
Ή φιλολογία παντός έθνους είναι ή ψυχή αύτοΰ, λέγει ό κόμης 
Τολστόϊ· αυτή δεικνύει τάς πνευματι'κάς αύτοΰ τάσεις, τάς ιδέας έφ*  
αϊς έμπνέεται, τά αισθήματα του καϊ τόν χαρακτήρα αύτοΰ έτι, πολ- 
λάκις δέ μία παράδοσις, είς τόμος ποιημάτων, μία κωμφδία ή Ιν μυ
θιστόρημα άπεικονίζουσι παρωχημένης εποχής τόν εθνικόν βίον, πλειό- 
τερον ή αί ίστορίαι τών αγώνων του καϊ αί τών πολιτικών αύτοΰ 
διαμαχών καϊ πολλάκις έκ μεγαλουργήσαντος έθνους ούδέν έτερον 
απομένει ή ή φιλολογική αύτοΰ δόξα. Ταΰτα πάντα ε’ισϊν ίστορικάϊ 
άλήθειαι*  αλλά μή προτιθέμ.ενος νά ασχοληθώ έπί τοΰ θέματος τούτου, 
εισέρχομαι άπλώς εις τήν σκιαγραφίαν τοΰ χαρακτήρος τής ρωσσικής 
φιλολογίας καϊ τής έπιδράσεως αύτής έπί τών κοινωνικών καϊ πολίτ 
τικών καθεστώτων τής 'Ρωσσίας. Ή μελέτη αΰτη δέν είναι βεβαίως 
πλήρης., καθ’ όσον μελέτη περί φιλολογίας ολοκλήρου φυλής δέν δύ
ναται νά περιληφθή ε’ις τά στενά όρια άπλοΰ αναγνώσματος*  άπλώς 
σκοπώ νά δώσω ιδέαν μόνον τής σθεναράς ταύτης φιλολογίας, ήτις 
άπό τών τελευταίων έτών ήρξατο καταλαμβάνουσα σπουδαίαν θέσιν 
έν τη παγκοσμίφ φιλολογώ καϊ ή όποια είναι παντελώς άγνωστος 
παρ’ ήμϊν. Έν Έλλάδι ούχί μόνον τήν ρωσσικήν φιλολογίαν αγνό- 
οΰμεν, αλλά καϊ αύτήν τήν ’Ρωσσίαν ακόμη, καίτοι έν τή χώργ. ταύτη 
θάλλουσι πλούσιαι καϊ πολυάριθμοι ελληνικά! παροικίαι. Περϊ τής 
μεγάλης αύτοκρατορίας του Βορρά γνωρίζομεν τόσα, όσα περιέλαβον 
ε’ις δύο σελίδας έν τή γεωγραφίες των ·οί σχολαρχιακοϊ γεωγράφοι μας. 
Ώς πρός τοΰτο ένθυμοΰμαι χαριέστατον άνέκδοτον. Πρό τινων έτών 
συνεταξείδευον έν 'Ρωσσία μετά διακεκριμένου ένΈλλάδι πολιτευτοΰ, 
χρηματίσ,αντος ύπουργαΰ τών έξωτερικώμ, πρεσβευτ.οΰ .καϊ προ.έδρου 
τής Βουλής. Δέν ένθυμοΰμαι ποια αιτία -μάς ήνάγκασε νά ,παραμε,ί- 
νωμεν -όλίγας ώρας έν Χαρκόβιρ, πό.λει κατοικ.ουμένη ύπρ 1,60,-000 
ψυχών, έχούση μέγα έμπόριον, ΙΙανε.πιστήμιον, Σχο,λή.ν τών-καλώ*  
τεχνών, ώραίας οικοδομάς, ώραιοτέρας γυναίκας καϊ δέν ένθυμοΰμαι 
πλέον πόσας εκκλησίας καϊ πόσους κώδωνας. 'Όλά ταΰτα δέν έθεω- 
ρήθησαν ίκανά παρά τών ήμετέρων γεωγράφων tva άξιφσωσιν άπλής 
καν μνείας τήν πόλιν ταύτην, ό δέ πρφην υπουργός, οστις δέν έθεώ-

’ Μελέτη άναγνωσΟεΐσα έν τφ Φιλολογικω Συλλόγφ Παρνασσφ.Γόμος IB*-  Φεβρουάριος <889 18
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ρει την γεωγραφίαν ώς σοβαρόν μάθημα, 'έξέφρασε την έκπληξίν το» 
μέν έπί τ·?ί ύπάρξει τοιαύτης πόλεως, άλλά πιστεύω δτι δέν θά 
γσθάνθη, πλήν τής έκπλήξεως, καί έτερον όλιγώτερον εύάρεστον συν
αίσθημα. Καταλαμβάνει πάς τις έκ του άπλοϋ τούτου άνεκδοτου, 
πόσον ολίγον γνωρίζομέν την χώραν ταύτην, πόσον ολίγον την έπι- 
σκεπτόμεθα κάί πόσον όλιγώτερον την έκτιμώμεν.

Έκ τών ήμετέρων ποιητών δ κ. Σούρας καί δ κ. Παράσχος έπε- 
σκέφθησαν αυτήν, οχι δμως πρός τόν σκοπόν νά μελετήσωσι την φι
λολογικήν αύτής πρόοδον, ώς άλλοι συνάδελφοί των ευρωπάΐοι πράτ- 
τουσι. Κα'ι δ μέν κ. Σουρής εις τά πρώτα βήματα του βίου του, δτε 
έφηβος έτι ήτο «υπάλληλος σιταρέμπορου Χιώτη» εις τινα πολίχνην 
τής Μεσημβρινής ‘Ρωσσίας, προύτίμα νά θαυμάζ·/) τάς ρωσσίδας, χω- 
οις νά θαυμάζηται εννοείται παρ’ αυτών, και άνομολογεΐ ότι και γέρων 
άν έγίνετο δέν θά κατώρθου νά έκμάθη τήν γλώσσαν τών 'Ρώσσων. 
Άλλ’έκ τής διαμονής τουταύτης έν'Ρωσσία,άν δέν ώφελήθη τι δ κ. 
Σουρής, έκέρδισεν ή Ελληνική ποίησις εν τών ώραιοτέρων ποιημάτων 
της, «Τό έγώ εις'Ρωσσίαν»' τό ποίημα τοϋτο είναι 1ν έκ τών ώραιο- 
τέρων τοϋ ποιητοΰ μας. Άλλ’ έν τφ ποιήματι τοϋτο φαίνεται δτι τόν 
έθελξαν μόνον αί γυναίκες τής ‘Ρωσσίας καί πρός αύτάς αποτείνε
ται μετ’ άκρατήτου ένθουσιασμόϋ, λέγει :

Χανούμισσαι τοϋ Δόν-Ζουάν, βασίλισσαι μεγάλαι, 
Φανήτε ώς τάς τρεις θεάς άχίτωνες εμπρός μου- 
"Οπου κ/ άν είσαι, Μοϋσά μου, γυναίκας μόνον ψάλλε, 
’Ιδού οί μόνοι Άγγελοι αύτοϋ καί τάλλου κόσμου. 
Δέν είναι ώραιότερα ’στον κόσμον προϊόντα. 
Αΰταί ποτίζουν τούς θνητούς μέ ήδονάς μυρίας, 
Καί άν θαυμάζουν ώς σοφόν τόν πάλαι Σολομώντα, 
Έγώ για τάς χιλίας του τόν εκτιμώ κυρίας.

Καταγινόμενος ούτως είς τήν γυναικολογίαν δ δημοφιλής ποιητής 
μας καί μή μανθάνων μήτε ρωσσικά, μήτε ενδιαφερόμενος πολύ καί 
διά τά έμπορικά συμφέροντα τοϋ προϊσταμένου του, άπεπεμφθη κακός 
κακώς έκεΐθεν, κα'ι περιγράφει τήν φυγήν του έλεγειακώτατα

Κι’ εγώ έν μέσω μυκηθμών κα'ι κτύπων παραφορών 
έπέβην πλοίου βωσσικοΰ μέ τόσας συγκινήσεις, 
Καί έφυγα καθώς δ Λώτ τάς χώρας τών Γομόρων 
Χωρίς καν χαΐρε ύστατον νά ’πώ τής μαγειρίσσης.

Διότι άπελπισθε'ις δ ποιητής άπό τάς ‘Ρωσσίδας, έστρεψε τό ρεΰμα 
τοΰ έρωτός του πρός Συριανήν τινα μαγείρισσαν, ής τήν καρδίαν προ 

πολλοΰ είχε κατακτήσει Μανώλης τις. Συγκαταβατικός δμως έραστής 
δ κ. Σουρής, συνεβούλευσε τήν μαγείρισσάν του «ν’ άγαπα καί αυ
τόν καί τόν Μανώλην».

Έξ άλλου, δ κ. Παράσχος έκ πολιτικής προκαταλήψεως, αδικαιο
λογήτου άλλως, έπ'ι πολύ διαμείνας έν ‘Ρωσσία έβλεπεν δλως διάφορα 
τά πράγματα ή ώς έχουσι πράγματι, τούς ταλαιπώρους δέ ‘Ρώσσους 
ένόμιζεν δτι

Σέ σκαλοπάτι στέκουνται αρκούδας καί ανθρώπου, 
κα'ι είχε τήν σκληρότητα αποτεινόμενος είς φίλον του, νά τόν συμ- 
βουλεύν) .νά φύγγι άπό τήν ‘Ρωσσίαν, νά έγκαταλείψη τό έργον του*  
έκστομίζων ώς κατάραν τόν πάταγον έγείραντα τότε στίχον :

”Αν φύγης είσαι άνθρωπ.-ς άν μείνης είσαι ‘Ρώσσος 
ύπολαμβάνων τούς ‘Ρώσσους ώς μή δικαιουμένους μήτε τοϋ ονόματος 
τοΰ ανθρώπου νά κατέχωσι. Τά διφυή δμως ταΰτα όντα, οΐ άρκου- 
δάνθρωποι τοϋ κ. Παράσχου, κινοϋσι σήμερον εις άπίστευτον βαθμόν 
τό ένδιαφέρον τής Ευρώπης, ήτις κυριολεκτικώς απορροφά δ,τι άφορ^ 
τόν λαόν αυτής, τά δέ φιλολογικά της προϊόντα, διά νά μεταχειρι- 
σθώμεν τήν φράσιν Γάλλου τίνος κριτικοϋ, είσπνέονται μετά παρα
δόξου, μετ’έπαναστατικής ήδονής.Έν Γαλλία μάλιστα τοιαύτη είναι 
ή τάσις πρός παν ρωσσικόν, ώστε γράφων δ Σαρσέ είς τά «Annales 
Politiques» έλεγεν δτι έν Παρισίοις ούδέποτε άνεγνώσθησαν μετά 
τοσούτου θαυμασμοϋ μήτε τά έργα τοϋ Δυμά μήτε τοΰ Σύη, μήτε 
αύτοϋ τοϋ Βαλζάκ, δσον τοϋ Πούσκιν,τοϋ Τουργκένιεφ, τοϋ Δοσταγι- 
έφσκη καί τοΰ Τολστόϊ. ’Όχι δέ μόνον άναγινώσκουσιν έν Γαλλίας 
τούς ρώσσους συγγράφεις, άλλά καί οί συγγραφείς αυτοί γράφουσιν έπ'ι 
ρωσσικών θεμάτων άπομιμούμενοι τούς μοσχοβίτας συναδέλφους των. 
Παρ’ ήμΐν τών συγγραφέων τούτων τά όνόματά είσι παντελώς άγνω
στα, διότι οί καταγινόμενοι έκ τών ήμετέρων είς μεταφράσεις φιλο
λογικών έργων, έκ συνήθειας παλαιάς, μεταφέρουσιν έν ταΐς έπιφυλ- 
λίσι τών έφημερίδων καί έν ταΐς στήλαις τών περιοδικών μας άπο- 
κλειστικώς προϊόντα τής γαλλ. φιλολογίας. Καί έφ’ δσον μετεδίδοντο 
ήμΐν έκ τής φιλολογίας ταύτης τά έκλεκτά προϊόντα,ήδύνατο έκαστος 
άναλόγως τών ’ιδεών του, νά θεωρεί τήν άποκλειστικότητα ταύτην 
βλαβεράν μόνον, ώς άποκλείουσαν τήν γνώσιν πάσης άλλης φιλολο
γίας. Άπ’ άρκετοΰ δμως χρόνου τάς έφημερίδας μας, αϊτινες έκπρο- 
σωποΰσιν έν Έλλάδι τήν περιοδικήν φιλολογίαν, πληροϋσι τερατώδη 
ύπό πάσαν έποψιν μυθιστορήματα, ούδεμίαν σχέσιν πρός τήν ψυχο
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λογίαν καί τήν λογικήν πολλάκις έχοντα. Έκ*τούτου  έστρεβλώθή ·ή 
αϊσθησις τοϋ καλού παρ’ ήμϊν εις βαθμόν επικίνδυνον, καί ύπό κοι
νωνιολογικήν άκόμη έ'ποψιν, καί ύπήρξε μάλιστα εποχή·, καθ’ ήν καί 
ύπό πολιτικήν ακόμη.άπέβη βλαβερωτά^η ή φιλολογική αυτή χολέρα, 
ήν δέν δυνάμεθα τουλάχιστον μήτε είς τήν νόμιμον υγειονομικήν κά- 
θαρσιν νά ύποβάλωμεν. Οΰτω δηλητηριάζεται τό ΐτνέύμα τοΰ λαόύ 
μας καί κυκλοφορούσι μετά ταχύτητος ήλεκτρικής τά ναυάγια ταύτα 
τής ευρωπαϊκής φιλολογίας, ένφ τά έργα τών άλήθώς μεγάλων τής 
έποχής μας συγγραφέων, μήτε έξ ονόματος είσι γνωστά. Καί τοΰτο 
γίνεται μέν καί δι’ άλλας φιλολογίας, άλλ’ οπωςδήποτε υπάρχει άμυ· 
δρά τις γνώσις τούτων*  τήν ρωσσικήν όμως φιλολογίαν σκότος βαθύ 
τήν καλύπτει καί πιστεύω ότι είς πλείστων τάς κεφαλάς ή δπαρξις 
ρωσσικής φιλολογίας φαίνεται μυθοπλαστία άκόμη.

* *
*

"Ό,τι διακρίνει ιδίως τήν ρωσσικήν φιλολογίαν είναι ή πρωτοτυ
πία ’αυτής, φέρούσα πλήρη τόν έθνικόν χρωματισμόν. Καί έν τή ^eo»o 
ήσει καί έν τφ δράματι καί έν τφ μυθιστορήματι τίποτε δέν ίχουσι 
κοινόν πρός τούς Ευρωπαίους οί ‘Ρώσσοι. Έν τοϊς "συγγρ^μμαβιν αυ
τών'δέν βλέπει τις τόν κάματον καί τήν έξάντλησιν, ήν παρατηρεί 
είς τάς φιλολογίας τών γεγηρακότων έθνών. Έν αύτοΓς διαφαίνεται 
όλη ή ζωή καί δρ&σις λαού νευρώδους, νεαρού καί ακμαίου. Ιταλός 
τις συγγράφεύς μέταφράσάς ποιήματα τινα τοϋ Νεκράσώφ, παρώ'- 
μοϊασεν, έν συγκρίσει, τήν μέν ευρωπαϊκήν φιλολογίαν πρός γυναίκα 
■έρρυτιδ’ώμένην, προσπαθούσαν νά καλύψη τά ϋπό του χρόνου χαρασ- 
σόμένα σημεία διά ψιμμυθίου καί διά τοϋ γνωστού βαφικού ΰδατος 
τής κυρίας Άλλέν, τήν δέ ρωσσικήν, πρός νεάνιδα σφριγώσαν», *ής  τά 
χρώματα τής ζωής κάί τής ύγιείας ροδίζουσιν έπί τών παρειών της. 
Δέν γνωρίζομεν μέχρι τίνος βαθμού δύναται νά |)ναι <άκριβής ’ή τολ
μηρά α'δτή /σόγκρισις, άλλά τό βέβαιον είναι ότι ή παρ'ομοίωσις αύτη 
τής ρωσσικής'φιλολογίας πρός'νϊάνίδα, •είνάϊ λίαν ίπιτυχής, καί θά 
ήτο έπιτυχεστ^ρα άν παρεβάλλετο πρός νεάνιδα μή δΐαφθάρέϊσαν έ'τι 
ΰπό τών -‘έξαντλητηρίων τοϋ 'πολίτισμόϋ ■‘■—διότι κάί 'αυτός ή πολί'- 
τισμός έχει τά ;κακά του, ·* — άλλά μέ νεάνιδα έν·;φυσι·κή| διατέλούσή 
καταστάσει, άπό έκέίνας άς περιγράφει ό Αέρμαντωφ·,

Π’ αυξάνουν στην πατρίδα μου λευκαίς ώσάν τά χιόνια
’ΪΙου τά ψηλά της'ΐά βουνά σκεπάζουνε αιώνια, 
ΊΙοΰ 'εϊνοί: ψη'λ&ίς σάν %λάτα, γλυκέίαίς άά’ν τή λαλιά Ϋους 
Sav τής γαλάζιας των μα ταιαις καί σάν ‘το φίλημά τους.

S57
Δρόσάταις σάν τοϋ; Δνείπερου το κϋμα ’ποϋ κυλάει.
Κα.’ άγναίς σάν το χαμόγελο τοϋ βρέφους ποϋ γελάει.

Τοιαύτη ή ρωσσική φιλολογία, νεαρά καί σφριγώσα, είναι ήντλ,η- 
μέγη άπό τοϋ έθνικού βίου. Οί χρωματισμοί της είναι άντιγεγραμ- 
μένοι έκ τοΰ φυσικού*  όλα έλήφθησαν άπό τόν λαόν έν τή γλώσσν) 
τού όποιου έγράφησαν αί ^ωσσικαΐ aovat ήθογραφίαι. 'Ο ρώσσος συγ- 
γραφεύς δέν ζητεί νά εΐσαγάγγ τίποτε ξένον εις τήν ‘Ρωσσίαν· άπέι- 
κονίζει έθιμα κα'ι πόθους καί αισθήματα ρωσσικά, καί τά άπεικονίζει 
τόσον πιστώς, ώστε τά βιβλία του δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς κά
τοπτρα έν οίς άντανακλάται ό έθνικός βίος λαού έχοντος πλήρη πε- 
ποίθησιν ε’ις τό μεγαλείου καί είς τό μέλον του. Ό ρώσσος φιλόλογός 
δέν έχει φιλολογικάς προλήψεις, μήτε υπακούει είς κανόνας διαχα- 
ραχθέντας παρ’ άλλων. -Έχει ίδιον τρόπον τού συγγράφειν, ώς έχει 
ίδιους κανόνας αισθητικής. Διά τούτο θά ϊδητε σπανίως δύο ρώσσους 
συγγραφείς ομοιάζοντας πρός άλλήλους. “Εκαστος άκολουθεϊ τόν 
δρόμον του καί έπ! αύτοΰ βαδίζει, μή βλέπων μήτε δεξιά μήτε άρι- 
στερά. Αί φιλολογικά! περίοδοι τοΰ κλασικισμού καί τοΰ ρωμαντισμοΰ 
δέν έσχον ούδεμίαν έπιρροήν έπί τού πνεύματος τού ψωσσικού λαού, 
φυσικώς δέ καί έπί τής ^ωσσικής φιλολογίας. “Ολα αύτά, άτινασυνε- 
τάραξάν τόν κόσμον καί μετέβαλον τήν φυσιογνωμίαν τών κοινωνιών, 
έν 'Ρωσσίιφ ήλθαν κα'ι παρήλθον χωρίς ούδέν σημεϊον τής διαβάσεώς 
των νά άφήσωσι. Τούτο δέ ήτο καί λίαν φυσικόν, διότι δ ρωσσικός 
λαός δέν εύρέθη ύπό τάς αύτάς περιστάσεις ύφ’άς οί ευρωπαϊκοί λαοί. 
Δέν άνεπτύχθη μήτε άπήλαυσε τών άγαθών τοΰ πολιτισμού, καί κο- 
οεσθείς νά περιέλθη εις τήν μαρασμώδη κατάστασή είς ήν πεοιήλθον 
έτεροι λαοί τής Εύρώπης, ής άπόρροια ύπήρξεν ό ρωμαντισμός καί ό 
ύπερρωμαντισμός μάλιστα, ούτινος αί συνέπειαι ακόμη είσίν όράταί 
είς τινας ευρωπαϊκής κοινωνίας καί μάλιστα έν τή ήμετέρα καί τή 
ιταλική, ένθα οί λαοί ένεκεν τούτου άφ’ ένός, άλλά καί ένεκεν κλι- 
ματολογικών αιτίων άφ’έτέρου, έξετράπησαν έντελώς τής θετικότητος 
χωρίς έν τόύτοις νά άπολαύσωσι τών άγαθών τού πολιτισμού. Έν 
’Ρωσσία παρά λαφ βορείω, έχοντι βαθύτερα καί διαρκέστερα τά αι
σθήματα, μή έξαπτόμενα εύκόλως^άλλά καί μή έξατμιζόμενα έπίσης 
ευκόλως, ή φιλολογία ήκολούθησε φυσιολογικούς λόγους καί έξ αυτής 
άνεφάνη ή φυσιολογική σχολή. Οί 'Ρώσσσοι δύνανται άξιόλογα νά 
καυχήθώσιν έπί τούτφ, καθ’ όσον δτε έτι έν τή Δύσει δ ρωμαντισμός 
έκυρίάρχει ούχί μ,όνον έν τοϊς συγγράμμασιν, άλλά καί έν τφ κοινω- 
ικφ έν γένει βίφ, ό Τουργκένιεφ είχε γράψει «τούς Πατέρας καί υιούς» 

ν
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δ Νεκράσωφ την «Μάσαν του», ό Όστρΰφβκης «τούς έγκληματίας 
άνευ έγκλήματος», ό Δοστογιέφσκης «τό έγκλημα και τον εξιλασμόν» 
καϊ δ Τολστόϊ τά πολεμικά αυτού διηγήματα, ούτω δέ αύτο'ι οί 
’Ρώσσοι είσ'ιν οί πατέρες τής φυσιολογικής σχολής *0  κλασικισμός 
έπέδρασε βεβαίως έν 'Ρωσσία έπί τής πρώτης αύτής φιλολογικής 
περιόδου, αλλά δέν έσχε τήν έλαχίστην έπίδρασιν έπ'ι τών κοινωνικών 
καθεστώτων τής χώρας ταύτης, καθ’ όσον καθ’ ήν έποχήν έν Γαλλίρι 
ήκμαζεν δ Μολιέρος, δ 'Ρακίνας καί δ Κορνήλιος, έν 'Ρωσσίμ ύπήρχον 
ιερατικά, διδακτικά καί φιλολογικά βιβλία έν δλω 1400, δηλαδή 
έπάνω κάτω δσα έξέδωκε μόνος δ κύριος Άντωνιάδης έν Ελλάδι. 'Η 
φιλολογία και τά γράμματα δέν έγενοντο κοινά. Οί άνθρωποι έζων 
μέ τάς σκυθικάς παραδόσεις των, μέ τούς μακοούς πώγωνάς των 
καί μέ τά ταρταρικά καφτάνιά των ακόμη, καϊ μόλις τότε δ αυτό- 
κράτωρ των, δ Μέγας Πέτρος, ά'φινε τόν θρόνον του κα'ι μετέβαινεν 
1ίνα διδαχθγ τήν ναυπηγίαν εις τήν Δύσιν, ή μετεβάλλετο κατά τάς 
περιστάσεις είς δήμιον, άποτέμνων διά τού πελέκεως, κα'ι ΐδίαις 
χερσί, τάς κεφαλάς τών έπαναστατησάντων Στερλιτσών.

Περ'ι φιλολογίας ούδε'ις έφρόντιζε- μήτε γραμματικήν δέν είχον 
τότε έν 'Ρωσσίοι. Κατά τήν έποχήν ταύτην, άποπερατώσαντες έν 
Γερμανία τάς σπουδάς των οί ποιητα'ι Λομανόσωφ, Σουμαράκωφ, δ 
μεταφράσας τόν Κορνήλιον, τόν Ρακκίναν, καϊ τόν Βολταίρον καί 
δ 'Ιερατιακόφσκης μεταφράσας καϊ ούτος τήν Art Poetique τού 
Βοαλώ, έγραψαν τά πρώτα ποιήματα, ολίγα δ’έτη κατόπιν ή αύτο- 
κράτειρα Αικατερίνη έ'γραψε τάς πρώτας έν 'Ρωσσία σατύρας. ’Επί 
τής αυτοκρατορίας τής Μεγάλης Αικατερίνης άνεφάνη δ Γκερζάβιν, 
ούτινος ή ποίησις φέρει καθαρώς αύλικόν χαρακτήρα, δ Καραμζΐνος 
έπίσης γράψας τήν ιστορίαν τής'Ρωσσικής Αυτοκρατορίας καϊ άλλοι 
δευτερεύοντες συγγραφείς. Πάντες δμως οΰτοι έχοντες κυβερνητικόν 
καθαρώς χαρακτήρα δέν ένετυπώθησαν έν τή καρδί^ τού λαού, καί 
δέν άναγινώσκονται μέχρι σήμερον ή ύπό τών φιλολογούντων μόνον 
καί μόνον ύπ’ αυτών. Έκ τών ποιητών τής εποχής ταύτης μόνον δ 
Λυρικός. Ζουκόφσκης καϊ μυθογράφος Κριλώφ, δν ή αυστηρά κριτική 
έ'ταξεν εις ϊσην θέσιν μετά τού Λαφονταίν, είσίν έξέχουσαι. φιλο- 
λογικαί φυσιογνωμίαι. Μέχρι δέ τού σημείου τούτου άποτελεΐται 
μία φιλολογική περίοδος τής 'Ρωσσίας, καί οί συγγραφείς τής πε
ριόδου ταύτης ούδέν έξαιρετικόν παρουσιάζουσι πλήν τής έργασίας 
ήν παοέσχον είς τήν μόρφωσιν τής φιλολογικής γλώσόης έν 'Ρωσ- 
σίφ. Ή γλώσσα δμως αΰτη έμεινε νεκρά έπί αρκετόν χρόνον. Διότι 

χΐ μέν άνώτεραι τάξεις τοιαύτην περιφρόνησιν έτρεφον πρός τήν ρωσ
σικήν γλώσσαν, ώστε μόνον γαλλικά ώμίλουν, ό δέ λαός δέν ήνόει 
τήν γλώσσαν τών λογίων, ήν ή Όδουάρδ θεωρεί ώς μίαν άπό τάς 
άρμονικωτέρας τής Εύρώπης. "Ετεροι συγγραφείς έπέπρωτο νά έκ- 
λαϊκεύσώσι τήν γλώσσαν ταύτην καί νά τήν καταστήσωσι γλώσσαν 
έθνικήν, διότι έν τη γλώσση ταύτφ έκλαυσαν τά πάθη τού λαού, 
τφ ένέπνευσαν έλπίδας, νέα φρονήματα, νέας ιδέας, σθένος καί αν
τοχήν, διά τούς συγγραφείς δέ τούτους οί Ρώσσοι μεταβάλλονται 
είς φανταστικούς εΐδωλολάτρας.

* *
' ♦

’Από τού Γρυμπαγέτωφ καί τού Πούσκιν, γεννηθέντων τό αυτό 
σχεδόν έτος, καί θανόντων άμφοτέρων έκ βίαιου θανάτου έν νεαρω- 
τάτνι ηλικία, άρχεται ή περίοδος τών μεγάλων ποιητών καί συγ
γραφέων. Οί συγγραφείς ούτοι ήκολαύθησαν αντίθετον δδόν ή οί 
προκάτοχοί των’ τήν φιλολογίαν τήν θεωρουμένην μέχρι τής έποχής 
εκείνης καθαρώς αύλικήν, καταγινομένην νά ψάλλν) ύμνους πρός τήν 
αύτοκράτειραν καί τούς εύνοουμένους αύτής, τήν έτρεψαν πρός τόν 
λαόν, εύρισκόμενον τότε είς κατάστασιν, άθλιωτέραν τής δποίας 
ούδέποτε λαός τής Εύρώπης άπό τής άρχαιοτάτης ακόμη έποχής εύ- 
ρέθη.'Ο ρωσσικός λαός, ήτο λαός δουλοπάροικος, ζών, δουλεύων καί 
θνήσκων κατά τάς ιδιοτροπίας τοΰ αύθέντου του, τού τρομ.εροΰ β.ο- 
γιάρου. Ό βογιάρος ούτος είχε δικαίωμα ζωής καϊ θανάτου’ έπ’ αύ
τοΰ. Ήδύνατο αξιόλογα—καί τούτο ήτο σύνηθες έν 'Ρωσσία — νά 
άνταλλάσσ-ρ δλόκληρον οικογένειαν πρός ένα σκύλον κυνηγητικόν, δ 
δέ ταλαίπωρος μουζίκος έκπατριζόμενος μήτε παράπονον έτόλμα νά 
έκφράση κάν, 'Ο παραμικρότερος μορφασμός ήδύνατο νά στοιχίσγ) 
αύτφ τήν κατακρεούργησιν τής ράχεώς του. Τό κνούτον έν τοιαύτν; 
περιπτώσει κατεκρεούργει πράγματι αύτόν καί δ μουζίκος μετά τήν 
έκτέλεσιν θηριώδους καταδίκης, έφευγεν αίμόφυρτος καί ψιθυρίζων, 
α'Ο Θεός άς τόν κρίνη !» Είς λαόν ύπό τοιαύτην δουλείαν εύρισκόμε
νον ώφειλε νά έπιβληθή ή κοινωνία καί ή πολιτεία αύθαιρέτως.’Αλλά 
τίς θά τήν επέβαλλεν, Εκείνοι, ο'ίτινες ήδύναντο έκ τής Θέσεώς των 
νά ένεργήσωσι τήν έλευθερίαν τού λαού τούτου, έκείνοι ακριβώς είχον 
τό συμφέρον νά διατελ-?) έν τοιαύτη καταστάσει. 'Η γενομένη από
πειρα έπαναστάσεως κατά τό 1825, άπέληξεν είς τήν καταστροφήν 
χιλιάδων τινών άνδρών άποσταλέντων είς Σιβηρίαν ή τουφεκισθέντων 
έν Πετρουπόλει καί Μόσχςμ ’Έπρεπε λοιπόν νά εύρέθωσιν άνθρωποι 
ένθουσιώδεις μάρτυρες καί προφήται ινα άναζωπυρήσωσι τό πνεύμα 
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τής έλευθερίας ε’ις αυτούς, προς δέ τάς λοιπάς τάξεις τό πνεύμα τοΰ 
έθνισμού, ούτως ώστε ή έξέγερσίς νά Ιλθη φυσική καί έ'ξ.αύτών τ®ν 
αδικούμενων, Ή ένέργεια τών άνδρών τούτων καθίστατο καθαρώς 
έπαναστατική. Έπαναστάται δε τοιοΰτοι εγένοντο οί ποιηταί καί 
συγγραφείς τής 'Ρωσσίας, μεταβληθέντες αμέσως εις πολιτικούς μάρ- 
τυοας, ισαξίους τών όποιων τά συναξάρια της ήμετέρας θρησκείας 
δύνανταί νά παρουσιάσωσι μονόν. Οί 'Ρώσσοιέπάλαιον προ μυρίων 
δυσχερείων. Μία λέξις ύποπτος ήρκει όπως δ συλληφθέΐς κλεισθή 
έντός σάκκου καί ριφθή ε’ις τόν ποταμόν. Έν πάση άλλη χώρα, δ 
ριπτόμενος έν ταΐς φυλακαΐς, είτε είναι ένοχος, είτε μή, γνωρίζει δτι 
δύναταΐ νά ένεργήσγ διά ·τ9ίς οικογένειας του, ότι έπί -τέλους θά 
δικασθή δημοσίως. Τοΰτο δμως δέν συνέβάινεν έν 'Ρωσσίορ, καί μέχρι 
τής σήμερον δέν συμβαίνει ακόμη. Μήτε -ή οικογένεια του, μήτε δ 
τύπος δύναταΐ νά άποβή χρήσιμος είς τόν κάταδιωκόμενον. Μία λέ- 
ξι.ς άρκεϊ νά κατάστρέψη κάί σήμερον έτι εφημερίδα.Ή «Γόλος»,έφη- 
μερ'ις κυκλοφορούσα είς πολλάς δεκάδας χιλιάδων άντιτύπων, έπαύθη 
διότι έδημοσίευσεν άρθρον φιλελεύθερον. ‘Ο Τσερνισιέφσκης, μέγας 
«φιλόσοφος, έκλείσθη είς φυλακάς καί έκεΐ άπέθανεν’ > δ περίδοξος 
συγγράφεύς τών νεκρών ψυχών Γώγολ λέγουσιν δτι άπέθανεν έν. 
παραφροσύνη, έν 'Ρωσσία δμως διατείνονται δτι έφονεύθη. Ό Ίβάν 
Τουργκένιεφ διήλθεν έξόριστος τόν βίον του. 'Ο Πισέμσκης έπνίγη 
είς τόν Νέβαν, δ Μπακοΰνιν, δ Χέρτσεν, δ Πούσκιν,. 0 , Λέρμαντωφ 
καί πλεϊστοι άλλοι μεγάλοι συγγραφείς έξωρίσθησαν. 'θ μεγαλείτε- 
ρος ίσως τού» άΐώνός μας ψυχολόγος, δ Δοστογιέφσκης, εμεινεν έν 
Σιβηρία φυλακισμένος έπί πολλά έτη, δ Νεκράσωφ έπίσης δι’ άσή- 
μάντον αιτίαν έρρίφθη είς τάς φυλακάς. ’Ανωθεν τού γραφείου παν
τός συγγραφέως έπεκρέματο ώς δαμόκλειος σπάθη ή Σιβηρία, τά 
φρούρια καί ή αγχόνη. Τά άριστουργημάτικωτερα μέρη τών ποιημά
των τού Λέρμαντωφ, τού Νεκράσωφ καί τού Πούσκιν άπεκόπησαν 
ύπό τής λογοκρισίας, πλείστων δέ συγγραφέων άπεκόπησαν καί αΐ 
κεφαλαί. "Ολα ταΰτα τά έγνώριζον οί ρώσσόι συγγραφείς, άλλά 
άκλόνητοι είς τάς άρχάς των, είργάσθησαν άνενδότως καί παρόυσιά- 
ζ,όντες τήν θλιβεράν κατάστασιν τοΰ ρίωσσικού έθνους ύπό σχήμα 
μύθου,παρέδιδον αυτήν είς τόν σαρκασμόν τοΰ λαού καί προητοίμάζον 
τήν έπανάστασιν. "Ολα τά έλκη τής διοικήσεως, ολα τά έλκη τής 
πολιτείας, όλα τά έλκη τής κοινωνίας τά παρουσίασαν ποό τών’όμ- 
μάταν τοΰ κόσμου, γυμνά καί όδωδότα.

Τοιουτοτρόπως ή ψωσσική φιλολογία έλαβε ροπήν κοινωνιστίκήν.

Οί συγγραφείς γενόμένοί κατήγοροι τών κοινωνικών καί πολιτικών 
καθεστώτων καί άμείλικτοι έχθροί αύτών, έθεμελίωσαν είς τό έργον 
τούτο τήν δόξαν των, καί συνέδεσάν τήν ύπαρξίν των πρός τήν πο
λιτικήν άναγέννησιν τής πατρίδας τών. Εγένοντο έπαναστάται καί 
μάρτυρες τής ίερωτέρας ιδέας, κα'ι έδώ δέον νά ζητήση τις τό μυ
στήριον τής φανατικής λατρείας τοΰ ρωσσικού λαού πρός τούς συγ
γραφείς του.

. ■ *
♦ ♦

Έκ τών συγγραφέων τούτων δ πρώτος διασείσας τό καθεστώς είς 
βαθμόν επικίνδυνον είναι δ μέγιστος ποιητής τής ‘Ρωσσίας δ ’Αλέ
ξανδρος Πούσκιν. Νεανίας έτι, απόφοιτος τής σχολής τού Τσάρσκο- 
γΐε-Σέλο, έρρίφθη ώς βόμβα έν μέσφ τής κοινωνίας διά τού ποιήμα- 
τός του «Ελευθερία». Μόλις έδημοσιεύθη τό ποίημα έκεΐνο, δ αύ- 
τοκράτωρ Νικόλαος είπε' πρός τόν μυστικοσύμβουλον Ζουκούφσκη 
μεσίτεύοντα υπέρ τού ποιητοΰ:

—τ Τόν νεανίαν αύτόν θά τόν έότελλον είς τό κάτεργον άν οί στί
χοι του δέν ήσαν τόσον άρμονικοί.

Ή καλαισθησία τού ρώσσου αύτοκράτορος διέσωσε τήν ζωήν τοΰ 
ΙΙοΰσκιν, άλλ' όχι καί τήν έλευθερίαν.

’Από τής ήμέρας έκείνης μέχρι τής σήμερον μολονότι παρήλθον 
έξήκοντα δλόκληρά έτη, δ Πούσκιν έξακολουθεΐ νά ήναι δ συμπαθέ
στερος άνήρ τής ‘Ρωσσίας. Τοΰ Μεγάλου Πέτρου ή δόξα, αί νίκαι τού 
Σουβόρωφ είναι άσθενικαί λάμψεις άπέναντι τής είδωλολάτρικής αγά
πης, ής απολαύει δ ποιητής. Τό όνομά του έχει έγχαραχθή έν τή 
καρδίιγ τού ρωσσικού έθνους, τά δέ ποιήματα του έν τή διάνοια του. 
Διέλθετε δλόκληοον τήν'Ρωσσίαν, είσέλθετε έίς τάς οικίας τών αστών 
καί θέλετε ί'δει τήν εικόνα τοΰ ποιητοΰ κοσμούσαν τήν αί'θουσάν των. 
Τοιαύτην λατρείαν ούδεΐς τών μεγάλων άνδρών τής ‘Ρωσσίας άπή- 
λάυσε μέχρι τούδε. Ό Πούσκιν παρίσταται είς τό πνεύμα τού ^ωσσίκού 
λαού ώς δ μέγιστος τών άνδρών τής ‘Ρωσσίας, καί οχι είς τού λαού 
μόνον, άλλά καί είς αυτού τόΰ αύτοκράτορος, διότι δ ΙΙοΰσκιν εκπρο
σωπεί τό έθνικόν ιδανικόν, διότι δ Πούσκιν διεπάιδαγώγήσε τό ρωσ
σικόν έθνος, άνέτρεψε παλαιάς έξεις, πολιτικάς προλήψεις,' κοίνωνίκά'ς 
προλήψεις, έσεισε τά θεμέλια τού πολιτεύματος καί έθηκε τάς βάσεις 
τής χειραφετήσεως τών δουλοπαροίκων. Τήν δημοτικότητα δέ ταύτην 
τήν άπέκτησεν εργαζόμενος έν τώ σπόυδαστηρίφ του, έκεΐθεν δέ ώς 
άπό οχυρής έπάλξεώς άντέστη καθ’ όλων καί ύπεκίνησε τά πάντα, 
άγωνιζόμενος υπέρ τής χειραφέσίας τών δουλοπαροίκων, έν τώ άγώνι 
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δέ τούτω συνέδεσε τζν υπαοξίν του πρός την υπαρξιν τοΰ έθνους του. 
Ή ποίησίς του συνεδέθη μέ την υπαοξιν τοΰ έθνους, όπως ό βίος του 
συνεδέθη άρρήκτως μέ την ελευθερίαν τοΰ λαοΰ. Διό τό μυστήριο ν 
τής δημοτικότητας του δέον νά τό άναζητήση τις ούχϊ μόνον έν 
ταΐς σελίσι τών δέκα μεγάλων τόμων του, άλλα καϊ έν τφ βίφ του 
καί έν τή γλώσση ακόμη τών 'Ρώσσων, διότι αυτός έξελαΐκευσε τήν 
γλώσσαν ήν άπεστρέφετο ή αριστοκρατία κα'ι ήν ήγνόει δ λαός. Άφ*  
ής έξεδόθησαν τά ποιήματα τοΰ Ποΰσκιν, αΐ λοιπαΐ έν χρήσει γλώσ- 
σαι κατέρρευσαν κα'ι άνυψώθη κα'ι έγενικεύθη καθ’ δλην τήν 'Ρωσσίαν 
ή γλώσσα τοΰ Ποΰσκιν, γλώσσα τών αριστοκρατών κάί γλώσσα τών 
μουζίκων συγχρόνως. Μέγας δημιουργός ό ποιητής άνέπλασεν αυτήν 
κα'ι τήν έκληροδότησεν εις τό έθνος του στίλβουσαν λυθέντος ούτω 
τοΰ μεγάλου ζητήματος τής γλώσσης άνέθαλεν ή ρωσσική φιλολο
γία, ήτις πρωτοστατεί σχεδόν έν Ευρώπη· ώστε ό Ποΰσκιν δέν ήτο 
μόνον ποιητής τέρπων κα'ι ένθουσιών, ήτο πολιτικός μαχητής καϊ 
μορφωτής τής γλώσσης. Ένέκλειεν εις έαυτόν τάς .τρεις μεγάλας 
ιδιότητας ε’ις ύψιστον βαθμόν, τάς δυνάμεις δέ ταύτας έζωτερικεύων 
κατέβαλλε καϊ συνέτριβε πάν πρόσκομμα γενόμενος δύνάμις άκατα- 
γώνιστος. Έχων ώς οπλον τήν γραφίδα του μόνον, έφαίνετο ώς νά 
έσυρεν όπισθεν του έκατομμύρια λογχών καϊ μόνος έπολέμησε καθ’ 
όλων,, έχων άντιπάλους τήν αυτοκρατορίαν, τήν κυβέρνησιν, κα'ι τήν 
άριστοκρατίαν. Έν τή πάλη ταύτη διευκρινίσθησαν αί άρχαί του> 
καϊ έτέθησαν αί βάσεις τής έπιτελέσεως τοΰ μεγαλειτέρου ίσως τοΰ 
α’ιώνοςμας γεγονότος τής χειραφεσίας τών δουλοπαροίκων. Καϊ τοΰτο 
άνευ πολέμου εμφυλίου, δν δέν ήδυνήθη νά άποφύγη μήτε ό φιλε- 
λευθερώτερος λαός τοΰ κόσμου ό άμερικανικός. Ό Κατκώφ δτε έγραφε 
τά πυριφλεγή άρθρα του έν τή «Έφημερίδι τής Μόσχας» περί χειρα- 
φετήσεως τών δουλοπαροίκων, εΐχεν εύρει ώριμάσασαν πλέον τήν 
ιδέαν καϊ έν τή συνειδήσει τοΰ έθνους καϊ έν τή συνειδήσει τοΰ αύ- 
τοκράτορος. Είργάσθη μόνον περί τοΰ τρόπου τής χορηγίας τής 
έλευθερίας καϊ τής ύλϊκής τών δουλοπαροίκων άποκαταστάσεως, 'Η 
κυρία δμως ιδέα διετυπώθη τό πρώτον καϊ ύπεστηρίχθη . ύπό τοΰ 
Ποΰσκιν ώς έκ τής θέσεως δέ ήν ούτος εϊχεν έν τή άριστοκρατίφ τής 
'Ρωσσίας αί ΐδέαι αύτοΰ έχρησίμευσαν ώς άνατρεπτική δύναμις 
παρελθόντος οκτώ αιώνων. Θεσμοί τηρούμενοι άμετάβλητοι έπϊ οκτα
κόσια έτη κατέπεσαν έντός τριάκοντα μόνον έτών, έκτοτε δέ δ 
Ποΰσκιν έκπροσωπεϊ τό μέγα τοΰτο διά τήν 'Ρωσσίαν γεγονός. Είναι 
ύπό μίαν έποψιν δ Γουλιέλμος Τέλος τής 'Ρωσσίας. Ί^ίσθάνθη μόνος 

αυτός όχι δ,τι ήσθάνετο ολόκληρον, τό έθνος του, άλλ’ δτν ώφειλε 
νά αίσθανθή, άναπαρέστησεν αυτό καϊ έγένετο ό έντελέστερος-τύπος 
έθνικοΰ ποιητοΰ

Παρ’ ήμϊν ένθα ή λέξις έθνικός ποιητής έχασε πάσαν σημασίαν, δ 
τίτλος ούτος δν απονέμει ή 'Ρωσσία τώ ποιητή της θά θεωρηθή 
έλάχιστος, καθ’ δσον ήμεΐς άπονέμομεν πρός πάντας τούς γράψαντας 
στίχους καϊ διακριθέντας ύπό τής σωρείας τών άπειραρίθμων στιχο
πλόκων. Καί δμως ήμεΐς οί δυνάμενοι κατά δωδεκάδας νά παρουσιά- 
ζωμεν τούς εθνικούς ποϊητάς, είναι ζήτημα άν έχωμεν ένα μόνον ύπό 
τήν άκριβή σημασίαν τής λέξεως ποιητήν, άντιπροσωπεύοντα μίαν 
έποχήν καϊ φώτογραφοΰντα αύτήν ε’ις τά ποιήματά του. Συνήθως οί 
πονηταί μας άντιπροσωπεύουσιν άτμούς καϊ νέφη. Δύναμιν δμως 
αισθήματος δυναμένην νά κλονίση το έθνος, νά τό έμπνεύση ε’ις 
υψηλότερα φρονήματα καϊ νά τό άποσπάση άπό τής άτμοσφαίρας 
τών καφεψείων καϊ άπό τούς καπνούς τοΰ ΓαργιΛε ούδεϊς παρουσίασε.

