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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ

Τήν 8 Μαΐου μετά την άνάγνωσιν τής έχθέ- 
σεως έπί τοΰ ποιητικού διαγωνισμού, καθ’ δν δύο 
ώς γνωστόν, άνθ’ ένός, ποιηταί διεμερίσαντο τδ 
χιλιόδραχμον γέρας καί τήν ίπΙζηΜη· δάφνην, 
ό καθηγητής τής θεολογίας έν τώ Εθνικώ ήμών 
Πζνεπιστημίς» Κύριος Θεμιστοκλής Βίμπος, ώς 
εισηγητής έτι τοΰ τεθέντος ύπό τίνος ανωνύμου 
Κυρίας διαγωνίσματος « Πόσοι έγραψαν ελληνι
στί κατά πασών είτε κατά τινων καινοτομιών 
τής Ρωμαϊκής εκκλησίας, τά ονόματα αύτών με
τά πλήρους τοΰ τίτλου τών συγγραμμάτων των 
κατά χρονολογικήν σειράν άπδ τίς εποχή; τοΰ 
Φωτίου μέχρι τής σήμερον », άνέγνωσε τήν κα
τωτέρω δημοσιευόμενη* πολλοΰ λόγου αξίαν εκ- 
θεσιν, έξ ης άποδεικνύεται πόσον ώφελοΰσιν οί 
τοιούτοι διαγωνισμοί, περί τά σπουδαιότερα της 
φιλολογίας καί τής έκκλησιασηκής ήμών ιστο
ρίας ζητήματα περιστρεφόμενοι. ’Αντί νά κατα- 
γινώμεθα πλάττοντε; ιστορίας καί περιπετείας 
έστιν οτε μεμπτέα; έν τή ποιήσει, πολλώ κρεϊσ- 
σον ήθελεν είσθαι, καθ’ ήμας, έάν διη,ρευνώμεν 
ζητήματα εθνικότερα καί λυσιτελέστερα.

Εκ τών δύω κατελθόντων εΐς τδν καλόν τού

τον αγώνα φοιτητών τή; θεολογικής σχολής, 5 
μέν άπλούν μόνον κατάλογον καί τούτον πάνυ 
ατελή καί ουδόλως εΐς τήν πρόθεσιν τή; ευσε
βούς άγωνοθετρίας άνταποκρινόμενον παρουσία-' 
σεν, ό δ’ έτερο; άντί καταλόγου παρά πάσαν προσ
δοκίαν σύγγραμμα τέλειον καί αύτών τών κρι
τών, ώ; ομολογεί ό αξιότιμο; εισηγητή,;, τδν 
θαυμασμόν καί τήν έκπληξιν έπισύραν.

Υπέρ τοΰ συγγραφέα»; τού μεγίστη* τιμήν πε
ριποιούντο; τούτου συγγράμματος, κυρίου Γεωρ
γίου II.Κρέμου, τελειοφοίτου τή; θεολογικής σχο
λής εί; δν άπενεμν,θη μετά τή; δάφνης τδ έκα- 
τοντάφραγκον βραβείον, θερμή πρδς τήν Κυ
βέρνα,σιν σύστασις ύπδ τή; επιτροπή; δημοσία 
έγένετο, έπαναληφθεϊσα μετά προθυμία; καί ζέ- 
σεως ύπδ τοΰ Κ. Πρύτανεως, δπω; άποστείλη αυ
τόν είς τήν Ευρώπην πρδ; τελειοτέραν έκπαίδευσιν.

Μολονότι δε έπληροφορήθημεν. δτι καί ή τοΰ 
Πανεπιστημίου σύγκλητος άνενέωσεν'ηδη τήν τή; 
επιτροπή; σύστασιν ύπέρ τού πολλά ύπισχνουμέ- 
νου τούτου νέου, καί ό κύριο; υπουργό' τής έκ- 
παιδεύσεως έδέχθη ευχαρίστως αύτήν, οφείλομε·» 
δμως καί ήμεϊς νά παρακχλέσωμεν τδ υπουργείο·»,' 
όπως φροντίση περί τή; δσον ένεση ταχύτερα; 
πραγματοποιήσει»; τή; αγαθή; αύτοϋ άποφάσεως 
Niot, ώς ό Κ. Κρέμας, άποστελλόμενοι εί; Εΰ-
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ρώπην δύνανται νά τιμήσωσι καί τδ Ελληνικόν 
ΓΙανεπιστήμιον καί την πατρίδα εν γένει, έπανα- 
κάμπτοντες εις αύτήν.

Σεβαστή Όμ,ήγυρις!

Κατά τόν παρελθόντα 'Οκτώβριον ή τον έθνι- 
χον ήμών Πανεπιστημίου πρυτανεία έκομίσατο 
εκ Παρισίων τήν Ακόλουθον, δσης ΑφελεΙας, 
τοσαύτης κο.Ι εύσεβείας, πλήρη έπιστολήν.

« Κύριε Πρύτανι!

* Πρδ ολίγων ήμερών έταξείδευα είς τδν σιδη
ρόδρομον με έναν Γεζουΐτην, ό οποίος κατά την 
συνήθειαν αυτών τών ανθρώπων μέ παρακινούσε 
νά άφήσω τήν θρησκείαν τών Γραικών καί νά με
ταβώ είς τήν άληθινήν τοϋ Πάπα. Κοντά εις τά 
άλλα μοΰ είπεν, δτι ή Εκκλησία τοϋ Πάπα είναι 
σύμφωνη μέ τήν παλαιάν έκκλησίαν τής Γραι- 
κίας, μόνον πεντέζ Ανόητοι Γραικοί έγραψαν εναν
τίον τής εκκλησίας τοϋ Πάπα. Καί είς τά άλλα 
άπήντησα ο,τι είμποροϋσα, είς τοΰτο δέν ήξευρα 
τί νά εϊπω, διότι ούτε πόσοι έγραψαν ήξευρα, 
ούτε ποια έγραψαν. ’Επειδή καί άλλοι πολλοί θα 
εύρίσκωνται είς αύτήν τήν αγνωσίαν, στέλνω 100 
φράγκα νά βραβευθή τήν έρχομένην αγίαν Πεν
τηκοστήν έκεϊνος όποϋ Οά γράψη τδν καλλίτερον 
κατάλογον έκείνων όποϋ έγραψαν κατά τής έκ
κλησίας τοϋ Πάπα καί μέ τά συγγράμματα αύ
τών. Μία χριστιανή ορθόδοξος.

Τήν 20ην Σεπτεμβρίου 1865, έν Παρισίοις. »
Εκ τοϋ περιεχομένου τής επιστολής γίνεται 

δήλον, δτι είς τήν αποστολήν αυτής άφορμήν έ
δωκε συνδιάλεξίς τις γενομένη μεταξύ τής ανω
νύμου έπιστολογράφου καί τίνος ’Ιησουίτου, δστις 
έσπούδαζε νά άποσπάση αυτήν άπδ τών κόλπων 
τής ορθοδόξου ’Ανατολικής έκκλησίας, διϊσχυρι- 
ζόμενος πρδς τοϊς άλλοις καί οτι ή ’Ανατολική 
καί ή τοϋ Πάπα έκκλησία διατελοϋσιν ανέκαθεν 
έν διηνεκεϊ πρδς άλλήλας συμφωνία, καί δτι μό
νον πέντε ή έ'ξ ανόητοι Γραικοί έγραψαν έναντίον 
τής έκκλησίας τοϋ Πάπα !

0 ψευδής ουτος δίίσχυρισμδς τών Δυτικών περί 
τής διηνεκούς συμφωνίας τών δύω έκκλησιών δέν 
είναι έφεύρεσις νέα, άλλ’ υπήρχε καί κατ’ αύτδν 
τδν μεσαιώνα, καΐ πρδς τδν σκοπόν τούτον καί συγ
γράμματα συνετάχΟησαν πολύφυλλα· οΐα τώνπε
ριωνύμων Λατινοφοόνων Ελλήνων, Λέοντος τοϋ 
Αλλατίου, Πέτρου τοϋ ’Αρκουδίου, Αλουϊσίου 
τοϋ Άνδρούτση, Δημητρίου τοϋ Πεπάνου, καί

άλλων δραπετιδών, ών πλείστους, τούς έπισημο- 
τέρους, καταλέγει ό έτερος τών διαγωνιζομένων, 
ώς λεχθήσεται, έν τή εισαγωγή τοΰ συγγράμματος 
αύτοϋ. 0 δίίσχυρισμδς ουτος είναι ή έπιτηδειο- 
τάτη τοΰ προσηλυτισμού παγίς, καί διά τής πα- 
γίδος ταύτης έσπούδαζε καί ό μαθητής τοΰ 
Λοϊόλα νά παγίδευση τήν έκλεχτήν αύτήν κυρίαν. 
Αλλ βμος ή εύσεβής αυτή γυνή, πεπληρωμένη 
τοϋ αύτοΰ ένθέου πρδς τήν άλήθειαν ζήλου, ού 
τίνος έπληρούτο καί ή εκλεκτή έκείνη κυρία, 
πρδς ήν δ ήγαπημένος τοϋ Κυρίου μαθητής ’Ιωάν
νης έγραψε τήν δευτέραν αύτού καθολικήν έπιστο
λήν (Β', ’ϊωάν. 1.), έσπούδασε νά φιμώση ένα 
τών πολλών πλάνων, των είς τόν κόσμον εΙσεΛ· 
θόντων (αυτόθι 7.). Καί πρδς μέν τά άλλα, καθά 
λέγει-, άπήντησεν, δπως ήδύνατο' είς δέ τδν με
τά τολμηρού ψεύδους προτεινόμενον διϊσχυρισμόν, 
δτι δήθεν πέντε ή έξ ανόητοι Γραικοί έγραψαν 
έναντίον τής έκκλησίας του Πάπα, ούδέν δλως ή
δυνήθη νά άντιτάξη,, ώς μή γνωρίζουσα ούτε πό
σοι, ούτε ποια συγγράμματα έγραψαν. ’Επειδή 
δέ, ώς λέγει, έν τή άγνοία ταυτη δυνατόν νά 
ευρίσκωνται καί πολλοί άλλοι, διά τούτο καί ή 
είρημένη Κυρία προσέδραμεν εις τήν παρ’ ήμϊν 
πολύκρουνον ταύτην πηγήν τών ναμάτων τής έ
πιστήμης, τδ πανελλήνιον τούτο τών Μουσών 
ενδιαίτημα, δπως καί αύτή καί δι’ αύτής πας δ 
διψών τήν άλήθειαν άποσβέση τδ δίψος αύτοΰ·

Καί πρδς τούτο λοιπόν προέτεινε διά τής τοΰ 
ήμετέρου Πανεπιστημίου πρυτανείας βραβεϊον είς 
τδν δστις έμελλε νά συντάξη τδν κάλλιστον κατά
λογον τών κατά τής έκκλησίας τοϋ Πάπα γρα- 
ψάντων Ελλήνων μετά τών συγγραμμάτων αύ
τών. Καί είναι μέν άληθές, δτι τδ δ περ πρού- 
τεινε γέρας είναι σμικρότατον' άλλά μήπως παρά 
τοϊς άρχαίοις ήμών προγόνοις κλάδος κοτίνου δέν 
ήτο τδ βαρυτιμότατον γέρας τών άοιστευόντων;

ΙΪ δέ τού ήμετέρου Πανεπιστημίου θεολογική 
σχολή, πρδς ήν ή αϊτησις τής Κυρίας έγνωστο- 
ποιήθη διά τής πρυτανείας β έθεώρησε σκόπιμον, 
ϊνα τδ γέρας τούτο, άν καί σμικρόν, θέση είς δια
γωνισμόν μεταξύ τών τής θεολογίας σπουδαστών 
πρδς άμιλλαν αύτών », καί τδν διαγωνισμόν 
τούτον έγνωστοποίησεν ή τής θεολογικής σχολής 
κοσμητεία δι’ έγγράφου αύτής τή 4 6 νοεμβρίου 
τού παρελθόντος 4 865 έτους, ύπδ τδν έξής δρον. 
« *Εν τώ συνταχθησομένω καταλόγςο παρ’ ένδς 
έκάστου τών διαγωνισθησομένων θέλουσι κατα- 
λεχθή τά ένόματα τών Ελληνιστί συγγραψάντων 

είτε κατά πασών εϊτε κατά τινων τών καινοτο
μιών τής Ρωμαϊκής έκκλησίας μετά πλήρους τού 
τίτλου τών συγγραμμάτων αύτών κατά χρονο
λογικήν σειράν άπδ τή; έποχής τού Φωτίου μέ
χρι τής σήμερον. »

Τούτων δέ οΰτω γενομένων, παρουσιάσθησαν 
ίμπροθέσμως δύω παραγματεΐαΓ ών ή πρώτη 
φέρει έπιγραφήν μέν « Κατάλογος τών κατά τής 
Ρωμαϊκής έκκλησίας συγγραψάντων Ελλήνων κατά 
χρονολογικήν -Λξιν άπδ Φωτίου μέχρι σήμερον, » 
λόγιον δέ ή σύνθημα τδ « Εϊ τις με έλέγξαι καί 
παραστήσαί μοι, δτι ούκ δρθώς υπολαμβάνω ή 
πράσσω, δύναται, χαίρων μεταθήσομαι' ζητώ 
γάρ τήν άλήθειαν, ύφ’ ής ούδείς πώποτε έβλάβη 
(Μάρκος Αύρήλιος Άντωνϊνος)»' ή δέ έτέρα φέρει 
έπιγραφήν μέν ταύτην « Μελέτημα περί τε τού 
βίου καί τών συγγραμμάτων τών κατά τών και
νοτομιών τής Ρωμαϊκής έκκλησίας άπδ Φωτίου 
μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων συγγραψάντων Ελ
λήνων, » λόγιον δέ ή σύνθημα τδ « Roma nuo- 
quam arnica Graecoruin ; et si quando arnica, 
non diu (Μάξιμος Μαργούνιος)» .

Ούδέτερον δμως τών έργων τούτων έτήρησεν 
άκριβώς τδν ύπδ τή; κοσμητείας τεθέντα δρον. 
Διότι τδ μέν πρώτον δέν έξεπλήρωσε τδν δρον 
τού διαγωνισμού, τδ δέ δεύτερον ύπερηκόντισε 
καί ύπερέβη αύτόν.

Καί περί μ.έν τοϋ πρώτου δέν έχομεν νά εϊπω
μεν πολλά' διότι έν τούτω, συνισταμένφ έκ 4 6 
μόνον σελίδων, καταλέγονται μόνον τά δνόματα 
44 0 συγγραφέων, άλλ ούτε ο: τίτλοι, παρά τδν 
ρητόν δρον τής κοσμητείας, παράγονται (καί αύ
τών μάλιστα τών γνωστοτάτων παρ ήμϊν συγ
γραμμάτων), καί πολλά πολλάκις τοϋ αύτού 
συγγραφέως συγγράμματα παραλείπονται, ώ; καί 
επομένως ^ηθήσετας.

Τδ δέ δεύτερον έκ 1000 περίπου σελίδων συ- 
νιστάμενον, έκ πρώτης δμμάτων έπιβολής καί ά- 
νελίξεως φέρει είς έκπληξιν. ό συγγραφεύς αύτού 
κατά πρώτον προτάσσει πρόλογον, έν ώ έκτί- 
θησι τήν άφορμήν τής συγγραφής' χαρακτη
ρίζει τήν τοϋ μεσαιώνος περίοδον, παρομοιάζων 
αύτήν πρδς χώραν σκοτεινήν, έν ή ό Ηλιος άκόμη 
δέν άνέτειλε καί πρδς Λαβύρινθον όυςεξίτητον· 
χαρακτηρίζει καί άναφέρει τά συγγράμματα, ά
τινα μετεχειρίσθη ώς μίτον ’Αριάδνης, καί κα
ταλέγει τούτων τά κυρκότατα, παραλείπων τά 
λοιπά συντομίας χάριν' ποιεϊταιλόγον περί τής έ- 
ξεργασίας καί τή; μεθόδου περί τήν τής ύλης

κατάταξιν' αιτιολογεί πειστικώς τήν τού όρου 
τής κοσμητείας ύπέρβασιν' άποδείκνυσι τήν ά
νάγκην τής έκθέσεως τοϋ βίου έκαστου τών κα
τ αλεγομένων συγγραφέων, καί τής έπί τών δια
φόρων συγγραμμάτων κρίσεως, τήν δποίαν, ώς λέ
γει, στηρίζει εϊτε έπί τών ιδίων αύτοϋ μελετών, 
ώς τούτο ποιεί έπί Μητροφάνους τοϋ Σμύρνης, 
Δοσιθέου τοϋ Ιεροσολύμων, Γεωργίου τοϋ Κορεσ- 
σίου, Νικολάου τοϋ Μεθώνης, καί εϊ τίνος ετέ
ρου, εϊτε έπί μ.αρτυριών άλλων, ώς ποιεϊ τούτο έπί 
Φωτίου τοϋ Κωσταντινουπόλεως, Νικηφόρου τοϋ 
Βλεμμίδου, Εύθυμίου τού Ζιγαδηνού, καί ετέρων 
πολλών. Μετά τδν πρόλογον άκολουθεϊ άρκούντως 
διεξοδική εισαγωγή, ήτις είναι κάλλιστον χαρα
κτηριστικόν διάγραμμα τών πρδς άλλήλας σχέ
σεων τών δύω έκκλησιών, Ανατολικής καί Δυτι
κής. ’Εν ταύτη ό συγγραφεύς άρχόμενος άπδ τών 
πρώτων χρόνων τοϋ χριστιανισμού, φιλοσοφών 
καταγράφει, τά αϊτια εζ ών προήλθε τδ μήποτε 
δφειλόμενον σχίσμα τών δύω έκκλησιών. Ως τοι- 
αϋτα δέ άναφέρει ένθεν μέν τήν διάφορον τής 
χριστιανικής διδασκαλίας άνάπτυξιν έν έκατέρα 
τών έκκλησιών, ένθεν δέ τδ διάφορον έν αύταϊς 
έπικρατούν πνεύμα, θεωρητικόν μέν έν τή Ανα
τολική, πρακτικόν δέ έν τή δυτική' γνωματεύει, 
δτι τδ σχίσμα τών δύω έκκλησιών έλάνθανεν ήδη 
πολλούς αιώνας πρδ τού Φωτίου ύποφλέγον, καί 
δτι μικρά άφορμή άπητεϊτο, δπως χρησιμεύση ώς 
έναυσμα, καί έξάψη αύτδ εϊς φλόγα. Καί τώ δντι 
έξήφθη είς φλόγα μεγάλην, δτε δ μακάριος Φώ
τιος, δικαίως έξαφθείς διά τήν έπί τής Βουλγα
ρίας άδικον καί παράνομον έπέμβασιν τής Ρωμαϊ
κής Εκκλησίας, έξέδωκε τήν πολύκροτον έκείνην 
εγκύκλιον, ήτις ήτο έκφρασις ούχί τών άτομικών 
τοϋ Φωτίου αισθημάτων, άλλά τής συνειδήσεως 

ολοκλήρου τής Ανατολικής Εκκλησίας.
Διαιρεί)δέ τδν χρόνον, τδν άπδ τής έκρήξεως 

τοϋ σχίσματος μέχρι τών καθ’ ήμάς ήμερών είς 
τρεις περιόδους, τήν μέν πρώτην άπδ Φωτίου μέ
χρι Μιχαήλ τοΰ Κηοουλαρίου (858—4054), τήν 

δευτέραν δέ άπδ Μιχ. τού Κηρουλαρίου μέχρι 
Μάρκου τοϋ ‘Εφέσου (4 054—4 439), καί τήν 
τρίτην, τέλος, άπδ Μάρκου τού ’Εφέσου μέχρι 
τών καθ’ήμάς χρόνων (4439—4 866).

Αΰτη δέ ή είς περιόδους διαίρεσις στηριζομένη 
έπί σπουδαιοτάτων ιστορικών γεγονότων, δποϊα 
ή έπί Φωτίου έκρηξις τοϋ σχίσματος, ή έπί Μι
χαήλ τοϋ Κηρουλαρίου άποτέλεσις αύτοΰ, καί ή 
μετά τήν Φλωρεντινήν ψευδοσύνοδον αποτυχία
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τή; ΰιτώ τδν Πάπαν καθυπατάξεως τή; άνατο- 
λική; έκκλησία;, γεγονότων, άτινα εϊναι προϊόντα 
τοΰ ροΰ ιών προηγηθεισών ιστορικών περιστά
σεων, καταδείκνυται επιτυχής· Ούχ ήττον δέ έ- 

.πιτυχής είναι καί ό χαρακτηρισμός έκάστης τών 
τριών περιόδων. Τήν μέν πρώτην αύτών ονομά
ζει δ συγγραφεύ: ypdror ανακωχής, διότι, ώς 
λέγει, μετά τόν έπί Φωτίου γινόμενον όρμ/ιαγδό/, 
κατά τούς δύω περίπου αιώνας τής περιόδου ταύ
τη; άυφότεραι αί έκκλησίαι κατέθεντο, ώς εί- 
πεϊ', τά όπλα, και όλίγιστοι διά τοϋτο αναφαί
νονται ΰψοΰντε; ενιαχού φωνήν κατά τών και
νοτομιών τής δυτικής έκκλησίας. Τήν δευτέραν 
περίοδον άποκαλεϊ χρόνον βίας, διότι κατ αυ
τήν τά πειθήνια τοΰ Πάπα τέκνα πανταχοϋ, ό
που έδύναντο, μετεχειρίζοντο διάφορα βίαια μέσα, 
σίδηρον και πΰρ, όπως καθυποτάςωσι τήν ανα
τολικήν εκκλησίαν ύπδ τοός· άγιους πόδας τοΰ 
Πάπα, δστις πάντως έξ άκροτάτης ταπεινώσεως 
αύτός μέν ώνόμαζεν εαυτόν servum servorutn 
Dei (όοΰ.Ιον τών ύοΰ.Ιων τοΰ θεοϋ), έχαιρεν 
όμως άκούων, οτι « Papa est Deus in lerris, » 
καΐ « Papa esl quojam nurneo, et quasi vi- 

sibilein quendaui Deum prae se lerens », 
τουτέστιν, » ό Πάπας είναι επίγειος Θεός!! ! καί 
ό Πάπας είναι θεότης τις ! !!, καί αντιπροσω
πεύει οιονεί ορατόν τινα Θεόν ! ! ! ο.

Τήν δέ τρίτην περίοδον ονομάζει χρο'νον προ· 
ση-ίντεύσεως. 0 δέ λόγος, ότι κατ’ αύτήν οί Πά
πα·.; συνιδόντες, ότι διά τών βιαίων μέσων δέν 
ήτο δυνατόν νά έπιτύχωσι τοΰ θείου αύτών <sm 
πού, διότι οί ανατολικοί έλεγον πρός αυτούς 
« τών ημετέρων έκστήναι σεβασμάτων καί θρη
σκευμάτων τών αδυνάτων πάντων καθέστη,κεν » 
συνιδόντες, λέγει, τοϋτο, άπετίθεντο μέν τήν 
λεοντήν, ένεδυοντο δέ τήν αλωπεκήν, και δι’ άλ
λων μ.ηχανημάτων, καί διά σχολών, τάς όποιας 
συνέστησαν έν ί»ώμη, Κύπρφ, Κωνσταντινουπόλει 
καί άλλαχοΰ, έσποόδαζον νά άποβουκολήσωσι τά 
τέ-^να τής: ανατολική; εκκλησίας, καί πολλούς 
Ελληνας οπαδούς αύτών έποίησαν, οίον τόν φιλό
σοφον Βησσαρίωνα,- τόν διαβόητου Αλλάτιον, τόν 
πολυμαθή Νικόλαον, Κομνηνδν τόν Παπαδόπου- 
λον, τόν κλεινόν Ιωάννην Αργυρόπουλον, τόν Δη- 
μητριόν Πεπάνον, Πέτρον τόν Αρκούδιον, καί άλ
λους πολλούς.

