίσχυούσης έν Γαλλίοι νομολογίας τού α
κυρωτικού αύτής δικαστηρίου, αί έν μονομαχίρρ κατά τής ζωής προ- 
σβολα'ι καταδιώκονται καί τιμωρούνται συμφώνως πρός τάς περί αν
θρωποκτονίας διατάξεις. Κατ’ αύτάς δέ οί μάρτυρες μετέχοντες καί 
συντελούντες εις τήν τέλεσιν τού έγκλήματος θεωρούνται συνεργοί 
καί ώς τοιούτοι καταδιώκονται. Πάσης καταδιώξεως έξαιρεϊται μό
νος ό παθών, έπί τφ λόγφ, δτι ή πρόκλησις δέν τιμωρείται, δι’ αύ- 
τόν δέ δέν εινε γνωστόν έτερόν τι είμή, δτι προεκάλεσεν ή προε- 
κλήθη εις μονομαχίαν.

Συμβαίνει έν τούτοις έν Γαλλία μέγα άτοπον, τό όποιον οφείλε
ται είς τό έπάρατον σύστημα τών δρκωτών δικαστηρίων, τό σύ
στημα τούτο, τό όποιον έξασθενίζει καί ταπεινόνει τήν ποινικήν δι-, 
καιοσύνην. Τά ορκωτά δικαστήρια έπιλαμβανόμενα τής έκδικάσεως 
τών έν μονομαχίρι φόνων, άθωούσι σχεδόν πάντοτε τούς δράστας, 
ένώ οί άπλών τραυμάτων ένοχοι, κρινόμενοι παρά τών τακτικών 
ποινικών δικαστηρίων, κατά κανόνα καταδικάζονται.

Έν Αγγλία ή μονομαχία θεωρείται έπίσης έγκλημα κατά τής 
ζωής' άλλά κατά τον ποινικόν αύτής νόμον ή ανθρωποκτονία δια- 
κρινεται εις δολοφονίαν (murder) καί είς έκουσίαν ανθρωποκτονίαν 
(mans laughter),ανοίγεται δέ ουτω εύρύ στάδιον είς τήν έπιείκειαν 
τού δικαστοΰ, δυναμένου καί άπλοΰ προστίμου ποινήν νά έπιβάλλη 
τοΐς έν μονομαχία είς τό κατά τής ζωής έγκλημα ύποπίπτουσιν.

'Ο αύστριακός ποινικός νόμος δείκνυται βαρύτατος κατά τού έθί
μου τής μονομαχίας κολάζων καί αύτήν τήν άνευ αποτελέσματος 
σύγκρουσιν μέ κάθειρξιν ένός μέχρι πέντε έτών. ’Επιβάλλει δέ αύτήν 
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την ποινήν τοΰ θανάτου είς τον ένοχον φόνου, δταν γ; μονομαχία 
είχε προσυμφωνηθή μέχρι θανατηφόρου αποτελέσματος, άλλως την 
τών πρόσκαιρων δεσμών καί την της ειρκτής έπί άπλών τραυμάτων, 
χαρακτηρίζων προσέτι ώς έπιβαρυντικήν περίπτωσιν την πρόκλησιν.

Έν Πρωσσία κατά τον νεώτερον αύτής ποινικόν νόμον τιμωρείται 
διά φυλακίσεως καί αΰτη έτι η είς μονομαχίαν πρόκλησις § απο
δοχή προκλήσεως, έπιβάλλεται δέ άναλόγως άνωτέρα ποινή φυλα
κίσεως, δταν ή μονομαχία λάβη χώραν, άλλ’ άνευ αποτελέσματος. 
Άν δέ ώς άποτέλεσμα της μονομαχίας έπέλθγι ό θάνατος τοΰ ετέρου 
τών αντιπάλων, καταγινώσκεται ή της ειρκτής έν φρουρίω ποινή είς 
τόν· έπιζώντα. Αύται είσίν αί κυριώτεοαι τοΰ πρωσσικοΰ ποινικού 
νόμου σχετικώς πρός την μονομ,αχίαν διατάξεις. 'Όσον άφορφ τούς 
στρατιωτικούς, ύφίστανται συμβούλια ίργον εχοντα νά λύωσι τάς 
περί τιμής μεταξύ αξιωματικών προκυπτούσας διαφοράς καί άσκοΰντα 
τό δικαίωιαα νά προτείνωσι την αποβολήν έκ τών τάξεων τοΰ στρα- 
τοΰ παντός, ούτινος ή συμπεριφορά ήθελε κριθή αξία μομφής.

Έν τούτοις ή μονομαχία καθ’ δλην την Γερμανίαν αποτελεί μίαν 
τών κυριωτέρων ενασχολήσεων της σπουδαζούσης νεόήητος. Άλλ’ ή 
μονομαχία αΰτη ή είς τά διάφορα τών σπουδαστών σωματεία ειση
γμένη εινε ούτως είπεΐν μερική, δύναμένη άκριβέστερον νά κληθγ 
κεφαάομαχία, διότι μόνον της σπάθης γίνεται χρήσις καί μόνη ή 
κεφαλή είνε τδ έπιτρεπόμενον σημεΐον της προσβολής. Άπαντες 
σχεδόν οί ζήσαντες έν ταϊς αίθούσαις τών πανεπιστημίων φέρουσιν 
έπί τοΰ προσώπου σημεία σπαθισμών, άτινα Θεωροΰσιν αριστεία με
γίστης σημασίας.

Βεβαίως ήθελον καταχρασθή την εΰμένειαν ύμ.ών, άν είσηρχόμην 
είς την λεπτομερή άνάλυσιν τών κατά της μονομαχίας διατάξεων 
τών έν ξέναις ποινικαϊς νομοθεσίαις άναγραφομένων. Έπειράθην ά- 
πλώς νά παρουσιάσω ύμΐν περιληπτικήν ' εκθεσιν τών ιδεών, ύφ’ άς 
είργάσθησαν οί νομοθέται τών μεγάλων της Ευρώπης· λαών έν τφ 
κανονισμώ τοΰ της μονομαχίας άδικηματος. ’Ήδη θέλω θέσει προ 
ύμών τό κείμενον τοΰ ήμετέρου ποινικού νόμου καί θ’ αναζητήσω 
έν αύτφ τά τήν μονομαχίαν άφορώντα άρθρα.

Τήν μονομαχίαν ό ήμέτερος νομοθέτης κατέταξεν είς το περί συγ
χύσεων τής ειρήνης καί αυθαιρέτων πράξεων κεφάλαιον, καταγινώ- 
σκει δέ τήν ποινήν τών πρόσκαιρων δεσμών, όπόταν είς μονομαχίαν 
μέχρι Θανάτου έπελθγ τό προσυμφωνηθέν άποτέλεσμα, τήν ποινήν 
τής ειρκτής έν περιπτώσει θανατηφόρου τραύματος ή θανάτου, τοΰ 

αποτελέσματος τούτου μή περιεχομένου έν τή συμβάσει τών συγ- 
κρουσθέντων, τήν ποινήν τής φυλακίσεως έν περιπτώσει άπλου τραύ
ματος, τήν αΰτήν^δέ έπίσης ποινήν έν έλάσσονι μέτρφ, κατά τοΰ 
προκαλέσαντος άπλώς είς μονομαχίαν ή του άποδεχθέντος τοιαύτην 
πρόκλησιν. Εξαιρεί δέ πάσης καταδιώξεως τούς μάρτυρας καί λοι
πούς έν τή. μονομαχίας βοηθούς.

Καί ταΰτα μέν καλώς ή κακώς αναγράφονται έν τφ κειμένφ τοΰ 
έλληνικου ποινικού νόμου, ούδέποτε δμως κατά τήν κρίσιν τών έλ- 
ληνικών δικαστηρίων παρέστη περίστασις δπως αί διατάξεις αύται 
μήύποκύψωσιν είς τούς νόμους τής επιείκειας και τής ρωμαντικότητος. 
Ή μονομαχία καθιερώθη παρ’ ήμ.ΐν ώς πράξις ακαταδίωκτος, καί 
έχομεν νά έπιδείξωμεν είς δλον τόν νομικόν κόσμον καινοτομίαν με- 
γίστην έν ταϊς γενικαΐς περί νόμων άρχαΐς, δτι τό μεταγενέστερον 
έθιμον καταργεί τόν νόμον καί δταν ακόμη συμπέσγ τό έθιμον τοΰτο 
νά ήνε αυτό τό σώμα τοΰ παρά τοΰ πίπτοντος νόμου προβλεπομένου 
άδικήματος. Είνε δέ άναμφιβόλως πολύ μεταγενεστέρα τοΰ ποινικού 
ήμών νόμου ή τοΰ τής μονομαχίας έθίμου έμ.φάνισις έν τφ ήμετέοορ 
πατρίδι.

Ή έλληνική δικαιοσύνη προκειμένου περί μονομαχίας έπεδείξατο 
πάντοτε τήν λεπτότητα καί τήν ίπποτικήν ευαισθησίαν, ήτις διέ- 
κρινεν ένίους βασιλείς παρελθόντων αιώνων. Εκείνοι έδίσταζον καί 
άπέφευγον πάντοτε νά έφαρμόζωσι τά ίδια αυτών διατάγματα καί 
οί μονομάχοι έξηκολούθουν αμέριμνοι τό εΰγενές αύτών έ'ργον.

’Άν δέ ή μονομαχία διαδίδηται όσημέραι εΰρύτερον έν ταϊς έλλη- 
νικαΐς κοινωνίαις, ή πρώτιστη τής έπεκτάσεως ταύτης αφορμή εινε 
ή ακατανόητος άνεκτικότης τής έλληνικής δικαιοσύνης. Διότι ή 
αδράνεια του νόμου άφαιρεϊ άπό τόν προκαλοΰντα ή τόν προκαλού- 
μενον πάσαν πρόφασιν όπως άποφύγγ τόν περί τιμής έ'νοπλον άγώνα. 
Έάν ό νόμος έλειτούργει, έκεΐνος δστις ήθελε θεωρήσει τήν τιμήν αύ
τοΰ ύβρισθβΐσαν, πολύ θά έβασάνιζε τήν ιδέαν προκλήσεως είς μονο
μαχίαν, δ νότε θ’ άνελογίζετο, δτι καί άν ένίκα έν τφ άγώνι, θά ύφ- 
ίστατο κατόπιν ποινάς κατά τής προσωπικής έλευθερίας του, ή θά 
ήναγκάζετο νά έκπατρισθφ ΐνα άποφύγη αΰτάς’ καί ύπό τάς σκέψεις 
ταύτας θά κατέφευγεν ί'σως είς νομιμώτερον ίκανοποιήσεως μέσον. 
Έπίσης ό προκαλούμενος, έπί τοΰ νόμου στηριζόμενος, θά εΰρισκεν 
εΰλογοφανή πρόφασιν ϊνα μή άποδεχθφ την μονομαχίαν χωρίς νά 
διατρεξτ) τόν κίνδυνον ν’ άποκληθφ δειλός.

Κατ’ έμήν γνώμην λοιπόν, ή άργία τοΰ ποινικού νόμου, δσον άφορφ
Τόμος ΙΑ’ 4.— Α$χίμ§ριος 1887. 1$
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τήν μονομαχίαν, ή όφειλομένη είς την υπερευαισθησίαν τών έλληνικών 
δικαστηρίων, εινε τό κύριον, άνμή τό μόνον, αίτιον της συχνής τε- 
λέσεως μονομαχιών παρ’ ήμ,ΐν. t

Νομίζω, Κύριοι, δτι καιρός πλέον είνε ν’ άπαλλαγώμεν τής τα
κτικής ταύτης. Σήμερον, δτε φαίνεται έγκαινιζομένη έν τη ήμετέριγ 
χώρα έποχή θετικωτέρου βίου, ό'τε αί είς ουρανούς έξάρσέις διά τών 
πτερών τής φαντασίας παρίστανται ώς άπόπειραι κωμικαί, σήμερον, 
δτε καί αυτοί οί ποιηταί κατέλιπον τούς αστέρας και ζητούσι τήν 
έμπνευσίν των εις έπιγείους έντυπώσεις, οφείλει καί ή έλληνική δικαιο
σύνη νά καταλίπη τά δρια του ρωμαντισμού, δπόταν καλήται νά 
έφαρμόση τον νόμον κατά τού αδικήματος τής μονομαχίας.

Ό νόμος ήμών, ούχ ήττον, ώς ήδη έ'χει, φαίνεταί μοι ούχί έπαρ- 
κώς δυνάμενος νά συντελέση είς τον θάνατον τού νηπιάζοντος ετι 
παρ’ ήμϊν έθίμου τής μονομαχίας. Ή ε’ις ίδιον αδίκημα διάκρισις 
προςδίδει είς τήν μονομαχίαν, καίτοι περιέχουσαν καθαρώς τά στοι
χεία προσβολής κατά τής ζωής, τύπον εΰγενούς πράξεως, τύπον πρά
ξεως έξαιρετίκής, πράξεως, τής οποίας τήν αιτίαν, φαίνεται ό νο- 
μοθέτης θεωρών έξ αγαθού αισθήματος προερχομένην, μόνον δέ τό 

άποτέλεσμα απεύχεται.
Τά περί μονομαχίας άρθρα τού ποινικού ήμών νόμου, ώς τυγχά- 

νουσιν έρριμμένα έν τώ όγδόφ κεφαλαίφ αυτού, τφ περί αυθαιρέτων 
πράξεων διαλαμβάνοντι, φαίνονται δλως ξένα πρός τό σύνολον, βέ- 
βιασμένως έκέΐ καταταχθέντα, ΐνα καταχθώσι που.

Ή μονομαχία δέον νά ύπαχθη είς τάς περί ανθρωποκτονίας δια
τάξεις' δέον ό νομοθέτης νά έπιδείξη μείζονα σαφήνειαν, πλείονα 
ειλικρίνειαν προκειμένου περί πράξεως, τής οποίας μόνον προλήψεις 
αρχαίων ήμερών δύνανται νά καλύψωσι τον φυσικόν, τον αληθή χα
ρακτήρα καί νά τήν έξαιρέσωσι τού περί άξιοποίνων κατά τής ζωής 
πράξεων κεφαλαίου. Δέον άφ’ έτέρου δμως ή τιμή τού ατόμου νά 
άσφαλισθν) δι’ αύστηροτέρας τού νόμου προνοίας· δέον' έπί βαρειών 
’ιδίως κατά τής τιμής προσβολών νά ληφθη ύπ’ δψει, εΐ δυνατόν, ή 
τού άντιπίπονθότος θεωρία, νά έξευρεθώσι ποιναί. στιγματίζουσαι 
τήν τιμήν έκείνου, δςτιξ αποπειράται νά έγκολάψη στίγμα κατά τής 

τιμής έτέρου.
Άλλ’ είς τούτο βεβαίως θέλει προ παντός συντελέσει ή ορθή άν- 

τίληψις, παρ’ έκάστη κοινωνίφ, τού δικαιώματος τής τιμής καί δ 
πρός τούτο παρ’ αύτής έπιβαλλόμενος σεβασμός. "Οταν κοινωνία τις 
άνέχηται τούς προσβάλλοντας τήν τψ.ήν έτέρων μελών αύτής, δταν
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δέν καταδικάζη αυτούς είς αίωνίαν περιφρόνησιν καί δέν τούς άπο- 
κλείη τών αγαθών τού κοινωνικού συνδέσμ,ου, ούδείς νόμος θέλει δυ- 
νηθή νά προστατεύση τήν τιμήν τού ατόμου, καί ή αύτοδικία, ύπό 
οίανδήποτε μορφήν θέλει έξακολουθεϊ παραμένουσα ώς ανάγκη άνα- 
πόδραστος. '

Εύχομαι νά ίδω ταχέως έκλείπουσαν άπό τής Πατρίδας μου τήν 
άλογον και θηριώδη^τής μονομαχίας εξιν. ’Εκείνοι, είς τούς δποίους 
οί καθεστηκότες νόμοι έ'χουσιν αναθέσει τήν ασφάλειαν καί τήν ευη
μερίαν τής ελληνικής κοινωνίας, καθήκον ύπέρτατον φέρουσιν, δπως 
μεριμνήσωσι περί τής έξευρέσεως τών κρειττόνων μέσων πρός καταπο- 
λέμησιν τής διά φόνου προστασίας τής τιμής.

Λ. Ε. Ίϊλ: ύπουλος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΚΟΥΡΟΥΤΣΕΣΜΕ

ΗΤΟΙ

ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ,

ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΚΡΗΝΩΝ, ΤΑΦΩΝ ΚΑΠ.1

Άπό τού ακρωτηρίου Δεφδερδάρ άρχονται τά έν τ·55 παραλίά με
γαλοπρεπή ενδιαιτήματα τών Οθωμανών μεγιστάνων, έν οίς καί τά 
τού νύν μεγάλου βεζίρου και υπουργού τών ναυτικών. Τά μέγαρα 
ταύτα χωρούσι μέχρι τού κτιρίου, δπερ νύν χρησιμεύει ώς αποθήκη 
αγγλικών γαιανθράκων1, κοσμούνται δέ όπισθεν ύπό σπανίων καί έπι- 
χαρίτων κήπων, ών ύπέρκεινται δασύλλια, άποτελούντα δμού λόφον. 
’Εν συνόλφ λαμβανόμενος ό λόφος είναι μαγευτικός, καθότι άπό τών 
κρασπέδων αύτού μέχρι τής κορυφής καλύπτεται ύπό πυκνών πρίνων, 
δαφνών, δρυών, κυπαρίσσων, αμπελώνων ενιαχού, α’ιγείρων έπιχαρίτως

1 Έπί τοΰ ριέρους τής αποθήκης ταύτης ωκοδόμητο πρδ θΟετία,ς τί> μέγα- 
ρον Κωνσταντίνου τοΰ Καραδζα, δπερ περιήλθε κατόπιν είς τάς χεΐρας του 
Σχινα Δημητράκη. Τούτο κατά, παράδοσιν.