Σήμερον μάλιστα άφίνοντες τούς γεροντοτέρους, άν άφαιρέση τις 
τρεις—τέσσαρας έκ τών νεωτέρων, παρεχόντων μεγάλας έλπίδας, 
άγνοεϊ πρός ποιον δύναται νά στρέψη τό βλέμμα καϊ νά τόν όνομάση 
έπιεικώς ποιητήν. ’Άλλα έθνη ζήσαντα αιώνας μόλις κατορθοΰσι 
νά παρουσιάσωσιν ένα καϊ μόνον μέγαν ποιητήν, ή 'Ρωσσία μόνον τόν 
Ποΰσκιν δύναται νά έπιδείζη ύψωθέντα, ώς χιλιάκτινον μετέωρον καϊ 
φωτίσαντα αύτήν. 'Όλα έκεΐνα τά ποιήματα, άρμονικά, λάμποντα 
εΐσϊ τόσαι φωτειναϊ άκτϊνες παρου.σιάζουσαι ζώσαν τήν εικόνα τής 
'Ρωσσίας. 'Ο βίος τοΰ'Ρώσσου, οί πόθοι του, τά αισθήματα του, τά 
μυχιαίτατα, διακρυσταλοΰνται έν τοϊς ποιήμασί του. Οί οκτώ τόμοι 
τών ποιημάτων του εΐνε ή φωτογραφία τής 'Ρωσσίας ύφ’ δλας αύτής 
τάς άπόψεις. Τά ποιήματά του «Πολτάβα», δ 'Ρουσλάν καϊ δ Λιουδ- 
μήλα», ή «Βρύση τοΰ Μπαξέ Σεράϊ», ή «Νεράιδες», δ «Δεσμώτης 
τοΰ Καυκάσου», δ «Δόν Ζουάν», δ «Όνέγιν» καί τά άπειράριθμά 
του μικρά ποιήματα,, εΐνε δλα εικόνες τοΰ ρωσσικοΰ βίου καϊ πιστή 
άποτύπωσις ρωσσικοΰ πνεύματος. Έν αύτοϊς άναπτύσσονται αί. περί 
έλευθερίας ΐδέαι τοΰ Ποΰσκιν, συγκρούονται τά αισθήματα καϊ χαλ
κεύεται. ή άνατροπή τοΰ παρελθόντος. "Ολα στίλβουσιν έν τοϊς 
ποιήμασί τούτοις, δλα θαμβοΰσι καϊ ΐδέαι καϊ χαρακτήρες καί περι- 
γραφαί, δλα δέ ε’ισπνέονται παρά τοΰ λαοΰ καϊ ή εισπνοή αδτη 
μεταδίδει ζωήν εις αύτόν καϊ έλπίδας. "Εκαστος στίχος εΐνε Ιν 
κτύπημα καταρρίπτον τό άρχαΐον οικοδόμημα, έκάστη στροφή μία 
προφητεία διασχίζουσα τήν δμίχλην τοΰ μέλλοντος καϊ δεικνύου.σα 
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φωτεινόν αυτό εις τά σμματα του. έθνους, δπερ ακολουθεί τάς πτή
σεις-τής φαντασίας τού: ποιητού, ϊνα φθάση εις τό ποθητόν αύτό 
μέλλον. Καϊ προ των πτήσεων αυτών ύποχωρούσι τά πάντα, κατα- 
πίπτουσι τά πάντα καί ό ποιητής καθίσταται τότε επικίνδυνος έπα- 
ναστάτης, ούχϊ μόνον φιλολογικός αλλά κα,ϊ πολιτικός, έξορίζεται, 
εγκαταλείπει την Πετρούπολιν, περιπλανάται έπ'ι τής κορυφής του 
Κοςυκάσου, αλλά καϊ έκεΤ δέν παύει, γράφει, καί τά έκ τής έξορίας 
του προερχόμενα ποιήματά του καθίστανται προσφιλέστερα, καϊ άφ’ 
οδ έφωτογράφησε τό ένεστώς και έξωρίσθη, άφοΰ προσητένισε τό 
μέλλον και κατεδιώχθη άμειλίκτως, έστράφη προς τό παρελθόν τής· 
‘Ρωσσίας καϊ'απεικόνισε τάς φρεικώδεις ήμέρας του Βόρις Γοδουνώφ 
καί τάς σκηνάς τού άπαραμίλλου δράματός του. Καϊ άπό μακράν 
άγωνίζεται καϊ άπό μακράν μάχεται· αί ΐδέαι του.έπιδρώσι καί υπο
κύπτει δ αύτοκράτωρ· τον ποοσκαλεΐ εις Πετρούπολιν, καί τφ δίδει 
επιφανή θέσιν, ουτω δ’ έπέρχεται φιλικός σύνδεσμος τού αύτοκρά- 
τορος καϊ τού ποιητού. Τό δυστύχημα ήτο δτι έν ήλικίγ τριάκοντα 
έξ ετών, την 29 Ίανουαρίου τού 1837 ό ποιητής έφονεύθη έν μονο- 
μαχία μετά τού γυναικαδέλφου του κόμητος Δαντές. ‘ Ή άφορμή 
τής μονομαχίας ταύτης άποκρυβεϊσα τότε, έφανεοώθη περυσιν δτε ή 
Ί'ωσσία έπανηγύριζε τήν πεντηκονταετηρίδα τού θανάτου του. Εινε 
δέ ή ανάρμοστος διαγωγή τού Δαντές πρός τήν κυρίαν Πούσκιν. Ό 
ποιητής τραυματισθεϊς έπικινδύνως άπέθανε μετά τρεϊς ήμέρας προ- 
φθάσας νά άναγνώση τήν επιστολήν τού αύτοκράτορος έχουσαν οΰτω. 
«Πεφιλημένε μοι Αλέξανδρε, αν ό Θεός δέν μάς έπιτρέψγ νά ίδωμεν 
άλλήλους εις τον κόσμον τούτον, σοϊ πέμπω τήν συγχώρησίν μου καί 
τήν τελευταίαν μου συμβουλήν' προσπάθησε νά άποθάν-ρς ώς - χρι
στιανός. Περί τής τύχης τής οικογένειας σου μή άνησύχει, τήν θέτω 
ύπό τήν προστασίαν μου». Ό Πούσκιν είχε προφητεύσε,ι τον έν μο
νομαχία θάνατόν του. Τέσσαρα έτη πρότερον είχε γραφή ή σκηνή 
τού θανάτου του έν τφ ποιήματί του Ευγένιος Ούέγιν, εις δ κατα
στρέφεται εις των ήρώων τού ποιήματος, ποιητής και οδτος, έν τή 
ρμονομαχία; ψιθυρίζων, «Έκόπασεν ή τρικυμία, τό γλυκύ άνθος έμα 
-άνθη έν τφ λυκαυγεΐ του, καί έσβέσθη τό πύρ έπ'ι τού βωμού». 
Περίεργος σύμπτωσις εινε δτι καϊ ό Λέρμαντωφ ό ποιητής τού Δαί- 
μονος έφονεύθη έν μονομαχίγ, ό Καλιτσώφ έν μονομαχία, ρ Γρυμ- 
παγιέτωφ πρεσβευτής τής 'Ρωσσίας έν Τεχεράνη έφονεύθη προασπι- 
ζόμενος τήν σημαίαν του. Καϊ οί τέσσαρες προ τού νά συμπληρώσω σι 
ΤΟ τριακοστόν έτος. ’Επέμεινα πλειότερον έπΐ τού Πούσκιν καϊ τού 
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χαρακτήρος τής ποιήσεώς του, διότι σύτος έχάμαξε τήν όδυν έφ’ ής 
ένήργησαν οί κατόπιν ερχόμενοί συγγραφείς.

*.
' * »

"Ο. τι ό .Πούσκιν έξετέλεσεν έπιδράσας έπ'ι τού πολιτικού-καθεστώ- 
τός τής πατρίδας του,, τό αύτό. έπραξεν υ Γρυπαγιέτωφ. διά. τής αω*  
μφδίας του Γαρε·-ά'τ.,·ούμ’ά ήτοι. «έκ.πνεύματος.θλίψιςΐ διά τήν κρι» 
νωνικήν κατάστασιν .τής πάτρίδυς του., καί .ιδίως διά τήν άριστοκρα*  
τικήν τάξι-V τών πρωτευουσών πόλεων., Έπαρουσίασεν έπΐ τής §κηνή-ς 
πιστήν τήν εικόνα, τής ρωσσικής κοινωνίας καϊ έδειξε τήν έάτρώμά- 
κτνκήν αΰ'ΐ’ής υψίν. Ή Σάτυρά του δρι.μ.εΐα, κοινωνική σάτυρα,εισδύει 
ώς καυτήριυν μέχρι τού μυελού τών όστέων. Ό Ρρυμπαγιέτώφ δηλ. 
έκαμεν έά Ψωσσίγ δ,τι όΣουρήςδ ιά τής σατύρπς του παρ’ήμ-ΐν. Κάΐ 
εΐνέ μέν αληθές δτι ή ποίησις τού Σουρή εινε δλώς άνομοία προς τήν 
τού Γρύμπαγιέτώφ, καθ’δσον ό Γρυ.μπαγιέτωφ έγραψε κώμφδίας, ό δέ 
Σουρής καλλιεργεί έτερον είδος ποιήσεώς, έν τούι;οις.1π.ειδή μεγάλοι, 
ύπάρχόυσιν άναλογίαι τής τότε κοινωνίας τής Μόσχας, ένθα ,έκτυ- 
λίσσεται τό δράμα τού Μοσχοβίτου ποιητού πρός τήν ήμετέραν.,και'ι 
έπειδή τό αύτό πνεύμα καΐ -ό αυτός σκοπός .ένυπάρχειάμφοτέ'ρων 
τών ποιητών τά έργα, καί τοι ή τεραστίαυατυρική δόναμις τού ρώσ- 
αού ποιητού, υόδεμίαν !σύγκίσιν δύναται νά ύποστφ πρός τήν φιλ®·- 
παίγμόνα σάτυραν τού Σουρή, συνέκρινα αυτούς ενταύθα. ...

. Ή ύπόθεόϊς τής κωμωδίας εινε άπλουστάτη.Ανώτερος,και .πλου
σιότατος ’υπάλληλος τής Μόσχας πρόκειται νά έκδώστ) είς γάμον 
τήν θυγατέρπ του Σοφίαν. 'Ο γαμβρός εινε συνταγματάρχης, δεκτός 
εις τήν αυλήν καί τών υψηλών άριστοκφατικών’αιθουσών λέων^ άλλ’ 
ή Σοφία χαϊδεμένη'κόρη-.είνε ύπερ'βολικά ιδιότροπος, πρός δέ.έρωτε'υ- 
μένη μετά τού γραμματέως τού πατρός της Ματσάλιν. Έν τφ με
ταξύ. τούτφ παιδικός, τις φίλος .τής μνηστής δ Ίτσάσκης άφικνεΐται 
'έκ τίνος Πολυχρονίου έν τφ έξωτερικφ ταξειδίου καϊ έπισκεπτόμενρς 
τήν 'Οικίαν τού Φαμ’ούσωφ καταλαμβάνει τήν θυγατέρα του άπροίσδο- 

■κήτως πΐ'ς έρωέικήν συνέντευξιν μετά τού Ματ σάλιά·. Καθ' ήν · στιγμήν 
-δέ -κάμνει παρατηρήσέις -είς τ’ήν Σοφίαν, καταφθάνει κανό πατήρ τής 
αέφνηδίώς., έκλαμβάνει ώς .δράστην τής έρωτικής :σ.υνεντεύξεως.άόν 
άφΐχθέντα φίλον του, τον αποπέμπει έκ τής οικίας του, ?καϊ τήν 
θυγατέρα του τήν ’άποστέλει-’εΐς πίνα θείαν της είς τήν. έπαρχίάν. 
'Ο·μύθος ώς-βλέπετε είναι άπλούς. Άλλ ’ο ί χαρακτήρες οΰς ζωγμα- 
.φίζει δ πυιητή'ς -είναι έξοχοι. Τλφαμόύπωφ είναι τύπος έκ τών αν
θρώπων έκείνων τών έναβρυνομένων είς τον πλούτον των καί έκτι- 
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μώντων τήν αξίαν τών άνθρώπων άναλόγως τών χρημάτων καί τών 
• παρασήμων άτινα φέρουσιν. Είς τούς διαλόγους δέ τούς αναπτυσσό
μενους έν τή ζωμφδία ταύτη διαβλέπει τις τό πρόστυχον τής κοι
νωνικής ταύτης τάξεως. Είς τοϋ Ίτσάσκη δέ την γλώσσαν, τοϋ 
ήρωος τούτου τής κωμφδίας, γίνεται κυριολεκτιζώς κόσκινον η τά- 
ξις αυτή. Ό Ίτσάσκης τύπος πνευματώδους, ήθικοΰ καί γενναίου 
άνδρός, ανθρώπου τοϋ μέλλοντος, ψέγει μέ την αύστηροτέραν γλώσ
σαν τής κοινωνίας τάς έλεεινάς προλήψεις καί σατυρίζει άμειλίκτως 
αυτήν. Ό έραστής τής Σοφίας Ματσαλΐν εΐκονίσθη παρά τοΰ ποιη- 
τοϋ μέ χρωστήρα ύπομιμνήσκοντα μόνον τόν Βαλζάκ. Είναι πτω
χός άλλά ματαιόδοξος, ϊνα φθάση δέ είς τόν σκοπόν του κατορθοϊ 
νά γείνγι ευνοούμενος τών κυριών, ών αί ρυτίδες έπεσωρεύθησαν είς 
τό μέτωπόν ·ί·ου καί αί σιαγόνες ύπέστησαν τήν άπώλειαν τού δπλι- 
σμοϋ των. Τών κυριών τούτων κρατεί τά σκυλάκια, δέν ξεκολλά άπό 
πλησίον των, δίδει αύταΐς τόν βραχίονα του, τάς ύπερφορτώνει κο
λακειών καί τάς συνοδεύει είς τόν περίπατον αιωνίως. ‘Υποκλίνεται 
εΰσεβάστως ενώπιον όλων και δλους κολακεύει· υποκλίνεται ένώπιον 
τοΰ κυρίου τής οικίας έν ή. εισέρχεται, ταπεινότατα θωπεύει είς τόν 
ώμον τόν υπηρέτην τόν καθαρίζοντα τά ένδύματά ■ϊου, χαιρετίζει 
φιλικώς τόν θυρωρόν και εισερχόμενος άποτείνει τήν τελευταίαν θω
πείαν είς τόν σκύλον τοϋ θυρωροϋ. Αγαπών τήν Σοφίαν δέν έχει 
άλλα υψηλότερα αισθήματα. Τό κυριεΰον αύτόν αίσθημα είναι ή 
κατάληψις τής προικός της. ’Αξιοπρέπεια, τιμή, συνείδησις δλα 
αύτά είσι μηδέν, καί μόνον χρήσιμα δπως ποδοπατούμενα προλει- 
αίνωσι τόν δρόμον είς τήν άγραν προικός. Τόν τύπον τοϋτον τόν ευ
ρίσκει τις άνά πάσαν στιγμήν καί είς τήν ήμετέραν κοινωνίαν καί 
σήμερον έτι.

"Ετερος τύπος τής κωμφδίας ·ταύτης θαυμάσιος είναι ό τής Το- 
ζουκόφσκη. Ή κυρία αυτή έχουσα συλλογήν έξ έπτά θυγατέρων 
έτοιμων είς γάμον, προσηλοϊ αιωνίως τούς οφθαλμούς της έπί τών 
νέων, οΐτινες έρριψαν έστω καί έν βλέμμα έπί τών θυγατέρων τής. 
Μόλις ίδη τινά νά άτενίση ταύτας.—Πρίγκηψ, λέγει είς τόν σύζυ
γόν της, προσκάλεσέ τον είς τάς έσπερίδας μας. Ή πρόσκλησις γί
νεται καί στέλλεται. Πλήν, & δυστυχία! άνακαλύπτεται δτι δ νεα
νίας μήτε περιουσίαν έ'χει μήτε έργον. ’Αποτυχία ! Γράψε του, πρίγ- 
κηψ, γρήγορα δτι δέν δυνάμεθα νά τόν δεχθώμεν δι’ αύτόν ή δι’ ε
κείνον τόν λόγον. Ή έπιστολή γράφετε καί στέλλετε βλακωδώς είς 
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τόν χθές κεκλειμένον καί τά πράγματα άκολουθοΰν τήν φυσικήν 
των ροήν.

Έτερος τύπος γεροντικός είναι ή θεία τής Σοφίας. Ή θεία αυτή 
είναι‘γραϊα^ μέ τό άπαραίτητον σκυλάκι της, καί μέ μίαν αίωνίαν 
αΐθιοπίδα, άκολουθούσαν αυτήν μόνον ινα έπισπφ τήν προσοχήν τών 
διαβατών, καί νά γίνηται είδος παρατάξεως δπόθεν διαβαίνει.

"Οταν δέ δ ποιητής παρουσιάζη τούς τύπους τών gOIfleux τής 
Μόσχας, τής χρυσής λεγομένης νεότητας, τής έξηντλημένης διανοη- 
τικώς, τής έξηντλημένης καί σωματικώς, ή σάτυρά του φθάνει μέχρι 
τοϋ σημείου τής άπανθρωπίας. Οί τρελλοί αύτοί νέοι πάσχουν έκ τής 
γνωστής τήν ,έποχήν εκείνην νόσου τής Άγγλομανίας· τά φορέματα 
των είναι αγγλικά, οί πίλοι τών περιεργοτέρων σχημάτων φορούν μο- 
νυέλους, περιλαίμια μή άφίνοντα νά κλίνωσι τόν τράχηλόν των. ’Απο
μιμούνται τούς ’’Αγγλους, κυρίως είς τήν γλώσσαν, καταπίνοντες τό 
ήμισυ τής λέξεως καί συρίζοντες τό έτερον ήμισυ’ ξυρίζονται δίς τής 
ήμέρας καί έπιδεικνύουσι πνεϋμα κατηγοροΰντες πάν δ,τι ρωσσικόν, 
καί θαυμάζοντες παν ξένον. Είς έκ των τύπων τούτων είναι γελοιο
γραφία μωροσόφου. Προσπαθεί νά φανή δτι ζή μέ τό πνεύμα τοΰ 
‘Ομήρου, καί νεανίας έτι καί έν κύκλφ διεφθαρμένφ, διεφθαρμένος 
αυτός, προσπαθεί νά φαίνηται ώς άνθρωπος ζών έν άτμοσφαίρφ παρ
ελθόντος τεσσάρων χιλιάδων ετών ! "Ετερος λαμβάνει στάσιν ’Αμε
ρικανού καί παρουσιάζεται μέ άξιώσεις πρακτικού ανθρώπου. Δίδει 
συμβουλάς είς δλους’ δμιλών χλευάζει καί ειρωνεύεται, άλλά τήν νύ
κτα διέρχεται τάς όλιγώτερον φωτιζομένας δδούς τής πόλεως, χαρ
τοπαίζει καί έπί τέλους κλέπτει έν τώ χαρτοπαιγνίφ· γίνεται τούτο 
γνωστόν είς δλην τήν πόλιν, άλλ’ αί αΐθουσαι μένουσι πάσαι άνοι- 
κταί διά τόν πρακτικόν τούτον άνθρωπον. ’Ιδού οί ουσιώδεις χαρα
κτήρες τής θαυμασίας ταύτης κωμφδίας. “Ολοι γυμνοί καί έξηυτελι- 
σμένοι άνάτέμνονται έπί τής σκηνής. Ή έντύπωσις ήν παρήγαγεν ή 
κωμωδία οάΐτη παιχθεΐσα, ήτο πρωτοφανής. Αί τάξεις άς σατυρίζει 
άπεσβολώθησαν, οί θεαταΐ έστράφησαν πρός τ α θεωρεία και προσε— 
πάθουν νά άνακαλύψωσιν έν αύτοϊς τά δμοιώματα τών ηρώων τής 
κωμφδίας, έπί μήνας δέ ή λεγομένη ύψηλή τάξις τής Μόσχας δέν 
έπάτησεν είς το θέατρον. ‘Ο ποιητής τής κωμφδίας ταύτης, ήτις 
έξηνάγκασε τήν ρωσσικήν κοινωνίαν νά άλλάξη έθιμα καί θέσφ έ'κα- 
στον είς τήν θέσιν του, ήτις τώ άνήκεν, άπέθανε φονευθείς έν Περσίφ, 
ένθα διετέλει πρεσβευτής ύπερασπίζων τήν τιμήν τής ρωσσικής ση
μαίας, ήν προσέβαλον οί Πέρσαι. Μόλις έγένετο ή προσβολή κατά
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τής ρωστικής πρεσβείας ό -νεαρός πρεσβευτής άνεμ.ήσθη ότι. ήτο 
αξιωματικός είς τούς κατά τοϋ Μεγάλου Ναπολέοντος αγώνας, καί 
άρπάσας τό ξίφος έξήλθεν είς τήν οδόν, έρρίφθη έν μέσω τοΰ όρυομέ- 
νου πλήθους καί σφάξας τρεις ή τέσσαρας έξ αύτοΰ, έπί τέλους. έπλή- 
γη είς την. κεφαλήν καί άπέθανεν είς ήλικίαν τριάκοντα .μόνον έτών. 
Έν τή περιόδφ ταύτν) τή.ς ^ωστικής φιλολογίας είναι τόσον μεγάλα» 
καί τόσον μαρτυρικαί αί φιλολογικά! προσωπικότητες, ώστε καί ή 
αναγραφή μόνον αυτών ήθελε.ν είσθαι δυσχερής ένταϋθα. Πλεΐστε>ι 
άπέθαν.ον έν έξορίγ καί άλλοι έν. ταΐς φυλακαΐς.., πλείστίον δέ τά φι
λολογικά έργα κατεστράφησα-ν. Έν έξοριήρ ..έπίσης ευρισκόμενος έν τφ 
Καυκάσφ άπέθανε μονομαχών καί ό λυρικώτερος τών ρώσσων ποιη
τών, ό Λερμαντώφ έν ήλικίφ 26 έτών. -

Φιλελεύθερος δ ποιητής ούτος, αριστοκράτης, πλούσιος καί λεπτό
τατης ανατροφής,, είσέλθεν είς τόν στρατόν και παρευρέθη είς τούς 
έν Καυκάσφ άγώνας. Δέν έχει τάς κοινωΗστικάς τάσεις τών ρώσσων 
ποιητών της έποχής του. Είναι Ρώσσος τό πνεΰμα, πατριώτης ποιη
τής μη ,βλέπωντίποτε άλλο fl τήνΡωσσίαν καίτό μεγαλεΐ.ον της' είναι 
προπάντων δέ στρατιώτης. Διό καί τάποιήματάτουφέρουσι την τρα
χύτητα έκείνην, ήτις διακρίνει τούς έντ.οΐς στρατοπέδοις βιώσαντας 
άνδφας. *0  Jeail ReneTetdland-ier κρίνων τόν ποιητήν τούτον λέ
γει ότι fl ποίησίς του είναι αρχέτυπος, ούχί μ,εγάλη, όπως fl δμη- 
.ρικη, αλλά ποίησίς διακρίνουσα την ήρωϊκήν νηπιότητα τών νεωτέ
ρων έθνώ.ν καίφέρουσα τόν χαρακτήρα τών ήρωϊκών τραγουδιών τής 
Ελλάδος. Ή ποίησίς του δύναται αξιόλογα νά ύποληφθή ώς τε- 
μάχιον τής ισπανικής έποποιίας τοϋ -Σί·δ. -Κοζάκος τή.ν -ψυχήν .καί 
είς τά στρατιωτικά ταΰτα σώματα ύπηρετών, άπεστάλη εις Καύ
κασον διότι προύκάλεσεν είς μονομαχίαν τόν υιόν τοϋ πρεσβευτοϋ 
τής Γαλλίας κόμητος Barante. Ό διευθυντής της μυστικοί αστυ
νομίας άναγγέλων αύτφ τήν έξορίαν του., τφ εγραφεν ρτι δ αύτο- 
κράτωρ φρονεί, ότι έν Καυκάσφ θά άνεύρισκεν ά.νέτως μάχ.ας έναντίον 
τών αγρίων φυλών, ..καί θά έδείκνυεν έκει τό αυτό θάρρος, ...οπερ 

έδει ξεν έναντίον τών υιών τών πρεσβευτών έ.ν Πετρου,πόλει. ,Είς τόν 
Καύκασον δ Λέρμαντωφ "έγραψε τά ώραιότερα λυρικά-ποιήματα της 
^ωστικής ποιήσεως «τόν Δαίμονα, τόν Χατζή-’,Αμπρέκ, τόν Ισμαήλ 
Μπέη, τόν 'Άγγελον τοϋ θανάτου», πάντα ταΰτα ληφθέντα έκ πα
ραδόσεων Κιρκασιανών, έν αίς ΐδέαι, αισθήματα.,-εικόνες διακρίνρνται 

. διά την άρρενοπότητα, την τραχύτητα-ένιαχ.οϋ, άλλά,καί τό μεγα
λείου των ..καί την ψυχικήν δύναμιν,, ήτις φέρει πότε τά δάκρυα εις 

τούς οφθαλμούς καί άλλοτε την φρίκην. 'Όλα εΐνε άγρια έν τφ ποιή
σει ταύτφ, τά έθιμα, ή φύσις ήν περιγράφει, αί μάχαι αί γενόμεναι 
είς τάς ράχεις τοϋ Καυκάσου ένθα,

. αστράφτει τό σπαθί καί λάμπει τό ατσάλι 
κα'ι αΐματωμένο εις τήν γην πετιέται τό κεφάλι,

όλα ταΰτα περιγράφόνται μετά μοναδικής ζωηρότητος.. Έν τή άνα- 
γνώσει των νομίζει τις, ότι ακούει καλπάζοντας ίππους, συγκρουό- 
μενα ξίφη, συριζούσας σφαίρας, ξεσχιζομένας σάρκας. Ήπιστήαΰτη 
είκών εΐνε αντιγραφή τών όσων είδεν. Διότι όπως όλοι οί 'Ρώσσοι 
συγγραφείς, έκεϊνα άτινα έγραψαν τά είδον,τά ήσθάνθησαν, έδρασαν 
αύτοί οί ίδιοι καί οί ίδιοι είσι πολλάκις οί ήρωες τών συγγραφών των, 
οδτω καί δ Λέρμαντωφ απεικονίζει έκεϊνα, ών υπήρξε μάρτυς καί 
ήρως. Τό πολεμικόν πνεΰμα τών Κοζάκων έπέδρασεν έπί τοΰ ζωηρού 
πνεύματος τοΰ ποιητοΰ, δ,τι δέ γράφει αποπνέει τήν ευωδίαν τών 
άνθέων τοϋ Καυκάσου, αλλά καί τήν οσμήν τής πυρίτιδος. Άπό τοΰ 
λυρικωτάτου νανουρίσματος τής Κοζάκας μέχρι τοΰ ονείρου του δλα 
έμπνέονται ύπό τοΰ πολεμικού αύτοΰ πνεύματος.

’Ιδού πώς νανουρίζει ήΚοζάκα, ής δ σύζυγος μάχεται έναντίον τής 
παρά τόν ποταμόν Κερέκ άγριας φυλής Τσετσένιετς,κατά μετάφρασιν 
ήν αποδίδω πιστήν μέν, στερουμένην δμως τής άπαραμίλλου άρμο- 
νίας τοΰ πρωτοτύπου.

ΛΙανούρεβμα.

Κοιμήσου, παλληκάρι μου, καμάρι μου, κοιμήσου 
καί κάνε νάνι νάνι-

Αχτίνες άργυραϊς πετοϋν’στήν κούνια τή χρυσή σου 
άπό τοϋ φεγγαριού ’που φεύγουν τό στεφάνι. 
Παραμυθάκια θά σου είπω, άγνά ’σαν τήν ψυχή σου, 

Ντυμένα σέ τραγούδι
Μά σφάλισε τά μάτια σου τώρα κι’ αποκοιμήσου, 

μικρό μου αγγελούδι,
’Εκεί- σέ βράχους έρημους που δ Κερέκ 1 μουγκρίζει 

κι’ ώς τήν κοιλάδα φτάνει,
Τσετσένιετς 8 άγριος φυλάει κρυφά καί ακονίζει 
στήν πέτρα τήν κατάμαυρη τό γιαταγάνι

1 Ποταμός έν Καυκάσφ.
2 Άγρια φυλή έν Καυκάσφ, μεθ’ ής έπί τεσσαράκοντα έτη έμάχοντο οΐ 

Κοζάκοι.ΐόμο; IB*-  Φεβρουάριο; 1889 19
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Μά κι’ δ πατέρας σου εκεί" στον πόλεμο γυρνάει 
κα'ι τό καρτέρι κάνει"

καί ό θεός τοϋ μπαρουτιού τήν ζάλην τόν βοηθάει, 
κοιμήσου νάνι νάνι.

Θά ελθη ημέρα ’ποϋ και σύ τό σπήτί μας θ*  άφήσης 
και τ’ άρματα θά ζώσης"

’Πάνου στοϋ μαύρου τά πλευρά λεβέντης θά καθίσης 
και τό σπαθί σου τ’ άργυρό θά αΐματώσης.
Την σέλλα τοΰ αλόγου σου θέ νά κεντώ μονάχη 

καί τό χρυσό γαϊτάνι,
Ποϋ θά κρεμάσης τό σπαθί ’σάν φύγής γιά τή μάχη, 

μικρό μου νάνι νάνι.
’Εσένα θαχω δνειρο τά μάτια μου σάν κλείσω 

καί είς τά ξύπνητά μου,
Στήν Παναγιά θά δέωμαι γϊά νά γυρίσης ’πίσω 
λεβέντης ζηλευτός, γλυκερά παρηγοριά μου. 
Τής μάγισσαις θέ νά ρωτώ ποϋ τρέχεις, ποϋ γυρίζεις 

τής νειότης μου λουλούδι"
τώρα κοιμήσου ήσυχο ’ποϋ πίκραις δέν γνωρίζεις, 

Ξανθό μου αγγελούδι. .
Θα σοΰ κρεμάσω χαϊμαλί χρυσό νά σέ φυλάη 

έκεί στή ξενιτε^ά σου"
κι’ αντί αγγέλου φτερωτού μαζύ σου θά πετάη 
Θερμή, θερμή τής μάνας σ’ ή ευχή σιμά σου. 
Κοιμήσου τώρα ήσυχο, καμάρι μου, κοιμήσου 

καί κάνε νάνι νάνι·
αχτίνες άργυραίς πετοΰν στήν κούνια τήν χρυσή σου 
άπό τοΰ φεγγαριού ’πού φεύγουν τό στεφάνι

Ό ποιητής, ό όνειρευόμενος μάχας, ό ζών μέ τό ξίφος είς τήν μέσην 
πάντοτε, έπεσε καί αυτός έν συγκρούσει μετά φίλου του. Συνάδελφός 
τού τις νομίσας δτι σατυρίζεται αυτός έν τφ μυθιστοοήματί του 
• Σύγχρονος ήρώς» τόν προσεκάλεσεν ε’ις μονομαχίαν, ήν ό ποιητής 
έδέχθη ύπό τόν δρον νά γείνγι έπάνω ύψηλού τοϋ Καύκασού βράχου. 
"Εκαστος των μονομαχούντων έστη είς τήν άκραν του βράχου, ή έλα- 
χίστη δέ πληγή έπενεγκομένη, αποτέλεσμα θά είχε τήν κατακρή- 
μνισιν τοϋ έτέρου τών μονομαχούντων είς τήν άβυσσον. Ή πληγή 
έπήλθεν έπικίνδυνος καί ό ποιητής κατέπεσε νεκρός άπό τοΰ βράχου. 
Τόν θάνατον του τόν είχε προίδει καί τόν άνέμενε μετά μοναδικής 
άταραξίας.

’Εκ τών νεωτέρων ποιητών τής 'Ρωσσίας ό πέρυσιν άποθανών φθι- 
σικός Νάτσων, ε’ικοσιτετραέτης άκόμη, είνε δ α’ισθηματικώτερος.

Μήτε τοϋ Λέρμαντωφ τάς ύψηλάς ιδέας έχει, μήτε τοϋ. Ποϋσκιν τό 
μεγαλείου, μήτε τήν κοινωνικήν φιλοσοφίαν τοϋ Νεκράσωφ, άλλ’ είνε 
πλήρης αισθήματος ήρεμου κα'ι ήδέος, ώς αί παραλίαι τής Κριμαίας 
ένθα διήλθε τάς τελευταίας του ήμέρας, καί τόσον μελαγχολικός, 
ώς τά μαραμένα του είκοσι τέσσαρα έτη, ώστε άμέσώς κατέστη δ 
αγαπητότερος τών συγχρόνων ποιητών τής 'Ρωσσίας. ’Ενθυμούμαι 
τόν Νάτσωνα μέ τούς μεγάλους του οφθαλμούς, τό στιλπνόν μέτω- 
πόν του καί τήν ώχράν δψιν του κατά τήν τελευταίαν συνάντησίν 
μας τφ 1885, δτε τόν εϊδον μεταβαίνοντα εις τήν Νίκαιάν ΐνα συγ- 
κρατήσφ εις τό χλιαρόν κλίμα της, τήν έκφεύγουσαν ζωήν του. Συ- 
νηντήθημεν μετά τόσα έτη είς μίκράν πολίχνην παρά τά αυστρι
ακά σύνορα, κα'ι έμείναμέν δμ,οϋ έπί πολλάς ώρας. ’Εκεί μοί άνέ- 
γνωσε τό τρυφερόν ποίημά του «Μή φύγγις» διακοπτόμενος συνεχώς 
ύπό τής βηχός. Τό πιμημάτιον τοΰτο είνε ποιητικόν άνθος ευω
δέστατου, στερηθέν δμως είς τήν μετάφρασίν μου τοΰ άρώματός του:

Μή φεύγης άπό τό χωριό,
Μικρό μου περιστέρι, 
Μεΐνε νά ζήσουμε τά δυό 
Στ’ αγαπημένα μέρη, 
’Εδώ ’π’ έγεννηθήκαμε ! 
αγάπη μου," καί οί δυό, 
’Εδώ καϊ άς γηράσωμε, 
Στό ίδιο τό χωριό, 
Στο ίδιο τό χωρώ.

’Εκεί ’πού’τρέχεις χαρωπά,
, Τρελούτσικη μίκρή?μου,
Δέν θάΰρης μιά νά σ’ αγαπά 
Καρδιά ’σάν τήν δική μου. 
’Εδώ ’π’ αγαπηθήκαμε 
αγάπη μου, τά δυό, 
’Εδώ και άς πεθάνουμε, 
Στό ίδιο τό’χώριό, 
Στό ί'διο 'τ'ο χωρώ.

Τοϋ Νάτσωνος ή ποίησις έχει μεγίστην ομοιότητα πρός τήν ποίη- 
σιν τοϋ τρυφερωτέρου τών παρ’ ήμϊν νεωτέρων ποιητών κ. Κωστή 
ΙΙαλαμά. Πολλάκις άναγινώσκων ποιήματα τοϋ Νάτσωνος, νομίζω 
δτι άναγινώσκω μεταφράσεις τοΰ Παλαμά καί τάνάπάλιν. ΉΓιόλκα, 
ώς καλοΰσι τό δένδρου τών Χριστουγέννων οί ‘Ρώσσοι, έχει κατα
πληκτικήν ομοιότητα μέ τόν πρόλογον τοϋ ποιήματος τοϋ Παλαμά
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«Τά νειάτα τ%ς γιαγιάς». Οί γνωρίζοντες τά «Νειάτα-τίς γιαγιάς» 
Οά ί'δωσι τήν πρός αυτά δμοιφτητα της «Γιόλκας» τοΰ Νάτσωνος.

"Ολο τδ βράδυ έλαμπε ή Γιόλκα μέσ’ ’ςτή σάλα, 
Γεμάτη, κίτρινα κεριά και. άπό δώρα άλλα, 
’ποϋ είχε για τά έγκόνια της μία γιαγιά στολίσει. 
Μικρά παιδιά δλόξανθα τήν είχαν τριγυρίσει, 
κα’ι έβλεπες δλη τή χαρά μέσ’ τά μικρά τους χείλη 
’π’ άνοιγε τό χαμόγελο και τότε τοϋ Απρίλη 
έβλεπες τδ τριαντάφυλλο στοΰ δεκεμβριοϋ τά χιόνια. 
"Ολα πετοΰσαν γύρω της τρελλά σάν χελιδόνια, 
Μά κουρασθήκαν τά παιδιά κα’ι τά κεριά σβυσθήκαν 
καί στδ μαγκάλι δλα τους τριγύρω συναχθήκαν, 
κι’ άκουγες γελοία και χαραίς, βοή κα’ι παλαμάκια, 
π*  δλο τδ σπήτι σήκωναν στό πόδι τά παιδάκια. 
Καί ή γιαγιά χαρούμενη τής τρέλλαις των κυττοΰσε 
Χαί πότε τά αγκάλιαζε καί πότε τά φιλούσε' 
είχε γενή ή γερόντισσα μικρό παιδί σιμά τους. 
Τής πήρε τά γεράματα γιά μιά στιγμή ή χαρά τους. 
Μά κάτι έθυμήθηκε καί έγειρε τδ κεφάλι, 
Χχΐ έγεινε σοβαρότερο τδ πρόσωπό της πάλι, 
και ή ρυτίδες φάνηκαν ’ποϋ άφηκαν τά χρόγια 
μαζυ με τ’ άσπρα της μαλλιά, τά ασπρα σάν τά χιόνια. 
Kxi μοναχά έχάϊδευεν ή αγαθή ματιά της 
άκόμη τά έγκόνια της πούσαν ολόγυρά της.
ΠΟιδς ξέρει τί θυμήθηκε' ποιδς ξέρει μέ τρεμούλα 
■Λοιά κόρη της ’ποϋ έθαψε θυμήθηκε ή γρηοϋλα. 
"Ισως σέ έν άπ’ τά παιδιά εϊδε μέ καρδιοχτύπι 
ΐδ πρόσωπο ζωγραφιστά τής κόρης ποϋ τής λείπεί, 
καί έσυννέφιασ*  ή γρηά καί έγειρε λυπημένη, 
έτσι καί λίμνη, κρύσταλλο φαίνεται απλωμένη, 
πόϋ μέθα τής δένδρα, βουνά ήα! δάσή καθρεφτίζει 
«αΐ έξαφνα μιά σιγαλή πνοή τά θριμματίζει. 
Τοΰ μαγκαλιού τής τή φώτίά λιγάκι ξεσπιθίζει> 
—Καί λέγει' ποιδ απδ εσάς, μικρούλια μου, γνωρίζει, 
άπό ποιά χώρα μακρυνή, άπό ποιά ξένα μέρη 
Τό δένδρον τών Χριστουγεννών έδώ μάς έχουν φέρει J 
—Κανείς, γιαγιά.—Αΐ τδ λοιπόν καθήστε μέ ησυχία 
τρίί. δένΙρρυ τούτου νά σάς εΐπώ έγώ τήν ιστορία. 
Κλρΐ«αν τδ σ,τόμα τα παιδιά κμί ήλθαν δλόγυρά της. 
καί ή κυροΰλα άρχισε νά λέγη στά μικρά της: 
—Είναι μιά χώρα μακρυνή ’ποϋ χαροπά ανθίζει, 
δπου δ ήλιος δ ξανθδς πάντοτε τήν στολίζει, 
π*  δ πιδ γαλάζιος ουρανός γλυκά τήνε σκεπάζει 

κι*  ή τρικυμία κι’ ή βοή ποτέ δέν τήν ταράζει, 
’ποϋ τά πουλάκια κελαϊδοΰν καί μοναχά τό χιόνι 
τών γαλαζένιων τής βουνών ίής άκραις στεφανώνει. 
Νομίζει κάνεις πώς άνοιξε πάντοτεινή πώς θάλλει 
γιατί καί τδν δεκέμβριό τδ άηδονάκι ψάλλει, 
γιατί τδ κΰμα τοϋ γιαλού ποτέ του δέν πχγώνει 
καί γιατ’ ή δάφνη πάντοτε στδ ρύακα φουντόνει· 
καί τ’ αστέρια τοϋ οϋρανοΰ *ποΰ  σάν διαμάντια μοιάζουν 
μέ τά τριαντάφυλλα τής γής θαρρείς πώς κουβεντιάζουν. 
Καί εΐνάι ή νύχτες χαροπαίς καί άρωματισμέναις 
και ή αΰγαις ροδόξανθες σάν τρυφεραίς παρθένες. 
Μιά τέτοια νύκτα εύμορφη, φεγγαροφωτισμένη 
στή γήν τήν μυρτοστόλιστη καί τήν άνθοσπάρμένη. 
Μέσ’ αχυρώνα φτωχικό δ Ίησοΰς ’γεννήθη 
κ’ έκεΓ τδν πρωτοβύζαξαν τής Παναγιάς τά στήθη. 
Κ*  έδώ δποΰ τδν ουρανό σκεπάζει ή μαυρίλα 
κι*  δλα τά δένδρα μένουνε γυμνά μέ δίχως φύλλα, 
γιά νά μάς φέρουν άνθιστή άκόμη κ’ έδώ πέρα 
τήν χώρα δπου δ Χριστός ’γεννήθη μιά ήμερα 
οί μακρυνοί παποϋδές μας είχον μιά ’μέρα πάρει 
άπό τήν χώρα τοΰ Χριστού έν άνθιστό κλωνάρι. 
Καί τώφεραν χαρούμενοι στήν ίδικήν μας χώρα 
κι’ αύτή ’ναι ή «Γιόλκα» ή γλυκειά ’ποϋ λουλουδίζει τώρα, 
’ποϋ τήν ώραία ανοιξι μάς φέρνει μέσ’ τά χιόνια 
καί τά χαρούμενα έσάς μαζεύει χελιδόνια.