. Μετά τοϋτο ,μεταβαίνων ό συγγραφεύ; είς μίαν 
έκάστην τών περιόδων, προτάσσει έκάστης αύτών 
γρικάςτιναίμ παρατηρήσεις, λόγον έν αύταϊς ποι

ούμενο; περί τών κατά πάσαν περίοδον τό πρώ
τον συζητουμένων καινοτομιών, αίτινες εδιδον 
αφορμήν εις τήν συγγραφήν τών διαφόρων συγ
γραμμάτων, καί χαρακτηοίζων τόν έν αύτοϊς 
έπικρατοϋντα τρόπον τής έρεύνης, ώς εξής/ ’Εν 
μέν τοϊς συγγράμμασι τής πρώτης περιόδου, λέ
γει, έπικρατεϊ μάλλον Ιστορικόν rtrefyia είτε 
ιστορική έρευνα' έν δέ τοϊς τής δευτέρας πνεΰρά 
είτε ερευνά μάλλον θεωρητική. Κατά τήν δευ
τέραν ταύτην περίοδον ήγώνίσθτ^αν οί μετά τόν 
κατά τήν πρώτην περίοδον άκμάσαντα πε’ριώνυ- 
μον Φώτιον μέγιστοι τή; ύρθοδοξίά; ύπέρμαχοι^ 
έν οί; Μιχαήλ ό Γλυκά;, Νικόλαο; δ Μεθώνης^ 
Νικόλαο; ό ί'δρούσσιος, ό φιλόσοφο; Νικηφόρο; δ 
Βλεμμίδης, ό οξύς Βαρλαάμ ό Καλαβρός, Νείλο; 
καί Νικόλαο; οί Καβάσιλαι, Γρηγόριο; έκεϊνο; δ 
Παλαμας καί άλλοι. Εν δέ τοϊ; συγγράμμασι τής 
τρίτη; περιόδου έπικρατεϊ μέν, λέγει, ή τή; δευ- 
τέρα; περιόδου θεωρητική έρευνα, άλλά μείζων 
συστηματοποίησι; τή; ύλη; παρατηρεϊται. Επί
σημοι δέ συγγραφείς κατά τήν περίοδον ταύτην 
άνεδείχθησαν ό κατά τόν αοίδιμον Οικονόμου, 
καλλίνικος μονομάχο; καί παμμάχος, ό κατά 
τής Φεραραίας καί Φλωρεντινή; ψευδοσυνόδου 
λαμπρό; άριστεύς, Μάρκος ό Εφέσου, δ Εύγενι- 
κδ;, Γεώργιο; ό Πληθών ή Γεμιστός, δ θερμός 
ζηλωτής τής Πλατωνικής φιλοσοφίας, καί Γεώρ
γιος δ Σχολάριος, ό θιασώτης τής Αριστοτελι
κή; φιλοσοφίας.

Είναι δέ σημειώσεω; άξιον, ότι δ συγγραφεύ;, 
επόμενος μάλλον τή βουλήσει τή; εύσεβοΰς κυ
ρίας, ζητούση; απλώς κατάλογον έκείνων, ύποΰ 
έγραψαν κατά τής εκκλησίας τοΰ Πάπα καί 
ρε τά συγγράμματα αύτων, ή τώ βρω τής κο
σμητείας, καθ’ 8ν ώρίσθη νά καταλεχθώσι τά 
ονόματα μόνον τών Ελληνιστί συγγραψάντων, 
καταλέγει καί Ελληνας συγγραφείς, γράψανταςέν 
άλλαις γλώσσα·.;, οίον Ζώσιμον Περιστιάνον, συγ- 
γράψαντα Λατινιστί, 'Αλέξανδρον Στούρζαν καί 
Κωνστάντιον τόν Κωνσταντινουπόλεως, συγγρά- 
ψαντας Γαλλιστί, καί Γεώργιον Μαρκοράν, συγ- 
γράψαντα’ΐταλιστί (α).

(α) Σημειωτέον ένταΰθα, οτι δ άριθμόςτων χαταλεχθε'ν- 

των Ελλήνων συγγραφέων, τριαχοσίων περίπου, έν οίς 

άνξρες μεγαλοφυέστατοι καί σοφώτατοι, είναι εκπληκτι

κός, ϊνα παραλείπωμεν τόν μ.έγαν αριθμόν πλείστων δμο- 

οόςων μή 'Ελλήνων, 'Ρώσσων, π. χ. καί άλλων, οίτινεε 

έγραψαν κατά τών καινοτομιών της εκκλησίας τοΰ Πάπα, 

καί ίτι ούνατ» νά φίμωση τό κακολόγον στόμα παντόί

άποφυγήν συγχύσεως εκτίθεται ή άρχή, ενίοτε δέ 
καί τό τέλος τοΰ συγγράμματος. Εστιν βτε ό 
συντάκτης μνημονεΰων τά κατά Λατίνων πονή
ματα συγγραφέως τίνος, παρατίθησι καί τά υπέρ 
Λατίνων εις τό όνομα τοΰ αύτοϋ έπιγεγραμμέ- 
να, έπιφέρων καί κρίσεις περί τή; νοθείας αύ
τών (ο>; έπί Γεωργίου Σχολαρίου), ή καί απλώς 
παρατιθείς, καί παοέχων ούτως αφορμήν εις τήν 
περαιτέρω έρευναν (ώ; έπί Νικηφόρου τοΰ Βλεμ- 
μίδου). Αν δέ σύγγραμμά τι άποδίδοται εί; πλεί- 
ους συγγραφεϊς, ώ; τδ κατά Λατίνων περί τοΰ ' 
αγίου Πνεύματος, τδ άποδιδόμενον νΰν μέν εις 
τόν Φώτιον, νΰν δέ εις Νικόλαον τδν Μεθώνης, 
καί άλλοτε είς Νείλον τδν Καβάσιλαν, καί τού
το δέν άφίνει άσημ.είωτον.

Μετά τήν κατάλεξιν τών συγγραφέων καί τών 
συγγραμμάτων αύτών έπισυνάπτει δ συντάκτης 
τή; πραγματείας τρία άξιλογώτατα παραρτή
ματα. Καί έν μέν τώ πρώτιρ αύτών καταλέγον
ται οι έχ’ άάή.ίοις χρόνοις άκμάσαντες συγγρα
φεϊς, έν δέ τώ δζυτέρςο οί ολίγα καί σποράδην 
κατά τή; Ρωμαϊκής έκκλησία; γράψαντες, έν δέ 
τώ τρίτω τά τών ανωνύμων συγγράμματα.

’Εν τελεί τοϋ συγγράμματος ποοςτίθενται δύω 
χρησιμώτατοι κατάλογοι, ών δ μέν πρώτος εϊναι 
ονομαστικός κατάλογος τών κατά τής Ρωμαϊκής 
Εκκλησίας συγγραψάντων έλλήνων μετά σημειώ- 
σεως τών σελίδων τοΰ πονήματος, έν αϊς γίνε
ται λόγο; περί έκαστου τών μνημονευόμενων, δ 
δέ δεύτερο; είναι κατάλογο; καθ’ ύλην τών συγ
γραμμάτων, τών έν τώ έργςο καταλεγομένων.

Τήν δε αξίαν πασών τών έπί μέρους έργασιών 
τή; τοϋ πονήματος τούτου οικονομίας τίς δέν 
έννοεϊ ;

Καί τοιοϋτον μέν, κεφαλαιωδώ; είπεϊν, τδ δεύ
τερον τών παρουσιασθέντων έργων, τδ δποϊον πα- 
ραβαλλόμενον πρδς τδ πρώτον εϊναι ώς τι σώμα 
ευσαρκον καί αρτιμελές πρδς σκελετόν’ διότι ένφ 
δ δεύτερος, ώς εΐδομεν, προτάσσει καί πρόλογον 
καί εισαγωγήν περί τοΰ σχίσματος, καί γενικάς 
προεισοδίους παρατηρήσεις περί τών καινοτομιών 
τής δυτικής εκκλησίας, καί τοϋ χαρακτηρισμού 
τών καταλεγομένων συγγραμμάτων, καί ού μόνον 
τά ονόματα 300 περίπου συγγραφέων καί πλή
ρεις τούς τίτλους τών συγγραμμάτων, έκδεδομέ- 
νων καί μή, καταγράφει μετά μεγάλης τής ακρί
βειας, άλλά καί βίους συντόμους τών συγγραφέων 
έκτίθησι, καί κρίσεις έπ’ αύτών επιφέρει, καί 
πολλά άλλα χρειώδη έπισυνάπτει, — δ πρώτος

-At δέ προεισόδεοι έκεϊναι γενικαί παρατηοή- 
.««, αί «ροτασσόμεναι, ώς ίρόέθη, έν αρχή έ- 
κάστης περιόδου, είναι τά μάλιστα χρήσιμα/ 
διότι δι’ αύτών έκ πρώτης οψεως μανθάνει τις καί 
τό πότε έκάστης τών καινοτομιών ήρξατο ή συ- 
^ζήτησις, καί όποϊο; τρόπο; έρεύνης έπικρατεϊ έν 
τοϊ; συγγράμμασιν έκάστης τών περιόδων.

’Ερχόμεθχ ήδη εις τά περί τοϋ βίου καί τών 
συγγραμμάτων τών καταλεγομένων συγγραφέων. 
Αί βιογραφίαι είναι σύντομοι καί σαφείς. Τά κα
θέκαστα τοΰ βίου τών έπί μέρους συγγραφέων 
στηρίζει δ συντάκτης έπί μαρτυριών άλλων συγ
γραφέων’ όπου δέ αί μαρτυρίκι πρδς άλλήλα; 
διαφωνοΰσιν, άφίνεται εις τήν -δίαν αύτοϋ κρί- 
σιν, σπουδάζων να εύ;η τό πιθανώτερον, ώς τοϋτο 
ποιεί έπί τών βίων Ιωάννου τοΰ Ιεροσολύμων, 
■Νείλου τοΰ Λοξαπατρή, ’Ιωάννου τοΰ Φουρνή, 
Συμε-ώνος τ.οΰ Ιεροσολύμων, Νικηφόρου τοϋ Βλεμ- 
μίδου, Νικηφόρου τοΰ Χούμνου, Γεωργίου τοΰ Σχο- 
λαρίου, καί άλλων πολλών. Εις τήν κατάλεξιν τών 
συγγραμμάτων καί των τίτλων αύτών, δσα κατά 
τών διαφόρων καινοτομιών γραφέντα είτε έξε- 
δόθησαν, είτε έν ταϊ; διαφόροι; τή; Εύρώπης βι- 
.βλιοθήκαι; ανέκδοτα έν χειρόγραφοι; άπόκειν- 
ται (α), άνέδραμεν είς τού; διαφόρους γραμμα- 
τολόγους, βιβλιογράφους, λεξικογράφους, κατα
λόγους τών διαφόρων κωδίκων τών τής Εύρώπης 
βιβλιοθηκών, είς αύτά τά συγγράμματα, καί οπού 
άλλου ήτο πιθανότης εόρέσεως. ’Επί τών έκδεδο- 
μένων συγγραμμάτων είτε τίθεται ολόκληρος δ 
τίτλβς, είτε σημειοΰται μ.όνον τό ποΰ καί πότε, 
καί ύπό τίνος έκδέδοται. Επί δέ των ανεκδότων 
συγγραμμάτων, τών άναγρ«φομένων έν τοϊ; κώ- 
■διξι, πάντοτε σημειοΰται τό έν τί·« κώδικι αύ
τά ευρίσκονται, μετά πλήρους τοΰ τίτλου, πλήν 
ΐλιγίστων έξαιρέσεων. καθ άς, φαίνεται, ήτο δυ- 
σχερεστάτη ή εΰρεσι; αύτοϋ. Πλειστάκις πρό;

παπιστοϋ, ίπομενως καί τοϋ Γεζουϊτου εκείνου, τοϋ έςε- 

ρευ;αμένου, οτι μόνον π ε ν τ έ ξ ανόητοι Γραι 

κ ο ι έγραψαν κατά τής εκκλησίας τοϋ Πάπα.

(α) Ευχή; έργον εϊναι νά διατάςη ή σεβαστή Κυβέρνη 

αΚ του; έν Ευρώπη περί τε τήν θεολογίαν και Φιλολογίαν 

σπουδάζοντας ΰποτροφου; αυτής νά άντιγράφοισιν έκ τών 

έν ταϊ; εκεί Βιβλιοθήκαι; άποκειμένων χωδίχων διάφορα 

έργα τή; πατρώα; ήμών φιλολογίας, καί μάλιστα τή; 

κατά τόν μεσαιώνα εκκλησιαστική; καί πολιτικής ίστο 

ρίας, 3πω; τά αντίγραφα αύτών έν τή παρ’ήμϊν βιδ'λιο- 

βήχη έναποτεόεντα, ή καί μδλλ'ον τύποις έζδοΟίντα χρη - 

σιμεύίοσιν εις τούς περί τήν .θεολογίαν καί Φιλολογίαν 

άσχολουμε'νους.
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περιορίζεται εις ξηρότατον κατάλογον τών Ονο
μάτων H0 συγγραφέων, καί τούτων ούχί πάντα 
τά συγγράμματα καταλέγει, όσα έκαστος συνέ
γραψε κατά τής Ρωμαϊκής Έκκλησίας, άλλά 
μόνον Ολίγα τινά" ούτω, π. χ. τοΰ ίερωτάτου 
Φωτίου αριθμεί δύω μόνον συγγράμματα, ένώ ό 
έτερος καταλέγει Οκτώ, τοΰ θεολογικωτάτου Αγ
γέλου Ματθαίου Κοιαίστορος τρία μόνον, ένώ ό 
έτερος δέκα Οκτώ, τοΰ 'Αριστοτελικού Γενναδίου 
τοΰ Σχολαρίου δύω μόνον, ένώ ό έτερος, πλήν τών 
υπέρ Λατίνων εΐς τδ όνομα αΰτοΰ άποδιδομένων, 

τριάκοντα, τοΰ ιατροφιλοσόφου καί άρίστου θεο
λόγου Γεωργίου τοΰ Κορεσίου τέσσαρα μόνον, 
ένώ δ έτερο; είκοσι δύω. Άλλά καί τοιούτου όν
τας τοΰ πρώτου, έπαινούμεν όμως τδν ζήλον τοΰ 
βνντάξαντος αύτό' διότι και ή έλαχίστη έργα- 
σία εΐς πράγματα τοϋ μ,εσαιώνο; άναφερομένη 
έχει πάντοτε αξία* τινα.

όταν δέ λάβωμε* ίδί$ ύπ’ οψιν τδ δεύτερον, 
βλέπομεν, ότι τοϋτο δέν είναι άπλοΰς κατάλογος 
τών κατά τών καινοτομιών τής Ρωμ. Εκκλησίας 
γ,,αψάντων άπδ Φωτίου μέχρι τών καθ ημάς 
■ί ιερών, άλλά Γραμματολογία ούτω; είπεϊν, 
Τών είρημένων συγγραφέων (εΐ καί δ συγγραφεύ; 
μετριοφρονών δνομάζει αύτδ Μελέτημα, καί θεω
ρεί αύτδ ώς άτελέ; καί μή άνταποκρινόμενον 
πρδς τήν πρόθεσιν αύτοϋ, διότι έκτδς 60 περίπου 
συγγραφέων, τών οποίων, λέγει, δέν έφθασε νά έπε- 
ξεργασθή τούς βίους καί περί τών συγγραμμά
των αύτών διαλάοη, έθεώρησεν άναγκαίον καί 
προέθετο νά πραγματευθή καί περί τών Ελλήνων 
τών Λατινοφρονησάντων καί γραψάντων ύπέρ 
τών καινοτομιών τής έκκλησίας τοΰ Πάπα, καί 
κατά τής Ανατολικής έκκλησίας, καί περί τών 
ιερών συνόδων, όσαι συνελθοΰσαι άπεφάνθησαν 
κατά τής Ρωμ. έκκλησίας, καί περί τών έκδόν- 
των έγκυκλίους κατά τή; δυτικής έκκλησίας Πα- 
τριαρχών, καί τοι τά ονόματα καί τών 60 συγ
γραφέων καί τών συνόδων καί πολλών Πατριαρ- 
χών δέν άφήκεν άμνημόνευτα καί άκατάλεκτα έν 
τώ γενικώ δνομαστικώ τοΰ πονήματος αύτοϋ κα- 
ταλόγφ,) Γραμματολογία-, διακρινομένη καί διά 
την δξύττ,τα τή; κρίσεως καί διά την πολυμά- 
θειαν, σπανΖαν ούσαν είς νέους φοιτώντας έτι καί 
μήπω άποπεράναντας τάς σπουδάς αύτών, καί 
διά τήν άπαράμιλλον φιλοπονίαν, Γραμματολο- 
γία, άπορόέουσα μέν κατά τδ πλεϊστον αύτής 
μέρος άπδ πηγών Λατινιστί γεγραμμένων (έξ ού, 
ώς καί έκ τής τών παρατιθεμένων έν τώ Μελε- 

τήματε Λατινικών χωρίων δρθή; μεταφράσεως 
φαίνεται δ συγγραφεύς είδήμων τής Λατινικής) 
γεγραμμένη δ’ έν γλώσση άρχαίζούση καί μήτε 
γλαφυρότατος μήτε χάριτος άμοιρούση, έμφαι- 
νούση δέ συγγραφέα ίκανώς ίγκύψαντα εΐς τήν 
μελέτην τών Ελλήνων συγγραφέων μάλιστα δέ 
τών ίκκλησιαστικών. Τδ δέ άξιοθαύμαστον είναι, 
πώς δ συγγραφευ; κατώρθωσεν έν πενταμή*«μ 
διαστήματι, καί τούτω ούχί πλήρει, διότι, ώς 
λέγει, κλεισθείσης έν τώ μεταξύ τή; δημοσίας βι
βλιοθήκης, ήναγκάζετο στερούμενος τών χρησί
μων βιβλίων νά διακόπτη πολλάκις την έργα- 
σίαν αύτοϋ, καί νά άσχολήται περί έτερα ούχ 
ήττον χρήσιμα έργα, πώς λέγομεν, κατόρθωσε 
νά συντάςα τδ καί διά τδ άφθονον τής όλης, 
καί τδ έμβριθές τών νοημάτων, καί τδ προςφυές 
τή; οικονομίας, καί τήν άπαράμιλλον φιλοπονίαν 
όντως γιγάκτειοΐ τοϋτο έργον, τδ όποιον καλλί- 
στη δν συμβολή εΐς τήν ίεράν Γραμματολογίαν 
άπδ Φωτίου μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων, καί 
ούχ ήττον είς τήν κατά τδν μεσαιώνα Ελληνική* 
Γραμματολογία^·, δύναται νά χρτ,σιμεύση ώς 
κλείς τής έλεγκτική; είτε πολεμικής θεολογίας ώς 
πρδς τδ μέρος, τδ άφορών τάς μεταξύ άνατολι- 
κής καί δυτικής έκκλησίας διαφοράς.

όθεν καί ή τών θεολόγων σχολή, ή επί τής 
κρίσεως ύπδ τής Συγκλήτου ταχθεϊσα, δμοφώνως 
καί δμοψήφως ού μόνον τοΰ βραβείου, έστω καί 
μικρού, άξιον κρίνει τδ εΐς θαυμασμόν φέρον πρω- 
τόλειον τούτο έργον τών θεολογ. διαγωνισμάτων 
άλλά καί διακηρύττει, ότι τούτο είναι πολλώ 
ύπέρτερον τών προςδοκιών αύτής, καί τιμά ού 
μόνον τδν συγγράψαντα, άλλά καί τούς σπου
δαστές τής ήμετέρας θελογικής σχολής, καί τρέ
φει δέ χρηστός έλπίδας, ότι, άν ή εύσεβής έ
κείνη Κυρία μαθό ϋσα τά περί τής συντάξεως τοΰ 
πονήματος τούτου δέν εύαρεσττ,θή νά χορηγήση 
τήν πρδς τύπωσιν αύτοϋ άναγκαίαν δαπάνην, θά 
πράξη τούτο ή τδ ήμέτερον Πανεπιστήμιου, ή ή 
σεβαστά Κυβέρνησις- διότι τοιουτοτρόπως δύνα
ται έτι μάλλον νά διεγερθή δ ζήλος τοΰ συγγρα- 
φέως, καί παρορμηθή ούτος καί είς άλλα έπίσης 
γενναία έργα τής έκκλησιαστικής τοΰ μεσαιώνος 
φιλολογίας, τής τόσον σκοτεινής καί λαβυρινθώ
δους. Έν τέλει δέ οί κριταί τοΰ παρόντος διαγω
νίσματος νομίζουσι καθήκον αύτών νά συστήσω- 
σ·.ν εις ττ,ν σεβαστήν Κυβέρνησιν τδν φιλόπονον 
τούτον καί ζηλωτήν τών πατρώων καί τής ίεράς 
έπιστήμης νέον, όπως παράσχη αύτώ τά μέσα 

πρδς τελειοτέραν αύτού έν Ευρώπη έκπαίδευσιν, 
πεποιθότες ότι ή εΐς αύτδν δαπάνη τής Κυβερ- 
νήσεω; θά άποβή καρποφορωτέρα, καί θά παρορ- 
φ,ήση καί άλλους εΐ; τδ νά έπιδοθώσι μετά πλείο- 
■νος ζήλου είς τήν σπουδήν τής ιερά; επιστήμης, 
τής οποίας ή ύποστήριξις πρέπει νά ήναι έν τών 
κυριωτάτων μελημάτων τής σεβαστής κυβερνή
σει·»;’ διότι καί δι’ αύτής ούχ ήττον η Εκκλη
σία ήμών θά έπανέλθη εις ττ,ν άρχαίαν αύτή; εύ
κλειαν καί λαμπρότητα, διά δέ τής Εκκλησία; 
χαί τδ έθνος ήμών.

Έν ’Αθήναις, 8 Μαίου, 1866.
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IX.
7 ώίος τής αύτοκρατορίας τής Τραπεςοϋττος.

Η πρώτη τών Τούρκων προσβολή κατά τή; 
αύτοκρατορία; τής Τραπεζοΰντος άνάγεται είς τδ 
,ττος 1442, βασιλεύοντος ’Αλεξίου τοΰ Δ*. ‘ο 
"Σουλτάνο; Μουράτ, κεκττμένος άπαντα τά εί; 
πολιτικόν καί εΐ; στρατιωτικόν άνδρα άνήκοντα 
προσόντα, έξώπλισεν έν τω Εύξείνω Πόντω στό
λον προωρισμένον εΐ; κυρίευσιν τή; Τραπεζοΰντος. 
Εν περιπτώσει καθ’ ·?,ν ή απόπειρα αύτη ήθελε 
ναυαγήσει, δ ναύαρχο; τοΰ στόλου είχε διαταγήν 
νά ληίση τδν τόπον, παντοΰ ένθα έδύνατο νά 
πραγματοποιτ,ση άπόβασιν καί νά άπαγάγη ό
σους εΰρισκε πλεεοτέρου; αιχμαλώτους. Διά τοΰ 
μέσου τούτου ήλαττοΰντο οί πόροι τής Τραπε- 
ζοϋντος καί έπεταχύνετο ή, οριστική αύτή; πτώ- 
•σις' καί δντω; ή Τραπεζοΰς άντέστη πρδς τού; 
Τούρκους, άλλ’ ούτοι αφού έξετέλεσαν τδ σ/έ- 
διόν των, ήρπασαν χιλιάδας νέων καί γυναικών, 
τούς οποίους έφεοον όπως πωλη,σωσιν εί; τά; 
αγοράς τής Προύσσης καί τής Αδριανουπόλεω;. 
’Αφού έλήΐσε τάς κτήσεις τοΰ αύτοκράτορος τή; 
Τραπεζοΰντος, δ στόλος πλεύσας έλαφυραγώγτ,σε 
τάς κτήσεις τών Γενουηνσίων τοΰ Καφά- άλλά 
πριν ή έγκαταλίπη τδν Εύξεινον Πόντον, ύπέ- 
στη σφοδράν τρικυμίαν, καί τά διαφυγόντα τδ

1) Συνεχεία άπδ φυλλαδίου 79.