2 Συνέχεια, ΐδε Τεύχος β’.
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σκκζζουσών τάς κλιτΰς αύτοΰ καί πκοεχοντων άσυλον εις ποίκιλα γένη 
ωδικών πτηνών. Όρθώς δικαιολογεί ό χαρίεις συγγραφεύς «της Κων
σταντινουπόλεως · τοΰτο' διότι εν αυτοϊς ούτε κυνηγου πους έπα~ 
τησέ ποτέ, οΰτε άξίνης κρότος ήκούσθη. Τά μέγαρα ταΰτα, άτινα 
όπισθεν χωρίζει άπό τοΰ αμέσως υψουμενου βραχώδους λοφου λεω
φόρος ευθύ άγουσα έκ τοΰ Όρτάκιοϊ προς τό χωρίον ημών, προς το 
Σαρράφ ριπουρνού καί προσωτέρω, ακριβώς κατεχουσι το μέρος τό υπο 
τών άργαίων καί ύπό τοΰ Διονυσίου λεγομ-ενον ϋαγαβο^ος χαΐ Κό,~ 
Λαμος χα'ι. Βυθίας' τό μ.έν διά τό παράβολον της άλιείας, δια την 
τών ρευμάτων δύναμιν, τό δέ «άπό τοΰ πλήθους», λέγει ό Διονύσιος, 
και τό έτερον «σκέπη τών ακρωτήριων απο τοΰ βυθού κατά περι
τροπήν ώνόμασται», δάφνη δ έν αυτω, κατα Διονύσιον, Μήδειας 
τής Αΐήτου, ώς λόγος.

Εντεύθεν κάμπτει τις ολίγον πρός τό εσωτερικόν, έν ώ εισέρχεται 
καί διά τής αύτής μεσογαίας όδοΰ είς τήν αγοράν τοΰ χωρίου, έξ ής 
δύναταί νά βαδίση πρός τό Μέγα Ρεύμα, ή λαμβάνων την έπ’ αρι
στερά διεύθυνσιν διά τής- καθ’ αύτό αγοράς νά φθάση είς τον ναόν 
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. ’Ήδη έπ'ι τήν τοΰ ίεροΰ τούτου τεμένους 
ιστορίαν τραπώμ,εν, ένθα ούτε φθόγγος γ', οΰτ' ορνίθων. ούτε θα.Ιασ- 
σης^ αλΛ' ησυχία, χα'ι άχ/νητοι φυΛαχα'ι τειχέων, εν οίς εύσεβέων ότυχαΐ 
μοΛπαϊς μάχαρα ρόγαν άε Ιό ον τ' εν ΰρνοις.

Ό .φερώνυμος τοΰ μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου

1 Ό Στράβων έν έδαφ. 566 στερ. έκδ. λέγει· «Διονύσιος ό τάς κτίσεις 
συγγράψας, 'ός τά κατά Χαλκηδόνα και Βυζάντιον στενά, ά νυν Θρ^κιος Βό
σπορος καλείται, πρότερόν φησι Μύσιον Βόσπορον προσαγορεύεσθαι». ’Ανά- 
γνωθι Διονυσίου Βυζαντίου έκδ. 1874 ex codicibus mss. Edit. Carolus Wes- 
cher Parisiis et typographeo publico τδν Ά ν ά π λ ο υ ν Βοσπόρου, σελ. 
19, § 48 — 51. «Μετά τδν περίβολον τών Ροδίων .. . γράφει ό Διονύσιος εν 
τώ Άνάπλφ αύτοΰ, έπεται τδ Άρχεΐον αύτδ μέν πεδίον επιεικώς ευγειον 
και φιλάμ-πελον, έκατέρωθεν τε τούς έπανισταμένοις και προπίπτουσιν επι 
τήν θάλαττάν λόφοις συγκλειόμενον*  δια μέσου δ αυτου κατεισι ποταμός εις 
μαλακήν καϊ βάθεΐαν ήόνα...§49 αυτόθι. Μετά τδ Άρχεΐον πολύς καί βαθύς 
διερρωγώ'ς άπανίσταιαι κρημνός προσπίπτων τή τής ά'κρας υπεροχή, πρώτος 
άθρόαν έκδέγεται τοΰ πελάγους τήν ύβριν, ροωδει κοπιομενος θαλασσή, κατα 
κορυφήν δ’ αύτοΰ γέρων 'Άλιος ιδρυταΓ τοΰτον οι μεν Νηρεα φασιν, οι δε 
Φόρκυν, άλλοι Πρωτέα, τινές δέ ... § 50. Γείτων δέ αύτώ Παράβολος άπδ 
τής ανωμαλίας τοΰ πέλαγους κινδυνευομένης άγρας· εις γάρ ακάλυπτον και 
γυμνήν κατιών τήν ραχίαν τής θαλάσσης, δ ροΰς παράβολους ώς αληθώς και 
τώ παρά μικρόν έπιτυγχανομένας δίδωσι τάς Θήρας τών ιχθύων. §51. Ενθεν 
Κάλαθος και Βυθίας...

ναός απ αυτών τών τής άλώσεως χρόνων χρονολογούμενος, ύπήρχε 
προτερον ολίγφ ανωτέρω τής νΰν αυτού θέσεως, έπ'ι τοΰ άνωθεν τής 
νυν εκκλησίας άνδηρου έν ω έσωζοντο πρό έτών κα'ι τάφοι καί έρεί- 
πια, ών τινα καί μέχρι τοΰ νΰν διακρίνονται b Ό ναός ούτος έκ βά
θρων σχεδόν άνηγέρθή κατά τήν εικοστήν Ιανουάριου τοΰ σωτηρίου 
έτους 1798, έκδοθείσης τής έπ'ι τούτφ αύτοκρατορικής άδειας. Περί 
τής εκδοσεως τής διαταγής ταύτης εχω μαθών έκ παραδόσεως τάδε, 
άτινα καί γέρων τής σεβαστής έκείνης τών άρχαίων άνδρών χορείας, 

μόνος απομείνας μουχτάρης τής χώρας κ. Γιαννακόπουλος ένθυ- 
μεΐται. Ό τότε αύτοκρατορέύων Σελ'ιμ ό Γ'2, έν τώ Βεϋλέρ-βεη τάς 
διατριβας ποιούμενος ετυχε νά. ίδη λάμψεις κα'ι. φωτισμούς νύκτα 
τινα έν τώ χωρίφ ημών. Έρωτήσαντι δ’ αύτφ τί συμβαίνει, άπεκρί- 
ναντο οτι οι χριστιανοί τελοΰσι την τελετήν τθΰ ’Επιταφίου περί 
τήν μικράν καί ήρειπωμένην έκκλησίαν αύτών, οτι δέ μετά τάς κε- 
κανονισμενας ευχάς εύχονται τφ Ύψίστφ καί ύπέρ τής μεγαλειότη- 
τός του. Τότε ό σουλτάνος διά τοΰ βεζίρου αύτοΰ Γιουσούφ Μεχμέτ 
πασσά έ'δωκε τοΐς άρμοδίοις διαταγήν περί άνεγέρσεως τοΰ σεσαθρω- 
μένου ήδη ναοΰ, δι’ ής οί-ήγεμόνες καί διερμηνείς καί λοιποί άρχον
τες οί τότε έν τώ χωρίφ ημών οίκοΰντες έπελάβοντο τοΰ έ'ργου τής 
οικοδομής, περί ής έκ χειρογράφου κώδικος τής έκκλησίας, δν ύπ’ 
οψιν εχω, μεταγράφω τάδε τά σχετικά, άτινα πιστεύω δτι προση-. 
κόντως άναγνωσθήσονται.

1 Εκ τοΰ ναοΰ δε τουτου καί τοΰ χωρίου ή κλήσις «δ Άγιος Δημήτριος», 
οπερ διετήρει πάλαι ποτέ, ώς τδ Όρτάκιοϊ (έκ τοΰ ναοΰ) Άγιος Φωκάς, τδ 
Αρναούτκιοϊ Μιχαήλ ι ον ή. τών Άσ ω μ ά τ ω ν, τδ Χάσκιοι (τής άγιας 
Παρασκευής, ορα ιστορίαν Αγιας Πόλ. σ. φιβ.). Χειρόγραφον τής βιβλιοθήκης 
τοΰ γυμνασίου Μυτιλήνης, έν ω αί έπιστολαί Θεοφάνους τοΰ Μήδειας καί’ 
Γεωργίου Άμηρούτζη, δπερ δ’ άντιγράψας έξέδωκεν έν τή «Μαυρογορδατείω 
Βιβλιοθήκη» ΙΙαπαδοπουλος δ Κεραμεύς, έγράφη ύπδ άρίστου καλλιγράφου 
τώ 1568, τοΰ ιερομονάχου 'Ιεροθέου, δστις αρχιμανδρίτης ών τής Μεγάλης 
Εκκλησίας εξορία και θλίψει τοΰπατριάρχου Μητροφάνους τοΰ Γ' διατριβών 

«έν χωρίω Άγιος Δημήτριος έπονομαζομένω έν τώ Καταστένω, κειμένφ άνά 
μέσον τοΰ τε Αγιου Φωκά καί τών Άσωμάτων», έγραφε τών αναγκαίων 
έπιδεόμενος. Ό 'Ιερόθεος ούτος είναι δ μετά ταΰτα ιεράρχης Μονεμβασίας, 
δστις κατεδιώχθη παλιν καί έπί τής β' πατριαρχίας τοΰ Μητροφάνους. Με- 
τίτω δ αναγνώστης περί αύτοΰ τά έν τω Δ' τόμω σελ. 400 τής ’Εκκλη
σιαστικής ’Αλήθειας γραφόμενα.

2 Υιός τοΰ σουλτάνου Μουσταφά τοΰ Γ', διεδέξατο τδν θειον αύτοΰ κατά 
μάρτιον τοΰ 1789. Διήρκεσεν ή βασιλεία αύτοΰ μέχρι τοΰ 1808.
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"Ηδη έώμεν τον κωδικογράφον ν’ άφηγηθή τά περί άνεγ.έρσεως καί 

πίνες καί τίνι τρόπφ διωρίσθησαν οί έπιστάται ταύτης.
Άδειας χορηγηθείσης παρά της κραταιάς βασιλείας (ής τό κρά

τος εϊη διαιωνίζον) εις άνέγερσιν τής κατά τόν Κουρούτσεσμε πεπα
λαιωμένης καί σεσαθρωμένης καί κατά μέρος ερειπίου γεγονυίας έκ- 
κλησίας τοΰ άγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοΰ Μυρο- 
βλήτου κατά τό (κψ^η’ έτος μηνί,’ιανουαρίφ, κοινή γνώμγ τών υψη
λότατων και ευσεβέστατων αύθεντών, εκλαμπρότατων τε και περι
βλέπτων πεγζαδέδων καί εύγενεστάτων αρχόντων, διωρίσθησαν 
έπιστάται τής άνεγέρσεως διά πατριαρχικού αποδεικτικού γράμματος 
πατριαρχεύοντος τού παναγιωτάτου Γρηγορίου τού άπό Σμύρνης εις 
τόν οικουμενικόν προβιβασθέντος θρόνον, οΐ εΰγενέστατοι άρχοντες, 
δτε άρχων Μέγας λογοθέτης 1 κύριος Σκαρλάτος Μαυροκορδάτος και 
ό άρχων Πάνος κύριος Κωνσταντίνος Καραδζάς.

1 Ό φίλος κ Μ. Γεδεών δύναται νά καταγράψη είς τήν σειράν τών Μ. λο
γοθετών, ών ατελή καί ά'μορφον, ώς αύτδς λέγβι1 κατάλογον έδημοσίευσεν έν 
«’Εκκλησιαστική Άληθείμ» τεύχει τής 21 Ιουλίου 1884, καί έν τ.έλει «τών 
χρονικών τοΰ Π. Ο. καί Ναοΰ» άξιολόγου πονήματός του τόν άνω αναφερόμε- 
νον, δν εύρίσκω έν τώ κώδικι τοΰ ήμετέρου ναοΰ μέχρι τοΰ 1804. ’Εν σελ. 
81 τοΰ ύπ’ οψιν μου κωδικός έδημοσιεύθη πατριαρχική άπόδειξις τοΰ πα- 
τριάρχου Καλλινίκου περί τής και αύθις άποκαταστάσεως ώς ναζίριδων τών 
δύο vaSJv, τοΰ τε άγίου Δημητρίου και Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, τ'οΰ άρχον- 
τος Μεγάλου λογοθέτου Σκαρλάτου Μαυροκορδάτου κτλ. Δημοσιεύεται κατω
τέρω τδ έγγραφον πλήρες. Έν σελ. 1?8 εύρίσκω σημείωσιν, καθ’ ήν άφέθησαν 
100 γρόσια παρά τοΰ ά'ρχοντος Κομίσου κυρίου Στεφάνου Μαυροκορδάτου, 
διά νά μνημονευωνται τά δύο ονόματα τών γονέων του, τοΰ τε μακαρίτου λο
γοθέτου Σκαρλάτου καί τής μακαρίτιδος συζύγου αύτοΰ Δομνίτζης Άννης.

2 Ό άπδ Σμύρνης έπάξιος τοΰ αειμνήστου Γερασίμου τοΰ από Δέρκων διά
δοχος έξελέγη τή 1 μαί'ου 1797. Έν Σμύρνη ένεδύθη τδ μοναχικόν σχήμα 
καί έκρατήθη παρά τώ τότε Σμύρνης Προκοπίω ώς πρωτοσύγκελλος. 'Ότ5
τω 1785 δ Προκόπιος έπατριάρχησεν, έξελέξατο διάδοχον αύτοΰ τδν Γρηγό“
ριον. Έπί τής πατριαρχίας τοΰ Γερασίμου (1794 —19 άπριλίου 1797) έκλήθη 
συνοδικός, μετά δέ τήν παραίτησιν τοΰ Γερασίμου ής τά έγγραφα έδημοσιεύ-

Τού δ| πατριαρχικού γράμματος τό ί'σον άπαράλλακτόν έστι τάδε'

Γρηγοριος 1 2 * * Μω Θεόν αρχιεπίσκοπος ΚωνσταντινοοπόΛεας, Νέας
Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης.

Ή μετριότης ήμών μετά καί γνώμης καί συνεννοήσεως τών έν τή 
ένορίφ τού άγιου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου κατά τόν Κου- 

ρούτσεσμε κατοικούντων υψηλότατων καί εύσεβεστάτων αύθέντων 
(sic) άποκαθίστησι καί διορίζει ναζίριδες καί εφόρους πληρεξουσίους 
τούς δύο άρχοντας, τόν τε εύγενέστατον άρχοντα Λογοθέτην κύρ 
Σκαρλάτον Μαυροκορδάτον, καί τόν εύγενέστατον άρχοντα Πάνον 
κύριον Κωνσταντίνον Καραδζάν έπί τφ διαιτήσαι καί διοικήσαι τά 
τής μελετωμένης κατά θείαν εύδοκίαν οικοδομής καί έκ βάθρων ά- 
νεγέρσεως τού πάνσεπτου ναού τού άγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος 
Δημητρίου τοΰ μυροβλήτου καί θαυματουργού, οίτινες άνέλαβον μετά 
προθυμίας καί θείου ζήλου τήν έπιστασίαν ταύτην, διά νά δίαιτη- 
θώσι τά πρός δαπάνην τής οικοδομής ταύτης, παρ’ ών ευρώίτί, διά 
λογαριασμόν τής έκκλησίας, καί νά παρέχωσιν ομολογίαν χρεωστικήν 
τή ίδίφ αύτών υπογραφή, ήτις έξει τό κύρος έν παντί τόπφ καί κρι- 
τηρίφ, ώς ίδιον χρέος τής έκκλησίας’ διό καί έγένετο τό παρόν πα
τριαρχικόν ήμέτερον γράμμα καί έδόθη τή εύγενείφ των είς ασφάλειαν.