Το τέλευταϊον ποίημα τοΰ Νάτσωνος είναι το έπιγραφόμενον «στά 
μάτια καί στά μαλλιά της», γραφέν τήν προτεραίαν τοΰ θανάτου 
του καί ένέχον δλην τήν μελαγχολίαν ποιητοΰ θνήσκοντος έν ήλικί^ 
είκοσι τεσσάρων έτών'

Ματάκια γλυκά καί σγουρά μου μαλλιά, 
’ποϋ είχατε τόση μαγεία γιά μένα, 
’ποΰ είχα αμέτρητα πάρει φιλιά, 
φιλιά στδ σκοτάδι τής νύκτας κλεμμένα, 
ματάκια γλυκά καί μαλλιά μου ξανθά, 
ποιος τώρα σιμά σας τής νύκταις μέθα. ;

Ματάκια γλυκά καί σγουρά μου μαλλιά, 
ποΰ τώρα σάς έχει ή μοίρα ριγμένα; 
ποιδς ξέρει ποιά χείλη μεθούν σέ φιλιά, ’ 
ποιά τώρα σάς βλέπουν ματάκια κλαμμένα ! 
"Αχ δποια κι’ άν ήναι, αγάπη γλυκειά μου, 
ποτέ δέν θά έχουν, ποτέ, τή φωτιά μου.
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Ματάκια γλυκά καί σγουρά μου μαλλιά, 
ποτέ δέν θαύρήτε στον κόσμον κανένα ’
νά έχη τραγούδια, παλμούς καί Φιλιά .. 
μονάχα για σάς τά φτωχά, φυλαγμένα. 
Στοΰ κόσμου τή μαύρη αυτή ερημιά . 
υπήρχε για σάς μοναχά μια καρδιά, . 
μά τρίμματα γίνεται κι’ αυτή συντριμμένη 

,’σάν βάρκα ’ποϋ θάλασσα.κτυπα μανιασμένη. .
Ή καρδία αΰτη ή συντετριμμένη έπαυσε πρό πολλρΰ. νά πάλλν). 

Μέ τόν θάνατον δέ του τόσον γεραροΰ ποιητοΰ, άπεσβέσθη μία άπό 
τάς προοιωνιζομένας μεγάλας φιλολογικάς δόξας τής 'Ρωσσίας, ής 
ατελή χαρακτηρισμ-όν έδωκα σήμερον και ήτις τόσους χυμούς έχει, 
ώστε ό Βογγιέ γράφων πρό δύο έτών, έλεγεν δτι ϊνα αναζωογονηθώ 
ή γαλλική φιλολογία, δέον νά λάβγ νέους χυμούς έκ τής ρωσσικής. 
"Αν τοΰτο θεωρείται απαραίτητον διά τήν πλουσίαν γαλλικήν φιλο
λογίαν, δύνασθε νά φαντασθήτε, πόσον δύναται νά άποβή ωφέλιμος 
διά τήν λιποψυχούσαν ήμετέραν, ήτις δμως έχει ένώπιόν της πλού
σιον μεταλλεΐον τόν εθνικόν βίον καϊ τάς έθνικάς παραδόσεις, αΐτι- 
νες δύνανται καϊ έν τφ δράματι καϊ έν τφ διήγημα,τι καϊ έν τή 
ποιήσει νά έπιδράσωσι καϊ παρ’ ήμϊν, όπως ■ αλλαχού, έπί τής κοι
νωνικής καϊ πολιτικής άναπλάσεως τής ήμετέρας πατρίδας.

Οεόδωρος Ιϊελλεανέτης.ΦΙΔΟΣΟΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ!
(Συνέχεια· ΐ'δε προηγούμενων τεύχος)

Άπεπληριόσαμεν ήδη τό πρώτον μέρος τοΰ ήμετέρου έργου- έθεω- 
ρήσαμεν τόν ανθρώπινον προορισμόν ύπό τήν έ'ποψιν τοΰ άπολύτου 
καί δλως μεταφυσικού, δεΰρο κάκεΐσε τών τής ζωής φυσικών δρίων, 
άνεξαρτήτως τοΰ μέσου έν ω άρχεται, καϊ ώσεϊ; ή ατομική ελευθερία, 
ή ούσα ό υπέρτατος αύτής δρος, ήν μόνος αύτής δρος· ύπολέλειπται 
δέ νά άνερευνήσωμεν ήδη πώς αναπτύσσεται έν τφ μέσω καϊ τή 
συνδρομή τών όμοιων ήμών, τί’έστι σχετικώς πρός τήν κοινωνίαν καϊ 
τήν ανθρωπότητα.

Νομίζομεν οτι αρκούντως ύπεδείξαμεν τό γεγονός τοΰτο, άλλως 
τε άρίδηλον άφ’ έαυτοΰ, δτι ό άνθρωπος δέν δύναται νά ζήση καϊ 
οτι αί δυνάμεις αδύνατον ν’ άναπτυχθώσιν, ουδέ ν*  άρξωνται έξα- 
σκούμεναι έν τή μονώσει. Τοΰτο δέν έξαρτάται έκ τοΰ παιδαριώδους 
λόγου δ'τι ήθελεν εισθαι άδύνατον νά χρησιμοποιήσει τό λογικόν του 
άνευ τής συνδρομής άποκεκαλυμμένης γλώσσης· έξαρτάται δέ έκ τοΰ 
συνόλου τών δυνάμεών του καϊ έκ πάντων τών συνήνωμένων δρων τής 
ύπάρξεώς του. Φυσικώς καί ηθικώς δ άνθρωπός έστιν δν έξόχως κοι
νωνικόν ή κοινωνική του κατάστασίς έστιν ού μόνον ή φυσική, άλλά 
καϊ ή έκ γενετής του. ’Εξάγεται έκ τούτου δ'τι δ προορισμός ήμών 
συνδέεται άναποσπάστως τφ τών δμοίων ήμών, τφ τής οικογένειας, 
τοΰ έθνους έν φ έγεννήθημεν, τφ προορισμφ συμπάσης τής γενεάς 
ής άποτελοΰμεν μέρος καϊ επομένως τφ τής άνθρωπότήτος. Ό τής 
άνθρωπότητος προορισμός έστιν άναγκαίως δ αύτός τφ τοΰ άτόμου 
θεωρουμένου ώς δντος έντελοΰς καθ’ έαυτό· έπειδή ή τούτου φύσις, 
ήτοι αί δυνάμεις άς λαμβάνει γεννώμενος, δέν δύνανται ν’ άπολε- 
σθώσι μήτε νά μεταβάλωσιν άντικείμενον έν τή γενική τοΰ είδους 
ζωή. "Ηθελεν εισθαι παράδοξον δτι έκαστος μέν ήμών ιδίως ήθελε 
λάβει τήν εντολήν ν*  άναπτύσσφ άδιαλείπτως τά τελειοποιήσιμα 
στοιχεία τής ύπάρξεώς του, δτι δ λόγος, ή έλευθερία, τό αίσθημα, 
εις δ,τι έμπεριέχουσι καθολικόν καϊ άφθαρτον, ώφειλον νά διαπρέπω- 
σιν έν αύτφ ε’ις βαθμόν άεϊ υψηλότερου, πλησιέστερον πρός τήν ύπερ- 
τάτην τελειότητα, δτι δέ πάντες δμοΰ ήθέλομεν καταδικασθή αιω
νίως εις τήν άγνοιαν, είς τήν δουλείαν, εις τόν έγωϊσμόν ή, δπερ χεϊ- 
ρον τοΰ έγωϊσμοΰ, ε’ις αμοιβαία μίση. Ωσαύτως τό ζήτημα δέν έγ
κειται ένταΰθα’ άλλά πρόκειται νά θεωρήσωμεν έάν ή άνθρωπότης, 
έάν αί ιδιαίτεραι κοινωνίαι, έξ ών σύγκειται, έάν οί λαοί καί τά έθνη, 
τεθειμένοι ύπεράνω τής προσωπικής ένεργείας τών άτόμων καϊ μή 
κατέχοντες έν έαυτοϊς, είς θέσιν συνεταιρισμού, τήν τοΰ αυτεξου
σίου δύναμιν, δέν άγωνται ε’ις τό τέλος των ή δι’ άμεταβλήτων καϊ 
άπαραιτήτων νόμων' πρόκειται νά μάθωμεν έάν οί διαδραματίσαντες 
άγάθόν ή πονηρόν πρόσωπον, τό τοΰ δεσπότου ή τοΰ έλευθερωτοΰ, 
τοΰ ευεργέτου ή τοΰ δημίου έν ταΐς γενικαϊς τύχαις τών δμοίών των, 
όφείλωσι δι’ αυτό τοΰτο νά ώσιν άπηλλαγμένοι πάσης ευθύνης, καϊ 
νά θεωρώνται ώς τυφλά όργανα τοΰ πεπρωμένου ή τής Προνοίας· 
πρόκειται νά θεωρήσωμεν έάν τό ηθικόν αίσθημα, δπερ οΰδεμία προ
σπάθεια συλλογισμού δύναται νά χωρίσφ τής έλευθερίας, δέον νά 
έξοστρακισθή έκ τής ιστορίας, καθώς καϊ έκ τής συνειδήσεφς τών
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λαών καί τών κυβερνήσεων. Μάτην ήθελον προσπαθήσει έντάΰθα νά 
χωρίσωσι τήν άρχήν έκ τών συνεπειών της καί νά έπιτρέψωσιν εις 
τον άνθρωπον τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν μεταξύ τών μέσων, ένφ τό 
αποτέλεσμα ήθελεν είσθαι πάντοτε τό αυτό, ένώ ή άνθρωπότης κα'ι 
έκαστον Ιδίως έθνος ήθελον αποπληρώσει τόν άφευκτου αυτών προ
ορισμόν έν τώ χρόνφ τφ ύπό της Προνοίας ή ύπό τής τών πραγμά
των ανάγκης ώρισμένφ- ή ανίσχυρος αύτη ελευθερία έστι ματαία χί
μαιρα, δέν υπάρχει πλέον ευθύνη δι’ ήμάς, αί φρικτόταται τουλά
χιστον πράξεις δέον νά μή μάς έκπλήττωσιν, άφοΰ τό έγκλημα καί 
ή αρετή παράγουσιν αποτελέσματα απολύτως όμοια, και αυτά ταΰτα , 
τ αποτελέσματα, θεωρούμενα έν τώ συνόλω των, συνίσταντάι κυρίως 
εις τό νά έγείρωσιν έν ήμϊν τάς εύγενεστάτας δυνάμεις.

Καιρός νά άντεπεξέλθωμεν έν όνόματι τή% όρθοφροσύνης καί τής 
άνθρωπϊνης αξίας κατά τοΰ τής- ιστορίας πεπρωμένου, δπερ άπέπλά- 
νησε διά ψευδούς προσχήματος μεγαλειότητας· τά έξοχώτερα τής 
καθ’ ήμάς έποχής πνεύματα, καϊ δπερ έστι σχεδόν . ή βάσις πάν
των τών συστημάτων, άπερ ή φιλοσοφία τής ιστορίας έτεκε μέχρι 
τοΰ νυν. Πάντα ταΰτα τά συστήματα όταν τά θεωρήσή’τίς έν ταΐς 
άρχαϊς των, έν τοϊς συστατικοΐς τών στόιχείοις μάλλον ή έν ταΐς 
άναπτύξεσι καί ταΐς μεμακρυσμέναις αυτών συνεπείάις, δύνανται 
ευχερώς ν αναχθώσιν εις τρία- τό τοΰ Βοσσουέτου, τό τοΰ Βίκου 
και Ερδερ, Ουδόλως διατεινομεθα ότι οί τρεϊς όύτοι μεγαλοφυείς 
άνδρες ουδέν κάτέλιπον είς τούς μεταγενεστέρους νά πράξώσί καί δτι 
η έπιστημή εστιν ετι εις δ ,-έφερον αυτήν σημεΐον Έννοοΰμεν μ,όνον 
ότι η τής ιστορίας φιλοσοφία ούδεμίαν προσέθηκε νέαν άρχήν εις εκεί— 
νας άς ουτοι παριστώσι, κα'ι δτι οί μεταγενέστεροι τροποποιοΰντες 
τά συστήματά τών κατά τύπον, αναπτύσσοντας μετά πλείονος τόλ
μης και προαγόντες αυτάς εις νέας συνέπειας, δέν άπεπειράθήσαν 
εισετι να μεταβάλωσι το θεμ.έλιον καί νά εύρύνωσι τήν βάσιν. Κατά 
τόν Βοσσουέτον*  δ Θεός έστιν ό μόνος πρωτουργός έν τώ τής ιστορίας 
δραματι’ πάν άλλο, ο άνθρωπος, καί τά πράγμ,ατά, δ λόγος κα'ι ή 
φυσις, εξαφανίζεται ενώπιον του, ου μόνον ώς έκ τής ιδίας άδυνα*  
μιας, επειδή το πεπερασμενον έστι μηδέν ένώπιον τοΰ άπειρου, άλλά 
διότι έστιν αυτή ή βουλή τοΰ Θεοΰ νά συγχέγ σύνάμα τούς νόμους 
τής φυβεώς και τους νόμους τοΰ λόγου’ ένί λόγω πρόκειται ένταΰθα 
περί σειράς μυστηρίων άνεπτυγμένων καί άποδεδειγμένων διά σειράς 
θαυμάτων’ έστιν άκατάληπτον εις τήν άνθρωπίνην νόησιν σχέδιον 
αδιαλείπτως έπιτελούμενον ύπό τά δμματα ήμών δι’ ύπερφυσικών 

μέσων; Το σύστημα τούτο, ού ή πρώτη αρχή ένυπάρχει έν τοϊς τοΰ 
'Αγίου Αυγουστίνου συγγράμμασι, κατέστη δ κανών πάντων τών 
βουληθέντων ή βουλομένων έτι νά καταστήσωσιν έπικρατεστέραν τήν 
τής υποταγής καί τής πίστεως άρχήν άντί τής άρχής τής έλευθε- 
ρίας καί τής έπιστήμης. Κατά τόν Βίκον, τό πάν έξηγεΐται διά τών 
νόμων τής ανθρώπινης σκέψεως· έκαστον ιστορικόν συμβάν, πάς διορ- 
γανισμός τών λαών, πάσα μεταβολή συμβάσα έν ταΐς γλώσσαις, έν 
τοϊς ,νόμοις καί έν τοϊς ήθεσί των, δέον νά θεωρήται καί ή ύλική 
έκφρασις μιάς εμφύτου τής νοήσεως*ήμών  ιδέας. Άλλ’ έπειδή αίίδέαι 
ήμών δέν έφίκνοΰνται έκ τής πρώτης ήμέρας είς τό ύψιστον σημεϊον 
τελειότητος, έπειδή μεταβαίνουσι βαθμηδόν έκ τής καταστάσεώς 
τής συγχύσεως καί τοΰ σκότους, ένθα κατέχει αυτάς τό πρώτον ή 
τών αισθήσεων έγερσις, εις τόν ποιητικόν τύπον ό'νπερ δανείζονται 
έκ τής φαντασίας, καί έκ τούτου είς· τόν άφγρημένον . καί αυστηρόν 
χαρακτήρας, ένθα τάς έξυψοΰσιν ή σκέψις καί ή έπίστήμη, ή αύτή 
άνάπτυξις έκδηλοΰται έν τή έξωτερική ζω^ τής κοινωνίας καί έν 
έκάστω τών θεσμών της. Μόλις έξελθοΰσα ή κοινωνία έκ τής φυσι
κής καταστάσεώς, τής άντιστοιχούσης ε’ις τήν τών αισθήσεων ύπε- 
ροχήν, λαμβάνει πρωτίστως τόν τύπον ήρωϊκής αριστοκρατίας, ένθα 
αί ίδέαι άρχονται ήδη ν’ άναφαίνωνται ύπό το συμβολικόν κάλυμ.μα 
καί τήν ποιητικήν μορφήν, έντέΰθεν δ’ άφικνεϊται ήρεμα ε’ις τήν κυ
ρίως ιστορικήν περίοδον, ήτοι είς τήν καταστροφήν τών συστημάτων 
καί είς τήν συνείδησιν έάυτής. Πάντες οί τής γής λαοί, όσον δυσά- 
ριθμοι καί άν ώσι καί οίαδήποτ’ άν γ ή τοΰ κόσμου διάρκεια, είσί 
προορισμένοι νά περιστρέφονται έντός τοΰ αύτοΰ κύκλου, τοΰ ύπο 
τών προγενεστέρου ήδη διατρεχθέντός’ έπειδή παρ’ άπασίν οί τής 
σκέψεος νόμοι έΐσίν οί αύτοί, ούδέν έχουσι νά μάθοσιν, ούδέν νά δα- 
νεισθώσι παρ’ άλλήλον, άπαντες δέ, άπαξ άφικόμενοι είς τήν τρίτην 
τής ύπάρξεώς των περίοδον, εισέρχονται διά τής τών ηθών έκδιάι- 
τήσέως, διά τής τών ιδεών κάί τών κυβερνήσεων αναρχίας έίς τήν 
φυσικήν κατάστασιν, έξ ής έξήλθον. Έάν είς τήν θέσιν τοΰ αιωνίου 
τούτου κύκλου, τής άτελευτήτοϋ έπαναλήψεως τοΰ αύτοΰ δράματος, 
δπερ ακολουθεί άεί ή αύτή λύσις, άντικαταστήσωσι τήν τής προ*  
όδου γενικής καί άπροσδιοοίστου, άδιαλείπτως διαδιδομένης άπό 
λαοΰ είς λαόν καί έκ τινων είς πάντας, έξουσι τότε, άνέυ μεταβο
λής άρχής, τό πλεΐστον τών μεταγενεστέρων συστημάτων, άπερ, 
κατά μίμήσιν τοΰ συστήματος τοΰ Βίκου, δέν θέλουσι ν’ άνάγνώρί- 
σώσιν έν τή ίστορίφ άλλο κΰρος ούτε άλλους νόμους, ή τό κΰρο.ς. καί 
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τούς νόμους τής σκέψεως. Δυνάμει τής αυτής αρχής μετεποίησαν είς 
καθαρά: σύμβολα τά πρόσωπα καί τχ ποαγματικώτατα συμβάντα, 
κατήργησαν ούτως είπεΐν τον άνθρωπον μετά τών αναγκών, τής 
βουλήσεως, τών παθών του, όπως άντικαταστήσωσιν είς την θέσιν 
του άφγ,ρημένας ιδέας άνευ ζωής καί αλήθειας. Έν τή γνώμη τέλος 
του Έρδερ αί τοϋ ανθρώπου τύχαι, καθ’ όλης τής παρεμβάσεως τΤϊς 
Πρόνοιας καί του λόγου, είσίν δλως ύποβεβλημέναι εις την εξωτερι
κήν φύσιν. Τό πρόσωπον, δπερ έχει νά διαδραματίση ό άνθρωπος, έστί 
προδιαγεγραμμένου έν τώ διοργανισμφ του καί έν τώ τών άλλων 
όντων- έπειδή πάν τό έν τφ κόσμφ ύπάρχον ούκ έστιν ή μία βαθμί'ς· 
τής κλίμακος, ής κατέχει την κορυφήν, καί ώσπερ· πεπλανημένη 
άκτίς τής ιδίας αύτοϋ είκόνος. Μόλις ειχεν έξέλθει-τών· τοϋ Δημιουρ
γού. χειρώ.ν καί ή Ιστορία του ήν ήδη έγκεχαραγμένη έπί τής επιφά
νειας τής γής, αί τήν σφαίραν ήμών διαχωρίζουσαι σειραί τών όρέων, 
οί καθ’ άπάσας τάς διευθύνσεις διαβρέχοντες αυτήν ποταμοί καί ρύα- 
κες άποτελοϋσι τό τραχύ καί άκαμπτον σχέδιόν του. Δέν άρνεΐται δ 
"Ερδερ τήν προπατορικήν αδελφότητα του ανθρωπίνου γένους- νομί
ζει δτι δ άνθρωπος έσχηματίσθη κατά τινα μοναδικόν τύπον, απ’ 
ευθείας έκπορευόμενον έκ τής θείας νοήσεως, άλλ’ άποδεικνύει συγ
χρόνως δτι δ τύπος ούτος τροποποιείται κατά τά κλίματα, καί τά 
διάφορα τοϋ κόσμου μέρη, δτι αί ψυχικαί δυνάμεις καθώς καί ή τοϋ 
σώματος διασκευή, δτι ή αίσθητικότής, ή φαντασία καί ή τών λαών 
νόησις καθώς καί ή έξωτερική μορφή προκαταβολικώς ώρίσθησαν διά 
τοϋ χαρακτήρος τών τόπων, ένθα κατοικούσα. Έκ τούτου ή σχεδόν 
άπειρος διαφορά, ήν θεωροΰμεν έν ταϊς- δοξασίαι.ς, έν τοΐς ήθεσιν, έν 
τοΐς θεσμοΐς- έκ τούτου έν τή διαδοχή τών ιστορικών συμβεβηκότων 
οί τοσοΰτον ποικίλοι νόμοι, τόσον πολυάριθμοι καί τόσον σύνθετοι, 
ώστε μόνη ή μεγαλοφυία τής άνθρωπότητος, λέγει ο Ερδερ (ιόεαι 
περί της φιλοσοφίας τής ιστορίας βιβλίοτ Ζ', κεφ. 3), δύναται νά 
περιλάβη αυτούς έν τώ συνόλφ των. Δέον νά σημειώσωμεν την έπι- 
κρατούσαν αναλογίαν μεταξύ τοϋ συστήματος του,του και έκείνου 
τοϋ Μοντεσκίου, καίτοι μεγάλαι διαχωρίζουσιν αυτα διαφοραί. Ο 
Μοντέσκιος, σύμφωνος τφ τοϋ αίώνός του πνεύματι, παριστφ τήν 
ηθικήν τοϋ ανθρώπου φύσιν καί τούς θεσμούς, εφ ου ερείδεται ή κοι
νωνία, άπλοϋν αποτέλεσμα, τυχαίαν συνέπειαν τής εξωτερικής φυ- 
σεως. Ό δέ Έρδερ παριστφ τήν έξωτερικήν φύσιν τύπον προκατα
βολικώς παοεσκευασμένον διά τάς τής ψυχής δυνάμεις, καί ώς κά- 
ναβον, έφ’ οΰ έκ τής πρώτης τής πλάσεως ημέρας ή τής Προνοίας 

χειρ ιχνογράφησε τήν ιστορίαν ήμών. Ό Μοντέσκιος δέν ήθέλησε νά 
έγκαταλίπγ τό πάν είς τάς φροντίδας τής φύσεως, αλλά μετ’ όρθο- 
φροσύνης, ήν ολίγοι έξετίμησαν, έπιφυλάττει μεγάλην μερίδα τής 
ανθρώπινης τύχης είς αυτόν τον άνθρωπον, ήτοι είς τήν εύφυίαν καί 
φρόνησίν του. Κατά τον "Ερδερ, τό δράμά μ,ας προδιεγράφη έν ταϊς 
έλαχίσταις λεπτομερείαις του, καί δ,τι αν πράξωμεν έσμέν κατ’ 
ανάγκην δ,τι δυνάμεθα νά ώμεν σχ.ετικώς πρός τούς χρόνους, πρός 
τούς τόπους καί τάς περιστάσεις, καθ’άς ζώμεν (περί φιλοσοφίας τής 
ιστορίας ίδέαι βιβλ. ιβ', κεφ. 6). 'Ο Έρδερ άναγνωρίζει έτι τον τής 
προόδου νόμον, έφ’ ου δ φιλόσοφος Γαλάτης τηρεί σιωπήν- νομίζει 
δτι άπαξ δοθείσης τής ώθήσεως ταΐς ήμετέραις δυνάμεσιν, είτε ύπό 
τών σωματικών αναγκών είτε τή μυστηριώδει παρεμβάσει τοϋ θείου 
λόγου, απαιτείται προσέτι πρός άνάπτυξιν αυτών τών δυνάμ.εων ή 
τοϋ χρόνου συνδρομή- τό δέ τελικόν αυτών αποτέλεσμα, ήτοι ή ευ
δαιμονία έχουσα ώς βάσεις τόν λόγον καί τήν δικαιοσύνην, δέον νά 
έκτείνηται ήρέμα είς ολόκληρον τήν άνθρωπότητα. Ή τοϋ Έρδερ 
άρχή διετηρήθη έν ταϊς συγχρόνοις διδασκαλίαις παρά ταϊς δυσίν 
άλλαις. Είσήχθη πρός μέγα τής έπιστήμης όφελος μέχρι τής κυρίως 
λεγομένης ιστορίας, ένθα ή τών κλιμάτων έπίρροια, τής γεωγραφικής 
θεσεως καί προ πάντων τών. φυλών κατέστη τό άντικείμενον τών 
μάλλον πρωτοτύπων καί μάλλον γονίμων έρευνών.

Έκαστον τών τριών τούτων συστημάτων, ώσπερ ευχερές νά ίδω
μεν, ή μάλλον έκάστη τών τριών τούτων άρχών τών άποτελουσών 
τήν βάσιν των έχει άφευκτον συνέπειαν τό πεπρωμένον, ούχί βεβαίως 
τό ηθικόν πεπρωμένον, δπερ έν τούτοις ύπονοοϋμένως έμπεριέχουσιν, 
άλλά τό ιστορικόν καί πολιτικόν πεπρωμένον. Έάν ό Θεός πράττγ 
τό πάν έν τή ίστορί^, προδήλως δ άνθρωπος ουδέν πράττει, καί δέν 
μένουσι δι’ αυτόν ή τά τρία ταΰτα πρόσωπα, μεταξύ τών οποίων 
ούκ έστιν έλεύθερος νά έκλέξγ, τό τοϋ μάρτυρας, τό τοϋ θύματος καί 
τό τοϋ οργάνου. Έάν δ Θεός έγείρτ), διοικ^ καί άνατρέπν) τά κράτη' 
έάν. ούτος λαμβάνων έκ τής χειρός τά έθνη καί τούς βασιλείς, ρίπτη 
τούς μέν κατά τών δέ δπως άποπληρώση. τά ακατανόητα σχέδιά του' 
έάν οί τύραννοι καί οί εύεργέται τών λαών εΐσι τυφλοί μόνον ύπη- 
ρέται τών έκδικήσεων ή τής χάριτός του 
ανθρώπινη έλευθερία καί ευθύνη-, Ιΐοϋ 
αρετή, πού ή αφροσύνη καί ή φρόνησις παρά τοΐς άνθρωπίνοις τοΐς 
ήγουμένοις τών όμοιων των ; Έάν τέλος ή τής ΓΙρονοίας παρέμβα- 
οις, έν τοΐς τοϋ κόσμου τούτου ουμβεβηκόσι (καί έννοοϋμεν ,παρέμ

, τί άποβαίνουσι τότε ή 
ένεστι τό έγκλημα,, πού ή
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βασιν γενικήν καί άδιάλειπτον) δέν συνίσταται έν τοϊς νόμοις, δι’ ών 
έπροίκησε τήν φύσιν, είς τό λογικόν, πρός τί οι νόμοι, πρός τί οί 
τούτων παρεκτρεπόμενοι θεωρούνται πάντοτε ύφ’ ήμών, οίανδήποτε 
καί άν κατέχωσι θέσιν, άφρονες ή ένοχοι ; Ούτε τό τού Θεού μεγα- 
λεϊον, ούτε τό τής ιδίας -ημών ιστορίας συμφέρον ουδόλως ωφελούν· 
τάι έκ συστήματος ένθα τά δύο ύψιστα τής δημιουργίας άποτελέ- 
σματα, δ λόγος καί ή έλευθερία έπί τοσούτον έξέυτελιζονται καί 
παραγνωρίζονται. Άδιάφορον οτι παραδέχονται αυτά διά τόν άν- 
φρωπον, έάν τά καταργώόιν ώς πρός τό ανθρώπινον γένος. 'Υπάρχει 
βεβαίως πλείων έπιστήμη, πλείων μεγαλοφυίά καί αληθές μεγα- 
λεϊον έν τή έπινοίιγ τού Βίκου, άλλ’ V) έπίνοιά αύτη δέν άγει ήττον 
βεβαίως ευθύ εις τό πεπρωμένον. Ό Βοσσουέτος, ώσπερ ά'ρτι ύπε- 
δείξαμεή, καταργεί ώς πρός την ιστορίαν την έλευθερίαν καί τόν 
λόγον. Ό δέ συγγραφεύς τής νέας επισεήμ,ης άφίησι μόνον ύφ'ΐστά- 
μενον τόν λόγον, ύποτιθείς δτι οί νόμοι καί έν μέσφ τού τής βαρβα- 
ρότητος και τών παθών σκότους, ε’ισίν ή ενιαία άρχή πάντων τών 
φαινομένων άπερ- παρουσιάζει ή κοινωνία. Άλλά τί έ'πεται έάν τό 
πάθος καί ή βούλησις ουδόλως ύπολογίζωνται ; Συμβαίνει ώστε ό 
άνθρωπος άύτός γίνεται άφαντος, πάντα τά κύρια ονόματα μετα
βάλλονται είς σύμβολα, καί αντί σειράς γενεών ζησάση,ς, άγαπήσά- 
σης, αίσθανθείσης καί πάλάισάσης, δάέρ ήμεΐς, κατά τών αναγκών 
τής ζωής, ή ιστορία παριότ^ ήμϊν σειράν μόνον ιδεών σύνδεδεμένων 
πρός άλλήλας δι’ αμεταβλήτου τίνος τρόπου. Γινώσκομεν ότι ό ’Ιτα
λός φιλόσοφος δέν ώπισθοδρόμησεν ένώπιον τής τού συστήματός του 
ταύτης συνέπειας καί δτι, ώσπερ Ταρκύνιος ό 'Υπερήφανος, παντά- 
χού ■ ένθα άπαντ^ άνθρωπόν ύψωθέντα διά τής μεγαλοφυίας ή τής 
δόξης του ύπεράνω τού πλήθους, δέν διστάζει νά τού καταβάλή 
τήν κεφαλήν, ήτοι νά άμφισβητήσγ) τήν υπαρξίν του. Ούτως ό "Ομη
ρος, ό Πυθαγόρας, ό 'Ρωμύλος, ό Αίσωπος καί πάντες οί κατέχοντες 
άνάλόγον Οέσιν κατά τούς πρώτους τού 'Ελληνικού και 'Ρωμαϊκού 
πολιτισμού αιώνας θεωρούνται ύπ’αύτοΰ άλληγορίκά μόνον πρόσωπά 
καί δντα άφγρημένα. Οί λαοί, ώσπερ τά άτομα καί τά έθνη, κατά τήν 
θεωρίαν αυτού φαίνονται έξαφανιζόμενα δίκην καπνού- επειδή έκτος 
τών καθ’ οΰς ζώσι χρόνων τών διαφόρων σημείων, άπερ κατέχουσιν 
έπί τής γής και άπερ οΰδεμίαν έξασκούσιν έπίρροιαν έπί τόύ προορι
σμού των, ούδέν θεωρείται διακρίνων αυτούς απ’ άλλήλων ή ένός 
μόνου ιστορία, έστιν ιστορία πάντων, διατοέχουσιν άτελευτήτώς τον 
αύτόν κύκλον ’ιδεών, χωρίς νά όφείλωσι μηδέν είς τούς προγενεστέ- . 

ρους, χωρίς νά μεταβιβάσωσι μηδέν είς τούς μεταγενεστέρους, καί 
έάν τυχαίως πως ή μνήμη πολλών έξ- αυτών άπώλλυτο δέν θά ύπήρχε 
χάσμα έν τοϊς τού ανθρωπίνου γένους χρονικοϊς. Έν τώ τού “Ερδερ 
συστήματι ύπάρχει οΰχ ήττον άριδήλως ή τού πεπρωμένου άρχή, 
καίτοι άφίεται εύρύτερον στάδιον είς τάς έλπίδας καί είς τό μέλλον 
τής άνθρωπότητος. Άδιάφορον τώ οντι δτι δ θείος λόγος, έπιτάττει 
τή φύσει κατά τον: γερμανόν φιλόσοφον, έάν ή φύσις έπιτάσσν) καί 
αυτή τώ άνθρώπφ καί τώ διαγράφω προκαταβολικώς ήν πορείαν οφεί
λει νά όδεύσή διά μέσων τών αιώνων ! Τί συμφέρει δτι αί ψυχικαί 
ήμών δυνάμεις έχουσιν άλλοίαν τινά αρχήν ή τόν οργανισμόν καί τόν 
έξωτερικόν κόσμον, έάν έκ τού σχηματισμού τού έξωτερικού κόσμου 
καί τών τού οργανισμού νόμων έξαρτάται δλως ή χρήσις ήν δυνάμεθα 
νά ποιήσωμεν αυτών ; 'Η ύπό τού "Ερδερ πρεσβευομένη ιδεολογία έν 
ταΐς ύψίσταις. τής μεταφυσικής θεωρίαις χρησιμεύει νά δώσν) μόνον 
πλείονα ακρίβειαν είς τάς φοΰ υλισμού άρχάς, έφ’ ών θέλει νά βα- 
σίσγι τήν φιλοσοφίαν τής ιστορίας·

Θεωρούμεναι είς τήν ύψίστην γενικότητά των αί τού Βοσσουέτου, 
τού Βίκου καί τού "Ερδερ άρχαί έμπεριέχουσι βεβαίως μέγα μέρος 
αλήθειας- ούτε οί τής φύσεως νόμοι, οδτε οί τού λόγου, ούτε ή τής 
Προνοίας κυβέρνησις, ής αύτοί ούτοι οί νόμοι τεκμηριούσίν ήμϊν τήν 
αμετάβλητον καί καθόλου παρέμβασιν, δύνανται νά παραγνωρι- 
σθώσιν έν τή σειρή τών τού κόσμου τούτου συμβεβηκότων καί έν τή 
γενική κινήσει τών πνευμάτων τό) συνιστώσει τήν τής άνθρωπότητος 
ζωήν. Έστιν αιώνιος δόξα διά τό τών μεταγενεστέρων πνεύμα δτι 
ύψωσε τήν ιστορίαν είς τήν τάξιν αληθούς έπιστήμης, δτι έξεδίωξεν 
έξ αύτής ές άεί τό αύθαίρετόν καί τό τυχηρόν, δτι συνέστησεν έπί 
αληθώς φιλοσοφικής βάσεως τήν ηθικήν καί διανοητικήν ένότη'ία 
τού άνθρωπίνου γένους. Άλλά τό ανθρώπινον γένος άρά γε έστί κα
θαρά νόησις άναπτυσσομένη άνευ άντιστάσεως καί άκωλύτως εις σειράν 
δίωργανισμένων σωμάτων ; 'Η βούλησις, ή έλευθερία, αί μεγάλως 
δρώσαι έν τή τού ατόμου υπάρξει,.ούδόλως ίχουσι χώραν έν τή κοι
νωνία καί έν τή ιστορία ; ή μάλλον ύπάρχουσι. δύο άλήθειαι, δύο 
άνθρώπιναι φύσεις δλως αντίθετοι άλλήλαις, ή τής ίστορίαις καί ή 
τής συνειδήσεως ; Δέν ήθελεν άρκέσει δτι δι’ ήμάς νά γινώσκωμεν 
δτι ή ατομική έξουσία, ήν έξασκούμέν έφ’ ήμών. αύτών δύναται νά 
έπεκταθή έπί τών δμοίων ήμών, θά έξετάσωμεν έάν δέν ύπάρχν) μία 
συνείδησις καί μία ευθύνη διά τούς λαούς καθώς καί διά τά άτομα.

Πειθόμεθα εύχερώς δτι αί άνθρώπιναι κοινωνίαι κατά τήν νήπιό- 
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τητά των, δταν ή σκέψις δέν έσχεν έτι τόν χρόνον νά γεννηθή έν τφ 
πνεύματί των, ύπείκουσίν έξαιρετικώς εις γενικούς νόμους’ έπειδή 
τότε ούδεμία ύπάρχει διαίρεσις ούτε μεταξύ τών γνωμών τών ανθρώ
πων, ούτε μεταξύ τών συμφερόντων, αί θελήσεις εύρίσκονται φυσι- 
κώς σύμφωνοι, καϊ οί γενικοί νόμοι έξασκοϋσι παν τό εαυτών κρά
τος. Οί νόμοι ούτοι, ώσπερ προειρήκαμεν, έχουσι τήν γένεσίν τωί», 
οί μέν έν ταΐς αίσθησεσιν, οί δέ έν τή νοήσει. Όθεν άναπόφεύκτόν 
έστιν ώστε, έλλειπούσης τής τα πάντα κανονιζούσης σκέψεως, νά 
άντιποίώνται άδιαλείπτως αί δύο αύται δυνάμεις ή μέν τά τής δέ> 
κα'ι συγχέωνται έν τοϊς άποτελέσμασί των. Έκ τούτου ό Ηρωικός 
καϊ ποιητικός τών πρώτων τής άνθρωπότητος αιώνων χάρακτήρ' 
έπειδή τί έστιν ό τών αρχαίων ήρωϊσμός καϊ αυτά τοϋ μέσου αίώνος 
τά ίπποτικά ήθη, είμή ή τής ισχύος καθιέρωσις διά.τού αισθήματος, 
διά τής ισχύος j Καϊ ή τών πρώτων ήμερών ποίησιν, ό Ανατολικός 
έκστατικός ρεμβασμός, δν τοσοϋτον δυσχερώς δυνάμεθα νϋν νά νοή- 
σωμεν, εΐσϊν άλλο τι ή ή υλική όψις τών πραγμάτων τών μάλλον 
άλλοτρίως πρός τήν ύλην έχόντων, ή διαρκής προ,σωποποίησις τών 
ιδεών καϊ τών νοερών αντικειμένων, ή παρέμβασις τών αισθήσεων έν 
ταΐς ύψίσταις τοϋ λόγου θεωρίαις ; Δέον νά έξηγήσωμεν κατά τόν 
αύτόν τρόπον τό αίσθημα έκεϊνο τής ύπακοής καί τής πίστεως τό 
διακρίνον τό πλεΐστον τών αρχαϊκών κοινωνιών. 'Όταν αί ψυχαϊ άπα- 
σαι δεσπόζωνται ύπό τών αυτών έντυπώσεων, κα’ι ύπό. μόνων έτι 
τών έντυπώσεων οδηγούνται, εύνόητόν έστιν ότι άνθρωπός τις παρι- 
στφ έν τφ άτόμφ του και κινεί κατ’ αρέσκειαν δλον λαόν, ή δτι λαός 
τις ταυτίζεται δλως μετ’ ανθρώπου, έν τφ όποίφ άνεγνώρισεν ύπό 
φαεινήν μορφήν τάς ιδέας και τά αισθήματα τά άσαφώς πως έν τφ 
έαυτοΰ κόλπω ταραττόμενα. .