παρά τή Ηράκλειά ναυάγιον πλοία αποκόμισαν 
τόσ-.ν δλίγην δόξαν καί τόσην δλίγην λείαν, ώστε 
δ Σουλτάνος δέν άπεφάσισε νά έπιχειρήση νέαν 
έκστρατείαν.

Τδ όθωμανικδν κράτος είνε έν τών παράδοξο- 
τέρων ανθρωπίνων έργων, διότι έναντίον τής 
κοινώς παραδεδεγμένη; γνώμης, τήν ταχείαν άνά- 
πτυξίν του οφείλει μάλλον είς τού; θεσμού; καί 
εί; τού; νόμους του ή εί; τά όπλα του, μ’ δλον 
ότι οί θεσμοί καί οί νόμοι ούτοι ήσαν τδ προσω
πικόν έργον αρχηγού συμμορία; στρατιωτών, ο- 
λιγαρίθμ,ων, άντί ενός νομοθέτου έκλεχθέντος 
παρ’ άπαντος τοΰ έθνους, καί τούτο ίδίω; έμπό- 
δισε νά δοθή είς τδ όνομα τοΰ όρχάν ή λαμπρύ- 
ττ,ς, ή; δικαιούται. Οι σύγχρονοί του ήσαν ανί

κανοι δπως έκτιμήσωσί ττ,ν έμβρίθειαν τών θεω
ριών του, καί οί ιστορικοί έξήτασαν τδ όθωμ,ανι- 
κδν κράτος ύπδ προλήψεις πολιτικά; καί θρη
σκευτικά;, αϊτινες φυσικώ τώ λόγφ έξήσκτ,σαν 
ττ,ν έπιρ^οτ,ν των έπί τή; έκτιμήσεως τών ήθι- 
κών ανωμαλιών των.

Ο πάππο; τού όρχάν είσήλθε* είς τδ κράτος 
τών Σελ,ζουκιδών έπί κεφαλής φυλή; τετρακοσίων 
ιππέων, 'ο πατήρ του ’θσμάν κατέστη αρχηγός 
μιας έπαρχίας, ή δύναμις του ηύξτ,σε καί ή μι" 
κρά του φυλή, ή; τδ ονομα ούδέ διετήρησε καν 
ή ιστορία, συνεμίχθη μέ τάς διαφόρους νομαδι
κά; δρδάς, αιτινες αύξησαν τάς τάξει; τοΰ στρα
τού του’ τέλο; δ Ορχάν αύτδ; έκυρίευσε τήν Νί
καιαν, ήτις έπί τινα χρόνον διετέλεσε πρωτεύου
σα τοΰ Βυζαντινού κράτους. Τότε έντ,σχολήθη 
είς ττ,ν σύστασιν θεσμών καί έθτ,κε τάς βάσεις 
πολιτικής κοινωνίας προωρισμένης νά γείνη έθνος 
ισχυρόν’ δέν πρέπει δέ νά κρίνωμεν τή,ν φυλήν 
ταύττ,ν τών ’Οθωμανών κατά τού; δυσφημισμούς 
τών ιστορικών είς τά έλαττώματα τοΰ σεραγίου. 
Η τύχη μόνη εδωκεν εί; τδν όρχάν καί είς τούς 
διαδόχου; του σταθερότητα τοιαϋτην, ώστε χρι
στιανοί τε καί Μωαμεθανοί εύρισκον υπδ τδ 
σκήπτρόν των πλείω δικαιοσύνην καί ασφάλειαν 
ή ύπδ πάσαν άλλην διοίκτ,σιν. Είς όποιασδήποτε 
άρα έλλείψεις καί άν άτενίση τις, ούδέποτε πρέ
πει νά λτ.σμονή,ση τήν ήθικήν ταύτην υπεροχή,*, 
άν Οέλη νά έξηγήση τά; ταχεία; προόδους τοΰ 
’Ορχάν καί τών πρώτων Σουλτάνων, καθώς καί 
τήν ευκολίαν μεθ' ή; οί Τούρκοι καί οί Γραικοί 
ύπετάχθησαν εί; δύναμιν τοσοϋτον ασθενή, οία 
ήτον ή "ών ’Οθωμανών έν τή αρχή της·

Τδ ούσιωδέστερον τών ληφθέντων μέτρων τοΰ
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δτι κατά τήν ήμέραν έκείνην τδ κλέος τών ’Οθω
μανών έσαεί άπώλετο’ καί δμως δέκα μόνον 
έτη οψιαίτερον άφότου δ Μωάμεθ- ΑΖ έφυγε μεθ 
ένδς πιστού βεζύρου του μόνον μακράν τοϋ πε
δίου τή; μ,άχης. έν τώ όποίω άπασα ή γεννεάτόυ 
έφαίνετο καταστραφεϊσα, ίπετύγχανε νά συνε- 
νώση ύπδ τδ σκήπτρόν του δλα τά κράτη, άτινα 
είχεν δ πατήρ του Βαγιαζήτ.

Ανάλυσις περί τών στρατιωτικών, διοικητι
κών, οικονομικών καί δικαστικών θεσμοθεσιών 
τών Τούρκων, ήθελε μά; μακρύνει πολύ τοϋ ειδι
κού αντικειμένου τής διηγήσεώ; μας’ έπιτραπή- 
τω δμως ήμϊν νά παρατηρήσωμεν δτι οί Μου
σουλμάνοι δέν έδόναντο νά οίκειοποιηθώσι τδ οΰ- 
σιωδέστερον τών αγαθών, δι’ ού τδ ^ωμαϊκδν 
κράτος έπροίκισε τήν ανθρωπότητα. Τδ ρωμαϊκόν 
δίκαιον, τό άξιόλογον τούτο μνημεϊον τοϋ γε- 
γεγραμμένου σρθοϋ λόγου, τδ όποϊον διετήρησε 
τ'ι Βυζαντινόν κράτος επί επτά αιώνας, ώφειλενά 
υποχώρηση είς τό Κοράνιον, καί δι’ αύτδ μόνον, 
άπέβη αδύνατον εΐ; τήν ’Οθωμανικήν φυλήν, οία- 
δήποτε καί άν ύπήρξεν ή εκτασι; τών ζατακτή- 
σεών τη;, νά πεοιέλθη είς τήν έντελή άνάπτυξιν 
μεγάλη; εθνική; ύπάρξεως.

ΒασιΜΙα Ίωάτκου d' τοΰ ίηικΛηθΙηος 
ΚαΛοϊωάκνου (/44G—I458J.

θί Γραικοί τής Τραπεζοϋντος άποβαλόντες. 
πάντα πατριωτισμόν, πάσαν ανεξαρτησίαν, δέν 
ένησχολοϋντο πλέον είμή-περί τδ έμπόριον και 
τάς διοικητικά; σκευωρία;. Τδ θάδρο; μέ τό ό
ποϊον εί γείτονές των Γεωργιανοί, ύπερησπίζοντο 
τήν ελευθερίαν των, ούδεμίαν έπ αυτών ένεποιή- 
σατο έντύπωσίν. Η δυναστεία τών Μεγάλκν 
Κομνηνών ήρξατο θεωρουμένη παρά τή; χριστια
νική; κοινότατο; τών Τζάν ή Λαζών ως γεννεά 
τυράννων ξένων, καί αί συμμαχίαι τη; μετά τών 
Τουρκομάνων, οίτινε; έλαφυραγώγουν τά όρια, 
τήν καθίστων έπί μάλλον καί μάλλον επαχθή. 
Πικρά; παρατηρήσεις περί τή; αύτοκρατορικής. 
διπλωματία; έξέφευγον τδν εγχώριον κλήρον καΐ 
βαθεϊα μήνις έφλεγε τήν καρδίαν τών όρεινών τής 
Κολχΐδος. Μ ηθική έκπτωσις δλων τών Ελλήνων 
ηγεμόνων τής έποχή; έκείνης, ή χαμέρπεια τών- 
γραικών αρχόντων, ή φιλοχρηματία τών άνωτέ- 
ρων ύπαλλήλων τής Ελληνικής έκκλησίας, συνέ- 
τεινον ώστε νά Οεωρήται ή ύπδ τών Οθωμανών 
κατάκτησις τής Τραπεζοϋντος προτιμωτέρα παρα 
τοϋ λαοΰ ή ή έξακολοΰθησι; τοϋ αύτοκρατορικοϋ. 
αξιώματος.

δσον
Μέ τά τέκνα λοιπόν, 
προσέφερεν, δ όρχάν

στρατιωτικά σώματα

Ορχάν καί τό μάλλον συντελέσαν εις τήν μεγα
λοποίησή τή; δυναστείας του εινε ή μετατροπή 
τοΰ στρατοϋ εις κοινωνίαν διαρκή. ‘Ο στρατός 
ούτος δέν έγνώριζε πλέον άλλας διαμονάς πλήν 
τών στρατώνων, οί στρατιώται δέν ειχον πλέον 
άλλον πατέρα πλήν τοϋ Σουλτάνου, οι επίλεκτοι 
τοϋ στρατοϋ τούτον έχωρίζοντο άπδ τον λαόν 
διά τε τής γεννήσεως καί τών έςεών των' διότι 
συνέκειντο άπο παιδία χριστιανών, άτινα τόν 
ισλαμισμόν έγκολπωθέντα καθίσταντο θετοί υίοί 
τοϋ αρχηγού τών πιστών, καί φανατικοί προσήλυ
τοι υποσχόμενοι νά καταντήσωσι τά βασίλεια 
ύπό τήν πίστιν τοϋ προφήτου. Θεσμός 3ν θέλει τις 
νά καταστήση διαρκή απαιτεί άλλους πόρους ή ι 
ππρεισάκτους νεοσυλλέκτους, καί ό Ορχάν άπήτησε ! 
φόρον ώρισμένον καί ετήσιον χριστιανοπαίδων 
άπο πασών τών πόλεων καί χωρίων τών ύπό τήν 
έξουσίαν αύτοϋ τεταγμένων. Τό έθιμον τοϋ πωλεϊν 
τούς χριστιανούς ώς δούλου; ήτο τόσον σόνηθες 
τότε, ώστε παρόμοιος φόρος δέν έφάνη είς χριστια
νικά; κοινότητας τοσοΰτον αποτρόπαιος, 
έδυνάμεθα νά ύποθέσωμεν. 
τά όποϊα δ φόρος ούτος 
έπλασε τούς γενιτζάρους.

Παρά τοΐς Βυζαντινοί;, 
συγκείμενα ύπό αργυρωνήτων έσχηματίσθησαν 
ύπό Τιβερίου τοϋ β’ εις τό τέλος του έκτου αίώ 
νος, καί είς διάφορα Οθωμανικά κράτη ύπήρχον 
στρατοί όμοιοι, γνωστοί ύπό τό όνομα τών Μα- 
μαλούκων’ οί γενίτζαροι δμως διέφερον αύτών κα
τά τδν συστηματικόν χαρακτήρα τής ανατροφής, 
ήτις τοΐς έδίδετο. Καθώς οί Ελληνες φιλόσοφοι 
τής άρχαιότητος, ούτω καί ό Ορχάν έφρόνει δτι 
ή άνατροφή τών ύπηρετών τοϋ κράτους πρέπει 
ν άρχηται άπό τής μικρά; αυτών ήλικία;. Η εϊ; 
τούς γενιτζάρους έγκκταγραφή δέν ήτο μόνον έν 
στρατιωτικόν σχολεΐον. Ο Ορχάν διέγραψε τάς 
παρακαιροτέρας απασχολήσεις αύτών διά νά ανά
πτυξη τάς φυσικές καί ήθικάς δυνάμει; τοϋ σχο
λείου τούτου, άπδ τό όποϊον έξήρχοντο στρατη
γοί, σατράπαι καί βεζόραι. 'θ θεσμός τών γένι- 
τζάρων, ύπό διπλήν έποψιν ολέθριος είς τήν χρι
στιανοσύνην, είχε τάς περιόδους τής ακμής και 
τής παρακμής του, δέν δυνάμεθα έν τούτοι; νά μή 
τώ άποδώσωμεν κατά μέγα μέρος τάς ώς έπί τδ 
πολύ διαρκείς προόδους τών οθωμανικών κατα
χτήσεων. ΙΪ ήττα τής ’Αγκύρας έδύνατο νά κα- 
ταστρέψή τιασαν άλλην δυναστείαν καί πάν άλλο 
άσιατικδν κράτος, και αύτδ; δ Τιμούρ ένόμισεν

‘θ Ιωάννη; Λ’ έμισεϊτο ύπδ τών ύπηκόων του 
καί αί πράξεις του έδικαιολόγουν τδ μϊσος τούτο, 
άλλ’ ή φορά τών κοινωνικών έξεων καί ή παγιω- 
μένη τάξις τδν προύφΰλαττον πάσης εσωτερικής 
ταραχής. ’Εν τούτοις ή πτώσις τής αύτοκρατο
ρίας τής Τραπεζοϋντος ητο τοσούτω άφευκτος διά 
τούς ξένους, ώστε δ σέχης τοΰ ’Ερτεβίλ, εϊς τών 
μουσουλμάνων ήγέμονίσκων τών όρέων τής ’Αρμε
νίας, έπέδραμεν έπ' αύτήν, μικρόν μετά τόν έν- 
θρονισμδν τοΰ ’ίωάννου. ‘Ο σέχης ούτος έβάδισε 

κατά τών Μελιαρών καί έγένετο κύριος τής ατρα
πού τοϋ Καπανίου, εγγύς τοϋ ακρωτηρίου Κε- 
ρελή. ‘θ αύτοκράτωρ Ιωάννης ήλθε πρδς άπο- 
σόβησιν τοϋ έχθροϋ καί έστρατοπέδευσεν είς τδ 
μοναστήριον τής Κορδύλης, εί; ήν θέσιν είχε 
σταθή κατά τδν φόνον τοϋ πατρό; του. *0 δούξ 
τοϋ Μεσοχαλδίου, άρχηγέτης τής οικογένειας τών 
Καβασιτών καί δστι; έφερε τήν άξίαν τοϋ Παν- 
σεβάστου, ήρχε τών κατά ξηράν δυνάμεων ύπδ 
τήν έποπτείαν τοϋ αύτοκράτορος καί προσέβαλε 
τήν άτραπδν τοϋ Καπανίου, καθ’ 8ν χρόνον δ αύ 
τοκρατορικός στόλο; ωφειλε νά προσβάλη τδν 
έχθρδν έκ τών πλευρών καί έξόπισθεν. Η σφοδρό- 
της άνέμου εναντίου δέν έπέτρεψεν είς τά πλοία 
νά έκτελέσωσι τάς διαταγές, άς είχον λάβει, καί 
οι μουσουλμάνοι ωφελούμενοι έκ τών πλεονεκτη
μάτων τοϋ εδάφους κατετρόπωθαν τούς χριστια
νούς, οΐτινες άπώλεσαν έκεϊ τδν Πανσέβαστον, 
τόν υίόν του καί τούς λοιπούς αρχηγούς τοϋ στρα
τού. Είς τήν θέαν τή; ήττη; τή; έμπροσθοφυλα- 
κής, δ στρατό; καταληφθείς ύπδ πανικού φόβου 
καί θεωρών ίσως τήν καταστροφήν ταύτην ώ; 
τιμωρίαν θείαν τής έν αύτώ τώ τόπω τελεσθείση; 
πατροκτονίας, έφυγε προτροπάδην. ό αύτοκράτωρ 
ύπήρξεν εις τών πρώτων φυγάδων, οΐτινες έ~ 
πέστρεψαν εις Τραπέζοΰντα.

Αν δ σέχης τοϋ ’Ερτεβίλ δέν έχανε τδν καιρόν 
του νά θυσιάζη τούς αιχμαλώτους καί νά συνα
θροίζω λείαν, ήθελε πιθανώς κυριεύσει καί τήν 
πόλιν ταύτην, έν ή ό φόβος καί ή ταραχή ειχον 
περιέλθει είς τδν υψιστον βαθμόν. Φήμη διέτρεχεν 
έν αύτή ότι δ έχθρδς ήτο κύριος τοϋ μοναστη
ριού τής άγιας Σοφίας, και οί κάτοικοι τών προα- 
στείων έξεζήτουν τήν άσφάλειάν των όπισθεν τών 
προμαχώνων. Γυνή τις Αρμενία, ής δ οϊκος ήγγι- 
ζεν είς τά ύπδ ’Αλεξίου τοϋ Β’ οίκοδομηθέντα 

τείχη, άφήκεν άνθρακας ήναμμένους είς τήν τε
λευταίαν της κατοικίαν, πυρκαϊά έξε^δάγη τήν 
νίκτα καί μετεκοινώθη καί είς τά έγγύς οίκοδο- 

μήματα. ‘θ τρόμος τότε ύπήρξεν άπερίγραπτος, 
διότι οί μέν ένόμιζον δτι οί Μουσουλμάνοι έκυ- 
ρίευσαν τά οχυρώματα, οί δέ έλεγον δτι έξυφάνθη 
συνωμοσία σκοπόν έχουσα τήν παράδοσιν τής 
άκροπόλεω; εί; τδν σέχην τοϋ ’Ερτεβίλ. Είς πλή
θος συγκείμενον, ώ; έν Τραπεζοϋντι, άπδ άθροισμα 
άνθρώπων διαφόρων φυλών, έκαστο; έδυσπίστει 
πρδς τδν γείτονά του καί τδν έκατηγόρει.

‘θ αύτοκράτωρ ’Ιωάννη; έννόησεν δτι διεκιν- 
δύνευε τό τε κράτος καΐ ή ζωή του' έλαβεν δθεν 
τά άναγκαϊα μέτρα, έκλεισε τάς θύρας τών δια
φόρων συνοικιών τής πόλεως, άπηγόρευσε τήν 
κυκλοφορίαν, έκτδς τών ύπδ τάς δικταγάς του 
στρατιωτών, έτοποθέτησε στρατιώτας είς τούς 
πύργους καί είς τδ μοναστήριον τοϋ άγιου Εύγε- 
νίου καί μετέβη ό ίδιος είς τδ θέατρον τής πυρ- 
καϊάς. ‘θ λαός άνέλαβέ τινα ένέργειαν βλέπων 
δτι ή καταγραφή τοϋ πυρδς ητο τυχαία καί δτι 
οί προμαχώνες έμειναν αλώβητοι’ άλλ’ έν τή 
συνοικία τοϋ ιπποδρομίου, ήτις δέν ητο πεοιτε- 
τειχισμένη, δ τρόμος ήτο μακράν τοϋ νά περι- 
σταλή. Οι κάτοικοι έσπευσαν πρδς τον λιμένα 
καί αντί νά ύπάγωσι νά κλεισθώσιν είς τήν ακρό
πολην, έπεβιβάσθησαν έπί τών πλοίων έν πάση 
σπουδή δπω; φύγωσιν είς Ίβηοίαν.

Τήν έπιοϋσαν δ σέχης τοϋ ’Ερτεβίλ, έλθών 
έστρατοπέδευσεν έπί τής κοιλ άδος, ήτις παράκει- 
ται τής συνοικίας τοΰ Ιμαρέτ τζαμισί, πλησίον 
τοϋ τόπου ον κατέχει σήμερον τδ γραφικόν τέ
μενος τοϋ Ιμαρέτ καί δ τάφ ος τή; μητρός τοϋ 
Σουλτάνου Σελΐμ Α*. εύγενή μνημεία, άτινα κα- 
ταβρέουσιν ύπδ τά; βολάς τοϋ χρόνου, χάρις είς 
τήν αμέλειαν τών ανθρώπων, ‘θ στρατός του δέν 
ήτο άρκούντως πολυάριθμος διά νά κατ«κτήση 
πόλιν οΐα ή Τραπεζοϋς, άλλ’ ήλπιζε νά πείση 
διά τοϋ τρόμου ιούς Γραικούς δπως παραδοθώσι- 
Πρδς τούτο άπεκεφάλισε πρδ τών προμαχώνων 
τδν άρχιιπποκόμον τοϋ αύτοκράτορος καί γενι
κόν διευθυντήν τών ταχυδρομείων Μαυροκώσταν" 
άλλ ή φρουρά, μακράν τοϋ νά καταπλαγή, κατε- 
λήφθη τουναντίον ύπδ τοϋ αισθήματος τής έκδι- 
κήσεως, καί οί Τούρκοι, άποκρουσθέντες είς δλας 
των τάς έφόδους, ήναγκάσθησαν νά κενώσωσι τδ 
έδαφος τή; αύτοκρατορίας, άρκεσθέντες είς τήν 
απαγωγήν πολυαρίθμων αιχμαλώτων καί απείρου 
λείας.

ΙΪ αύτοκρατορία τής Τραπεζοϋντος ήγγιζεν είς 
τήν καταστροφήν της. Καθ όλους τούς χρόνους 
άνόητος καί σχολαστική υπεροψία έτύφλωσε τούς 
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Γραικούς τής Βυζαντινής έποχής, μικρόν μέν τήν ■ 
διανοητικήν δύναμιν τών άντιζήλων αύτών έκτι- 
μήσαντας, μεγάλως δ’ έπί τής ιδίας άξίας καί 
άνδρίας έπαιρομέιους,. ή έλλειψις αΰτη, κοινή εί; 
άπασαν τήν γεννεάν του, ήπάτησε τδν αύτοκρά
τορα ’Ιωάννη», έπί τοσοϋτον, ώστε ένόμιζεν δτι 
έδύνατο νά προσλάβη ώς ωφέλιμον σύμμαχον τδν 
νέον Μωάμεθ Β’ διάδοχον τού Μουράτ Β. Έ· 
πείσθη δτι είς Γραικός πολύπειρος ώ; αύτός, δύ
ναται εύκόλως νά έξαπατήση ένα νέον καί άπει
ρον Τούρκον, άλλά, ταύτα σκεπτόμενος παρεγνώ- 
ριζε καί τήν ίδιαν του ικανότητα καί τδν χαρα
κτήρα τοΰ νέου Σουλτάνου. ’Αναμφιβόλως οί παρά 
τή αύλή τού Μουράτ β' διπλωματικοί πράκτορες 
είχον τδ πνεύμα λίαν τεταραγμένον έκ τή; μα
ταιοφροσύνης ΐνα περιφρονήσωσι τδν υίόν του, τδν 
ήγεμονόπαιδα, δστις μετά ταύτα έγένετο Μωά
μεθ Β'. ‘θ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ό τελευ
ταίος αύτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως, είχε 
τοσούτον τυφλωθή έκ τής περί αύτού μεγάλης 
ιδέας, ώστε έν ταΐς πρδς τήν tψηλήν Πύλην δι
πλωματικοί; σχέσεσί του, τή έδωκε νά νοήσω δτι 
έδύνατο νά τή διεγείρω σπουδαίας περίπλοκά;, 
άν απέλυε τδν μικρέγγονον τοΰ Σουλτάνου Βαγια- 
ζήτ, δστις έφυλάττετο έν Κωνσταντινουπόλει ώς 
δμηρος. ‘θ Μωάμεθ δμως δπω; άποκριθή είς τάς 
έρεσχελίας ταύτα; κατεσύντριψε τά λείψανα τοΰ 
Βυζαντινού κράτους.