Έν έ’τει αψίγη', ίανουαρίου ιγΖ.
*Ο Κωνσταντινουπόλεως FPHrUPIOS

Διορισθέντες άμα καί ναζήριδες τής αύτής έκκλησίας οί διαληφθέν- 
τες εύγενέστατοι άρχοντες δΓ έτέρ.ας πατριαρχικής άποδείξεως τής 
εκείνου παναγιότητος έν τφ αύτφ καιρφ, ώς λέγεται έν τφ ύπό με
λέτην κώδικι,. έκδοθείσης, συνήγαγον φιλοπόνφ σπουδή καί συντόνφ 
έπιμελείφ, ώς οιόν τε έγένετο, τούς λογαριασμούς τών προ’επιτροπευ- 
σάντων άπό τής 1 ίουνίου τού παρελθόντος αψΊγ' (=1790) έτους 
μέχρι τέλους δεκεμβρίου τού αψΊγη', δτε, λέγει ό κωδικογράφος, 
κατέγραψαν αύτούς έν τφ εΐρημένφ τής έκκλησίας κώδικι. Ειτα 
έλέφ θείφ καί διά βοήθειας τού άγιου εις πέρας έλθούσης τής τοΰ 
ναοΰ άνεγέρσεως, καταστρώσαντες ακριβώς καί ολον τόν λογαριασμόν 
τής οικοδομής, δν συνοψίζομεν παοακατιόντες, συγκατέγρ’αψαν καί 
δλην τήν ληψοδοσίαν τής αύτής έκκλησίας τήν έπί τοΰ ναζαρετίου 

θησαν έν τή’Εκκλησιαστική’Αληθείς (τόμ. Β', σελ. 277), άνέλαβε 
τούς ο’ίακας τοΰ οικουμενικού θρόνου. Έ πατριαρχία αύτοΰ διήρκεσε κατά 
τήν Ά λή θ ε ι α ν άπδ τοΰ μαίου 1797 μέχρι 19 δεκεμβρίου 1798. Τδ δεύτε
ρον έπατριάρχησεν άπδ σεπτεμβρίαυ 2 (ή 18 Οκτωβρίου ώς φέρεται έν ύπο- 
σημειώσει τής Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ς Ά λ η θ ε ί α ς, τόμ. Δ', σελ. 423) 
μέχρι τής 10 Οκτωβρίου 1808-Τδ υπόμνημα τής έκλογής αύτοΰ έδημοσιεύθη 
έν τώ Β' τόμω σελ. 280 τής «Έκκλησιτστικής ’Αλήθειας», δπερ μετίτω δ 
πλείω βουλόμενος. Τό τρίτον έπατριάρχησε τή 19 Ιανουάριου 1819—10 άπρι
λίου 1821 διαδεξαμένου αύτόν Ευγενίου τοΰ ΠισΛείας.
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αύτών γεγονυΐαν,ήτοι άπό τοΰ ΐανουαρίου τοΰ αψ^η’ έτους-[λέχρι τέ
λους τοΰ αύτοΰ έτους (δτε, φέρεται έν τφ κώδικι, χρεία έγένετο στα- 
λήναι τον άρχοντα Πάνον Καραδζάν είς Πελοπόννησον, έπί βασιλικφ 
ύπουργήματι), ύπογεγραμμένα πάντα παρά τε τών πανιερωτατων ά
γιων αρχιερέων καί τ^ς εύγενε,ίας των καί άλλων εύγενε,στάτων άρ- 

■ χόντων, τών συμπαρευρεθέντων έν τή θεωρήσει τοΰ λογαριασμού τού
του, καί έπιβεβαιωμένα παρά της αύτοΰ σεβασμιωτάτης παναγιότη- 
τος, ώς φαίνεται έν τφ κώδικι.

“Ισον άπαράλλακτον τής έκδοθείσης πατριαρχικής άποδείξεως περί 
τοΰ ναζαρετίου τών μνημονευθέντων εύγενεστάτων άρχόντφν έν τφ 
ιερφ ναφ τοΰ μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΕΩ,Ι ΘΕΟΥ κλ.

Εύγενέστατοι άρχοντες καί λοιποί ευλογημένοι χριστιανοί τής ε
νορίας τοΰ άγιου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοΰ μυροβλύ
του κατά τον Κουρούτσεσμε, χάρις εΐη ύμΐν καί ειρήνη άπό Θεοΰ, 
παρ’ ήμών δέ εύχή καί ευλογία καί συγχώρησις. ’Επειδή έθεωρήθη ό 
λογαριασμός τής ’Εκκλησίας ταύτης, δι’ ήμετέρας πατριαρχικής ά- 
ποδείξεως μέχρι τής σήμερον κατά κοινήν έκλογην έδιορίσθησαν παρά 
τής ήμών μετριότητος ναζίριδες καί έπιστάται οί εύγενέστατοι άρ
χοντες ο τε άρχων λογοθέτης Σκαρλάτος Μαυροκορδάτος καί ό άο- 
χων Πάνος κύριος Κωνσταντίνος Καραδζάς" επίτροποι δέ δ άρχων πορ- 
τάρης Κωνσταντίνος Φωτεινός, καί δ λογιότατος γραμματεύς 'Ρϊζος 
διά νά παρευρίσκωνται είς την διακονίαν της ίεράς εκκλησίας ταύ
της. 'Όθεν προτρέπόμεν πάντας υμάς πατρικώς, όπως γνωρίζοντες 
τούς είρημένους κατά κοινήν έκλογην διορισθέντας, παράσχητε έν.χερ- 
σίν αύτών προθύμως καί εύπειθώς τά συνήθη τής έκκλησίας ελέη 
καί δικαιώματα διά νά έπαρκώσιν εις τάς άνάγκας της εκκλησίας· 
οΰτώ τοιήσατε, ΐνα ή χάρις τοΰ άγιου Θεοΰ καί ή εύχή καί εύλογία 
τής ήμών μετριότητος εΐη πάσιν ύμΐν.

αψ^η\ ’Ιανουάριου ιγΖ. .

Ό Κωνσταντινουπόλεως ευχέτης ύμαν.

Τά έίξοδ α καί τά έσοδα της εκκλησίας άπό τοΰ 1790 μ.έχρι της 
έποχής της άνεγέρσεως Ι'χουσιν έν στενή περιλήψει ώδε-·

Άπό τής α' Ιουνίου 1790 μέχρι σεπτεμβρίου τοΰ 1791, ήτοι έν 
διαστηματι πεντεκαίδεκβε μηνών, έπιτροπεύοντος τοΰ κυρίδζη Χαδζή

Ήλία είσεπράχθησαν γρόσ. 2103 καί 87 άσπρα. ’Εν τφ ποσφ τούτφ 
έμπεριέχονται γρόσια 50, ετήσιον διάφορον 500 γροσίων όφειλομέ- 
νων ύπό τοΰ άγιου Φιλαδέλφειας άπό κθ' Ιουλίου 1789 —- τής αύτής 
ημερομηνίας τοΰ 1790, δοθέντα δέ διά τοΰ Λογοθέτου* 1. Κωστάκη 
καί τών 40 γρ. διαφόρου έτησίου τοΰ Παλαιοΰ Πατρών άπό 15 φε- 
βρουαρίου τοΰ 1790 — τοΰ αύτοΰ 1791 δοθέντα διά τοΰ άγιου Δέρ- 
κων 2, xai 260 ληφθ έντων έκ τών τή έκκλησί^ χρεωστουμένων 
500 τοΰ άγιου Βάρνης.

Τό δέ μαστράφι γρ. 1884 καί 33 άσπρα.
Ειτα έπετροπεύει Νικολάκης δ ράπτης άπο 1 σεπτεμβρίου 1791 

μέχρι 1 μαρτίου τοΰ 1795 έν διαστηματι τριών ετών καί έξ μηνών. 
’Έσοδα γρόσ. 6656 καί 87 άσπρα, οΐς χορηγοΰσιν οί όφείλοντες 
άγιοι Πατρών καί Φιλαδέλφειας διά^τών αύτών προσώπων.

Έξοδα τά ’ίσα.
Ένταΰθα έπιτραπήτω μοι νά αναφέρω έν παρόδω δτι δι’ άγοράν 

κηρίων όκάδ. 392 καί δραμ. 350 έδόθησαν γρόσ. ,1164· είς άγοράν 
756 όκ, έλαίου έπληρώθησαν 389 γρ. καί 33 άσπρα- δτι ό ψάλτης 
Γρηγόριος τοΰνομα διά μηνών 42 (ύπηρεσίαν) έπληρώθη γρ. 690, ήτοι 
κατά μήνα γρ. 15, ό δέ κράχτης είχε μηνιαΐον 5 γροσίων, καί τά 
τοιαΰτα.

Κατόπιν τοΰ Νικολάκη επιτροπεύει δ άρχων πορτάρης Ήλίας άπό 
τής 22 φεβρουαρίου 1795 μέχρι 1 Ιανουάριου 1798. Κατά τό διά
στημα τών τριάκοντα τεσσάρων τούτων μηνών καί όκτώ ήμερών 
είσεπράχθησαν 7237 καί 93 άσπρα, οίς συνεβάλοντο οί έξής·

1 ’Ιδού και έτερος Λογοθέτης Κωστάκης (ό 'Ιεράκης ;) άναφερόμενος έν τώ 
κώδικι κατά τδ 1790 καί 1791 έτος· διότι απαντώ κατά τήν δόσιν τοΰ 1800 
εν τώ ήμετέρω κώδικι «γρόσια 25, δοθέν.παρά τής έκκλησίας διάφορον διά 
τήν ομολογίαν τών 2500 γροσίων τής έπ’ όνόματι άρχον,τίσσης X α τ-

Ομανεσσας κοκ. Έλέγκος'Ιεράκη- μηνών έξ ημερών τεσσάρων, ήτοι 
• απδ τής 16 ΐανουαρίου, καθ’ ήν είναι γεγραμμένη ή ομολογία, μέχρι λ' Ιου

λίου, ότε εδόθη τή εΰγενεία της τδ κεφάλαιον τών είρημένων 2500 γροσίων, 
ληφθέντων παρά τοΰ τσελεπή Άλέκου Καλλιμάχη προς 30 μόνον γρόσια τό 
πουγγίον». Ούτος ήν ό σύν πολλοΐς ά'λλοις τώ 1821 θΰμα, πεσών τής θηριωδίας 
τοΰ Σουλτάν Μαχμούτ (σ 50 τοΰ Β’. τόμ. Τών κατά τδν αοίδιμον Γρηγόριον 
τον Ε').

2 Ουτος αναμφιβόλως είναι ό Άνανίας, καί οΰγι δ τούτον τδν μάρτιον 
τοΰ 1791 διαδεξάμενος Γεράσιμος, ό μετεπειτα πατριαρχήσας.
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Έκ τοΰ περισσεύματος δ’ έδόθησαν τφ άοχοντι μεγάλφ Λογοθέτν)

Ό άγιος Προύσης 1 έπί δύο έτη άνά 30 ΪΡ· 60
Ό άγιος Μελενίκου^ » 40
Ό άγιος Παλαιών ΙΊατρών (Γρηγόριος)» 40
Ό άγιος Φιλαδέλφειας
Διά πώλησιν μνημείου πρός ταφήν τοΰ

50

άγιου Καισαρείας1 * 3 150
Άπό τό περιεχόμενον κουτίόν είς τόν

146 καί 60ναόν τοΰ άγιου Ίωάννου »
Άπό κουτίον περιεχόμενον είς τήνκούρ-

την τοΰ αύθέντου Μουρούζη 
Άπό χειροτονιών4 5 Λήμνου καϊ έπι-

9 104

σκόπου Φαναριού
Τά δέ έξοδα άνέρχονται είς 4436 καϊ 96.

γρ. 21

1 Ούτός έστιν ό ’Άνθιμος,, αύτδς ό ύπογράφων έν τη συνοδική πράξβι 
περί άναγνωρίσεως πατριάρχου Γερασίμου τοΰ άπ'ο Δέρκων, ύποστηρίςας την 
διάδοσιν τών γραμμάτων έν τη έπαρχίμ αύτοΰ. (‘Όρα Αόγ. Έρμ. 1820, β. 
516).

8 Ό Λεόντιος ό καϊ συνυποψήφιος τεθείς τώ πατριάρχη Γερασίμω κατά 
τδ 1794, ό μετέπειτα κατά Ιούλιον τοΰ 1796 Καισαρείας άναδειχθείς.

3 Ό Γρηγόριος καί αύτδς συνυπογράφων τοΐς συνοδικού; εν τε τη εκλογή 
τοΰ άπδ Μαρωνείας Νεοφύτου τοΰ Σμυρναίου κα'ι έν τη τοΰ διαδεξαμένου τδν 
Νεόφυτον Γερασίμου τοΰ άπ'ο Δέρκων.

8 Έν ταΤς έκκλησίαις τοΰ χωρίου ημών πολλά', χειροτονίαι και προβι
βασμοί, μεταθέσεις αρχιερέων έγένοντο, περϊ ών κατωτέρω ΐδίμ καϊ εν εκ- 
τάσεί γενήσεται λόγος.

5 Ό μετά χεΐρας κώδιξ εις σχήμα μέγα καταγράφει εν μεγίστη λεπτο
μέρεια τά τε έξοδα καϊ τά έσοδα τοΰ ναοΰ άπδ τοΰ 1798—1816 κα'ι-τάς επί 
τουτω τοΐς κατά κριρ'ον έπιτρόποις έκδεδομένας πατριαρχικάς αποδείξεις· έχει 
δέ καϊ τάς ύπογραφάς, ώς σύνηθες, τών κατά καιρδν ναζίριδων λαϊκών, ώς 
καϊ τών εκλεγόμενων πανιερωτάτων διά τήν έξέλεγξιν τών λογάρι οσμών, καϊ

Σζαρλάτφ Μαυροκορδάτφ 1007 γρ.

Εϊτα γενομένης γενικής καταστρώσεως τοΰ λογαριασμού ζαι συ- 
νοψισθέντων τών εις νάκτι καί μ,Λακι,έάες σωζομένων άσπρων τής 
εκκλησίας, άνερχομένων εις 68,68 καί 78 άσπρα, καϊ δοθέντων ΰπο 
τοΰ εύγενεστάτου άρχοντος ποστελνίκου κυρ Γεωργίου Σλουδζάρογλου 
γροσίων 500 διά λογαριασμόν τοΰ ΙΊατρών, έμειναν 6368 κα'ι 78 
άσπρα, άτινα «έξεκαθαρίσθησαν όλα τά εις νάκζι καϊ πακιγιέόες 
άσπρα, τής έκκλησίας, ώς φέρεται έν τφ κώδικι 5, καθ’ δν καιρόν 

έθεωρήθη δ λογαριασμός τής εκκλησίας παρά τών ναζίριδων πανιε- 
ρωτάτων δύο αρχιερέων τοΰ τε άγιου ’Εφέσου κυρ Σαμουήλ καί του 
άγιου Νικομ.ηδείας κΰρ ’Αθανασίου κα'ι τοΰ εΰγενεστάτου άρχοντος 
μεγάλου Λογοθέτου. Σκαρλάτου Μαυροκορδάτου κα'ι τοΰ άρχοντος 
Πάνου κυρ Κωνσταντίνου Καραδζά καϊ ετέρων αρχόντων έν έτει 

ίανουαρίου κγΖ, καθ’ ήν καϊ ή άνακαίνισις αυτής άπεφασίσθη».
Άπό 1 ίανουαρίου μέχρι τής 23 1798 εΐσεπράχθησαν 124 γρόσ. 

έδαπανήθησαν δέ 101, ήτοι έμεινε περίσσευμα 23 γρόσια μόνον. 
Έν τφ καταστίχω τών κατά τάς ήμέρας ταύτας έσόδων καϊ έξόδων 
δύναταί τις νά παρατηρήσν) τήν εύθηνίαν τών πραγμάτων κατ’έκεΐνον 
τόν χρόνον διότι «διά τριάκοντα όκάδας έλαίου έπληρώθησαν 31 
γρ. καϊ 60 άσπρα ήτοι αναλογεί ή οκά πρός 42 παράδες, διά ήμί- 
σειαν οκάν θυμιάματος άσπρα^Ρ2, και διά δύο καϊ ήμίσειαν όκ. κη
ρίου γρ. 10, είς τόν ψάλτην Γρηγόριον άΛ'εΛ-χεσαπ (προκαταβολή, 
απέναντι) γρ. 3, έπίσης τό μηνιαΐον τοΰ διακόνου γρ. 3, κα'ι τοΰ 
κανδηλάπτου γρ. 5.

Διά τήν άποφασισθεΐσαν ήδη αυτοκρατορική έπινεύσει άνέγερσιν 
τής Έκκλησίας συνήχθησαν άπο χρεωστούντων τή έκκλησή, ώς 
γράφεται έν τφ κώδικι, άπό βοήθειας τινών κα'ι εισοδήματος άπό 
κγ' ίανουαρίου μέχρι σεπτεμβρίου πρώτης τοΰ 1798 γρόσια δεκαε
πτά χιλιάδες καί έννεακόσια πρός εί'κοσιν.