Άλλ’ δτε τήν άπλοϊκήν ταύτην πίστιν διεδέχθη ή τών φρονημά
των καϊ δοξασιών διαφορά’ δταν δ λογισμός, άντικάθιστών τόν άρ- 
χαϊον. ήρωϊσμόν, έχώρισε πάντα τά συμφέροντα, κα'ι αύτή ή ποίησις 
κατέστη ή έ'κφρασις τοϋ σκεπτικισμού ή τής στάσεως, τότε άναγκα- 
ζόμεθα ν’ άποδςχθώμεν τήν παρέμβασιν τής βουλήσεως, έπειδή έκου- 
σίως ή βίγ δέον ν’ άποφασίσωμεν, δέον νά έκλέξωμεν μεταξύ τοσού- 
των άντιθέτων παροτρύνσεων καϊ τής έκλογής ήν έποιησάμεθα, δυ
νάμεθα κατά τινα τρόπον και έ'ν,τισι περιστάσεσι νά τήν έπι.β.άλωμεν 
ε’ις τούς άλλους ή νά τούς άναγκάσωμεν νά ύποστώσι τάς συνεπείας 
της. ’Ey άλλαις λέξεσι, δέν άρκεϊ ήμϊν νά νομίζωμεν δτι ό άνθρωπος 
διατηρεί τό αυτεξούσιον μεταξύ τφν όμ,οίων του’ σκεπτόμεθα δτι 
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άτομά τινα δύνανται νά ένεργώσιν έλευθέρως και μετά πλήρους· έαυ- 
τών ευθύνης έφ’ όλης τής κοινωνίας' οτι δύνανται έπί τινα χρόνον 
καί έντός ώοισμένων δρων νά τήν διαφθείρωσι, νά τήν άπατήσωσι, 
νά τήν έξευτελίσωσιν ή έμφρόνως νά τήν φωτίσωσι διευθύνοντες τάς 
δυνάμεις της πρός εύγενή χρήσιν. Κα'ι πώς ν’ άρνηθώμεν τό γεγονός 
τούτο τα άφ’ έαυτοϋ τοσοϋτον πρόδηλον, ώστε ούδεϊς άμφισβητεϊ έν 
τή έφαρμογή καϊ δπερ ή ηθική ουδέ δ κοινός νοΰς ουδέποτε ήδυνή- 
θησαν νά πεισθώσι νά θυσιάσωσι. Παριστώσιν ήμϊν ώσπερ νόμον τής 
άνθρωπότητος πρόοδον παγκόσμιον, άλάθητον, σύρουσαν άκουσίως 
των τά έθνη κα'ι τά άτομα προς σκοπόν άγνωστον. Άλλ’ ή πρόοδός 
έστιν άλλο τι ή αύτή ή άνάπτυξις τής έλευθερίας, συντριβούσης 
οίκείαις μόνον δυνάμεσι τά ύπό τής κενοδοξίας τινών παρεμβαλλό
μενα κωλύματα, κα'ι έπεκτεινομένης κατ’ ολίγον είς τόν μέγιστον 
άριθμόν ·, ’Άλλως τε ή άνθρωπότης δέν δύναται νά έφιχθή εις τόν 
σκοπόν της χωρίς νά έγκαταλίπγ έπϊ τής όδοϋ τούς άονουμένους ή 
κωλύοντας τήν πορείαν της ■ Ή ιστορία δέν διδάσκει ήμάς πώς έκ- 
κλείπουσι τά έθνη τά άπολέσαντα τήν έλευθερίαν των, κα'ι πώς ή 
ύλική βία δύναται νά παρακωλύσν) είς παμμέγεθες κράτος τήν τοϋ 
πολιτισμού πορείαν ; ’Άπαγε, πάντες οί καταπιεζόμενοι λαοί δέν 
κατέστησαν άξιοι τής δυστυχίας των πάντές οί τύραννοι ούκ είσιν 
άπεσταλμένοι τοϋ Θεού ή ύπουργο'ι τής άνάγκης. Λαλούσι περί δη
μοσίου ορθού λόγου δστις, βραδέως μορφωθείς ύπό τής τών αιώνων 
πείρας, δέν δύναται νά παραιτηθή τών ιδίων έαυτοΰ φώτων, μεθ’δσας 
προσπάθειας καϊ άν καταβάλλωσιν δπως τόν παρατρέψωσϊν, άλλά 
δέν γινώσκουσι, δτι τά πάθη εΐσϊν έτι ισχυρότερα τοϋ λόγου, κα’ι 
δτι δσον χαμερπή κα'ι βάναυσά είσι, μετά μείζονος έγείρονται εύχε- 
ρείας ; Δέν γινώσκουσιν δτι τό θράσος ή ή έπίδειξις, τό έπιτακτικόν 
ύφος, τά κολακεύοντα τήν. κενοδοξίαν ή τήν οκνηρίαν σοφίσματα, 
καί έπαναλαμβανόμενα καθ’ έκάστην μετ’- άκαμ.άτου έπιμονής έπι - 
τυγχάνουσι μάλλον παρά τοϊς πολλοϊς καϊ παρ’ έκείνους όΰς συνήθως 
περιλαμβάνουσιν έν ταΐς τών έκλεκτών κλάσεσιν, ή ή αυστηρά άλή- 
θεια, θυγάτηρ τής σκέψεως καί τοΰ χρόνου, κα'ι συνέταιρος ...τής με
τριότητας ; "Οθεν έπί τοϋ πλήθους άριδήλως δέον νά έρεισθή δ βου- 
λόμενος νά κρατή.είς τήν χεϊρά του καϊ νά ύποβάλν) είς τά σχέδιά 
του τήν κοινωνίαν δλόκληρον’ πόσας παραφροσύνας καϊ πόσα έγκλή- 
ματα, πόσας άντιφατικάς άρχάς καϊ κρίσεις έγενοντο άμοιβαδΰν 
παραδεκτά, κα'ι έκαλύφθησαν διά τής έπιδοκιμασίας τού δημοσίου 
λόγου! Έάν θεωρήσωμεν τό ζήτημα άπό ύψηλοτέρας έπόψεως, δηλ. 
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ύπό ηθικήν καϊ θρησκευτικήν έποψιν, ούδεϊς υπάρχει δ μή προτιμών 
νά παραδεχθώ έν τοιαύταις περιπτάσεσι την ύπαρξιν ένοχων τίνών, 
ή νά έπιρρίψφ έπ'ι της άνθρωπότητος ή τουλάχιστον έπ'ι δλοκλήρου 
έθνους την αναγκην του έγκλήματος, του άϊμ.ατος καϊ τών τερατω- 
δεστάτων βιαιοπραγιών. Όπως άποδείξωσι τήν έπ'ι τής κοινωνίας 
ανικανότητα τής ισχύος τών άτόμων, έθίζονσε ν’ άναφέρωσι προσέτι 
την άφευκτον άνάπτυξιν τών δημ,οσίων θεσμών, οΐτινές εισι καί ούτοι 
εκφρασις τών αναγκών κα'ι ιδεών όλης γενεάς. Λαός άδιστάκτως 
ίδρύσας καϊ κατέχων έν έαυτώ όμοιους θεσμούς άφίκετο εις υψηλόν 
βαθμόν αξίας καί νοήσεως, έποιήσατο τήν εΰγενεστάτην κατάκτησιν; 
τήν δυναμένην νά κολακεύσφ τήν φιλοτιμίαν του καϊ νά τώ έξα- 
σφαλίσφ τον σεβασμόν τών άλλων δυνάριεων. Άλλ’ ούδέν καθ’ εαυ
τούς οί θεσμοί, πάσα ή ισχύς των έγκειται έν ταϊς ΐδέαις, έφ’ ών 
έρείδοντάι καϊ εις τούς ανθρώπους, οϊς έπετράπη ή τήρησις καϊ ή 
έφαρμογή. Έάν οί άνδρες ούτοι χρώνται καλώς ταϊς έξουσίαις, κα'ι 
προτιμώσιν άντ'ι τών ιδίων τά δημόσια συμφέροντα, τό πάν τηοεϊ τήν 
άνήκουσαν τάξιν, τό ηθικόν αίσθημα μεταδίδόται μετά του σεβα
σμού τής έξουσίας εις άπαντα τά μέλη τού κοινωνικού σώματος. Έν 
έναντία περιπτώσει μάτην μεταβάλλουσιν, εύρύνουσιν, άνατρέπουσι 
τούς θεσμούς, έξουσιν ύ’πό τό πρόσχημα τής τά μάλιστα έλευθέρας 
κυβερνήσεως, τήν δουλείαν μόνον μετά τής διαφθοράς.

Έν τούτοις μακράν ήμών ή ιδέα δτι ή τύχη τών έθνών κα'ι τό 
μέλλον τού ανθρωπίνου γένους θά έγκαταλειφθ?) άνεπανορθώτως εις 
τό αυθαίρετον κα'ι είς τά πάθη ανθρώπων τινών! Άποκρούοντες τό 
πεπρωμένον έν τή ίστορί^:, θά προφυλαχθώμεν συγχρόνως έκ τού 
έτέρου είδους τού πεπρωμένου τού καταργοΰντος τήν. έπίρροιαν τού 
λόγου καϊ άποκλείοντος τήν ’ιδέαν τής θείας Προνοίας. Πάσα έξουσία 
βασιζομένη έπϊ τής αυθαιρεσίας ή τής διαφθοράς, δηλαδή έπϊ τού 
έγωϊσμού, άπόλλυται διά τών Ιδίων συνεπειών. Ή αυθαιρεσία ήναγ- 
κασμένη δπως ύπερασπίσφ έαυτήν ν’ άντιστφ είς τήν φυσικήν άνά- 
πτυξιν τών νοερών δυνάμεων τού ανθρώπου, νά άντιτείνφ εις πάσας 
τάς άνάγκας του, πάσας τάς κλίσεις, πάσας τάς συγκινήσεις του, 
είς πάν τό δυνάμενον νά έγείρφ έν αύτφ τήν τής άξίας καί τού αυ
τεξουσίου συνείδησιν, αποβαίνει θάττον ή βράδιον καταπίεσις, ή δέ 
καταπίεσις γεννά τήν ανταρσίαν ή αναρχική άναμφιβόλως καϊ έπα- 
ναστατική κατάστασίς έστιν ούχ ήττον όλεθρία εις τήν κοινωνίαν ή 
δ δεσποτισμός· άλλά μεταξύ τών .δύο τούτων ύπερβολών χωρεϊ ή 
έλευθερία, συστηνομένη ύπό τού συμφέροντος, ύπό τού ήθικοΰ αισθή· 
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ματος καϊ τού Ιδιου έαυτής γοήτρου. Ή αυτή παρατήρησις έφκρμό-, 
ζεται ώς πρός τήν διαφθοράν, δυναμένην νά καταστη έπί τινα χρόνον 
δ πειρασμός τών έλευθέρων κυβερνήσεων, ώσπερ ή τυραννία έστιν δ 
τών απολύτων κυβερνήσεων. Ή διαφθορά έστιν αληθώς έπικίνδυνος 
έφ’ δσον τηρεί μέτρον καί λείψανον αΐδούς, έφ’ οσον άφίησιν έτι εις 
τον έξασκούντα ή ύπομένο.ντα αυτόν πρόσχημα πεποιθήσεως ή έξου
σίας. "Απαξ ΰπερβάσα τό δριον τούτο καϊ παρασυρομένη ύπό άκαι- 
τασχέτου ^οπής, καταντά νά μή συγκρατήται πλέον μήτε νά κού- 
πτηται, έξ έκείνης τής ήμέρας ή όλεθρία έπιρροή της έξαφανίζεταΓ 
δέον νά έκλέξωμεν μεταξύ μεταβολής έν τοΐς ήθεσι καϊ μεταβολής 
έν τοΐς νόμοις. Ούτως δ ανθρώπινος προορισμός έκπληρούται διά τών 
αυτών μέσων, άτινα φαίνονται καταλληλότατα ϊνα παρακωλύσωσιν 
αυτόν, άλλά δέον νά έκπληρωθφ διά τών μέσων τούτων; Μόνη ή τυ· 
ραννία δύναται ν’ άγάγφ τούς άνθρώπους είς τήν έλευθερίαν διά τής 
οδού τής άνάρχίας καϊ τής στάσεως; Μόνη ή άκάθεκτος διαφθορά 
δύναται νά παρ.αγάγν) παρά τινι λαώ τήν συνείδησιν καϊ τήν δημο
σίαν ευθύτητα; Ούδεϊς δ τολμήσων νά νομίσφ τούτο. ‘Η διαφθορά 
καϊ ή τυραννία μετά τής στυγεράς αυτών συνοδίας τού δόλου, τοΰ 
ψεύδους, τής βίας, εΐσί πάντοτε ένοχοι, ούδεμία δ’ έξωτερική περί · 
στάσις, ούδεμία ύποτιθεμένη άνάγκη δύναται νά τάς δικαιώσφ, ουδέ 
ν’ άπαλλάξη αύτάς τής πρός τάς άθλιας γενεάς άς καταστρέφει ευ
θύνης. Ή κοινωνία δύναται, ή κοινωνία οφείλει ν' άπολαύσφ τού 
άγαθού τού προσγινομένου έπ'ι τέλους συνεπείς τών τής Προνοίας 
νόμων τών κυβερνώντων τό είδος ήμών μάλλον εύγενώς, μάλλον τα
χέως διά τής χρήσεως τής ηθικής έλευθερίας. Τώ δντι, ίνα τί οί άν
θρωποι οΰς ή τύχη τής γεννήσεως ή ή ιδία μεγαλοφυία κατέστησαν 
ήγεμόνας τών δμοίων των, δέν ήθελον απονέμει έκουσίως καϊ οίκείιφ 
βουλφ τούς νόμους, τούς θεσμούς, ή ώσπερ άποκαλοΰσι νύν, τάς έλευ
θερίας ών έκδηλοΰται ή άνάγκη, άντϊ νά περιμένωσιν ώστε τό κατε- 
πεΐγον τών περιστάσεων ή ή βία ν’ άποσπάσφ αύτάς έκ τών χειρών 
των; Διατί μάλιστα νά μή προκαλέσωσιν ούτοι τήν άνάγκην .ταύ*  
την διά συνετής μυήσεως τού λαού έν τφ δημοσία ζωή, ί'να δύναται 
τοσούτο κάλλιον νά διευθύνωσι καϊ άδεώς νά ίκανοποιήσωσιν αύτήν ; 
Αί κυβερνήσεις δέν ίδρύθησαν μόνον δπως καταστέλλωσιν ή συνέχω- 
σιν, ήτοι δπως ύπερασπίζωσι τήν ύλικήν τάξιν, ή αποστολή των 
έστϊν ύψηλοτέρα κκϊ άγιωτέρα, εΐσϊν έπιτετραμμένοι τήν τών λαών 
άγωγήν. "Οθεν σκοπός τής αγωγής διά τινα λαόν ώσπερ διά τό άτο- 
μόν έστι νά προσκαλέσφ αύτόν είς τήν συνείδησιν καί τον σεβασμόν■Γάμος IB*-  Φεβρουάριος 188» 90 
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έαυτοΰ, ήτοι ν’ άναπτύξγ διευθύυουσα πρός ένδοξον σκοπόν τήν νόη- 
σιν, τά αισθήματα καί τάς δυνάμεις του. Άλλά τό έργον τοΰτο δέν 
πρέπει νά έπιβαρύνή [χάνον τάς κυβερνήσεις· ό έσχατος τών πολιτών 
δύναται κα'ι οφείλει νά μετάσχν) τούτου άναλόγως τών νοερών του 
δυνάμεων- έπειδή ούδεμία ανθρώπινη προσπάθεια δύναται νά κατορ· 
θώσν) τι ύπέρ ήμών έάν άρχώμεθα έγκαταλείποντες εαυτούς. Τοιοΰτος 
λοιπόν δ ήμέτερος προορισμός, δ μή δυνάμενος, ώσπερ έφθημεν είρη- 
κότες, νά χωρισθή τοΰ τών δμοίων μας. "Οθεν έκαστον τών πρός 
ήμάς αυτούς καθηκόντων καθίσταται σύναμα καθήκον πρός τήν κοι
νωνίαν’ έν τώ κόλπω καί πρός δφελός της δέον νά καταναλίσκηται, 
άπκσα ή εΰφυία ήμών καί νά παράγηται πάν τό έν ήμϊν ωφέλιμον καί 
άγαθόν. Τό παραιτεΐσθαι τής κοινωνίας, δείκνυσθαι άλλότριοι, αδιά
φοροι πρός τά συμφέροντα καί τάς άνάγκας της, δηλοϊ παραιτεϊσθαιτής 
ζωής, δηλοϊ λείποτακτεϊν τοΰ έργου, δπερ δ Θεός ένεπιστεύθη ήμϊν.

Ή έξουσία,.ήν τό άτομον έχει έπί τής κοινωνίας, ή κοινωνία έξα- 
σκεϊ αύτήν έφ’ έαυτής καί έπί τοΰ υπολοίπου ή τουλάχιστον έπί 
μέρους τής άνθρωπότητος. Λαός άφικόμενος είς βαθμόν ώστε νά κυ- 
βερνάτάι διά τών ιδίων νόμων, νά παρεμβαίννι είς τάς ιδίας του 
υποθέσεις καί έν ταΐς πρός τούς άλλους λαούς σχέσεσί του έστιν 
αληθώς ηθικόν άτομον, έχον σύναμα τήν συνείδησΐν καί τήν ευθύνην 
τών πράξεων του. ’Έστιν έπομένως έλεύθερος νά έκλέξν) μεταξύ τής 
δικαιοσύνης καί τής βίας, μεταξύ τής ατιμίας καί τής δόξης, ή 
τουλάχιστον μεταξύ τοΰ συμφέροντος τής ήσυχίας, καί τοΰ τής αξίας 
του. Ούχί παραλόγως μεθ’ δλας τάς τοΰ πεπρωμένου θεωρίας, τάς 
ίσχυούσας νΰν ώς πρός τήν πολιτικήν καί τήν ιστορίαν, ύπάρχουσιν 
έθνη περιφρονούμενα καί άλλα θαυμαζόμενα ή σεβόμενα, ύπάρχουσιν 
ώσαύτως μισούμενα ούχί ένεκα τής ισχύος των, άλλ’ ένεκα τής τυ
ραννικής καί έγωϊστικής χρήσεώς των. Καί έν τούτοις ή έθνους τίνος 
έπί τών άλλων τυραννία έχει τάς αύτάς συνεπείας οϊας ή βασιλέως 
τίνος έπί τών υπηκόων του’ έγβίρεε διά τοΰ ύπερβάλλοντος τής κα· 
ταθλίψεως τό τής έλευθερίας αίσθημα, έμβάλλει τοϊς ήττον ίσχυροΐς 
λαοϊς τήν έπιθυμίαν τοΰ νά ένωθώσι κατά κοινοΰ έχθροΰ, καί έκ τού
του παρασκευάζει τόν θρίαμβον τοΰ πολιτισμού καί τοΰ δικαίου κατά 
τής κτηνώδους ισχύος. Άλλά τό άγαθόν τό δυνάμενον ύπό τίνος 
έθνους νά παραχθή εις τό άνθρώπινον γένος έν διαστήματι πολλών 
αιώνων βίας καί άδικίας, άλλο τι έθνος ήθελε παραγάγει αύτό είς 
έλάσσονα χρόνον διά νομιμωτέρων μέσων έν όνόματι τοΰ δικαίου καί 
τής έλευθερίας.

Ούτως ή κοινωνία, σύμπασα ή άνθρωπότης έχει, ώσπερ τό άτομον, 
προορισμόν πρός έκπλήρωσιν άλλ’ οί δύο ούτοι προορισμοί καί έπο
μένως αί δύο αύται ύπάρξεις ε’ισίν έντελώς διακεκριμένα!, καίτοι τής 
κοινωνίας ουσης τοΰ μόνου θεάτρου ένθα τό άτομον δύναται νά έκτε» 
λέσν) τά έαυτοΰ καθήκοντα καί νά έφιχθή είς τόν σκοπόν τής ζωής. 
Ή μία άρχεται έν τή ζωή ταύτη καί οφείλει άριδήλως νά έξακο- 
λουθήση άλλαχοΰ· έπειδή άνεξαρτήτως τής συστατικής άρχής τής 
ήμετέρας άτομικότητος, ής τό ένιαϊον καί ή ταύτότής ε’ισίν άσυμ- 
βίβαστοι πρός τό άστατον καί σύνθετον τής φύσεως τών ήμετέρων 
οργάνων' άνεξαρτήτως τής άρχής τής άπαιτούσης κΰρός τι διά πάν- 
τας τούς νόμους, έπομένως καί διά τόν ηθικόν νόμον, ούδεμία τών 
δυνάμεων ήμών ύπάρχει έχουσα άναλογίαν πρός τήν θέσιν ήν κατέ- 
χομεν καί τό πρόσωπον δπερ δυνάμεθα νά διαδραματίσωμεν έν τφ 
κόσμω τούτφ. Ή έτέρα έξ εναντίας, έπειδή έξαρτάται έκ τής τών 
γενεών σειράς δέον νά έκπληρωθή έπί τής γής’ οφείλει νά παριστιή 
ήμϊν τό πνεΰμα ήρέμα άπαλλαττόμενον τής τών αισθήσεων δουλείας, 
ύποτάσσον είς τούς έαυτοΰ νόμους τούς τής φύσεώς νόμους, οΐτινες 
έφαίνοντο τό πρώτον πνίγοντες αύτό ύπό τό κράτος τών, καθιστεί 
δρατάς είς ήμάς, έν χπχσι τοϊς έογοις τής εύφυίας τοϊς διαδεχόμέ- 
νοις έν τή ιστορία, έν άπάσαις ταΐς κατακτήσεσι τής έπιστήμης, τής 
βιομηχανίας ή τής έλευθερίας, τάς εύγενεϊς καί ίσχυράς ψυχικάς δυ
νάμεις, ών έκαστος ήμών φέρει έν έαυτώ τό σπέρμα- άποκάλύπτει 
ήμϊν συγχρόνως τό ένιαΐόν των έν τοϊς γενικοϊς νόμοις τοϊς προϊστα- 
μένοις έίς τήν άνάπτυξιν ταύτην καί έν τή άκατασχέτφ κινήσει, 
ήτις χωρίς νά έξαφανίση μήτε τό έθνικόν φρόνημα, μήτε τήν πρός 
τήν πατρίδα άγάπην, παρασύρει άνεπαισθήτώς πάντας τούς λαούς 
είς τήν αύτήν τάξιν τοΰ πολιτισμού, καθιστώσα αύτούς συμφώνους 
περί τών συμ,φερόντων καί τών ούσιωδών άρχών ώς πρός τήν πολι
τείαν, τήν ηθικήν καί τήν θρησκείαν. Άλλά πρόσέξωμεν μή παρα- 
τρέψωμέν.ή μεγεθύνωμεν μέχρι παραλογισμοΰ τάς έλπίδας άς τοιοΰ- 
τον θέαμα δέον ν’ άναγεννήση έν ταΐς καρδίαις ήμών. Ό τής προόδου 
νόμος, εις δν πιστεύομεν μεθ’ άπασών τών ψυχικών ήμών δυνάμεων, 
καί δστις έστιν άληθής κατάστασις τής καθ' ήμάς έπιστήμης, δέν 
δύναται νά προχωρήση έπί τοσούτον ώστε νά καταστρέψη τούς φυ
σικούς νόμους. Μέχρι τής τελευταίας ανθρώπινης γενεάς ή ζωή αυτή 
έσεται άεί πλήρης άναγκών, άσθενειών καί άθλιοτήτων, ούδέν βιο
μηχανικόν άριστούργημα, ούδέν έπί τής έπιστήμης μυστήριον, μεθ’ 
δλας τοΰ τελευταίου άίώνος τάς ύποσχέσεις, θά δυνηθή ν’ άπαλλάξή 
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ήμάς τής νόσου, τοϋ γήρατος, του θανάτου καϊ τών έπομένων αύτώ 
θλίψεων. Άκουσίως του άεϊ αΰξοντος θριάμβου του λόγου έν ταϊς 
δοξασίαις, έν τοΐς θεσμοΐς, έν ταϊς γενικαϊς ΐδέαις, τά πάθη ουδέ
ποτε θέλουσιν έγκαταλίπει την άνθρωπίνην καρδίαν, δέον νά ύφίστα- 
ται έν τφ μέλλοντι. ώοπέρ έν τώ παρόντι δημοσία έξουσία ίδιον έ'ργον 
έχουσα νά κυβερνφ καϊ συγκρατή αυτά. Αύτό τό λογικόν έχει όρια 
άπερ ουδέποτε ύπερβήσεται, καί έπειδή δέν έξικνεΐται παρ’ άπασιν 
εις δμοιον ύψος δέον νά ύφίσταται έν τφ τής κοινωνίας κόλπφ ήθική 
έξουσία, είδος τι κυβερνήσεως τών ψυχών, έντελώς ‘σύμφωνος τη 
έλευθερία καϊ τη της νοήσεως προόδφ. 'Ο προορισμός, τέλος τοϋ αν

θρώπου κα'ι ό τής άνθρωπότητος ύποτιθέασιν έπί σης τήν ηθικήν έλευ- 
θέρίαν’ έσμέν έλεύθεροι όταν διατϊθώμεν ήμών αυτών, έσμέν έπίσης 
δταν ένεργώμεν έπ'ι τών όμοιων ήμών, και οί λαοί έχουσι τήν ευθύ
νην των ώσπερ τά άτομα’ ένι λόγφ τό πεπρωμένον έν τη ίστορίφ ούκ 
έστιν έλάσσων πλάνη ή ή άπορρόφησις τοϋ ατόμου έν τή κοινωνίφ, 
καϊ ή έν τφ κόσμφ τούτφ άνευ ορίων πρόοδος. Ή πρόοδος ύφίσταται, 
άλλ’ έν τινι μέτρφ, ή τοϋ ατόμου τύχη συνδέεται τή τής κοινωνίας, 
άλλά χωρίς νά ταύτισθί! μετ’αύτής καϊ ή τών κυβερνήσεων καϊ τών 
λαών έλευθερία συγκρατεΐται ύπό τινων φυσικών νόμων έν τοΐς γενι
κοί; σχεδίοις τής Προνοίας έπί τοϋ ανθρωπίνου γένους.

Όθεν ή τοϋ ήμετέρου προορισμού ερευνά έστιν ού μόνον αναγκαίο- 
τάτή μελέτη, εύαρεστοτάτη σπουδή, ευφρόσυνος απασχόλησες, αι- 
ρουσα τήν διάνοιαν είς σφαίρας άνωτέρας τής ίλύος τών έγωϊστικών 
παθών καί έγείρουσα τά εύγενή έν τη ψυχή αισθήματα φιλανθρωπίας, 
φιλοπατρίας κα'ι αρετής, άλλά καϊ δ άπαραίτητος παράγων πρός τήν 
άληθή 'ευημερίαν τής ζωικής ήμών φύσεως’ παρατρέπων τά όθνεϊα 
αισθήματα, τά άλλοτρίως έ'χοντα πρός ύγιά ηθικήν τοϋ άνθρώπου 
μσρφωσιν. Ό υλισμός είσελάσας δυσμοίρως έν τή κοινωνίφ έπαπειλεΐ 
νά δεσπόση κυριαρχικώς πρός ήθικήν αυτής έκλυσιν’ καθήκον λοιπόν 
έπιτακτικόν παντός πολίτου έστϊ τό άναχαιτίσαι δσαις δυνάμεσι 
τόν δσημέραι αυξοντα τοϋτον βαρβαρώδη χείμαρρον διά μελετών 
καί πραγματειών άρυομένων έν τοΐς διαυγοϊς ρείθροις φιλοσοφίας 
άξίας τοϋ μεγαλείου τοϋ άνθρώπου. Διαπαιδαγωγουμένη ούτως ή 
κοινωνία καί μορφούμενον τό έθνος έξυψοΐ τό φρόνημα, έξαγνίζει τό 
αίσθημα καϊ μετριάζει τό ύπεράγαν τών απαιτήσεων τής αισθητικής 
φύσεως, έπισπώμενον τόν σεβασμόν και άποπληροϋν τόν τε τοϋ άτό- 
μου καϊ τής κοινωνίας προορισμόν.

. iff. Λ. Βάϊερ. .

ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ1
Κύρεοε J

Έάν έπιλαμβάνομαι νά ομιλήσω πρός ύμάς περί τοϋ πνεύματος 
τής χριστιανικής θρησκείας, τοϋτο πράττω, : διότι πέπο»θα, δτι άν 
σήμερον καϊ παρ’ ήμΐν καϊ έν άπάση τη Εύρώπη πολλοί ΐστανται μα
κράν τής θρησκείας καϊ ή θέλουσι νά αγνοώ σιναύτήν ή περιφρονη- 
τικώς δμιλοϋσι περί αυτής, τοϋτο προέρχεται έκ τοϋ δτι άγνοοϋσι τό 
πνεΰμα αυτής, ήτοι τήν ουσίαν καϊ τήν αλήθειαν αυτής, έκλααβά- 
νοντες τούς τύπους αυτής ώς τήν ουσίαν της, τό πνεΰμά της. Πολ- 
λάκις ακούει τις τούς τοιούτους λίαν περιφρονητικώς δμιλοϋντας πεοϊ 
τής θρησκείας. Είναι, λέγουσιν, άξιον τοϋ κόπου νά δμιλή τις περί 
τής θρησκείας καϊ νά άσχολήται είς θρησκευτικά πράγματα, νά άπο- 
φεύγη ταύτην ή έκείνην τήν τροφήν, νά παύη τήν έργασίαν του ώρι- 
σμένας ήμέρας, νά λέγη ώρισμένας τινάς προσευχάς, νά μεταλαμβάνη 
τής ευχαριστίας, νά παρίσταται είς τήν λειτουργίαν καϊ τάς λοιπάς 
ακολουθίας τής έκκλησίας καϊ νά βλέπη τόν ίερέα ποτέ μέν ταύτην 
ποτέ δ’έκείνην τήν συμβολικήν πράξιν πράττοντα · τίς ωφέλεια δύ
ναται νά προέλθη έκ τών τοιούτων πραγμάτων · πρός τι νά κατα
τριβή τις τόν χρόνον εις τοιαϋτα άνωφελή πράγματα καί νά μή 
χρησιμοποιή εις ώφελιμώτερόν τι ; κα'ι τί καλόν προέρχεται έκ τής 
θρησκείας; Ούτως πολλοί τών ανθρώπων τής μεμορφωμένης λεγο- 
μένης τάξεως άντιλαμβάνονται τής θρησκείας καϊ ούτως λαλοϋσι 
περί αύτής. Τό τοιοϋτο βλάπτει καιρίως τήν κοινωνίαν, διότι πολ- 
λάκις άνθρωποι ούτως έπιπολαίως σκεπτόμενοι περί θρησκείας ώς 
κυβερνήται τοϋ τόπου ή ώς νομοθέται έχοντες καθήκον νά μεριμνή- 
σωσι περί τής θρησκευτικής μορφώσεως τοϋ έθνους όλιγωροϋσι τούτου, 
νομίζοντες άναξίαν τοϋ κόπου, άνωφελή ή κα'ι έπιβλαβή άκόμη πάσαν 
τοιαύτην μέριμναν. ’Ιδού ή κυριωτάτη αιτία, δι’ ήν μέχρι τοϋδε αί 
έλληνικαϊ κυβερνήσεις, αΐτινες δπωςδήποτε καϊ κατά τό ένόν έμερί- 
μνησαν περί τής προόδου πάντων τών άλλων κλάδων τοϋ έθνικοΰ

1 Άνεγνώσθη τή 10 μάρτίου 1889 εν τή αιθούση τοϋ συλλόγου «Παρνασσού» . 
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βίου, '/)StOt<p<5pVl<JO£V εντελώς προς τά έκκλησιαστικά πράγματα, τά 
όποια άφέθησαν έν τη αύτή ελεεινή καταστάσει, εις ήν περιήχθησαν 
ένεκα μακράς δουλείας. Ε’ις άθλιεστέραν δέ κατάστασιν δέν ήδύ- 
ναντο νά περιαχθώσι τά καθ’ήμάς έκκλησιαστικά πράγμ.ατα' δ κλή
ρος ήμών εΰρίσκεται έν παχυλωτάτη άμαθείφ' χει'ρώνακτες, ναΰται 
γεωργοί καί τοιοΰτοι χειροτονούνται καθ’ έκάστην άνευ ούδεμιάς 
προπαρασκευής ιερείς, δηλ. διδάσκαλοι τής θρησκείας τοΰ λαοΰ, κα
ταδικαζόμενοι νά ζώσιν βίον έπαίτου ινα δυνηθώσι νά άποζήσωσιν, 
οίκτρόν θέαμ,α γινόμενοι ώς έκ τούτου πολλάκις καί ήμϊν καί το 
δεινότερον τοϊς ξένοις καί άλλοδόξοις' ούδέν προσόν- απαιτείται άπς 
τοΰ χειροτονούμενου·, ούδείς μισθός ασφαλίζει τήν αξιοπρεπή συντή- 
ρησίν του’ καί αυτοί δέ οί επίσκοποι γίνονται άνευ προσόντων ήγού- 
μενοι καί άλλοι άγαμοι κληρικοί έχοντες τά μέσα δύνανται νά κατα- 
λάβωσιν αρχιερατικήν θέσιν' οί ιεροκήρυκες έθεώρήθησαν περιττοί' 
ή θρησκευτική διδασκαλία έν τοϊς σχολείοις έθεωρήθη περιττή' 
ή Θεολογική σχολή τοΰ Πανεπιστημίου υπάρχει κατ’ όνομα μόνον, 
στερουμένη τών αναγκαίων καθηγητών' περί τής χρησιμοποιήσεως 
τών έκ τής 'Ριζαρείου σχολής έξερχομένων μαθητών- ούδείς ποτέ 
έφρόντισεν' αί δέ ΐερατικαί σχολάν αμελούνται τελείως. ’Ιδού τά 
αποτελέσματα-τής περιφρονήσεως τής θρησκείας τής προερχομένης 
κατά μέγα μέρος έκ τής συγχύσεως καί συνταυτίσεωςτών τύπων καί 
τοΰ πνεύματος ή τής ούσίας τής θρησκείας, οποία απαντάται παρά 
πολλοϊς τής άνωτ-έρας τάξεως τής κοινωνίας. Ή άντίληψις τής θρη
σκείας ώς άπλοΰ έξωτερικοΰ τύπου, παραγνωριζομ,ένου τοΰ πνεύμα
τος αύτής, εΰρίσκεται καί παρά πολλοϊς έκ τοΰ λαοΰ, : επιφέρει δέ 
καί παρά τούτω ή σύγχυσις αΰτη ολέθρια αποτελέσματα. Πολλοί 
τοΰ λαοΰ τούς τύπους μόνον θρησκείαν νομίζοντες,. άρκοΰνταί μόνον 
εις τήν τήρησιν αύτών, καί άναπαύοντες ούτως τήν συνείδησίν των, 
ζώσι διαπράττοντες πολλάκις τά αίσχιστα τών έργων. ’Ενώ νη- 
στευουσι, τηροΰσι τάς έορτάς, προσεύχονται τακτικώς, φοιτώσιν είς 
τούς ναούς ανελλιπώς, μεταλαμβάνουσι καί πάντα τάλλα έξωτερικά 
θρησκευτικά έθιμα φυλάττουσι, συγχρόνως παραβαίνουσι καθ' έκά- 
στην στιγμήν θείους καί άνθρωπίνους νόμους, έπιορκοΰσι, βλασφη- 
μ.οΰσιν, άσεβοΰσιν εις τούς γονείς των, φονεύουσι, κλέπτουσι, προσ- 
βάλλουσι τήν οικογενειακήν ύπόληψιν τοΰ άλλου, συκοφαντοΰσι 
ψεύδονται. Πολλοί τών ληστών καί πειρατών είναι ακριβέστατοι 
τών τύπων τής θρησκείας τηρηταί ! ’Ιδού ποΰ άγει τόν λαόν ή σύγ- 
χυσις πνεύματος καί τύπων τής θρησκείας. Διά ταΰτα ένεκα τής 

ύφισταμένης ταύτης έπιβλαβοΰς πλάνης παρά πολλοϊς καί έκ τών 
πεπαιδευμένων καί έκ τοΰ λαοΰ, έπιθυμώ νά έπιστήσω τήν προσοχήν 
είς τήν ανάγκην τής διακρίσεως μεταξύ πνεύματος τής θρησκείας 
καί τύπων αύτής. ’Εάν ή διάκρισις αΰτη γίνηται, νομίζω, ότι καί 
παρά τοϊς πεπαιδευμένοις θά έκτιμάται όρθότερον καί άληθέστερον 
ή θρησκεία καί ή σημασία αύτής, ώστε νά φροντίζωσι περισσότερον 
περί αύτής, καί δ λαός θά έννοή κάλλιον τί είναι ή θρησκεία κατά 
βάθος καί κατ’ ούσίαν καί θά βελτιωθώ ηθικώς.

Τί είναι τό πνενμ,α της θρησκείας ; Τήν λέξιν πνεΰμα λαμβάνομεν 
ένταΰθα έν τη σημασίη τής ούσίας. Πνεΰμα λοιπόν τής θρησκείας 
λέγοντες, έννοοΰμεν τήν ούσίαν αύτής, δ,τι κυρίως αποτελεί αύτήν, 
δ,τι είναι, ούτως εΐπεϊν, ή ψυχή αύτής. Τί είναι λοιπόν τό πνεΰμα 
τής θρησκείας, ή ούσία της, ή ψυχή της ; Θρησκεία είναι δ φόβος 
πρός τόν άγιον Θεόν ώς τιμωρόν τοΰ κακοΰ, ή αγάπη πρός τόν παν- 
άγαθον πατέρα ήμών τόν έν ούρανοϊς καί τόν θειον ηθικόν αύτοΰ 
νόμον. Τό πρώτον, δ φόβος πρός τόν Θεόν, έπικρατεϊ έν τή Παλαίιή 
Διαθήκη ή έν τφ ΐουδαϊσμώ, τό δεύτερον ή αγάπη προς τόν Θεόν 
έν τή Καινή Διαθήκη ή τώ χριστιανισμφ. «Τόν Θεόν φοβοΰ, λέγει 
δ ’Εκκλησιαστής, καί τάς έντολάς αύτοΰ φύλασσε, δτι τοΰτο πάς 
άνθρωπος, δτι σύμπαν τό ποίημα δ Θεός άξει έν κρίσει έν παντί 
παρεωραμένφ έάν άγαθόν, έάν πονηρόν» (ιγΖ. 13). Τον φόβον τοΰτον 
πρός τόν Θεόν τόν Κύριον ούρανοΰ καί γής, τον τιμωοοΰντα μέχρι 
τρίτης και τέταρτης γενεάς, ώς τήν βάσιν τής μωσα'ίκής θρησκείας 
σκοπεί νά έμπνεύση καί ή πρώτη τοΰ δεκαλόγου έντολή. *0  δέ Ίη- 
σοΰς Χριστός έρωτώμενος παρά τοΰ νομικοΰ, τί ποιήσας ζωήν αιώ
νιον κληρονομήσω, άπαντ^' «’Αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου καί 
τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν τοΰτο ποιεί καί ζήση» (Λουκ. ι', 27). 
Ό έχων λοιπόν φόβον Θεοΰ, δ αγαπών τόν Θεόν καί τηρών τό θέ
λημα αύτοΰ, δ δι’ έργων άγαθών δεικνύων τόν φόβον τοΰτον καί τήν 
αγάπην πρός τόν Θεόν, έχει κυρίως εΐπεϊν θρησκείαν, έχει τήν ού
σίαν αύτής, τό πνεΰμα αύτής. Ό απόστολος ’Ιάκωβος δίδων τόν 
δρισμόν τής θρησκείας, λέγει' «Θρησκεία καθαρά καί αμίαντος παρά 
τφ Θεφ καί πατρί αΰτη έστιν έπισκέπτεσθαι ορφανούς καί χήρας έν 
τή θλίψει αύτών άσπιλον έαυτόν τηρεϊν άπό τοΰ κόσμου» (α', 26), 
άλλαις λέξεσι, ή ούσία τής θρησκείας είναι ή φιλανθρωπία καί ή 
καθαρότης τής ψυχής. Θρήσκος καί εύσεβής έν τή άληθει evvoicsc τής 
λέξεως είναι κατά ταΰτα δ σεβόμενος τόν Θεόν, δ μή βλασφημών 
αύτόν, δ μή έπιορκών, δ τιμών τούς γονείς του, δ μή φονεύων, δ μή 
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κλεπτών, δ μή συκοφαντών, δ μή ψευδόμενος, δ δίκαιος καί φιλάν
θρωπος, δ βοηθών τούς πάσχοντας, ό θυσιαζόμενος υπέρ τοΰ κοινού 
καλοΰ. Άλλ’ ανέκαθεν το αίσθημα τοΰτο της θρησκείας ή τοΰ φόβου 
καί τής αγάπης προς τδν Θεόν έξέφρασεν ό άνθρωπος καί έξωτερικώς 
διά προσευχών, θυσιών, συμβολικών τελετών, νηστειών καί άλλων 
τοιούτων πράξεων. Ή έξωτερική αΰτη ευσέβεια είναι έμφυτος ανάγκη 
τφ άνθρώπφ τφ συνισταμένφ έκ πνεύματος καί σώματος. Τό έν τώ 
πνεύματί συμβαΐνον τείνει φυσικώς νά έκδηλωθή καί έξωτερικώς, νά 
λάβφ σωματικήν έκφρασιν. Πάντοτε δμως ό τύπος ούτος είναι τό 
έξωτερικόν περικάλυμμα της έσωτερικής ουσίας. 'Ο προσευχόμενος 
καί έκδηλών πρός τόν Θεόν φόβον μη υπάρχοντα έν αύτφ, ή αγάπην 
μη ύπάρχουσαν έν τφ καρδία αύτοΰ καί μη μαρτυρουμένην διά χρή
στου βίου, δ νηστεύων ινα δείξη την μετάνοιαν αύτοΰ, ένφ διά τών 
έργων του δεικνύει ότι δέν μετενόησεν αληθώς, έχει κατ’ ανάγκην 
τόν τύπον καί δέν έχει την ουσίαν ή τό πνεΰμα, έχει τόν φλοιόν καί 
δέν έχει τόν πυρήνα $ την καρπόν. 'Η θρησκεία τότε παύει νά ηναι 
άνύψωσις τής ψυχής πρός τόν πλάστην, έξαρσις πρός τόν Θεόν, εν
θουσιασμός πρός πάν δ,τι ιδεώδες καί θειον, παύει νά άγιάζφ τον 
βίον τοΰ τοιούτου ανθρώπου, νά έξαγνίζφ αύτόν καΓάπεργάζηται 
άξιον τέκνον τοΰ ούρανίου πατρός, χρηστόν άνθρωπον, χρηστόν ποτ 
λίτην, χρηστόν μέλος τής οικογένειας του καί τής κοινωνίας, έν η ζη. 
Ή θρησκεία τότε καταπίπτει είς νεκρόν τινα έξωτερικόν μηχανισμόν, 
είς ασυνείδητον έκτέλεσιν έξωτερικών τινφν ακατανόητων τύπων. 
Τοιαύτη θρησκεία ούδεμίαν πλέον έχει αξίαν ούτε ώς πρός τά άτομα, 
ούτε ώς πρός την κοινωνίαν. Ό τοιαύτην θρησκείαν έχων, μόνον είς 
τύπους περιορίζων αύτήν, δύναται νά ηναι ό άχρειέστερος τών αν
θρώπων, μηδένα ηθικόν νόμον σεβόμενος, μηδένα ηθικόν χαλινόν ανε
χόμενος· δύναται νά ηναι έπίορκος, βλάσφημος, φονεύς, ακόλαστος, 
κλέπτης, συκοφάντης, ψεύστης, βδελυρός, άν καί ίσως φρονεί ότι 
είναι ευσεβέστατος καί θρησκευτικώτατος, διότι ούδένα θρησκευτικόν 
τύπον παραλείπει. Ή δέ κοινωνία έκ τοιαύτης θρησκείας ουδόλως 
βεβαίως ωφελείται, διότι ή θρησκεία τότε δέν είναι μορφωτική τών 
ηθών τοΰ λαοΰ δύναμις, δέν είναι άξιος λόγου παράγων τής πνευμα
τικές καί ηθικές άνυψώσεως τοΰ λαοΰ, άλλά τι περιττήν καί άχρη
στον χρήμα, μηδόλως άξιον πολιτειακής μερίμνης καί δαπάνης.