Καί δ αύτοκράτωρ ’Ιωάννης δ’, έπίσης έτόλ 
μησε νά σχηματίσω τδ σχέδιον τής έξώσεως τών 
Οθωμανών άπδ τής Μικράς Ασίας, ύποκινών στά
σιν πρδς όφελος του. Αί πρδς τούτο διαπραγμα
τεύσεις του δέν διέφυγον τδ άγρυπνον δμμα τοϋ 
νέου Μωάμεθ, δστις, άφ δτου έκυρίευσε τήν Κων
σταντινούπολή, άπεφάσισε νά δώση είς τδν αύ
τοκράτορα τής Τραπεζοΰντος μικρόν δείγμα τής 
Οθωμανικής δυνάμεως. Κατά συνέπειαν ό Σιτίρ* 
£εης, διοικητής Αμασσείας, διετάχθη νά προσβάλη 
έπιμόνως κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν τήν 
έκπεπτωκυϊαν έκείνην αυτοκρατορίαν.

Τδν δέκατον τέταρτον καί δέκατον πέμπτον 
αιώνα, αί ύπδ τών Γραικών έν Ευρώπη καί ’Ασία 
οΐκούμεναι πόλεις, έλυμαίνοντο υπδ μιασματικών 
νόσων λίαν συνεχών δπως έξολοθρεύσωσιν δλόκλη 
ρον έθνος' αιτία δέ τής μάστιγος ταύτης μεταξύ 
τών άλλων ήτον ή άμέλεια τών λαών, καί τά έλατ- 
τώματα τών διοικήσεων. Μήτε οί αύτοκράτο- 
ρες, μήτε οί άρχοντες, μήτε αί δημοτικά! άρχαί 
έσκέπτοντο περί υγειονομικών κανονισμών καί

περί τών στοιχειωδέστερων διαιτητικών μέτρων. 
Αναμφιβόλως ή ανθρώπινη φρόνησις δεν έξαρκεί 
δπως προφυλάξω τδ σόμπαν άπδ τήν πανώλην, 
δύναται δμως νά σταματήσω την δλεθρίαν πρό
οδόν της.

Κατά τήν έποχήν τής έκστρατείας τοΰ Σετίρ— 
βεη, ή πανώλη, ήτις έλυμαίνετο τήν αυτοκρατο
ρίαν τής Τραπεζοΰντος, συνώμοσεν ούτως είπεϊν 
μετά τών Οθωμανών καί τους άφησε νά φθάσωσι 
πρδ τής πρωτευούσης, χωρίς ούδέν ν’ άπαντήσω- 
σιν έμπόδιον. ό Σιτίρβεης, καταβαίνων άπδ τ« 
ΰψητού Βοστεπε. ένθα είχε στρατοπεδεύσει, έγέ
νετο κύριος τής συνοικίας τοΰ Ιπποδρομίου, έλαφυ- 
ραγώγησε τάς οικίας καί τάς πρδς άνατολάς τοΰ 
ίχυροΰ μοναστηριού τοΰ αγίου Εύγενίου άποθή- 
κας, καί συνέλαβε δισχιλίους αιχμαλώτους, διότι 
χάρις εΐς τήν ιδέαν τής ειμαρμένης, οι Τοΰρκοι 
περιεφρόνουν τδν κίνδυνον τής πανώλης. 0 αύ- 
τοκράτωρ, ανίκανος νά υποστηρίζω τήν πάλην 
έν μέσφ λαού θνήσκοντος καί μετά στρατού δε- 
κατιθέντος ύπδ τής μάστιγος ταύτης, έκήρυξεν 
δτι ήτο έτοιμος νά παραδεχθή τά; προτάσεις 
τής ειρήνης, αΐτινες ήθελον τώ έπιβληθή" δ δέ 
Οθωμανός στρατηγέτης, δστις δεν είχεν ίκανδν 
στρατόν δπως πολιορκήσω τήν άκρόπολιν, συγκα- 
τένευσε νά άποσυρθή καί άκόμη ν’ άποδώση τούς 

ι αιχμαλώτους, άν ό ’Ιωάννης έκηρύσσετο ύποτε- 
λής τοΰ ’Οθωμανικού κράτους. ‘Ο αύτοκράτωρ 
έστειλε τδν άδελφδν αύτού Δαυίδ ώς πρέσβυν 
παρά τώ Μωάμεθ ΐνα δεχθή τάς διαταγάς του έπί 
τή οριστική τιμή συνθήκης ειρήνης, ό Σουλτά
νος δέν έφάνη απαιτητικός και ωρισε τδν έτή- 
σιον φόρον τής αύτοκρατορίας τής Τραπεζοΰντος 
εΐς τδ εύτελές ποσδν τρισχιλίων χρυσών νομισμά
των. Εινε αληθές δτι ό Σουλτάνος, δστις είχε 
μετρήσει τάς δυνάμεις τοΰ υποτελούς του, έσχε- 
δίαζε νά αρχίσω έκ νέου τάς έχθροπραξίας, αμα 
τούτο ήτο σύμφωνον πρδς τά συμφέροντά του. Η 
συνθήκη αυτή έθεσε τέλος είς τήν πολιτικήν ά* 
νεξαρτησίαν τών Γραικών, άν πρέπη νά θεωρή-
σωμεν τους παρεισάκτους καί ήμιασιατικους τής 
Τραπεζοΰντος λαού; ώς άληθεΐς Γραικούς.

0 αύτοκράτωρ ’Ιωάννης έννόησεν δτι ή δύναμίς 
του μικράν έξει τήν διάρκειαν, άν δέν έθραυε τάς 
άλύσσεις, αΐτινες τδν έδέσμευον πρδς τήν υψηλήν 
Πύλην, καί μετεχειρίσθη τά τελευταία έτη τής 
βασιλείας του δπως προπαρασκευάσω τήν άπελευ- 
θέρωσίν του. Οί στρατιωτικοί του πόροι δέν τώ 
έπέτρεπον νά άντιπαλαίσρ καθ’ ένδς σατράπου»

διότι δέν έδύνατο νά βασισθή ούτε έπί τών Γραι
κών υπηκόων του, βεβυθισμένων δντων είς άθε- 
ράπευτον έγωϊσμδν, οΰτε έπί τών δρεινών Ααζών, 
τούς όποιους αί κατασχέσεις καί διαρπαγαί εϊ- 
χον παροργίσει καί πτωχύνει. Ζητών έν τή άλ- 
λοδαπή ισχυρόν τινα σύμμαχον, ήτένισε πρδς 
τδν Τοορκομάνον άρχηγδν τής Λευκής Παρεμβο
λής, Οϋζουν Χασάν, ού ή θρασεία τόλμη καί ή 
τέως εύτυχία τδν καθίστων άξιον άντίζηλον τοΰ 
Μωάμεθ, ή; τιμήν τή; συμμαχίας του, ό Χασάν 
έζήτησεν ούχί μόνον τήν χεϊρα τής θυγατρός τού 
αύτοκράτορος, τής ήγεμονίδος Αικατερίνης, πε
ριφήμου καθ’ δλην τήν ’Ασίαν ώς τής ώραιοτέ- 
ρας παρθένου τής’Ανατολής, άλλά ταύτοχρόνως 
τήν κυριότητα τής Καππαδοκίας, ώς προικδς τής 
ήγεμονίδος. 0 Ιωάννης Δ* έχάρη, έξαγοράζων συμ- 
μαχίαν ίσχυράν έπί δροις τοιούτοι;, καί εύρε τήν 
αγοράν ώφέλιμον. Έν τούτοις δπως διατηρήση 
είς τά δμματα τοΰ χριστιανικού κόσμου τήν τι
μήν ένδς χριστιανού αύτοκράτορος, καί δπως κα
θησυχάσω τάς τύψεις τοΰ συνειδότος του, πλέον 
εύαισθήτου, φαίνεται, δντος δταν έπρόκειτο νά 
νυμφεύσω τήν θυγατέρα του μέ ένα άπιστον, 
παρ’ δταν έμελέτα νά φονεύση τδν πατέρα του, 
κατεχώρισεν είς τήν συνθήκην δρον έξασφαλί- 
ζοντα εις τήν Αικατερίνην τήν έλευθέραν έξά- 
σκησιν τής θρησκείας της, καί τδ προνόμιον τοΰ 
νά διατηρήση παρ έαυτή άριθμόν τινα γυναικών 
χριστιανών καί ιερέων Γραικών είς υπηρεσίαν τοΰ 
έν τώ χαρεμίφ ναΐσκου της· ’Οφείλομεν δέ νά 
παραταρήσωμεν πρδς τιμήν τοΰ Χασάν, δτι 
πιστώς έξεπλήοωσε τάς ύποχρεώσεις του καί με
τά τήν πτώσιν έτι τής Τραπεζοΰντος καί τοΰ 
οίκου τών Μεγάλων Κομνηνών.

0 Ιωάννης συνωμολόγησεν έπίσης άμυντικάς 
καί έπιθετικάς συνθήκας καί μετ’ άλλων ήγεμό- 
νων, οϊον μετά τοΰ Τούρκου έμίρου τής Σινώπης, 
μετά τοΰ Σελζουκίδου Σουλτάνου τής Καραμα- 
νίας, καί τών χριστιανών ήγεμόνων τής Γεωρ
γίας καί τής Κιλικιανής ’Αρμενίας. Πάντες συ- 
νυπεχρεώθησαν νά παρασκενασθώσιν είς έπίμονον 
άντίστασιν κατά τών Οθωμανών καί έλπισαν νά 
ίδωσι τδν Μωάμεθ Δ’ διωκόμενον έκ τής Μικράς 
Ασίας, άλλ’ ώς συμβαίνει ώς έπί τδ πλεϊστον είς 
τούς συνασπισμούς, έκαστος ήλπιζε μάλλον είς 
τους άλλους ή είς έαυτόν.

‘θ ’Ιωάννης δ' άπεβίωσεν έν τφ μεταξύ, χω
ρίς νά ίδω τδ αποτέλεσμα τής καταιγίδος ήν 
παρεσκεύαζε, καταλιπών ένα υίδν, όνόματι ’Αλέ

ξιον. Τδ παιδίον τούτο, μόλες τετραετές, άπε- 
μακρύνθη τού θρόνου ΐνα έπ’ αύτού άναβή ό θεϊός 
του Δαυίδ. Τδ σέβας πρδς τά δικαιώματα τών 
άλλων, καί είς αύτών έτι τών πλπσιεστέρων συγ
γενών των έσχε φαίνεται, μεγάλην έπι^ροήν έπί 
τών Γραικών πριγκίπων, οσάκις τοϊς προσεφέ- 
ρετο περίστασις νά φορέσωσι διάδημα. Η έλ- 
λειψις ήθικότητος ώθησεν έπομένως καί τδν Δαυίδ 
νά προσβάλω τά δικαιώματα τού αδελφού του 
καί αί περιστάσεις ήθελον έλαττώσει τδ μέγεθος 
τού έγκλήματος, άν έτίθετο έπί κεφαλής πραγ
μάτων είς έπεδάζιος πολιτικός ή είς έμπειρος 
στρατηγός. ’Αλλά καί αύτδ τδ δικυιολόγημα είς 
τήν χαύνην φιλοδοξίαν του δέν ύπήρχεν είς τδν 
Δαυίδ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΠΟΜΠΗΙΑΝ. (1)

’Εκ τοΰ Ιταλικού.

IV.
Αφίνοντες τάς άνασκαφάς άς έπεσκέφθημεν, 

καί βαδίζοντες διά μέσου φαιδρών έξοχών ύφ’ άς 
κεΐται έτι τεθαμμένον τδ καλλίτερον μέρος τής 
Πομπηίας, πρδς τδ Α—Μ. άκρον τού περιτειχί
σματος, θέλομεν άνεύρει τδ άμφιθέατρον.

Πασίγνωστος είναι ή χρήσις καί τδ σχήμα τών 
παμμεγεθών τούτων οικοδομημάτων, ών το- 
σαύτα μεγαλοπρεπή έρείπια σώζονται έτι έν 
ί’ώμω, Καπύω, έν Αρελάταις, έν Πόλοι τή Ιστρια- 
κή. Είς ταύτα συνηθροίζετο ό λαδς όπως παρευ- 
ρεθή είς τά δημόσια θεάματα, άτινα συνήθως ή
σαν θηριομαχίαι, ένίοτε δέ καί άνθρωπομαχίαι- 
είχον δ’ ώς έπί τδ πλεϊστον ωοειδές σχήμα καί 

περί τδ βάθος ή τήν κονίστραν ήσαν βαθμίδες 
αΐτινες άνυψοΰντο έκτεινόμεναι. Κλίμακες δέ καί 
θόλοι ύπδ ταύτας, έφερον είς έδώλια.

Τδ άμφιθέατρον τής Πομπηίας ήδύνατο νά 
περιλάβω 20,000 περίπου θεατάς, αριθμόν άνώ- 
τερον τοΰ πληθυσμού τής πόλεως- άλλ έκ τοΰ 
προηγηθίντος άνεκδότου περί τής έοιδος, τή; 
μεταξύ Πομπηϊανών καί Μουκρίνων συμβάσης, 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι έσυχνάζετο καί 
ύπδ τών κατοίκων τών δμόρων πόλεων καί χωρών.

Κατέχει δέ τούτο έκτασιν περί του; 400 πό- 
δας κατά τήν μεγίστην διάμετρον καί 315 κα
τά τήν έλαχίστην.

(I) Συνέχεια άπδ φυλλαδ. 8ί.
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At βαθμίδες όπου έκαθέζοντο οί θεαταί ?σαν 
τεσσαράκοντα και ήσα*  διαμερισμέναι είς τρεις 
ζώνας, μεσολαβούντων θόλων. II πρώτη χ*[^Γ  
λοτέρα ουσα, έπεφυλάσσετο διά τους πρώτους άρ
χοντα; τής άποικία;' ή μεσαία ήν προσδιορι
σμένη διά τούς εύπορους πολίτας, διά τούς στρα
τιωτικούς καί διά τού; διαφόρους συνάρχοντας' 
τέλος ή άνωτάτη, περιέχουσα 18 σειράς βαθμι
δών άνήκεν εις τον λαόν' ό όχλος περιεκάθητο 
καί όπισθεν τούτου ήγείροντο τά κεκαλυμμένα 
δώματα διά τάς γυναίκας.

(*) Duumviri παρά 'Ρωμαίοι; έκαλοΰντο δύο άνδρες 
έκλελεγμένοι δπω; ενεργώσιν δμου έν τισι περιστάσεσι, ώ; 
δια τού; άγώνας, διά τήν δ'.σδίκασιν τοΰ δικαίου (Duumviri 
jure dicundo), διά τήν έπιτήρησιν τών στόλων (duum
viri navales) διά τήν έπιτήρησιν τών «ιόυλλίων βίβλων 
(duumviri sacrorum) κτλ, Οί έπΐ τών αγώνων διένε-

Αφοΰ εϊ; τήν θέαν του αμφιθεάτρου γυμνού, 
μονήρους, σιωπηλού, έχοντος αύξανομένην πόαν 
άναμέσον τών βαθμιδών, τους δέ λίθου; ερυθρού; 
και άχρόους έκ τοϋ χρόνου καί τής υγρασίας, 
πληροϋται έτι ή ψυχή θαυμασμού, ποιον αποτέ
λεσμα ώφειλε νά παράγη, δτε ελαμπον τά μάρ
μαρα, έκυμάτουν σημαΐαι καί επίχρυσα παρα
πετάσματα, δτε έπλήοου τούτο πλήθος άπειρό- 
χρωμον, κινητόν, ταρασσόμενον, κραυγάζον, θο
ρυβούν, δτε αντηχεί έκ τών όλολυγμών τών θη
ρίων, έκ τή; συγκρούσεως τών οπλών, έκ τών 
κραυγών τών μαχητών ! — Ιδού, τρίζουσιν αί 
θύραι υπό τού; χαλκούς στρόφιγγας' ό όχλος 
ωθείται διά τού εΰρυχώρου διαδρόμου τού όδη- 
γοϋντος εις το μέγα οικοδόμημα, διά βεσουβιανής 
λάβα; έστρωμένον, καΐ κοσμούμενον δι’ αγαλ
μάτων καΐ επιγραφών' οί locarii μετά δυσκολία; 
κατορθόνουσιν ώστε ούδείς νά διαβή χωρίς νά 
έγχειρίση τήν tesseram (τδ είσιτήριον), ήτις 
τώ προσδιορίζει τήν θέσιν' ώ; χείμαρρος δια^ίή- 
ζα; τά προφράγματα, το πλήθος χύνεται εϊς τάς 
παρόδους, καΐ κρημνίζει εϊς τάς κατωτέρας βαθ
μίδα; πάντα δστις έξολισθήση άναζητών τήν 
θέσιν του ώρισμένην δι αριθμού έρυθρού άνταπο- 
κρινομένου προς τον τού εισιτηρίου" έν τούτοις 
οί ίερεΐς, οί δημόσιοι λειτουργοί, ήττον ανυπό
μονοι, προχωρούσι διαλεγόμενοι σπουδαίως διά 
μιάς τών μεγάλων εισόδων τών κειμένων εΐ; τά 
δύο άκρα τού αμφιθεάτρου, δι’ ών μετ’ ολίγον 
θέλουσιν είσέλθει καΐ οί μαχηταί. Πλησιέστερον 
δέ τή κονίστρα κάθηνται οί Δεκουρίονες, οί Σε- 
βάστειοι, οί Duumviri (") τών άγώνων, οί ίε-

ρεΧς, καΐ έν τή καλλιτέρα θέσει οί άγορανόμοι 
έπί ελεφάντινων εδρών' έπειτα οί γερθυσιασταί 
φορούντες τύ πλατύσημον, καΐ τέλος οί έκ τής 
ίππάδος τάξεως.

Ιδέτε μεταξύ τούτων τόν φιλάρεσκον έκεΐνον, 
τόν trossulum, μετά πόση; έπιμελείας παρατη
ρεί τάς πτυχάς τού χιτώνό; του βεβαμμένου μ'έ 
το ζωηρότερον χρώμα τής πορφύρας τή; Τύρου, 
έσφιγμένον διά πόρπη; σπινθηροβολούσης έκ σμα- 
ράγδων. Εχει τά; χειρίδα; ανοικτάς καΐ κρασ
πεδωμένα; μέ περικάρπια έχοντα χρυσά κοσμή
ματα' κατέρχεται άπό τού λαιμού του χρυσή α- 
λυσις καΐ πολύτιμος ζώνη έν τή όσφύι τώ χρη- 
σιμεύει ω; θυλάκιον, ΐνα φέρη έν αύτή το μαν- 
δύλιον, το χρηματοφυλάκιον, τήν γραφίδα, τύ 
πρδς γραφήν σανίδων, τά μϋρα.

Οί πρώτοι ούτοι θεαταί είναι προφυλαγμένοι έκ 
παντδ; κινδύνου διά φραγμού περιστοιχούντο; τήν 
κονίστραν, τόσον υψηλού ώστε τά ήμερα θηρία δέν 
ήδύναντο νά υπερπηδήσωσι τούτον, καΐ διά κιγ- 
κλίδος, κυκλικόν μέν σχήμα έχούσης τάς δ’ α
κίδα; έπιχρύσους. Έπΐ τού φραγμού είναι γε- 
γραμμέναι τοιχογραφία;, είς τού; άγώνας άναφε- 
ρόμεναι, άγοαι, πάλαι μονομάχων, καΐ έρυθραΐ 
έπιγραφαΐ έγκωμιαστικαΐ ή σατυοικαί.

Α; υψώσωμεν τώρα τόν όφθαλμόν είς τάς ύψη- 
λοτέρα; βαθμίδας.

Τό σμήνος έκεϊνο τών άνθρώπων δπερ συνα
θροίζεται άπό τή; πλευράς, δπου κάθηται πάς 
γερουσιαστής άποτελεϊται έκ τών πελατών του. 
Τείνουσι τό ού; ίνα έπευφημήσωσιν είς πάντα 
λόγον του, καΐ είναι ευδαίμονες έάν στρέψη πρός 
αύτούς τό βλέμμα. Είναι δ ένδεδυμένοι μακράν 
τήβεννον, σύμβολον ποτέ μέν ελευθερίας, σήμερον 
δέ δουλοσύνης καΐ έξευτελισμού. Καΐ ούτοι δέ 
θεραπεύονται υπό τών σχιώκ των, δούλων τών 
δούλων, παρασίτων τών παρασίτων. — Κατω
τέρω δύο φιλόσοφοι δασυγένειοι, έχοντες άφθονον 
κόμην, μανδύαν έσχισμένον, λέγουσι ταχέως 
στωϊκά άςιώματα, άτινα άργότερον θέλουσιν έπα- 
νείπει έν τώ τρικλίνω τού Πάνσα ή τού Σαλ- 
λουστίου. Παρά τούτοις δέ έμποροι άνατολι-

μον καί τάς tesseras ήτοι τά εισιτήρια 3ιά τά θέατρα ή 
αμφιθέατρα. ’Εντούτοις ήσαν σημειωμένα δ αριθμό; τοΰ 
εδωλίου, δ τή; καθέτου διαιρε'σεω; και τή; δριζοντίου σει
ράς, έν ή ευρίσκετο" όταν δέ αΰτη ην είσιτήριον θεάτρου 
έφερεν ένίοτε τδν τίτλον τοΰ διδαχθησομένου δράματος ή 
τή; κωμφδίας, ώς φαίνεται ίν τινι τοιαύτη έν Πομπηία 
άνακαλυφθείση. Σ. Μ.

’Αλλ’ ό ψιθυρισμό; αύξάνει, μεταβάλλεται είς 
θόρυβον, δστι; διατρέχει τδν άπειρον περίβολον' 
οί λέοντες τής ’Αφρικής ανήσυχοι άνυψοϋνται εϊ; 
τά κλωβία των, καΐ άναλογοΰσιν έντδς τούτων 
πρδς τού; μηκυθμού; των' έφθασεν ή ώρα. Πολε
μικόν προοίμιον σαλπίγγων άναγγέλλει τήν είσο
δον τών μονομάχων.

'ΐδού ούτοι παρατεταγμένοι καΐ σιωπηλοί κα- 
ταβαίνοντες καί διατρέχοντες τήν κονίστραν' οί 
μέν μόνον δπλον έχοντες δίκτυον καΐ τρίαιναν' οί 
δέ γυμνοί φέροντες ώς δπλα ξίφος, στρογγύλην 
άσπίδα, κράνος' οί δέ έφιπποι, φέροντες λόγχην 
καί άσπίδα, ποοφυλασσοντε; το δεξιόν πλευρόν 
καί τούς μηρού; διά σιδηρού θώρακο;' άλλοι φέ
ροντες τόν Ελληνικόν κεστόν. . . .

Επιδεικνύουσι τούς σκληρούς αύτών μύς τά 
κολοσσαϊά των μέλη' μετά προθυμίας όρίζουσι 
τάς συνθήκας διερχόμενοΓ άλλά τδ πρόσουπον 
αυτών ούδεμίαν δεικνύει συγκίνησιν διά τήν προ- 
σεγγίζουσαν μάχην. 0 οφθαλμός των στρεφόμε
νος πέριξ φανερόνει άδιαφορίαν μόνον καΐ θάρ
ρος· ... Ave vos; niorituri vos salutaut!

Οΐμοι! ένώ παρεσκευάζοντο οί άγριοι καΐ θαυ
μάσιοι ούτοι αγώνες έν τω άμφιθεάτρφ τής IIομ"- 
πηίας, υπόκωφο; ψόφο; τοΰ ηφαιστείου ανήγγειλε 
τήν προσεγγίζουσαν καταστροφήν, ήτις έμελλε 
νά τήν άφανίση.