Είς τό ποσον τοΰτο φέρονται συνεισενεγκόντες έκτος άλλων, ώς 
βοήθειαν·

Ό άρχων πάνος Αλέξανδρος Χανδζερής γρ 1000
'Η εύγενεστάτηΣπαθαρέσσαΈλένη Γκίκα συν ίεροΐς άμφίοις » 500
Ό μακαριώτατος πατριάρχης 'Ιεροσολύμων » 250
Ό άρχων Μέγας λογοθέτης Σκαρλάτος Μαυροκορδάτος » 1825 
Ό προεστός Γρηγόριος δι’ έμβατοίκιον » 1000
καϊ οί καπουκεχαγιάδες τής Βλαχίας καϊ Πογδανίας άνά

250 καϊ 150 γρόσια » 400
Προσέτι δέ έν τφ τέλει τών εισπράξεων εισοδημάτων α
παντώ γεγραμμένα αυτολεξεί τάδε :
«’Έλεος τοΰ ύψηλοτάτου καϊ θεοσεβεστάτου αύθέντου

κυρίου κυρίου Αλεξάνδρου βοεβόδα Καλλιμάχη» « 1000
Άφιέρωσις έκλαμπροτάτης κυρ. Δόμνης Ζωής Μουρούζη » 350

αύτών τών κυρούντων τούτους πατριαρχών. Ό γράψας τδν κώδικα αριθμεί 
μόνον σελίδας 30, ημείς ήριθμολογήσαμεν ιδία γραφή γεγραμμένας σελίδας 
163.
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καί παρά τοΰ εύγενεστάτου άρχοντος μεγάλου λογοθέτου 
κυρίου Γρηγορίου Πκλασάκη 4 διά το είς τό πρόσωπον 
στασίδιον » 1000
Τών διά τήν οικοδομήν έπακολουθησάντων εξόδων έπί τής επιστα

σίας τών δύο μνήμης άγαθής εύγενεστάτων αρχόντων ευρίσκω άκρι- 
βεστάτην καί λεπτομερή καταγραφήν κατέχουσαν 15. σελίδας τοΰ 
ΰπ’ όψιν ριου κωδικός. Πλεϊστα παραλείπων καί πολλά περικόπτων 
τοσοΰτον μόνον λέγω ότι ή οικοδομή έστοίχισεν όγδοήκοντα οκτώ 
χιλιάδας καί οκτακόσια δέκα τρία γρόσια. Έκ τοΰ'ποσοΰ τούτου αί 
μέν 17,900 ήδη, ώς. εφθημεν είπόντες, έλήφθησαν είτε ώς βοήθεια, 
εί'τε ώς εισόδημα, αί δέ 66,750 προέρχονται έκ δανείων, ατινα εύχε- 
ρώς παρεχώρησαν οί τότε τάς τύχας τοΰ Γένους καί τής Εκκλησίας 
ιθύνοντες άρχοντες, αύθένται, βαθμιΛχοι αυτών, σεβασμιώτατοι ΐε- 
ράρχαι, ώς ό Νίκαιας Καλλίνικος ό μετά τ αΰτα πατριάρχης,Νικομή
δειας ’Αθανάσιος, Λαρίσης Διονύσιος, καί πολλοί ετεροι φανέντες 
τή Έκκλησίιγ διά τής υψηλής αυτών έπιρροής χρήσιμοι, ώς ό άγιος 
Δημητριάδος, ό Προύσης, ό Ήρακλείας, ό Εφέσου’ άλλά ταΰτα πάν
τα τά δάνεια έδόθησαν έπί τόκω 40 τοϊς 500, ήτοι τεσσαράκοντα 
γοόσια κατά πουγγίον. Άτόκως έδάνεισεν δ άγιος Θεσσαλονίκης κΰρ 
Γεράσιμος γρόσια 1000, δ δέ άγιος Βιδύνης Γρηγόριος 2000, πρός 
τόκον 50 έπί τοΰ πουγγίου, καθόσον αΰθαιρέτω προαιρέσει αφιέρωσε 
τό ποσόν τοΰτο μετά τήν είς τάς αιωνίους μονάς αποδημίαν αύτοΰ 
τή έκκλησίιγ πρός αιώνιον μνημόσυνον. Μέγας δανειστής έπίσης άνα- 
γέγραπται καί δ πρώην πατριάρχης Γεράσιμος ώς προσενεγκών 2000 
γρόσια έπί τόκω σύν ίεροϊς άμφίοις καί σκεύεσι πολυτίμοις ήδη πω- 
ληθεΐσι πρό τριετίας ύπόάμαθών καίάγραμμάτων έν άγνοίιγ τής μητρός 
Εκκλησίας’ δ ’Αλέκος υίός τοΰ Φωτίου^ άιόασχά^ου διά τοΰ πα/τα- 1 2

1 Ιδού καί έτερος Μ. Λογοθέτης.
2 Φώτιος ουτός έστιν άναμφιβόλως, ό Κύπριος, Λογοθέτης τοΰ Γενικού, 

μαθητής τοΰ Κριτίου καί άρχιγραμματεύς τοΰ πατριαρχείου.· Ουτός εστιν ό 
πατήρ τοΰ προαποβιώσαντος άρχοντος Μ. Ποστελνίκου κυρίου ’Αλεξάνδρου τοΰ 
Φωτιάδου, πάππος δέ τών έξοχωτάτων κ. κ. I. Φωτιάδου πασσα, πρώην, γε
νικού διοικητοΰ Κρήτης, νΰν δέ πρεσβευτοΰ τής Υ. Πύλης εν Ρώμη, καί τοΰ 
Κωστάκη βέη Φωτιάδου, πρώην τής Σάμου ήγεμόνος. Ό φίλος κ. Μ. Γεδεών 
έν τοϊς X ρ ο ν ι κ ο ϊς τής Πατριαρχικής Άκαδημείας (σ. 178) αναφέρει περ1 
Φωτίου ώς διδάξαιΛος, κατά Κωνστάντιον, έφ’ικανά έ'τη, οτι δ*.ευρίσκει τ'ο 
όνομα αύτοΰ καί έν τοϊς κώδιξι τής Μ. τοΰ Γένους Σχολής έν τώ ισολογι- 
σμώ τών έτών 1793 —1795, ούδαμοΰ άλλαχοΰ. Σέργιος ό Μακραϊος, ου τ'ον 
βίον ό αναγνώστης δύναται ν’ άναγνώ έν τοϊς προλεγομένοις τοΰ Γ’ τόμου τής
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γιωτάτον προσενεγκών έτερα χίλια έπίσης έντόκως δ άρχων Πάνος 
κ. ’Αλέξανδρος Χανδζερής έν τρισί διαλείμμασι 8,500, δ άρχων Πά
νος Νικόλαος Χανδζερής γρόσια 1500, δ εύγενέστατος άρχων μέγας 
ποστέλνικος Δημήτριος Χανδζερής γρ. 2000, δ μέγας κόμισος Δημή- 
τριος Σοΰδζος διά τοΰ άγίου ΓΙρούσης 500, παρά τοΰ έκλαμπρο- 
τάτου Πε’ίζαδέ Σκαρλάτου Καλλιμάχη 1 ΟΟΟ,καί δεκακισχίλια παρά 
τοΰ τιμιωτάτου κύρ Μανωλάκη Σαρράφη,παρά τοΰ λογιωτάτου γραμ
ματικού Ίωαννάκη Καλλιπολίτου διά τοΰ άγίου Βοδενών 1000, καί 
παρά τής χνράάζας Θύμαρηο δάδά (= τροφοΰ, έπιμελητρίας) τοΰ 
άρχοντος ποστελνίκου Κωνσταντίνου Σούδζου 1000, καί άλλοι.

Έν ταϊς δαπάναις ταύταις καταλέγονται καί τά δοθέντα δωρή
ματα (παχσίσια) ■ καί ρονσφέτια κατά τά άνέκαθεν είθισμένα τοϊς 
όθωμανοϊς’ φιΛοχρήματον γάρ τό έθνος τοΰτο, λέγει δ Δούκας4 
καί ε’ι φονεύς πατρικός έμπέσοι έν ταϊς χερσίν αύτοΰ, διά χρυσοΰ 
άπολύουσιν. Ούτω δείγματος χάριν αναγράφω έκ τοΰ κωδικός ότι τφ 

Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης τοΰ Σάθα, κακίζει τον Φώτιον ώς άγυρτικώτερόν 
πως διδάσκοντα, τον δέ πατριάρχην Γεράσιμον ώς ανατρέψαντα τήν καλώς 
έ'χουσαν κατάστασιν τής Σχολής διά τδν εαυτού Φώτιον. Σημειού- 
σθω δέ μοι ένταΰθα ότι ό πατριάρχης Γεράσιμος προέστη τής Μεγάλης Σχο
λής, τής Βιζύης, τής Νικομήδειας και Δέρκων, καί ότι έστιν εις καί έκ. τών 
πρωτίστων τών κατά τά τελευταϊα έ'τη τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος 
μοχθησάντων ύπέρ τής διαδόσεως τής παιδείας, έφ’ ω καί πλεϊστα έξέδωκε 
σιγίλλια πρός ύποστήοιξιν καί σύστασιν σχολείων. Περί τής συστάσεως καί 
ύποστηρίξεως σχολείων ό φιλίστωρ δύναται ν’ άναδράμη εις τδ Σχεδίασμα 
τοΰ κ. Μ. Παρανίκα, είς τοΰ κ. Μ. Γεδεών τά Χρονικά τής Πατριαρχι
κής Άκαδημείας. ’Επίσης τά περί τής έν Σίφνω Σχολής διεσάφησεν δ σε
βαστός φίλος κ. Τ· Σακκελίων έν τώ Δελτ ί ω τής 'Ιστορικής και ’Εθνολογι
κής Εταιρίας (τ. Β' τεΰχ. Α'), ό φίλος κ.Ζερλέντης τά περί τής έν Λιβόρνω 
Σχολής έν τω Π α ρ ν α σ σ ώ (τόμ. Θ’ σ. 323 κ. έ ) καί τά περί τής έν Νάξω 
έν τώ αύτώ περιοδικφ συγγράμματι (τόμ. Γ, φυλ. Α’ καί Βον), τά περί τών 
έν Α’ίνω {ό τάς γραμμάς ταύτας χαράσσων, έν τώ Δελτίω τής Ίστ. καί 
’Εθν. ’Εταιρείας (τόμ. Β' καί Α') ό καί συμβολήν τήν 'Ιστορίαν τών έν 
Ίωαννίνοις καί Ζίτση σχολείων έν τω Παρνασσω (τόμ. Γ, φυλ. Β, Γ, Δ) 
παραθείς. ’Επίσης οΰ λησμονητέον τοΰ σεβαστού καθηγητοΰ κ. Καστόρχη τδ 
περί τής έν Δημητσάνη Σχολής, τοΰ Ζαφειροπούλου περί τής ένΒυτίνη σχο
λής, τοΰ κ. Μ. Παρανίκα τδ περί τής Ευαγγελικής σχολής, καί εϊ τινα ά'λλα. 
’Εν τέλει καλδν νά σημειώσωμεν οτι ούγί δρθώς άποκαλεϊ δ κ. Γ. Χασιώ- 
της τον Φώτιον Grand Logothete έν τώ συγγράμματι αύτοΰ «Instruction 
Publique chez les Grecs (σ. 40)».

1 ’Εκδ. Βόνν. σ. 287. Όρα καί έν σελ. 135 έτεραν δυάδα τών κοσμη
τικών επιθέτων, τών αποδιδόμενων τοϊς οθωμανοΐ’ς.
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μ.ποστανδζΙμ,πασιΑ τρισχίλια γρόσια καί ειτα ετερα χίλια, τώ 
κουσδζίμ,πασι πεντακόσιες εις δύο δόσεις,
τώ βοεβόδα τοϋ ΓαΛατα χίλια δια τοΰ άρχοντος ποστελνίκου κυ

ρίου ’Αλεξάνδρου Σούδζου, δραγομάνου τοΰ βασιλικού στόλου.
τφ μ,εϊμαρ αγα κα'ι ετερα 5432 γρόσια διά χειρδς τοΰ

άρχοντος πορτάρη Ήλία και Κομνηνού Κάλφα εις
ζαρχιτάδες καί έγχωρίους τών Οθωμανών, οΰς ό κώδιξ όνομαστΐ 

ονομάζει.
"Αξιόν σημειώσεως νομίζω ν’ αναγράψω ένταΰθα έκ τοΰ κώδικος 

καί τά είς άσβεστον έ'ξοδα τοΰ ναού, διότι έκ τούτου πληροφορού- 
μεθα δτι άσβεστοποιεϊα ύπήρχον κατά την εποχήν έκείνην, τά κα'ι 
νΰν ?τι διατηρούμενα έν Τσεγκέλκιοϊ, Σουλτανί, Τιμπουκλί, χωρίοις 
τής ασιατικής τοΰ Βοσπόρου παραλίας. Ταύτα άνήλθον είς 8,211 
γρόσια και 9 άσπρα δοθέντα απέναντι 5803 κανταοίων ασβέστου. 
Πάντα τά κονδύλια τά έν ταΐς στήλαις τοΰ δούναι καί λαβεΐν κυ- 
ροΰνται τη υπογραφή τοΰ αειμνήστου πατριάρχου Γρηγορίου τού Ε', 
βεβαιουντος,. καί ταϊς ύπογραφαΐς τού Κυζίκου ’Ιωακείμ^ τού Νι
κομήδειας ’Αθανασίου, τού Σκαρλάτου Μαυροκορδάτου,. τού ’Αλεξάν
δρου Χανδζερή καί Κωνσταντίνου Καραδζά, ών τά πανομοιότυπα 
ίδέτω ό άναγνώστης έν τφ λιθογρ. πίνακι ύπ’ άριθ. 9—13.

Μετά την θεώρησιν καί την κύρωσιν τών λογαριασμών άπο της 
1 σεπτεμβρίου 1798 διωρίσθησαν ναζίριδες (—έπόπται) ό άρχων 
Πάνος ’Αλέξανδρος Χανδζερης, ό άρχων μέγας Λογοθέτης Σκαρλά
τος Μαυροκορδάτος καί δ άρχων ποστέλνικος Δημήτριος Σχινάς διά 
τοΰ έπομένου πατριαρχικού γράμματος :

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΕΠΙ ©EOT κλ.

Εύγενέστατοι άρχοντες καί λοιποί ευλογημένοι χριστιανοί τής ενορίας του 
αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου κατά τδν Κουρού- 
τζεσμε, χάρις εΐη ύμΐν καί ειρήνη άπδ Θεοΰ, παρ’ ήμών δ’ εύχή, ευλογία 
καί συγχώρησις. ’Επειδή έθεωρήθη ό λ.ογαριασμδς τής έκκλησίας ταύτης δι’

1 Κυρίως σημαίνει ή λέξις άρχικηπουρόν. 'Ο μποστανδζίμπασης ήν 
δ άρχηγδς τής σουλτανικής φρουράς, τουτέστι περίπου δ μ. δομέστικος.

2 Ούτός έστιν δ άπδ Άγχιάλου, έφορος τής Μ. Σχολής μετά τοΰ Νικο
μήδειας ’Αθανασίου. "Ορα Μ. Γεδεών «Χρονικά τής Πατριαρχικής ’Ακαδη
μίας», σελ. 175, καί κατωτέρω έν ταΐς χειροτονίαις τών έκκλησιών τοΰ ήμε- 
τέρου χωρίου. Ούτος τώ 1810 άποθανών άφήκε τή ήμετέροι εκκλησία γρόσια 
100, «δπως μνημονεύηται τδ δνομά του έν ταΐς δύο έκκλησίαις».
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ήμετέρας πατριαρχικής άποδείξεως μέχρι σήμερον,κατά κοινήν εκλογήν διω- 
ρισθησαν παρά τής ήμών μετριότητος ναζίριδες, καί έπιστάται οΐ εύγενέστα- 
τοι άρχοντες ο τε άρχων Λογοθέτης κύριος Σκαρλάτος Μαυροκορδάτος, δ άρχων 
Πάνος κύρ ’Αλέξανδρος Χανδζερής, και δ άρχων ποστέλνικος κυρ Δημήτριος 
Σχοινάς, επίτροποι δέ δ άρχων πορτάρης Κωνσταντίνος Φωτεινδς καί δ λογιό
τατος γραμματικός Ρίζος, διά νά παρευρίσκωνται εις τήν διακονίαν τής ίεράς 
έκκλησίας ταύτης. "Οθεν προτρεπόμεθα πάντας ύμάς, δπως γνωρίζοντες τούς 
είρημένους κατά κοινήν εκλογήν διορισθέντας, παρέχητε είς χεΐρας αύτών 
προθύμως καί εύπειθώς τά συνήθη τής έκκλησίας έλέη καί δικαιώματα, διά 
νά έπαρκώσιν είς τάς άνάγκας τής έκκλησίας. Ουτω ποιήσατε, ΐνα καί ή τοΰ 
Θεοΰ χάρις καί ή εύχή καί εύλογία τής ήμών μετριότητος εΐη πάσιν ύμΐν.

μψΐηή σεπτεμβρίου α'.
ψ *Ο  Κωνσταντινουπόλεως εύχέτης ύμών.

Οί τούτων λογαριασμοί μέχρι τέλους δεκεμβρίου τού 1799 ήτοι 
έκκαίδεκα μηνών έπιθεωρούνται καί κυρούνται κατά μάρτιον τού ύπό 
τοΰ Κυζίκου ’Ιωακείμ, τοϋ Λαρίσσης Διονυσίου (τού Καλλιάρχου) 
καί τών εΐρημένων ναζίριδων καί ύπο τοΰ μετέπειτα πατριαρχή- 
σαντας Νεοφύτου τού άπό Μαρωνείας έκδόντος τήν έξής πααριαρχικήν 
άπόδειξιν.

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΛΕίλΙ ΘΕΟΥ κλ.