Η θρησκεία οσάκις παρήκμασε μεταξύ τών άνθρώπων, κατέπεσεν 
εις την έξωτερίκευσιν ταύτην, κατήντησεν άπλοΰς τύπος. Διά τοΰτο 
πάντοτε οί κήρυκες τής άληθοΰς θρησκείας κατεξα-νέστησαν κατά 

τής νεκρώσεως ταύτης καί διαστροφές τής θρησκείας καί έπετίμησαν 
σφοδρότατα την κατά τύπους καί καθ’ ύπόκρισιν ταύτην ευσέβειαν. 
Οί ίεροί χροφηται τής Παλαιάς Διαθήκης είναι πλήρεις τοιούτων επι
τιμήσεων πρός τόν Ίσραηλιτικόν λαόν, οσάκις παρετήρουν τβΰτον 
περιπίπτοντα εις τό κακόν τοΰτο, έκλαμβάνοντα δηλ. ούτως έξωτε*  
ρικώς την θρησκείαν καί ούτως άσκοΰντα αύτήν. ’Ακούσατε τί λέγει 
ό Ήσαΐας πρός τούς συγχρόνους του Ίσραηλίτας, οϊτινες ήσαν μόνον 
κατά τό φαινόμενον εύσεβεΐς καί είς μόνους τούς τύπους περιώριζον 
τήν εύσέβειάν των. «Τί μοι πλήθος τών θυσιών ύμών, λέγει Κύριος· 
πλήρης είμι ολοκαυτωμάτων κριών καί στέαρ άμνών καί αίμα ταύ
ρων καί τράγων ού βούλομαι, ούδ’ άν έρχησθε όφθήναί μοι. Τίς γάρ 
έξεζήτησε ταΰτα έκ τών χειρών ύμών ; Πατείν τήν αύλήν μου ού 
προσθήσεσθε. Έάν φέρητε σεμίδαλιν, μάταιον- θυμίαμα βδέλυγμά 
μοι έστί' τάς νουμηνίας ύμών καί τά σάββατα καί ήμέραν μεγάλην 
ούκ άνέχομαι*  νηστείαν καί άργείαν καί τάς νουμηνίας ύμών καί τάς 
έορτάς ύμών μισεί ή ψυχή μου. Έγενήθητέ μοι είς πλησμονήν ού- 
κέτι άνήσω τάς άμαρτίας ύμών’ δταν έκτείνητε τάς χεϊρας ύμών, 
άποστρέψω τούς οφθαλμούς μου άφ’ ύμών καί έάν πληθύνητε τήν 
δέησιν ύμών, ούκ είσακούσομαι ύμών αί γάρ χεϊρες ύμών αίματος 
πλήρεις. Λούσασθε, καθαροί γένεσθε, άφέλετε τά πονηριάς άπό τών 
ψυχών ύμών άπέναντι τών οφθαλμών μου- παύσασθε άπό τών πονη
ριών ύμών, μάθετε καλόν ποιεΐν, έκζητήσατε κρίσιν, ρύσασθε άδικού- 
μενον, κρίνατε όρφανφ καί δικαιώσατε χήραν» ! (Ήσ. κεφ. α’). Πα
ρατηρήσατε τί λέγει δ μέγας προφήτης*  ή καθαρότης τής ψυχής, ή 
άθωότης, τό πράττειν τό καλόν, τόνά ήναί τις δίκαιος, νά ύπερα- 
σπίζη τούς ά^ικουμένους, νά προστατεύφ τούς ορφανούς καί τάς χή
ρας τοΰτο άπαιτεί κυρίως δ Θεός, τοΰτο είναι τό κύριον, τοΰτο είναι 
ή ουσία, τοΰτο είναι τό πνεύμα τής θρησκείας, ούχί άπλώς αί θυ- 
σίαι, αί νουμηνίαι, τά σάββατα, αί έορταί τών ’Ιουδαίων. Ή αύτή 
έννοια άναπτύσσεται καί έν τφ νή κεφαλαίφ τοΰ προφήτου Ήσαίου, 
δπου δ ιερός συγγραφεύς παριστάνει τόν Θεόν προτάσσοντα τόν προ
φήτην νά έλέγξη τήν κατ’ έπιφάνειαν εύσέβειάν τών συγχρόνων του. 
«Άναβόησον, λέγει, έν ίσχύϊ καί μή φείστ)' ώς σάλπιγγι υψωσον τήν 
φωνήν σου καί άνήγγειλον τφ λαφ μου τά άμαρτήματα αύτών καί τφ 
οϊκφ Ιακώβ τάς ανομίας αύτών. Έμέ ήμέραν έξ ήμέρας έκζητοΰσι καί 
γνώναίμου τάς δδούς έπιθυμοΰσιν, ώς λαός δικαιοσύνην πεποιηκώς 
καί κρίσιν Θεοΰ μή έγκαταλελοιπώς*  αίτοΰσί με νΰν κρίσιν δικαίαν 
καί έγγίζειν Θεφ έπιθυμοΰσι, λέγοντες. Τί δτι ένηστεύσαμεν καί ούκ 
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είδες, έταπεινώσαμεν τάς ψυχάς ήμών και ούκ έγνως·; έν γάρ ταΐς 
ήμέραις τών νηστειών ύμών ευρίσκετε τά θελήματα ύμών καί πάντας 
τούς υποχειρίους υμών ύπονύσσετε’ εΐ εις κρίσεις καί μάχας νη
στεύετε καί τύπτετε, πυγμαϊς ταπεινόν, ϊνα τί μοι νηστεύετε ώς σή
μερον άκουσθήναι έν κραυγή τήν φωνήν υμών οΰ ταύτην τήν νη
στείαν έζεάεξάμην καί ήμέραν ταπεινοΰν άνθρωπον τήν ψυχήν αύτοΰ, 
ούδ’ αν κάμψης ώς κρίκον τόν τράχηλόν σου καί σάκκον κάί σποδόν 
ύποστρώση, ούδ*  ούτω καλέσετε νηστείαν δεκτήν ούχί τοιαύτην νη
στείαν έξελεξάμην, λέγει Κύριος, άλλά λΰε πάντα σύνδεσμον αδικίας, 
διάλυε στραγγαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων, άπόστελλε τεθραυσμέ- 
νους έν άφέσει καί πάσαν συγγραφήν άδικον διάσπα’ δΐάθρυπτε πει- 
νώντι τόν άρτον σου καί πτωχούς άστεγους είσαγε είς τόν οίκον σου' 
έάν ίδης γυμνόν περίβαλε καί άπό τών οικείων του σπέρματός σου 
ούχ ΰπερόψη». Καί πάλιν ένταΰθα βλέπετε οτι συνιστάται ή πρα
κτική ευσέβεια, ή διά τών έργων τής δικαιοσύνης καί φιλανθρωπίας 
δεικνυομένη, ούχί δέ αί κατά τόν μωσαϊκόν νόμον νηστέΐαι, συνιστά- 
ται κατά πρώτον λόγον ή ούσία, είτα δέ ό τόπος. Δός, λέγει, τφ 
πεινώντι τόν άρτον σου, περίβαλε τόν γυμνόν, είγαγε,τόν άστεγον 
εις τόν οικόν σου, λΰε πάντα σύνδεσμον άδικίας, άπεχε άπό παντός 
κακοΰ· τοιαύτην νηστείαν έξελεξάμην, λέγει Κύριος. Καί άλλαχοΰ 
πάλιν παρά τώ αύτφ Ήσα'ίικ άναγινώσκομεν τά εξής. «Ούτως λέγει 
Κύριος, ό ουρανός μου θρόνος καί ή γή ύποπόδιον τών ποδών μου· 
ποιον οικον οίκοδομήσετέ μοι καί ποιος τόπος τής καταπαύσεώς μου ; 
πάντα γάρ ταΰτα έποίησεν ή χειρ μου καί έστιν έμά πάντα ταΰτα 
λέγει Κύριος· καί έπί τινα έπιβλέψω άλλ’ ή έπί τόν ταπεινόν καί 
ήσύχιον καί τρέμοντα τούς λόγους μου ; Ό δέ άνομος’ό θύων μ-ot μό- 
χον ώς δ άποκτείνων κΰνα, δ δέ άναφερων σεμίδαλιν ο>ς αίμα ύειον, δ 
διδούς λίβανον είς μνημόσυνον ώς βλάσφημος. Καί αύτοϊ έξελέξαντο 
τάς δδούς αύτών καί τά βδελύγματα αύτών ή ψυχή αυτών ηθελησε 
καί έγώ έκλέξομαι τά έμπαίγματα αύτών καί τάς άμαρτίας άνταπο- 
δώσω αύτοϊς' δτι έκάλεσα αυτούς καϊ ούκ ήκουσάν μου καϊ έποίη- 
σαν τό πονηρόν ένώπιον έμοΰ καϊ & ούκ ήβουλόμην έξελέξαντο. ’Α
κούσατε ρήματα Κυρίου οί τρέμοντες λόγον αύτοΰ, είπατε άδελφοί 
ήμών τοϊς μισοΰσιν ύμάς κα'ι βδελυσσομένοις ΐνα τό δν·ομα Κυρίου 
δοξασθή» (ξς-', 1—7). Κατά τό χωρίον τοΰτο ή θυσία τοΰ άνομου 
ούδεμίαν έχει άξίαν παρά τφ Θεφ, οί παρακούοντες δέ τάς έντολάς 
τοΰ Θεοΰ καί ποιοΰντες τό πονηρόν δέν είναι άρεστοϊ τφ Θεφ. Ο 
άνομος δ θύων μόσχον είναι λέγει ώς δ άποκτείνων κΰνα, δ δέ προσ- 

φέρων θυσίαν έκ σεμιδάλεως ώς δ προσφέρων βδελυρδν αίμα ΰειον. 
Ή. προσευχή δηλ. τοΰ άνομου είναι μισητή τώ Θεφ. Κατά πάντα 
ομοια διδάσκει καί δ 'Ιερεμίας, δ θρηνήσας περιπαθέστατα τήν κα
ταστροφήν τών'Ιεροσολύμων. «’Ακούσατε, λέγει, λόγον Κυρίου πάσα 
ή Ίουδαία- τάδε λέγει Κύριος δ Θεός ’Ισραήλ' διορθώσατε τάς δδούς 
ύμών καί τά έπιτηδεύματα υμών καί κατοικιώ ύμάς έν τώ τόπφ 
τούτφ- μή πεπόίθατε έφ’ έαυτοϊς έπί λόγοις ψευδέσιν, δτι τό παρά- 
παν ούκ ώφελήσουσιν υμάς, λέγοντες Ναός Κυρίου, Ναός Κυρίου. 
"Οτι έάν διορθοΰντες διορθώσητε τάς δδούς ύμών καί τά έπιτηδεύ
ματα ύμών καί ποιοΰντες ποιήσητε κρίσιν άνά μέσον άνδρός καί άνά 
μέσον τοΰ πλησίον αύτοΰ καί προσήλυτον καί ορφανόν καί χήραν 
μή καταδυναστεύητε καί αίμα άθώον μή έκχέητε έν τφ τόπφ τούτφ 
καί οπίσω Θεών άλλοτρίων μή πορεύησθε είς κακόν ύμών καί κατοι- 
κιώ ύμάς έν τφ τόπφ τούτφ έν γή, ή έ'δωκα τοϊς πατράσιν ύμών έξ 
α’ιώνος καί έως αίώνος» (κεφ. ζ'.). Μή, λέγει άλλαις λέξεσι,· καυ- 
χάσθε ότι έχετε παρ’έαυτοϊς τόν ναόν τοΰ Θεοΰ καί οτι προσεύχεσθε 
καί θυσιάζετε έν αύτφ· τοΰτο ούδόλως ωφελεί ύμάς’ διότι καταπιέ
ζετε τόν ξένον, τόν ορφανόν, τήν χήραν καί εκχέετε τό αίμα τοΰ 
άθώου καί άλλα βδελυρά πράττετε. "Αλλος προφήτης δ Ώσηέ έπι- 
φωνεϊ τοϊς Ίσραηλίταις έξ ονόματος τοΰ Θεοΰ- «έλεον θέλω καί ού 
θυσίαν» (ς- δηλ. φιλανθρωπίαν θέλω κατά πρώτον λόγον καί κατά 
δεύτερον λόγον θυσίας. Καί δ Μιχαίας λέγει τά εξής· «Έν τίνι κα
ταλάβω τόν Κύριον, άντιλήψομαι Θεοΰ μου ύψίστου ; εΐ καταλήψο- 
μ.αι αυτόν έν δλοκαυτώμ,ασιν, έν μόσχοις ένιαυσίοις ; εί προσδέξεται 
Κύριος έν χιλιάσι κριών ή έν μυριάσι χιμάρων πιάνων ; εί δώ πρω- 
τότοκά μου ύπέρ άσεβείας, καρπόν κοιλίας.ύπέρ άμαρτίας ψυχής μου ; 
Ει ανηγγελη σοι, άνθρωπε, τί καλόν ή τί Κύριος έκζητεϊ παρά σοΰ 
αλλ ή τό ποιεϊν κρίμα καί άγαπάν έλεον καί έτοιμον είναι τοΰ πο- 
ρεύεσθαι μετά Κυρίου τοΰ Θεοΰ σου», (κεφ. ς·'.). Δέν ζητεϊ, λέγει, 
παρά σοΰ δ Θεός κυρίως μήτε θυσίας, μήτε προσευχάς, άλλά νά ήσαι 
προ πάντων δίκαιος, νά ήσαι φιλάνθρωπος, νά βαδίζης σύμφωνα πρός 
τό θέλημα τοΰ Θεοΰ. ’Ακούσατε τί λέγει καί ό Ζαχαρίας δ μετά 
τήν αιχμαλωσίαν άκμάσας. «Είπόν εις άπαντα τόν λαόν τής γής 
και. πρός τους ιερείς λεγων, έάν νηστεύσητε ή κόψησθε έν ταΐς πέμ- 
πταις η εν ταΐς εβδομαις καί ΐδου έβδομ,ήκοντα έτη μή νηστείαν νε- 
νηστευκατε μοι ; καί έάν φάγητε ή πίητε, ούχ ύμεΐς έσθίετε καί πί
νετε ; Ουχ ουτοι οί λόγοι, ούς έλάλησε Κύριος έν χερσί τών προφη
τών τών έμπροσθεν, οτε ήν 'Ιερουσαλήμ, κατοικουμένη καί εύθηνοΰσα.
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Τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ' κρϊ|λα δίκαιον κρίνετε και έλεος καί 
οίκτιρμόν ποιείτε έκαστος πρός τόν αδελφόν αύτοϋ καί χήραν και 
ορφανόν καί προσήλυτου καί πένητα μή καταδυναστεύετε καί κακίαν 
έκαστος τοϋ άδελφοϋ αύτοϋ μή μνησικακείτω έν ταίς.καρδίαις υμών» 
(ζ\). "Ο,τι ζητεί παρ’ υμών δ Θεός, λέγει, είναι νά κρίνητε δικαίως, 
νά οίκτείρητε καί έλεήτε τούς πάσχοντας, νά μή πιέζητε τάς χήρας, 
τούς ορφανούς, τούς ξένους καί πένητας καί νά ήσθε άμνησίκακοι 
πρός τούς εχθρούς υμών. Άναγινώσκων τις καί άκούων τούς λόγους 
τούτους τών προφητών' δικαίως εκπλήττεται έπί τή υψηλή ήθική, 
ήν ευρίσκει έν αύτοϊς, πρός ήν δύνανται νά συγκριθώσιν αί περί άγατ 
θοϋ έννοιαι τοϋ Πλάτωνος καί τών άλλων τής αρχαίας 'Ελλάδος με
γάλων σοφών. ΓΙρός δ,τι διά τής δυσχερέστατης δδοϋ τής λογικής 
έρεύνης τών πραγμάτων μόλις ήδυνήθησαν οί αρχαίοι σοφοί νά ύψω- 
θώσι, βλέπομεν ύψουμένους διά τής έμπνεύσεως τούς προφήτας 
τούτους τοϋ ’Ισραήλ, ο'ίτινες κατέχουσιν έν τφ ίσραηλιτίκφ Ααφ» 
ήν ύπέροχον θέσιν παρ’ 'Έλλησζ κατείχαν οί μεγάλοι σοφοί, ποιηταί 
καί συγγραφείς. Πόσον ολίγοι παρ’ήμΐν γνωρίζουσι τήν μεγάλην 
αξίαν τών ίερών εκείνων προφητών! Πόσον ολίγοι είναι παρ’ήμϊν οί 
γνωρίζοντες δτι τοιούτους θησαυρούς δύναται τις νά εύρφ έν τοίς έ’ρ- 
γοις τών ίερών τούτων συγγραφέων τοϋ ίσραηλιτικοϋ λαοΰ !

Εις τό αύτό ύψος τής καθαριωτάτης άντιλήψεως τής ουσίας καί 
τοϋ πνεύματος τής θρησκείας ΰψώθησαν καί πολλοί τών ψαΛμωόώκ 
τής Π. Διαθήκης. «Κύριε, λέγει ό 14 ψαλμός, τίς παροικήσει έν τφ 
σκηνώματί σου καί τίς κατασκηνώσει έν δρει τώ άγίφ σου ; Πορευό- 
μενος άμωμος καί έργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών άλήθειαν έν καρ- 
δία αύτοϋ, ος ούκ έδόλωσεν έν. γλώσση αύτοΰ, ουδέ έποίησε τφ πλη
σίον αύτοϋ κακόν και όνειδισμόν ούκ έλαβεν έπί τούς έγγιστα αύτοϋ' 
έξουδένωται ένώπιον αύτοϋ πονηρευόμενος, τούς δέ φοβοϋμένους τόν 
Κύριον δοξάζει' ό όμ-νύων τφ πλησίον αύτοϋ καί μη άθετών τό άρ- 
γύρ ιόν αύτοϋ ούκ έδωκεν έπί τόκφ καί δώρα έπ’ άθώοις ,ουκ ελαβε· 
ό ποιών ταϋτα ού σαλευθήσεται εις τόν αιώνα.» Τίς, έρωτά, Θεέ, εί
ναι άξιος νά σέ λατρεύσφ έν τώ ναφ σου ; Άπαντά δέ αύτός ούτος δ 
ψαλμφδός' Μόνος δ άμωμος, δ δίκαιος, δ φιλαλήθης, δ άδολος, δ μή 
κατηγορών μηδένα, δ μηδένα κακοποιών, δ μηδένα όνειδίζων, δ μη
δένα περιφρονών, δ τιμών τούς ευσεβείς, δ τηρών τούς δρκους : του, 
ό μή αισχροκερδής, δ μή δωροδοκούμενος. Τοιαύτην πρακτικήν εύσέ- 
βειαν, έν τφ βίφ δεικνυομένην συνιστώσι καί άλλοι ψαλμοί. Ακού
σατε τόν 59 ψαλμόν' «’Άκουσον λαός μου καί λαλήσω oat' Ισραήλ 

καί διαμαρτύρομαι σοΓ δ Θεός σου, δ Θεός σού είμι έγώ' ούκ έπί 
ταϊς θϋσίαις σου ελέγξω σε, τά δέ δλοκαυτώματά σου ένώπιόν μού 
έστι διά παντός' όύ δέξομαι έκ τοϋ οίκου σου μόσχους, ούδέ έκ τών 
ποιμνίων σου χιμάρους’ δτι έμά έστι πάντα τά θηρία τοϋ δρυμού, 
κτήνη έν τοΐς δρεσι καί βόες' έγνωκα πάντα τά πετεινά τοϋ ούρανοϋ 
καί ώραιότής άγροϋ μετ’ έμοϋ έστιν έάν πεινάσω, ού μή σοι εΓπω· 
έμή γάρ έστι ή οικουμένη καί τό πλήρωμα αύτής· μή φάγομαι κρέα 
ταύρων ή αιμα τράγων πίομαι ; θΰσον τφ Θεφ θυσίαν άίνέσεως καί 
άποδος τφ ύψίστφ τάς εύχάς σου' καί έπικάλεσαί με έν ήμέρφ θλί- 
ψεως καί έξελοϋμαί σε καί δοξάσεις με. Τφ δέ άμαρτωλφ είπεν δ 
Θεός, "Ινα τί σύ διηγή τά δικαιώματά μου καί άναλαμβάνεις διά 
στόματός σου τήν διαθήκην μου ; Σύ δέ έμίσησας παιδείαν καί έξέ- 
βαλες τούς λόγους μου εις τά όπίσω. Εί έθεώρεις κλέπτην, συνέτρε
χες αύτφ καί μετά μοιχών τήν μερίδα σου έτίθεις. Τό στόμα σου 
έπλεόνασε κακίαν καί ή γλώσσά σου περιέκλειε δολιότητα' καθήμενος 
κατά τοϋ άδελφοϋ σου κατελάλεις καί κατά τοϋ υίοϋ τής μητρός σου 
έτίθεις σκάνδαλα.» ’Άκουσον, ’Ισραήλ, λέγει δ ψαλμφδός' δέν μέμ- 
φομαί σε, δτι δέν προσφέρεις τάκτικώς τάς θυσίας σου' άλλά τοϋτο 
δέν άρκεϊ' δέν έχω άνάγκην τών θυσιών σου' τό πάν άνήκει είς έμέ· 
άρκεϊ μοι ή άπό καρδίας έξερχομένη εύχαριστία σου' ϊνά τί υποκρί
νεσαι τόν εύσεβή, ένφ σύ καταπατείς τούς λόγους μου, συντρέχεις 
τούς κλέπτας, συνδέεσαι μετά ακολάστων, προφέρεις λόγους πλήρεις 
κακίας καί δόλου καί κατηγορείς τόν άδελφόν σου ; ’Εν άλλφ ψαλ- 
μφ (τφ ν') άναγινώσκομεν τά έξής. «Εί ήθέλησαςθυσίαν, έ'δωκα άν 
δλοκαυτώματα ούκ εύδοκήσεις' θυσία τφ Θεφ πνεΰμασυντετριμμένον' 
καρδίαν συντετριμμένην καί τετάπεινωμένην δ Θεός ούκ έξουδενώσει.» 
Δήλ. ή καλλίστη θυσία τφ Θεφ είναι ή συντριβή τής καρδίας, ή με
τάνοια, ή έπιστροφή είς τό αγαθόν. Τούς ψαλμφδούς τής Παλαιάς 
Διαθήκης παρέβαλον πρός τούς μεγαλειτέρους λυρικούς ποιητάς τοϋ 
κόσμου. Καί δικαίως' διότι καί κατά τήν βαθύτητα τοϋ αισθήματος 
καί κατά τό ύψος τών έννοιών καί κατά τήν ζωηρότητα τής έκφρά- 
σεως ούδαμώς ύπολείπονται τών άριστουργημάτων τής λυρικής ποιή*  
σέως τών άλλων έθνών. Έκ πάντων τούτων τών χωρίων τής Παλαιάς 
Διαθήκης, ά άνέγνωσα ήμϊν,τί έξάγομεν; Τήν μεγάλην άλήθειαν, περί 
ής πραγματευόμεθα, δτι τό κύριον έν τϊί θρησκεία, ή ούσία αύτής, 
τό πνεύμα αύτής είναι δ φόβος πρός τόν Θεόν καί τήν θείαν δικαιο
σύνην, ή αγάπη πρός τό θειον θέλημα, ή δεικνυομένη δι’ έργων 
αγαθών, ή δικαιοσύνη, ή φιλανθρωπία, ή φιλαλήθεια, ή χρηστότής.
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‘Όταν ύπάρχη δέ δ ούσία αυτή της εύσεβείας, τότε [χάνον έχει άξίαν 
καί ή διά της λατρείας, διά τών τύπων έν γένει έκδήλωσ.ις τής ευσέ
βειας, δπερ είναι δευτερεϋόν τι. Ή θρησκεία κατ’ ουσίαν δέν είναι 
τύπος τις, είναι αίσθημα της πρός τό θειον καί πάν καλόν αγάπης 
έν τώ χρηστφ βίφ μαρτυρούμενον. Την μεγάλην ταύτην αλήθειαν 
θέλομεν απαντήσει λαμπρότερον άναλάμπουσαν έν τη Καινή Διαθήκη, 
είς ήν ή Παλαιά έχρησίμευσεν ώς προπαρασκευή. Μέταβώμεν είς τήν 
Καινήν Διαθήκην. '

Ό Ίησοϋς Χριστός, δ θείος θεμελιωτής τής θρησκείας ήμών, σφο
δρότατα πολεμεΐ τήν έπί τών ήμερών αύτοΰ καθ’ ύπόκρισιν εύσέβειάν 
τών ’Ιουδαίων, ής κυριώτατοι τύποι ήσαι οί Φαρισαίοι. Ένφ έλλειπεν 
ή έσωτερική εύσέβεια, ή πρός τόν Θεόν αγάπη, δ πρός τήν παράβασιν 
του ήθικοΰ νόμου φόβος, ένφ έν τώ βίφ έπεκράτει μεγάλη παρανο
μία, αδικία, σκληρότης, οί Φαρισαίοι καί δ τούτους μιμούμενος λαός 
τών ’Ιουδαίων έδείκνυε μέγιστον ζήλον εις τήν τήρησιν τών έξωτερι- 
κών τύπων τής θρησκείας, τών νηστειών, τών εορτών, τών σαββάτων, 
τών νουμηνιών καί τών τοιούτων. Οί Φαρισαίοι πλήρεις ύπερηφανείας 
δντες καί καυχώμενοι έπί τώ δτι ήσαν απόγονοι τοΰ Αβραάμ, περι- 
εφρόνουν πάντα μή ’Ιουδαίον ώς απόβλητον κάί εχθρόν τοΰ Θεοΰ. 
Τηροΰντες δέ μετά γελοίας ύπερακριβείας τούς τύπους, τής λατρείας 
καί τά λοιπά θρησκευτικά έ'θιμα, ένόμιζον εαυτούς άναμαοτήτους 
καί άγιωτάτους καί άλαζονικώς προσέβλεπον πρός τούς άλλους ώς 
κατώτερά τινα δντα. Τύπος τοιούτου άλαζόνος καί ύποκριτοΰ Φαρι
σαίου είναι δ έν τή παραβολή τοΰ Τελώνου καί Φαρισαίου είςαγόμε- 
νος, δστις έλθών εις τό μέσον τοΰ ναοΰ καί οίονεί θαυμάζων έαυτόν 
είπε τά ύπερήφάνα έκεϊνα’ «δ Θεός ευχαριστώ σοι, δτι οΰκ είμι ώςπερ 
οί λοιποί τών ανθρώπων άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή καί ώς ούτος δ 
τελώνης· νηστεύω δίς τοΰ σαββάτου*  άποδεκατώ δσα κτώμαι» 
(Λουκ. ιη', 10—12). ’Ίδωμεν πώς δμιλεΐ περί αύτών δ Κύριος καί 
πώς έλέγχει αύτούς. «Προσέχετε, λέγει, άπό τών ψευδοπροφητών, 
οϊτινες έρχονται πρός ύμάς έν ένδύμασι προβάτων, έσωθεν δέ είσι 
λύκοι άρπαγες. Άπό τών καρπών αύτών έπιγνώσεσθε αύτούς. Μήτοι 
συλλέγουσι άπό άκανθών σταφυλήν καί άπό τριβόλων σύκα ; Οΰτω 
πάν δένδρον αγαθόν καρπούς καλούς ποιεί, τό δέ σαπρόν δένδρον 
καρπούς σαπρόύς ποιεί. Ού δύναται δένδρον αγαθόν καρπούς πονηρούς 
ποιεΐν, ουδέ δένδρον σαπρόν καρπούς καλούς ποιεϊν. Πάν δένδρον μή 
ποιοΰν καρπόν καλόν έκκόπτεται καί εις πΰρ βάλλεται. ’Άραγε άπό 
τών καρπών αύτών έπιγνώσεσθε αύτούς. Ού πας δ λέγων μοι, Κύριε, 

Κύριε, είςελεύσεται είς τήν βασιλείαν τών ούρανών, άλλ’ δ ποιών τό 
θέλημα τοΰ πατρός μου τοΰ έν ούρανοΐς.» (Ματθ. ζΖ, 17—21). Ψευ- 
δοπροφήτας καί ψευδοδιδασκάλους καλεϊ λοιπόν δ Κύριος τούς Φαρι
σαίους τούς μόνον διά προσευχών καί νηστειών θέλοντας νά δεικνύωσι 
τήν εύσέβειάν των, απαιτεί δέ έ'ργα καλά πρό πάντων παρά τών 
οπαδών του. Οί τοιοΰτοι, οί διά τοΰ βίου των δεικνύοντες τήν εύσέ- 
βειάν των, ούχί δέ διά τοΰ Κύριε, Κύριε, διά προσευχών, είναι άξιοι 
νά είςέλθωσιν είς τήν βασιλείαν τών ούρανών. «Έπί τής Μωϋσέως 
καθέδρας έκάθισαν, προσθέτει άλλαχοΰ, οί γραμματείς καί οί Φαρι
σαίοι’ πάντα ούν οσα άν. είπωσιν ύμΐν τηρεϊν, τηρείτε καί ποιείτε’ 
λέγουσι γάρ καί ού ποιοΰσΐ’ δεσμεύουσι γάρ φορτία βαρέα καί δυσβά
στακτα καί έπιτιθέασιν έπί τούς ώμους τών ανθρώπων, τώ δέ δα- 
κτύλφ ού θέλουσι κινήσαι αύτά. Πάντα δέ τά έ'ργα αύτών ποιοΰσι 
πρός τό θεαθήναι. Πλατύνουσι δέ τά φυλακτήρια αύτών καί μεγα- 
λύνουσι τά κράσπεδα τών ίματίων αύτών, φιλοΰσι τε τήν πρώτο- 
κλισίαν έν τοϊς δείπνοις καί τάς πρωτοκαθεδρίας έν ταΐς συναγωγαΐς 
καί τούς ασπασμούς έν ταΐς άγοραΐς καί καλεΐσθαι ύπό τών ανθρώ
πων, ραββί, ραββί. Ούαΐ ύμΐν, γραμματείς καί Φαρισαίοι ύποκριταί, 
οτι κλείετε τήν βασιλείαν τών ούρανών έμπροσθεν τών ανθρώπων’ 
ύμεϊς γάρ ούκ είςέρχεσθε, ούδέ τούς είςερχομένους άφίετέ είςελθεΐν. 
Ούαί ύμ.ΐν, γραμματείς καί Φαρισαίοι ύποκριταί, ότι κατεσθίετε τάς 
οικίας τών χηρών καί προφάσει μακρά προσευχόμενοι’ διά τοΰτο λή- 
ψεσθε περισσότερον κρΐμα»(Ματθ. κγ'). Τοιοΰτοι ήσάν οί Φαρισαίοι’ 
τά πάντα έποίουν πρός τό θεαθήναι’ ήθελον νά φαίνωνται έύσεβεΐς, 
ένώ διά τών έργων των άπεδείκνυον δτι δέν ήσαν’ ένώ άφ’ ένός ήδί- 
κουν καί διήρπαζον τάς περιουσίας τών χηρών καί τών τοιούτων 
άπροστατεύτων προσώπων, παρόυσίαζον έαυτούς διά τών μακρών 
προσευχών των ώς τούς εύσεβεστάτους. «Ούαί ύμ,ΐν γραμματείς καί 
Φαρισαίοι ύποκριταί, έξακολουθεΐ δ Κύριος λέγων, δτι άποδεκατοΰτέ 
τό ήδύοσμον καί τό άνηθον καί τό κάμινον καί άφήκατε τά βαρύτερα 
τοΰ νόμου τήν πίστιν, τήν κρίσιν καί τόν έλεον ταΰτα έδει ποιήσαι, 
κακεϊνα μή άφιέναι» (αύτόθι). Κατά τόν νόμον έπρεπεν οί ’Ιουδαίοι 
νά δίδωσι τά δέκατα τών καρπών είς τον ναόν χάριν τής λατρείας 
καί τών ιερέων οί.Φαρισαίοι 'ίνα δείξωσι μέγαν θρησκευτικόν ζήλον 
έδιδον τό δέκατον καί αύτών άκόμη τών άσημάντων φυτών έν τοϊς 
κήποις των τοΰ άνήθου, τοΰ ήδυόσμου καί τοΰ κυμίνου, ένώ έτέρω- 
θεν ήσάν άδικοι, άνειλικρινεΐς, άπάνθρωποι ποός τούς άδυνάτου'ς. 
Έτήρουν τά έλαφρότερα, καί παρέβαινον τά βαρύτερα, έτήρουν τόν
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τύπον και παρέβαινον τήν ούσίαν. «‘Οδηγοί τυφλοί, προσθέτει ό 
Κύριος, οί διϋλίζοντες τόν κώνωπα, τήν δέ κάμηλον καταπίνοντες· 
Ούαί ύμΐν, γραμματείς καί Φαρισαίοι ύποκριταί, δτι καθαρίζετε τό 
έξωθεν του ποτηριού καί τής παροψίδος, έσωθεν δέ γέμόυσιν έξ άρπα- 
γής καί άκρασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον τό έντός τοΰ 
ποτηριού καί τής παροψίδος, ένα γένηται καί τό έκτος καθαρόν. 
Ούαί ύμΐν, γραμματείς και Φαρισαίοι ύποκριταί, δτι παρομοιάζετε 
τάφοις κεκονιαμένοις, οϊτινες έξωθεν μέν φαίνονται ώραΐοι, έσωθεν 
δέ γέμόυσιν όστέων νεκρών καί πάσης ακαθαρσίας. Ούτως καί ύμεΐς 
έξωθεν μέν φαίνεσθε ώραΐοι, έσωθεν δέ μεστοί έστε ΰποκρίσεως καί 
ανομίας» (αυτόθι). Κάλλιον καί ίσχυρότερον δέν ήτο δυνατόν νά πα
ταχθώ ή κατά τό φαινόμενον, εις τύπους καί λόγους περιοριζομένη 
εύσέβεια. Τά χωρία ταΰτα τοΰ Ευαγγελίου δύνανται νά συγκριθώσι 
πρός ρητορικά αριστουργήματα πάσης έποχής. Κατά τό αύτό πνεΰμα 
έξακολουθεΐ διδάσκων πάντοτε ό Κύριος, πάντοτε συνιστών την δι*  
έργων δεικνυομένην θρησκείαν, πάντοτε είς την ούσίαν αύτής άποβλέ- 
πων,πάιτοτε ανεπαρκή τον νεκρόν τύπον αύτης δεικνύων. Ούτως περι
γραφών την μέλλουσαν κρίσιν δέν λέγει, δτι θά έπαινεθώσινέκεΐνοι, 
οϊτινες ένήστευσαν πολύ, προσηυχήθησαν πολύ, έφοίτησαν είς τούς 
ναούς πολύ, άλλ’ δσοι έθρεψαν τούς πεινώντας, έπότισαν τούς διψών
τας, ένέδυσαν τούς γυμνούς, συνήγαγον τούς ξένους καί έπεσκέφθησαν 
τούς ασθενείς καί τούς έν τή φυλακή (Ματθ. κε', 31). Ακούσατε νΰν 
τί διηγείται δ ευαγγελιστής Μάρκος (ζ', 1 — 23) περί τοΰ Ίησοΰ καί 
τών Φαρισαίων. «Καί συνάγονται πρός αύτόν οί Φαρισαίοι καί τινες 
τών γραμματέων, έλθόντες άπό 'Ιεροσολύμων, καί ΐδόντες τινάς 
τών μαθητών αύτοΰ κοιναΐς χερσί, τουτέστιν άνίπΐοις έσθίοντας 
άρτους έμέμ.ψαντο’ (οί γάρ ’Ιουδαίοι έάν μη πυγμή νίψωνται τάς 
χεΐρας ούκ έσθίουσι κρατούντες την παράδοσιν τών πρεσβυτέρων καί 
άπό άγοράς έάν μη βαπτίσωνται ούκ έσθίουσι· καί άλλα πολλά έστι 
ά παρέλαβον κρατεΐν βαπτισμούς ποτηρίων καίξεστών καί χάλκίων 
καί κλινών)' έπειτα έπερωτώσιν αύτόν οί Φαρισαίοι καί οί γραμματείς, 
Διά τί οί μαθηταί σου ού περιπατοΰσι κατά την παράδοσιν τών πρε- 

. σβυτέρων, άλλ’ άνίπτοις χερσίν έσθίουσι τόν άρτον. 'Ο δέ άποκριθείς 
ειπεν αύτοΐς, δτι καλώς προεφήτευσεν Ήσαίας περί ύμών τών υπο
κριτών, ώς γέγραπται' «Ούτος ό λαός τοϊς χείλεσί με τιμφ, ή δέ 
καρδία αύτών πόρρω άπέχει άπ’ έμοΰ. Μάτην δέ σέβονται με, διδά
σκοντες διδασκαλίας έντάλμ.ατα άνθρώπων». Αφέντες γάρ τήν.έντο- 
λην τοΰ Θεοΰ, κρατείτε την παράδοσιν τών ανθρώπων, βαπτισμούς

·<!

i4

<1

ξεστών καί ποτηρίων καί άλλα παρόμοια τοιαΰτα πολλά ποιείτε 
Καί έλεγεν αύτοΐς· Καλώς αθετείτε την έντολην τοΰ Θεοΰ, ϊνα την 
παράδοσιν ύμών τηρήσητε. Μωσης γάρ είπε, «Τίμα τόν πατέρα σου 
καί την μητέρα σου» καί «Ό κακολογών πατέρα ή μητέρα θανάτφ 
τελευτάτφ», ύμεΐς δέ λέγετε, έάν εϊπγι άνθρωπος τφ πατρί ή τή 
μητρί Κορβάν (δ έστι δώρον), ο έάν έξ έμοΰ ώφεληθής. Καί ούκέτι 
άφίετε αύτόν ούδέν ποιήσαι τφ πατρί αύτοΰ τή μητρί αύτοΰ, άκυ- 
ροΰντες την έντολην τοΰ Θεοΰ τή παραδόσει, ύμών, ή παρεδώκατε.» 
Κατά την διδασκαλίαν δηλ. τών Φαρισαίων καί τών τότε ραββίνων, 
οϊτινες όλιγωροΰντες τών έντολών τοΰ Θεοΰ, τών αιωνίων παραγγελ
μάτων τΤΙς ήθικής, έδιδον μείζονα προσοχήν είς τούς τις λατρείας 
τύπους, οϊτινες είχον ύπερβολικώς πολλαπλασιασθή, δ υιός σκοπών 
νά προσφέρφ τι είς τόν πατέρα ά την μητέρα του πρός περίθαλψιν 
αύτών κατά τό γήρας> έάν ήθελε προτιμήσει νά προςφέρφ τοΰτο εις τόν 
ναόν χάριν τής-λατρείας καί προέφερε τήν λέξινΚορβάν, δώρον έστω 
τφ ναφ, καλώς θά έπρατε νά’ μή δώσνι αύτό εις τόν πατέρα του ή 
τήν μητέρα του, άλλ’ εις τόν ναόν, έγκαταλείπων αυτούς έν τή δυ- 

ί στυχίι^! Τοΰτο έλέγχεί δ Κύριος τήν προτίμ.ησιν ταύτην τών τύπων
τής ούσίας, τήν προτίμησιν τών προσευχών καί θυσιών τής τηρήσεως 
τών αιωνίων παραγγελμάτων τής ηθικής. Είτα προσέθηκε· «Παρό
μοια τοιαΰτα ποιείτε. Καί πρόσκαλεσάμενος πάντα τόν όχλον έλεγεν 

j αύτοϊς, Άκούετέ μου πάντες καί συνίετε. Ούδέν έστιν έξωθεν τοΰ 
I άνθρώπου είςπορευόμενον είς αυτόν, δ δύναται αύτόν κοινώσαι’ άλλά

τά έκπορευόμενα παρ’ αύτοΰ, έκέΐνά έστι τά κοινοΰντα τόν άνθρωπον. 
ΕΙ τις έχει ώτα άκούειν^ άκουέτω. Καί δτε είςήλθεν είς οικον άπό 
τοΰ όχλου, έπηρώτων αύτόν οί μάθήταί αύτοΰ περί τής παραβολής 
καί λέγει αύτοϊς, Ούτως καί ύμέΐς άσύνετοί έστε ; Ού νοείτε, δτι 
πάν τό έξωθεν εΐςπορευόμενον είς τόν άνθρωπον ού δύναται αύτόν 
κοίνώσαι, δτι ούκ είςπορεύεται αύτοΰ είς τήν καρδίαν; "Ελεγε δέ δτι 
τό άπό τοΰ άνθρώπου έκπορευόμενόν έκεϊνο κοινοί τόν άνθρωπον. "Ε
σωθεν γάρ έκ τής καρδίας τοΰ άνθρώπου οί διαλογισμοί οί κακοί έκπο- 

9 ρεύονται μοιχεΐαι,πορνεΐαι, φόνοι,κλοπαί, πλεονεξίαν, πονηρίαι, δόλος, 
Ιάσέλγεία, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, ύπερηφανεία, αφροσύνη.

Πάνταταΰτατά πονηρά έσωθεν εκπορεύονται καί κοινοί τόν άνθρωπον»» 
Ή παράβασις άλλαίς λέξεσι τοΰ ήθικοΰ νόμου είναι τό μολύνον τόν 
άνθρωπον, τό καθιστών άύτον μισητόν τφ Θεφ. Διά τοΰτο προ πάν·*  

•,; τών άπό τής πάραβάσεως τής ηθικής πρέπει νά προφυλάττηταί^ις·. 
I Τοΰτο είναι τό ουσιώδες, τοΰτο αίνάί τό κύριον, κατά-δεύτεφον δέ 
I Γδμος IB’- 188» 81 
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λόγον .δέον νά σέ,βήταί τις κα'ι πάν ο,τι ώς τύπος χρησιμεύει τή 
θρησκεία:. Οί ψευδεολαβεϊς πασών τών εποχών πράττουσι τό εναντίον.