κώς ένδεδυμένοι, μέ μακράς έσθήτας, μέ έμβά- 
δας κεχρωματισμένας καΐ βαρύτιμοι; λίθοι; κε- I 
κοσμημένος, σοβαροί και βαρείς τήν φυσιογνω*  < 
μίαν, ποιοΰσιν άντίθεσιν πρός τού; βραχεί; χιτώ- ■ 
να; καί τήν έξημμένην φυσιογνωμίαν τών Ιτα- · 
λών καπήλων, βαλανέων, χειρωνάκτων, ξενοδό- | 
χων, στρατιωτών, βαφέων, μίμων, ορχηστών, ι 
κουρέων, άναμεμιγμένων πρός τούς ήμιγύμνου; 
περίοικους και τούς μαύρου; δούλους τή; Καπ
παδοκίας ή τής Λιβύης οΐτινες έπΐ τών βραχιόνων , 
καί περί τόν λαιμόν φέρουσι λαμ,πρά περιδέραια, , 
φέροντα τό όνομα τού δεσπότου. ι

Αλλ’ έπί τών τελευταίων βαθμιδών τού λαού 
ΰψοΰται σειρά καταλυμάτων κεκαλυμμένων, ήτις 
σχεδόν αποσπά τούς άνυπομόνου; οφθαλμούς τών 
θεατών άπό τής κονίστρας. Εν τούτοις κάθην
ται αί γυναίκες, άναβάσαι δι ιδίας κλίμακο;. 
Διά τάς έσθήτας αύτών τάς έχούσα; χρώματα 
ζωηοά καί λάμποντα, μεταξύ τών οποίων έπας-ρά- 
πτει ό χρυσός καί οί πολύτιμοι λίθοι, όμοιάζουσι 
προ; πλουσίαν στεφάνην στέφονσαν τό οικοδό
μημα. Αλλά καΐ αύται δέν άποτελούσι τό μέ
ρο; τό ήττον θορυβώδες καί ταραττόμενον τής 
«υνηγμένης πληθύος. Η πόρνη έμπορον έχουσα 
τόν όφθαλμόν και γυμνόν τό στήθος κάθηται είς 
άπόστασιν ολίγων βημάτων άπό τής άλαζόνος 
δεσποίνης, ελθούσης έντό; πλουσίου φορείου, ποοη- 
γουμένη; δέ καΐ ακολουθούμενη; υπό απείρων θε
ραπαινίδων. Είς τού; πόδα; της καίουσιν έπί τρί
ποδο; πολύτιμοι ούσίαι, άναπέμπουσαι ευοσμον 
νέφος. Τινές τρίβουσι στεφάνους έζ ήλέκτρου, ένώ 
άλλαι περιβάλλουσι τδν τράχηλον μέ μικρού; εξη
μερωμένους δφεις, τών όποιων τδ παγετώδες σώμα 
τάς δροσίζει.

Πρδς υπεράσπισιν δέ δλου τούτου τού πλήθους 
άπδ τού ήλιου, έπΐ τού αμφιθεάτρου είναι έντε- 
ταμένον παμμέγιστον καταπέτασμα, τού όποιου 
οί αβροδίαιτοι Καμπανοΐ ώκειοποιούντο τήν έφεύ- 
ρεσιν, καΐ τδ όποϊον οι Ρωμαίοι κατ άρχάς μέν 
περιέπαιζον, ύστερον δμως παρεδέχθησαν. Είναι 
δέ τούτο κατεσκευασμένον έκ τού λευκοτέρου 
έρίου τής ’Απουλίας, ποικιλλόμενον υπδ εΰρέων 
σειρών βυσσίνου χρώματος, άναμέσον τών όποιων 
διερχόμεναι αί ακτίνες τοΰ ήλιου βάπτουσι διά 
πορφυρών ιρίδων τήν τε κονίστραν καί τά; βαθ
μίδας. Διά παντδ; δέ τοϋ οικοδομήματος £έου- 
σιν απόκρυφα υδραγωγεία, ατινα έκ διαλειμμά
των έκχέουσιν ευοσμον όμορον, δροσίζοντα μέν 
τδν άέρα, άναζωογονοΰντα δέ τού; θεατά;. 

V.

0 φοικτός κατακλυσμός, οστις ένεταφίασε τήν 
Πομπηίαν ύπήρξε τοσοΰτον άπρόοπτός καΐ α
προσδόκητος, ώστε προσέβαλε τήν άφρόντιδα πό
λιν ώς κεραυνός. Φαίνεται μάλιστα ότι ήν ήμέρα 
εορτής καΐ ευθυμίας. Απαντα τά έργαστήρια ή
σαν ανοικτά' οί χειοώνακτες μετά τών εδωλίων 
των είργάζοντο έν υπαίθρω. Τά θερμοπώλια έκά- 
πνιζον καί έξήτμιζον χαρίεσσαν οσμήν άρωμάτων 
καί θερμών ποτών καΐ ό ξενοδόχος προσεκάλει 
μεγάλη τή φωνή τούς διαβάτας, ένώ άπέθετεν 
έπΐ μαρμάρινων θηκών τού; ιχθύ; τού κόλπου καΐ 
τους καρπούς τής παραλίας καΐ κομψούς αμφο
ρείς περιέχοντας τον τιμώμενον τή; Πομπηίας 
γάρον.

Εύθυμοι όμηγύρεις ήσαν συνηθροισμένοι ύπό 
εΰρείας σκηνάς πορφυρά;, χρώμα προσφιλές τοϊς 
Πομπηϊανοϊς, έμπροσθεν τών μάλλον διακρινο- 
μένων εργαστηρίων τών κουρέων καΐ αρωματο
ποιών' έλάλουν περί τών προσεχών τού άμφιθεά- 

ι τρου θεαμάτων, περί τής πολιτικής τής αύτο
κρατορίας, περί τών άθλων τής τελευταίας κω-
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μιρδίας' άλλοι έπαιζον μέ τήν σφαίραν έπϊ τής 
οδού, διακοπτόμενοι ενίοτε υπό άμαξίου κομψώς 
έγκεχαραγμένου συρομένου ύπδ δύο ίππων, καί 
όδηγουμένου ύπδ νέου φιλαρέσκου (trossulus) 
φέροντος χιτώνα έκ πορφύρας τής Τύρου, δστις 
προσέβλεπε τδ φορείον δι’ ού ή ωραία δεσποινίς, 
κεκαλυμμένη τήν όψιν διά πέπλου καϊ ύπδ δύο 
δούλων άκολουβουμένη, διευθύνετο πρδς τδ λου- 
τρόν. Οί δούλοι έβάοιζον άνω κάτω, φέρον- 
τες έπϊ τής κεφαλής χάλκινους άμφορείς χαριέν- 
των σχημάτων’ κόραι τοΰ λαού προσέφερον εις 
τούς οδοιπόρους κάνιστρα ύπερυθριώντων καρπών 
καί άνθέων, καί έκάστη, παίζουσα μικρόν δργα- 
νον τρίχορδον, συνήγε πέριξ αύτής έάθυμον σύλ
λογον εις βν καθ’ έκάστην μουσικήν άναψυχήν άνυ· 
ψοϋτο καλάθιον αιτούν νόμισμά τι. Οί γερου- 
σιασταί, έκ τής άγορας έπιστρέφοντες, καί ακο
λουθούμενοι έκ πομπής επικλινών πελατών μα- 
κροτηβέννων, έδοκίμαζον αγωνίαν εως ού διαβώσι 
τό πλήθος εκείνο, καί οί δούλοι των, ώς λέγει δ 
Πλαΰτος, ώφειλον τρία πράγματα νά έκτελώσι’ 
νά τρέχωσι, νά έριζωσι, νά κτυπώνται. Αντηχούν 
μικροί κώδωνες έν τοϊς άμαξίοις καί τισιν έρ- 
γαστηρίοις ίνα προσελκύσωσι τούς άγοραστάς' 
έκ τών κατωφλίων τών οικιών κόρακες καί κο- 
ρώναι γεγυμνασμέναι έπανελάμβανον τό χαίρε 
τής ξενίας’ έκ τοϋ πλησίον θεάτρου αντηχεί έκ 
διαλειμμάτων ό ήχος τών έπευφημήσεων (*)  και αί 
κατά πάσαν άγυιάν £έουσαι πηγαί προσέθετον τδν 
αιώνιον ψιθυρισμόν των είς δλους τούς κρότους 
τούς έξερχομένους έκ τής πόλεως «κείνης, τοσοϋ
τον ένεργητικής καί δραστήριου·

(*) Δίων δ Κάσσιος βέβαιοί, (hi ή εκρηξις τοϋ ήφαι- 

βτείου τοϋ την Πομπηίαν καταστρέψαντο: ήρχισεν · ένώ 

ίόήμος έν τω Οεάτρφ έκάθητο. ·

Εστεφον τήν λαμπράν άκτήν αί έμπορικαί νήες 
καϊ αί επίχρυσοι λιβυρνίδες, αί χρησιμεύουσαι 
πρδς ηδονήν τών εύπορούντων πολιτών. Αί άλιευ 
τικαί λέμβοι ετρεχον ταχέως κατά πάσας τάς 
διευθύνσεις, καί μακρότερον διεκρίνοντο αί μεγά- 
λαι κεραίαι τοΰ Ρωμαϊκού στόλου, τού ύπδ τού 
Πλινίου διοικουμένου.

Ητο μία ώρα μετά μεσημβρίαν, τής 23 Δδγοό- 
στου τού έτους 79 μ. X.

» »
*

Τποχθόνιος μηκυθμδς, ένδειξις τών ένδομύ - 
χων σπασμών, έφάνη ειδοποιών τούς πολίτας περί 
τής προσεγγιζούσης καταστροφής' τιναγμός σει

σμού ήκολούθησε' ή θάλασσα έφριξε καί έπή- 
δησε κοχλάζουσα, ώσεϊ έπαλλε πρό.αισθανομένη 
τδν κίνδυνον. Η φύσις έφάνη καταληφθεϊσα ύπδ 
νάρκης' τά ζώα έξέπεμψαν στεναγμόν και έζή- 
τουν νά κρυφθώσι*  τά πτηνά διέβαινον έγγύς τού 
έδάφους, ώσεί έστερημένα δυνάμεως' οί άνθρωποι
έμειναν άκίνητοι καί βωβοί' ήκολούθησε στιγμή 
Θανάσιμου σιωπής, ώς δτε ή φύσις φαίνεται έν 
αδημονία πΐριμένουσα καταστροφήν τινα.

’Εξ απροόπτου δ ουρανός ήρξατο νά θορυβή'
άστραπαί ηύλάκωσαν τόν αέρα" ύρμητικδς άνεμος 
ανύψωσε τήν κόνιν μέχρις ουρανού' ή γή έδονεϊτο 
ύπδ τούς πόδας, βίαιος πάταγος άντήχησε παν
ταχόθεν, ώς εί τά όρη τά μέν έπί τών δέ κα- 
τε^ρίπτοντο, καί έκ τής έβρηγμένης τού Βεσου- 
βίου κορυφής άνυψώθη νεφέλη άπειρος καί μέ· 
λαινα, άναπηδήσασα είς τδν αέρα ώς στήλη γι~ 
γάντειος.

’Αφού ή νεφέλη έφθασεν είς μέγιστον ύψος, ή 
κορυφή της ήρχισε νά άνοίγηται και νά έκτείνε- 
ται διακλαδιζομένη είς σχήμα πίτυος, ής ό μέν 
κορμός έμενε μέλας καϊ σκοτεινός, αί δέ παρα
φυάδες έφλογίζοντο διά πυρδς, προσλαμβάνοντας 
άεννάως ότέ μέν χρώμα σκιερόν, ότέ δέ βαθύ έρυ- 
Ορδν καί άμυδρόν, δπερ αίφνης έφλόγιζεν έκ νέου 
δι’ ανυπόφορων αστραπών.

Η θάλασσα έν τούτοις ώς ύπδ μάστιγος ίσχυ- 
ράς μαστιγωθείσα, ανύψωνε κύματα πολυδινή 
εις τδν αέρα, ήνοίγετο μέχρι τοσούτου, ώστε νά 
φαίνηται τδ βάθος της, έτρεχε πρδς τήν παρα
λίαν κατακλύζουσα τόπους, δπου ούδέποτε είχε 
φθάσει, έπειτα αίφνης ώπισθοχώρει μακράν, άφρί- 
ζουσα, βρογχαλίζουσα καί κατασυρομένη έν τή 
μανιώδει έπιστροφή της.

Η νεφέλη έμηκύνετο άδιακόπως, καϊ τδ φώς 
τής ήμέρας ήμαυρούτο ύπδ ταύτης' έπειτα δέ 
μεταδίδουσα είς μέρη τινά τήν δύναμιν, ήτις τήν 
είχεν έκσφενδονίσει, ήρξατο νά στρέφηται έπί 
τής γής έν πυκνφ ύετφ πε φλογισμένης τέφρας 
καϊ πεπυοακτωμένων μύδρων. ’Επϊ τών χλοερών 
έξοχών, άνά τάς οδούς καί έπί τών στεγών τής 
ήρημωμένης πόλεως, έπϊ τής τεταραγμένης θα
λάσσης, κατά μήκός τε καϊ πλάτος, ήρξατο νά 
πίπτη αδιάκοπος καϊ πνιγηρά ή τρομερά έκείνη 
βροχή.

Εν τή πόλει τότε έξηγέρθη άπειρος ώρυγμδς 
καί ήρξατο άτακτος φυγή — « Ηθελες πιστεύ- 
σει, διηγείται Δίων ό Κάσσιος, δτι άνεβίωσαν οί 
γίγαντες' πολλά φαντάσματα τούτων έφαίνοντο

έκείνοι άπωλέσθησαν έν τή τάξει των, ώς μαρτυ- 
ρούσι τά πτώματα τά άνευρεθέντα κατά τάς ά- 
νασκαφάς.

Καϊ έν τοσούτω ή τέφρα έπιπτε ....

έν μέσω τού καπνού καϊ ήκούετο θανάσιμός τις ί 
άντήχησις’ ήθελες πιστεύσει, δτι δλος ό κόσμος [ 
έπανεφέρετο έκ νέου είς τδ χάος καί δτι ώφειλε ’ 
νά καταναλωθώ ύπδ τοΰ πυρός. » — ό μέν κα- 
τέφευγεν έντδς τών οικιών ύπδ τούς θόλους, ύπδ 
τά προέχοντα γεισώματα' ό δέ έτρεχεν ίνα συνά
θροιση τδ πολυτιμότερα πράγματά του καί έπο*  1 
ρεύετο πρδς τήν πύλην τής Νώλας ή τού Η ι 
ρακλείου' ό δέ έτρέπετο έπί τήν άκτήν καϊ έπι- ί 
βιβαζόμενος προσεπάθει νά σωθή έν τή θαλάσσή, ' 
ένώ άλλαι λέμβοι άπδ τής θαλάσσης έτάχυνον ; 
πρδς τήν παραλίαν, έκαστου ύπολαμβάνοντος, ώς ' 
^ιέγει ό προμνημονευθείς ιστορικός, τά άπωτέρω 
βεβαιότερα τών παρόντων καί ομόρων.

Αλλ’ έν τοσούτιρ ή καταπίπτουσα τέφρα έ- 
πυκνούτο όλονέν καί μετ’ αύτής έπιπτον μύδροι 
πετρών καϊ λίθοι' τό σκότος ηύξανε καί άφηρει τό 
φώς άπδ τών φευγόντων' θανατηφόροι αναθυμιά
σεις άνυψούντο άπδ τοΰ στρώματος τής τέφρας, 
τή; καλυπτούσης τάς οδούς' πολλοί έκαλύπτοντο 
καί έπιπτον, ίνα μή άνεγερθώσι πλέον, ή καταπα- 
τούμενοι ύπδ τών έπερχομένων, ή πνιγόμενοι ύπ° 
τής τέφρας, συντριβόμενοι ύπδ κίονος, ύπδ τοί
χου καταρ^εύσαντος έκ τοϋ σεισμού. Αστραπή 
τις κυανή διέσχςζεν έκ διαλειμμάτων τδ σκότος, 
άποκαλύπτουσα τά άχρά καί διαστρεμμένα πρό
σωπα τών φυγάδων, πολλοί τών οποίων προσε- 
πάθουν νά διευθύνωσι τά βήματά των μέ δαυ
λούς άνημμένους' άλλά συχνότατα άνεμ.οι μυστη
ριώδεις καί βίαιος έγειρόμενοι καί κατευναζόμε- 
νοι έν μια πνοή, έσβενον τά πλανώμενα έκεΐνα 
φώτα καί μετ’ αύτών τήν τελευταίαν έλπίδα τών 
,φερόντων αύτά.

Καί έν τοσούτω ή τέφρα έπιπτε !
Πρδς αύξησιν τής φρίκης, ό Βεσούβιος, πα- 

,ρεκτδς τής τέφρας, τής πεφλογισμένης λάβας, τών 
φλογερών λίθων, τών σκωριών, τών μύδρων, έτό- 
ζευσεν είς τδν αέρα καί διέχυσεν έκ τών βράχων 
του άτμούς ζέοντος ΰδατος. ό χείμαρρος έχύθη 
ώς πάταγος είς τινα μέρη, άνατρέπων μεθ’ εαυ
τού άνθρώπους, δοκούς, δένδρα, κίονας' όπόθεν 
διέβη θανάσιμος σιωπή διεδέχθη φωνήν άγωνίας.

Καί έν τοσούτω ή τέφρα έπιπτε.
’Εν τή γενική έκείνη συγχύσει τών στοιχείων, 

τινές έμενον άκίνητοι, άμέριμνοι περί τής έπικει- 
μένης καταστροφής’ ήσαν ούτοι οί Ρωμαίοι φρου
ροί. Αί άστραπαί καί οί δαυλοί άντανεκλώντο 
έπϊ τών φωτεινών κρανών των καϊ έφώτιζον τάς 
άνδρείας καί σοβαράς όψεις των. θί στρατιώταί 

Δέν θέλομεν νά κάμωμεν ^ητορικήν περιγρα
φήν. Αν προσεπαθήσαμεν νά είκονίσωμεν τήν 
φρικτήν έκείνην καταστροφήν, έμείναμεν πιστοί 
είς τάς εκθέσεις, άς περί ταύτης κατέλιπον Πλί- 
νιος ό νεώτερος δστις ύπήρξεν αύτόπτης μάρτυς 
και Δίων δ Κάσσιος καί πρδ πάντων είς τάς έκ 
τών άνασκαφών έξαγοαένας παρατηρήσεις.

ΙΪ όργή τού ήφαιστείου έξηκολούθησεν δλην 
τήν νύκτα καϊ μέρος τής ήμέρας. Η τέφρα κατε- 
κάλυψεν άπασαν τήν Πομπηίαν καί ύπερέβαλε 
τάς στέγας ταύτης ύπέρ τούς πέντε πόδας’ ή ο- 
ψις τοϋ παραλίου μετηλλάγη· ή θάλασσα άπό 
τινων μερών άπεχώρησεν, άφίνουσα ξηράν τήν άμ
μον' άλλού είσήλασεν, εισχωρούσα είς τήν ξη
ράν' πολλά ρυάκια ύδάτων έστέρευσαν, άλλα 
ήλλαξαν κοίτην καί δτε τέλος δ ήλιος, ώχρδς ώς 
έν τινι έκλείψει, διεσκόρπισε τδ σκότος τδ ο
ποίον είχε καταλάβει τδν ούρανδν, έφάνη έκεϊ 
ένθα ήν πλουσία καί πολυπληθής ακτή, παραλία 
αυχμηρά καί μέλαινα, άναπέμπουσα καπνόν καί 
λοιμώδεις άναθυμιάσεις.

0 βόμβος τού ηφαιστείου ήκούσθη μέχρι τής 
Καπύης, καϊ ίσως έτι μακρότερον*  ή δέ τέφρα 
έφθασε μέχρι τής ’Ασίας, τής Συρίας καί Αί- 
γύπτου, καί έν Ρώμη εϊσελθούσα έμόλυνε τήν 
ατμόσφαιραν.

• ·
*

Κατά μικρόν καί ό καπνός καί τά μιάσματα 
έπαυσαν' ή βλάστησις καϊ τά ζώα άνεφάνησαν, 
έπειτα άνθρωποι, έπειτα οίκίαι λευκίζουσαι I- 
κατοπτρίσθησαν έν τώ ύδατι, έπειτα έσχημα- 
τίσθησαν έκ νέου έπαύλεις καί πόλεις. II Ρη
τίνη, οί Πορτίκοι, ό Πύργος τού Ευαγγελισμού 
(Torre dell’ Annunciate), ή Καστελλαμάρη κεϊν- 
ται τήν σήμερον έκ νέου είς τούς πρόποδας τού 
Βεσουβίου μεταξύ πορτοκαλλεών καί αμπέλων, 
άφρόντιδες περί τής ιστορίας τής Πομπηίας, ί~ 
μεριμνοΰσαι περί τού ήφαιστείου, δπερ, ώσεϊ νου
θετούν, άνυψοί ενίοτε έπί τής κορυφής του πτε- 
ρόν έκ καπνού καϊ στέφανον έκ φλογ ών.

Νύν δέ τελειώνων τήν έκδρομήν ταύτην είς 
Πομπηίαν, δέν δύναμαι είμή νά ευχηθώ πρδς τούς 
άναγνώστας μου, είς ανταμοιβήν τής εύπροσηγο- 
ρίας μεθ’ ής μέ ήκολούθησαν, νά λάβωσι τριά-
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κοντά αναπαυτικά; ήμέρα; δπω; μεταβάντε; ύπδ 
τδν ούρανόν τή; Νεαπόλεως, έπισκεφθώσι τήν 
ώραίαν έκταφεϊσαν πόλιν μέ τά μάρμαρά τη;, 
τά; ζωγραφίας της, τού; ναού; τη;, τά; αγορά; 
τη; και τούς τόπους, ένθα έκειντο ή Ρητίνη, οϊ 
όπλόντοι, τδ Τεγιανδν, ή Ταυρωσία, αί Κόσσαι, 
ή Ούέσερι; ....

El campos ubi Troja fuit.

Σ. II. ΛΑΜΠΡΟΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Τό 'Ομηρικόν ζήτημα, ήτοι Ιστορία τ&ΐ Ομη
ρικών έπών. Π ραγματεία ΑγγέΑον Σ. Β.Ιίχου, 
βραβευθεϊσα έν τώ Ροδοκαναχείω φι.ίο.Ιογικώ 
διαγωνισμέ!) τοΰ /865. Εν 'Αθήναις, τύποις 
καί δαπάνη Ίω· Αγγ·.1οπούϊου, 1866.

Εικοσάδες αιώνων παοήλθον άφ δτου η ϊλιάς 
καί ή όδύσσεια έδημιουργήθησαν κα'ι δμως αί α
θάνατοι αύται ραψωδίαι δέν παύουσιν άναγινω- 
σκόμεναι καί σχολιαζόμεναι, ώς εΐ ήσαν ποιή
σει; τών καθ’ ήμά; χρόνων. Εκαστο; έκδοτη; τών 
όμηρικών επών, προσεπάθησε ποικιλοτρόπω; νά 
σχολιάσρ και άναπτύζη αυτά, δπω; είχε δυνά 
μεως καί εύφυίας" καί ενόσω μέν οί περί τδν Ο
μηρον ασχολούμενοι εις μόνα τά σχόλια καί τά; 
αναπτύξει; περιωρίζοντο, τδ πράγμα είχε κα
λώ;' άλλ έξ δτου ό περικλεή; Οϋόλφιος ήθέλησε 
νά αμφισβήτηση καί αύτήν τήν ΰπαρξιν τοΰ 0- 
μήοου καί νά απόδειξη δτι τά ύπδ τδ όνομα αύ
τοϋ φερόμενα ποιήματα, είνε έργα πολλών καί 
διαφόρων ποιητών εΐς έν συνειλεγμένα, τότε τδ 
ζήτημα ήλλαξε φάσιν καί πλεϊστοι σοφοί, κα- 
ταβάντες εί; τδν αγώνα, άπεδοκίμασαν τάς σκέ
ψεις τοϋ σοφού τή; Γερμανία; φιλολόγου καί κρι 
τικοϋ ή συνετάχθησαν αύταϊ;.