'Ιερότατοι μητροπολΐτακ, δτε Κυζίκου ύπέρτιμος καί έξαρχος παντδς 'Ελ
λησπόντου κυρ Ιωακείμ καί δ Λαρίσης ύπέρτιμος καί έ'ξαρχος δευτέρας Θετ- 
ταλίας καί πάσης Ελλάδος κΰρ Διονύσιος, εν άγίω Πνεύματι αγαπητοί αδελ
φοί καί συλλειτουργοί. Διά τής παρούσης ήμετέρας πατριαρχικής άποδείξεως 
προτρεπόμεθα τήν ύμών ιερότητα δπως συνελθόντες έπί τδ αύτδ μετά τών 
εύγενεστάτων αρχόντων, τοΰ τε άρχοντος Λογοθέτου Σκαρλάτου Μαυροκορ
δάτου, τοΰ άρχοντος Πάνου ’Αλεξάνδρου Χανδζερή, τοΰ ά'ρχοντος ποστελνί- 
κου Δημητρίου Σχινα, υιών κατά πνεύμα ήμών αγαπητών, τών καί ναζίρι- 
δων τής κατά τδν Κουρουτσεσμέ εκκλησίας τοΰ άγιου ένδοξου μεγαλομάρτυ
ρος Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου, συμπραττόντων καί τών έξ έκάστης αύθεντικής 
πανεκλάμπρου Κούρτης διορισθησομένων εύγενεστάτων αρχόντων, θεωρήσητε 
έπ’άκριβείας μετά τής εύγενείας αύτών τδν λογαριασμόν άπάσης τής διά τοΰ 
ναζαρετίου τών διαληφθέντων αρχόντων ναζίριδων γεγονυίας ληψοδοσίας τής 
είρημένης έκκλησίας έν διαστήματι μηνών δεκαέξ, ήτοι απδ τής ά σεπτεμ
βρίου τοΰ αψίηή έτους μέχρι τέλους δεκεμβρίου του μψ\θ' έ'τους, καί μετά τήν 
θεωρίαν καί έπεξεργασίαν ύπογράψητε αύτδν ή τε ίερότης ύμών καί οί συν- 
θεωρηταί εύγενέστατοι άρχοντες, έπιβεβαιωθησομένου καί παρ’ ήμών κατά 
τήν άρχαίαν συνήθειαν, πρδς διηνεκή έ'νδειξιν διασωζόμενον εν τφ κώδικι 
τής αύτής έκκλησίας. Ουτω ποιήσατε· ή δέ τοΰ Θεοΰ χάρις εΐη μεθ’ύμών,

αώ μαρτίου έ.
ή- ’Εν Χριστώ άδελφδς καί εύχέτης.
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Έν τφ έκκαιδεκαμήνφ τούτφ διαατήματι άπό 1 σεπτεμβρίου 
1798 — 31 δεκεμβρίου 1799 είσεπράχθησαν 21456 γρόσια καί 87 
άσπρα, έδαπανήθησαν δέ είς διαφόρους άνάγκας καί είς έξόφλησιν ο
φειλών 20724 καί 12 άσπρα, ώστε έμεινε περίσσευμα 732 καί 75. 
Έν ταϊς εΐσπράξεσι δέ σημειωτέον τό ούκ εύκαταφρόνητον κατά την 
έποχήν έκείνην ποσόν τών 3694 γροσίων οπερ συνήχθη έκ τοΰ τελε- 
σθέντος αρχιερατικού σαραγταάει/εούργου πρός Βοήθειαν τής έκκλη
σίας διά τού πανιερωτάτου Νικομήδειας ’Αθανασίου, άγιου Βιδύνης 
κυρ Γρηγορίου, άγιου Νεοκαισαρείας κυρ Ήσαίου, άγιου πρώην Βο- 
δενών Μελετίου, διά τού άγιου Θεοδωρουπόλεως, διά τοΰ περιελθόν- 
τος λόγφ βοήθειας παπά Νικολάου, καί τοΰ έφημερίου τής έκκλη
σίας Φιλαρέτου. Προσέτι δέ χίλια γρόσια έπλήρωσεν άμέσως δ υψη
λότατος αύθέντης ’Αλέξανδρος Βόεβόδας Καλλιμάχης απέναντι τών 
Ιζ χιλιάδων, άνθ’ ών έδόθησαν τή A. Τ. πέντε στασίδια έν τω πα- 
ρεκκλησίφ του άγιου Αλεξάνδρου καί δύο έν τγ γυναιζωνίτιδι εις τό 
μεσαίτατον τού χοροΰ. Τούτων, τό μέν πέμπτον έλαβεν ή έκλαμπρο- 
τάτη Αόμνη τής Α. Ύψηλότητος κυρία Ροξάνδρα Γκίκα, τό δέ ς-' 
ή έπ'ι τω πρεσβυτέρφ υίφ τοΰ "Υψους Του έκλαμπροτάτη δομνίτζη 
Σμαράγδα Μαυρογένη. Καί ή έκλαμπροτάτη κυρία δόμν.η Σμαράγδα 
Μουρούζη έχορήγησε τό ισότιμον πρός έξόφλησιν ομολογίας χιλιογοό- 
σου έπ’ όνόματι Μαριώρας Καρύδη καί έν τφ κώδικι καταγεγραμ- 
μένης· έτερα δέ χίλια γρόσια δ υψηλότατος αύθέντης ’Αλέξανδρος 
Κωνσταντίνου Μουρούζη Βόεβόδας, άφ’ών, ώς φέρεται έν τώ ύπό με
λέτην κώδικι, «έδιώρισεν ή ύψηλότης του δίδοσθαι είς τήν έκκλη- 
σίαν λόγω βοήθειας»'. ’Επίσης κα'ι δ πανιερώτατος άγιος Βιδύνης 
κΰρ Γρηγόριος έδωρήσατο εκατόν γρόσια, και έτερα τόσα δ άγιος 
Άγαθουπόλεως κΰρ Γαβριήλ.

”Ετι σημειωτέον ότι δ αοίδιμος πατριάρχης Γρηγόριος έξέδοτο 
κατά τό 1798 συνοδικόν γράμμα, δι’ ού έδωρεΐτο τή Έκκλησίγ τό 
έτήσιον Βλαχίας 250 γροσίων και Πογδανίας 150 γρόσια.ήτοι 400, 
άπερ έδίδοντο είς τό πατριαρχείου διά τάς λαμπάδας επιταφίου, «είς 
δέ τό έξης νά καρπώται αύτη τό εισόδημα τοΰτο». Διά τοΰ αύτοΰ 
γράμματος σν'νοδικώς χαρίζεται τή Έκκλησίφ τό έμβατοίκιον, «δποΰ

1 Περί τών δωρεών τής εύεργετικωτάτης ταύτης οικογένεια; ποιούμεθα 
λόγον εκτενή κατωτέρω έν οίκείω τόπω. Τάς άνω λεπτομέρειας παρατίδημι, 
διότι έκ τούτων καί έξ άλλων έάν έπέτρεπεν ό χώρος, ήδύνατο νά έννοήση 
τις τ ώ ν άρχ οντολογιών τάς οικογένειας καί τάς επιγα
μίας. .
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οί προεστώτες δίδουσιν είς τό κοινόν διά τά μερίδια, καί είς τό εξής 
νά τό λαμβάνγ τό παγκάριον τής αυτής έκκλησίας ένεκα άνακου- 
φισθήναι άπό τοΰ βαρυτάτου αύτής χρέους.»

Κατά τό αύτό έ'τος έτερον πατριαρχικόν γράμμα έκδίδοται, δι’ ού 
άποφασίζεται ή πώλησις τών έν τή έκκλησία γυναικείων στασιδίων 
μέ ιδιόχειρον σημείωσιν τοΰ παναγιωτάτου. Τά 
ήδυνήθην νά εύρω ούδ’ έν 
εμάς έρευνας.

("Επεται συνέχεια).

έγγραφα ταΰτα δέν
τοΐς πατριαρχικούς κώδιξι μεθ’ δλας τάς

U. Α. Μυστακδδης.

ΠΡίΙΗΝ ΜΕΝ

ΙΓΝΆΤΙΟΎ
ΑΡΤΗΣ, ΕΙΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ

ΔΕ ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ

Ό στρατηγός ’Εμμανουήλ Παπαδόπουλος έγεννήθη έν τή νήσφ 
Κέα, ήν δέ έκ τών νέων έκείνων οΰς οί 'Ρώσοι, άναχωοήσαντες τοΰ 
Αιγαίου (1774) δυνάμει τής έν Κιουτζούκ Καϊναρτζή συνθήκης, πα
ραχώρησαν τάς νήσους άς κατείχαν τή Τουρκί^- τοΰτο δέ ύποτίθημι, 
διότι άπό τής έποχής ταύτης μέχρι τοΰ Θανάτου αύτου παρεμπίπτου- 
σιν έτη τριάκοντα καί πέντε περίπου, έάν ύπολάβωμεν αύτόν καί δε- 
καπενταέτη κατά τήν έποχήν ταύτην δπόταν έφονεύθη έν ταΐς ήγε- 
μονίαις ήν.πεντηκοντούτης περίπου. Ό ’Ιγνάτιος έν τφ είς αύτόν 
έπιταφίφ λόγφ άναγράφων τά του βίου αύτοΰ, έν συντόμφ διεξέρ- 
χεται τά κατ’ αύτόν, δ βίος τοΰ άνδρός συνδέεται μέ τήν ιστορίαν 
τής Πολιτείας τών έπτά νήσων κατά τήν 'Ρωσικήν κατοχήν αύτής- 
οί τά κατά τήν έποχήν ταύτην ίστορήσαντες μνημονεύουσι μόνον τόν 
άνδρα ούδέν περί τοΰ βίου αύτοΰ άναγράφοντες- φαίνεται δέ ότι δ 
’Ιγνάτιος έτύγχανε ‘φίλος αύτοΰ άπό τής έποχής ταύτης, δΓ δ θα- 
νόντα έτίμησεν αύτόν έκφωνήσας τόν έπιτάφιον αύτοΰ, δι’ ού διέσω- 
σεν ήμΐν τά κατ’ αύτόν. Διεκρίνετο δ’ δ Παπαδοπούλας καί ώς συγ- 
γραφεύς γράψας χιλίαρχος ών τό εξής σύγγραμμα «Διδασκκλίαι 
στρατιωτικαί, συντεθεΐσαι παρά του γενναίου κυρίου χιλιάρχου Εμ
μανουήλ Παπαδοπούλου, όργανιστοΰ τών τακτικών στρατευμάτων 

Τόμος ΙΑ', 8. - Δεκέμβριος 1887. ~ 14 
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της Επτάνησου Πολιτείας, έπικυρωθεΐσαι παρά της Γερουσίας, καί 
διά προσταγής αυτής δημοσιευθεΐσαι διά τοΰ τύπου. Έν Κέρκυρα, 
είς την τοΰ Γένους τυπογραφίαν, διά Διονυσίου Σαραντοπούλου διευ- 
θυντοΰ. Εις δον σελ. 71, Έλληνοϊταλιστί». Χρυσα.ΙΙίς, σύγγραμ
μα περιοδικόν, κτλ. έν Άθήναις 1866 τομ. δ', σελ. 600). Έκτης 
έν τέλεί δημοσιευόμενης έπικυρώσεως τής Γερουσίας φερούσης Ημερο
μηνίαν 12 Αύγουστου τοΰ 1804, έτυπώθη φαίνεται κατ’ αύτό τό 
έτος. — Περί τοΰ Παπαδοπούλου ι'δε τινά έν τω άνά χεϊρας τόμφ 
του Παρνασσού σελ. 38, I. Γούση, 'Ιστορικά Σουλίου.
Λόγος επιτάφίος εκφωνηθείς παρα τον Πανν&ρωτάτου Μητροπολί

του ΟύγγροβΛαχίας Κυρίου ’Ιγνάτιον είς τόν Μακαρίτην Έρρα- 
νουηλ Παπαδοπούλαν ’Ιουνίου 30 1810.
Έπεσεν ’Ιούδας καϊ ήραν αύτόν οί αδελφοί αύτοΰ καϊ έθαψαν αύ

τόν έν τώ τάφφ τών πατέρων αύτοΰ. . . . Καί έκλαυσαν αύτόν. . , 
και έκόψαντο αύτόν πας ’Ισραήλ, κοπετόν ρόγαν καϊ έπένθουν ήμέ- 
οας πολλάς, κα'ι είπον: Πως επεσε δυνατός σώζων τόν ’Ισραήλ ·1

1 Μακκαβαίων α', κεφάλ. 9', 19, 20, 21.

Φωνή’ έν ‘Ραμιά ήκούσθη, θρήνος κα'ι κλαυθμός καίόδυρμός πολύς. 
Ή δυστυχής Ελλάς, ώς ποτέ ή 'Ραχήλ, κλαίει πικρώς τόν υιόν 

αυτής καί δέν θέλει νά παρηγορηθν) ότι αύτός έπεσε καϊ πλέον δέν ζή.
Έγώ δέν ήμπορώ νά σάς δώσω σήμερον ιδέαν του θλιβερού ύπο- 

κειμένου περί τοΰ οποίου έ'χω νά σάς ομιλήσω, άν δέν δανεισθώ τάς 
ιδίας φωνάς και φράσεις, τάς όποιας μεταχειρίζεται ή θεία Γραφή εις 
τόν θάνατον τοΰ ανδρείου Μακκαβαίου. Πώς έπεσε δυνατός σώζων 
τόν ’Ισραήλ ; εκείνος δ ζηλωτής πολίτης, έκεΐνος ό ανδρείος στρατη
γός, εκείνος όποΰ διεφέντευσε τοσάκις τάς πόλεις τοΰ ’Ισραήλ, όποΰ 
κατετρόπωσε πολλάκις τάς παρεκβολάς τών εχθρών, όποΰ κατέκαιε 
συχνά τούς βωμούς τών αλλοφύλων καϊ συνέτριβε τά είδωλα αύτών, 
όποΰ ήτο συνειθισμένος νά έπιστρέψγ πάντοτε φορτωμένος μέ λά
φυρα τών ύπεναντίων, όποΰ ένομίζετο ανίκητος τέλος πάντων, πώς 
έπεσε ; Πως επεσε δυνατός σώζων τόν ’Ισραήλ; έ'πεσε, ναί, είς τήν 
στιγμήν όποΰ έφαίνετο ότι τόν έστεφάνονεν ή νίκη, έ'πεσεν είς τήν 
ώραν όποΰ οί εχθροί μέ πολύν των χαμόν καϊ άταξίαν έβάλθησαν είς. 
φυγήν, έπεσε και ένταφιάσθη, διά νά είπώ έτζι, υποκάτω εις αύτόν 
τόν ίδιον θρίαμβόν του" αύτή ή θλιβερά εί'δησις άφ’ού διεδόθη είς 
δλην τήν Ίουδαίαν μέ εκείνην τήν ταχύτητα όποΰ κοινολογοΰνται 
πάντοτε τά λυπηρά, κατ’ άρχάς έπροξένησε μίαν βαθυτάτην σιω

πήν, έπειτα αναστεναγμούς, μετά ταΰτα δάκρυα, όλολυγμούς, καί 
τέλος πάντων κραυγάς, άπό τάς όποιας άντηχούσεν ό'λη ή Ίουδαία 
καϊ τά πέραν τοΰ Ίορδάνου. Πώς επεσε δυνατός σώζων τόν ’Ισραήλ;

Τά αύτά παρομοίως συνέβησαν καϊ είς τόν άωρον καϊ αίφνίδιον θά
νατον τοΰ αειμνήστου στρατηγού Κυρίου Εμμανουήλ Παπαδοπού
λου. Μία βαθεΐα σιωπή προξενημένη άπό λύπην καταλαμβάνει εύθύς 
όλον τόν αύτοκρατορικόν στρατόν. Ό εξοχότατος άρχιστράτηγος 
πολλά αίσθητικώς είς τόν χαμόν ενός τόσου ανδρείου στρατηγού καϊ 
τόσον σημαντικού, καταβυθίζεται δλως είς τήν λύπην, οί άλλοι στρα
τηγοί όλοι κατηφεΐς, τό στράτευμα άπαρηγόρητον, όλοι σιωπηλοί 
μέχρι τινός, έπειτα αρχίζουν οί στεναγμοί, καϊ μία βοή άπό τήν 
δποίαν άντήχησεν δ Αίμίμων δ Εύξεινος Πόντος, δ Βόσπορος καϊ δ 
Ελλήσποντος. Πως Ιπεσε δυνατός σώζων τόν ’Ισραήλ ;

’Έπεσεν δ Μακκαβαϊος και έτάφη έν τφ τάφφ τών πατέρων αύτοΰ, 
έπεσε καϊ ό Παπαδόπουλος καϊ έτάφη έν γη άλλοτρία, άλλά τά ονό
ματα έξ ίσου καί τών δύω κατεγράφησαν είς τήν αιώνιον βίβλον τής 
ζωής καϊ είς τήν παντοτινήν ένθύμησιν τοΰ γένους των, διότι έπεσον 
άμφότεροι διαφεντεύοντες τήν Θρησκείαν καϊ τήν Πατρίδα. Καί τό 
νά πέση τινάς είς τό πεδίον τής δόξης, τό νά πέσν) διά μίαν αιτίαν 
τόσον δικαίαν καί τόσον νόμιμον, είναι μέγα δώρον τοΰ ούρανοΰ καί 
ή άξια άνταμοιβή τής .άρετής των.'

Δέν ήμποροΰν νά μοί είποΰν ότι έπεσε διά αιτίαν ξένην,έπειδή αύτή 
ή ξένη αιτία είναι πολλά ήνωμένη μέ το συμφέρον τής ίδιας πατρί
δας,ώσάν όποΰ ή ευσεβής καί δμόθρησκος Μοναρχία τής'Ρωσσίας έ'δω- 
κε πάντοτε ά'συλον είς τούς δμογενεΐς μας, τούς έπαρηγόρησε, τούς 
έτίμησε, καϊ τέλος πάντων είναι ή πρώτη δύναμις όποΰ κατά πρώ · 
την φοράν έκλόνησε τόν τύραννον τής πατρίδας μας, όποΰ τόνέταπεί- 
νωσεν, όποΰ τόν άδυνάτισε καί όποΰ τόν έφερεν είς κατάστασιν διά 
νά μήν ήμπορή νά βασταχθή έπϊ πολύ είς τήν Ευρώπην. Καϊ αν 
πέση, όταν τό άποφασίσγ) Έκεΐνος όποΰ βάλλει όρια είς τάς έποχάς 
τών έθνών, καϊ μέ ο,τι τρόπον καί άν πέση,, ημείς χρεωστοΰμεν πολύ 
είς τήν‘Ρωσσίαν, καϊ κάθε φιλαλήθης καί μέ ορθήν κρίσιν νοός τοΰτο 
δέν ήμπορεΐ νά τό άρνηθγ.