Τήν μεγάλην ταύτην άλήθειαν, δτι ή αγάπη πρός τόν Θεόν καί 
τόν ηθικόν νόμον 'ή έν τφ βίφ δεικνυόμενη είναι τό κύριον έκ τή 
θρησκεία:, είναι ή ουσία καί τό. πνεύμα αυτής, διακήρύττουσι συμ
φωνίας πρός τήν διδασκαλίαν τού θείου αυτών, διδασκάλου καί οί 
μ.αθηταΙ αυτού, οί άποστοΛοι. - 'Ο ΙΙαΰλος λέγει δτι τόν άνθρωπον 
δίκαιοί ή πίσ.τις-ή δίά ίή,ςαγάπης ένεργουμένη·(Γάλ..ε’, 6*)'·,  παρα
τηρεί' δί? ’«τί, «έάν τίς ^αϊν γλώσσαις τών ανθρώπων λαλή κα'ι τών' 
άγγέλων, αγάπην δέ μή ε,^νι, γέγονε χαλκός ήχων ή κύμβαλον, άλα*  
λάζον. Καί έάν έ'χφ προφητείαν .καί εΐδή τά μυστήρια καί πάσαν 
τήν γνώσιν,ύ καί'Αάν έχν) πάσαν; τήν πίστιν, ώστε ορη μέθιστάνειν, 
ά.γάπην δέ μή εχγ, ούδέν έστι (Α,Ζ Κορινθ. ιγ’ 1)». Τοιουτοτρόπως κη
ρύττεται -παρ’ αυτού -ή άγάπη ανώτερα τής πίστεως καί τής γνώ,σεως 
καί τής προ φητείας -αυτής. Ό ’Ιωάννης τόν χριστιανισμόν θεωρεί 
ώς αγάπην πρός τόν Θεόν, περιλαμβάνει δέ έν τφ «’Αγαπάτε άλλή- 
λους» (Ίω ίγ', 24) ολόκληρον τήν διδασκαλίαν τού Κυρίου. Περί 
τού ’Ιωάννου τούτου διηγείται ό ’Ιερώνυμος δτι φθάσας είς βαθύτατου 
γήρας έυ Έφέσφ, έπαναλαμβάνων δέμόνον τό αγαπάτε άλλήλους, 
καί έρωτηθείς διά τί πράττει τούτο, ειπεν, δτι τούτο είναι ή έντολή 
τού Κυρίου καί έάν τούτα γίνηται άρκεϊ. Quia pracccptum Do
mini est et si solum fiat, sufficit (Epist. ad Galatas c. 6). 
Καί δ ’Ιάκωβος παρατηρεί τά έξης’ «Τί τό οφελος, αδελφοί μου, έάν 
πίστιν τις λεγφ έχειυ, έ'ργα δέ μή έχφ ; Μή δύναται ή πίστις σώσαι 
αυτόν ;- 'Η πίσ,τις'έάν μή έργα έχφ, νεκρά έστι καθ’ έαυτήν» (β', 14 
—16). ;«^Θρησκεία καθαρά ; καί αμίαντος παρά■ τ,φ Θεφ καί.πατρί 
,αδτη έ.στίν έπισκέπτεσθαι ορφανούς καί χήρας έν τή θλίψει αυτών, 
άσπιλον; έαυτόν τηρεϊν άπό τού κόσμου» (’Ιακώβου α’, 26). Θρη
σκεία άλλαΐς λέξεσιν καί πίστις αληθής είναι ή δt’ έργων δεικνυο- 
μένη, διά βοήθειας τών πασχόντων, διά προστασίας τών ορφανών 
καί- τών χηρών, διά καθαρότητος καί αγνότητας βίου. Ταΰτα έκ 
τής Καινής Διαθήκης., Πανταχού ή αυτή αλήθεια άναλάμπει*  παν- 
ταχού διδάσκεται ώς άληθής ευσέβεια, άληθής θρησκεία ή πρακτική 
ευσέβεια, ή διά τού χρηστού καί ηθικού βίου μαρτυρουμένη· παντα- 
χοΰ κηρύττεται ή άγάπη πρός τόν Θεόν καί τόν ηθικόν νόμον, ό χρη
στός βίος,ώς τό κύριον, ώς ή ουσία καί τό πνεύμα τής θρησκείας, 
δ δέ τύπος : παρίσταται ώς τό δευτερεΰον, ώς τό κάλυμμά, ώς , δ 
φλοιός, ούχΙ,.ώίΛδ πυρήν*.  δ. καρπός, ή ύπόστασις,- ; ■

Εν ·τ’7ι επχάησιφ πολλάκις δυστυχώς έλησμονήθη ή μεγάλη αυτή 
αλήθεια, ή οΰτω λαμπρώς έν ταϊς Γραφαϊς διδασκόμενη. Πολλάκις 
η κατ επιφάνειαν, εις λόγους καί προσευχάς καί άλλους τύπους, 
περιοριζομένη ευσέβεια άντικατέστησε. τήν πρακτικήν, τήν δι’ έργων 
αγαθών δεικνυομένην. Τό πνεύμα τής θρησκείας, έλησμονήθη, έπε- 
κράτησε δέ δ τύπος.. Τούτο συνέβη μάλιστα κατά τούς, μέσους αιώ
νας, έν τε τή άνατολή καί τή δύσει καί δή έν τή τελευταίφ έν μέίζονι 
βαθμφ. Οσφ οί χριστιανικοί λαοί έβυθίζοντο είς παχυλωτέραν άμά- 
θειαν,. δσφ τό μεσαιωνικόν σκότος έγίνετο πυκνότερον,τοσούτφ μάλ
λον ηύζανεν ή σύγχυσις καί παρανόήσίς αυτή, ήτις έζελάμβανε τό 
φαινόμενον άντί τής ουσίας. Διά τούτο ένφ αί άρχαί τής ηθικής πα· 
ρεβαίνοντο, ένώ έπεκράτει παρανομία καί άνηθικότης, ένώ δ βίος τών 
άνθρώπων ήτο πλήρης έγκλημάτων, έτηροΰντο άκριβέστατα οί έξω- 
τερικοί τής θρησκείας τύποι, οΐτινες άπό ήμέρας είς ήμέραν έτί 
μάλλον έπολλαπλασιάζοντο. Ό άμαθής άνθρωπος, δ δεισιδαίμων 
καί ■ φανατικός εύκόλ,ως, προσκσλλάται. είς τήν έξωτερικήν ταύτην 
έμφάνισιν, τής θρησκείας^ είςί τό-γράμμα; άύτήςρ:. Τριαυτη ήτίο ,τώςτέπί 
τό πλευστόν. ή ύμνουμένη πάρά; πολλών ευσέβεια τών fivfyrrwSr 
χρόνων, ουχί δηλ. ευσέβεια τών αγαθών έργων, άλλ’ευσέβεια τύπων. 
Παράδειγμα είναι πολλοί βυζαντινοί; αΰτοκράτορες, οίτινες άφ’ένός 
[).έν έδείκνυον μέγαν θρησκευτικόν ζήλον, ΐδρυον μεγαλοπρεπείς εκ
κλησίας καί μοναστήρια, κατέτριβόν δ’ά.σμ.ένφς τόν χρόνον.άκροώ- 
μενοί μακρών άκολουθιών ; έν τοΐς άνακτόροις, ψάλλοντες πολλάκις 
καί αύτοί καί .συντ άσσον'τες -θρησκευτικούς, .·ύμνους, έτέρωθε’ν , δέ ,ο| 
αυτοί διέπραττ.ον τάς, άπανθρωποτάτας. τών πράξεων,-: ότύφλωνόν ή 
άπανθρώπως ήκρωτηρίαζον ή έφόνευον τούς προκατόχους των καί 
τούς συγγενείς των καί διήγαν άκολαστότατον βίου, ζώντες φανερώς 
μετά, παλλακών ή έπιβουλευόμενοι τήν τιμήν τών οικογενειών τών 
πολιτών. ' Πόσον έξωτερική καί τυπική ήτο ή ευσέβεια τών τότε 
άνθρώπων καί πόσον ήτο κεχωρισμένη άπό πάσης ηθικής δεικνύει τό 
δτι μετεχειρίζοντΟ τήν θρησκείαν..πολλάκις ώς οργανον χάριν τών 
κακοήθων σκοπών, των. Οί συνωμόται κατά τής ζωής τού Βάρδα, 
έν οίς ήτο καί δ γαμβρός αυτού Συμβάτιος, είχον συμφωνήσει ώς 
σύνθημα έπιθέσεως τύ νά πριήσφ είς έζ αύτών τό σημείον τού σταυ
ρού, Οί κατά τό φαινόμενου ευσεβέστατοι ούτοι βυζαντινοί δέν έδί- 
σταζον νά δεικνύωσι μεγίστην σκληρότητα καί άπανθρωπίαν. Συνή
θεις ποιναί ήσαν: αί .ρινοκοπίαι, γλωσσοκοπίαι,, έκτυφλώσεις; καί φά 
τοιαΰτα. Οί αιχμάλωτοι έν πολεμφέξηνδραποδίζοντο, έφονεύοντο ή 
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άλλως πως έκακοΰντο. "Οτε Κωνσταντίνος δ Ε’ νικήσας τούς Βουλ
γάρους (763) έτέλεσε μεγαλοπρεπή θρίαμβον έν Κωνσταντινουπόλει, 
παρεδόθησαν οί τόν Θρίαμβον αύτοΰ άκολουθούντες Βούλγαροι ε’ις 
τούς δήμους της πρωτευούσης και έθανατώθησαν ύπ’αύτών? έξω τής 
χρυσής λεγομένης πύλης. Είναι δέ γνωστόν δτι Βασίλειος δ Β' δ 
Μακεδών χιλιάδας ολας Βουλγάρων έξετύφλωσεν. Ή χρήσις τοΰ δό
λου έΘεωοεΐτό τι άπλούστατον καί άθωότατον παρά τδν άκριβεστά- 
των τούτων τηρητδν τδν θρησκευτικών τύπων. ‘Ο 'Ρωμανός ϊνα άνυ- 
ψώση εις τόν πατριαρχικόν θρόνον τόν υίόν του Θεοφύλακτον, έπεισε 
δολίως τόν τότε πατριάρχην Τρύφωνα διά τίνος αύλικοΰ αύτοΰ κλη
ρικού 9ά γράψϊ) έπί χάρτου την ύπογραφήν του, όπως άποστομώσ·ρ 
δήθεν τούς έχθρούς του λέγοντας αυτόν · άγράμματον, άνωθεν δέ τής 
υπογραφής έγράψεν άπλούστατα τήν παραίτησίν του. Αλέξιος δέ 
δ Κομνηνός. ϊνα συλλαβή έπ’ αύτοφώρφ διδάσκοντα τάς ’ιδέας του τόν 
αρχηγόν τών αιρετικών Βογομίλων Βασίλειον, άπλούν. μοναχόν, προσ
ποιείται δτι θέλει νά γίνφ οπαδός του, ποοσκαλεϊ αύτόν εις γεύμα 
έν τοϊς άνακτόροις, προκαλεϊ αύτόν νά άναπτύξη φιλικώς τάς ιδέας 
του, καί ένφ τοΰτο γίνεται, αίφνης, άρθέντος παραπετάσματος, εύρέθη 
δ δυστυχής Βασίλειος ένώπιον συνεδριάζούσης τίς συνόδου κα’ι τίς 
συγκλήτου, δικάζεται καί Καταδικάζεται είς θάνατον. Βασίλειος δ 
Μακεδών άφ’ ένός φονεύει τόν προκάτοχόν του Μιχαήλ τόν Γ', άφ’ 
έτέρου»κτίζέι ναούς εις τιμήν τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ή ε’ις τούς 
τύπους τίς θρησκείας προσκόλλησις γίνεται πολλάκις αφορμή νά 
ίΐαραμελδσιν οί βυζαντινοί τά στοιχειωδέστατα καθήκοντα πρός 
φήν έαυτών Πατρίδα. Κωνσταντίνος δ Μονομάχος ϊνα εύργι τά αναγ
καία χρήματα, δπως τελήταν καθ’ έκάστην έν τή άγί<γ Σοφίιγ 
λειτουργία καί κατασκευάζτ) πολυτελή δι’ αύτήν σκεύη, άπήλλαξε 
τάς ’Ίβηρας τίς ύποχρεώσεως, ήν είχον νά συντηρώσι 50 χιλιάδας 
άνδρδν είς άμυναν τοΰ κράτους, άπαιτήσας άντί στρατιωτών φόρους. 
’Εν γένει 6ί βυζαντινοί αύτοκράτορες έσπατάλων πολλάκις τόν δημό
σιον πλούτον καί έξησθένουν τόκράτοςτων^ δπως οίκοδομδσι μεγαλο
πρεπείς έκκλησίας καί μοναστήρια πρός έξιλέωσιν τδν άμαρτιδν των. 
*Αντί δέ άγωνιζόμενοι και συνάμα έπικαλούμενοι τήν θείαν βοήθειαν 
νά θυσιάζωνται ύπέρ τίς πατρίδοςτων, περιέμενον πολλάκις τήν σωτη
ρίαν των μόνον έκ τδν προσευχών των. Ότε δ στασιαστής Βρανάς 
έπολιόρκέι τήν Κωνσταντινόύπολιν,δ αύτοκράτωρ Ίσαάκιος ήσχολεΐτο 
μόνον εις λιτανείας περί σωτηρίας, ή δέ πρωτεύουσα θά έκυριεύετό 
ύπό τοΰ στάσιαατοΰ, άν Κονράδος τις μή συνέλεγε στράτευμά ξένων 

μισθοφόρων καί μή έπήρχετο κατ’ αύτοΰ. Πολιορκουμένής δέ τής 
Κωνσταντινουπόλεως τφ 1453 ύπό Μωάμεθ τοΰ Β', εύρέθησαν μόνον 
5 χιλ. πρόθυμοι νά λάβωσι τά δπλα κατά τδν 200 χϊλ.'έχθρδν τδν 
πολιορκούντων αύτήν, τδν λοιπών άσχολουμένων είς προσευχάς. 
Τοιουτοτρόπως είχε παρανοηθή παρά τοϊς βυζαντινούς ή θρησκεία. 
Έλειπε τό πνεύμα, είχε δέ μόνον μείνει τό νεκρόν γράμμα. Ή αύτή 
κατάστασις, καί έτι χείρων παρατηρεΐται κατά τούς μέσους αίδνάς 
er rp ίύσει, διότι ή αμάθεια έκεϊ ήτο παχυλωτέρα καί ή παραν'όησις 
καί σύγχυσις τύπων καί πνεύματος τής θρησκείας ήτο έτι μεγάλει- 
τέρα. Ή θρησκεία έθεωρεΐτο συνισταμένη μόνον είς τάς τελετάς τής 
λατρείας καί τάς θρησκευτϊκάς ασκήσεις, είς &ς κάί άπεδίδετο ση
μασία καθ’ έαυτάς θεωρουμένας καί δταν άκόμ.η δέν συνυπήρχε τό 
εύσεβές αίσθημά, μεθ’ ού πρέπει νά γίνωνται κάί ού έκφρασίς πρέπει 
νά ήναι. Οί τύποι έθεωρούντο μαγικώς ένεργούντες ώς λέγόυσιν όξ 
λατϊνοι θεολόγοι ex opere operato1 τοσοϋτον, ώστε π. χ. ή συγ
χώρησες τού ίερέως καί άπλώς άγοραζομένη ένομίζετο δτι ϊσχυε καί 
έσωζεν. ’Ήδη άπό τού Ε' αίδνός δυτικός τις συγγραφεύς’ δμιλών πέ£ΐ 
τδν κατ’ έκείνους τούς χρόνους είς τόν χριστιανισμόν προσελθόντών 
γερμανδν λέγει, δτι οί προϊστάμενοι αύτών ήξίουν δτι είχον έξουσίαν, 
ώστε έάν τις τών λαϊκών ήθελεν έξομολογηθή άμάρτημά τι νά μή 
λέγωσιν αύτφ· μετανόησον, θρήνησονέπί τοϊς πεπραγμένοις ύπό σοΰ· 
άλλά νά λέγωσιν αύτφ' άντί τούτου τού άμαρτήματος δός μόι το- 
σαΰτα χρήματα καί θέλει συγχωρηθί σοι' λαμβάνει λοιπόν δ πρέ- 
σβύτερος τά δώρα καί διά τής συμφωνίας ταύτης ύπόσχεται συγχώ- 
ρησιν παρά τού Σωτήρος. 'Ωραϊον παράγγελμα ! ''Οστις άρα; δίδει 
πλειότερον τφ ίερεϊ, όλιγώτερον παροργίζει τόν Θεόν. Κατά τούς 
διδασκάλους τούτους οί πλούσιοι λοιπόν δύνανται πάντοτε νά-ήναι 
άθώοι, άμαρτωλοί δέ πάντοτε οί πτωχοί2. Τό κακόν τούτο ήΰξησε 
μετά ταΰτα καί έγέννησε τήν φοβεράν τδν άφέσεων κάτάχρησιν, 
ήτις έδωκε τήν κυριωτέραν άφορμήν είς τήν μεταρρύθμισιν τού ίς-’ 
αΐώνος. Μοναχοί άπό ‘Ρώμης άναχωρούντες καί βαρύτατα φορτία 
άφέσεων φέροντες δϊεσκορπίζοντο είς τάς διαφόρους καθόλικάς χώρας 
καί άναισχύντως έπώλουν τάς άφέσείς ταύτας, διαψεύδοντες τό τού 
Εύκγγελίου «Δυσκόλως οί τά χρήματα έχοντες είςελεύσονταί εις τήν 
βασιλείαν τοΰ Θεού (Λουκ. ιη’, 24). Πόσον έξωτερικώς άντελάμβά-

1 Biel Sententt. 1 IV. D. c. 3. '
8 Mabillon, Museum Italicum T. I. P. II. p. 37. · 
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νοντο τής θρησκείας κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους οί άνθρωποι έν 
τή δύσει δεικνύει Ζαϊ τό ότι πολλοί καταδικαζόμενοι ύπό τών ιερέων 
ϊνα νηστεύσωσιν, έπλήρονον άλλους ϊνα πράξωσι τοΰτο άντ’ αύτών! 
Τής άφέσεως έτύγχανε κα'ι δ έπ.ισκεπτόμενος κατά τά ιωβηλαία έτη 
τήν ‘Ρώμην. ’Ενώ δ’ έπεκράτει ακριβέστατη και αυστηρότατη τών 
τύπων τήρησις, ουδέποτε- άλλοτε ή ακολασία τών ήγεμόνων, εύγε- 
νών, παπών, καρδιναλίων, κληρικών, μοναχών έφθασεν εις άνώτερον 
βαθμόν, ουδέποτε ή άπανθρωπία καί ή σκληρότης διέπραξε μεγαλεί- 
τέρα κακουργήματα όσον κατά τούς αιώνας έκείνοϋς. Άρκοΰμαι νά 
ένθυμίσω ύμΐν τά βδελυρά καϊ θηριώδη έργα τής ίεράς έξετάσεως 
(μόνον ή ίερά έξέτασις έν 'Ισπανία έβα.σάνισεν, έκαυσεν, έφυλάκισε, 
και έξώρισεν ύπέρ τάς 100 χιλιάδας άνθρώπων ένεκα τών θρησκευτι
κών αύτών πεποιθήσεων) καί τούς,άπανθρωπρτάτους διωγμούς κατά 
τών λεγομένων μάγων και μαγίσσων, οϊτινες άσπλάγχνως έρρίπτοντο 

, εΐς τάς πυράς. Τοσούτον ένεκα τής άμαθείας καϊ βαρβαρότητος διε- 
στράφη δ χριστιανισμός κατά τούς μέσους αιώνας, τοσούτον παρεν- 
νοήθη ή φιλάνθρωπος, , ή θεία θρησκεία του Ίησοΰ Χριστού, τοσαΰτα 
κακά έπήνεγκεν ή σύγχυσις ούσίας καϊ τύπων τής θρησκείας, ή παρα· 
νόησις τού πνεύματος τής θρησκείας.

Τί συμπερα'ΐΎομετ έκ τών ανωτέρω ; "Οσοι νομίζουσιν, ότι ή θρη
σκεία είναι οί τύποι, εύρίσκονται ένοϊκτρά πλάνη. 'Η θρησκεία ώς 
εϊδομεν κατ’ ουσίαν είναι τό αίσθημα τού πρός τόν δίκαιον Θεόν 
φόβου καϊ τής πρός τόν πανάγαθον καϊ τέλειον Θεόν αγάπης, τό 
όποιον μαρτυρεΐται έν τώ βίφ δι’ έργων αγαθών, δια τής δικαιοσύνης 
καϊ φιλανθρωπίας, διά τής ευσυνείδητου έκπληρώσεως πάντων τών 
καθηκόντων ήμών. Ούτως εϊδομεν ότι διδάσκεται ή θρησκεία καί 
παρά τών προφητών καϊ ψαλμωδών τής Παλαιάς Διαθήκης καϊ’παρά 
τού Κυρίου καϊ τών αποστόλων έν τή Καινή Διαθήκη. 'Η έσωτερική 
αΰτη ευσέβεια ή μαρτυρουμένη διά τού χρηστού βίου έκδηλοϋται 
καϊ διά τών τύπων τής λατρείας καϊ τών άλλων θρησκευτικών ασκή
σεων. Οί τύποι ούτοι, οϊτινες μεταβάλλονται κατά,τούς διαφό
ρους καιρούς, βεβαίως πρέπεινά ήναι καί αυτοί σεβαστοί ώς έκδή- 
λωσις τής θρησκείας καί ώς συντελούντες καϊ αύτοϊ εις τήν ύπόθαλ- 
ψιν τής έσωτερίκής εύσεβείας, άλλά δέν είναι ή ουσία καί τό πνεύμα 
τής θρησκείας. Όταν μάλιστα έξ άμαθείας έκλαμβάνωνται ώς αυτή 
αΰτη ή ούσία, έπέρχεται ή φοβερά έκείνη διαστροφή τής θρησκείας, 
ής εικόνα τελείαν εϊδομεν άνωτέρω κατά τούς μέσους αιώνας έν τε 
τή άνατολή καϊ τή δύσει. Τότε τό μέν πνεύμα εκλείπει, μένει δέ 
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μόνον τό γράμμα τής θρησκείας ή ή έξωτερική άύτής μορφή. Τοιάύτη 
διεστραμμένη θρησκεία δέν φέρει άξίως τό όνομα τής θρησκείας, είναι 
παοφδίά αύτής. Τοιάύτη τυπική θρησκεία δύναται νά ύπάρχη άνευ 
ήθικότητος, νά συνυπάρχη μετά έσχάτης βίου φαυλότήτος. Τούτο 
πρέπει νά κατανοήσωσι πρώτον όσοι τών. παρ’ ήμϊν λογιών μή έγκύ- 
ψαντες είς τήν μελέτην τής θρησκείας παραγνωρίζουσιν αύτήν καί 
νομίζοντες αύτήν ώς συγκειμένην μόνον έκ τύπων τινών περιφρονοΰ- 
σιν αύτήν καϊ ούδενός λόγου άξίαν κρίνουσιν. Πρέπει νά έννοήσωσιν 
οί τοεούτοι, ότι ή θρησκεία κατά τό πνεύμα αύτής έννοουμένη sivat 
ή ύψίστη βψις τού πνευματικού βίου τοΰ άνθρώπου, είναι ή άγάπη 
πρός τό θειον, πρός τό δίκαιον, πρός τό άγαθόν, είναι ή έξαρσις τής 
ψυχής πρός τόν πλάστην ώς τό ιδεώδες τοΰ καλού, τοΰ άγαθού καϊ 
τοΰ άληθοΰς. Ό άνευ θρησκείας είναι άνευ τής ύψηλοτάτηζ: τ.αύ'της 
,τάσεως πρός τά ιδεώδη, πρός τήν αίωνίαν δικαιοσύνην καϊ άγκθό” 
τητα.. Οΰτως έννοουμένη ή θρησκεία είναι ή μόνη δύναμις, ήτις δύΑ 
ναται νά έξαγνίση καϊ έξυψώση ηθικώς καί τά άτομα, καί τά; έθνη, 
"Ανευ αύτής καταπίπτουσι κα'ι άτομα καϊ έθνη εϊς, τόν .έγρρϊσμόν, 
είς τόν ύλισμόν, καί γίνονται έρμαιον τών παθών καί εκφαυλίζονται, 
Άναγνωρίζοντες δέ τήν άληθή ταύτην φύσιν τής θρησκείας, άς σπου- 
δάσωσιν οί παρ’ήμϊν λόγιοι καί μεμορφωμένοι άνδρες οί δυνάμενοι νά 
έπιρρεάσωσι τά κοινά νά άνυψώσωσι παρ’ ήμϊν τήν θρησκείαν δι’ 
έπιστημονικής μορφώσεως καϊ άζιοπρεπούς συντηρήσεως τού κλήρου. 
Μόνον κλήρος πεφωτισμένος, έπιστημονικώς μεμορφωμένος δύναται 
νά ύψωθή καϊ νά συνανυψώση καί τόν λαόν, είς την ;τ«ριύτ;ην· 
ράν άντίληψιν τής θρησκείας. Ή άμάθεια τού κλήρου καί. τού,λαού 
είναι ώς εϊδομεν άνωτέρω ή κυρία αιτία τής οίκτράς παοανοήσεως 
και διαστροφής τής θρησκείας. ’’Επειτα καί δ λαός πρέπει νά ,καθο- 
δηγηθή είς τό νά.έννοήση τί είναι ή άληθής θρησκεία, ή αληθής εύ- 
σέβεια. Οί διδάσκοντες αύτόν πρέπει νά πείσωσιν αύτόν, ότι καλόν 
μέν καί πρέπον είναι νά σέβηταί τις κα'ι τούς τύπους τής θρησκείας, 
άλλ’ ότι δέν είναι τούτο τό πάν έν τή θρησκέίιγ, άλλ’ ότι. κυρίως ή 
ούσία κα'ι τό πνεΰμα τής θρησκείας είναι δ φόβος πρός τόν Θεόν, ή 
άγάπη πρός αύτόν καί τό θειον θέλημα, είναι τό νά μή βλασφημή 
τις τόν Θεόν, νά μή έπιορκή, νά σέβηται τούς γονείς του, νά μή 
φονεύη, νά μή προσβάλη τήν οικογενειακήν τιμήν τού άλλου, νά μή 
κλέπτη, νά μή ψευδομαρτυρή, νά μή ψεύδηται έν γένει, νά μή έπι- 
θυμή τά τού άλλου πράγματα, νά ήναι καθόλου εΐπεϊν δίκαιος καϊ 
φιλάνθρωπος, νά λυπήται τούς πτωχούς καϊ δυστυχείς, ■ νά προστα·» 
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-τεόγι τούς ορφανούς καί Απροστάτευτους καί μεριμνά περί αύτών, νά 
Αγαπφ τήν πατρίδα του, ύπακούων είς τούς νόμους αύτής κα'ι ών 
έτοιμος νά θυσιασθή ύπέρ αύτής, καί νά ένδιαφέρηται, ένθουσιή καί 
έργάζηται ύπέρ παντός Αληθούς, καλού καί αγαθού. Τούτο είναι ή 
ουσία, τούτο είναι τό πνεύμα τής θρησκείας.

Α. Αεομήδης Κυριάκός.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΡΤΙΦΑΝΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΙΓΚΕΡ

Διεξελθόντες έν φιλολογικαϊς έφημερίσι τάς «epl τ^ς οβτο· 
ρίας Χ<δν νβωτάΐων χρόνων τοΰ ’Offxhp Γαΰγχιρ κρίσεις τών 
ιστορίας έμπειρων άνεμνήσθημεν τών απαγορευμένων εκείνων βιβλίων, 
άτινα τούτου δη ένεκα καθίστανται έτι μάλλον περιζήτητα, διότι 
Ουδεμίά κριτική υπάρχει, ήτις δύναται κάλλιον καί έρρωμενέστερον 
νά συστήσν) τφ δημοσίφ (κατά τήν εύρυτάτην τού όρου έννοιαν) 
βιβλίον, ή οτι ένεκα φατριαστικής άπόψεως άμέτρως έπιτίθεντα1 ■ 
καί καθύβρίζουσιν αυτό. Τότε άκουσίως έρωτώμεν διά τί ή κριτική 
Αναφαίνεται άγαν κεχολωμένη καί έξηρεθισμένη, τότε έπιζήτούμεν 
μάλλον ή ποτέ τήν άκρίβωσιν τών αιτίων, καί όπόταν άνεύρωμεν 
δτι τοιαύται δυσάρεστοι κρίσεις έκπηγάζουσιν έκ τού άναντιλέκτως 
χειρίστου κότου τού παρατηρεΐν τήν ούχί έκάστοτε εύάρεστον αλή
θειαν τήν έν τφ βιβλίφ ύπάρχουσαν, τότε δή τότε έξάσφαλίζεται 
πάνυ έξαπιναίως ή εύρυτάτη διάδοσις τοιούτου έργου. Τοιαύτη λοι
πόν άπεβη ή μοίρα τής τριτόμου συγγραφής τής ιστορίας τών νεω- 
τάτων χρόνων ύπό Όσκάρ Γαϊγκερ, ήτις, μή σκοπουμένων τών λυσ
σωδών επιθέσεων παρά τών ύπεραλπείων, φιλελευθέρων καί σοσιαλι
στών, έδημοσιεύθη έκ νέου είς τρίτην συμπεπληρωμένην έκδοσιν παρά 
τφ έκδοτή Όσβάλδ Σεεχάγεν έν Βερολίνφ 1. Τούτο δέ τεκμηριοϊ δτι 
τό περί ού ό λόγος ΐστοριογράφημα τού Γαϊγκερ κατέστη τφ γερμα- 
νικφ λαφ, έφ*  ό’σον ούτος τηρεί ήρεμον καί διαυγή κρίσιν, άσπάσιον 
καί έρίτιμον ανάγνωσμα, έπειδή δι’αύτού ού μόνον τήν γνώσιν, άλλ’, 
δπερ τό ούσιωδέστερον είς πάν έγκριτον ΐστοριογράφημα, δύναται νά 

1 Geschichte der neuester Zeit von Oskar Jaeger dritte Ausgabe im Ver- 
|age von Oswald Seehagen in Berlin, 1888.

έπιτύχή τής κατανοήσεως τών γεγονότων, άτινά διακινοΰσι τόν 
κόσμον. Ή μεγάλη, λέγομεν, διάδοσις καί δημοτικότής τού προκει- 
μένου έργου, δπερ καί εις τήν ολλανδικήν μεθηρμηνεύθη, απαλλάσσει 
ήμάς τού κόπου τού άναλύσαι τήν σύνθεσιν τοΰ όλου, ήτις δικαίως 
παρέμεινεν αμετάβλητος· καί έπηυξήθη μόνον διά προσθήκης έκτει- 
νομένης μέχρι .τού 1885. "Εν μόνον έπιθυμούμεν νά ύποδείξωμεν, 
οπερ μεταδίδωσιν ιδίαν αξίαν πάσι μέν τοϊς φιλοπονήμασι τού Γαϊγκερ, 
διαφερόντως δέ τφ προκειμένφ, δπερ έστιν ή βαθεϊα ηθική σοβαρότης, 
ύφ’ ής ούδέ τό παράπαν. άποτρέπεται ό περικλεής ιστοριογράφος όπως 
λαμβάνγ) καί όνομάζη τά πράγματα ούτως, ώς πραγματικώς είσΐ) 
καί. κατ’ έξοχήν ή προσήλωσις είς μίαν υψηλήν ιδέαν, ήτις πληροί 
καί τόν ήμέτερον, τόν άλλως τοσοϋτον υλικόν, αιώνα καί ήτις ιδέα 
καταδεσπόζε.ι τού δλου. Ή ιδέα αύτη παριστάνεται έπί τής φαεινής 
είκόνος τϊ$ς ελευθερίας (ώς έπί λέξεως άποφαίνεται δ συγγραφεύς), 
«τής άναγνωρίσεως δήλα δή τής μεμονωμένης προσωπικότητος καί 
τής άτελευτήτου πρός τελείωσιν έπιδεκτικότητος αύτής ώς τής κρη
πίδας πάσης πολιτικής καί κοινωνικής άναπτύξεως». Ή έννοια αύτη 
τής έλευθερίας (προσεπάγει δ συγγραφεύς), ήτις δέν είναι άπλούν 
αγαθόν, δπερ θά συνεδέετο μετά τινων πολιτικών διοργανώσεων καί 
δπερ (ώς πλεονάκις προϋποτίθησιν ή άλογιστία καί ή ιδεών έστερη- 
μένη φράσις) τή εισαγωγή ένός γραπτού πολιτεύματος αύτομάτώς 
παρουσιάζεται μετ’ έπεκτεταμένου δικαιώματος εκλογής καί ψήφου 
καί μετ’ άλλων έξωτερικών κανονισμών, ής τό περιεκτικώτατον δνομα 
περιλαμβάνει μάλλον δλην σειράν ηθικών Ιδιοτήτων καί δυνάμεων, 
ής ή έκτύλιξις ένδεχόμενον μέν νά προάγηταί σημαντικώς ή νά 
παρακωλύηται διά παραχωρήσεως 1, ή άπαρνήσεως πολιτικών τινων 
δικαιωμάτων διά μεμονωμένων νόμων καί άνδρών, ήτις όμως τέλος 
ώς πάσα δύναμις καί αρετή ΰφ’ ένός χωριστά ώς καί ύπό τού λαού 
δύναται νάποκτηθή διά μακράς, δυσκόλου καί έντιμου έργασίας, ή 
grroia αντη (λέγομεν μετά τοΰ συγγραφέως) τής έλευθερίας αντηχεί 
δι’ δλου τοΰ συγγράμματος». Καί άν ό Γαϊγκερ έν τφ τελευταίφ 
τόμφ έκφέρν) τό τελικόν συμπέρασμα πασών τών μεγάλων προσπα
θειών καί έργασιών, αϊτινες άπό τού 1815 έκράτησαν τόν κόσμον 
έν αγωνία, όφείλομεν έξ δλης καρδίας νά δμογνωμονήσωμεν τφ συγ
γράφει αύτφ λέγοντι «δτι ή άνθρωπότης κατά πλεΐστον μέρος έμαθεν 
δτι ή ελευθερία, ής ή σημαία άνεστηλώθη έν τή ήγουμένν) έκατον-

1 Οιον τό στέμμα παραχωρεί σύνταγμα καί άλλας προνομίας, τοΰτο βεβαίως 
εννοεί*  ενταύθα διά τοϋ ορού
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■τάετηρίδι, δέν είναι προσκεκολληριένη έν τούτφ $ έν έκείνφ τω rcoXt- 
τέύριατι, άλλ’ οτι αυτή ϊν’οιύξηθή δεΐται πρό πάντων ασφαλούς πο
λιτειακές τάξεως, καϊ οτι ή άνθρωπότης έ[χαθεν δτι ή ελευθερία 
διατελεϊ ούσα καθόλου ασφαλέστερα έν ριοναρχίί»: συνταγριατικώς [/.ε- 
θηρριοσριένν), ή έν δηρ-οκρατί^, έν ή ούδέν υπάρχει, δπερ δ συνωδά 
τφ όνόριατι [/.έν άρχων, κατά αλήθειαν δέ [/.όνον παραπειθό[Λενος 1 
λαός και συχνότατα έψευσαένος τών έλπίδων καϊ φενακίζό[/.ενος ήθελε 
χαρισθν) ε’ις την φιλοδοξίαν, την κολακείαν, ή εις την φανεράν βιαιο
πραγίαν». Ό κόσμος κα’ι έ'κτοτε έδιδάχθη δτι ή έλευθερία αυτή δέν 
έιναι τό άπλούν κτέ[/.α, δπερ ή έλευθεροφροσύνη τοΰ 1848 ένόησεν 
ύπ’αύτην, τουτέστιν έ πολίτικη, άλλ’ δτι παρ’ αύτή δρχοειδώς συ[Ζ- 
■παραστατεΐ ή οίκονοιχολογικη, η οφείλονται τά μεγάλα τών έν τή 
έκατονταετηρίδι, άποκτηι/.άτων και κατ’ έξοχην προστίθεται τό 
θρησκευτικόν στοιχεϊον, δπερ «έπι μακρόν χρόνον ώς πρός τάς πολι- 
τειακάς μέν σχέσεις παρέ[/.εινεν υποδεέστερον, νύν δέ πάλιν άνυψώθη 
καϊ δι’ έργων καταδεικνύει την δτι άδιάρρηκτον αυτού δύναυ-ιν έπι 
τών πνευμάτων». Εις τό όντως αύτοσύστατον αυτό ΐστοριογράφημα 
τού Γαϊγκερ, τό έν γΖ έκδόσει εις φώς προαχθέν κα'ι δι’ έξαιρέτου 
πίνακος τών τε ονομάτων και τών πραγμάτων πλουτισθέν και δια 
τών κατά τό [/.άλλον κα'ι ήττον έπιτυχών άπεικθνισμ.άτων έξοχων 
άνδρών, [ιαχών κ. έ., ούδέν έχομεν νά προσθέσωμεν, ή τους δαψιλείς 
άμα κα'ι δικαίους έπαίνους, ών ηξιώθη τό έργον αυτό παρά τών περ'ι 
Ιστορίας έπαϊόντων.

Έν Άθηναις, Νοεμβρίφ τελευτώντι, 1888.

ΛΓ. Πετράς.

1 "Ον παρασύρουσι δήλον δτι οί δημαγωγοί.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ Μ ΑΤΑ

Α'.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΡΓΑΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ

ΥΠΟ ΕΠΟΤ1Ν ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ

Χριστόφορος ό ΓΙερραιβός τυγχάνει γνωστός ώς συγγραφεύς Ίατο- 
ρίας τοϋ Σουνίου χαΐ Πάργας, ήν έξέδωκε τρίς, έν Παρισίοις τφ 
1803, έν· Βενετίφ τφ 1815, κα'ι έν Άθηναις τφ 1857. Φέρουσι δ’ 
αί εκδόσεις αυται τάς άκολούθους έπιγραφάς :

«’Ιστορία σύντομος τοΰ 
Σουλίου κα'ι Πάργας, πε
ριέχουσα τήν αρχαιότητα 
αυτών, και ήρωϊκοΰς μετά 
τών Τόυρκών πολέμους, 
καί μάλιστα τούς τοϋ Σου
λίου μετά του Άλή Πασίά 
κατοίκου τών Ίωαννίνων, 
καί ήγεμόνος τής Γραικίας, 
κα'ι Μακεδονίας. Τόμος 
πρώτος.Έν Παρισίοις κατά 
το 1803». Είναι σχήματος 
12ου. Σελ. 1—2 ή έπιγρ. 
3-8. Φίλοι μου Έλληνες, 
χαίρετε· 9—10 έξάστιχα 
ήρωελεγεΐα Είς τά τοϋ 
Σουλίου ορη. ’Ανδρόνικος 
Όλύνθιος Τορωναΐος (ψευ
δώνυμον Άνδρέου Ύδρω- 
μένου)· 11-14. Τή κλεινή 
μοι Ελλαδί το όφειλόμε- 
νον σέβας, δ σδς ευπειθής 
υΐος Στέφανος’Αναγυράσιος 
(ψευδώνυμόν τοϋ συγγρα- 
φεως)..Σελ. 1-79. Ιστορία 
σύντομος τοΰ Σουλίου, κα'ι

«’Ιστορία Σουλίου καί 
Πάργας περιέχουσα τήν 
χρονολογίαν, καί τούς ηρω
ικούς αύτών πολέμους, ε- 
ξαιρέτως τούς τών Σουλιω
τών μετά τοϋ Άλή Πασιά, 
ήγεμόνος τής Ελλάδος, 
συγγραφεΐσα παρά ΒΤΚ 
ΨΟ ΨΞΗ ΛΑ ΑΩΚΑ’. 
Τόμος πρώτος, έν Βενετίμ 
παρα Νικολάω Γλυκεϊ τώ 
έξ Ίωαννίνων 1815». Εί
ναι σχήματος 12ου. Σελ. 
α'—ε' ή επιγρ. ε'—η' 
Τή κλεινή μοι Έλλάδι 
το οφειλόμενον σέβας, δ 
σος. ευπειθής υίδς ΦΕΗ. 
θ'—ι' έξάστιχα ήρωελε- 
γεια Είς τά τοΰ Σουλίου 
όρη. Είς τδν ποιητήν 
τής Ιστορίας. Εις τήν βί
βλον καί τδν άναγινώσκον- 
τα. Άνδρέας ίερεύς Ύ- 
δρωμένος δ Ύπαργεΐος. ια’ 
—ιε' Φίλοι μου Έλληνες 
χαίρετε, ις·' Είδοποίησις.

«’Ιστορία τοΰ Σουλίου 
καί Πάργας περιέχουσα 
τήν χρονολογίαν αύτών, 
τάς πρδς τούς ’Οθωμανούς 
μάχας, κυρίως δέ τάς πρδς 
τδν Άλή Πασα σατράπην 
τής Ηπείρου συγγραφεΐσα 
παρά Χριστοφόρου Περ- 
ραιβοϋ υποστρατήγου διη- 
ρημένη εις τόμους δύο*  έν 
Άθηναις· τύποις Φ. Κα- 
ραμπίνη και Κ. Βάφμ, 
(παρά τή δδφ Βύσση άριθ. 
301) 1857». Είναι' σχή
ματος 8ου. Σελ. α'—θ' 
Πρδς τούς άναγνώστας. 
ι’—ιβ' Τή κλεινή μου 
Έλλάδι τδ οφειλόμενον 
σέβας, ιγ' Έξάστιχα ή- 
ρωελεγεϊα. ιδ' Επιτάφιον 
είς τδν 'Ρήγαν. 'Ιστορία 
τοΰ Σουλίου σελ. 1.
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σελ. 81-423 'Ιστορία σύν
τομος τής Πάργας.

«'Ιστορία σύντομος τής 
Πάργας τόμος β’. Έν Ά
θήναις, τύποις Φ. Καραμ- 
■πίνη καί Κ. Βάτα (παρά 
τή όδφ Βύσση αριθ. 301 
1856». Σχήματος 8ου 
Σελ. 1-47.

Σελ. 1-107 'Ιστορία τοϋ 
Σουλίου. Σελ., 108-147 
Σύντομος ιστορία τής Πάρ
γας. ■

«Ιστορία Σουλίου καί 
Πάργας περιέχουσα την 
χρονολογίαν, καί τούς ηρω
ικούς αυτών πολέμους, ε-
ξαιρέτως τούς τών Σουλιω-| 
τών μετά τοϋ Άλή Πασιά, 
ήγεμόνος τής ' Ελλάδος, 
συγγραφείσα παρά, ΒΥΚ| 
ΨΟ ΨΞΗ ΔΑ ΑΩΚΑ. 
Τόμος δεύτερος έν ω καί 
επιτομή τής τών ’Αθηνών 
Πολιτείας. ’Εν Βενετίςι 
παρά Νικολάφ Γλυκέ? τφ 
έξ Ίωαννίνων 1815».Σχή- 
ματος 12ου. Σελ. 1-5 'Η 
επιγρ. 5-94 Ιστορία τοΰ 
Σουλίου καί τής Πάργας. 
95-177 Επιτομή περί τής 
τών ’Αθηνών πολιτείας.

Εις τδ τέλος τής Ιστορίας του 
Σουλίου τής δευτέρας έκδόσεως 
προστίθησιν ό συγγραφεύς ·

«Ταΰτα είναι έν συντομία ™ τών 
Σουλιωτών ήρωίκά κατορθώματα, καί 
Ισυμβεβηκοτα έως τούς 1801, καί ήμισυ’ 
τά δέ μετά ταΰτα έως τέλους δ δεύτερος 
τόμος θέλει μάς τά διηγηθή κατά πλά
τος, καί μέ δλην τήν ακρίβειαν» (Ιστο
ρία Σουλίου καί Πάργας κλπ. τόμος αζ. 
Έν Βενετίφ 1815. Σελ. 107).

Είς το τέλος τής Ιστορίας τοΰ 
Σουλίου τής πρώτης έκδόσεως 
προστίθησιν δ συγγραφεύς :

«Ταΰτα είναι έν συντομία τά τών 
Σουλιωτών ηρωικά κατορθώματα, καί 
συμβεβηκότα έως τούς 1801' όσα δέ 
μετά ταΰτα ήκολούθησαν, καί θέλει ά- 
κολουθήσουσιν έως τέλους τοϋ πολέμου, 
εις τον δεύτερον τόμον, όπου μέλλομεν 
νά τυπώσωμεν, θέλει τά περιγοάψομεν 
μέ δλην τήν ακρίβειαν’ είς τον όποιον, 
ίσως αί περιστάσεις μας συγχωρήσωσιν, 
διά νά μή μετάχειρισθώμεν τήν αλή
θειαν κεκρυμμένην» ('Ιστορία σύντομος 
τοΰ Σουλίου καί Πάργας, τόμος α'. Έν 
Παρισίοις 1803. Σελ. 79.)

Καί εις τδ τέλος τής Ιστορίας 
τής Πάργας τής πρώτης έκδόσεως 
προστίθησιν:

«Ταΰτα, καί τοιαΰτα εστάθησαν τά 
τών Παργΐων μετά τών γειτόνων πα- 
λαΐσματα άπό τούς 1400 έως τούς 1801· 
τά δέ μετά ταΰτα καλά, ή. (δ μή γέ- 
νοιτο Κύριε) κακά έπιχειρήματά των δ 
δεύτερος περί τοΰ Σουλίου τόμος θέλει 
τά δημοσιεύσει» ('Ιστορία σύντομος τοΰ 
Σουλίου καί Πάργας κτλ. τόμ. α'. Έν 
Παρισίοις 1803, Σελ. 122—123).