Τοΐ; άναδράσι έκεϊνοι; επόμενος, καί ό ήμέ- 
τερο; Κ. Αγγελο; Σ. Βλάχος, γνωστός εί; τό 
Πανελλήνιον και δι’ άλλων έργων καί διά τής 
μεταφράσεω; τών μελετών τοϋ Λαμαρτίνου, συνέ
ταζε περιεκτικωτάτην πραγματείαν περί τοϋ έν 
λόγω ζητήματος, βραβευθεΐσαν κατά τδν Ροδο* 
κανάκειον φιλολογικόν διαγωνισμόν τοϋ παρελθόν
τος έτους. II πραγματεία αυτή, καίτοι έπιτρο* 
χάδην καί έν μέσφ ποικίλων περισπασμών, ώς 
αύτός ό συγγραφευ; έν τώ προλόγω του βέβαιοί, 
γεγραμμένη, ύπάρχει πολλοΰ λόγου αξία, διότι 

άρχομένη άπδ τής ιστορία; αύτής τοϋ όμηρικοΰ 
ζητήματος καί συγκαταβαίνουσα μετ αύτής άπδ 
τών άρχαιοτέρων είς τού; νεωτάτου; χρόνους, ε
ξετάζει τάς άντιμαχομένα; γνώμας, μεθ άς έ“ 
πιτάσσεται ή τοϋ συγγραφέως, οϊαν έπορίσθη τδ 
μέν έκ τής ιστορική; ταύτης καί κριτικής περί 
τών ξένων γνωμών έρεύνης, τδ δέ, κυρίως, έκ 
τής έσωτερικής τών ομηρικών έπών μελέτης. Πε
ριττόν δέ νομίζομεν νά εϊπωμεν δτι ή γλώσσα 
τή; πραγματεία; ταύτης είνε ανθηρά, καλλιεπής 
καί ανάλογο; πρδς τδ θέμα περί ου πραγμα
τεύεται.

0 Κ. Βλάχος κριτικώτατα καί πειστικότατα 
άμα προτείνων καί έπικρίνων τά; τών Ούολφια- 
νών γνώμας, παραδέχεται τήν ΰπαρξιν τοϋ 0- 
μήρου, ποιητοϋ δημοτικού μεγάλου καί έξέχον- 
τος τοϋ περί αύτδν σμήνους, κληροδοτήσαντο; 
δέ δι αύτδ τοϋτο τδ όνομά του εί; τού; μετα
γενεστέρους, διότι άντικατώπτρισεν έντή ποιή
σει του ολόκληρον τδν έθνικδν τή; Ελλάδος βίο». 
Γνωματεύει προσέτι ότι έποίησεν ό Ομηρος τά έπη 
του συλλαβών πρότερον ολόκληρον τήν θεμέλιον 
έκατέρου ιδέαν, καί άναπτύξας αύτήν βαθμηδόν 
διά τοΰ μεγαλοφυούς ποιητικού του νοός. Πολλή; 
αξία; λοιπόν θεωροϋμεν τήν έν λόγω πραγμα
τείαν, ήν συνιστώμεν εις πάντα; τούς περί τά 
γράμματα όπωσοϋν άσχολουμένους, τόν άνήκοντα 
έπαινον εΐ; τδν συντάκτην αύτής Κ. Ελάχον ά- 
πονέμοντες.

Συ.ΙΑογή τών κατά τήν "Ιίπειρον δημοτι
κών Ασμάτων ύπό Γ. X. Χασιώτου, έκδιδδν- 
τος Κ. Τεφαρίκη. Εν Αθήναις·, έκ τοΰ τυ
πογραφείου Ραδαμάνδυος, 1866. Τιμάται δρ. 
3. — Ολίγισται χώραι έλληνικαί περιβάλλ.ονται 
μετά τοσαύτη; δόξης δσω ή Ηπειρος Πρώτη αυτή 
άναλαβοΰσα τδν φρικώδη καί πανώλεθρον κατά 
τής τυραννία; πόλεμον, έκπλήξασα τδν κόσμον 
διά τών ηρωικών κατορθωμάτων τοΰ Σουλίου, 
καί απαρχήν πολύτιμον καί βαρύσταθμον προσε- 
νεγκοϋσα είς τδν βωμόν τή; πατρίδο; τόν άοί- 
διμον Βότζαρην, φάλαγγα δ’ όλην μεγαλώνυ
μων εύεργετών τή ελεύθερα Ελλάδι έκπέμψασα, 
ή Ηπειρος προσείλκυσε τδν σεβασμόν καί τήν ευ
γνωμοσύνην παντός τού Ελληνικού, πάν δ δ,τι 
περί αύτή; γράφεται, πρέπει κατ’ οφειλήν νά 
προσηλοϊ τήν προσοχήν τών Ελλήνων.

Τά δημοτικά άσματα, δέν είνε έλαφρά ανα
γνώσματα προωρισμένα νά τέρψωσι τδν άναγι-

συνέταξε τόν αληθή βίον τοϋ Ιησού Χριστού, οίος 
πράγματι ύπάρχει, καί κατέδειξε τδ άνυπόστατον 
τών άνθρωπίνων θεωριών καί σκέψεων απέναντι 
τοϋ άλανθάστου κύρους τών Γραφών καί τή; 
ιστορίας. Συνιττώμεν λοιπόν τδ βιβλίον τοϋτο 
ως άναγκαιότατον είς πάντα χριστιανόν καί ώ; 
περιέχον έν δλίγοι;» δ,τι άλλοι διά μακρών έξέθη- 
καν. 'Εν τέλει δέ τοϋ βιβλίου προσέθηκε καί με- 
τάφρασιν έπιστολή; άποστολικού άνδρός ανωνύ
μου, (όστις μετά πιθανότητας εικάζεται δ τών 
Αποστόλων μαθητής Ιουδαίος Απολλώς) πρδς 
Διόγνιτον, ίάνδρα επίσημον τής έποχής έκείνη;) 
καί ήτις έπιστολή περιγράφουσα τδν χαρακτήρα 
τών πρώτων χριστιανών καθίσταται σπουδής 
πλείστης άξία.

νώσχοντχ ή τδν ψάλλοντα αύτά' τουναντίον είνε < 
ή Ιστορία, είνε δ βίο; έκάστου τόπου καί δπω; ι 
σποϋδάση τις τήν Ιστορίαν αύτοϋ, οφείλει νά διέλ- 
0ij τά άσματα ταϋτα, έν οί; ύπδ τοΰ αληθούς 
καί άπερζττου ποιητόϋ, τού λαού, εξιστορούν
ται τά ανδραγαθήματα τών ηρώων, διασύρονται 
τά αίσχη τών κακών, διακωμωδούνται τέλος τά 
έκλελυμένα ήθη. Μεγίστη* άρα υπηρεσίαν είς τήν 
φιλολογίαν καί τήν ιστορίαν τή; Ελλάδος προσ
φέρει πά; δστι; συλλέγει δημοτικά άσματα καί 

αύτά εί; τήν δημοσιότητα.
- ϊπδ τοιαύτη; ιδέα; έλαυνόμενο; καί ί Κ Γ. 
X. Χασιώτης, δστι; πρό πολλοΰ είνε γνωστό; 
τοΐ; άναγνώσταις τή; Χρυσαλλίδο; διά τών εμ
βριθών αύτοϋ Ιστορικών πραγματειών, έξέδωκε 
συλλογήν 321 άνεκδότων ώ; έπί τδ πολύ δημο
τικών ασμάτων, διηοημένων εί; ναναριστικά, 
έορταστικά, γαμήλια, τού χορού, τής ξενιτεία;, 
κλέφτικα, ερωτικά, τοϋ χάρου καί μυρολόγια, 
πρόέταζεδέ τούτων σπουδαίαν πραγματείαν περί 
δημώδους ποιήσεως καί προσέθηκεν έν τέλει γλωσ- 
σάριον τών δυσλήπτων καί ξενικών λέξεων. ’Εν 
τοΐ; άσμασιν αύτοϊς εύκρινώ; άποτυποϋνται ό 
δημόσιο; καί ιδιωτικό; βίος τοϋ Ηπειρώτου καί 
έν fivzt τοΰ Ελληνο; άπδ τή; νηπιακή; ηλικίας 
μέχρι τών τελευταίων στιγμών τής ζωής, συμ
περιλαμβανομένων όλων τών εύτυχών καί δυστυ
χών περιδέσεων τόΰ ανθρωπίνου βίου' ώ; τοιοΰτον 
λοιπόν ιστορικόν μνημείου ήθών καί εθίμων, όση- 
μέραι δυστυχώ; παρασυρομένων άπό τδν χείμαρ
ρον τοΰ ευρωπαϊκού λεγομένου πολιτισμού, συνι- 
ατώμεν τήν συλλογήν ταύτην, εύχόμ.ενοι όπως 
καί έτεροι μιμηθώσι τδν πλείστου επαίνου άξιον 
Ε. Γ. Χασιώτην.

’Ο Α.Ιηθής βίος τοΰ Ιησού Χριστού έκτών 
καθαρώ;ν πηγών τής Γραφής καί ιστορίας ύπό 
Αιονυσίου J. Κομποθέκρα. Τιματαιδρ. /,50 καί 
εύρίσκεται έν τφ βι6Αιοπο.Ιείιύ Κ. Τεφαρίκη κά
τι τήν όδόν Αίύίου άρ. ΙΟΊ. Ενθυμούνται οί 
άναγνώσται ήμών ότι πρδ πολλοΰ έξεδόθη ύπό 
Ερνέστου Ρενάνου ανατρεπτικόν τι σύγγραμ,μα, 
δνόματι μέν Βιογραφία τού ίησοϋ Χριστού, πράγ- 
ματιδέ συναφή κακόζηλο; καί άκριτο; πασών τών 
κατά τή; θεότητο; τού Κυρίου άπδ πολλοΰ ήδη 
χρόνου έκφερθεισών δοξασιών, ό Κ. Δ. Κομπο- 
θέκρας, θπό ανυπόκριτου εύσεβεία; έμφορούμενος, 
άνελίξα; ού μόνον τάς ιερά; γραφάς, άλλά καί 
τά; .βίβλους τών θύραθεν ποιητών καί φιλοσόφων,

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ.

ϋπουδαίαν προσήνεγκον ύπηρεσίαν τή ήμετέρ^: 
ιστορία καί φιλολογία: κατ’ αύτά; οί έν Γερμα
νία διάσημοι καθηγηταί, καί περί τήν έλληνικήν 
παλαιογραφίαν τρίβωνες Miklosich και Muller. 
0 περί τά μέσα τοϋ ΙΣΤ αΐώνο; παρά τώ σουλ
τάνοι Σουλεϊμάν πρέσβυ; Φερδινάνδου τοΰ αύτο
κράτορος τή; Γερμανίας Αύγέριος Βυσβέκιος, πα
ραλαβών έκ Κωνσταντινουπόλεως, μεταξύ τών 
άλλων, καί πολύτιμον χειρόγραφον, περιέχον ώς 
έπί τό πλεϊστον έν πρωτοτυπώ τά πρακτικά τοΰ 
οικουμενικού πατριαρχείου, ηατέθετο έν τή αΰ- 
τοκρατορική βιβλιοθήκη τής Βιέννης. Τό σπου
δαιότατου τούτο τή; ελληνική; έκκλησίας μνη- 
μεϊον έπιγραφόμενον Συνοδικά! κρίσεις καί έχ- 
κ.Ιησιαστικών κρίσεων έγγραφα παρασημειώ- 
ματα, ή Κωδίκια τών συνοδικών παρασημειώ- 

. σεων, ανέκδοτον έπί πλέον τών δύο αιώνων κα- 
τακε.ίμενον, έζέδωκαν έπ’ έσχατων έν Βιέννη δα- 

; πάνη τή; Ακαδημίας τών έπιστημών οί έν λόγω 
. σοφοί φιλέλληνες εΐ; δύο τόμου; ύπδ τήν έπιγρα 
; φήν. Acta Palriarchatus Constantinopolitani 
, MCCCXV-MCCCCI, ex codicibus manuscri

pts bibliothecae palatinae Vindobonensis, 
snmplus praebenle caesarea scjentiarum 

, academia, ediderunt Fr. Miklosich ed los. 
n Muller, Vindobonae MDCCGLX-LXII.

Π συλλογή αΰτη περιλαμβάνουσα τά έπί τής 
πατριαρχεία; 'Ιωάννου Ι^, Ιωάννου ΙΔ, 'ίσιδώ- 

; ρου, Καλλίστου Α’, Φιλοθέου, Νείλου, "Αντωνίου, 
, Μακαρίου, Καλλίστου Β", καί Ματθαίου, άπδ τοΰ
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έτους 4 315 μέχρι 1402 έκδοθέντα έγγραφα, θέ
λει λίαν διαφωτίσει τήν εκκλησιαστικήν καί πολι
τικήν ιστορίαν τοΰ ήμετέρου έθνους.

Κατ’ αύτάς δ’ έντυχόντες καί ήμεϊς άποτε- 
θησαυρισμένον παρά τώ σεβαστώ φίλω Κ.· Σο- 
φοκλεϊ Οικονομώ, κώδικα περιέχοντα τά πρακτικά 
τοΰ αύτοϋ πατριαρχείου άπό τών μέσων τοΰ 
ΙΣΤ', μέχρι τών αρχών τοΰ ΐζ' αιώνος, ίδίφ χετρέ 
γεγραμμένον τοΰ τότε λογοθέτου τής μεγάλες έκ- 
κλησίας ’Αλεξάνδρου ίέρακος, νομίζομεν ότι κα
τά τι συντελοϋμεν πρός τόν άνω έκδηλωθέντα 
έθνικόν σκοπόν, δημοσιεόοντες τά σπουδαιότερα, 
προθόμως έπιτρέψαντος ήμών τοϋτο τοΰ άκρου 
ζηλωτού τών πατρίων κτήτορος.

’Εκδιδόντες οθεν έπί τοΰ παρόντος τά έξής 
τέσσαρα πολύτιμα εγγρα«ραεΤ ά. το έν ετει 1584 
(;) πρακτικόν καθαιρέσεως τοϋ παρανόμως άρπά- 
σαντος τόν πατριαρχικόν θρόνον ΙΙατέστου (1) βΛ. 
πρακτικόν εκλογής ©εσλήπτου Β', πρώην Φιλιπ- 
πουπόλεω; (1585)’ γ'. πρακτικόν άθωώσεως ίερε- 
μίου Β*  (1 580) καί δ’, γράμμα θεολήπτου πρός 
τόν έν Ρόδώ έξόριστον Ιερεμίαν, (4 586;), προ- 
τρέπομεν τούς έχοντας τοιαΰτα πολύτιμα έγ
γραφα ϊνα παραδώσωσι τή δημοσιότητι, ύπηρε- 
τούντες τά μέγιστα τήν έκκλησίαν καί τήν πα
τρίδα.

Κ. ΣΑΘΑΣ.

Α.
Η ΚΑΘΑ1ΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΣΤΟΥ.

έργοις αύτΰϋ, σήμερον νεύσει θεοϋ, συνοδικώς 
παριστάμενος κατακρίνεται, στηλιτευόμένων τών 
κακιών αύτοϋ, και γραφή παραδιδομένων άνωθεν. 
Ουτος πανοϋργος ών καί πονηράς λαχών φύσεώς 
τε καί προαιρέσεως, μετά τό άναξίως ίερωθήναι 
πάσαν έκίνησε μηχανήν ώστε διώξαι ζώντα τόν 
Λέσβου μητροπολίτην καί άρπάσαι τόν θρόνον αύ- 
τού" καί δή πολλούς τών δυνατών κινήσας "έπέ 
τής αΊ« πατριαρχείας τοϋ κύρ ίερεμίου,. καί άπο- 
τυχών τής έφέσεως, έν τή β? πατριαρχεία τοϋ 
κύρ Μητροφάνους, τά όμοια πάλεν έλύτ-τα καϊ 
αύθις άποσκορακισθείς προσήλθε τώ αύτώ πα
τριάρχη άπατηλώς καί ύπούλως, καί ίνα μόνον 
προσδεχθή καί συναριθμηθή τοϊς έφημερίοις, υπο
γραφήν έθελουσίως έδωκεν οίκειόχειρον, ώς έν τώ 
ίερώ έμφέρεται κώδικι, είναι αδτοκαθαίρετον καί 
άφωρισμένον άπό θεοϋ, ειγε σψέποτε φωραθή τά 
όμοια βιαζόμενος" ού πολλώ δ· ύστερον και τοϋ 
κύρ ίερεμίου τό βον πατριαρχοϋντος, πάλιν ο θήρ 
Πατέστος, άπογνούς τών αρχόντων, αύτώ τώ βα- 
σιλεϊ διενοχλεϊν έκρινεν, έπί βασιλικού θεάτρου 
μανδύαν άναφορέσας αρχιερατικόν καί σκιάδιον, 
μετά δώρων ζητών έξώσαι ζώντα μείζονα μη
τροπολίτην, καί τόν πολλώ σοφία: καί αρετή δια- 
φέοοντα τόν Τορνόβου" καί πάλιν βίαι ισχυρό- 
τεραι τών προτέρων, ζημίαι τε πολλαί κατά τής 
εκκλησίας, έπιβουλαί τε καί σκάνδαλα κατά τοΰ 
ποιμένος αύτής, τό κατ αύτόν συγχέοντος διά 
μιας κάκιστης ζητήσεως, πάσαν τάξιν έκκλησια- 
στικήν καί έπαρχιακήν, καί τοϊς όμοτρόποις αύ
τοϋ θύραν άνοίγοντος τών κακών. Αλλά σύν θεώ 
καί ταύτης άπέτυχεν, άντιπαλαίοντος αύτώ τοΰ 
κύρ ίερεμίου, καί άναδεχομένου πάσαν δαπάνην 
καί επιβουλήν καί κίνδυνον τών μεσιτευόντων 
δυναστών" δς καί δι ά ειπομεν, καί διά τήν ά- 
θέτησιν τής ιδίας ύπογραφής καθαίρεσιν αύτώ τώ 
Πατέστω έψηφίδατο" εί καί πάλιν φοβηθείς ό ρη· 
θείς κύρος Ιερεμίας τά έπικρεμάμενα δεινά διά 
προτροπής χειροτονηθήναι αυτόν Καισαρείας συνε- 
χώρησεν, ούκ άνεχόμενος έπιθεϊναι χεϊρα ιεράν 
τώ παμβεβήλω" τούτο δή καί μείζω δλην έδωκε 
τώ πονηρώ τούτω Ιίατέστφ μή άρκουμένω ούδέ 
έπί τούτω, άλλά τών προτέρων έχομένφ, καί 
παρακινοϋντι τόν κρατούντα καί τούς μεσιτεύ- 
σαντας υπέρ αύτοϋ, άμύνασθαι τόν πατριάρχην 
ώς πάσι τρόποις τήν εκκλησίαν καί τάξιν φυλά
ξαντα καί μήτε τόν Λέσβου, μήτε τόν Τορνόβου 
έξώσαντα" καί ό μέν Πατέστος έν τούτοις ην, μή 
καταδυσωπούμενος μήτε ύπό ής ύπέστη εξορίας 

7 Δαυίδ ό θειος προφήτες καί βασιλεύς, πνεύ- 
ματι άγίςυ καί ταϋτα θεσπιωδεϊ" Θεός εχύική- 
au>r κύριε, Θεός εκδικάσεων έχαφρησιάσατο' καί 
ίόού οί ίχθροί σου κύριε, ίόού οί εχθροί σου 
eutoJoSvrai ιόν Λαόν σου έταπείνωσαν, καί 
την χΛηρονομίαν σου έχάκωσαν. Πατέστος Λέ- 
σβιος, άδοκίμως μετονομασθείς Παχώμιος καί α0Ϋ 
άναξίως ίερωσύνης δραξάμζνος άτε κατεγνωσμέ- 
νος, ώς άσώτως τόν βίον διαπεράσας, πολλάς 
διελθών τών πόλεων ώς πιστεύεται, εϊτα παρα
χωρήσει Θεού βία τε καί παρά κανόνας καί άρ- 
χιερωσυνης λαβών όνομα, τέλος φεΰ καϊ εις πα- 
τριαρχεϊον είσπηδήσας, πζσάν τε κακίας καί πο
νηριάς υπερβολήν ύπερελάσας τοϊς παρανόμοις

(I) Κατά λάβος καλεΐ τοΰτον Μπατίσταν ό ε’κδοΰ; τόν 
υπό τοϋ κλεινού Κωνσταντίνου Οικονόμου συνταχΟέντα ιστο
ρικόν κατάλογον τών πρώτων έπισκόπων καί των έφεξής 
πατριάρχων, Ζαχαρίας Μ«02; σελ. 183.