Τό νά πέση λοιπόν ό Κύριος Παπαδόπουλος ύπέρ Θρησκείας, ύπέρ 
Πατρίδος καϊ ύπέρ τής ‘Ρωσσίας είς τήν όποιαν εϊμεθα τόσον χρεώ- 
σται, πόσον είναι άρεστόν είς τήν ίδιαν του Πατρίδα καίτοι λυπουμέ- 
νην άπό άλλο μέρος διά τήν στέρησίν τόυ ; Πόσον είναι ένδοξον ; Πό
σον είναι αρκετόν νά διαιώνιση) τό Μνημόσυνόν του ; Καί πόσον είναι 
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άξιον νά το μιμηθοΰν καί πολλοί άλλοι ; οσοι δεν είναι εις κατάστζ- 
σιν νά τό μιμηθοΰν, άς μή είναι αδιάφοροι, άλλ’ άς θρηνούν καν καί 
ας λέγουν. ΙΙως Ιπεσε dvrazoc; σώζων zor ΊσραήΛ ;

Ή συνοπτική διήγησις τής ζωής του είναι μία είκών δρατή καί 
διά τούτο θέλω σας είπεΐ όσα ή ώρα συγχωρεΐ.

Πολλά νέος ών δ μακαρίτης άφησε την πατρίδα του την Τζιάν 
μίαν τών 'Ελληνικών νήσων και άπέρασεν είς τήν Πετρούπολιν, δποΰ 
δι’ εξόδων αΰτοκρατορικών έλαβε μίαν σπουδήν μεθοδικήν καί μέ 
τήν φιλοπονίαν του διεκρίθη μεταξύ τών συνηλικιωτών του εις πάν 
είδος μαθήσεως καί κατ’ εξοχήν είς τά καλά ήθη. Εύγνώμων διά τήν 
ευεργεσίαν δποΰ έλαβεν άπό αύτήν τήν Αυλήν άπεφάσισε νά εξακο
λουθήσω τήν δούλεϋσιν καί ώς καλός μαθηματικός έμβήκε κατ’ άρ- 
χάς εις τήν τάξιν τών ίντζινιερίδων όπου έφάνη δόκιμος ώς άλλος 
ούδείς. ΓΙαΰλος ό αοίδιμος μονάρχης τον κάμνει νά'περάστι είς τον 
πεζικόν στρατόν ή Μεγαλειότης του δ Τρισαύγουστος ήμών Αύτο- 
κράτωρ τον τιμά ιδιαιτέρως, διορίζοντας αύτόν νά συναθροίση έν 
σώμ.α είς τό δνομά του καί νά λέγηται «λεγεών τοΰ Παπαδοπούλου», 
καί μέ αύτό νά περάστ] είς Κέρκυραν, δποΰ προβιβάζεται είς τον βα
θμόν τοΰ στρατηγού· τοΰ δίδονται έκεΐ είν τήν εξουσίαν του τά τάγ
ματα τά Ελληνικά, τά όποια έβλεπεν δ μακαρίτης με άμέτρητόν 
του χαράν καί περισσότερον έχαιρε καθ’ δ,τι ήτον άρχηγός τών 'Ελ
λήνων παρά στρατηγός. Τον έπιφορτίζουν νά όργανίσν) τό στράτευμα 
τής Επτάνησου Πολιτείας, καί έντός ολίγου τό κατέστησε παρό
μοιον με κάθε άλλο στράτευμα τακτικόν τής Εύρώπης. Εύχαριστη- 
μένος ό Αύτοκοάτωρ είς αύτάς τάς έκδουλεύσεις του, τόν προσθέτει 
ακόμη έν σώμα'Ρωσσικόν καί τόν τιμά έν ταύτφ μέ τον Σταυρόν τής 
'Αγίας Άννης. Έκεΐθεν περνά μέ τό στράτευμά του είς τήν ’Ιταλίαν 
δι’ ύψηλής προσταγής, δποΰ άφίνει δνομά τίμιου άνδρός καί άξιου 
στρατηγού. Αλλάζει ή περίστασις καί κράζεται όπίσω πάλιν είς 
Κορφούς. Τότε ζητείται ένας καλός στρατηγός καί έν ταύτφ καλός 
πολιτικός διά τήν Δαλματίαν, καί κρίνεται τοιοΰτος δ μακαρίτης 
καθώς τφ δντι ήτο. Διορισθείς γενικός στρατηγός διαφεντεύει τόν ΐ
τόπον μέ δόξαν τής 'Ρωσσίας καί θαυμάζεται καί άπό τούς ίδιους | 
εχθρούς.

Αυτά δλα έφαίνοντο πολλά καί μεγάλα είς τούς άλλους δλους καί 
είς τόν ί'διον πολλά μικρά, επειδή, άν έδούλευε μέ πίστιν καί καθώς 
πρέπει, έ'λεγεν οτι κάμνει τό χρέος του- άν έκαμνε νίκας, τό ένόμι- 
ζεν δτι έτζι έπρεπε νά γένν)· |

Αυτά δποΰ σάς λέγω είναι αληθέστατα, έπειδή έφάνη .... είς τό 
νά προσφέργ] άπό καιρόν είς καιρόν εκδουλεύσεις σημαντικάς χωρίς νά 
άποβλέπγ εις άνταμοιβήν, στοχαζόμενος δτι δλα δσα κάμνει είναι 
πράγματα φυσικά καί δτι έπρεπεν έτζι νά γένουν καί όχι αλλέως.

Αύτό προήρχετο μέν άπό τήν πολλήν του μετριοφροσύνην, πλήν 
καί άπό έν φρόνημα ελληνικόν, φρόνημα τών προγόνων του, οί όποιοι 
δταν έδούλευον τήν Πατρίδα,δέν ήθελον άλλην άνταμοιβήν, εί μέ τήν 
δόξαν μόνον δτι τήν έδούλευσαν μέ πίστιν καί καθώς πρέπει.

Εύσεβής πρός Θεόν, εύγνώμων καί πιστός πρός τόν Αύτοκράτορα, 
δίκαιος καί φιλάνθρωπος είς τούς ύπ’ αύτόν, γλυκύς καί. εύπροσήγο- 
ρος είς τούς ξένους, καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός, καλός φίλος 
καί καλός Πατριώτης, ήνονε τήν άνδρείαν μέ τήν φρόνησιν' ήξευρε 
καί νά ύποτάσσηται καί νά άρχω, έπρόβλεπε καί τά πλέον παραμι
κρά πράγματα. Ό ίδιος ’Άρης τόν έτρεμε καί ή Νίκη του ΰπετάσ- 
σετο καί χωρίς νά θέλη, επειδή δέν ήξευρε νά δείξ·/) ποτέ νώτα είς 
τον εχθρόν.

Κατά δυστυχίαν ή Ελλάς τόν ύστεοήθη διά πάντοτε. Μία σφαίρα 
ένός πυροβόλου δπλου τοΰ έσήκωσε τήν ζωήν, έν ω κατεσκόπευε τήν 
Οέσιν τοΰ έχθροΰ’ πλήν αύτός θέλει ζήσει αιωνίως, καθώς δ Μακκα- 
βαΐος, είς τά χρονικά τής Πατρίδος καί είς τήν ένθύμησιν τοΰ Γέ
νους του.

Άς μή χαροΰν λοιπόν αί θυγατέρες τών άλλοφύλλων είς αύτήν 
τήν είδησιν, δτι, άν αύτός έπεσε, τό παράδειγμά του θέλει κάμει νά 
φανούν άλλοι πολλοί, καθώς αύτός, άοκετοί διά νά έκδικήσουν τόν 
θάνατόν του καί τήν υβριν τής Πατρίδος των. Τό έδαφος τής 'Ελλά
δος είναι επιτήδειον διά νά προάγω αγαθούς άνδρας· ή κακή διοίκη- 
σις δίδει μόνον τό έμπόδιον. Είναι αληθές δμως δτι ή έπιμονή νικφ 
κάθε έμπόδιον. Φθάνει μία άπόφασις είς τούς νέους τής Ελλάδος,διά 
νά κοπιάσουν, φθάνει μία καλή θέλησις είς τούς δμογενεϊς διά νά δώ
σουν χεΐρα βοήθειας, καί τότε θέλει ίδεϊ μέ θαυμασμόν της ή Εύρώπη 
δτι ή· αρετή τών προγόνων διαβαίνει κατά κληρονομιάν είς τούς απο
γόνους. Τότε θέλουν φανεί πολλοί αγαθοί άνδρες, καθώς δ Παππα- 
δόπουλος, καί τότε μόνον ή Ελλάς ήμπορεΐ πιθανώς νά έλπίση τήν 
έπανόρθωσίν της.

"Οτι δ μέν μακαρίτης ήτον άνήρ αγαθός, ευσεβής, καί δίκαιος, 
καί δτι θέλει θερίσει έν αγαλλιάσει τούς καρπούς τής αρετής του εις 
τήν μέλλουσαν ζωήν, έγώ είς τούτο ποσώς δέν αμφιβάλλω. 'Ως άν
θρωπος δμως δέν είναι δυνατόν νά έστάθη όλότελα αναμάρτητος.
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• Καί διά, τοΰτο παρακαλώ ολους όσοι έλάβετε την καλοσύνην νά πα- 
ρευρεθήτε είς αύτην την πένθιμον τελετήν, νά ενώσετε τάς δεήσεις 
σας σσρός τον Θεόν διά νά συγχώρηση οσα ή λόγφ, ή έ'ργφ, ή κατά 
διάνοιαν ό. μακαρίτης Αύτφ ήμαρτε, καί τό μέν σώμα αύτοΰ νά έπι- 
νεύσγ νά διαλυθή είς τά έξ ών συνετέθη, τήν δέ ψυχήν αύτοΰ νά κα
τατάξει έν μοναϊς δικαίων, ένθα έστί τών εύφραινομένων ή κατοι
κία . . Ναι Θεέ πολυέλεε, ούτω γένοιτο I Η

(Έκ τοΰ «Βίου Ιγνατίου πρώην μέν *Αρτης  είτα δ’Ούγροβλαχίας»)
H. Γ. Ζερλέντης.

------- ----------------------------------ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Διατί ή έορτή τής 'Αγίας Αικατερίνης παρά μέν τοΐς "Ελλησ 

τελείται τή κε' Νοεμβρίου, παρά τοΐς 'Ρώσσοις δέ τή κδζ του ίδιου 
μηνάς ;

Το ζήτημα τοΰτο κατ’ έτος άνακυκλεΐται είς πάντα τόπον, ένθα- 
"Ελληνες καί 'Ρώσσοι συνδιατρίβουσι. Καί οί μέν άποδίδουσι τήν με? 
τάθεσιν είς τούς "Ελληνας, οΐ δέ είς τούς 'Ρώσσους, άλλα δέ εί 
τούς ασκούμενους έν τώ δρει Σινά, όπου καί τό ιερόν.λείψανον τής 
'Αγίας τεθησαύριστομ. Λύσεις δέ άνά στόμα τέσσαρες περιφέρονται, 
αί έξής·

Α'. Ή έορτή έγένετο τή κδΖ καί παρά τών 'Ελλήνων, άφ’ ών οί 
‘Ρώσσοι τήν παρέλαβον- έπί τής έποχής δέ τής Αικατερίνης, συνεορ- 
τάζοντες μετά τών 'Ρώσσων οΐ "Ελληνες, ύπεβλέποντο ύπό τών ’Ο
θωμανών, ότι τιμώσι τήν αύτοκράτειραν τών 'Ρώσσων. Τφ φόβφ λοι
πόν τών Τούρκων μετέθεσαν οί "Ελληνες τήν έορτήν άπό τής κδΖ είς 
τήν κε', ϊνα μή φαίνωνταϊ συνεορτάζοντες μετά τών 'Ρώσσων, χάριν 
τής Αύτοκρατείρας αύτών Αικατερίνης.

Β'. Ή έορτή τής 'Αγίας Αικατερίνης έγένετο καί έν 'Ρωσσία τή 
κέ, έπειδή δέ ή Αύτόκράτειρα Αίκατερίνα έστέφθη τή κδζ, ϊνα μή 
γίνωνται δύο κατά συνέχειαν έορταί έτυπώθη ϊνα καί ή θρησκευτική 
|οοτή γίνηται τή κδ' ήτοι τή αύτή ήμέρα μετά τής αύτοκρατορικής.

Γ . Το μ.έν μαρτυρίαν τής 'Αγίας έγένετο έν Άλεξανδρείφ τή κδζ, 
ή δέ μετάθεσις τοΰ λειψάνου αύτής έν τφ θεοβαδίστφ δρει Σινή τή 
κέ, διό οί μ.έν τούς Άλεξανδρεϊς άκολουθοΰντες έορτάζουσιν τή κδζ, 
οί δέ τούς Σιναίτας μιμούμενοι πανηγυρίζουσι τήν κέ.. Καί αύται 
μέν αί έξηγήσεις ούδαμου, καθόσον έγώ γνωρίζω, εύρίσκονται γε- 
γραμμεναι, άλλ’ άπό στόματος είς στόμα περιφέοονται.

Ή Δ δέ καί τελευταία άπό τίνος καιρού καί έςεδόθη ύπό τοΰ 
αοιδιμ.ου Βαρθολομ.αίου τοΰ Κουτλουμ,ουσιανοΰ, έν τινι σημειώσει ά- 
ναγινωσκομένη ύπό τήν κδ , του Νοεμβρίου μηνός, τής ύπ’αύτοΰ γι
νόμενης έκδόσεως τών μηναίων, λέγει δέ, ότι μετετέθη άπό τής κδ' 
είς την κέ κατ’ αί'τησιν τών Σιναϊτών, ϊνα ή τής 'Αγίας μνήμη έορ- 
τάζηται λαμπρότερου μετά τής άποδόσεως τής έορτής τών Είσοδίων 
πρός ένίσχυσιν δέ τής ΔΖ λύσεως, οί παραδεχόμενοι ταύτην, τήν ά- 
ποδίδουσιν είς τόν αοίδιμον Πατριάρχην Κωνστάντιον τόν άπό Σι- 
ναίου. Καί τό μέν άτοπον τής Δ' ταύτης λύσεως είναι αύτόδήλον 
παντί τω μικράν πείραν έ'χοντι τών εκκλησιαστικών τελετών. Αί 
συμ,πίπτουσαι έορταί τήν ημέραν τής άποδόσεως μετατίθενται είς 
τήν παραμονήν ή τήν έπομένην ημέραν ϊνα μόνον ό άγιος πανηγύρι- 
κώτερον έορτάζηται. Άλλ’ δ άοίδιμος Κωνστάντιος έν τή ύπ’ αύτοΰ 
φιλοπονηθείσ·/) (1817) περιγραφή του όρους Σινά, έν ή. καϊ ή ακολου
θία τής Άγιας Αικατερίνης, ούδέν περί μεταθέσεως τής έορτής λέγει· 
τούναντίον έν τω έκτενεστάτφ αύτής βίφ ρητώς άποφαίνεται ότι 
την κγ' Νοεμβρίου ετμήθη την κεφαΛην ή Λύγούστα, την κό'1 ό Πορ- 
<ρί>ριος καϊ οί στρατιωταί, καϊ τή έχαύριον ε<ρεραν την Αγίαν Αι
κατερίνην είς τδ κρίτήριον . . . καϊ άπέκοψαν την τι,μίαν αυτής κε- 
(ραΛήν. Διά τής μαρτυρίας δέ ταύτης συναπορρίπτεται μετά τής Δ' 
καί ή Γ' τών ανωτέρω λύσεων. Καί ήρκει μέν αύτη ή έκ τοΰ βίου 
τής Αγίας άπάντησις πρός άπόρριψιν καί τών έτέρων δύο λύσεων*  
άλλ’ έπειδή αύται συχνότερον έπαναλαμβάνονται, καί παοά πολλών 
ώς ιστορικά βεβαιότατα γεγονότα εξιστορούνται, προσθέτομέν τινα 
πρός διαφώτισιν τοΰ ζητήματος.

Ή σήμερον μεταξύ τών ‘Ελλήνων καί 'Ρώσσων διαφορά ύπήρχε 
πολύ προ τής έποχής τής Αικατερίνης καί μεταξύ αύίτών τών 'Ελλή
νων. Έν τώ δρει τοΰ Σινά καί έν τισι τών πόλεων έτελεΐτο τή κέ, έν 
δέ τω Άγίφ "Ορει τοΰ Άθωνος, κατά τά έκεΐ τυπικά, έωρτάζετο τή 
κδ' καί ή διαφορά αύτη έπί μακράν χρόνον φαίνεται διάρκέσ ασα.

, ά) Αί άρχαιότεραι εκδόσεις τοΰ 'Ωρολογίου, ή πρώτη (1569) Ζα- 
χαρίου τοΰ Σκορδύλη, ή τοΰ 1563, ήν έχω ήδη προ οφθαλμών καί 
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αί λοιπαί μέχρι του 1625 τάττουσι την έορτην της 'Αγίας τ9) κδ', 
'Ωρολόγιον δέ έκδοθέν τφ 1652 γράφει ταύτην τφ κέ. . .