I Καί είς τδ τέλος τής ιστορίας 
[τής Πάργας τής δευτέρας έκδό
σεως προστίθησιν:

«Ταΰτα καί τοιαΰτα εστάθησαν τά 
τών Παργΐων μετά τών γειτόνων πα- 
λαίσματα από τούς 1400, έως τοΰ 1801’ 
τά δέ μετά ταΰτα καλά, ή (δ μή γέ- 
νοιτο Κύριε) κακά έπιχειρήματά των, 
ό δεύτερος περί τοΰ Σουλίου τόμος θέλει 
τά δημοσιεύσει» ('Ιστορία Σουλίου καί 
Πάργας, κτλ. τόμ. α'. Έν Βενετίφ 
1815. σελ. 146-147).

Τήν έν Βενετίγ. γενομένην έκδοσιν μνημονεύει καί δ Άνδρέας Πα- 
παδόπουλος Βρετδς έν τφ Κ αταΛόγω της Νεοε^Ληνικης αύτοϋ Φι- 
ΙοΛογίας (Μέρος β', σελ. 177 άριθ. 542). Έν σημειώσει δέ προστί- 
θησιν : «'Η Ιστορία αΰτη μετεφράσθη ίταλιστί ύπδ τοΰ Καρόλου 
Γκεραρδίνη καί έτυπώθη έν Μεδιολάνοις τώ 1819». Έκ δέ τής κα
τωτέρω παρατιθεμένης έπιγραφής. εικάζω δτι καί αγγλιστί μετεφρά
σθη αΰτη : «History of Suli and Parga and their wars with 
Ali Pasha, written originally in modern Greek, and tran
slated into English. London 1823.»

Έκ τών ανωτέρω παρατεθεισών τριών έπιγραφών τοΰ περί ού ό 
λόγος συγγράμματος δηλοΰται οτι τρις έξεδόθη, άν καί δ συγγρα
φεύς αύτοϋ Χριστοφόρος Περραιβός λέγει έν τή έν Άθήναις γενο- 
μένν) τρίτν) έκδόσει δτι δίς έξέδωκε τήν ιστορίαν αύτοϋ, άπαρνού· 
μένος τήν παρισιανήν ώς μή ίδιον έργον, άνευ ούδενός λόγου, ώς 
κατωτέρω δειχθήσεται ούχΐ έκ μαρτυριών άλλων, αλλ*  έκ τών πα
ρατιθέμενων Ιδίων αύτόΰ λόγων καί σχετικών τινων κειμένων τών 
τριών αυτών έκδόσεων, πρός πίστώσιν καί άπόδειξιν. δτι ή προκει
μένη συγγραφή δέν έχει τό άξιόπιστον, έπομένως δέ ουδέ Ιστορικήν 
άξίαν.

Καί ή έν Βενετί^ Ικδοσις καί ή έν Άθήναις ούδόλως ποιούνται 
μνείαν περί προγενεστέρας έκδόσεως τοΰ συγγράμματος. Έν τφ κει- 
μένφ όμως τής βενετικής έκδόσεως τοΰ 1815 δμολογεΐ ταύτην δευ- 
τέραν ώς έξής : «Είδησις. Προειδοποιώ είς τούς δμογενεΐς μου, δτι 
δ παρών πρώτος τόμος έβάλθη νΰν έκ δευτέρου είς τύπον, έξ αιτίας 
δποΰ μ’ έλλειπον μερικαί πράξεις, τών δποίών τάς έφημερίδας είχα 
άλησμονήση είς Πάργαν. Έκτος τούτων προσετέθη μία απολογία 
προς ένα Άγγλον, καί άλλαι τινές προσθήκαι συντείνουσαι εις τήν 
τής Ιστορίας ύπόθεσιν δθεν έπειδή καί ή απολογία πρός τόν “Αγ
γλον αποβλέπει κυριωτέρως τήν χρονολογίαν τοΰ Σουλίου, διά τοΰτσ 
βάνεταί καί εις τήν αρχήν» (Ιστορία Σουλίου καί Πάργας, τόμ. α', 
σελ. ΐς"Γ. Βενετίορ 1815.) Τήν δμολογίαν δμως αύτοϋ ταύτην δ συγ
γραφεύς άναιρεΐ έν τή τών Αθηνών έκδόσει τοΰ 1 857, άποβάλλων 
ώς μή ίδιον έργον τήν έν Παρισίοις πρώτην δκδοσιν τοΰ 1803’ διό 
καί γράφει έν τφ προλόγφ αυτής : «είς τήν πρώτην έ'κδοσιν (έννοών 
τήν βενετικήν) δέν ύπήρχε τό δνομα τοΰ συγγραφέως δεδημοσιευ- 
μένον ένεκα τών δεινών περιστάσεων . . . »· καί κατωτέρω · «έ'κρι*  
νέν άναγκαΐον κατά παρακίνησιν πολλών δμογενών νά δευτεροτυ- 
πώβή» (‘ϊστορ. Σουλ. καί Πάργας έκδ. ’Αθηνών 1887, τόμ. α'·. σελ.



314 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΗΠΕ1ΡΩΤΙΚΑ ΜΕΑΕΤΗΜΑΤΑ 315

«'Όσον αί έρευναι τών αρχαίων, καί μετά·
ς·’.). Προστίθήσιν δμως καί έν τφ κειμένφ καί έν υποσημειώσει τής 
τρίτης σελίδας καϊ τάδε 
γενεστέρων γεωγράφων καί ιστορικών 'Ελλήνων, κα'ι αλλοδαπών γε-
ράντων, άπήντησαν, μετά: τήν πρώτην έκδοσιν μικρού τίνος μέρους
τής ιστορίας, σοβαράν διαφιλονείκησιν. Έπιστρέψας άπό τά Παρίσια. 
δ συγγραφεύς τό 1803 έτος ε’ις Λιβόρνον έφερε μεθ’ έαυτοΰ τεμάχιά 
τινα προκαταρκτικά τής περί ής 'δ λόγος ‘Ιστορίας·’ ταΰτα άνάγνώ- 
σαντες διάφοροι τών έκεϊσε παροικούντων Ελλήνων εμπόρων, άντι-ι. 
γράψαντες δέ τινες νέοι έζέδωκαν διά τοΰ τύπου' ώ δέ δίτομος 'Ιστό· 
ρία τοΰ Σουλίου καί Πάργας έξεδόθη είς Βενετίαν κατά, τό 1815 
έτος παρά τοΰ ίδίου σΰγγραφέως, ώς προείρηται» (‘Ιστορ. Σουλ. και 
Πάργ. έκδ. Αθηνών 1857.’τόμ. α', σελ. 3). Τό δέ σπουδαίότερόν 
πάντων είναι δπερ δ Παύλος Λάμπρος αναγράφει δτφ « · · · έγώ δ 
ϊδιος παρετήρησά πρός τόν Περραιβόν δτι ή έν Άθήναις είναι τρίτη 

ούχί δευτέρα, δείξας πρός αυτόν.'.τήν περί ής δ λόγοςέκδοσις καϊ
σπανιωτάτην έκδοσιν τών Παρισίων, κκ'ι μοί' ώμολόγησε.ν δτι δέν την.
ένθυμεϊτο, θεωρών ώς πρώτην έκδοσιν την έν Βενετία μετάτύπωσιν.»’
(Κατάλογος β< Σπανίων .βιβλίων τής Νεοελληνικής φιλολογίας ®ώ- 
λουμένων έν Άθήναις παρά Π. Λάμπρφ. Άθήνησι 1864 σελ. 40, 
σημείωσις). ■ ■■■.■..·■ ' : . ' ■ ■ ■

.Είς τοιαύτην παλιμβουλίαν κα'ι ακρισίαν τοΰ: Περράιβοΰ αγνοώ 
όποιαν κρίσιν δύναμαι νά έκφέρω' διότι παράδοξον είναι πώς δ συ,γ- 
γραφεύς άπαλλοτριοΐ τό έργον αύτοΰ και έγγράφως διά τής ένΆθή
ναις έκδόσεως τοΰ 1857, κα'ι προφορικώς διά τοΰ ΙΙκύλου Λάμπρου. 
Ήδύνατο τις νά ύπολάβη οτι περιπεσώ.ν είς Αμαρτήματα ...κάί προ·· 
σωπικότήτας έν τή έκδόσει τώνΉαρισίωχ (1803), ώς δ ίδιος γρά
φει, δέν συνεχώρουν αύτφ :τότε αί περιστάσεις, «διά νά μή μεταχει- 
ρισθώμεν τήν αλήθειαν ,κεκρυμμένην» (‘Ιστορία Σοΰλίο'υ κάί Πάργάς 
έκδ. Πάρίσίων 1803 τόμ. α', σελ. 79)· (τί άπέκρυψεν.όμως είς τήν 
μετά δώδεκα έτη άναδημοσίευσιν τοΰ πρώτου τόμου' δέν'άπεκάλυψεν). 
Έπανόρθώσας δέ ταΰτα έν τή έν Βενετία έκδόσει τοΰ 1815 έκρινε 
καλήν τήν άπάρνησιν τοΰ ίδιου γεννήματος! Άλλ’ δ άνήρ δχι/μόνον 
τάς άσχημίας τής παρισινής έκδόσεως δέν δίώρθωσεν, οξλλά .καί νέας 
τΟιαύτας πλάττει. έν τή τρίτη έκδόσει,:τή αθηναϊκή. Τό: λεκτικόν 
τής παρισινής καί βενετικής έκδόσεως κατ’ ούδέν μεταλλάσσει, μό
νον δέ |κ τή.ς.:.δευτέρας·άφαιρεϊ ·άπάσας τάς κατά τού . μητροπολίτου 
Ιγνατίου, διάβολάς καϊ συκοφαντίας, ουδόλως μνημ..ονεύων αύτόΰ έν 
τή βενετική-, έκδόσει' προστίθήσιν δμως- είπαν· τό βάρος -. τής προδότ 

σίας τής άλώσεως τής Πρεβέζης είς τόν Γεώργιον Μπότσαρην, ώς 
τά κατωτέρω παρατιθέμενα χωρία δηλοΰσιν. ’Εν δέ πάλιν τή έν Άθή
ναις γενομένη, προδότην αΐσχιστον αναγράφει τόν μητροπολίτην Ιγνά
τιον, ώς παραπεί σαντα καϊ τόν Γεώργιον Μπότζαρην πρός συμμετο
χήν ε’ις τήν προδοσίαν. Έκτος δέ τούτου, καί έν τή εισαγωγή τής. 
τρίτης ταύτης έκδόσεως άνυποστόλως προστίθησι ταΰτα : «Είς τήν 
πρώτην έκδοσιν (έννοών τήν βενετικήν τοΰ 1815, πράγματι δμως 
δμιλεΐ περί τής παρισινής τοΰ 1803) δέν ύπήρχε τό όνομα τοΰ συγ- 
γραφέως δεδημοσιευμένον έ'νεκα τών δεινών περιστάσεων, είχε γάρ 
διακοινώσει πράξίν τινα αξιοκατάκριτον τοΰ τότε μυστικοΰ συμβού
λου τοΰ Άλή Πασά, μητροπολίτου τής Άρτης κυρίου ’Ιγνατίου,- 
κατά τής Πρεβύζης, ώς έμπροσθεν ρηθήσεται, διό κατεδιώχθη κυ
ρίως ύπο τοΰ Άλή Πασά διά τών πολιτικών κα’ι στρατιωτικών αρ
χών τής Κέρκυρας. Χάρις καϊ εύγνωμοσύνη,είς τόν τότε ‘Ρωσσικόν. 
στρατηγόν Άνρεπ, δστις πληροφορηθεϊς τήν αλήθειαν, κα'ι τόν συγ
γραφέα ύπεράσπισε καί έδικαίωσε, καί τόν ’Ιγνάτιον κατά πρόσω- 
πον αύστηρώς ήλεγξε, παρόντων πολλών έπίτηδες προσκεκλημένων 
μαρτύρων Πρεβυζάνων, οϊτινες τόν κατέδειξαν άναπολόγητον τής 
πατρίδος των προδότην, ‘Υπέκειτο τφ δντι είς ολίγους διωγμούς κ αί 
κινδύνους, δστις κατ’ έκείνην τήν έποχήν έπεχείρει. νά γράψη τών 
διατρεχουσών περιστάσεων τήν αλήθειαν, έπειδή ύπήρχον δύω κόμ
ματα έκ διαμέτρου αντικείμενα, τό δημοκρατικόν δηλαδή καί τό 
αριστοκρατικόν, άλλά τό δεύτερον ύπερίσχυσεν» (Ίστορ. Σουλ; καί 
Πάργ. έκδ. Αθηνών 1857. τόμ. α', σελ. ς·'—ζ'.

Έκ τών άνωτέρω γνωρίζει ήμϊν δ ΙΙεοραιβός δτι καί αύτός έκιν- 
δύνευσεν ένεκα τοΰ μ»;τροπολίτου ’Ιγνατίου*  διότι έν τή άνωνύμως 
γενομένη πρώτη έκδόσει τής ‘Ιστορίας αύτοΰ, άπεκάλυψε πράξιν. α
ξιοκατάκριτον αύτοΰ. Άλλά πιστεύω δτι δ άναγνώστης έπείσθη 
δτι δ Περραιβός δέν γνωρίζει τί λέγει, καί οτι έτι μάλλον θέλει 
πεισθή μετά τήν άνάγνωσιν τών κατωτέρω παρατεθησομένων χωρίων.

Ή κατά τοΰ άοιδίμου μητροπολίτου ’Ιγνατίου δολίως τυρευθεϊσα 
τοιαύτη συκοφαντία, είς μόνην τήν. έξ άγενοΰς πάθους νοσούσαν κε
φαλήν τοΰ Περράιβοΰ ήδύνατο νά κυοφορηθή. Ό γεραρός ’ίγνάτιος 
διατριβών έν Κερκύριη άπό τοΰ 1805 καί διατελών έπίτιμος πολίτης 
τής Ίονίου Πολιτείας άπό τοΰ 1803, μέ τό δικαίωμα τής άπελευ- 
θερώσεως τριών κατ’ έτος καταδίκων, διετέλει έν ύπολήψει μεγίστη 
παρά τοϊς κατέχουσι τήν Επτάνησον ’Ρώσσοις· Ύπό τούτων μά
λιστα άπεστάλη κατά τό 1807 μετά του Καποδιστρίου είς Λευκάδα
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πρός ύπεράσπισιν τ$1ς νήσου κατά: τών επιθέσεων τοΰ Άλνί Πασόί, 
ένεκα τής-επιρροής και τών σχέσεων αύτοΰ μ.ετά τών ύπερασπιζόν- 
των τήν νήσον Ελλήνων οπλαρχηγών (οπότε καί ό Περραιβός διε- 
τέλει έν τή στρατιωτική τής .Πολιτείας ύπηρεσί^). Υπήρξε δέ δ 
κλεινός Ιεράρχης καϊ έν Κερκύρ^ καί έν Λευκάδι έν έκ τών σποϋ- 
δαίως άρια καϊ θερριουργώς δρώντών προσώπων κατά τήν περίοδον 
τής ρωσσικής τών νήσων κατοχής. Άναχωρησάντων δέ τών 'Ρώδ- 
σών εντεύθεν, μετ’ οΰ πολύ μετακαλεϊται ύπό τοΰ αύτοκράτορος 
πασών τών 'Ρώσσιών καϊ αναγορεύεται ριητροπολίτης Οΰγγροβλα- 
χίας, ής τήν ’Εκκλησίαν έδιοίκησεν εύκλεώς καϊ θεαρέστως άχρι τε
λευτής αύτοΰ, άναδειχθεϊς συνάμα καϊ εις τών μεγάλων ευεργετών 
τοΰ ύπέρ τής έθνικής ήμών παλιγγενεσίας ϊεροΰ άγώνος.

Παρατίθημι ένταύθα τά χωρία τών τριών αύτοΰ έκδόσεων, τά εις 
τόν είρημένον μητροπολίτην ’Ιγνάτιον καϊ έν μέρει τόν Γεώργιον 
Μπότζαρην άφορώντα, διότι άν έπειρώμην ν’ άντιπαρεξετάσω πάντα 
τά άντιφάσκοντα άλλήλοις χωρία τής μιάς έκδόσεως πρός τήν άλ
λην, θά πέριηρχόμην εις τήν ανάγκην ν’ αναδημοσιεύσω και τάς 
τρεϊς έκδόσέις τής περί ής δ λόγος 'Ιστορίας, έν ω έκ τών μέχρι 
τοΰδε λεχθέντων καϊ τών εφεξής λεχθησομένων δύνάτάί τις νά κρίνη 
ασφαλώς περί τής αλήθειας τών ύπ’ έμοΰ γραφομένων.

«Διά τον άφανισμόν τής 
Πρέβυζας τό περισσότερον 
σφάλμα αποδίδεται είς δύω 
μόνους Γάλλους, παρά είς 
τούς εντοπίους, καί εξω
τερικούς προδότας (*) .. »

«Κοντά είς τήν κακήν 
πρόβλεψή, όπου ή "Πρέ- 
βυζα έλαβεν, εΐχεν απο
κτήσει άκόμη καϊ δύω 
προδότας δυνατούς, τον ένα 
πληρωμένον, καί τον άλ
λον παρακινημένον, ή καί
«(*)  Εξωτερικοί προδόται 

έστάθησάν δ κύρ ’Ιγνάτιος 
άπο τήν “Αρταν, καϊ δ 
Καπετάν Μπότζαρης άπό 
τό Σοϋλι, καθώς έμπροσθεν 
θέλει είποΰμεν τάς προδο
σίας» ('Ιστορία σύντομος 
τοϋ Σουλίου καϊ Πάργας 
κτλ, τόμος α’. σελ. 4. Έν 
Παρισίοις 1803).

«Διά τόν άφανισμόν τής 
Πρέβυβας τό περισσότερον 
σφάλμα αποδίδεται είς δύω 
μόνους Γεωμέτρας Γάλ
λους, παρά εις τούς εντο
πίους, καί εξωτερικούς 
προδότας (’) . . · »

«Κοντά είς τήν κακήν 
πρύβλεψιν, δποΰ' ή Πρέ- 
βυζα έλαβεν, εΐχεν από
κτηση πρός τούτοις καί 
προδότην; δηλαδή^ τόν ρη- 
θέντα Καπετάν Γεώργιόν 
Μπότζαρην άπό τό Σοϋλι, 
τόν όποιον, άν ό Πασάς δέν 
έγελοϋσε μέ εκατόν πουγ-

« (4) ’Εξωτερικός προ
δότης έστάθη δ Καπετάν 
Γεώργιος Μπότζαρης άπό 
τό Σοϋλι, καθώς έμπροσθεν 
θέλει είποΰμεν τάς προδο
σίας». ('Ιστορία ■ Σουλίου 
καί Πάργας κτλ. τόμος α'. 
σελ. 3. Έν Βενετίςι 1815)

«Έκτος τοϋ ολέθριου 
σχεδίου διά τήν ασφάλειαν 
τής Πρεβύζης, συνέτρεξε 
κατά δυστυχίαν καί εξω
τερική προδοσία, τήν ό
ποιαν έπραγματοποίησεν δ 
Μητροπολίτης τής “Αρτης 
κύριος ’Ιγνάτιος άπατήσας 
τόν Καπετάν Γεώργιον Βό- 
τζαρην, πρός τόν . όποιον 
ύπεσχέθη, δτι εάν δ Πα
σάς νικήση, τούς Γάλλους, 
δέν σκοπεύει ούτε νά βλά- 
ψη, ούτε νά κατακτήση 
τήν Πρέβυζαν, φρονεϊ μά
λιστα νά τήν άφήση,. ώς 
τό πρώτον, έλευθέραν. Εί 
μέν δ Βότζαρης έσκέπτετο 

εξ ιδίας του προαιρέσεως’ 
καί δ μέν πληρωμένος έ
στάθη δ Καπετάν(4) Γεώρ
γιος Μπότζαρης άπό τό 
Σοϋλι’ δ δέ παρακινημένος 
καί αυτοκίνητος, δ κύριος 
Ιγνάτιος’ αυτός δέν έπαυε 
γράφωντας κρυφίως είς τό 
ίερατεΐον τής Πρέβυζας, 
οτι νά παρακίνηση τόν 
λαόν νά θανατώσουν τούς 
Γάλλους, ή νά τούς πιά- 
σουν ζωντανούς, καί νά 
τούς παραδώσουν εις τόν 
Πασιά· τέλος, άν δέν ήμ- 
ποροϋν νά κάμουν αύτά, 
νά τούς αφήσουν κοόν μο
ναχούς είς τόν πόλεμον καί 
νά φύγουν, καί οΰτω θέλει 
είναι πάντα φίλοι μέ τόν 
Πασιά, καϊ θέλει Απολαύ
σουν τά δσα καλά επιθυ
μούν. Αύταί αί κάκισται 
νουθεσίαι τοΰ ’Ιγνατίου 
έστάθησαν πλέον όλέθριαι 
απο τήν κακήν πρόβλεψιν 
τών έντοπίων διότι δ. δυ
στυχής λαός ύποτασσόμε- 
νος είς τάς συμβουλάς του 
έσκορπίσθη ένθεν κάκεϊσε, 
καί έμεινεν ή Πατρίς υστε
ρημένη άπό διαφέντευσιν 
αρμάτων, και ούτως, δ έχ
θρός έσυναπάντησεν όλι- 
γώτερα εναντία.

«'Ο αυτός κύρ ’Ιγνάτιος
(’) Κ. Γεώργιος Μπό

τζαρης άπό τό Σοϋλι, άν 
αύτόν δ Πασιάς δέν έγε- 
λοϋσε πρώτον μέ έκατόν 
πουγκεια, ήτον δύσκολον 
νά πηγαίνη είς τήν Πρέ
βυζαν, έπειδή τοΰ έπιανεν 
δλους τούς στενούς τόπους, 
δηλαδή τό όνομαζόμενον 
Λοΰρον, καί τότε τόν άφά- 
νιζε. Περί αύτοΰ θέλει δμι- 
λήσομεν πλατύτερον έμ
προσθεν*  διότι από τήν 
’(δίαν λύσσαν τής φιλαρ- 
γυρίας τυφλωθείς έκατήν- 
τησεν έπειτα νά προδώση 
κάί τήν ίδιαν του Πατρίδα.Τ6 μος IB’— Φεβρουάριος 1889

κεϊα, ήτον δύσκολον νά 
πηγαίνη είς τήν Πρέβυζαν, 
έπειδή τοϋ επίανεν δλους 
τούς στενούς τόπους, καί 
έξόχως τό όνομαζόμενον 
Λοΰρον, καί οΰτω τόν εμ
πόδιζε. Περί αύτοΰ θέλει 
δμιλήσομε ν έμπροσθεν ’δι ότι 
από τήν ’ιδίαν λύσσαν τής 
φιλαργυρίας τυφλωθείς,κα- 
τήντησεν έως τό ύστερον 
νά προδώση καί τήν ιδίαν 
Πατρίδα» ('Ιστορία Σου- 
λιου καί Παργας. Βενετίρι 
1815. τόμ. α’, σελ. 6.).

ή περισσότέρα 
δέ αιματοχυσία έστάθη 
μετά τήν κυρίευσιν τής 
Πρεβύζης’ διότι δσοι άν- 
δρες, γυναίκες, γέροντες, 
καί παιδία δέν έδυνηθησαν 
νά φύγουν προτήτερα, ή 
ήτον κρυμμένοι είς τά χα- 
μόδενδρα, καί επιάσθησαν, 
τήν δευτέραν και τρίτην 
ήμέραν, τούς |σφαζαν, ώς 
τά άρνία είς τό μακελλεΐδν’ 
οί δέ σκλάβοι έπωλοΰντο, 
καί ήγοράζοντο από τούς 
Τούρκους, ώς τά άλογα 
ζώα.» ('Ιστορία Σουλίου 
καί Πάργας κτλ. Βενετίιγ 
1815. τόμ. α' σελ. 5—6).

λογικώτερα, δυσκόλως διέ- 
βαινεν δ Πασάς άπό τοϋ 
στενοΰ τοΰ Λούρου άκόντων 
τών Σουλιωτών.'Ηάλωσις, 
ή αιματοχυσία καί ή αιχ
μαλωσία τής Πρεβύζης 
ένέσπειρεν αμέσως τρόμον 
είς Λευκάδα, Παξούς καί 
Πάργαν, είς τήν όποιαν 
τή αύτή ήμέρςι έγραψε νά 
ύποταχθή, καί θανατώση 
ή παραδώση ζώντας τούς 
Γάλλους, τούναντίονμέλλει 
νά πάθη καί αύτή δσα ή 
Πρέβυζα. Ή έπιθυμία του 
νά κυριεύση τήν Πάργαν 
δέν άπέβλεπε, παρά νά 
άφαιρέση διόλου τήν δύ- 
ναμιν καί ελπίδα τών 
Σουλιωτών, συνισταμένην 
ανέκαθεν είς τήν.ΰπαρξιν 
τής Πάργας καί Πρεβύζης, 
παρ’ ών έλάμβανον πάν
τοτε πολεμεφόδια, έδώδιμα 
καί πάν άλλο αναγκαιον 
τοΰ πολέμου καί ειρήνης. 
'Η ταχεία δμως ένωσις τών 
Σουλιωτών μετά τών 
Παργίων, ώς έν τώ δευ- 
τέρω τόμφ ρηθήσεται, καί 
ή μεθ’ ήμέρας έπτά τοϋ 
ρωσσοθωμανικοΰ στόλου 
άφιξις έματαίωσε τούς σκο
πούς του, μολονότι διάφορα 
καϊ ισχυρά μετεχειρίσθη 
μέσα. Ήξιώθη δμως μετά 
τήν κατάκτησιν τής Πρε
βύζης παρά τοϋ Σουλτάνου, 
τοΰ ύψηλοΰ βαθμόΰ, Βεζύ- 
ρης» ('Ιστορία τοΰ Σουλίου 
καί Πάργας κτλ. παρά 
Χριστόφορου' Περραίβοϋ υ
ποστρατήγου. Έν Άθή- 
ναις 1857. τόμ. α', σελ. 
56—57).
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τη δεύτερέ ημέρα μετά τήν αιχμαλωσίαν τής Πρεβύζής έστάλθη α,τκο τον Πασιά 
είς τήν Βόνιτζάν διά νά τους νουθετήση νά ύποταχθοϋν, οί όποιοι καί ύπετάγή- 
σαν μάλιστα πριν αυτός φθάση, εκείνοι είχαν φονεύση τέσσαρας Φραντζέζους 
ασθενείς, καί περνώντας τά κεφάλια τους ό ’Ιγνάτιος τά εφερεν. είς τον Πασιά" 
φθάνώντας δέ άντικρυς είς τήν ΙΙρέβυζαν, όπου ονομάζεται Ποϋντα, εκεί" ητον 
αρκετοί Πρεβυζάνοι κρυμμένοι είς τά δάση και λόγγους, οΐ όποιοι είχαν προφυ- 
λαχθή άπό τόν άφανισμόν τής Πατρίδος των, καί βλέποντες τον Ιγνάτιον ετρεξαν 
ευθύς μετά δακρύων ώς τέκνα του πνευματικά ζητοϋντες έλεος καί βοήθειαν, 
επειδή ήτον γυμνοί, τρομασμένοι, καί πελασμένοι. Αυτός τούς έδέχθΐ) λέγωντάς 
τους νά έλθουν μαζύ του, καί θέλει τούς ζητήσει τήν συγχώρησιν άπό τόν Πα- 
σιά. Αυτόν τον λόγον άκούσας ένας Τούρκος, όπου ήτον μαζύ του, τω είπεν, δτι 
νά μή τούς παρρησιάση· επειδή ήτον τό ίδιον ωσάν νά τούς έπήγαινεν είς το 
μακελλεΐόν. Παρήκουσεν δμως αύτός τούς λόγους τοϋ Τούρκου. "Οθεν δ μεν Τούρ
κος σπλαγχνισθείς αυτούς, καί λαβών είς τό πλοΐδν του όσους έχώρει, τούς απέ- 
ρασεν είς τήν άντικρυς μεγάλην ξηράν, καί τούς είπε νά φεύγουν άπό τό πρό- 
σωπον τοϋ Πασιά" δ δέ ’Ιγνάτιος λαβών τούς έναπολειφθέντας τούς έπρόσφερεν 
είς τόν φίλον του ώς δώρα, ό όποιος τή δευτέρρι ημέρα εξανάβαψε τήν γήν απο 
τά άθωα αυτών αίματα» ('Ιστορία σύντομος τοϋ Σουλίου καί Πάργας. Έν Πα
ρισίοις 1803. τόμ. α', σελ. 7 —10.).

Πλήν τοΰ Περραιβοΰ, καί -άλλοι έκ τών ήμετέρων έγραψαν ιστο
ρίαν τοΰ ενδόξου Σουλίου. Τοιαΰται δ’ εΐσίν ή ύπό τώ άρχικά γράμ
ματα II. Α. Σ. δημοσιευθεϊσα, κα'ι έπιγραφομένη : «Τό ΣουΛι ήτοι 
τά ήρωίχά θαύματα τών ΣουΜωτών γ.αϊ Σουώίιωτίόων ύπο Π. Λ. Σ. 
er Άθήναις I860». Ταύτης έγένετο καί δεύτερα έ'κδοσις έν Λονδίνφ 
τφ 1886 ύπό τίνος Ε. Δ. Μ., πράγματι δμως έν Αίγύπτφ, ώς νομίζω. 
*0 συγγραφεύς αύτής δέν έξετίμησε δεόντως τήν Ιστορίαν τοΰ Περ- 
ραιβοΰ, ύπ’ δψιν αύτοϋ έχων, ώς φαίνεται, τήν τρίτην έκδοσιν, μή 
έρευνήσας δέ καί τάς προηγηθείσας δύο. Παρασυρθείς,'κατά τό φαι- 
νόμενον, έκ τοΰ έξακούστου ονόματος τοΰ . συγγραφέως, περιέπεσεν 
είς άμαρτήματα, αν καί έν. πολλοΐς άνασκευάζων κατακρίνει αύτόν 
ώς ασυνεπή καί άντιφάσκοντα.

Περί .τοΰ Σουλίου έ'γραψεν έκτενώς καί δ Λάμπρος Κουτσονίκας 
έν τή έπιγραφομένρ: «.Γβηχή 'Ιστορία τής ΈΛΛήηχής Επαναστά
σεις ύπδ Λάμπρου Κουτσονίκα ταγματάρχου. Άθήναι 1863». Ή 
Ιστορία τοΰ Σουλίου περιλαμβάνεται είς σελίδας όγδοήκοντα καί 
οκτώ τοΰ Α' τόμου, έν τοΐς προλεγομένοις τοΰ οποίου (σελ. ια'— 
ιδ') γράφει τινά περί τών Ιστοριών τοΰ Περραιβοΰ καί τοΰ Π. Α. Σ. 
Ό συγγραφεύς ούτος ιστορεί τά πράγματα δλως δι’ όλου άλλοίως τοΰ 
Περραιβοΰ καί τοΰ Π. Α. Σ. Ύπό διάφορον δέ οψιν τοΰ τε Περραιβοΰ 
καί τοΰ ΙΙ.Α.Σ. έγραψε τελευταϊον έν τφ περιοδικφ Παρνασσώ δ ύπό-
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στρατηγός I. Γούσης: Ιστορικά ΣουΛίου (τόμ. ΙΑ', σέλ. 27—-51). 
Περί δέ τής ονομασίας τοΰ ίστορικοΰ Σουλίου έ'γραψεν ό ’Αθανάσιος 
Πετρίδης έν τφ περιοδικφ Πανδώρα, άνασκευάζων τήν περί ταύτης 
καί τής συνοικίσεως αύτοϋ διήγησιν τοΰ Περραιβοΰ (τόρε. ΙΗ', σελ. 
265—271). Άλλά καί ό Άραβαντινός διαλαμβάνει έπίσης τινάπερί 
τοΰ Σουλίου έν τώ πρώτφ τόμφ τής αύτοϋ Χρονογραφίας τής Η
πείρου, τής Άθήνγσιν έκδοθείσης τώ 1856. ’Εν πολλοΐς δρεως ακο
λουθεί τόν Περραιβόν, δν καί μνημονεύει. Καί πάντες δέ οΐ περί τής 
μεγάλης ήμών έπαναστάσεως καί περί τοΰ Άλή Πασά πραγματευσά- 
μενοι ήμέτεροί τε καί ξένοι διαλαμβάνουσι περί τοΰ ένδοξου Σουλίου. 

’Ιδίως δέ τά περί τοΰ Σουλίου ιστόρησαν καί έκ τών αλλοδαπών 
οί έξης περιηγηταί: Eton, Hughes, Holland, Hobhouse, Dod- 
well, Broughton, Leake, Pouqueville, ώς καί πάντες οί περί τής 
μεγάλης ήμών έπαναστάσεως καί περί τοΰ Άλή Πασά γράψαντες, 
έν οίς ιδίως περί τοΰ Άλή διακρίνονται ό Richards, Beauchamp, 
Davenport, Vaudencourt, Malte-Brun καί άλλοι. ’Ιδίως δέπερί 
τών πολέμων τών Σουλιωτών μετά τοΰ Άλή πασά έ'γραψεν ό ’Ιτα
λός Ciampolini: «Le guerre dei Sulliotti contro Ali BasciS, 
di Janina (1789—1807), Firenze 1827. Πάντες δμως ούτοι, καθό 
ξένοι, μή δυνάμενοε νά κρίνωσιν ασφαλώς περί τών φυλετικών ήμών 
διχοστασιών καί διαφορών, δέν θεωρούνται ακριβείς καί ασφαλείς 
κριταί τών γεγονότων.

'Ιστορίαν τοΰ ήρωΐκοΰ Σουλίου ακριβή καί άπηλλαγμένην ποοσω- 
πικών παθών δυστυχώς δέν έ'χομεν, Ή δέ τοΰ Περραιβοΰ ούδεμίαν 
ιστορικήν άξίαν έ'χει, δπερ έρχομαι ν’ άποδείξω ένταΰθα. Ό συγ
γραφεύς ούτος οί'κοθεν καταφωράται ώς επιπόλαιος καί άλλοπρόσαλ- 
λος, καί θέλων νά φαίνηται δτι αύτός μόνος ύπήρχεν ό κύριος μο
χλός τών διαπραττομένων. Διό τυφλούμενος ύπό τοΰ πάθους τής 
διαβολής, καί άνήκων ε’ις τήν άντίκειμένην μερίδα τών ύπ’ αύτοϋ 
διαβαλλομένων προσώπων, προσπαθεί νά έκφαυλίση αύτούς έπιτιθέ- 
μενος άκρίτως καί άσυστόλως κατά τε τών μητροπολιτών ’Ιγνατίου 
καί 'Ιεροθέου, τοΰ μοναχού Σαμουήλ, τοΰ Γεωργίου Μπότσαρη, τοΰ 
Κίτζου Μπότσαρη, τοΰ Λεονταρίου Παλάσκα (ούτινος καί τό ονομα 
μεταλλάσσει), τοΰ Ν. Κουτσονίκα, τοΰ Πηλίου Γούση, τοΰ Διαμάντη 
Ζέρβα, τοΰ Χρηστάκη Σπυρίδωνος Καλογήρου, καί τής οικογένειας 
Καλούλη Τζίγκανου, καί κατηγορών καί συκοφαντών αύτούς ώς 
προδότας τών ’ιδίων πατρίδων ότέ μέν τόν ένα, δτέ δέ τόν άλλον 
περισσότερον ή όλιγώτερον, κατά τάς ψυχικάς αύτοϋ διαθέσεις.



ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 321320 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ούτως έν παραδείγματι, έν μέν τη παρισινή έκδόσει τοΰ 1803, 
ώς προδότας τής άλώσεως τής Πρεβέζης, τής κατά τήν 12 -Οκτω
βρίου τοΰ 1798 γενομένης, κατηγορεί τόν μητροπολίτην ’Ιγνάτιον 
και τόν Γεώργιον Μπότσαρην (τόμ. α', σελ. 4 σημ., καί σελ. 7—8)· 
τόν δέ Χρηστάκην Καλογήρου οπλαρχηγόν Πρεβέζης, δπως ονομάζει 
αύτόν, παρίστησιν ώς τόν άριστον τών πατριωτών. Πάλιν δέ προ
δότας κα'ι καταστρ οφεΐς τοΰ ενδόξου Σουλίου τόν Γεώργιον Μπό
τζαρην; (τόμ. α', σελ. 42—45), τόν Παλάσκαν (σελ. 45), τόν Δια- 
μάντην Ζέρβαν (58), κα'ι τόν Κουτσονίκαν (σελ. 58—59). Τής δέ 
καταστροφής τής Πάργας αίτιους παρίστησι τόν μητροπολίτην Ι
γνάτιον (σελ. 106—107) καί τήν οικογένειαν Καλούλη Τσίγκανου 
(σελ. 93 —118). Τόν δέ Χρηστάκην Καλόγηρον, δν ανωτέρω άριστον 
τών πατριωτών παρέστησεν, ιστορεί ένταΰθα ώς έκ δειλίας φυγόντα 
έκ τής Πρεβέζης κατά τήν κατ’αύτής έπίθεσιν τοΰ Άλή ΙΙασά (σελ. 
111, σημ.).

Έν τή ένετική δέ έκδόσει ώς προδότην τής άλώσεως τής Πρεβέζης 
παρίστησι τον Γεώργιον Μπότσαρην (τόμ. α’, σελ. 3, σημ.,.καί σ. 6)· 
προδότας δέ τής άλώσεως του Σουλίου τόν Γεώργιον ' Μπότζαρην 
(αύτ. σελ. 54—58), τόν Παλάσκαν (σελ. 57 καί σημ.)· τής δέ κα
ταστροφής τής Πάργας αιτίους θεωρεί τόν μητροπολίτην Ίωαννίνων 
Ιερόθεον (σελ. 81—82), τόν μητροπολίτην ’Ιγνάτιον (σελ. 132) καί 
τήν οικογένειαν Καλούλη Τζίγκανου (σελ. 82). Περί.τοΰ Κουτσονίκα 
δέ πάλιν λέγει, δτι έστάλη ύπό τών Σουλιωτών εις ’Ιωάννινα κατόπιν 
τών πρός τούς Σουλιώτας πεμφθέντων Σιλικτάρη καί Κίτζου Μπό- 
τσαρη· πρός συνθηκολόγησιν (σελ. 78). Τόν ιερομόναχον Σαμουήλ έν 
μ.έν τή παρισινή έκδόσει έπαινεί (τόμ. α’, σελ. 62 — 63), ώς καί έν 
τφ τόμφ τής βενετικής (σελ. 93 καί 106), έν δέ τφ δευτέρφ τής 
αύτής έκδόσεως κατηγορεί ώς συντελέσαντα είς τόν άφανισμ.όν τοΰ 
Σουλίου, (τόμ. β’, σελ. 6) διά τών φθοροποιών συμβουλών αύτοΰ, άπο- 
καλών αύτόν «πολυλόγον, όνειροπλάστην, καί ονειροκρίτην κατά τήν 
θέλησιν καί άπάτην τοΰ λαοΰ» (σελ. 19 καί σημ., καί σελ. 22). Τόν 
Κουτσονίκαν κατηγορεί έν τώ αύτή τόμφ (σελ. 7, 20, 29, 39), καί 
τόν Πήλιον Γούσην (σελ. 20—22), καί τόν Κίτζον Μπότσαρην ώς 
προδότας (σελ. 7, 10, 29, 39)' τέλος δέ περί τοΰ ίερομονάχου Σα
μουήλ, μετά τόν ήρωϊκόν είς Κούγκιον θάνατον αύτοΰ, λέγει δτι ήν 
γενναίος, έχών άρετάς καί παράδοξα φερσίματα (σελ. 37).

’Ίδωμεν ήδη καί τά έν τή τρίτή έκδόσει τοΰ 1857, τή αθηναϊκή 
δηλαδή. Έν αύτή λοιπόν προδότας τής άλώσεως τής Πρεβέζης άνα- 

τών εως τότε άποκεκρυμμένων ; ούδέν τοιοΰτον έ'πραξεν δ χρηστός 
ιστοριογράφος, άλλ’ άναμασσή μόνον τά αύτά τοϊς αύτοϊς, ήγουν τά 
τών προηγουμένων δύο έκδόσεων κακόβουλα ληοήματα. Έν τι δμως 
άπεκάλυψεν είς ήμάς, περιαυτολογίαν πολλήν δηλαδή έν οίς διη
γείται, δτι κατά τό 1802 έπέμφθη ύπό τών Σουλιωτών είς Παρι- 
σίους μέ αναφοράν πρός τόν Ναπολέοντα’ δτι συνετέλεσεν: είς τήν 
κατά τόν’Απρίλιον του 1802 σταλεΐσαν ύπό τής Γαλλίας τοϊς 
Σουλιώταις βοήθειαν έκ πολεμεφοδίων (τόμ. α’, σελ. 119)· δτι τήν 
συμμαχίαν τήν ύπό τών Σουλιωτών γενομένην τφ 1802 μετά τινων 
πασάδων καί αγάδων τής ’Ηπείρου διεπραγματεύθη αύτός έν Δελ- 
βίνφ μετά τοΰ Μουσταφά Πασά διά παρακλήσεως τών Σουλιωτών 
(τόμ. α', σελ. 106)'καϊ δτι δ Τζαβέλας είς Πάργαν καταφυγών καί 
μυκτηριζόμενος ύπό τών Παργίων, είς αύτόν άπεκάλυψε τά διατρέ- 
χοντα (τόμ. α!, σελ. 136)' τό δέ πάντων σπουδαιότερον είναι ή έν 
επιστολή τινι τοΰ μητροπολίτου Ιεροθέου πρός τούς Παργίους γινό
μενη μνεία αύτοΰ, ώς καί έν τή απαντήσει τών Παργίων πρός τόν 
Ιερόθεον (τόμ. β', σελ. 92—94" 94—96), ά δή πάντα πολλήν 
πλαστουργίας ύπόνοιαν πάρέχουσι, καί διά. τοΰτο έν άμφιβόλφ κεϊ- 
ται τό άξιόπιστον αύτών.

Πάντες οί άνά χεΐρας έ'χοντες τήν έν Άθήναις γενομένην τρίτην 
τής Ιστορίας αύτοΰ έ'κδοσιν, έξ αγαθής πίστεως πείθονται βεβαίως 
είς τά έν αύτή διαλαμβανόμενα, άναλογιζόμενοι δτι συγγραφεύς 
τοσαύτην φιλοπατρίαν έπιδεικνύων και σύγχρονος τών ΐστορουμένων 
γενόμενός, όνομα δέ έπίσημον έ'χων, δέν δύναται νά διηγήται τά 
γεγονότα ή δπως συνέβησαν, ούδέ δτι έξ άντιπαθείας ή κακονοίας 
διαστρεβλοΐ τήν αλήθειαν.