διά σωφρονισμόν, ούτε άπ’ ούδενός άλλου" οί δέ 
τοϋ πατριάρχου δι’ αύτά ύπ’ αύτοϋ διεγερθέντες 
έχθροί πολλά συρ^άψαντες, ύπό καταδίκην καί 
κρίσιν καί κίνδυνον τής ζωής αύτοϋ έποίησαν αύ- 
τόν" καί έμενε τό πράγμα άμφι^ρεπές" πάντων 
δή προσδοκώντων τήν τοΰ πατριάρχου έλευθερίαν, 
ό δηλωθείς Πατέστος γινώσκων έαυτόν δποϊος 
«στί, συνδρομή τών μεσιτευσάντων αύτόν τό 
πρώτον, καί άναβάσει βαρυτάτη τοϋ πεσκεσιού, 
έξαίφνης άνελπίστω; τοΰ πατριαρχείου έδράξατο" 
καί έφιππος είς τήν πατριαρχικήν ήλθεν αύλήν 
μετά δυναστείας φέρων καί τό πατριαρχικόν 
μανδύον καί τό σκιάδιον, προηγουμένου καί τοϋ 
φέροντος καί τό αύτοϋ δικανίκιον" είσήλθε τε είς 
τόν ναόν τοΰ κυρίου τό τής έρημώσεως βδέλυγμα, 
καί εις τόν πατριαρχικόν έστη θρόνον, καί παρά 
τοϋ παπά ίωάννου τοϋ Χόντρου τοϋ Ροδίου έ- 
μνημονεύθη" καί πρό τής κάκιστης αύτοϋ μετά 
θέσεως, τό εαυτού όνομα έκφωνεϊσθαι ήνάγκασε 
τό τοϋ γνησίου πατριάρχου άποκόψαι μνημόσυ
νου, καί τό δεσπότης καί άρχιερεύς ώνομάσθη 
τε καί έψάλθη" έκείθεν καί είς τά πατριαρχικά 
κελεϊα άνήλθε*  καί είς τόν επάνω πατριαρχικόν 
θρόνον έκαθέσθη, καί έφίλουν οί όμοιοι αύτώ τήν 
χεϊρα αυτού, καί έκτοτε άδιαλείπτως έφερε τό 
πατριαρχικόν δικανίκιον, καθεζόμενος καί είς τόν 
πατριαρχικόν θρόνον" έπεί δ ή οΰτω κακώς καί 
αύτοχειροτονήτως τοϋ πατριαρχείου έπέβη, βουλό- 
μενος δήθεν καί νόμιμ.ον χειροτονίαν λαβεϊν αον 
μέν τόν γνήσιον πατριάρχην έξορισθήναι έποίησεν’ 
«'τα βία συναγαγών τούς αρχιερείς έπλάσθη καί 
άνηγορεύθη, καί έξ έκείνου αναφανδόν ήρξατο τυ
ραννίαν, καί 8 δή λέγεται, οτι άσεθης είς βάθος 
κακίας έ/ι.τίσώκ άνυποττάίως καταφρονεί' έξ ών 
καί κεφαλαιωδώς τινά γράφομεν συνοδικώς, έμφκ- 
νισθέντα ήμϊν, μαρτυρηθέντα τε, καί ύπ" αύτοϋ ό 
μολογηθένταοίκείοις χείλεσι. Πρώτον" χειροτονίας 
έποίησεν έπί χρήμασι πάσας, ώς εϊπε καί έβε- 
βαίωσε συνοδικώς αύτός, έκτελέσας αύτάς άδο
κίμως καί παρ ένορίας κατεγνωσμένας, καί άνευ 
τής οίζσοϋν έκλογής καί μαρτυρίας" β'. διά μεσι
τείας αρχόντων καί άρχιερεύς καί πατριάρχης 
κακώς ώνομάσθη" γ'. έξέβαλε τοϋ θρόνου καί ά- 
πεδίωξε τόν γνήσιον μητροπολίτην Θεσσαλονί
κης άναιτίως καί παραλόγως, καί άντ’ αύτοϋ τόν 
Κατζεβέλαν δι’ αισχροκέρδειαν καί διά μηνύμα

τος τού αύτοϋ παπά Ιωάννου Χόντρου έπεμψεν, 
άνδρα τρίς ήδη καθηρημένον καί τρισεπίσκοπον, 
συλλειτούργησας αύτώ δίχα γνώμης συνόδου τινός" 

δ . άφείλετο χωρία άρχιερέων αίσχροκερδώς, όφί- 
κια κληρικών καί έξαρχίας, καί έζημίωσεν αύ- 
τούς ού μικρώς, καταφρονήσας καν τούτφ τών 
κανόνων τών ιερών" έ. συνεχώοησε μοιχοζευξίας, 
ώ; τοΰ Άλεξανδρή τοΰ Κυπρίου, Ιωάννου Πα- 
ζαρντζή, καί άλλας τετραγαμίας Ειρήνης Μάρ

κου, ε!ς τε τήν χώραν τών Θεραπείων έτέραν" 
καί Ιεροσυλίαν έτόλμησε, κλέψας τό τής μεγάλης 
έκκλησίας έγκόλπιον, έπιτραχήλιον, βιβλία, κη
ρία, καί σκεύη ιερά, καί άλλα, καί τά τού Κυ- 
θηρίας έάλω κλέπτων νυκτός, ώς έμ,αρτυρήθη 
παρά τε τοΰ Ναυπάκτου κύρ Ιωακείμ, τοΰ τε 
Σωφρονίου μοναχού τού ράπτου, καί Συμεών 
Αλβανίτου" ζ'. έτυψε/ ίδίαις χερσί Νεόφυτον 

μ,οναχόν τόν Μαύρον, ’Ακάκιον Παπουτζήν, διά
κονόν τε τόν Χϊον, τόν Κυθηρίας έπίσκοπον, καϊ 
ίερομόναχόν τινα ίεροσολυμίτην, καί άλλους, ταϋ
τα καταπραττόμενος ώς μέθαις σχολάζων" ή. έ- 
πίορκός τε άνεφάνη, πιστούμενος μέν πολλάς κα
τά τήν έπικρατήσασαν φυλάττειν τάξιν, μετά 
τήν αυριον δ’ είπε τά τής ύποσχέσεως άνατρέ- 
πων" θ. ήθέτησεν άπαντας και παρέβη άπερ οί- 
κειοχείρως υπέγραψε διά τούς αρχιερείς φυλάξαι, 
ώς τό έγγραφον αύτοϋ φαίνεται" καί ταϋτα δ- 
μολογών υπό τό αιώνιον άνάθεμα καί καθαίρεσιν 
εϊναι, έάν τι παραβή" ί. έξορίας ζηλωτών τής α
λήθειας καί στηλιτευόντων τάς κακίας αύτοϋ 
προεξένησε καί ζημίας" ιά. άσελγώς τε καί άσώ
τως έν τώ πατριαρχικώ διήγε κελείφ, συμφθει- 
ρόμενος μετά παίδων, ώς ώμολόγησαν μετά ά- 

φορισμού δ τε Κωνσταντίνος τοΰ Γούναρη, Μελι
κής Κλείδας Τραπεζούντιος, καί άλλοι" ιβ'. καί 
το επί τούτοις, ώς ή αναφορά υπογεγραμμένη 
παρά πάντων τών κληρικών Μιτυλήνης βεβαιοϊ, 
δτι μετά καί άλλων άσελγεϊ, καί τή άδελφή τοΰ 
Μανίκα ένεκυλίετο, καί ώς αιθίοψ ούκ έλευκάνθη, 
άλλ ώς έξ αρχής έμενεν. Ενθεν τοι έδει μέν μή 
έπιστραφήναι αύτοϋ τοΰ Πατέστου δλως γάρ ού
δέν τό κατ’ άρχάς, ώς άνεφάνη, εϊχεν ιερόν ό 
παμβέβηλος" ού γάρ έστι μερίς αύτώ ούδέ κλή
ρος, έν οϊς αύτός κακώς ώνομάσθη, καί ότι ούδέ 
κοινωνία φωτΐ πρός σκότος. Διά δέ τήν τών πολ
λών ύπόληψιν, μιδ γνώμη πάντες καί προθυμίφ ό- 
λοψήφω συνοδικώς, ώς αύτοκαθαίρετον καί ένοχον 
άναθέματι, ώς εϊρηται, δι’ ά παρέβη καί ώμολό- 
γησε, καί δτι έν καταφρονήσει ετίθετο τούς ιερούς 
τών πατέρων κανόνας, καί πάντα θεσμόν καί τά
ξιν, έχομεν αύτόν τόν Πατέστον καθηρημένον καϊ 
γεγυμνωμένον πάσης άρχιερατικής ένεργείας καί
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τάξεως καί όνομασίας αύτής. Κατά γάρ τών οδ- ι 
τως άθέως τολμησάντων καί άλλα μέν άποφαί- < 
νονται οί θείοι πατέρες, {ητώς δέ καί ταΰτα καί ■ 
κεφαλαιωδώς' δ μέν γάρ λθ τών άγίων Αποστό
λων κανών διαγορεύεΓ είτις έπίσχοπος όιά χρη ι 
μάτωκ τής τάζεως ταύτης εγκρατής γίνηται, ή 
πρεσβυτέρας ί διάκονος, καάαιρεισίω καί αύ
τός καί ά χ’.ιροτονήσας, παί έκκοπτέσθω παντά- 
πασι rife κοινωνίας, ώς Σίμων ύ μάγος ύπ έ- 
μοϋ Πέτρου' 6 δέ X. ει τις ίπίοκοπος κοσμι- 1 
κοΐς Αρχουσι χρησάμενος, Ιγκρα-.ής δι’ αύτών 
έκκ./ησίας γίνηται, καθαιρείσθω καί &<ρορι· | 
ζέοθω, καί οΐ κοινωνούντες αύτώ πάντες καΐ 
i άγιος Γρηγόρεος δ θαυματουργός έν γ' καί ι' 

τδν ληστεύσαντα καί πλ.εονεκτοΰντα, καί τών 
άλλοτρίων αισχρού κέρδους χάριν έφαπτόμενον, 
έκκηρυκτον καί άπόβλητον τής τοϋ Θεοΰ έκκλη
σίας καθίστησι, καί δσα έν τώ θ' κανόνι τοϋ δ 

στοιχείου φέρεται κατά τοιοότΟυ. Καί εκ τοΰ τό
μου τής ένώσεως, τοΐς έν καταφρονήσει τιθέμε
νους τούς ιερούς καέ θείους κανόνας τών μακα
ρίων πατέρων ήμ&ν οί καί τήν άγία,ν ύπερεί- 
δουσιν έκκ,ΙησΙαν καΐ o.for τύ χριστιανικόν 
πΧήρωμα κοσμσΰντε^ πρός θειον όδηγούσιν εΰ- 
.ίίβειαν, ανάθεμα' άλλά καί οζ'. τών άγίων α
ποστόλων κανών φησί, τόν άπό τής έκκ.ίησίας 
αφε^όμενον κηρόν τ) ίΛαιον, έτι δε και σκεύος 
άγιασθίν έκ χρυσού ή Αργύρου πεπβιημίνον, ή 
Ιθόνην, καί εις αινείαν χρήσιν σφετεριζόμε- 
νον, χαρίζει Θεού προσέτι δέ καί δ κ · τών αύ
τών άγίων ’Αποστόλων κανών έντέλλεται έπίσκο 
παν ί) πρεαβύτ-ερ,ον τύπτσν-.α πιστόν ή άπιστον, 
παθαιρεΖσθαι προστάσβομεν' καί δ ιη. άποφαί- 
νετα·.' ύ έπί πορνεία ή έπιορκία, ή κ.·/οπή &2ούς 
καθαιρείσθω ώς καί έ τήν ιδίαν υπογραφήν άθε- 
τών ομοίως τιμωρείται" ίτι τε καί δ τής έν 
Αγκυρα δ', λέ" διώκτάι Τής εύσεβείας πεφήνα- 
σιν άτεχνώς οί τοιαύτα τ6.1 μώντες, ώς τής άσε- 
βείας συνήγοροι, καί γυμνούνται τής έερωσύνης 
χαί έν τή τφν ./αίνων τάττονται χώρα. Καί 
ταΰτα μέν περί τούτου' Ινα δέ καί εις τδν με- 
τέπειτα χρόνον άσφαλ.ισώμεθα τήν έκκλησίαν τοΰ 
Χριστού, καί τδ άνεπΤρέαστον αύτής καί άκίνδυ- 
νον διατηρήσωμεν ούτω λέγομεν. Mi τις άν τών 
■απάντων άρχιερεύς τυχόν ή καί -κληρικός, τών 
τε τοΰ βήματος κα*  τών ίξω, ή άρχων ή άρχό- 
μενος τόλ'Ζήίη -όψέποτε άκολοϋθήσαι τώ αΰτώ 
Ιίατέστω ή βοηθ-ίσα» δι’ έαυτοΰ θί δι’ ετέρου, ή 
καί άσπρα -δανείσαΐ. ή έγγυησασθαι, ή ίνομάσα

αύτδν ιερέα ή άρχιερία, καί πατριάρχην, ή καί 
άλλφ ακολούθησα·, όμογνώμονι αύτώ Χαί συναι- 
νέσαι έπί σκανδάλφ τής έκκλησίας, έστω δ τοιοΰ- 
τος 
καί 
νΰν 
νος 
τος

άφωρισμένος άπδ τής άγια; και δμοουσίου 
ζωοποιού καί αδιαιρέτου τριάδας, ίν τέ τ'φ 
αϊώνι καί έν τώ μέλλοντι, καί κατηραμί- 
καί άσυγχώρητ-ος, καί μετά Θάνατον άλυ- 
αίωνίως, ώς φανερός τής έκκλησίας Χριστοΰ 

πολέμιος’ ώσπερ τδ εναντίον' δσοι έφάνησαν πρό
θυμοι κατά τοϋ τυράννου καί άπδ τοϋ νΰν δμοίως 
κατά τοϋ τοιοδτου φανήσονται, ίστωβο» εύλογη1· 
μένοι άπδ θεοϋ, καί ευρωσι βοηθόν καί προστάτην 
την ύπέραγνον Θεοτόκον Μαρίαν τήν αειπάρθενου» 
ής ταϊς πρεσβείαις διαφυλαχθείη ή έκκλησία άπδ 
τοϋ νΰν άνωτέρα πάσης έπηρείας, άμην. Κατά 
μήνα Φευρουάριον, ίνδ. ιγ'.

f 0 ’Αλεξανδρεία; Σ'.λβεστρος, έχων καί ττ,ν 
γνώμην τοΰ Ιεροσολύμων, γ Ιωακείμ ’Αντιόχειας. 
-,-δ ’Αχιδών Γαβριήλ. 1 δ Εφέσου Σωφρόνιος, ί δ 
Νίκαιας Κύριλλος, t δ Θεσσαλονίκης Μητροφά- 
νης. f δ Χαλκηδόνος Δωρόθεος. | δ Μονεμβα- 
σίας Ιερόθεος, t δ ’Αθηνών Νικάνώρ. t δ Ναυ- 
πάκτου καί ΑρΤης. γ δ Ιωαννίνων Ματθαίος, γ δ 
Σηλυβρίας ’Αθανάσιος, f δ Γάνου Διονύσιος, γ ό 
Βιδυνίου Ανθιμος, t 5 Σμύρνης Μακάριος, ψ καί 

δ Προικονησου Κλιίμης.

Δ'.
θεόληπτος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 

τώ άγιωτάτω πατριάρχη κυρ ίερεμία, άδελφώ 
καί συλλειτουργώ ήμϊν έν κυρίω χαίρειν, οντι 
έςορίστω έν ί’όδφ τή νήσιρ.

t όσην φιλίαν καί μετά θεόν αγάπην άμφό- 
τεροι έπλ-ουτοΰμεν έξ άρχής, οϊμαι, ούκ άγνοεΐς. 
ίποψίας δέ τινο·; έμπεσούσης ώ; έγώ αίτιος τών 
έπισυμβάντων σοι τότε σκανδάλων, καί ώς τή 
Κωνσταντινουπόλει έμφωλεύω, πάντως ή τών 
σών συγγενών καί γνωστών άνθρώπων άπδΦι- 
λιππουπόλεως έλευσις, πασάν έμήν κατηγορίαν, 
πιστωσάντων τάλτ,θές, πώς έν Φιλιππουπόλει 
ήμην οικών. Πατέστου τε άναφυέντος, αύτός με 
εί; Κωνσταντινούπολή έλθεΐν κέκληκας, γράμ- 
ματι σώ ώς φαίνεται, δπου λύεις καί τάς τών 
πολλών κατ έμοΰ άκουσθείσας συκοφαντίας, και 
τών φίλων είναί με βεβαιυΐς, και άναγκάζεις πα- 
ραγενέσθαι ε!ς έκρίζωσιν τοϋ κακοΰ καί διόρθω- 
σιν τής εκκλησίας' ήλθον' ού παρακόυσα" συνω- 
μιλησαμεν, ώς γινώσκεις καλώς' γνώμην μοι δέ- 
ιδωκας τοΰ θρόνου Κωνσταντινουπόλεως ·έπιλα€έ- 

σθαι, καί Πατέστον άποσκορακίσαι' τί δέ έγώ; 
ού κατιδεζάμην εύθύς, άλλά μετά γνώμης άγαο- 
τάτων πατριαρχών, ιερωτάφων άρχιερέων, τι- 
μιωτάτων κληρικών, καί παντδς τοΰ χριστωνύ- 
μου πληρώματος έξεπολεμήσαμεν αύτδν πρώ
τον ίν’ έκβληθέντος αύτοΰ έπανέλθης" τοΰτο γάρ 
ην ά κοινή θέλησις. Επεί δέ τόσους μέ» τούς 
εγγύς ενιαυτούς έκταράττοντε; αύτδν ζαΐ δια- 
σείοντες, καί πολλά πάσχοντες καί ζημιούμενοι, 
χκί ει; εξορίαν απειλούμενοι, καί ώς κακούργοι 
.ζητούμενοι καί κρυπτόμενοι, ού μόνον ήνύσαμεν 
ούδέν, ώς ή άληθεια μαρτυρεί, άλλά καί δσον 
τδ σδν όνομα έζητείτο, καί ή άνάκλησίς σου έμε- 
λετεϊτο, καί τώ βασιλεϊ έγνωρίζετο, τόσον τά 
κακά Πατέστου έβεβαιοΰτο, τότε κοινής βουλής 
γενομένη;, καί άδειας συνοδικώς δοθείσης, 8; άν 
τδν τύραννον Πατέστον κατα€άλλη, έκεϊνος ά 
θλον τον θρόνον έξει τδν Κωνσταντινουπόλεως, 
καί £ητώ; πρός με πάντες ειπον, οτι σύν Θεώ 
■δύναμαι αύτδν νικήσατ, καί πατριαοχεΰσαι, μόλ.ις 
τότε ήρςάμην έγώ, καΐ θεοϋ χάριτι τδν κοινόν 
τής έκκλησίας σκοτασμόν Πατέστον έδιωξα, καί 
-γνώμη τής συνόδου τοΰ θρόνον έχομαι, μορίων 
κατάφορτος ων χρεών, μορίων κακών άντεχόμ.ε- 
νος, άρτον ύδύνης μετά δακρύων έσθίων καθ’ η
μέραν' ού γάρ χρέη άπειρα όντα δύναμαι άπο- 
τίσαι, άλλ ούδέ καί τδν τόκον αύτών, άνερχομέ- 
νων καθ’ ώραν καί κατερχομένων τών δεινών δα
νειστών’ σκοπόν ούν έχω κυρίως ώς φιλίας έχό- 
μενος ύπεσχόμην τή συνόδφ,ίνα λυθήναί σε φρον
τίσω τής εξορίας, ήν σοι ό Πκτέστος προύξένησεν' 
ελθη; δέ έν τόπιρ θελητώ σοι, καί είης έ» άνα- 
παύσει· μετεκελευσάμεθα δέ τον Νικηφόρον ώς 
άπερίστατον έρώντες, καί λέγοντα δαπανήσ-αι 
διά τήν κατάλυσιν τοΰ τυράννου πολλά' καί ήλ.θε 
καί έφιλιώθη, καί έστερξε τδ γεγονός, καί δύο 
ημέρας ην μεθ’ ήμών' καί ύπεσχόμεθα αύτώ τά 
καταθύμια δώσειν, καί δσον ήν εύλογον τών εξό
δων' έφυγε νυκτδς, πατριαρχεΰσκι ώρμησε, τεσ
σαράκοντα χιλιάδας φλωρίων τδ πεσκέσιον έ- 
ποίησεν' έτάραξεν, έζημίοισε πολλά" Sv γάρ ό 
ΤΙατέστος καί τέσσαρα αύτδς τής δαπάνης αίτιος 
ίγένετο. Εδιώχθη, έπαθεν δσον έδεε, άπέδρα, καί 
άπδ τής έξορίας ήλθεν αύτοΰ εις Ρόδον, είς Πάτ- 
μον, ένταϋθα. <Ούκ ήρέμησε τδ κακόν αύτοΰ, ου
δέ πδ σκάνδαλον έπαυσεν' άλλά καί νΰν περινο*  

στών νίκτωρ ώς κλέπτης καί ληστής, κατα
πείθει τους πολλούς, &rt ζητεί διά τδν γέροντα" 
8 καί δ Πατέστος προβάλλεται' άνθρωποι πεπλα- 

νημένοι, τδν νοΰν διεφθαρμένοι, σωρούς χρημά
των τοϊς έξω λόγοι; άναπλάττοντες, έβολδν ού*  
έχοντες, ούδέν άλλο προξενοΰντες, είμή δαπάνην 
ήμϊν, ήν ή εκκλησία, Χριστοΰ χάριτι, εί καί στε- 
νοχωρεϊται, δίδωσιν' οΰαί δέ τοΐς αίτίοις τών 
σκανδάλων καί τοΰ γογγύζειν, άπατουμένων άρ- 
χιερέων, ιερέων καί χριστιανών εϊς άπότισιν τού
των' όντε; ούν ουτω τεταραγμένοι, ζημιούμενοι, 
στενοχωρούμενοι, ώς σ·>νιστώντες έαυτούς καί ά- 
ποδιώκοντες πάντα πολέμιον, καί μάλλον άμφί- 
βολοι δποίαν έχει; γνώμην, θρόνον έθέλεις, ώς 
Πατέστος καί Νικηφόρος κυρήττουσι, καί τινες 
άλλοι κατακαυχώνται, φίλοι σου δοκοΰντες, τών 
τήν ειρήνην μή έθελόντων τής έκκλησίας, ή άνά- 
παύσιν ζητείς; Νικηφόρος λοιπόν δ αίτιος τοΰ 
μή έκ πολλοϋ σε «έν άναπαύσει εϊναι, ειγε μή 
τδν Νικηφόρου αύτδς κινείς εις τδν καθ’ ήμών 
πόλέμον. Α-ναγνόντες τοίνυν είς τάς ημέρας ταύ- 
τπς τδ σδν γράμμα, καί γνόντες τήν Χίον ζητεϊν 
σε, καί άξιωθέντες καί παρά τών ένταϋθα κληρι· 
κών καί άρχόντων, ιδού γράφομέν σοι, Θεόν μάρ
τυρα τιθέμενο*,  τά γραφόμενα πρδς βέβαιον σχεϊν 
είγε αύτδς έθελήσειας παϋσαι τά τοιαϋτα σκάν
δαλα. Εί μέν ουν τήν άνάπαυσιν θέλεις, καί δ 
σκοπός σου άληθώς τοιοΰτός έστι, δεύτερόν σε 
ναυαγήσαντα, τοϋ τρίτου μή κατατολμφν, καί 
τήν Χίον θέλεις διά τά χρειώδη σου, καί διά 
τήν συναναστροφήν τών έκεΐ άνδρών ώς έδή- 
λωσας, γράψον πρδ; τού; έν Κωνσταντινουπόλει 
καΐ τώ Γαλατά κληρικού; καί άρχοντας, καί είς 
τούς άπανταχοΰ αρχιερείς, δτι δσον ή σύνοδος έ- 
ποίησε καί τδν θρόνον έδωκέ μοι τής Κωνσταν
τινουπόλεως, εύλόγωςίχει, καί δτι ή γνώμη τή; 
σής άγ.ότητος έγένετο, καί ός άν, ζώντο; έμοΰ 
τοΰ Κωνσταντινουπόλεως θεόλ·ήπτου. έπαναγκά- 
σει σε πατριαρχείου θρόνον ζητεΐν, ή διά σέ, ή δι 
άλλον τινα, ΐν’ είη άφωριΟμένος άπδ θεοΰ, ο
μοίως καί αύτδς έάν τοιοϋτον κίνησης και δαπά
να; έπί δαπάναις έπιφορτίσης, ή καί 8; στέρξη 
σε διά πατριάρχην, ζώντος έμοΰ' καί τότε τών 
προφάσεων έκ μέσου ήρμένων, καί Πατέστου καί 
Νικηφόρου, καί παντδς άλλου μή πιστευομένου, 
δτι πατριαρχείου θρόνον ζητείς, καί εϊρηνης τής 
έν Χριστώ πολιτευόμενος, αδελφοί ώμεν και φίλ- 
τατοΓ άρκεϊ γάρ δσα έγίνοντο, καί Ιουδαίοι κα- 
ταγελώσι, σχισματικοί κατηγοροΰσι καί άγαρη- 
νοί πόρους εύρίσκουσι τοΰ κατεσθίειν πάντα εκκλη
σιαστικά, καί άφανίζειν τήν έκκλησίαν Χριστοΰ, 
ού έκπέσοι πάντως δ τών κακών τούτων αίτιος,
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καί πέμψει; τά γράμματα τά ειρηνικά ταϋτα Χιά 
τοϋ σοϋ άνεψιοϋ κύρ Δημητρίου είς φιλτάτων σών 
χεϊρας, καί θεαβήσονται καί ιδιόγραφα σοι, ένυ- 
πόγραφα, εύσφραγισμένα, παρ’ ένδς και δόο τών 
κληρικών ήμών, καί εύθύς την τε λύσιν τής εξο
ρίας δλοψύχως φροντιοϋμεν καί τελειώσομεν, καί 
το μπεράτιον τής Χίου δώσιμεν, καί ληψόμεθα 
τότε τά ειρηνικά γράμματα, διδόντες καί λαμ- 
βάνοντες, καί τδν Χίου μεταθέσει άναπαύσομεν, 
καί πάν το εισόδημα έχων είης έν αναπαύσει 
ύπέρ πολλούς θρόνους μυριοπαθεϊς Κωνσταντινου
πόλεως. Ε! δέ καί ταϋτα μέν προφάσεις είσί, και 
άνάπαυσιν μέν ζητών τον θρόνον ζητεϊς, φανερώς 
γράφε καί ζήτησον’ καί τότε η τά φορτία τοϋ 
θρόνου δείξομέν σοι καί δώσομεν, ή τδ πρακτίον 
σκεψόμεθα. Φανερώς ούν διά τδν κύριον γράφε’ 
καί τδ ναί έστω σοι ναί, ώς χριστιανοί; προσή- 
κει, καί τδ ού, ού’ πάν γάρ κεκαλυμμένον, ώς έ- 
πίβουλον άποστρεφόμεθα. Καί ή θρόνον έμφανώς 
ζήτησον, ή άνάπαυσιν' τότε γάρ έχει; άνάπαυ- 
σιν βεβαίαν ένώπιον τοϋ θεού, οτε κα1. ήμεϊς ί 
νάπαυσιν έχομεν" οτε δέ ταραχάς καί δαπάνα; 
καί άλλα δεινά σέ είναι λέγουσιν αίτιον, τί έχο
μεν ποιήσαι' τήν σωτηρίαν ήμών προδοϋναι ; καί 
ποία ήμϊν έλπίς ; 'Εν Φιλιππουπόλει δντε; ήμεν 
έν Αναπαύσει’ έκάλεσα; ήμών, γνώμη σου καί ά- 
ξίωσιν τδν σδν έχθρδν, καί τή; έκκλησίας πολέ
μιον, χάρ-.τι Θεού, ένικήσαμεν, καί τδν θρόνον 
διεδεζάμεθα' άφες τδν πόλεμον καί ειρήνην εύ
ρη; βαθεϊαν' άν δέ λέγων ού πολεμεϊς, καί τά 
θρυλλούμενα μάτην είσί, πέμψον ευθύς τά ειρη
νικά γράμματα, καθαρά, λευκά, σαφή’ καί τότε 
πάσαν βεβαίωσιν παρέξομεν, ώ; θέλεις, καί ώ; 
θέλουσι καί οί ένταϋθα φίλοι, τοϋ ειναί σε έφ’ 
δρω ζωής έν αναπαύσει, παρέχοντες κα'ι ά; είπο- 
μεν βασιλικά; άδειας τοϋ έν Χίο» σε καθέζεσθαι, 
και τών έκεϊ έπαπολαύειν καλών. Καί ώς ήμεν 
ώμεν αγαπητοί καί αδελφοί έν Χριστώ. Ε^ρωσο.