β') Το άρχαΐον Τυπικόν το έπιγραφόμενον Τεροσολυμίτικόν, η τού 
'Αγίου Σάββα, καθ’ άς ειδον εκδόσεις άπό τοΰ 1545 μ.£χ_ρι του 
1685, έχει την έορτην κδ' μέ την σημείωσιν ταύτην: Ενρομεν εν 
τισι τνπικοΐς των νεωτέρων οτι έν τισι των πόΛεων έγάΛΛεται ή 
ακολουθία της Άγιας Μάρτυρος Αικατερίνης εν τή κέ τον μηνός, έν 
έτέροις δέ τνπικοΐς παΛαιοτέροις ενρομεν αυτήν έορτάζέσθαι εν τή 
κδ'. Έν δέ τφ έκδόσει τοΰ 17 71 τάσσεται τφ κέ μέ την σημείωσιν: 
εν τισι τνπικοΐς παΛαιοτέροις ενρομεν τήν αγίαν έορτά,ζεσθαι τή 
κδ' τον παρόντος μηνός, έν τοϊς νεωτέροις δέ ενρομεν αυτήν έορ
τάζεσθαι τή κέ.

γ') Εύαγγέλιον έκ μεμβράνης παρ’ έμοί της ια' έκατονταετηρίδος 
τάττει την έορτην τφ κδ'.

δ') Έκλογάριον χειρόγραφον παρ’ έμοί της ιδ' η ιέ έκατονταετη
ρίδος ομοίως τφ κδζ.

έ) Τά χειρόγραφα μηναία τοΰ Κουτλουμουσιανοΰ μοναστηριού, 
τφς ις·' έκατονταετηρίδος τάττουσι την έορτην τφ κδ'.

ς-') Τουναντίον άπασαι αί έκδόσεις τών Μηναίων άπό τοΰ 1548, 
άς έχω προ οφθαλμών, έ'χουσι την έορτην την κέ ά'νευ ούδεμιάς ση - 
μειώσεως.

ζ') Έν έτει 1864 έξεδόθη έν 'Ρώμη ύπό τοΰ TllCOdoti Toscani 
Hieromonachi ord. J. Basilie, M. Animadversiones ad Typica 
Graecorum etc.

Έν τφ εκθέσει ταύτγ; παραθέτει 4 χειρόγραφα τφς ΙΑ’ έκατον
ταετηρίδος (Έκλογάοιον, Μηναία, Τυπικά, Μηνολόγια) έν πολλοΐς 
μέν συμφωνοΰντα, έν τισι δέ διαφωνοΰντα και πρός άλληλα και πρός 
τά σημερινά Μηνολόγια. ’Αλλά και τά τέσσαρα τφ κε',Νοεμβρίου 
έχουσι: Τοΰ ’Αγίου Μάρτυρος Μερκούριόν καί τών ’Αγίων Πατέρων 
Κ.Ιήμεντος ’Ρώμης και Πέτρου ΆΛεζανδρείας καί τής ’Αγίας Μάρ- 

τνρος Αικατερίνης.
ή) 'Άπασα ή Δυτική Εκκλησία τφ κέ εορτάζει της Αγίας Μάρ

τυρος Αικατερίνης.
Άλλά και τά Μηνολόγια της Άγγλικανφς έκκλησίας και τφς τών 

Διαμαρτυρομένων τφ κε' Νοεμβρίου γράφουσι τό όνομα τφς Αγίας 
Αικατερίνης.

Έξ άπάντων τούτων προκύπτει οτι ούτε οί 'Ρώσσοι χάριν τφς 
Αύτοκρατείρας Αικατερίνης, ούτε οί 'Έλληνες φόβφ τών Τούρκων διά 

την Αύτοζράτειραν Αΐκατερίναν, ούτε οί Σιναΐται ΐνα φ τφς Αγίας 
μνήμης έορτάζηται λαμπρότερον, μετέβαλον την φμέραν τφς έορτφς. 
Άλλά τά μέν σλαυϊκά φΰλα έκ τοΰ Άγίου ’Όρους καί Θεσσαλονί
κης παραλαβόντες τά τυπικά, τά έχοντα την έορτην τφ κδ', έξακο- 
λουθοΰσι νά έορτάζωσι τφ κδ . Οί δέ "Ελληνες κατ’ άρχάς μέν έν τφ 
δρει Σινά καί έν τισι τών πόλεων έώρταζον τφ κε', έντισι δέ τών μο
νών τφ κδ'. Άφ’ ού δέ έπολλαπλασιάσθησαν διά τφς τυπογραφίας 
τά Μηναία, άτινα άείποτε ειχον την έορτην τφ κε', μάλιστα δέ άφ’ 
ού ένεκεν τών πολλών ίδρυθέντών Σιναϊτικών μετοχίων τφς Αγίας 
Αικατερίνης διεδόθη ή ιδιαιτέρα περιγραφή τοΰ Σινά όρους (1710, 
1753, 177. .·. και 1817) δριστικώς πανταχοΰ καί παρά πάντων 
έορτάζεται τφ κε'.

Άλλά διατί νά ΰπάρχη η διαφορά αύτη : Έάν μεταξύ τών χειρο
γράφων φ καί έκδεδομένων μηνολογίων περιωρίζετο ή διαφωνία μό
νον ε’ις την έορτην τφς Άγιας Αικατερίνης, τό ζήτημα είχε σπου- 
δαιότητά τινα. Άλλά τοιούτου είδους διαφοραί τοσαΰται άπαντών- 
ται, ώστε εις τούς περί τά τοιαΰτα ένασχολουμένους ούδεμίαν προ- 
ξενοΰσιν έντύπωσιν δ άείμνηστος Νικόδημος, ■ ό πολλά τοιαΰτα 
παρατηρήσας καί σημειώσας έν τφ Συναξαριστή αύτοΰ, ούδέ μνείαν 
ποιείται τφς διαφοράς ταύτης.

Εί δέ τις περιέργειας χάριν έπεθύμει νά εύρη την άφορμήν τφς 
διαφωνίας ταύτης ηδύνατο ούτω πως νά σκεφθφ.

Πολλάκις, ΐνα μη ει'πω καθ’ έκάστην, τφ αύτφ φμέρμ έπιτελοΰμεν 
πολλών άγιων μνήμην, κατά διαφόρους τόπους καί χρόνους τελειω- 
θεντων" αλλά πανηγυρική έορτή ένός ή δύο τό πολύ δυνατόν γενε- 
σθαι, μάλιστα έάν τύχωσι προεόρτια ή μεθεόρτια (ώς ένταΰθα) Δε- 
σποτικών η Θεομητορικών έορτών. Εις τάς άποδόσεις μάλιστα άλλαι 
μέν τών άκολουθιών τίθενται ε’ις την προηγουμένην ημέραν, άλλαι δέ 
εις την έπομένην η ε’ις τά άπόδειπνα.

Ερχόμενοι δέ είς τό προκείμενον ζήτημα παρατηροΰμεν, δτι φ ά- 
θλησις της 'Αγίας Αικατερίνης, ώς άνωτέρω εΐδομεν έγένετο τφ είκ.ο- 
στφ πέμπτη Νοεμβρίου. Κατά τά σφζόμενα,πρακτικά τοΰ μαρτυρίου 
τοΰ άγίου ίερομάρτυρος Πέτρου Αλεξάνδρειάς ού'τινος έγένετο τό αιμα 
σςρραγις και τέΛος τον διωγμού, ούτος ελα&ε τόν στέφανον τοΰ μαρ
τυρίου Πέμπτην έπί είκάδα τοΰ Νοεμβρίου μηνός άγοντος.

Τά τέσσαρα χειρόγραφα τφς ,ια' έκατονταετηρίδος τών έν ’Ιταλία 
έλληνικών μοναστηρίων, ώς άνωτέρω ε’ίδομεν, έχουσι τφ κε' Νοεα- 
βρίου μνήμην τοΰ Άγιον Μερκούριον, ΚΛήμεντος ’Ρώμης, Πέτρον 
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’Αλεξάνδρειάς χαι της Άγιας Αικατερίνης. Άλλά τεσσάρων άγιων 
ακολουθία καί μεθέορτα τών Είσοδίων (ή άπόδοσις) αδύνατον νά έορ- 
τάζωνται συγχρόνως’ διότι ότε συνετάχθησαν αί πανηγυρικά! άκο- 
λουθίαι, έν μέν ταΐς μοναϊς τοϋ Άγιου ’Όρους έτήρησαν τή κε' τούς 
μεγάλους ιερομάρτυρας και πατέρας της έκκλησίας Κλήμεντα καί 
Πέτρον καί μετέθηκαν τ?ϊ κδ' τήν Αγίαν Αίκατερίναν μετά, τοϋ Α
γίου Μερκούριού.

Εις τάς πόλεις δέ τό μέν όνομα Κλήμης σπανιότατα καί ίσως 
μόνον εις μονάχους εΰρίσκεται, οί δέ τό τοϋ Πέτρου φέροντες όνομα 
έορτάζουσι τόν Κορυφαϊον’ διό ούτε ναοί τών 'Ιερομαρτύρων εύρίσκον- 
ται έν ταΐς πόλεσιν' ούτε άνδρες έορτάζουσι τούτους, έν ω τουναν
τίον τό όνομα Αίχατερίνα είναι κοινότατον καί σπανιότατα εύρί- 
σκεται χωρίον μή έ'χον μικρόν τουλάχιστον παρεκκλήσιον τής Αγίας 
Αικατερίνης. Τούτου χάριν έτηρήθη τή κε' ή τής Αγίας μνήμη μετά 
τοϋ άγιου Μερκούριού, μετετέθησαν δέ αί τών ιερομαρτύρων τή κδ . 
Εις δέ τήν ιδιαιτέραν φυλλάδα τής 'Αγίας Αικατερίνης καί είς τό 
Τυπικόν τής Μεγάλης Έκκλησίας καταλιμπάνεται και ή τοϋ άγιου 
Μερκούριού, ΐνα πανηγυρικώτερον τελήται ή έορτή τής ΓΙάρθενο- 
μάρτυρος.

Άλλ’ ή ύπεράγαν ακρίβεια εις τά τοιαϋτα ούτε ύπήρξεν εις τήν 
ορθόδοξον Εκκλησίαν, ούτε πρέπει νά έπιδιώκηται. Τά Τυπικά καί 
τά Μηνολόγια οΰτε κατά τόν αυτόν χρόνον, ούτε είς τόν αυτόν τό
πον, ούτε ύπό συνόδου τίνος τοπικής ή γενικής συνετάχθησαν. Ε
καστη μονή είχε καί οφείλει νά διατηρή τό κτιτορικόν αυτής Τυπι
κόν, μή φροντίζουσα τί έν ταΐς άλλαις μοναϊς ή πόλεσι γίνεται.

Τελείτωσαν λοιπόν οί ‘Έλληνες τήν έορτήν τή κε', διότι αύτη 
ήτο ή ήμέρα τοΰ μαρτυρίου, τελείτωσαν δέ και οί 'Ρώσοι τήν έορ
τήν τή κδ’, διότι ούτως άπ’ άρχής παρέλαβον καί έώρτασαν' καί 
ανεχόμενοι άλλήλων έν αγάπη, σπουδάζοντας τηρεϊν τήν ένότητα 
τον πνεύματος εν τω συνάεσμω της ειρήνης. Τύπον καί ύπογραμμόν 
έχέτωσαν τό τοϋ αποστόλου: «.Πάντα ενσχημόνως χαι κατά τάξιν 
γενέσθω».

Τη 10 Δεκεμβρίου 1872 1

1 Άντεγράιοη ώς έδόθη τώ 1872 εις τήν αίτήτασαν Κυρίαν Κ... ή ανω·*· 
τερω διατριβή συνταχΟεΐσα τότε έν Όδητσω, ’Αντίγραφα δέ έδόθησαν διά
φορα ίν τε 'Ρωσί^ καί έν Έλλάδι.

«

Σημείωσις περί τον ονόματος Αίκατερίνα.

Περίεργος άντίθεσις παρατηρεΐται είς τήν κλίσιν τοϋ ονόματος τής 
άγιας ταύτης μεταξύ τοϋ λαοϋ άφ’ ένός καί τών λογίων άφ’ έτέρου’ 
δ λαός λέγει ’Η άγια Αίχατερίνα ήτο φιλόσοφος, αν'ριον εχομεν τής 
άγιας Αικατερίνης. Περί προσώπων δέ ζώντων προκειμένου φυλάττει 
τό Α τής ονομαστικής καί εις τήν γενικήν λέγων: Ή κυρία Αίκατε- 
ρίνα, τής κυρίας Αίκατερίνας’ καί ταύτην τήν διάκοισιν τήν φυλάτ- * 
τει καί κατά τήν χυδαιοτάτην προφοράν, λέγων Τό μετόχι τσ’ άγλι 
Κατερίνης καί τό χωράφι τσή Κατερίνας. Οί δέ λόγιοι καί εύγενεΐς 
(πάνυ ολίγων έξαιρουμένων).μεταφέρουσι τό Η καί είς τήν ονομαστικήν 
καί αιτιατικήν, λέγοντες καί γράφοντες: ‘Ηχνρια ΑίχατερίνΗ, τής χν- 
ρίας Αικατερίνης. "Ωστε δ μέν όχλος έλληνίζει, pt δέ Λόγιοι βαρβα- 
ρίζονσιν.

Τό αύτό γίνεται καί είς τό όνομα Χαραλάμπης· δ μέν λαός κλί
νει τοϋτο ίσοσυλλάβως, καθώς καί πλεΐστα άλλα περιττοσύλλαβα, 1 
λέγων: ό Χαραλάμπης τον Χαραλάμπη τόν Χαραλάμπη; οί δέ λό
γιοι λέγουσιν καί γράφουσιν ό Χαράλαμπος τον Χαραλάμπον, τόν 
Χαράλαμπον. Ό αείμνηστος Κοραής είπεν (Προδρ. σελ. 308) ότι 
παρά τοΐς νϋν 'Έλλησιν έκ τοΰ ουσιαστικού Στανρος έγένετο τό κύ
ριον όνομα Στανρος, καί έκ τών έπιθέτων Λαμπρός καί Χριστός τά 
κύρια ονόματα Λάμπρος καί Χρίστος διά τοϋ I, έν φ έπρεπε μάλλον 
νά εΐπη καί ένταΰθα έκ τών ονομάτων Λαμπρά και Χριστός δ ’Ιη
σούς. Ο Κούμας είς τό χωρίον τοϋτο τοϋ Κοραή παραπέμπων καί 
ΰποθέτων ίσως ότι τό I είνε τυπογραφικόν λάθος, γράφει Χρηστός 
καί σήμερον πάντες σχεδόν οί λόγιοι διά τοϋ II γράφουσιν, έν ω ε- 
χομ-εν ούχί άσημον ύπόδειγμα τόν μακάριον Χρίστόπουλον.

Εάν όμως άφήσωμεν κατά μέρος τάς έκ τών προτέρων γραμματικάς 
θεωρίας, έξετάσωμεν δέ τήν παρά τώ λαώ χρήσιν τών ονομάτων τού
των, βλέπομεν ότι οί είς τά τέκνα αύτών δίδοντες τά ονόματα ταϋτα 
ουδόλως σκέπτονται την έξ έπιθέτων ή ουσιαστικών έτυμολογίαν,άλλά . 
τας χριστιανικές έορτάς, καθ’άς πανηγυρίζουσιν. Ό Λάμπρος, ό Λαμ- 
πρινος, η Λαμπρω, ή Λαμπρούλα, καί ή Λαμπρινή έορτάζουσι τήν 
ημέραν τής Αναστάσεως τοϋ Κυρίου ήμών, ήτις λέγεται καί Λαμ
πρή καί Πασχα· διό καί ό Πάσχος καί ό Πασχάλης τήν αυτήν ήμέ- 
ραν τον Πασχα έορτάζουσι. Διά τόν αύτόν λόγον οί θέλοντες νά 
έορταζωσι τά Χριστούγεννα δίδουσιν είς τά τέκνα των τό όνομα Χρί
στος, διά την γεννησιν τοϋ Ίησοϋ Χρίστου. Καί ό Στανρος έορφάζε^
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διά τόν αύτόν λόγον τήν ημέραν τής 'Γψώσεως τοΰ Σταυρού-., Την αύ
την άρχήν έχουσι καί ό Σωτήρης, διά την Μεταμόρφωσιν τοΰ Σωτήρος, 
και ό ΕύάγγεΛος κα'ι ΒαγγέΛήο z-A'/z-'i έκ τοΰ Ευαγγελισμού (πόσοι 
τών λογίων ένθυμούνται τόν παρά τφ Λουκιανφ κιθαριστήν Εύάγγε- 
λον;) ό Θεοτόκης έκ τής Θεοτόκου καί ό Παναγής, Παναγιώτης, Πα- 
νος κτλ. έκ της Παναγίας, καί Σαράντης έκ τών Τεσσαράκοντα μαρ
τύρων ’Απόστολος καί Άιτοστό2ιος καί Άποστό2ης· ‘Άγγε.Ιος, 
Άγγε2ής, Άγγέ2ω, Άγγε2ική κτλ. "

Έγνωρίσαμεν όνομα Πόντιος δοθέν ύπό πατρός εις τόν υιόν αύτοΰ, 
διότι έπεθύμει νά πανηγυρίζγ την ημέραν τών 'Αγίων Πάντων καί 
όνομα γυναικός Χαριτωμένη, διότι ή έκκλησία της οικογένειας έφερε 
τό όνομα Κεχαριτωμένη.