Όποιαν δμως ειλικρίνειαν πρός αληθή τών πραγμάτων έξιστόρη- 
σιν πρέπει τις ν’ άναμένφ παρ’ άνδρός, δςτις καί προφορικώς καί έγ- 
γράφως άποκηρύττει τό ίδιον, αύτοΰ πόνημα, αμνημοσύνην προσποι
ούμενος, έν ω αύτός ούτος τήν έν Βενετίφ έκδοσιν έπιγράφει δευτέ- 
ραν, ώς έ'μπροσθεν έσημείωσα τούς ίδιους αύτοΰ λόγους ; Όποιον 
ιστορικόν κΰρος έ'χουσιν οί λόγοι άνδρός άγνοοΰντος ποσάκις έξέδω- 
κε τό έ'ργον αύτοΰ ; Όποιαν άξιοπιστίαν έ'χουσι γεγονότα άλλως 
καί άλλως έν ταΐς διαφόροις αύτοΰ έκδόσεσι μεταβαλλόμενα ; Ό
ποιαν ιστορικήν άξίαν εχουσιν έ'γγραφα άσυμβίβαστα πρός ά διη
γείται γεγονότα, καί ών τό λεκτικόν καί τάς χρονολογίας μεταβάλ
λει κατά τό δοκοΰν αύτφ ; Πολλά τούτων μάλιστά είσι πλαστά τής 
©αντασίας αύτοΰ χαλκεύματα ; Καί δ Π. Α. Σ. δύο τούτων άπο- 
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δείκνυσι τοιαΰτα έν τή αύτοΰ 'Ιστορώ (έκδ.β’, σελ. 183 καί 208-9). 
Οποία ιστορική αξία δύναται νά δοθή ε’ις γεγονότα, ών αύτός Εαυ
τόν παρίστησιν άσυστόλως δημιουργόν καί έκτελεστήν ; Χαρακτη-’ 
ρίζων τις προσηκόντως τόν συγγραφέα τοΰτον, ούδεμίαν αρετήν ιστο
ριογραφικήν ανευρίσκει έν αύτώ, άλλ’ άπ’ εναντίας χαιρεκακίαν, μο- 
χθηοιαν καί δολίαν προαίρεσιν εις τό διαστρέφειν κατ’ αρέσκειαν 
την αλήθειαν τών γεγονότων, και χάοιν προσωπικών παθών κα'ι 
φιλαυτίας κατασυκοφαντεΐν τούς άλλους ώς προδότάς. Θαυμαστόν 
μάλιστα φαίνεται ότι ή του Σουλίου κα'ι τής Πάργας Ίστορίααύ- 
τοΰ, θεωρουμένη ώς καθαρά ιστορική πηγή άντιγράφέται ύπό τών 
πολλών ήμετερων τε κα'ι ξένων άβασανίστως, ώς άγναούντων πώς 
έχουσι τά κατ αυτήν. Ούτω καί δ ιστορικός Παπαρρηγόπουλος, 
τάς περιπέτειας τών πολέμων τών Σουλιωτών ίστορών γράφει «πας 
τοσοντον αιρεΛώς άμα χαι· άραματιχως νπό τον Περραιθον είχονι- 
σθεισας» (Ιστορία του Ελληνικού 'Έθνους, έκδ. β’, τόμ. Έ’, σελ. 
679. Έν Άθήναις 1888.). Ούδείς δέ μέχρι σήμερον εύρέθη ΐνα έξε- 
λεγξη εις τά καθ’ έκαστον τήν περί ής ό λόγος συγγραφήν και κα
τάδειξη πάντα τά έλαττώματα αύτής, άτινα τήν καθιστώσιν άξίαν 
τοΰ Καιάδα.

Χαρακτηριστικωτατον επίσης διά τήν ιστορικήν αξίαν τής του 
Περράιβοΰ Ιστορίας είναι καί τό ύπό τοΰ Λάμπρου Κουτσονίκα 
αναγραφόμενου, ώς ύπο τοΰ στρατηγού Θεοδώρου Κολοκοτρώνου 
λεχθεν^ οτι «.παρακινηθείς jrore (ό στρατηγός) πάρα, τον σνγγρα- 
^>έ(ύς τούτον (τοΰ .Χριστοφόρου Περράιβοΰ) όπως εϊπη τινα άπό τούς 
ενφυεϊς μύθονς αντον πρός άιασχέάασιν, τόν άπήντησεν, είθε <ρίΛε 
μον να είχε χαι ή ιστορία σας τόσην άΛήθειαν όσην εχονν οί παρ' 
εμον Λεγόμενοι μνθοι^> (Γενική Ιστορία τής Έλληνικής έπαναστά- 
σεως τομ. α , σελ. ιβ ). Παρατίθημι δέ καί τήν εξής κρίσιν τού 
α’ιδεσίμου Άγγλου ίερέως Hughes περί τής αξίας τής Ιστορίας τού 
Περράιβοΰ : «Statre some of these relations from the work 
of a Pargiote, published in Venise A. D. 1815, upon the 
wars of Suli. I have altered many from more accurate infor
mation· indeed the writer though he gives the chief events 
of the Avar, seems very ignorant of motives and political 
causes. ...» (Th. Smart Hughes. Travels in Sicily Greece 
and Albania etc. London 1820, τόμ. II, σελ, 159 σημ.). Ού μήν 
αλλα και απαντες οι μετά την μεγάλην ήμών έπανάστασιν έπιζή- 
σαντες Σουλιώται, μετά περιφρονήσεως καί αποστροφής ώμίλουν περί 

τοΰ Περράιβοΰ, άποστυγοΰντες τά παρ’ αύτοΰ περί τής πατρίδος αν- 
τών ιστορούμενα.

Πολλής δέ απορίας άξιον είναι ότι ούδείς μέχρι σήμερον άνέλα- 
βεν, ιδίως μάλιστα οί έκ τών ύπ*  αύτοΰ διασυρομένων οικογενειών 
καταγόμενοι, ΐνα άνασκευάση τάς φληναφίας αύτοΰ. Μόνον δέ ώς 
πρός τόν Γεώργιον Μπότζαρην έγραψέ τινα δ Π. Α. Σ. έν τή αυτού 
Ίστορίιγ τοΰ Σουλίου, μή όνομάζων μέν ρητώς τόν Περραιβόν, άλλ’ 
αυτόν ύπαινιττόμενος, ότι δηλαδή έκ προθέσεως ή έξ άγνοιας ήθέλησε 
νά αμαύρωση ύπόληψιν άνδρός ιστορικού (έ'κδ. β’, σελ. 70)· καί κα
τωτέρω δέ άποκαλεΐ αυτόν ασυνεπή καί άντιφάσκοντα (αύτόθι σελ. 
75). 'Ο δέ Λάμπρος Κουτσονίκας, έκ τής συκοφαντουμένης οικογέ
νειας ών, έν τοϊς προλεγομένοις τής 'Ιστορίας αύτοΰ έπικρίνων τόν 
Περραιβόν, δν δμως δέν ονομάζει ρητώς, λέγει τάδε : «...... άτυχώς
δμως εύρέθή άνθρωπος ξένος τών τού τόπου πραγμάτων, μ.ή έχων 
γνώσιν τών περιστάσεων, τών ηθών καί έθίμων τού τόπου, φατριά- 
ζων δέ μακοόθεν έπί τών τότε τοΰ τόπου διαιρέσεων, καί λαβών 
κατά κόρον συμπάθειαν ύπέρ τής μιάς μερίδος, καί ύπέρ τό δέον 
αντιπάθειαν κατά τών άλλων, έπεχειρίσθη κατά τάς άρχάς τοΰ δε- 
κάτου έννάτου αΐώνος τήν συγγραφήν τής Ιστορίας τού ήρωϊκού Σου
λίου· αντί δέ άμερολήπτου έξιστορήσεως τών ήρωϊκών και τερα
στίων κατορθωμ,άτων τών γνησίων τούτων τέκνων τής Ελλάδος, 
ούτος γενόμενος φατριάρχης έπί τών διαιρέσεων τής έποχής εκείνης, 
συνέγραψε μεροληπτικήν καί πλήρη φατριασμού ιστορίαν, διαστρέ- 
φων τήν καθ’ αύτό άλήθειαν, μεμφθείς αρετήν άνδρών πατριωτών- 
κατακρίνων τούτους έξύμνησε μόνον τούς κατά τό δοκοΰν αυτού-εις 
δέ τούς έγκαρτεοήσαντας μ,έχρι έσχάτων καί πεσόντας είς τόν βω
μόν τής έλευθερίας προσήψε μώμον άντιπατριωτισμοΰ....... (Γενική 
'Ιστορία τής Έλλ. Έπαναστ. τόμ. α’, σελ. ια’). Έτέρα συκοφαν- 
τουμένη οικογένεια είναι ή τοΰ Πηλίου Γούση, ής μέλος είναι δ ύπο- 
στράτηγος κ. I. Γούσης γράψας Ίστοριχά ΣουΛίον it τώ «ΓΙαρ- 
νασσφ». Λέγει δέ καί ούτος δτι διατριβών έν Κεοκύρρ: δ Περοαιβός 
ποοσεκάλεσε τούς έκεΐ διαμένοντας τότε Σουλιώτας, έπιθυμών ΐνα 
διορισθείς πληρεξούσιος αύτών πορευθή εις Βιέννην πρός τόν έκεϊ δια- 
τρίβοντα αύτοκράτορα τής 'Ρωσσίας ’Αλέξανδρον. Πορευθείς δέ καί 
άποτυχών ιδίως τή συνεργεία του Πηλίου Γούση, καί νεαν δέ διορ- 
γανίσας άποστολήν έαυτοΰ εις ΓΙετρούπολιν, καί εις ταύτην δέ πο
ρευθείς καί άποτυχών, «έπιστρέψας έκ Πετρουπόλεως έξωργισμένος, 
συνέταξε τήν 'Ιστορίαν, έν ή εκχύνει τήν χολήν αύτού κατά τών 
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οικογενειών μας, καί έκ τοΰ πάθους ωθούμενος- ζητεί νά άμ.αυοωση 
ονόματα έπισημοτάτων οικογενειών, λαμπρυνθέντα είς τό Σούλι, τό 
Ζάλογκον, το Σελτσο καί κατά τήν 'Ελληνικήν έπάνάστασιν» (I. 
Γούση ’Ιστορικά ΣονΛΙου έν «Παρνασσω», τόμ. ΙΑ', σελ. 37).

’Αληθώς έκ τών προμάχων τίς σουλιωτικής ελευθερίας ό πλέον 
ηδιζημενος είναι ο Ν. Κουτοονικας' έξ όσων δέ περί άύτοΰ άναγοά- 
φει ό Περραιβός, τί άρά γε πρέπει νά πιστεύσωμεν ; Ό άνήρ διε- 
κρίνετο πράγματι μεταξύ τών διαπρεπόντων Σουλιωτών έπί άνδρία 
και συνεσει. Έν τοΐς διασωθεϊσι δημοτικοΐς περί αύτοϋ ασμαι*ιχα 
ρακτηρίζεται ώς εις τών έξοχωτέρων καί γενναιότερων Σουλιωτών. 
Άλλ’ ό κακομήχανος Περραιβός διαζωγραφεΐ την εικόνα αύτοϋ μ’ 
δλα τά μέλανα χρώματα.

("Επεται συνέχεια).
H. Γ. Ζερλέντης.

ΑΣΜΑ ΠΑΤΜΙΑΚΟΝ
ΕΙΤΕ ΩΣ ΚΟΙΝΩΣ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ

ΡΙΜΑ*

Τό κατωτέρω ανέκδοτον πατμιακόν Τ^σμα ή 'Ρίμα, δπερ την 
σήμερον εις όλιγίστας τών νυν Πατμίων γυναικών εΙνε γνωστόν, ό 
ένταΰθα προσφιλέστατος ήμϊν φίλος καί συγγενής κ. Ίω. Σακκελίων 
φρονεί, δτι ανάγεται είς τούς απαίσιους διά τόν πολυπαθή ελληνισμόν 
εκείνους χρόνους,καθ’ούς ό ’Ενετός στρατάρχης Φραγκίσκος Μοροζίνης, 
οκτώ καί είκοσιν ετη πριν ή διά τών ολέθριων αύτοϋ μύδρων κατα- 
στρέψη τό αριστούργημα της τών αρχαίων καί πάντων τών αιώνων 
αρχιτεκτονικής, επιδραμων μ.ετά του ύπ αυτόν στόλου έλεηλάτησε 
την ήμετέραν άτυχη νήσον. Μέ την γνώμην ταύτην τοΰ έλλογιμω- 
τατου ανδρος καί ειδικού περί τά τοιαΰτα συμφωνούμ,εν καί ήμεϊς 
πληρέστατα’ καθότι, ώς εν αυτφ τώ άσματι σαφέστατα καταφαίνε
ται, οι έπιδραμοντες και καταλεηλατήσαντες την ήμ,ετέραν νήσον 
ήσαν Ευρωπαίοι (Φραγκοι, όπως έν γένει ύπό τοΰ ήμετέρου λαού 
αδιακρίτως παντός ιδιαίτερου έθνους ή φυλές άποκαλούύται ο’ι την 
δυτικήν, μέσην καί άρκτφαν Εύοώπην οίκοΰντες), καί ούχί Τούρ
κοι ει και φερει συγχυσιν τινα ή έν τή άφηγήσει τού. λυπηρού καί

1 Ρίμα, εκ τοϋ Ιταλικού ΚίπΐΛ=στιχούργημα, ή ποίημα έν ομοιοκαταληξία;. 

αξιοθρήνητου τούτου συμβάντος, άναφερομένη περίστασις, δτι δπα· 
ρακινήσας $ έξερεθίσας τόν ’Ενετόν ΓκενεράΛην, ήτοι στρατηγόν, 
'ινα λεηλατήστι την άτυχή νήσον ήτο

"Ενα σκυλί, έν’ άνομο, ένα μικρό Τουρκάκι

’Αφ’ τό σαράϊ εφυγε, ’ς τοϋ γκενεράλη πάει, κτλ.,

δπερ έμβάλλει ήμάς κατ’ άρχάς ε’ις απορίαν, πώς 'ένα Τουρκάκι πα- 
ρουσκκσθέν ένώπιον τού γκενεράλη κατέπεισεν αύτόν ϊνα λεηλατηση 
τήν νέσον. Άλλ’ ειτα σκεφθέντες έξηγοΰμεν καί τό την σύγχυσιν 
ταύτην έπιφέρον προμνησθέν περιστατικόν, ε’ικάζοντες δτι τό περί ού 
ό λόγος Τουρκάκι θά ητο νεαρός τις ’Ενετός, δστις αΐχμ.αλωτισθείς 
ί'σως ύπό τών Τούρκων, η καί οίκειοθελώς έξωμότης γενόμενος, καί 
διατρίψας έπί τινα έ'τη εις την ύπηρεσίαν Τούρκου τίνος μεγιστάνος :

«Άφ’ τό σαράϊ τοΰ πασσά ήξέβγε κοπελάκι»,

δτε ό στρατάρχης Μοροζίνης ήλθε μετά τοΰ ύπ’ αύτον στόλου εις το 
Αίγαΐον, τυχών τήν περίστασιν άρμοδίαν καί άποπτύσας τόν ισλαμι
σμόν προσέφυγε πρός τούς ομοεθνείς καί ποφην ομοθρήσκους αύτοϋ Ε
νετούς, καί δτι πιθανόν έπισκεφθεις μέ τόν τουρκικόν στόλον εις προγε
νεστέρους χρόνους τήν ήμετέραν νήσον, καί γινώσκων δτι αυτή, ώς έκ 
τής άκμαιοτάτης κατά τήν εποχήν έκείνην ναυτιλίας καί εμπορίας αυ
τής, ήτο πλουσίωτάτη καί εύπορος!, παρεκίνησε καί έπεισε τόν απαί
σιας μνήμης ’Ενετόν ς-ρατάρχην, ΐνα προσενεχθή τοσούτον άπηνώς και 
βαρβάρως πρός τήν άτυχή νήσον. Ταΰτα δύναται τίς τούλάχιστον, 
καί ούχί άνευ λόγου, φρονοΰμεν, νά είκάση, γινώσκων όπωςδήποτε τά 
τών χρόνων έκείνων, καθ’οΰς πλεΐστοι δσοι τών Δυτικών προσήρχοντο 
είς τούς Τούρκους, καί άσπαζόμενοι τό μωαμεθανικόν θρήσκευμα 
προήγοντο πολλάκις καί είς αύτά τά ύπατα τών αξιωμάτων. Ουδό
λως δέ παράδοξον ή άπίθανον καί δτι τινές έξ αυτών, ή μή προ- 
αχθέντες δσον ή φιλοδοξία αύτών άπήτει, ή καί δι’ όολλάς αιτίας,

1 "Ινα δώσωμεν άμυδράν τινα ιδέαν τοϋ πλούτου τής τε νήσου καί τής εν 
αυτή ΐερας καί βασιλικής Μονής τοϋ άγιου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, αρκεί, φρο- 
νοϋμεν, ν’ άναφέρωμεν, εΐ καί τό περιστατικόν τοϋτο ανάγεται εις εποχήν πολύ 
μεμακρυσμένην τής έν τή ’Ρίμα άφηγήσεως τής λεηλασίας καί εις πολύ εγγυ
τέρους ήμϊν χρόνους, δτι κατά τήν κατάλυσιν τής ένετικής Δημοκρατίας, ή 
προμνησθεΐσα Μονή άπώλεσε 30 χιλ. ένετικών φλωρίων παρακατατεθειμένων 
έν τή Zecca (νομισματοκοπείο») τής Ένετίας.
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άπέπτυον ενίοτε τον ΙσΔαμισμ.όν κα'ι έπανήρχοντο είς την προτέραν 
αυτών θρησκείαν έκφυγόντες τούς Τούρκους.Τοιοΰτος άρος θά ήτο κα'ι έ 
περί ού ιχνηριονεύει το νυν κατά πρώτον δηριοσιευόαενον στιχούργημα 
τδ Τουρκάκι, δπερ υπήρξε, κατ’ αυτό, δ πρωταίτιος τοΰ κακού.

ΓΙρδς πάείονα δέ τοΰ κειμένου σαφήνειαν επισυνάπτω καί τάς κά
τωθεν σημειώσεις, τάς μέν εις τοποθεσίας τινάς τής νήσου άναφερο- 
μένας, τάς δέ είς τινας τών παρά τοϊς ΙΊατμίοις καϊ ’ιδίως ταΐς Πατ- 
μίάις γυναιξ'ιν ΐδιαζουσών λέξεων.

ΙΙερϊ τής έν τ^'ΡΙμα άναφερόμένης άπανθρώπου λεηλασίας δ 
ήμέτερος κ. Σακκελίών έδημοσίευσεν άλλοτε διά τής «Άκροπο.ΐεως'» 
περίεργόν τινά σημείωσιν εύρισκομένην έν τω ΰπ’ άριθ. Ρ7/ χειρο- 
γράφω τής έν τη ήμετέριγ Μονή βιβλιοθήκης, έν τή πέζτ] τοΰ φύλλου 
τόΰ περιέχόντος τδν' είς τδ"*  Πρόσεχε σεύυτφ· λόγον τοΰ Μεγάλου 
Βασιλείου, ήν χάριν τών ήμετέρων αναγνωστών άνάδημοσιεύομεν κα'ι 
ένταύθα.

1 Τάς ανωτέρω. 5ύο σπουδαίας κα'ι λεπτομερείς περί τής λεηλασίας τής Πατ- 
μου σεμειώσεις οφείλω τή εύγενεστάτη προθυμία; τοϋ ήμετέρου κ. Σακκελίωνος, 
ω καί πολλάς έτι άλλας χάριτας ομολογώ, ώς προφρόνως πάνυ συνδραμόντι μο’- 
είς τήν σύνταξιν τών έπισυναπτομένων τώ στιχουργήματι σημε ιώσεων.

«<γχνθ'. ήόΰνήου ιή ηλθεν του βένέτζανου η αρμαδα κε 
γιάγουμισε. τιν πατ’ινον ,ιμερα σαβάτο κέ ήτον γενεραλλ'ις δ 
φράζεσκο μοριζίνης δ σγαρδέλλις κε αναθεμαν τον.»

Τήν δέ λεηλασίαν ταύτην περιπαθώς άποανημονεύει κα'ι δ Ενετός 
Ιστορικός Ιερώνυμος Βρουσόνης διά τούτων: «Άληθέστατον δ’ έστ’ιν 
δτι μεταξύ τοσούτων ευπραγιών ήμαύρωσε τήν διαγωγήν τών τοΰ 
στόλου αρχηγών ή τών στρατιωτών ακράτεια, οΐτινες οΰτ’αύτών τών 
ίερών άπέσχοντο κατά τήν τής νήσου Πάτριου λεηλασίαν. Διήρπα- 
σαν γάρ πρδς τοϊς άλλοις καϊ τδν ναόν τοΰ άγιου Ίωάνΐου τοΰ Εύαγ- 
γελιστοΰ (ος αύτόσε έξορισθεϊς είδε και έγραψε τά τής θείας ’Αποκα- 
λιίψεως μυστήρια), τδν καϊ παρ’ αύτών τών Τούρκων αείποτε σεβα- 
σθέντα διά τήν άρχαίαν τών λαών εύλάβειαν. Διά τοι τοΰτο αί τών 
πιστών ψυχαϊ έθρήνησαν άμα καϊ έβδελύξαντο τήν οΰτω φρικαλέαν 
ιεροσυλίαν ταύτην.» (Girolamo Brusoni Istoria dell ultima 
guerra tra Veneziani e Turehi dall’anno 1644 fin’al 1671, 
Libro XVI, pag. 69) l.
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Τό ’ννσμα.

ΓΙάτμος, ασήμι άδολο, χρυσάφι διαλεγμένο 1, 
’Ποΰ ’ναι τδ Μοναστήρι σου σέ χώραις ’ξακουσμένο, 
Καί σέ Φραγκ^αϊς καϊ σέ Τουρκιαϊς εινε διαλαλημένο 2. 
ΙΙάτμος, καϊ τίς σοΰ ’ρίσθηκε 3 καϊ τίς σού καταρήσθη ; 
—'Ένα σκυλί, έν άνομο, ένα μικρό Τουρκάκι, 
Άφ’ τδ σαράί τοΰ πασσά ήξέβγε κοπελάκι 4,

1 Πόσον γλυκύ καϊ ζωηρόν ανέκαθεν και αείποτε υπήρξε τδ πρδς τήν φίλην 
γενέτειραν γήν αίσθημα τοϋ "Ελληνος ! Εί καϊ πάσα σχεδδν ή νήσος μας εινε 
κατάξηρος καϊ βραχωδεστάτη, μέ πόσον δμως ώραία καί εκλεκτών πολυτίμων 
μετάλλων ονόματα περικοσμεί αυτήν δ φιλόπατρις άγνωστος στιχουργός :

’Ασήμι άδολο, χρυσάφι διαλεγμένο.
«Ούδέν»,—τώ.δ'ντι, —«πατρίδος ήδιον» ! *0  ιερός καϊ εύγενής πρδς τήν γενέτει
ραν γήν έρως εξωραΐζει τά πάντα ! Τούς ξηροτάτους βράχους της μεταβάλλει 
εις χλοερωτάτους λόφους, τδ δέ αυχμηρόν καϊ σχεδδν άγονόν της έδαφος εις άνθη- 
ροτάτους καί τερπνοτάτους κήπους καϊ λειμώνας! νΩ ! πόσον θαυμάτουργδς τφ 
ό'ντι ή πρδς τήν φίλην φύσασαν γήν ένθερμος αγάπη ! ”Εν τινι. άρχαίςι πατμια- 
κή επιγραφή, ή μικρά, ή άγονος, ή βραχώδης νήσός μας καλείται «νήσος άγαυ- 
οτάτη» ! Τίς ό έμπνεύσας τδν τής εΐρημένης επιγραφής ποιητήν νά περικοσμήση 
μέ τοσοϋτον έπαινετικώτατόν έπίθετον τήν άλλως άσημοτάτην τότε ιδιαιτέραν 
πατρίδα του ; τις άλλος βεβαίως ή δ θερμότατος πρδς αυτήν έρως, δ έμπνεύσας 
καί τδν άγνωστον τής 'Ρίμας στιχουργδν ν’ άποκαλέση αυτήν «’Ασήμι άδολο, 
χρυσάφι διαλεγμένο ;»

2 Τούτο εινε άληθέστατον. Καί πάππαι, κα'ι αύτοκράτορες τής Γερμανίας, 
βασιλείς τής Ισπανίας, καί πολλοί τών δογώ.ν τής Βενετίας έξέδωκαν βούλλας 
(διατάγματα), δι’ ών έθετον ύπδ τήν προστασίαν αύτών τήν ήμετέράν νήσον 
χάρίν τής έν αύτή ιεράς Μονής, καί τους ύπηκόους αύτών προέτρεπον εις σεβα
σμόν αυτής. ’Αλλά κα'ι αύτδς δ καταχτητής Μωάμεθ έπεμψεν ώς δώρον κα'ι 
έκφρασιν τοϋ σεβασμού αύτοΰ μεταλλίνην κανδήλαν μετ’ επιγραφών αραβικών 
(κουφικών) σωζομένην έτι.

3 'Ρίσθηκε, φρονοϋμεν, δτι είνε αόριστος παρεφθαρμένος τοΰ ρήματος οργίζο- 
μαι=ρίζομαι, διότι καί ή έννοια έν τώ ασματι τούτω καί ή συνήθης παρά ταΐς 
Πατμίαϊς χρήσις τής λέξεως τήν σημασίαν ταύτην ύποδεικνύει : «Ό Θεός νά μή 
σοΰ ρίζεται, ή νά μή σοΰ ρισθή». «Δέν σοΰ ρίζομαι». Και τοιαΰται δμοιαι φράσεις 
είνε συνηθέσταται έν τοΐς στόμασι τών ΙΙατμίων γυναικών. Άλλ’ δ ήμέτερος 
κ. Σακκελίών φρονεί, οτι τδ ρήμα ρίζομαι, είνε ταυτόσημον τοΰ συνερίζομαι. 
Σεβόμεθα τήν γνώμην τοΰ έλλογιμωτάτου άνδρός, έπιλέγοντες «Πρδς εύ λέγοντας 
ούδέν αντειπείν έχω.»

♦ Τοΰτο ένισχύει τήν εικασίαν ήμών, ότι τδ περί ού δ λόγος Τουρκάκι ήτον 
εξωμότης τις νεαρδς’Ενετός, χρηματίσας ε’ις τήν υπηρεσίαν πασσά τίνος, εν 
άλλαις λέξεσιν, ώς παίς, ίσως ήτο ογΛάν) δπως καλούνται οί τοιοΰτοι παρά τοίς 
Τούρκοις.
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Άφ’ το σαρά’ί έφυγε, 'ς τού γκενεοάλη πάει, 
Κ’ έμπρός του έγονάτισε,. καί τρεις γραφαϊς τού βγάνει. 
Κι’ ό γκενέράλης ώς τ’ άκουσε, πολύ τού κακοφάνη· 
Δευτέρα τό ’ζημέρωμχ ’ξεφάνη ή άρμάδοΓ 
Μήτε παντέραν4 έβαλε, μήτε χαράν τής κάνει 2. 
Τήν τρίτη τό ’ξημέρωμα ’ς τήν Έψημ^άν 3 άράζεΓ 
Πάνε όλοι οΐ άρχοντες4, δέν θέ νά τούς ’μιλήση, 
Μήτε καί λόγον νά τώς πή νά τούς παρηγορήση 5. 
Τετράδη τό ’ξημέρωμα ανέβηκε φραγκάκι 
Σ’ τη μέση τής Άγιάς Λεσβιάς 6 μετ’ άσπρο αλογάκι. 
«— Η κόραις σας ή έμμορφαις δλαις νά φυλαχθούνε, 
Γιάτ’είν’ τ’άσκέρι ? μας πολύ, νά μή μαγαρισθοΰνε.»— 
Τήν πέφτη τό ’ξημέρωμα μετά τό μεσημέρι, 
'Εφτά χιλιάδες ήβγανε γραμμένοι ’ς τό δευτέρΓ 
Καί τούς έδιωρίσανε νά κάμ.ουνε τρεις ώραις’ 
Κ’ έκεϊνα τ’ άνομα σκυλιά έκάμανε τρεις ’μέραις 1 
Τά λάδια ’πήραν ποταμοί, τά^στάρια ’ξεμπλασθήκαν 8,

1 Παντέραν, έκ τοΰ ιταλικού bandiera=o7][zata.
* Φαίνεται, οτι κατά τούς χρόνους εκείνους έπεκράτει ή συνήθεια, όσάκις- 

προσωρμίζετο πολεμικόν πλοίον εις τινα λιμένα, νά ύψοί προς τιμήν τοΰ τόπου 
τήν σημαίαν αύτοΰ,'ή τουλάχιστον δτε προσωρμίζετο ’ εις τήν ήμετέραν νήσον, 
διά τήν ιερότητα αύτής.

3 Έψημιά—Λιμενίσκος τις, ού τό στόμιο.ν ανοίγεται πρός βορραν,. αριστερό
θεν τω είσπλέοντι είς τόν κυρίως τής νήσου λιμένα,τόν κοινώς ΣκάΛα (Scala ίταλ.) 
καλούμενον.

4 'Άρχοντες=πρού/χοντες==προεστώτες, ή οί σημαντικότεροι τών κατοίκων 
άρχοντες παρά τοϊς Πατμίοις, ώς καί παρά πολλοϊς έτέροις-τών ήμετερων, κα
λούνται εν γένει οί πλούσιοι" αρχοντιά, ή άρχοντιές=πλούτη. ’Επειδή δέ ή ΙΙάτ- 
μος τότε, ώς καί είς πολύ όψιαιτέρους χρόνους,έκυβερνάτο άριστοκρατικώς, αρχο'τ- 
τες εκαλούντο οί έπι γένει καί πλούτω ύπερέχοντες.

5 Νά τούς παρηγορήση=νά τούς καθησυχάση.
Σ τη μέση τής Άγιας Λεσβιάς. Πλατεία τις έν τώ κέντρω' σχεδόν τοΰ 

ΒΛ μέρους τής κορυφής τοΰ βουνού, έφ’ ού καί ή πόλις καί ή Μονή εκτισται, 
ούτως ονομασθεϊσα, ώς εκ τοϋ παρακειμένου αύτή ναΐσκου τού έπ’ όνόματι τής 
’Αγίας Θεοκτίστης τής Λεσβίας τιμωμένου.

1 Άσκέρι=στρατός, τουρκική λέςις. Έν ΤΙάτμω συνήθως έχει· καί τήν ση
μασίαν τοΰ πλήθους- ώς ήτανε λαός, άσκέρι=πολύ πλήθος.

8 ’Ξεμπλασθήκαν=’ξεμπλάζω τό ένεργ. ρήμα, καί τό παθ. ξεμπλάζομαι= 
σκορπίζω, διασκορπίζω, ομαι. Λέγεται καί άσυνθέτως μπλάζω, ή έμπλάζω- έχει 
δέ, κατά τόν κύριον Σακκελίωνα, καί τήν έναντίαν τοΰ έμπίμπληΐΜ σημασίαν, 
ώς «ξεμπλάσθη τό νερο»=έσκόρπισε, έχύθη, έκενώθη.

Στράταις ’γέμισαν άρμχτα καί τά στενά κοντάρια,
Σ’ τ’ ανεμομύλου 1 τά στενά στρώσαις2 καί μαξελλάρια3. 
Καί τά ρακιά καί τά κρασιά ’ς τής στράταις έχυθήκαν. 
Καί κάτω ’ς τό Γεννάδιο4 σκουτέλλαις5 καί μποτάριαθ !

Έν Άθήναις τή 25 Μαρτίου 1889.

Έπαμεενώνδας ’ΛΧεξάκκις.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
’Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 1889.

Συνεκροτήθησαν τρεϊς συνεδρίαι, άνεγνώσματα δ’ έγένοντο τά έξής.
Ό συνταγματάρχης κ. Ίφ. Κοκκίδης τακτικόν μέλος ώμίλησε 

περί τών δύο ^ωσοτουρκικών πολέμων.
Ό κ. Άλ. 'Ρ. 'Ραγκαβής επίτιμον μέλος ώμίλησε περί τού. έν 

Όλλανδίορ Φιλελληνικού Συλλόγου καί τής Έλληνικής προφοράς.
Ό κ. Άχιλλεύς Παράσχος τακτικόν μέλος απήγγειλε ποίημα 

«Ευγνωμοσύνη τή Γαλλία».

1 Ύπάρχουσι πέντε ανεμόμυλοι έν τή νήσω, ών οί τέσσαρες πρός τό Β. τής 
πόλεως, ό δέ πέμπτος πρός τό ΒΔ.

2 Στρώσαις=Στρώματα.
3 Μαξελλάρια, πληθ. ύποκορ. τοΰ μαξελλάρα, έκ τού λατινικού maxilla= 

προσκεφάλαιον μέγα τό σχήμα.
4 Γεννάδιο = φρέαρ τι έν Πάτμω, είς τό Β. καί τούτο μέρος τής πόλεως 

εύρισκόμενον, είς ολίγων λεπτών άπό τών. οικιών απόστασιν, άνορυχθέν καί 
κτισθέν δαπάνη, ώς φαίνεται, μοναχού τίνος Γενναδίου τό όνομα.

5 Σκουτέλλαις έκ τοΰ ιταλικού δουάο=άσπίς. Τό ύποκοριστικόν Scudello, ή 
Scudella, έξ ού ή ήμετέρα Σκουτέλλα καί ύποκορ. Σκουτέλλι, τοΰ μέν πρώτου 
σημαίνοντος πινάκιον μέγα, δμοιάζον κάπως πρός τό σχήμα ασπίδος, τοΰ δέ δευ
τέρου πινακίου μικρότερον=πιαττον.

6 Μποτάρια,—δοχεία τινά έκ χώματος καί κεχρωματισμένα ποικίλως, έν οις 
έβαλλον καϊ βάλλουσιν έτι τόν οίνον, ή τό έλαιον. Ή λέξις φαίνεται ιταλικής 
καταγωγής botte—βαρέλιον άλλ’ ί’σως καί ή πατμιακή Μποτάρι, καί ή ιτα
λική botte έχουσι σχέσιν πρός τήν άρχαίαν ήμετέραν βύτιν, βυτίνην. Τοιαΰτα 
δοχεία (μποτάρια) εύρίσκονται καί έν τή αιθούση τής ένταΰθα Εθνολογικής 
Εταιρείας.
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Ο κ. Ο. Ίασονίδης τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τοϋ ζητήματος 

τ$ίς αύξήσεως τοΰ πληθυσμού κα'ι τής μειωσεως τοϋ προϊόντος τής 
γής.

Ό κ. Π. Συνοδινός άντεπιστέλλον μέλος απήγγειλε διάφορα αύ- 
τοϋ ανέκδοτα ποιήματα.

Ό κ. Ν. Σολωμός τακτικόν μέλος ώμίλησε περί έθνικοΰ θεάτρου.
Ο κ. Αθ. Πετρίδης άντεπιστέλλον μέλος ώμίλησε περί τοΰ ’Αλ

βανικού ζητήματος ύπό έποψιν εθνολογικήν, γλωσσολογικήν και πο
λιτικήν.

'Ο κ. Α. Διομήδης Κυριάκός τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τοϋ 
πνεύματος τής θρησκείας.

Ο. κ. Κ. Παλαμάς τακτικόν μέλος ώμίλησε περί Κάλβου τοϋ 
Ζακυνθίου.

Ο κ. Δημ. Ήλιόπουλος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί ψευδών ών 
ούκ άνευ.

Ο κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος έπίτιμον μέλος άνέγνω όλίγας σελίδας 
έκ τών άπομνημονευμάτων του.

Ο κ. Δ. Α. Κορομηλάς τακτικόν μέλος άνέγνω διαλογήν «ή κυρία 
δέχεται».

Απεβίωσεν ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ’Αθηνών Προκό
πιος επίτιμον απο μακροϋ χρόνου μέλος τοϋ Συλλόγου. Ό Σύλλογος 
έξέδοτο τό έξής ψήφισμα ;

< Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός έπί τφ θανάτφ τοϋ Μη
τροπολίτου Αθηνών Προκοπίου επιτίμου αύτοϋ μέλους πολλάς τώ 
Συλλογφ παρασχοντος υπηρεσίας, συνελθών έν τακτική συνεδρίφ

1) Νά πενθηφορήσν) τό κατάστημα τοΰ Συλλόγου. ·
2) Νά διακοπώσι τά μαθήματα τής Σχολής τών ’Απόρων παίδων.
3) Νά παρακολουθήσωσι τά μέλη έν σώματι τήν κηδείαν. 
Έγένετο καί άπεφασίσθη τήν 30 ’Ιανουάριου 1889.

Ο Πρόεδρός ‘Ο Γραμματείς

Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ Μιχαήλ Π. Λάμπρος.

Ή ένταΰθα συστάσα Φιλαρμονική Εταιρεία ’Αθηνών έζήτησε δι’ 
έγγραφου αυτής παρά τοΰ Συλλόγου όπως τή παραχωρηθώσιν έπί 
έπιατροφή τά μουσικά όργανα & ειχεν δ προσωρινώς άργών μου

σικός θίασος τής Σχολής τών ’Απόρων παίδων,. Ό δέ Σύλλογος.κα- 
θοοών δτι έν τφ θιάσφ τής φιλαρμονικής 'Εταιρείας θέλουσι μετάσχη 
καί μαθηταί. τής Σχολής τών ’Απόρων παίδων ένέκρινε τήν παρά- 
δοσιν τών οργάνων έπί επιστροφή.

Συνεζητήθη έν τφ Συλλόγφ τό ζήτημα τής διαθέσεως τών παρά 
τή Εθνική Τραπέζρ κατατεθειμένων 35,000 περίπου δραχμών είς 
λ/σμόν τής επιτροπής τοΰ Συλλόγου είς ήν έχει άνατεθή ή βελτίω- 
σις τής τύχης τών έν ταϊς φυλακαΐς. Μετά συζητήσεις γενομένας 
είς έπανειλημμένας συνεδριάσεις έγένετο δεκτή ή έξής πρότασις τοΰ 
κ. Ά. ΙΊαπαφράγκου γεν. γραμματέως τοΰ ύπουργείου τής δικαιο
σύνης. «Ό Σύλλογος φρονών δτι τό μάλλον κατεπεΐγον καί σκοπι- 
μώτερον θέμα τής βελτιώσεως τών φυλακών είναι ή ϊδρυσις φυλακής 
άνηλίκων, άποφαίνεται δτι τά διαθέσιμα χρήματα δύνανται νά χρη- 
σιμεύσωσι είς τήν ϊδρυσιν' φυλακής τοιαύτης καί συνιστή επιτροπήν, 
ήτις συνεννοουμένη μετά τής Εταιρείας τών Φυλακών και λαμβά- 
νουσα πάν κατάλληλον μέτρον θέλει έπιδιώξν) τήν έπίτευξιν τής άνι- 
δρύσεως φυλακής άνηλίκων τή πρωτοβουλία τοΰ Συλλόγου.»

Μέλη τής έπιτροπής ταύτης έξελέχθησαν ύπό τοΰ Συλλόγου οι 
κ. κ. Σ. Μπαλάνος, Α. Παπαφράγκος, Ίφ. Κοκκίδης, Ε Λυκούδης, 
Μ. Π. Λάμπρος, Τ. Ήλιόπουλος καί Α. Σκουζές.

Τό τμήμα τών καλών τεχνών τοΰ Συλλόγου συνελθόν έξέλεξε 
γραμματέα αύτοϋ, κενής οΰσης τής θέσεως, τόν κ. Άλ. Ν. Φιλαδελ- 
φ’έα. Συνεζήτησε δέ τά περί έκθέσεως σκαριφημάτων (esquisses) 
κατά τήν εορτήν τής είκοσιπενταετηρίδος τοΰ Συλλόγου καί άνέ- 
θετο είς τούς κ. κ. Στ. Βάλβην καί Άλ. Φιλαδελφέα τήν έκπόνησιν 
κανονισμού τής έκθέσεως ταύτης. 'Ωρίσθη δέ χρόνος τής ένάρξεως 
αύτής αί ήμέραι τών έπί τοΐς γάμοις τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου 
έορτών δτε συμπίπτει καί ή έναρξις τών έορτών τής ε’ικοσιπενταε- 
τηρίδος τοΰ Συλλόγου.

Ό έν Όδησσφ κ. Βλαδ. Α. Παρασκευής άπέστειλεν ύπέρ τής 
Σχολής τών ’Απόρων παίδων χρ, φρ. 500.

Ό Σύλλογος θέλων νά άπονείμν) τάς εύχαριστίας αύτοϋ πρός τάς 
εύγενεΐς κυρίας, δσαι κατά καιρούς άνέλαβον τήν προστασίαν τών 
ύπέρ τής Σχολής τών ’Απόρων παίδων εύεργετικών χορών, έξ ών σπου- 
δαϊον κατ’ έτος άπολαμβάνει ή Σχολή εισόδημα, έψηφίσατο αύτάς 
έπίτιμα μέλη, δύο δέ άποβιωσάσας τάς άειμνήστους Εύθυμίαν Α. 
Κουμουνδούρου καϊ Τερψιχόρην Β. Μελά εύεργέτιδας τοΰ Συλλόγου. 
Αί ψηφισθεϊσαι έπίτιμα μέλη είσίν αί κ. κ. Ελένη Ν, Μαυροκορδά-



332 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

του, ^Ιφιγένεια Α. Συγγροϋ, 'Ρόζα Σ. Βαλαωρίτου, Ναταλία Α Σού- 
τσου, Πηνελόπη Ε. Κεχαγιά, Έλίζα Σ'. Δραγούριη, ΖωήΈ. Βαλτα- 
τζή, Ελένη Μ. Μελά, Μαρία Κ. Καραπάνου, Ελένη Γ. Σκούζε, 
Ελένη Ν. Βλάγκαλη, Σοφία Τρ. Μουτζοπούλού, Βάριγκα Α. 'Ράϊνεκ, 
Ουρανία Δ. Σταίκου, Άριαλία Γ. Θεοτόκη, ’Αλεξάνδρα Α. Παπού- 
δωφ και Μαρία Δ. Μ. Καλλιφρονά.

Έν τή περί τών έν Κορωπίω ’Αρχαιοτήτων δηριοσιευθείστ) πραγ- 
[Λατεί^ τοϋ κ. Θεριιστ. Πολυκράτους έν σελ. 205 τοΰ «Παρνασσού» 
παρεισέδυσαν σφάλματά τινα, άπερ διορθωτέα ώδε :

έν ταΐς ρινηριονευΟείσαις άρχαιότησιν.

Σελ. στ.

205 1 Σχολάρχης ών. . . έξέπεσεν ή φράσις : παρετήρησα ότι
209 . 8 ΠΣΤΙΟΥ γραπτέον ΠΙΣΤΟΥ
209 37 άντί σκίλλας » σκίλλης
210 17 » δ? ής . . . έξαιρέτου ξενίας γραπτέον.: δι’ ήν . . .

έξαίρετον ξενίαν.
211 37 έν ύποσηρ.ειώσει άντί κατηνόει γραπτέον : κίατενόει
213 17 » έν τοϊς προμνηριονευθεΐσιν άρχαιότησιν γραπτέον :