(Ούκ έφθασε δέ πεμφθήναι τδ παρδν, καί έ· 
ξεβλήθη ό κύρ Θεόληπτος ών έν Βλαχία παρά τοϋ 
κύρ Νικηφόρου.) 

ΔΕΝ ΝΥΜΦΕΥΟΜΑΙ·

Ο Ιάκωβος δ” καί δημοσία καί έν ταϊς ίδιαι- 
τέραις συναναστοοφαϊς εις τού; εύχομένους αύτώ 
αποκατάστασιν, άπεκρίνετο άταράχως καί μέ 
άπόφασιν δτι δέν έσκόπενε νά συνάψη γάμον,

διότι οΰδεμίαν είχε πρδς τδ γυναικεϊον φϋλον 
ύπόληψιν καί έμπιστοσύνην. Πολλάκι; οί στενό
τεροι του συγγενείς τώ έπρότειναν συνοικέσια διά 
πολλούς λόγου; συμφέροντα καί καλά, άλλ’αύτός 
άείποτε τάς αύτάς έφερεν εί; τδ μέσον ένστάσεις, 
καί έπί τέλους διά νά άπαλλαχθή άπαξ διά παν- 
τδς τών ένοχλήσεων τούτων, διεκήρυξε διά τών 
έφημερίδων δτι άπεφάσισε νά μείνη άγαμος, δι’ 
ούς λόγους έν τή διαθήκη του έφερεν.

ό Ιάκωβος Δ**  ήτον εί; τών μάλλον εύκατα- 
στάτω» ίδιοκτημόνων τής έπαρχίας του, διότι ό 
πατήρ του άποθνήσκων τώ άφήκε αρκούντως με
γάλην περιουσίαν, προσεπαυξηθεΐσαν καί δι’ άλ
λων κληρονομιών, καί έπομένως πολλαί νέαι 
προσεπάθουν νά κλσνίσωσι διά τών χαρίτων των 
τήν άπόφασιν του. ’Αλλ’ εις μάτην. Δέν νυμφεύο
μαι ! στεντόρεια τή φωνή ανέκραζε, καί άπεμα- 
κρύνετο χωρίς νά άκούση τδ όνομα ή τάς άρετάς 
τής νύμφης.

Αφοϋ ουτω πάσα άπόπειρα επιτυχίας έξέλι- 
πεν, αί νέαι τής πόλεως έστρεψαν τά νώτα εις 
τδν εχθρόν των καί ήρχισαν Οηρεύουσαι καρδία; 
μάλλον τής τοϋ Ιακώβου εύαλώτους, άφήσασαι 
τοϋτον μέν ήσυχον καί άκαταδίωκτον, είς άλ
λους δέ έπιδαψιλεύσασαι τοΰ συζυγικού βίου τάς 
ήδονάς καί άλγηδόνας. ό δέ ’Ιάκωβος ίδών δτι 
άφέθη άνενόχλητος ήρχισε νά σκέπτηται πώς άνε- 
τώτερον δύναται νά διέλθη τδν βίον του, σύντρο
φον έχων καί σύμβουλον όμήλικά του τινά, θεω- 
ρούμενον ύπδ τών πολλών ώς εύήθη. ’Αφοϋ έπί 
μακρδν συνεζήτησαν οί δύο φίλοι τά περί τοϋ βίου 
των, άπεφάσισαν νά αρχίσουν άπδ περιηγήσεις, 
άπολαμβάνοντε; εύχαρίστησιν ήδη, Ϋ,ν βραδύτε- 
ρον ώς έκ τής ηλικίας των δύσκολον νά πραγμα- 
τοποιήσωσιν. Οθεν ήρχισαν προπαρασκευάζοντες 
τά Αναγκαία έφόδια δσον ήν δυνατδν ταχύτερον, 
καί μετά οκτώ ημέρας άνεχώρησαν διευθυνόμενοι 
κατά πρώτον είς Παρισίου;, ήν ώς πρωτεύουσαν 
των είχον θέσει έπί κεφαλής τοϋ δρομολογίου των.

Τδ ταξείδιον τών δύο οδοιπόρων, άπδ τόπου 
εί; τόπον σταθμευόντων, ύπήρξεν δσον εύχάρι- 
στον δι’ αύτού; τοσοϋτον μονότονον καί άνυπύ- 
φορον διά πάντα άλλον γινώσκοντα νά κάμη χρή- 
σιν καί τοϋ καιροϋ καί τών περιστάσεων. Τήν μέν 
ημέραν διήρχοντο έν τοϊς δωματίοις τών ξενοδο
χείων κεκλεισμίνοι, τήν δέ νύκτα κοιμώμενοι άμα 
ό ήλιος κατήρχετο τοϋ δρίζοντος. Καθ’ δδδν δέ 
ή έκοιμώντο ή άνεγίνωσκον βιβλίον τι άπηρχαιω- 
μένον περί ήθών καί εθίμων, ή περιηγήσεις φΐ"

χομένην αύραν. Η φύσις χαριζομένη, φαίνεται, είς 
τούς νέους, διότι δι’ αύτούς ή πανήγυρις ήτο ζωή, 
έπεδαψίλευεν δλας τάς καλλονής είς αύτούς, τήν 
εύδαίμονα ταύτην ηλικίαν καθ’ ήν δ νοΰς συ- 
ζεύγνυται άρμονικώς ώ; δι’ ένστικτου ή μαγνη
τισμού πρδς πά» δ,τι καλείται χαρά καί έρως. 
At άπό^οιαι τοιαύτη; ατμόσφαιρας διακλαδιζό- 
μεναι μέ τάς μυστηριώδεις των όρμάς είς τάς 
βλέβας μας, καθιστώσι τδ αίμά μας θερμότερον 
καί άφθονώτερον. , . .

Είς τδ μαγευτικόν τοϋτο πανόραμα Αδύνατον 
ήτο νά άντιστώσιν οί ήμέτεροι έδοιπόροι. Προ 
πάντων ό Ιάκωβος, δστι; μέχρι τοϋδε έφαίνετο 
ώς γέρων βεβαρυμένος ύπδ τής ήλικία; καί τών 
παθών, άνέλαβε τήν εί; τήν είκοσιεξαετή ηλι
κίαν του ένυπάρχουσαν ζωηρότητα, καί ήρχισε νά 
αίσθάνηται τδ αίμά του £έον θερμότερον ή πρίν. 
Επρότεινε λοιπδν εί; τδν συνοδοιπόρον του νά 
πλησιάσωσιν είς τδν χορδν δπως άπολαμβάνωσιν 
εγγύτερον τών καλλονών τής πανηγύρεως, καί 
πριν ή λάβη τήν συγκατάθεσίν του έκίνησε. Καθ’ 
ήν δέ στιγμήν έφθασεν είς τδν τόπον τοϋ χοροϋ, 
άνά ζεύγη οί χορευταί έσταμάτησαν καί ήρχι- 
σαν νά ψάλλωσιν. Αρμονική μελωδία έπί πολ
λήν ώραν διεχέετο έν τώ πλήρει θέλγητρων φυσι
κών δάσει έκείνω, καί κατεγοήτευσε τούς πάν
τα;. Έπί τέλους τδ σημεϊον τή; διακοπή; έσή- 
μανε, καί δ χορδς έπανελήφθη.

Κεχηνδ; καί σχεδδν έξω φρενών ό Ιάκωβο; έ- 
Οεώρει γύρω αύτοϋ. Ούδέν ένόει έκ τών πρδ τών 
δφθαλμών του διαδραματιζομένων, ούτε τού; έ- 
πευφημισμούς τοϋ πλήθους, ούτε τούς γέλωτας 
καί τάς φωνάς τών χορευτών. Εύτυχώς δμως 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν παρατηρήσα; έκεϊ πλη
σίον τδν ξενοδόχον του έτρεξε πρδ; αύτδν, καί 
έπληροφορήθη δτι ή τελετή αύτη σκοπδν είχε νά 
πανηγυρίση τού; μέλλοντα; νά νυμφευθώσι κατά 
τδ έτο; έκεΐνο νέους, καί δτι μετ ολίγον ήθε'λον 
λάβει μέρος είς τδν χορδν καί οί μήπω έκλεχθεϊσαι 
νέαι. Καί τιρόντι μετ’ δλίγον ό χορδς έπαυσε, 
τά άσματα έπανελήφθησαν ώ; καί πρότερον καί 
μετά ταϋτα οί χορευταί μετά τών χορευτριών 
άπεσύρθησαν άναμιχθέντες μετά τοϋ πλήθους. Α
φοϋ έπί μικρόν οί αύληταί έπέδειξαν τήν ικανό
τητά των δμά; νεανίδων δέκα ή ένδεκα προήλθον 
είς τδ μέσον καί άφοϋ έπιχαρίτως έχαιρέτησαν 
τδ πλήθος ήρχισαν νά χορεύωσι. Μία έκ τούτων 
δλων διεκρίνετο διά τε τήν καλλονήν καί τού; 
τρόπου; καί είς ταύτην δλων ήσαν οί οφθαλμοί

ϊολογικάς καί άρχαιολογικάς, φρονόϋντες έν πε- 
πωθήσει δτι ουτω πράττοντες έξεπλήρουν πλη
ρέστατα τδν σκοπδν τής περιηγήσεώς των.

Έ πλησίαζαν ήδη εί; τδ σημεϊον πρδς 6 έφέ- 
ροντο, δηλαδή τούς Παρισίους, διότι εύρίσκοντο 
είς Αβραν. Ενόμισαν λοιπδν κατάλληλον τδ μέ
ρος νά σταματήσωσιν, ΐνα λάβωσι πληροφορίας 
περί τοΰ τόπου πρδς 8ν διευθύνοντο. Οθεν καί 
έζήτησαν δωμάτιον έν τώ ξενοδοχεία» τώχ Γα.1~ 

Μκώτ δπΛω?, δπου 'ή άμαξα έσταμάτησεν. Γευ- 
ματίσαντε; κατά τήν συνήθειάν των πρδ τής Χύ
σεως τοϋ ήλιου έκλείσθησαν είς τδ δωμάτιον δ
πως άναπαυθώσιν έκ τοϋ καμάτου τής όδοιπορίας. 
Η ομιλία των προτοϋ κοιμηθώσι περιεστράφη 
περί τών οποίων έμελλον τήν πρωίαν νά ζητή 
σωσι πληροφοριών.

Ητον ήδη μεσονύκτιον δτε ασυνήθης διά τά 
ώτά των ήχο; τυμπάνων καί αύλών διέκοψε τδν 
ήρεμον ύπνον των. ’Εγερθέντες έντρομοι δ'.ευ- 
Ούνθησαν εΐς τδ παράθυρον δπως κατανοήσωσι τδ 
μέγεθος τοϋ έπαπειλοϋντος αύτούς κινδύνου. Αλ
λά πόσην ήσθάνθησαν ηδονήν ίδόντες μεγάλην 
συνοδείαν λαμπαδηφορουσών νεανίδων καί νέων 
διευθυνομένων είς τδ παρακείμενον άλσος. Προη
γούντο οί παίζοντες τούς αύλούς καί εΐποντο οί 
γέροντες καί τά παιδία. Περίεργοι έπί τοϊς γινο- 
μένοις άπεφάσισαν νά έρωτήσωσι τδν ξενοδόχον 
των, τίς αιτία ήγε τδ πλήθος έκεΐνο κατά τοιαύ- 
την ώραν έν τφ μέσω τοϋ δάσους. 0 ξενοδόχος, 
φορών τήν έορτάσιμ.ον του στολήν καί έτοιμο; νά 
τρέξη κατόπιν τής τελετής, τοΐ; διεκοίνωσεν δτι 
ήτο τά προεόρτια πανηγύρεως λαμπρά;, ήν ήθέ- 
λον ϊδει τήν πρωίαν. Μή άρκεσθέντε; έκ τών έ- 
ξηγήσεων τούτων άπεφάσισαν, παρά τούς τεθέν- 
τα; δρους, νά τρέξωσι καί αύτοί κατόπιν τής τε
λετής, ήλεκτρισθέντες πρδ πάντων έκ τή; έσπευσ- 
μένη; άναχωρήσεω; τοϋ ξενοδόχου των καί τή; 
μιχρ&ς ή τι; έπερίμενεν αύτδν εί; τήν φλοιάν τή; 
θύρα;’ έτράπησαν λοιπδν πρδς τήν φέρουσαν είς 
τδ δάσος οδόν τρέχοντες, δπω; προφθάσωσι τήν 
τελετήν, καί έφθασαν εί; τδ θέατρον τής πανη
γύρεως καθ’ ήν ώραν άνά ζεύγη οί νέοι έστεμμένοι 
μέ ρόδα καί αιγοκλήματα ήρχιζον τδν χορόν. 
Εκλέξαντες μέρος τι άφ’ δπου ήδύναντο άνενοχλή- 
τω; νά βλέπωσι τά γινόμενα έκάθησαν.

Η άτμοσφαίρα ήτο Αρωματική, ό ούρανδς, εύ- 
διος καί ή σελήνη καθαρά καί χρυσοπόρφυρο;’ 
ήσθάνετο τις εύχαρίστησιν άναπνέων τά άρώματα 
τών Αγρίων £όδων καί τήν έκ τής θαλάσσης έρ-



264 ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ

δεν Ί^δυνήΟ-Λ νά άντιστή έπϊ πλέον, καϊ τώ ύπε- 
σχέθη . . . ί'πδ τήν σκιάν τών άρω^έμτϊκών έ
κείνων φυτών καϊ έχοντες πρδ οφθαλμών τδ με
γαλόπρεπε; τίς φύσεω; πανόραμα οί δύο έρασταϊ 
έμειναν έπί πολύ άφωνοι άκίνητοι καϊ καταγοη- 
τευμένοι. Λι χεΐρές των ήσαν ήνωμέναι, καί χω
ρίς νά βχωσιν ανάγκην λέξεων συνενοοΰντο διά 
τών συμπαθητικών έκείνων ορμών, αίτινες είναε 
ή γλώσσα τής έ«στάσεως καί τίς ευδαιμονίας... , 

όκτώ ήμέραι εϊχον παρέλθει άπδ τής άναχω- 
ρήσεως τοΰ Ίωκώβου έκ τίς πατρική; οικίας του, 
δτε πολυπληθή; συνοδεία είσήρχετο εϊς αύτήν. Οί 
κάτοικοι τί; πόλεως έκπληκτοι έπληροφορήθησαν 
δτι ό Ιάκωβος Λ**  έλαβε «ύζυγον, δτι ήτο νυμ
φευμένος !

Πόσον βλάπτει ό περιορισμός καί πόσον ωφε
λούν τά ταξείδια έκαστος έκ τοΰ άνωτέρου ιστο
ρικού διηγήματος εννοεί. Μεταξύ τής άκρας άρ- 
νήσεο»; καί παραδοχής ένίοτε είναι μικρότερου τδ 
διάστημα ή τίς συζητήσει·); αντικειμένου τίνος 
καί τή; παραδοχής αύτοϋ.

προσηλωμένοι, μητ’ αύτών τών τοΰ ’Ιακώβου έ- < 
ξίερουμένων. Εκάστη κίνησις, έκαστον βίμα, έ- ' 
κάστη χειρονομία της είχε τι εύγενή;, φυσικόν 
πλεονέκτημα. ’Αλλ’ δτ«ν μετά τδν χορόν ηλθεν , 
ή σειρά της νά ψάλλη, σιγή βαθεϊα έπί πολύ έπε- . 
κράτησε μεταξύ τοϋ θαυμάζοντας έκείνου πλή- | 
θους. Καϊ αύτή ή φύσις έφαίνετο σιγώσα δπως 
συντελέση εϊς τήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ άσματος. 
Τέλος ή νεάνις ήρχισε τό ασμά της. Ούδεμία 
ανθρώπινος φωνή ήδύνατο νά έχη τήν έλαστικό- 
τητα τίς απείρου τρυφερότητος, καϊ μελφδίας, . 
ήτις έξίλθε τών ροδινών έκείνων χειλέων' ποτέ i 
οφθαλμός ανθρώπινος δεν είχε τήν διακαή καϊ > 
έμπαθη έκφρασιν τοϋ άγνοΰ και ώς σαπφείρου 
διαυγούς έκείνου οφθαλμού.

Μετά τδ πέρας τοΰ άσματος πάντες έτρεξαν 
νά συγ/αρώσι τήν τραγουδίστριαν, άλλ’ ά μάλ
λον τών άλλων συγκινηθεις, ό μάλλον τών άλ
λων μαγνητισθείς ήτο ό Ιάκωβος, δστις γονα- 
τισμένος έμπροσθέν της τήν παρεκάλει, τήν ικέ
τευε νά έπαναλάβρ τδ ασμά της. ’Αλλ’ έκείνη 

πονηρά, ώς δλαι αί κόροι τής Εύας, μή θέλουσα 
νά διακινδυνεύσω την σχηματισθεϊσαν ύπέρ αύ
τή; γνώμην, έφυγε δρομαία ώς Χρυσαλλϊς έκ τοϋ 
μέσου τών περικυκλούντων θαυμαστών της καϊ 
έκρύβη έν τώ μέσω τοΰ πλήθους. Εϊς μάτην ό 
Ιάκωβος προσεπάθησε νά τήν άνευρη' εμεινεν ά- 
πηλπισμένος σχεδόν μέχρι τέλους της τελετής 
καϊ άπεσύρθη φέρων πληγήν έν τή καρδία του 
ανίατον.

Αποκαμωμένος επεσεν έπϊ τής κλίνης του δπως 
άναπαυθή ολίγον. Αλλά μόλις άπεκοιμήθη καϊ 
φωνή ηχηρά τδν έξύπνισε' ήκροάαθη έπϊ μικρόν 
καϊ άνεγνώρισε τήν της νεάνιδος. Χωρίς νά χάση 
καιρόν έτρεξεν εις τδ παράθυρον, καϊ παρετήρη- 
σεν δχι μακράν οίκίσκον μικρόν,, άφ δπου ή φω
νή ήρχετο. Ενδυθεϊς δσον ταχύτερου ήδυνήθη 
έτρεςε πρδς τδ μέρος έκεϊνο δπου δλοι του οί 
διαλογισμοί συνεκεντρούντο. Παρά τήν ρίζαν μη- 
λέας έκάθητο ή ωραία ψάλτρια' άμα ήκουσε βή
ματα πλησιάζοντα έσίγησε και έσηκώθη, άλλά 
πρϊν ή κατορθώση νά απομακρυνθώ ό Ιάκωβος 
πρδ τών ποδών της γονυπετήσας έζήτει χάριν 
παρ αύτής τήν χείρά της ! Τή ώρκίζετε αιώνιον 
έρωτα κα1. διαρκή, καϊ τήν παρεκάλει θερμώς νά 
συγκατανεύσει εϊς τής ευτυχίας του τήν πραγ- 
ματοποίησιν. Εκείνη τδν ήκουε σχεδόν ατάρα
χος άλλ’ δταν ήσθάνθη έπϊ τής χειρός της τήν 

ίποίαν έκεΐνος έκράτει δάκρυον θερμόν κυλισθέν,

ibou ε:

ΠΟΙΚΙΛΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Πρό τίνος χρόνου οί Αμερικανοί έφεΰρον 
πιεστήριον ατμοκίνητου, δυνάμενον νά έκτυπώση 
20 χιλιάδας φύλλα καθ’ έκάστην ώραν' άλλ’ ε
πειδή έτιμάτο 140 χιλιάδων φράγκων, και πο- 
λύν χώρον κατείχε καϊ τήν συνέργειαν δεκατεσ
σάρων εργατών άπήτει δέν είσήχθη μέχρι σήμε
ρον η χοήσις αύτοϋ έν Παρισίοις, δπου μεταχει
ρίζονται πιεστήρια άτμοκίνητα έκτυποϋντα 4, 
□00 φύλλα καθ’ έκάστην ώραν τή συνεργεία 0 
εργατών. Εί; δμως τών έν τή πρωτευούσή ταύ
τη διάσ ημων μηχανικών άνεδέχθη νά κατασκευά
σω μέχρι τοϋ προσεχούς Απριλίου ατμοκίνητο*  
πιεστήριον άντί 30 μόνον χιλιάδων φράγκων, δυ- 
νάμενον νά έκτυπώνη τή συνεργείφ 3 μόνον ερ
γατών 1 0 χιλιάδας φύλλα καθ έκάστην ώραν !

* „ Οι Ααερικανοί προτίθενται ν άποστείλω- 
σιν εις τήν προσέχω; γενησομένην παγκόσμιον έκ- 
θεσιν έν άλλοι; τυπογραφικούς χαρακτήρας όχι 
πλέον ώς τούς συνήθεις μονογραμμάτους, άλλ ά- 
ποτελοϋντας συλλαβά; πρδς ευκολίαν τής συν- 
θέσεως, καϊ συνθετικής μηχανάς δι’ ών τδ έργου 
πολλών συνθετών Οά έκτελήται δι' ένδς καϊ μόνου, 

6 υίδςτοΰ αύτοκράτορο; Ναπολέοντος, τυ
πογραφικό) δρώτι έμφορηθείς. άπεφάσισε νά έκμά- 
θη τήν τέχνην τοϋ Γουτεμβέργου, οθεν προισέ- 
λαβεν έντός τών άνακτόρων τοϋ κεραμεικοϋ πιε
στηρίου καϊ τεχνίτην έμπειρον ϊνα διδαχθή αύ
τήν· προτίθεται δέ νά παρουσιάση εϊς τήν προσεχή 
έκθεσιν δείγματα τών τυπογραφικών αύτοϋ έργων.

(Έκ τοϋ γαλλικού περιοδικόν σνγγράυμαεο; « Ή Τυ
πογραφία. »)

Θ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ, ΝΤΕΚΑΣ ΠΑΣΧΑΑΙΔΙΙΣ-