"Ωστε καλόν ήτο έάν οι διορθωταί τής κοινής γλώσσης δέν ειχον 
οδηγόν μόνον την γραμματικήν της αττικής διαλέκτου άλλά καί 
την ιστορίαν τών λέξεων τών παραδεδεγμένων είς χρήσιν παρά τφ 
λαώ. Νά γράφωσιν επομένως καί νά λέγωσιν ή ΑίκατερίνΑ, ό-Χρίστος 
καί Χριστίνα, ό Χαραλάμπης κ.τ.λ.

-J- Ό Ι^ερκύρα,ς ΙΓυσέδεος

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ
Έξεδόθη άρτι έν ΙΙκρισίοις ύπό τής Societe de l'Ecole des Char

les Πα2αιογραιρικόν Λεύκωμα ήτοι φωτοτυπική συλλογή σπου
δαίων έγγράφων τής γαλλικής ιστορίας καί φιλολογίας κατά τά έν 
ταΐς διαφόροις βιβλιοθήκαις καί τοϊς άρχείοις πρωτότυπα. Ή έργα- 
σία αύτη άνετέθη καί έξετελέσθη ύπό τοΰ Λεοπόλδου Δελϊλ, άνδρός 
ρέκτου καί ακαμάτου εργάτου έν τφ εϊδει τούτφ της φιλολογίας, 
νΰν δέ διευθυντοΰ καί έφόοου τής εθνικής βιβλιοθήκης τών Παρισίων, 
άποτελεϊ δέ αληθή πρόοδον έν τε τή επιστήμη καθόλου καί έν τή ά- 
ναπαραγαγούση αύτό φωτοτυπική τέχνη, ήτις κατορθοΐ κάλλιον καί 
τής λιθογραφίας νά παραστήση καί τάς λεπτοτάτας γραμμάς καί τάς 
πολυπλοκωτάτας συνθέσεις τοΰ πρωτοτύπου. Ούτως ή πολύτιμος 
αύτη τέχνη κατέστη απαραίτητος παράγων έν τε ταϊς φιλολογικαϊς 
σπουδαϊς, παρέχουσα είς τά ομψ.χτα τοΰ περιέργου έρευνητοΰ καί τοΰ 
αρχαιοδίφου, αύτό το πρωτότυπον μέ πάντα τά έλαττώματά του 

καί τάς έλλείψεις, μέ τά κενά καί τά χάσματα, μέ τάς κολοβώσεις 
καί τάς έκ τοΰ χρόνου αμαυρώσεις,-άνευ διορθώσεων καί' συμπληρώ
σεων, καί έν τή μελέτη τών ιστορικών πηγών, παραδίδουσα είς τόν 
ιστορικόν όχι στερεότυπον ή κριτικήν έκδοσιν κειμένου, άλλ’ οίονει 
αύτό αύτούαιον τό έγγραφον ή τό κείμενον, ώς άπέρρευσεν απο τής 
πρώτης αύτοΰ πηγής ή κατά τά μάλλον άξιόπιστα άντίγραφα.

Ούτως έν τώ είδικφ τμ-ήματι τοΰ άρχείου καί τών χειρογράφων 
τής ’Εθνικής βιβλιοθήκης ύπάρχει ιδιαιτέρα αίθουσα μετά τών Αναγ
καίων φωτογραφικών μηχανημάτων, έν ή άνδρες έμπειροι άναπαρά- 
γουσι τούς θησαυρούς τών βιβλιοθηκών διά τάς άνάγκας τής έπιστή- 
μ.ης. ’Απαύγασμα τής έργασίας ταύτης πρόκειται τό Corpus inscri 
ptionum semiticarum, ούτινος ή άποπεράτωσις επιδιώκεται δρα- 
στηρίως ύπό τής ’Ακαδημίας τών έπιγραφών καί τών γραμμάτων, καί 
θέλει άποτελέση έργον ού μόνον κλασικόν ύπό πάσαν έποψιν, άλλά 
καί συλλογήν, ής όμοίαν ούτε αί έλληνικαί ούτε αί λατινικαί έπιγρα- 
φαΐ θά έχωσι.

Καί άλλα δέ έθνη έναμίλλως χωροΰσιν έν τή έργασίςρ ταύτη· καί 
έν μέν τή Άγγλίικ άπετελέσθη τετράτομος συλλογή είς φύλλον τών 
σπουδαιότερων σχετικών είς τήν ιστορίαν τής ’Αγγλίας, ’Ιρλανδίας 
καί Σκωτίας ιστορικών εγγράφων, έν δέ Γερμανία έπεχειρήθη ή δη- 
μοσίευσις μεγάλης συλλογής αύτοκρατορικών εγγράφων' άπό τής βα
σιλείας τοΰ Πιπίνου μέχρι τοΰ Μαξιμιλιανού τοΰ Α’. Έν δέ τήΓαλ- 
λία άν τοιαύτη τις συστηματική έργασία άχρι τούδε καθυστέρησε, 
άλλ’ έξεδόθησαν όμως έπ’ ευκαιρία τής παγκοσμίου έκθέσεως τοΰ 
1878 δύο μερικώτεραι συλλογαί, τό Μουσεΐον ■ τών επαρχιακών αρ
χείων, λαμπρά άνθολογία παντός είδους δημοσίων ή ίδιωτςικών εγ
γράφων, άπό τής μεροβιγγιακής έποχής μέχρι τοΰ ΙΗ’ αίώνος, καί 
έτέρα τις συλλογή, πρός χρήσιν τής Ecole des chartes. ’Αλλά τό 
νυν έκδοθέν Πα2αιογραφικόν Λεύκωμα άποτελεϊ τελευταίαν καί άρ- 
τιωτάτην συλλογήν τών ώραιοτάτων καί καλλίστων χειρογράφων καί 
εγγράφων κατά χρονολογικήν σειράν πάντων τών αιώνων. Δέν ενδια
φέρει δέ περιωρισμένον μόνον κύκλον λογίων, άλλ’ έχει άντικείμενον 
τής άναπαραστάσεως τά πρωτότυπα μνημεία τοΰ πολιτικού, θρη
σκευτικού, φιλολογικού, διοικητικού καί καλλιτεχνικού βίου τών 
Γάλλων. Ήρύσθη δέ τούς τύπους τών διαφόρων τούτων πρωτοτύπων 
ού μόνον καί κυρίως έκ τών έν ΙΙαρισίοις, άλλά καί τών έν ταϊς έπαρ- 
χίαις καί τφ έξωτερικφ βιβλιοθηκών.

Τοιούτον τό νέον ΙΙαλαιογραφικόν Λεύκωμα, οπερ διευκρινίζομε-
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νον έν τοΐς καθέκαστα ύπό τοΰ έκδοτου διά διασαοητικών καί έπε- 
ξηγητικών παραρτημάτων θέλει άποβγ ευπρόσιτος πηγή είς τάς χεΐ- 
ρας παντός φιλοπόνου ιστορικού διά την ιστορίαν τοΰ γαλλικοΰ έθνους.

I. Ε. ΛιαμαντόπουλοςΦΙΛΙΚΟΓ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
(’Ε*  τών τοΰ Παναγιώτου ϊέκερη)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΣΕΚΕΡΗΝ

ΆδεΛφέ μου Γεώργιε σε άσπάζομαί.

’Οδησσός τη 12 Αύγουστου 1821.
Ό. άνεμος της δυστυχίας μ’ έρριψεν εδώ, οπού κατά μέν τό εξωτε

ρικόν είναι ή θρυλλουμένη κοιλάς τοΰ κλαυθμώνος κατά δέ τό εσωτερι
κόν αισχρόν έστί και λέγειν, ώστε μετεμελήθην δι’ ότι δέν έμ,εινα εις 
την Κωνσταντινούπολή νά συσφαγώ καί έγώ μέ τόσους άλλους αδελ
φούς καί ομογενείς μας διά νά μην θλίβωμαι τώρα- τό περισσότε
ρον αίτιον δποΰ μοΰ προξενεί άπαρηγόρητον θλίψιν είναι τοΰτο, δποΰ 
δέν εύρίσκω έπιστήθιον φίλον είς τοΰ οποίου τήν ειλικρίνειαν νά έμ- 
πιστευθώ την φαμελιάν καί καλήν ανατροφήν τοΰ παιδιοΰ μου καϊ 
νά έλθω είς την πατρίδα νά της χρησιμεύσω καί έγώ είς την πα
ρούσαν ανάγκην της. ‘Ο αδελφός μας! δέν μάς άφήκελέγων οτι θέλει 
νά έλθγ έκεΐνος καί ότι έγώ πρέπει νά μείνω έ'χωντας φαμηλίαν, πλήν 
ούτε έρχεται ούτε έμενα αφήνει νά έλθω- λόγιασε λοιπόν πόσον θλί
βομαι καί σχολίασε τήν γραφήν μου, διά νά εύρής όσα δέν ήμπορώ 
νά σοΰ έξηγηθώ. Ταΰτα περί τής έμής δυστυχίας.

Σύ δέ, αδελφέ μου, άν έχνις γενναία καί ορθά φρονήματα μέ τά ό
ποια στοχάζεσαι νά χρησιμεύσγς τής πατρίδος, τής όποιας τάς περι
στάσεις, διά τήν στέρησιν τής αλληλογραφίας δέν τάς γνωρίζω αλη
θώς, ούτε έγώ, ούτε κανένας άλλος διά νά τάς μάθω άπό έκεϊνον, 
πρέπει νά λάβγς ώς ρομφαίαν είς μέν τήν χεϊρα τό κονδύλι, εις δέ 
τήν γλώσσαν τόν Δημοσθένην. ’Επειδή αύτή καί σήμερον καί μετά 
ταΰτα έχει περισοτέραν χρείαν άπό πεπαιδευμένους ή στρατιώτας, 
μέ τοΰτο δέν θέλω νά σέ άποκαταστήσω ψοφοδεή, άλλά μάλλον χρη- 
σιμώτερον. Τά γράμματά σου άπό Παρισίους καί Μασσαλίαν έλαβον 
καθώς καί έκεΐνο τό άπό τάς 18 ’Ιουλίου ν. άπό τό όποιον είδα, ότι 
τήν. αυτήν ημέραν έκινούσατε διά τήν ποθητήν πατρίδα μέ τόν κύ

ριον ’Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον1 δόσε του τούς έκ μέρους μου προσ- 
κυνισμούς καί έλπίζω ότι αί εύχαί τής πατρίδος νά σάς εΰώδωσαν 
έν καιρφ είς τάς γλυκυτάτας άγκάλας της καί νά σάς στεφανώσουν 
έν καιρώ μέ τήν δάφνην. Δέν άμφιβάλω ότι ή πατρίς έχει χρείαν πολ
λών πραγμάτων άπό τά όποϊα ήμποροΰσαν νά τήν προμηθεύσουν τά 
τέκνα της έάν είχαν πατριωτισμόν, άλλά κατά δυστυχίαν είναι νόθα 
καί ό Κύριος νά μάς έλεήση καν μέ τήν όμόνοιαν τών έν τγ πατρίδι 
εύρισκομένων. ’Επειδή άκόμη τώρα άρχίσαμε καί ολα τά φωτισμένα 
έθνη παρατηρούν μέ τό μικροσκοπίαν ώς καί τά παραμικρότερα κι- 
νήματά μας.

Έλπίζω νά έσυστήθη σύγκλητος Βουλή καί άν ούτως έχγ, κρίνω 
μέ τήν άσθενή μου ιδέαν οτι είναι ανάγκη νά στείλουν δύω ή πε
ρισσοτέρους τών προκομενεστέρων διά νά ζητήσουν έπί λόγφ δα
νείου άπό τήν ’Αγγλίαν χρήματα καί λοιπά έφόδια τοΰ πολέμου 
καί δέν έλπίζω νά άποτύχωμεν καί άν ίδοΰν δυσκολίας άς δώσουν 
ένέχειρον ή άντί χάριτος τήν Κύπρον ή τήν Κρήτην αύτή ή συμ- 
μαχία είναι χρησιμωτέρα άπό κάθε άλλην, καί άνάπαλιν αύτή δύ- 
ναται νά μάς ζημιώσγ είς τά καίρια. Ό ρωσσικός πρέσβυς άναχω- 
ρήσας άπό Κωνσταντινούπολή ήλθεν έδώ' ή φυγή του άφησε τρόμον 
είς τούς τυράννους καί έπεφερε προσωρινήν ησυχίαν έκεΐ καί έπαπει- 
λεΐ τόν κατά Τουρκίας πόλεμον, άλλά Κύριος οιδε πότε καί πώς θέ
λει γενή· δι’ αύτούς λοιπόν καί άλλους ίσχυροτέρους λόγους είναι 
χρησιμωτέρα καί άναγκαιοτέρα πάσης άλλης συμμαχίας έκείνη τής 
’Αγγλίας, έκτος πλέον άν είναι σύμμαχοί μας οί ’Αμερικανοί καί πά
λιν τότε είναι άναγκαΐον νά κολακεύωμεν τήν ’Αγγλίαν. Έπειδή 
κηρυττομενου τοΰ κατά τής Τουρκίας ρωσσικοΰ πολέμου, Κύριος 
οιδε ποιαν μορφήν λαμβάνουν τά εύρωπαϊκά ίντερέσα. Πρόβαλε 
είς τήν σύγκλητον τήν γνώμην μου καί άν φανή άρεστή, καλώς, είδέ 
άς άποβληθη. Μή βαρυνθγς σέ παρακαλώ νά μοΰ γράψγς περιστατω- 
μένως τά πράγματα τής πατρίδος είς ποιαν κατάστασιν εύρίσκονται 
μέσον τοΰ έν Τριεστίφ κυρίου Ίωάννου Καρτζιώτου καί μέ Υποχρεώ
νεις μεγάλως. Τά τής Μολδαβίας οίκτρά πρέπει νά έγνωρίσθησαν αύ
τοΰ προ καιρού, άλλά ή άποτυχία έκείνων τών έπιβούλων καί προδο
τών τής ιδίας των πατρίδος πρέπει μάλλον νά μάς έγκαρδιώση διά 
νά σταθοΰμεν όλοι μέχρι τελευταίας ρανίδος τοΰ αίματός μας ή τάν 
ή έπί τά. 'Ο Θεό; είη μεθ’ ήμών.

Σέ άσπάζομαε H. Χέκερης.
....... * ■■«ο?""·*' —......
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Τό μετά τοϋ μηνός τούτου άπερχόρ-ενον έτος 1887 καταλείπει 
πίκραν άνάμνησιν, τόν θάνατον τοϋ σοφού νομοδιδασκάλου Κίεκο· 
λάου 2SaptTt0Xot>, άνάμνησιν πικράν ού μόνον τή πατρίδι -ημών, 
ένθα τοσούτον σπανίζουσιν οί αληθείς έπιστήμονες, άλλά καί παρά 
τοΐς σοφοϊς της Εσπερίας, ής πλεϊσται Άκαδήμειαι καί πεπαιδευ
μένων 'Ιδρύματα είχον κόσμημα καί μέλος δραστηριώτατον τόν 
άείμνηστον άνδρα. Δέν εϊνε τόπος ένταΰθα νά έκθέσωμεν τά. τοϋ βίου 
και τής πολιτείας τοΰ Νικολάου Σαριπόλου,. διότι και ό τύπος διά 
μακρών έξέθηκε τά κατ’ αυτόν, καί βραδύτερον θά γίνν) βεβαίως υπο
κείμενον ποικίλων μελετών εμβριθών καί δικαίων ώς ήτο καϊ όλος 
αύτοΰ δ βίος.

Τοΰ κοινοΰ πένθους δέν ηδύνατο νά μη μετάσχη και ό ΦίΛοΛογι,- 
κός ΣνΛΛογος Παρνασσός, ού ήτο δ άείμνηστος έκ τών άρχαιοτά- 
των έπιτίμών μελών' τά παλαιότατα δέ τών μελών τοΰ Παρνασσού 
ένθυμοΰνται τήν ήμέραν εκείνην, καθ’ ήν άπό τοΰ βήματος τοΰ Συλ
λόγου ένώπιον συνωστιζομένων άκροατών άπήγγειλε μετά τής ίδια- 
ζούσης αύτφ σπανίας εύφραδείας καί κάλλους λόγου κα'ι δυνάμεως τήν 
«περί τοϋ παρελθόντος κα'ι τοΰ μέλλοντος τής ’Ελευθερίας» μελέτην, 
■ήν ό Σύλλογος έν ΐδίφ φυλλαδίφ έξετύπωσε κα'ι διένειμε περιζήτητον 
γενομένην- ή συνεδρία έκείνη τοϋ Συλλόγου ώμοίαζε μάλλον ώς μά
θημα πανηγυρικόν, είνε δέ μ.ία τών ολίγων, αϊτινες διαμένουσιν έτι 
έναυλοι είς τάς άκοάς τών άκροασαμένων.

Διό άμα. τή άναγγελίι»: τοΰ θανάτου τοΰ άειμνήστου συνελθών 
έκτάκτως δ Σύλλογος έψήφισε τήν κατάθεσιν στεφάνου έκ δάφνης, 
έλάχιστον δείγμα σεβασμού κα'ι τιμής πρός έξοχον έπιστήμονα, πο
λίτην καί οικογενειάρχην. «I».


